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نفط اإلقليم: النهب مستمر!
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت وثائ�ق مرّسب�ة ع�ن قي�ام وزير 
املوارد الطبيعية يف اقليم كردس�تان اشتي 
هورام�ي, بإحال�ة عقود ضخم�ة لتجهيز 
البانزي�ن وال�گاز اىل رشك�ة يمكله�ا هو, 
ويديره�ا احد املقرب�ن منه، فيم�ا أعلنت 
الزوج�ة الس�ابقة لهورام�ي انها س�لمت 
محكم�ة يف لندن “جميع األدلة التي تدين” 

زوجها السابق بالسفاد.
واظه�رت وثيقة اطلعت عليها “املس�تقبل 
العراق�ي” ان “هورامي منح رشكة )عراق 
اوي�ل(، التي يملكه�ا ويديره�ا نيابة عنه 

رجل االعمال عبدالهادي نذير، عقدا بتاريخ 
اقلي�م  حكوم�ة  لتجهي�ز   ٢٠١٤/٢/١٧
كردس�تان ب��٦٠ مليون لرت م�ن البانزين 
من مصفى بيجي، وبس�عر ٩٠٠ دينار للرت 

الواحد، وبواقع ١.٢ مليون لرت يومياً”.
كما تكشف وثيقة اخرى ان “هورامي منح 
الرشكة ذاتها عقدا اخر بعد اقل من ش�هر 
بتاري�خ ٢٠١٤/٣/١٢  االول،  العق�د  م�ن 
لتزوي�د حكوم�ة اقليم كردس�تان ب�٥٠٠ 
ملي�ون ل�رت من ال�گاز اويل بس�عر ١١٥٠ 
دين�ار للرت الواحد، وبواق�ع ١.٦ مليون لرت 

يومياً”.
وتؤك�د مص�ادر كردية ان “رشك�ة )عراق 

اويل( تعترب احدى الرشكات التابعة الشتي 
هورام�ي الت�ي تدار بواس�طة ش�بكة من 
رجال االعمال املقربن منه، وتستحوذ عىل 
عقود الطاقة يف اقليم كردس�تان بواسطة 
س�طوة هورامي عىل ملف النفط يف االقليم 

بحكم عالقته الوطيدة بسلطات االقليم”.
يف غض�ون ذلك، أعلن�ت الزوجة الس�ابقة 
لوزي�ر الث�روات الطبيع�ة يف حكومة إقليم 
كردس�تان آش�تي هورام�ي، انها س�لمت 
محكم�ة يف لندن “جميع األدلة التي تدين” 

زوجها السابق.

التفاصيل ص2

بالوثائق.. وزير الثروات يف كردستان »تعاقد مع نفسه« لتحصيل أموال.. و »زوجة سابقة« تزيح الستار عن صفقات مشبوهة

العامري حيذر من احلرب ويدعو إىل إبعاد »شبحها« عن العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مس�ؤولون أمريكي�ون إن البيت األبيض 
سيكش�ف النقاب عن الج�زء األول من خطة 
الرئي�س دونالد ترام�ب املنتظرة للس�الم بن 
اإلرسائيلي�ن والفلس�طينين، عندم�ا يعق�د 
مؤتم�راً دولي�اً يف البحري�ن أواخ�ر حزي�ران 
لتشجيع االس�تثمار يف الضفة الغربية وقطاع 
غ�زة. وأضاف املس�ؤولون أن »ورش�ة العمل 
االقتصادي�ة« س�تضم مس�ؤولن حكومي�ن 
ورج�ال أعم�ال، يف محاول�ة لتعزي�ز الجانب 
االقتص�ادي م�ن مب�ادرة الس�الم األمريكية، 

لح�ل  مقرتح�ات  تش�مل  أن  أيض�اً  املتوق�ع 
قضايا سياس�ية ش�ائكة تمثل محور الرصاع 
ترام�ب  ووص�ف  اإلرسائييل-الفلس�طيني. 
الخط�ة القادمة بأنها »صفق�ة القرن«. لكن 
الجه�د  اس�تنكروا  فلس�طينين  مس�ؤولن 
األمريكي الذي يعتقدون إنه س�يكون منحازاً 
بش�دة إلرسائي�ل. ويب�دو أن فري�ق ترام�ب 
للرشق األوس�ط بقيادة صهره جاريد كوشنر 
ومبعوث�ه للمنطقة جيس�ون غرينبالت ينوي 
الرتكيز يف بادئ األمر ع�ىل املنافع االقتصادية 
املحتمل�ة رغ�م وج�ود ش�كوك عميق�ة ب�ن 
الخرباء بش�أن فرص نجاح الخطة، خاصة يف 

ظل فشل جهود سابقة دعمتها واشنطن عىل 
مدى عقود. وقال مسؤول كبري بإدارة ترامب: 
»نعتق�د أنها فرصة ألخذ الخط�ة االقتصادية 
الت�ي نعم�ل عليه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة اآلن 
وتقديمها للمنطقة«. وأوضح املسؤول أن من 
املتوقع أن يش�ارك يف املؤتمر، الذي تستضيفه 
املنام�ة يوم�ي ٢٥ و٢٦ حزي�ران، ممثل�ون 
ومس�ؤولون تنفيذيون ب��قطاع األعمال من 

أوروبا والرشق األوسط وآسيا.
آخ�ر أحج�م ع�ن  أمريكي�اً   لك�ن مس�ؤوالً 
الق�ول عم�ا إذا كان مس�ؤولون إرسائيلي�ون 

وفلسطينيون سيشاركون يف املؤتمر.

البيت األبيض يزيل النقاب عن اجلانب االقتصادي من »صفقة القرن«

حمافظ بغداد:
 اسامء املتقدمني لتعيينات الصحة 

ستعلن خالل األيام املقبلة 

حمافظ البرصة يشكل جلنة خمتصة 
ملتابعة  نصب وتشغيل معملني لألسفلت 

يف بلدية البرصة وقضاء شط العرب
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حمافظ بغداد: اسامء املتقدمني لتعيينات الصحة ستعلن خالل األيام املقبلة 
      المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أكد محاف�ظ بغداد، فالح الجزائري، أمس اإلثنني، قرب اعالن اس�ماء املتقدمني 
عىل التعيني يف دائرة صحة بغداد الرصافة لغرض مقابلتهم.

وذك�رت محافظ�ة بغ�داد يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»الجزائ�ري، قام بزيارة تفقدية ملديرية صح�ة الرصافة برفقة عدد من اعضاء 
مجل�س املحافظة والتق�ى برئيس الدائ�رة«. وق�ال الجزائ�ري »زيارتنا جاءت 
لالطالع عىل احتياجات املديرية واملؤسسات الصحية التابعة لها وامكانية تقديم 
الدع�م لها عىل مس�توى االجهزة الطبية واملس�تلزمات العالجي�ة ضمن موازنة 
محافظة بغداد له�ذا العام«. واضاف ان »الزيارة تهدف لالطالع عىل آلية تنظيم 
ملفات املتقدمني عىل التعيينات ضمن مالك املديرية اذ فاق عدد املتقدمني العدد 
املطل�وب واملتاح من درجات وظيفية«، مؤكداً ان »االعالن عن اس�ماء املتقدمني 

عىل التعيينات سيتم خالل االيام املقبلة ».

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت وثائق مرّسبة عن قيام وزير 
امل�وارد الطبيعية يف اقليم كردس�تان 
اشتي هورامي, بإحالة عقود ضخمة 
لتجهي�ز البانزي�ن وال�گاز اىل رشكة 
يمكلها ه�و, ويديرها اح�د املقربني 
منه، فيم�ا أعلنت الزوجة الس�ابقة 
لهورامي انها سلمت محكمة يف لندن 
“جمي�ع األدل�ة التي تدي�ن” زوجها 

السابق بالسفاد.
عليه�ا  اطلع�ت  وثيق�ة  واظه�رت 
العراق�ي” ان “هورامي  “املس�تقبل 
من�ح رشك�ة )ع�راق اوي�ل(، الت�ي 
يملكه�ا ويديره�ا نياب�ة عن�ه رجل 
االعمال عبدالهادي نذير، عقدا بتاريخ 
٢٠١٤/٢/١٧ لتجهيز حكومة اقليم 
كردس�تان ب��٦٠ ملي�ون ل�ر م�ن 
البانزين من مصفى بيجي، وبس�عر 
٩٠٠ دينار للر الواح�د، وبواقع ١.٢ 

مليون لر يومياً”.
كما تكشف وثيقة اخرى ان “هورامي 
منح الرشكة ذاتها عقدا اخر بعد اقل 
من ش�هر م�ن العق�د االول، بتاريخ 
٢٠١٤/٣/١٢ لتزوي�د حكومة اقليم 
كردستان ب�٥٠٠ مليون لر من الگاز 

اويل بس�عر ١١٥٠ دينار للر الواحد، 
وبواقع ١.٦ مليون لر يومياً”.

وتؤك�د مص�ادر كردي�ة ان “رشك�ة 
)عراق اويل( تعت�ر احدى الرشكات 
التابع�ة الش�تي هورامي الت�ي تدار 
بواس�طة ش�بكة من رجال االعمال 
املقرب�ني منه، وتس�تحوذ عىل عقود 
الطاقة يف اقليم كردس�تان بواس�طة 
س�طوة هورام�ي ع�ىل مل�ف النفط 
يف االقلي�م بحك�م عالقت�ه الوطي�دة 

بسلطات االقليم”.
الزوج�ة  أعلن�ت  ذل�ك،  غض�ون  يف 
الس�ابقة لوزي�ر الث�روات الطبيع�ة 
يف حكوم�ة إقليم كردس�تان آش�تي 
هورام�ي، انه�ا س�لمت محكم�ة يف 
لن�دن “جمي�ع األدل�ة الت�ي تدي�ن” 

زوجها السابق.
الزوج�ة  رفي�ق،  جراخ�ان  وقال�ت 
الس�ابقة لوزي�ر الث�روات الطبيع�ة 
يف حكوم�ة اقليم كردس�تان آش�تي 
هورام�ي، يف منش�ور عىل حس�ابها 
الش�خيص يف “فيس�بوك”، “س�لمت 
جمي�ع األدل�ة الت�ي تدي�ن هورامي 
يف  الدولي�ة  املحكم�ة  اىل  بالفس�اد 
لندن”. وأضافت، “سأكش�ف للعالم 
اجم�ع وملواطن�ي اإلقلي�م من رسق 

أموال نف�ط اإلقليم ومن هو املتورط 
الفعيل يف ه�ذا امللف”. وتابعت رفيق، 

أن “آش�تي هورامي ح�اول ويحاول 
والرسق�ة  الفس�اد  ته�م  الص�اق 

باش�خاص آخرين”. وأك�دت رفيق، 
أن زوجها السابق، “يحاول أن يوهم 
الجمي�ع، أن�ه ل�وال وج�وده يف إدارة 
وزارة الثروات الطبيعة يف كردستان، 
ملا وجد هذا العدد الهائل من الرشكات 
االجنبي�ة العامل�ة يف ه�ذا االط�ار”، 
أن “هورام�ي العالق�ة ل�ه  مؤك�دة 
بوجود تلك الرشكات”. وقالت، “لقد 
قبض مس�بقا أمواال ضخمة من تلك 
ال�رشكات من خ�الل اتفاقات ثنائية 
بينه وبني بعض مدراء ورؤساء هذه 

الرشكات”.
وح�ذرت جراخ�ان يف منش�ورها أي 
جهة تح�اول منعها م�ن تقديم تلك 
االدل�ة. وقال�ت إنه�ا س�تعامل م�ن 
يح�اول منعها بوصف�ه رشيكا يف ل� 

“هورامي يف الفساد”.
وي�دور الكث�ر م�ن الج�دل يف إقليم 
كردس�تان بشأن شخصية هورامي، 
وس�ط إش�ارات إىل تورطه يف قضايا 
موقع�ه  خ�الل  م�ن  م�ايل،  فس�اد 

الحساس.
وهورام�ي ه�و أح�د أق�ل الوج�وه 
السياس�ية الكردية ظهورا يف وسائل 
اإلعالم، م�ا أحاط ش�خصيته بهالة 

من الرسية.

بالوثائق.. وزير الثروات يف كردستان »تعاقد مع نفسه« لتحصيل أموال.. و«زوجة سابقة« تزيح الستار عن صفقات مشبوهة

ناقش األوضاع البيئية يف البصرة وكشف نتائج التحقيقات بشأن دار املشردات

نفط اإلقليم: النهب مستمر!

الربملان يقرتب من اعادة منتسبي وزاريت الداخلية والدفاع اىل اخلدمة
        بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س النواب يف جلس�ته التاس�عة 
عرشة التي عقدت برئاس�ة محمد الحلبويس 
وبحض�ور ٢١٠ ن�واب ع�ىل تعدي�ل قان�ون 
الغرام�ات وينهي قراءة مقرح قانون اعادة 
منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع اىل الخدمة 
وتقرير التحقيق بحادثة دار االناث املرشدات 

ويناقش الوضع البيئي يف البرصة.
ويف مستهل الجلسة، أرجا الحلبويس النظر يف 
الطعون املقدمة ح�ول صحة عضوية بعض 
النواب لع�دم توفر النص�اب القانوني البالغ 

ثلثي اعضاء املجلس.
وص�وت املجلس عىل م�رشوع قانون تعديل 
قان�ون الغرامات الواردة بقان�ون العقوبات 
رق�م )١١١( لس�نة ١٩٦٩ املع�دل والقوانني 
الخاصة االخرى رقم )٦( لسنة ٢٠٠8واملقدم 
من اللجن�ة القانونيةمن أج�ل تعديل مبالغ 
الغرامات املنصوص عليها يف قانون العقوبات 
املذكور اعاله ولشمول هذا التعديل للغرامات 
املنصوص عليها يف القوان�ني االخرى وإلزالة 
التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها. 
ويف ش�أن أخر، أجلت رئاس�ة املجلس قراءة 
تقري�ر ومناقش�ة م�رشوع قان�ون حقوق 

ش�هداء جريم�ة القاع�دة الجوي�ة واملق�دم 
من لجنت�ي الش�هداء والضحايا والس�جناء 
السياسيني وحقوق االنسان، اىل يوم االربعاء 

املقبل لغرض انضاجه.
وأنهى املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرح 
قان�ون اع�ادة منتس�بي وزارت�ي الداخلي�ة 
والدف�اع اىل الخدمة واملقدم م�ن لجنة االمن 

والدفاع.
وركزت مداخ�الت النواب عىل اهمية االرساع 
بوض�ع ضواب�ط واضح�ة إلعادة منتس�بي 
وزارتي الداخلية والدف�اع التطبيق الفعيل له 
واخ�ذ راي الحكومة بش�ان عودتهم لتضمن 
مق�رح القان�ون اعب�اء مالي�ة وان يك�ون 
ش�امال ل�كل املش�اكل املتعلق�ة باملتقدمني 
للتط�وع يف صفوف القوات االمنية فضال عن 
رضورة اعادة النظر بفصل بعض منتس�بي 
وزارتي الداخلي�ة والدفاع الذين كان لهم باع 
طوي�ل يف معارضة النظام البائد وتم فصلهم 

لتقديمهم وثائق غر اصولية.
وأنصبت املداخالت عىل أهمية انصاف عوائل 
الش�هداء والجرح�ى م�ن منتس�بي الدف�اع 
والداخلية ممن فصلوا بسبب الوثائق املزورة 
ومعالجة نسبة العائدين للخدمة يف القانون، 
واملطالب�ة بتصحيح الظواهر التي حصلت يف 

فرة السنوات املاضية ممن قدم وثائق مزورة 
ألج�ل التعيني مع رضورة اس�تضافة رئيس 
اركان الجي�ش ومكتب القائ�د العام للقوات 
املسلحة لالستفس�ار عن اوضاع املفصولني 
مم�ن لم يحصلوا ع�ىل حقوقهم ومنح امراء 
وق�ادة الجي�ش والرشط�ة صالحي�ة تقييم 
الجن�ود املفصولني ومص�ر عودتهم، فضال 
عن تقديم اقراح بإعادة املفصولني اىل خدمة 
برشط استكمالهم لدراستهم ضمن الرشوط 

املطلوبة بحسب القانون.
بدوره، حث رئيس املجلس عىل تعديل قانون 
ق�وى االم�ن م�ن خ�الل جع�ل رشط قبول 
املنتس�ب بناء لقدرته عىل الق�راءة والكتابة 
بدال من رشط حصوله عىل شهادة االبتدائية 
ملعالج�ة مش�كلة منتس�بي وزارت�ي الدفاع 

والداخلية املفصولني.
ويف ردها عىل املداخالت، أكدت اللجنة املعنية 
ش�مول رشيح�ة املفصول�ني من منتس�بي 
الداخلي�ة والدف�اع بقانون العف�و خاصة ان 
عدده�م يبلغ نحو الف عنرص أمني، الفتة اىل 

رضورة حل القضية من جانب انساني.
من جهته ش�دد نائب رئي�س مجلس النواب 
بش�ر حداد خالل ترأسه جانبا من الجلسة، 
عىل اهمي�ة االرساع بترشيع مقرح القانون 

رشط ان ال يت�م اعطاء اقرارا لعملية التزوير 
وانم�ا معالج�ة م�ا ورد يف فق�رات القانون 
بص�ورة قانوني�ة م�ع االحتفاظ باملس�توى 

االكاديمي ملنتسبي الداخلية والدفاع.
بعده�ا ناق�ش املجل�س الوض�ع البيئ�ي يف 

محافظة البرصة.
ون�وه النائ�ب فال�ح الخزع�يل مق�دم طلب 
املناقش�ة اىل تل�وث امل�اء واله�واء والربة يف 
محافظ�ة البرصة ووج�ود ١8 موقعا للمواد 
املش�عة لم يتم معالجها حتى االن فضال عن 
الغاز املصاحب للمستكشف النفطي الذي لم 
يتم معالجته وفق�ا للمحددات البيئيةاضافة 
اىل وج�ود مخلف�ات الح�روب يف مياه ش�ط 
الع�رب وتل�وث االنه�ار يف مرك�ز محافظ�ة 
الب�رصة. وطال�ب النائ�ب الخزع�يل بإصدار 
قرار نياب�ي بتوجيه الحكومة بحل مش�كلة 
التلوث البيئي يف البرصة وفقا لس�قف زمني 
وتخصي�ص املبال�غ الالزم�ة يف موازنة العام 
الح�ايل عىل ان تكل�ف وزارة الدفاع والجهات 
املعني�ة االخ�رى بإزال�ة املخلف�ات الحربية 
وتوفر املبالغ الكافي�ة للمصابني باألمراض 
الرسطانية وحث الرشكات النفطية بااللتزام 

باملحددات البيئة من اجل السالمة البيئية.
ويف س�ياق اخ�ر، تل�ت اللجن�ة التحقيقي�ة 

الخاصة ب�دار االناث امل�رشدات يف االعظمية 
تقريرا اش�ارت في�ه اىل  قيامها  بزي�ارة الدار 
للوقوف  عىل اس�باب ح�دوث الحريق واللقاء 
بامل�رشدات املتبقيات عىل قيد  الحياة  وتدوين 
افادات املسؤولني يف الدار فضال عن  استضافة 
مفوضي�ة حق�وق االنس�ان واالط�الع  ع�ىل 
 محرض اللجنة التحقيقية املش�كلة يف وزارة 
العمل والش�ؤون  االجتماعية وتقرير تقيص 
 الحقائ�ق يف  الحادثة واملعد من قبل مفوضية 
حقوق االنسان.  واوضح التقرير بان الحادثة 
لم تكن االوىل من نوعها وانما سبقتها احداث 
وممارس�ات يف  دار  تأهي�ل االح�داث االن�اث 
 امل�رشدات يف االعظمي�ة دون ان تكون هناك 
متابع�ة او اج�راءات  تحقيقي�ة  مم�ا يؤرش 
تقص�را واضحا يف مهام ادارة ال�دار  كما ان 
ارتباط دائرة اصالح االحداث تحول  من  وزارة 
العمل والش�ؤون االجتماعية اىل وزارة العدل 
بينم�ا تم الح�اق دور  تأهيل االح�داث  االناث 
 امل�رشدات بدائ�رة رعاي�ة ذوي االحتياج�ات 
الخاصة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .  
واوصت اللجن�ة يف تقريرها برضورة تحريك 
ش�كوى جزائية ومعاقبة املتس�ببني بإحالة 
القضية  اىل  القضاء لحدوث  افعال ذات طابع 
جزائ�ي تؤرش وجود س�لوك جرم�ي ادى اىل 

اح�داث حريق يف  الدار  انته�ى بوفاة عدد من 
املرشدات  واعادة النظر بالترشيعات املتعلقة 
برعاي�ة االح�داث وقان�ون  اص�الح  االحداث 
وقان�ون املحافظ�ات غ�ر املنتظم�ة بإقليم 
 لتحدي�د الجهة املتخصصة بإدارة هذه  الدور 
 والعمل ع�ىل تعزيز دور الباح�ث االجتماعي 
وتفعي�ل دور الرعاي�ة الالحق�ة بم�ا  يضمن 
اع�ادة  تأهيل  املرشدي�ن ودمجهم يف املجتمع 
فضال ع�ن مطالب�ة وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية  بأجراء  تحقيق  بش�ان تسليم ٢٤ 
مس�تفيدة اىل ذويه�ن بعد الحادث�ة مبارشة 
دون االلتف�ات اىل مصلحتهن  والنظر  يف مدى 
امكاني�ة ش�مول  الفتيات املرشدات بش�بكة 
الحماي�ة االجتماعي�ة باإلضاف�ة اىل اهمي�ة 
 توف�ر  البن�ى التحتي�ة املالئمة الت�ي تراعي 
اعم�ار الفتي�ات  ون�وع الجرائ�م واالح�داث 
املوقوف�ني بق�رار  قضائ�ي  وتوف�ر الرامج 
النفس�ية والصحي�ة إلع�ادة التأهيل وتوفر 
كادر  متخص�ص ذو كف�اءة عالي�ة  يف مجال 

 التأهيل والرعاية واالدارة . 
واوىص بش�ر ح�داد نائ�ب رئي�س املجل�س 
لجنة امل�رأة واالرسة والطفولة بمتابعة ملف 
امل�رشدات  االن�اث  دار  التحقي�ق يف حادث�ة 

واجراءات عرضه عىل القضاء.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهورية بره�م صالح 
للس�فر الرك�ي ل�دى الع�راق فات�ح 
يلدز، أمس االثن�ني، أن املنطقة بحاجة 

لتثبيت االس�تقرار  البن�اءة  للح�وارات 
األمني والس�يايس، فيما جدد يلدز دعم 
ب�الده للع�راق ع�ىل مختل�ف الصع�د.  
وذكرت رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 

»صالح استقبل يف قرص السالم ببغداد، 
س�فر الجمهورية الركية لدى العراق 
فاتح يلدز«. وشدد صالح، خالل اللقاء، 
عىل »رضورة توس�يع التعاون املشرك 
ب�ني البلدي�ن الصديق�ني وبم�ا يضمن 

تحقي�ق املصال�ح املش�ركة للش�عبني 
»املنطق�ة  ان  إىل  مش�راً  الجاري�ن«، 
بحاج�ة اىل تفعيل الحوارات البناءة بني 
جميع االطراف وصوالً اىل حلول جذرية 
تس�اعد عىل تثبي�ت االس�تقرار االمني 

والس�يايس فيه�ا«. م�ن جانب�ه، جدد 
الس�فر الركي دعم بالده للعراق عىل 
مختل�ف الصع�د، مؤكدا أهمي�ة تعزيز 
الجهود املش�ركة لتذليل العقبات امام 

تطوير العالقات بني البلدين.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مستش�ار رئيس الجمهوريةان الرئيس برهم 
صالح بدأ تحركاته لحل مش�كالت املناطق املتنازع 

عليه�ا يف كرك�وك واملناط�ق االخ�رى ع�ن طري�ق 
الدس�تور والقان�ون. وقال امر الكناني مستش�ار 
رئي�س الجمهوري�ة يف ترصيح صحف�ي انه بهدف 
انه�اء بتل�ك املش�كالت الت�ي تعاني منه�ا كركوك 

وباقي املناطق املتنازع عليها اعد رئيس الجمهورية 
مس�ودة وتم تش�كيل لجن�ة من جميع الرئاس�ات 
الث�الث. وكانت الكتل الكردس�تانية ق�د تقدمت يف 
وقت س�ابق بطلب رسمي اىل رئاسة مجلس النواب 

يقيض بتش�كيل لجن�ة مؤقتة ملراقب�ة تنفيذ املادة 
١٤٠ من الدستور العراقي. وعالجت املادة ١٤٠ من 
الدستور والخاصة باملتنازع عليها بني اربيل وبغداد 

عر ثالث مراحل »االحصاء، االستفتاء، التطبيع«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة الجنائية املركزية 
يف رئاسة اس�تئناف بغداد الرصافة 
 االتحادي�ة، حكم�ا بالس�جن املؤبد 
ع�ىل م�دان كان يعم�ل يف الرشطة 

االس�المية  لتنظيم داعش اإلرهابي 
يف نينوى. 

وقال بيان صادر عن املركز اإلعالمي 
ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املتهم اعرف يف التحقيق االبتدائي 

والقضائ�ي بأن�ه احد اف�راد تنظيم 
 داعش يف والية نين�وى وقام برديد 
قس�م البيعة ومن ثم ت�م ادخاله يف 
 دورة بدني�ة وتعليمي�ة ع�ن كيفية 
اس�تخدام الس�الح ودورة للدروس 
الرشعي�ة  وبعده�ا نس�ب للرشطة 

االسالمية« بحسب اعرافاته«. 
واوض�ح ان�ه »اش�رك يف القتال يف 
صفوف داعش إثناء تحرير  املوصل 
اضافة اىل االشراك بغزوة الشالالت 
وكذل�ك  العراق�ي  الجي�ش  ض�د 
 االش�راك يف الهج�وم ع�ىل الجيش 

العراقي بمخم�ور«.  وأضاف البيان 
أن »املحكمة وجدت ان االدلة كافية 
لتجري�م املته�م وفق اح�كام املادة 
 الرابعة من قانون مكافحة االرهاب 
رقم ١٣ لس�نة ٢٠٠٥ والحكم عليه 

بالسجن املؤبد.

رئيس اجلمهورية للسفري الرتكي: املنطقة بحاجة للحوارات البناءة لتثبيت االستقرار 

الرئاسات الثالث تشكل جلنة لـ »حل مشكالت« املتنازع عليها

اجلنائية املركزية حتكم باملؤبد عىل مدان بالعمل يف ما يسمى الرشطة  اإلسالمية بـ »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر زعيم تحال�ف الفتح هادي العامري، أمس 
االثنني، من محاوالت اشعال فتنة الحرب، داعيا 
البع�اد ش�بحها ع�ن الع�راق. وق�ال يف ترصيح 
صح�ايف، »نؤكد ان املس�ؤولية الوطنية والدينية 
والتاريخية تحتم عىل الجميع ابعاد شبح الحرب 
عن العراق اوال وع�ن كل املنطقة ثانيا«، محذرا 
ان »الحرب اذا اش�تعلت ال س�امح الله فس�وف 

تحرق الجميع«.
واضاف أن »كل من يحاول اش�عال فتيل الحرب 
انطالق�ا من الع�راق اما جاهال او مدسوس�ا«، 
مش�را اىل ان »كل اطراف الحرب التريد الحرب، 
ف�ال الجمهوري�ة االس�المية تري�د الح�رب وال 
الواليات املتحدة تري�د الحرب«. وتابع العامري، 
وه�و امني عام منظمة ب�در،  أن »الذي يدفع اىل 
الحرب فقط الكيان الصهيوني«، مشددا »نهيب 

بكل العراقيني ان ال يكونوا نارا لهذه الحرب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

 كش�ف الخب�ر األمن�ي صف�اء االعس�م، أمس 
االثنني، عن نية الواليات املتحدة األمركية نصب 
صواري�خ ثاد يف قاعدة عني االس�د غربي األنبار 
به�دف حماية أمن الكيان االرسائيل، مش�را اىل 
ان تل�ك الخط�وة س�تجعل العراق س�احة أزمة 
ووق�ود الي ح�رب. وق�ال االعس�م يف ترصي�ح 
صحفي إن “الكش�ف عن تفاصي�ل قاعدة عني 

األس�د غ�ر ممك�ن الي ط�رف عراق�ي كونها 
تخضع للسيطرة األمركية املطلقة التي حصنت 
القاع�دة بمالج�ئ ونصب�ت قواع�د صاروخية 
ملنظومة باتريوت لحماي�ة القاعدة وارسائيل”. 
وأضاف أن “الوالي�ات املتحدة تخطط يف املرحلة 
املقبلة لنصب منظوم�ة الصواريخ ثاد املقاومة 
للطائرات والصواريخ يف قاعدة عني االس�د التي 
تع�د األكث�ر تطورا لحماي�ة إرسائي�ل والقواعد 

األمركية من اي هجمات صاروخية”.

العامري حيذر من احلرب ويدعو إىل إبعاد »شبحها« عن العراق

خبري: أمريكا ختطط لنصب منظومة »صواريخ ثاد«
 يف عني االسد لـ »محاية إرسائيل«
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  المستقبل العراقي/ الغانم

أصدر محافظ واس�ط، محمد املياحي، أمرا إداريا يقيض بتطبيق 
إجراءي�ن لرتش�يد اس�تخدام الطاق�ة الكهربائي�ة يف املحافظ�ة.

وبحس�ب االم�ر االداري الذي حصل�ت »املس�تقبل العراقي« عىل 
نس�خة من�ه، إن »اإلجراءين يتضمن�ان إطفاء التي�ار الكهربائي 
ع�ن جميع دوائر الدولة بعد الس�اعة الثانية ع�ر طهرا من كل 
ي�وم، واالعتم�اد عىل املول�دات الخاص�ة بالدوائر«.وأش�ار إىل ان 
»اإلجراء الثاني يتضمن إطفاء اإلنارة الخارجية للدوائر والشوارع 
العامة«.واستثنى املياحي يف االمر االداري املستشفيات والسجون 

ومحطات املاء واملجاري.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت صحة بغداد الكرخ، انها أغلقت )55( مطعما ومحل حالقة 
وافران مخالفة للروط الصحية خالل اسبوع واحد.

وذكر الدائرة يف بيان تلقت » املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، عن 
»قيام فرق الرقابة الصحي�ة يف قطاعات الرعاية الصحية االولية 
بحم�الت تفتيش�ية وصحية ورقابية حس�ب توجيهات مديرعام 
دائرة صحة بغداد الكرخ جاس�ب لطيف الحجامي والتي اسفرت 
ع�ن اغالق )55( مطعم ومحل حالقة ومحالت االفران واملعجنات 
ومح�الت الحالق�ة والجزارين يف مناط�ق مختلفة م�ن االقضية 

والنواحي يف جانب الكرخ خالل اسبوع واحد فقط. 
واكدت الدائرة انه »تم االغالق وفق تحرير محرض اصويل وبحضور 
اصحاب العالقة اس�تنادا اىل املادة )96( من قانون الصحة العامة 
)89( لس�نة )1981( ويح�ال اىل املحكم�ة كل من يرفع الش�مع 
االحمر تنفي�ذا للمادة )99( من قانون الصح�ة العامة واملالكات 
الرقابية مس�تمرة بجوالتها اليومي�ة وحمالتها الرقابية من اجل 

صحة املواطن ومأمونية غذائها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، اس�تئناف 
العم�ل أمام الحرك�ة التجارية بني العراق 
واي�ران ع�ر منفذ الش�يب الح�دودي يف 

محافظة ميسان.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »تم اس�تئناف 
العم�ل امام الحرك�ة التجارية بني العراق 
واي�ران ع�ر منفذ الش�يب الح�دودي يف 

محافظة ميسان«.
القليل�ة القادم�ة  واضاف�ت، ان »األي�ام 
تشهد استئناف العمل يف حركة املسافرين 
بعد استكمال بعض االمور املنظيمية بني 

الجانبني«.
يذك�ر إن هيئة املناف�ذ الحدودية قد أكدت 
يف وقت س�ابق عن إيقاف إجراءات السفر 
والتب�ادل التجاري ب�ني البلدي�ن من قبل 
الجانب االيراني يف ش�هر نيسان املنرصم 
بسبب السيول التي اجتاحت ايران يف وقت 
س�ابق، وج�اء الغلق حفاظا عىل س�المة 

املسافرين والحركة التجارية.

   ميسان / المستقبل العراقي

أعلن ف�رع توزيع كهرباء ميس�ان أحد فروع 
الرك�ة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم 
األحد،ع�ن إدخ�ال املحط�ة املتنقل�ة الجديدة 
 ) ك.ف   11  /  1٣٢  ( الثانوي�ة  التحويلي�ة 
العمارة- املرح للعمل ش�مال مدينة العمارة 
. وق�ال مدي�ر الف�رع املهندس جاس�م رايض 
بريدي، يف بي�ان، تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »املحطة أدخلت ب�إرشاف مدير عام توزيع 
كهرب�اء الجن�وب ، للعم�ل بع�د االنته�اء من 
أعمال نصبها يف الطريق املؤدي لناحية املرح 
، بس�عة ) ٢5 ام . يف . اي ( ، فض�ال عن إنجاز 
مالكات�ه الهندس�ية و الفني�ة أعم�ال الرب�ط 
الخاصة بالتوزيع داخ�ل املحطة و خارجها«.

وأض�اف ب�ان »املحط�ة س�يخرج منه�ا) 6( 
االنته�اء م�ن  ، وبع�د  مغذي�ات / 11ك.ف/ 
عملية الفحص و دخولها للعمل سيتم مناقلة 
وتغذية ) ٤( مغذي�ات منها » اآللبان، املجبس 
، فرقة 18 ، املجاري »، الفتا، إىل أنها ستس�هم 
بف�ك االختناقات عىل محط�ة الكرامة ) ٣٣ / 
11 ك.ف ( واس�تقرار التيار الكهربائي يف عدد 
من مناطق ش�مال العمارة«. واش�ار املهندس 
جاس�م رايض بريدي بان »فرعه هيأ موظفني 
إلدارة املحطة والتي ستكون مسؤوليته بعد ان 
انجزت مالكات دائرة نق�ل الطاقة باملحافظة 
) ش�بكات الجنوب الرقي ( االعمال املدنيةو 
ربط وتجميع وتس�ليك املحطة املتنقلة واجراء 
كاف�ة الفحوص�ات الفني�ة الالزم�ة عليه�ا ، 
منوه�ا، أن مروع نصب املحطة ضمن خطة 
املديري�ة العامة لنقل طاقة الجن�وب الطارئة 

لصيف لعام ٢٠19 .

املنافذ احلدودية: استئناف العمل 
أمام احلركة التجارية بني العراق 

وايران عرب منفذ الشيب

كهرباء ميسان تعلن إدخال املحطة 
املتنقلة اجلديدة التحويلية 

الثانوية العامرة- املرشح للعمل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الرتبية وكالة قيص السهيل أنتهاء األمتحانات النهائية 
لطلبة الصف الس�ادس األبتدائي لل�دور األول ٢٠18 – ٢٠19 من 

دون اي مشاكل او خروقات امتحانية تذكر.
وقال الس�هيل بحس�ب بيان ملكتب�ه تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »الوزارة اس�تطاعت بكل جدارة املحافظة عىل رسية االس�ئلة 
وبذلت جهوداً اس�تثنائية وواصلت الليل بالنه�ار من اجل انجاح 

االمتحانات بكافة جوانبها«.
وأض�اف ان »الكوادر العاملة فيها راع�ت ظروف الطلبة والوضع 
اإلس�تثنائي الذي يم�ر به العراق« الفت�ا اىل ان »الوزارة س�تبقي 
عملي�ة التصحي�ح مركزية من اجل الحفاظ ع�ىل مجهود الطلبة 

وعدم غبن املتميزين منهم ومنحهم استحقاقهم«.
واك�د الس�هيل ان »الكوادر التدريس�ية يف الع�راق اثبتت حرصها 
عىل س�ر العملية الرتبوية وأمانتها طيلة ف�رتة االمتحانات التي 
جرت لطلبة الس�ادس االبتدائي« مشراً اىل انه« سيتم األعالن عن 
النتائج خالل نهاية هذا األسبوع أو بداية األسبوع املقبل وحسب 

مديريات الرتبية يف بغداد واملحافظات .

الرتبية تعلن إنتهاء امتحانات السادس 
االبتدائي وحتدد موعد النتائج

   بغداد / المستقبل العراقي

بارش س�ايلو الرقاط التابع لفرع الركة 
العام�ة لتج�ارة يف ص�الح الدي�ن باس�تالم 
اوىل كمي�ات الحنط�ة املحلية م�ن الفالحني 

واملزارعني لهذا املوسم 
واضاف مدي�ر عام الرك�ة العامة لتجارة 

الحب�وب نعي�م محس�ن ج�ر يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »سايلو الرقاط 
التحق بمواقع ف�رع رشكتنا يف صالح الدين 
باالس�تالم اوىل كميات الحنطة املسوقة من 
الفالح�ني يف املحافظ�ه ،مؤكدا ان »س�ايلو 
الرقاط بارش باستالم اوىل الكميات وبلغت 
الكمي�ه املس�تلمه ٤1٣ ط�ن . واوض�ح ان 

»الكميه املستلمه بلغت اكثر من ٤8 ألف طن 
وتوزعت عىل 6مواقع )الرقاط - تكريت-

تزايد  س�امراء-العلم-بيجي-الدور( وهناك 
يف اعدادالس�يارات بلغ مئات السيارات امام 
كل موق�ع ».واختت�م ان »توزي�ع الصكوك 
عىل الفالحني بعد يومني من تسليم الحاصل 
مستمرة وحسب توجيهات وزير التجارة«. 

اىل ذل�ك اك�دت زه�رة الكيالن�ي مدي�ر عام 
القانوني�ة وامل�رف ع�ىل محافظة صالح 
الدبن ان »العمل يتصاعد الس�تالم الكميات 
املسوقة يف جميع مراكز االستالم والتسويق 
يف ح�ني تج�ري عمليات الفح�ص املختري 
بش�كل اص�ويل لتحدي�د صالحي�ة الحنطة 

ونوعيتها حسب تصنيف الدرجات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة اور العام�ة اح�دى رشكات 
وزارة الصناعة واملع�ادن عن توقيعها ثالث 
عق�ود مع الرك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء 

الشمال.
وق�ال مدي�ر عام الرك�ة اور حيدر س�هر 

ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الحس�يناوي 
العراقي«،ب�أن »توقي�ع العق�ود جاء خالل 
زيارة قام بها اىل مقر الركة العامة لتوزيع 
كهرباء الش�مال حيث تتضمن هذه العقود 
تجهي�ز االخ�رة باس�الك هوائي�ة معلق�ة 
كهربائي�ة  وقابل�وات   )٢٠/1٢٠( قي�اس 
معلقة قياس )٣ × 1٢٠ + 7٠ + 16( وقابلو 

قياس ) ٣ × 95 + 5٠ + 16( وبطول اجمايل 
)11٢٤( كيلوم�رت وبمبلغ ق�دره )٢( مليار 
و)8٠٠( ملي�ون دين�ار بف�رتة تجهيز تبلغ 

)6٠( يوما.
واكد الحس�يناوي ق�درة واس�تعداد رشكة 
اور العامة لس�د احتياج وزارة الكهرباء من 
مختلف منتجاتها ملاتتمتع به من امكانيات 

تصنيعية وانتاجية كبرة ».
فيما اع�رب مدير عام رشكة توزيع كهرباء 
الشمال زيدان الدليمي عن رسوره وشعوره 
بالفخ�ر بالتعاون والتعام�ل مع رشكة اور 
العام�ة ملاتمتلكه ه�ذه الرك�ة العمالقة 
من امكانيات واس�تطاعت تحقيق تطورات 

كبرة خالل الفرتة القصرة املاضية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة التقاعد والضم�ان االجتماعي للعمال يف وزارة 
العمل والش�ؤون االجتماعية، االثنني، شمول اكثر من 17٠ 

عامال بقانون التقاعد والضمان االجتماعي يف كركوك. 
وقال مدير عام دائ�رة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
ع�ي جعف�ر الحلو  يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»قس�م تقاعد وضم�ان كركوك اع�د تقريراً عن نش�اطاته 
وانجازات�ه خالل نيس�ان امل�ايض بي�ن فيه أن ع�دد العمال 
املش�مولني بالضمان االجتماعي بل�غ )176(عامال ، فضال 

عن ش�مول )1٢( مروع�ا جديدا باحكام قان�ون التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال رقم )٣9( لسنة 1971«.

واض�اف ان »القس�م انج�ز )٢8( معامل�ة مكاف�أة نهاي�ة 
الخدم�ة للعمال املضمون�ني وفقا للم�ادة )78( من قانون 
التقاعد والضمان االجتماعي للعمال، التي تنص عىل رصف 
مكافأة نقدية دفعة واح�دة كتعويض للعمال املضمونني يف 
ح�ال انتهت خدماتهم من دون ان يتم منحهم راتبا تقاعديا 
لعدم توفر رشوط االستحقاق لديهم وفقا للقانون او بسبب 

استحقاق العامل راتبا تقاعديا كامال من دائرة اخرى«.
واوضح الحلو  ان »اللجان التنفيذية يف قس�م كركوك قامت 

بمتابع�ة املش�اريع املدين�ة للدائ�رة من خالل اج�راء زيارة 
ميدانية ملجموعة من املش�اريع املدين�ة ومطالبتها بااليفاء 
بالتزاماتها تجاه الدائرة وتسديد ما بذمتها من ديون تنفيذاً 
لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم )56( لسنة 1977«. 
وبني ان »القس�م قام ايضا بمتابعة دع�اوى الدائرة املقامة 
من قبلها او عليه�ا ومراجعة املحاكم املختصة وبيان الرأي 
القانوني، مش�را اىل مفاتحة اللجان الطبية من قبل شعبة 
التقاعد والتعويضات ورصف الرواتب التقاعدية لبيان حالة 
العم�ال املضمونني الذين لم يكملوا الس�ن القانونية لغرض 

تحديد نسبة العجز لديهم.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الركة العامة للصناع�ات الكهربائية وااللكرتونية 
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن ابرامها عقدا 
لتنفيذ تسعة كرفانات خاصة بمحطات تحلية املياه لصالح 

وزارة املوارد املائية ضمن مروع انعاش االهوار«.
واض�اف مدير عام الركة س�عدي هاش�م قاس�م يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الكرفانات التس�ع ستوزع 

بني محافظتي ميس�ان وذي قار ، مش�را اىل تنصيب ثالثة 
منها موقعيا وانجاز خمسة اخرى جاهزة للنصب والتسليم 
بمس�احة )٣×5( م�رت وارتف�اع )٢( مرت و)٤٠( س�م فيما 
سيتم الحقا تنفيذ الكرفان التاسع بعد تأهيل موقع النصب 

من قبل الجهة املستفيدة ».
 الفت�ا اىل ان »كل كرف�ان يحت�وي عىل منظوم�ة تحلية يتم 
من خاللها س�حب املياه من االهوار وتجري عليها عمليات 
التصفي�ة والتعقي�م ومعالجة املياه كيمائي�ا داخل املحطة 

لتك�ون صالح�ة لالس�تهالك البري«.ون�وه قاس�م ب�أن 
الركة س�بق وان قامت بتنفيذ عقود كثرة من بينها عقد 
لتجهيز وزارة املوارد املائية ب�)٣6( كرفان منها عىل ش�كل 
قاع�ة اجتماع�ات وقس�م منها تس�تخدم للمن�ام وقاعات 
للطع�ام ، مؤكدا ان »لدى الرك�ة القدرة واالمكانية لتنفيذ 
انواع وقياس�ات مختلفة م�ن الكرفانات م�ن النوع الثابت 
واملتحرك وكرفانات س�كنية يتم تصنيعها بمواد ذات جودة 

ومواصفات قياسية تضاهي املستورد وحسب الطلب.

التجارة تعلن بدء سايلو الرشقاط باستالم اول كمية من احلنطة املحلية املسوقة من الفالحني

رشكة اور توقع عقودًا مع كهرباء الشامل لتجهيزها باألسالك اهلوائية والقابلوات الكهربائية

العمل: شمول اكثر من »170« عاماًل بالضامن االجتامعي يف كركوك

الصناعات الكهربائية تتعاقد لتجهيز املوارد املائية بكرفانات خاصة بمحطات حتلية املياه
ضمن مشروع انعاش االهوار

     بغداد / المستقبل العراقي

أوضح القضاء صالحية محكمة االس�تئناف بصفتها التمييزية يف 
الفصل بموضوع الدعوى  املميزة.

وق�ال القضاء يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، »عدل التعديل 
الخام�س لقان�ون املرافع�ات املدني�ة رق�م ٣ لس�نة 1977 عبارة 
»محكم�ة  التمييز« بعبارة »املحكمة املختص�ة بنظر الطعن« التي 
وردت يف امل�واد ٢٠5/ 1 و  ٢٠7/ 1 و٢٠8/ 1 و٢٠9 و٢1٠ و٢11 
و1/٢15 و٢18 و٢٢٣ من قانون  املرافعات.. وهذه املواد وردت يف 
الفصل الخامس من القانون املذكور الخاصة  بالتمييز.. واملقصود 
بعب�ارة »املحكم�ة املختص�ة بنظر الطع�ن« هو محكم�ة التمييز 

 ومحكمة االستئناف بصفتها التمييزية.«.
وأضاف »أما املادة ٢1٤ من قانون املرافعات فلم يش�ملها التعديل 
املذك�ور بالرغم م�ن ورودها  ضمن أح�كام التميي�ز وبالرغم من 

ورود عبارة »محكم�ة التمييز« فيها والتي نصت عىل  انه »إذا رأت 
محكم�ة التمييز نقض الحكم املميز ملخالفته للقانون او للخطأ يف 
تطبيق�ه  وكان املوضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل 
فيه ولها يف هذه الحالة دعوة  الطرفني وس�ماع اقوالهما ان وجدت 
رضورة لذل�ك، ويك�ون قرارها قابال للطعن في�ه  بطريق تصحيح 

القرار يف مدته القانونية لدى الهيئة العامة«. 
إذاً فصالحي�ة الفصل يف موض�وع الدعوى املمي�ز قرارها بموجب 
امل�ادة اعاله  مقترصة عىل محكمة التميي�ز وحدها كما كان االمر 
قب�ل التعدي�ل، وان قرار محكم�ة  التمييز يف ذلك قاب�ل للطعن فيه 
بطريق تصحيح القرار امام الهيئة املوس�عة، وهذا ما  اكدته املادة 
٢19 م�ن قانون املرافعات حي�ث نصت عىل ان�ه »ال يجوز الطعن 
يف  قرارات محكم�ة التمييز وقرارات محكمة االس�تئناف بصفتها 
التمييزي�ة اال ع�ن طريق  طلب تصحيح القرار ام�ام املحكمة التي 
اصدرت القرار املطلوب تصحيحه وال يقبل  هذا الطعن اال بالنس�بة 

للقرارات املصدقة للحك�م والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز 
  )ل�م تقل املحكم�ة املختصة بنظ�ر الطعن( بنقض�ه اذا فصلت يف 
الدع�وى موض�وع الطعن  طبقاً ملا هو مب�ني يف املادة ٢1٤ من هذا 
القان�ون، علم�ا ان هذه املادة ه�ي االخرى  معدل�ة كذلك بموجب 
التعدي�ل الخامس. اما محاكم االس�تئناف حي�ث أن اختصاصاتها 
التمييزية وردت عىل سبيل الحرص يف  القوانني التي رشعتها وليس 
م�ن بينها التصدي ملوض�وع الدعوى املميزة عىل وف�ق  املادة ٢1٤ 
مرافع�ات لعدم ش�مول هذه امل�ادة بالتعديل، فانه�ا لذلك ال تملك 
صالحية  الفصل بموجب هذه املادة.. ومع هذا فقد صدرت قرارات 
عدي�دة من محاكم االس�تئناف  بصفتها التمييزي�ة وهي تفصل يف 
موضوع الدعوى املميزة كون أن الدعوى مهيأة  للفصل استناداً اىل 
اح�كام املادة ٢1٤ مرافعات يف حني ان ه�ذه املادة خولت محكمة 
 التمييز فقط حق الفصل يف موضوع الدعوى املميزة ولم ترك فيه 

محاكم االستئناف  بصفتها التمييزية. 

القضاء يوضح صالحية حمكمة االستئناف بالفصل يف الدعوى  املميزة

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت خلي�ة األزم�ة يف مدينة املوص�ل، االثن�ني، موقع مكتب 
الخطوط الجوية العراقية داخل املدينة.

وذكرت الخلية يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نسخة منه، أنه »تم 
إعادة افتتاح مكتب الخط�وط الجوية العراقية يف مدينة املوصل، 
بحض�ور مزاح�م الخي�اط واللواء نج�م الجبوري والل�واء الركن 
حمد النامس يف الس�احل األيمن غربي املوصل بعد إعادة إعماره 
وتأهيله للعمل«.وأضافت »أنها اطلعت عىل آليات العمل يف مكتب 
الخط�وط الجوية وعملي�ات الحجوزات للط�ران التابعة لركة 
الخطوط الجوية العراقية«.ونقلت الخلية عن الخياط تأكيده عىل 
»أهمية اإلرساع يف عملية إحالة مطار املوصل إىل اإلعمار ملا له من 
أهمي�ة كبرة يف مدينة املوصل من حركة نقل املس�افرين وغرها 
من اإلحتياجات االقتصادية يف نينوى«، مشدداً عىل »أهمية توفر 

مستلزمات العمل بتجهيز أجهزة الحجوزات وغرها«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكملت الركة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل »اعم�ال الحف�ر و القط�ع ورف�ع االنق�اض من 
محط�ة )85٠(اىل )9٢٠( مل�روع تطوي�ر مدخ�ل مينائي ام 
قرصالش�مايل والجنوبي«.واوضح�ت الرك�ة يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »امل�الكات الهندس�ية والفنية تبذل 
جهودآ استثنائية وبوترة متصاعدة حيث شملت اعمال الحفر 
و القط�ع ورفع االنقاض من محطة )85٠(الئ )9٢٠(واعمال 
ح�رث طبقة Subgrade م�ن محط�ة )5٠( اىل )6٠٠(ملروع 
تطوي�ر مدخ�ل مينائي ام قرصالش�مايل والجنوب�ي ».وتابعت 
ان »العم�ل مس�تمر ليالً ونهاراً ألنجاز م�روع تطوير مدخل 

وطريق مينائي ام قرص الشمايل والجنوبي باملوعد املقرر له.

خلية األزمة يف املوصل تفتتح موقع 
مكتب اخلطوط اجلوية العراقية

انجاز اعامل احلفر ورفع االنقاض 
يف مرشوع تطوير مدخل ميناء ام قرص

حمافظ واسط يصدر إجراءان لرتشيد 
استخدام الطاقة الكهربائية يف املحافظة

صحة الكرخ تغلق »55« مطعاًم وحمل حالقة 
وافران خمالفة للرشوط الصحية

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة اس�عد عبد االمر 
العيدان�ي ع�ن تش�كيل لجن�ة خاص�ة 
لرتكيب ونصب وتشغيل معامل األسفلت 
املجه�زة ، مش�راً اىل ان »املعم�ل االول 
سيكون ملديرية بلدية محافظة البرصة 
واملعمل الثاني ملديرية بلديات املحافظة 
ويكون يف قضاء شط العرب للمساهمة 

يف اعمال التبليط  ».
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحفي صدر 
ورد  الخ�اص  االعالم�ي  مكتب�ه  ع�ن 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان�ه »بناًء عىل 
الكت�اب الصادر من قب�ل وزارة االعمار 

واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة 
وال�ذي تضم�ن تنفي�ذا لق�رار مجل�س 
ال�وزراء لجن�ة الش�ؤون االقتصادية يف 
تاري�خ ٢7/٣/٢٠19 واملتضمن تركيب 
ونصب وتشغيل معامل األسفلت املجهزة 
ت�م املوافقة عىل تش�كيل لجنة مختصة 
ملتابعة املوضوع  ، مبيناً ان املعمل  االول 
سيكون ملديرية بلدية محافظة البرصة 
واملعمل الثاني ملديرية بلديات املحافظة 

ويكون يف  قضاء شط العرب ».
بلدي�ات  مدي�ر  اوض�ح   « جهت�ه  م�ن 
محافظ�ة الب�رصة هيث�م س�دخان ان 
والبلدي�ات  واالس�كان  االعم�ار  وزارة 
اىل  كتاب�اً  ارس�لت  العام�ة  واالش�غال 

محافظ�ة البرصة وتنفيذاً لقرار مجلس 
ال�وزراء لجن�ة الش�ؤون االقتصادية يف 
تضم�ن  وال�ذي   ٢7/٣/٢٠19 تاري�خ 
تركيب ونصب وتشغيل معامل األسفلت 
املجه�زة ضم�ن العق�د رقم )6( لس�نة 
٢٠٠7 م�ن قب�ل رشك�ة الدق�ة العالية 
وفحصها ومقارنتها باملواصفات الفنية 
املنصوص عليها يف العقد من خالل لجنة 
فنية تشكل من وزارة االعمار واالسكان 

والبلديات ».
 الفت�ًا  اىل ان محافظ البرصة  وافق عىل 
تش�كيل لجنة فنية تتكون من موظفني 
متخصص�ني وأكف�اء لغ�رض متابع�ة 

تنفيذ العمل .

حمافظ البرصة يشكل جلنة خمتصة ملتابعة  نصب وتشغيل معملني لألسفلت يف بلدية البرصة وقضاء شط العرب

    البصرة/ المستقبل العراقي

كش�ف رئيس مجلس محافظ�ة الب�رصة الحقوقي صباح 
حس�ن البزوني عن تخصيص ٣ مليار دينار النش�اء مركز 
خاص بع�الج مرىض الثالس�يميا داخل مستش�فى الطفل 
جاء ذلك خ�الل حضوره احتفالية بمناس�بة اليوم العاملي 
للتضامن مع مرض الثالس�يميا، وذلك يف قاعة املهندس�ني 

وسط البرصة.
وق�ال البزون�ي ان املجلس خصص االموال الالزمة النش�اء 
املرك�ز داخل مستش�فى الطفل مؤك�دا يف الوق�ت ذاته انه 

خاط�ب االمانة العامة ملجل�س الوزراء لش�مولهم بالعالج 
خارج العراق.

وتابع انه حصل عىل استثناء املصابني باملرض من وصوالت 
الجباية واستعداد املجلس عىل املصادقة باالموال املخصصة 

لالدوية.
واوضح ان عدد املصاب�ني بهذا املرض يف املحافظة وصل اىل 
8 آالف مريض، وهم بحاجة اىل الكثر من االحتياجات، وتم 
االتفاق مع وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية لش�مولهم 
باملعني املتفرغ مش�را اىل ان االس�بوع القادم س�تخصص 

غرف داخل املستشفى الكمال اجراءات التسجيل.

رئيس جملس حمافظة البرصة: خصصنا ثالثة مليارات دينار النشاء 
مركز خاص بعالج مرضى الثالسيميا داخل مستشفى الطفل
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رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
م / اعالن دعوة عامة 

يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )  9011/19/03(
الخاصة بتجهيز )صمامات رؤوس االبار ( علما ان املناقصة )اعالن ثاني(  

1ـ  عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة لتقديم املستمسكات 
املطلوبة )شهادة تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسيس 
ومحـر التأسـيس والنظـام الداخيل وهوية غرفـة التجارة واجازة ممارسـة املهنة او هويـة تصنيف املقاولني 
لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسـمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها ، كتاب عدم ممانعة يف االشـرتاك 
باملناقصات من الهيئة العامة للرائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين  العراقيني ، رقم الهوية الريبية 
للرشكات املسـجلة يف العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يشـمله قرار الحجب حسـب تعليمات االمانة العامة 
ملجلس الوزراء ، الحسـابات الختامية واملوقف املايل ) الكفاءة املالية( مصادق عليها اصوليا من محاسـب قانوني 
للسـنتني املاليتـني االخريتني ،االعمـال املماثلة مؤيدة من الجهات املسـتفيدة للخمس سـنوات االخرية مع االيراد 
السنوي ، شهادة التأسيس لفرع الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة 
من الجهات املعنية يف الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة 
بتسجيل الرشكات ،  جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس ، جميع املناقصني يجب ان 
ال يكونوا ضمن القائمة السـوداء( اىل القسـم التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول عىل عىل وثائق 

ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
2 ـ بأمكان املجهزين رشاء وثائق العطاء من القسم التجاري يف مقر الرشكة بعد دفع قيمة البيع لوثائق املناقصة 
لقاء مبلغ ) 150,000 مائة وخمسـون الف دينار عراقي( غري قابل للرد ابتداء من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة 

الرسمية 
3ـ  تكـون العطـاءات نافـذة ملدة )120( يوما من تاريـخ الغلق املحدد عىل ان تكون مصحوبـة بتقديم التأمينات 
االولية البالغة )6,150,000( ستة ماليني ومائة وخمسون الف دينار عراقي للمناقصة املرقمة ) 9011/19/03( 
الخاصة بتجهيز )صمامات رؤوس االبار( عىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة مثبتا فيها اسـم 
ورقـم املناقصة صـادرة من مرصف عراقي حسـب النرشة الصادرة مـن البنك املركزي العراقـي ، علما ان املبلغ 

التخميني للمناقصة )205,000,000( مائتان وخمسة مليون دينار عراقي املحسوبة عىل املوازنة التشغيلية 
4 ـ يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

عـىل ان تـودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات  طلبيات الرشاء املحلية )صندوق الفتح الخاص باللجنة( 
الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختني مع قرص مدمج ابتداء 
مـن اليـوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسـيتم رفض العطاءات املتأخرة عن 

موعد الغلق املحدد 
5 ـ املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت ) الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء 2019/7/2( 

6 ـ مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي :
سـيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / هيأة العمليات( يف تمام السـاعة العارشة من 

صباح يوم الثالثاء 2019/6/25( 
7 ـ زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات :

سـيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد سـاعة الغلق املحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
قانونـا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائـن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / مقر لجنة فتح 

العطاءات 
8ـ  الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ  العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف 

اخرى ترتتب من جراء املناقصة 
)Toc.oil.gov.iq( : 9 ـ يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني

10 ـ اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم  الذي يليه هو املوعد لذلك 
املستمسكات املطلوبة : 

حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

اعادة اعالن 
تعلن جامعة املثنى / كلية العلوم  عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد املوجودة يف مخازنها واملدرجه يف القائمة ادناه  وفق  قانون 
بيـع وايجـار اموال الدولة رقم 21 لسـنة 2013 وتعديالته فعىل الراغبني بالرشاء املراجعة ودفـع تأمينات ال تقل  عن )20%( من 
القيمة املقدرة للمال والبالغ )1019250( مليون وتسعة عرش الف ومائتان وخمسون دينار عراقي بعد )15( يوم من اليوم التايل 
للنرش ويتحمل من تر سـو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن  واملصاريف القانونية  االخرى علما ان املازيدة سـتجري يف السـاعة 

الثانية عرش ظهرا يف بناية الكلية  
املرفقات 

قوائم باملواد عدد )1(

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف  
رقم االضبارة / 2016/1124

التاريخ 2019/5/20
اىل / املنفذ عليه / راجحه عبد الحمزة مذبوب

لقـد تحقق لهـذه املديرية من خـالل تبليغك بورقة 
التكليـف بالحضور وحسـب رشح القائـم بالتبليغ 
واشـعار مختار منطقـة كربالء ـ املركـز ناظم الزم 
كضامـي  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجـراء التبليغ عليه 
واسـتنادا  للمـادة )27( مـن قانـون التنفيـذ تقرر 
تبليغـك اعالنـا بالحضـور يف مديرية تنفيـذ النجف 
االرشف  خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبـارشة املعامـالت التنفيذيـة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل  

حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :

قـرار محكمة بداءة النجف بالعدد 381/ب2014/2 
يف 2014/3/24 املتضمن الزام املدعى عليها راجحه 
عبـد الحمزة مذبوب بتأديتهـا للمدعي جبار مطرش 
عباس مبلغا قدره خمسـة وستون مليون دينار عن 

بدل العقار املرقم 39075 / م4 حي الوفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 2016/2358

التاريخ 2019/5/20
اىل / املنفذ عليه /حمودي عبد الحسني نارص

لقد تحقـق لهـذه املديرية من رشح املبلغ واشـعار 
املختار حي الجهاد /4 يف 2019/5/13  انك مجهول 
محـل االقامة وليـس لك موطـن دائـم او مؤقت او 
مختـار يمكن اجـراء التبليغ عليه واسـتنادا  للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف  خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
مـن اليوم التـايل للنرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالـة عـدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل  

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة  بداءة النجف بالعدد 1068/ب2016/5 
يف 2016/7/18 الـزام املدعـي عليـه حمـودي عبد 
الحسـني نارص بتأديته اىل املدعى حسن محمد رضا 

عيل مبلغ قدره عرشون مليون دينار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية  

العدد: 168/س/2019
التاريخ: 2019/5/14

اعالن 
تبليغ املسـتأنف عليهمـا/ 1- املدير املفوض لرشكة 
بنايتـك العراقيـة الحديثـة – إضافـة لوظيفته   2- 
املدير املفوض لرشكة بايو كلري اإلنجليزية – إضافة 

لوظيفته
اسـتأنف املدعي )مدير عام الرشكة العامة لصناعة 
األسمدة – إضافة لوظيفته( قرار الحكم الصادر من 
محكمـة البداءة املختصة بنظر الدعاوى التجارية يف 
البرصة بالعدد 61/ت/2018 بالدعوى االسـتئنافية 
تبليغكمـا  ولتعـذر  168/س/2019،  املرقمـة 
بالحضـور امـام هـذه املحكمـة وملجهوليـة محل 
اقامتكما تقرر تبليغكما اعالناً بصحيفتني محليتني 
يوميتـني بالحضـور امام هذه املحكمـة صباح يوم 
2019/5/30 او مـن ينـوب عنكمـا ويف حالـة عدم 
حضوركما سـوف تجري املرافعـة بحقكما حضوراً 

وعلناً وفق القانون.
القايض محسن جميل جريح

رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 
العدد: 3139/بحث/2019

التاريخ: 2019/5/14
اعالن 

اىل املدعى عليه / نايف ياسني سليمان
اقامت املدعية )زهراء عبادي كريم( الدعوى املرقمة 
3139/بحـث/2019 تطلـب فيهـا التفريـق للهجر 
وقـد لوحظ من الـرشح الـوارد من املجلـس البلدي 
ملنطقة الهارثة والقائم بالتبليغ إنك مرتحل اىل جهة 
مجهولـة وغـري معلومـة. عليه قـرر تبليغـك اعالناً 
بصحيفتني يوميتـني محليتني بالحضور صباح يوم 
2019/6/12 امـام مكتب البحـث االجتماعي وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري املرافعة بحقـك غيابياً 

وفق القانون.
القايض/ وليد خالد عبداللطيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ املقدادية 

العدد : 300 / ت / 2014 
التاريخ : 16 / 5 / 2019 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ املقدادية السـيارة املرقمة 9303 
فحـص مؤقت نـوع هونـدا رصـايص اللـون طراز 
1992 والعائدة للمدين الحائز اياد اسماعيل ابراهيم 
لقـاء طلب الدائن ) احمد عبد الكريـم جواد ( البالغ 
468650 اربعمائة وثمانية وسـتون الف وسـتمائة 
وخمسـون دينار بضمنه املصاريف ورسم التحصيل 
وذلك خالل مـدة عرشة ايام اعتبارا مـن اليوم التايل 
للنـرش ويف تمـام السـاعة الثانيـة عـرش ظهـرا يف 
معـرض الربيعـي لبيـع ورشاء السـيارات الكائن يف 
قضاء املقدادية قرب سـيطرة مهروت فعىل الراغبني 
بالـرشاء الحضـور يف الزمان واملـكان املعينني اعاله 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10 % 
من القيمة املقدرة وان رسـم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املواصفات : 

- السيارة املرقمة 9303 فحص مؤقت دياىل صالون 
نـوع هونـدا رصـايص سـلفر اللـون طـراز 1992 
واملسـجلة لدى مديرية مـرور دياىل باسـم الحائز ) 
اياد اسماعيل ابراهيم ( املذكورة اعاله ومواصفاتها 

هي : 
- السـيارة اعـاله متـررة بالكامل وغـري صالحة 
للعمـل او االسـتخدام كونهـا خاليـة مـن املحـرك 
والبطارية واملقاعد اما بالنسـبة لالطارات والزجاج 
موجودة يف السيارة ولكنها متررة وعطل منظومة 

الكهرباء .
- القيمة التقديرية للسيارة اعاله هي ) 00000 5 ( 

خمسمائة الف دينار عراقي . 
- مالحظـة : اذا صـادف يوم املزايدة عطلة رسـمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة .
املنفذ العدل 

ايمان ياسني حسن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد/ 1331/ب/2019
التاريخ 2019/5/15

اعالن
اىل  /املدعى عليه / كفاية حسن حمود 

اقامت املدعية  عليه حسـن حمـود الدعوى البدائية 
املرقمـة 1331/ب/2019 ضدك والـذي يطلب فيها 
ازالة شيوع العقار تسلسل 19/260 الرباط الصغري 
وتعذر تبليغـك ملجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
مبلغ هـذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة الجبيلة 
حي الشـهداء عليه تقرر تبليغـك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني بالحضـور امام هـذه املحكمة 
صباح يـوم املرافعة املوافق 2019/5/30 وعند عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا وبعكسـه 
سـوف تجـري املرافعـة بحقـك غيابيـا وعلنـا وفق 

االصول
القايض االول

علوان بربوت البزوني

فقدان
فقدت هوية املوظف الوزارية بأسم ) مثنى 
عبد الله سـالم( الصادر من وزارة التجارة 
ـ الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية فرع 
البـرصة املرقمـة  )fs0004752( من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـدت هوية نقابـة املهندسـني العراقيني  
بأسم ) نوار عبد الله عبد النبي(   من  يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
امانـات يف  فقـد وصـل قبـض حكومـي 
مـؤرخ   692923 املرقـم  البـرصة  بلديـة 
1/12//2017 بمبلغ 1,350,000  مليون 
بأسـم ) غـازي عيل فهـد( من يعثـر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت هوية الطالب ) حيدر صبار حنظل( 
من كلية الطـب ـ جامعة البرصة من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشيك  /هناء مريي ياسني 

اقتـى حضوركـم اىل صنـدوق االسـكان 
العراقي /فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك ) نضال 
عبد الحسـني مسـان( يف القطعـة املرقمة 
68/6 مقاطعة 20 ابو شـوره وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عـرش يوم داخـل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سـوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية املالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 4712

التاريخ : 2019/5/20
طلب املواطن ) محسن هادي علوان(  حول 
تبديل لقبـه وجعله ) املحاسـني( بدال من 
)الدعمي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها )خمسـة عرش 
يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت الهويـة الوزارية الصادرة من وزارة 
االعمـار واالسـكان والبلديـات واالشـغال 
العامة رشكة اشـور للمقـاوالت بعنوان ر 
مهندسـني واملرقمة 1265 بأسـم / نادية 
خلـف صالح – فمن يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة  
رقم االضبارة / 2019/256

التاريخ 2019/5/16
اىل / املنفذ عليه / اىل املدين / حسن كامل حسون

لقـد تحقق لهـذه املديريـة من كتـاب مركز رشطة 
الحـي الجمهوري املرقـم 3650 يف 2019/5/16 انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا  للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ السـماوة  خالل خمسـة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالـة عـدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب 
اوصاف املحرر :

الزامك بالتسـديد نفقة ماضية للدائنة سـهام عامر 
رايض خمسـون الـف دينـار وملدة شـهر مـن تاريخ 
2018/12/20 ولغاية تاريخ 2019/1/20 والحكم 
بتأديـة للدائنة سـهام عامـر رايض نفقة مسـتمرة 
لـالوالد كل مـن ام البنـني وزهـراء وزينب وسـجاد 
ورشيفة مبلغ خمسـون الف دينار شهريا لكل واحد 
منهم مـن تاريـخ اقامـة الدعـوى يف 2019/1/20 
حسـب قـرار محكمة االحوال الشـخصية السـماوة 

املرقم 406/ش/2019 يف 2019/2/6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد / 3705/ب2018/3
التاريخ 2019/5/20

تنويه
ورد سهوا )يف صحيفتي العراق االخبارية بالعدد 942 
يف 2019/5/12 وصحيفة املسـتقبل العراقي بالعدد 
1902 يف 2019/5/12 ان القيمـة املقـدرة للعقـار ) 
175,200,000( مائة وخمسـة وسبعون واربعمائة 
وخمسـون الـف دينـار والصحيـح هـو ان القيمـة 
املقدرة للعقار مبلغ مقداره ) 175,450,000( مائة 
وخمسة وسـبعون مليون واربعمائة وخمسون الف 

دينار ال غريها لذا اقتى التنويه
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 1978/ش2019/3
التاريخ : 2019/5/19

اعالن
اىل / املدعى عليها /  زينب كطران وناس

اصدرت هـذه املحكمـة قرارهـا  بالدعـوى املرقمة 
1978/ش2019/3 يف 2019/4/18 غيابيـا بحقـك 
والقـايض بتصحيـح مسـأله ارثية واخـراج املدعى 
عليها ) زينـب كطران وناس( من القسـام الرشعي 
 ( باملتـويف  والخـاص   2018/3/13 يف   390 املرقـم 
موىس حسني مطر(  وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختـار حي الجمعية 
/ النجـف قـررت املحكمة تبليغـك القرار بواسـطة 
صحيفتـني محليتـني يوميتـني ولك حـق االعرتاض 
عىل القـرار الغيابي خالل املده القانونية  وبعكسـه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حيدر طالب الطالقاني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /847/ب2019/3

التاريخ  :2019/5/6
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شـيوع 
العقار املرقم  2/4823 حي االنصار يف النجف عليه تعلن 
هـذه املحكمة عـن بيع العقـار  املذكور اعـاله واملبينه 
اوصافـه وقيمته ادناه فعىل الراغبـني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمـة املقدرة بموجب صك مصـدق المر  محكمة 
بـداءة النجف وصادر من مـرصف الرافدين رقم )7(  يف 
النجـف وسـتجري املزايـدة واالحالة يف السـاعة الثانية 
عرش من اليـوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 
املشـرتي جلب هوية االحوال املدنية وشـهادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العقار املرقم 2/4823 حي االنصار يف النجف عبارة عن 
دار تقع عىل شـارع بعـرض 12 مقابل شـارع  بعرض 
 )T 6 مـرت حيـث انهـا تقع عىل شـارعني )شـكل حرف
وبمسـاحة اجماليـة 120 مرت وهو يحتـوي عىل مطبخ 
وكلـدور واسـتقبال وممـر صغـري وغرفـة نـوم عدد 2 
وصحيـات داخلية وهـو بطابـق واحد مبلـط بالكايش 
القديم واالشـتايكر غري مجهز باملاء والكهرباء مسقف 
بالشـيلمان غـري مشـغول مـن احـد لحظـة الكشـف 
وتوجـد فيه بعـض االرضار درجة عمرانـه رديئة بعض 
جدرانه ايلة للسـقوط وان القيمـة الكلية للعقار مبلغ ) 

100,000,000( مائة مليون دينار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ 

اعالن 
املنذر / عبد العزيز شوكت توفيق 

املنذر اليه / سـعد وناس جاسـم السعدي / الخراء م 
632 زش / 21 د / 43 / 11 .

سبق يل ان سـريت اليكم االنذار بواسـطة السيد الكاتب 
العدل يف الكـرخ الصباحي بالعدد العمومي 626 سـجل 
32 بتاريـخ 7 / 2 / 2019 والـذي يقـي / كنـت قـد 
استاجرت مني املحل 9 / 2777 م / 10 الداودي واملتخذ 
مخبز ببدل ايجار شهري قدره ) 00000 5 ( خمسمائة 
الـف دينار بموجب عقد شـفهي وحيـث انك ممتنع عن 
تسـديد بدل االيجار لشـهر شباط لسـنة 2019 – عليه 
انـذرك بوجوب دفعك بـدل االيجار لشـهر املذكور اعاله 
خالل مدة ) 8 ( ايام اعتبارا من تاريخ تبلغك بهذا االنذار 
وبعكسـه سـوف فانـي سـاظطر اىل مراجعـة املحاكم 
املختصـة واقامة الدعوى قضائية ضـدك واحملك كافة 
املصاريف والرسـوم  - وعند ذهـاب املبلغ القضائي عىل 
عنوانكـم املثبـت يف االنـذار اتضـح بانك مجهـول محل 
االقامة وحسـب رشح القائم بالتبليغ لذا اقتى تبليغك 

بواسطة الصحف املحلية .
كاتب العدل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 

رقم االضبارة : 23 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / حسني صالح عبيد 

لقد تحقق لهـذه املديرية من جهـة ذات اختصاص انك 
مجهـول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من 
قانـون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النعمانية خالل خمسـة عـرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنـرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عـدم حضورك سـتبارش هذه املديريـة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون : 
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية 
العدد : 324 / ب / 2018 
التاريخ : 28 / 6 / 2018 

تشكلت محكمة بداءة النعمانية بتاريخ 28 / 6 / 
2018 برئاسة القايض السيد ) فرقد يوسف طاهر 
( املاذون بالقضاء باسـم الشعب واصدرت الحكم 

االتي : 
املدعي : عدي جاسـم محمد / وكيله املحامي عيل 

حميد جاسم .
املدعى عليه : حسني صالح عبيد .

القـرار : ادعـى وكيـل املدعي لدى هـذه املحكمة 
بـان ملوكله بذمة املدعى عليـه مبلغا قدره ) 000 
، 11 ( احـدى عـرش مليـون وثمانمائـة   887 ،
وسـبعة وثمانون الـف دينار وذلـك ناتج عن بيع 
اعالف وافـراخ الدواجن ورغم املطالبة بالتسـديد 
اال انه ممتنع عن التسـديد لـذا طلب دعوة املدعى 
عليـه للمرافعة والحكم بالزامه بتسـديد مابذمته 
واتعـاب  واملصاريـف  الرسـوم  كافـة  وتحميلـه 
املحاماة – دعت املحكمة الطرفني للمرافعة وجرت 
بحق املدعى عليه غيابا وعلنا لتبلغه يف صحيفتني 
محليتني يوميتني وعـدم حضوره كلفت املحكمة 
وكيل املدعـي باالثبات وبـني ان موكله عاجز عن 
االثبـات وطلب اصـدار الحكم غيابيـا معلقا عىل 
النكـول عن اليمني عند االعرتاض واالنكار وقررت 
املحكمـة قبول طلبه وقد انشـات املحكمة صيغة 
اليمـني بمحـر الجلسـة املؤرخـة يف 28 / 6 / 
2018 عليه وملـا تقدم وبالطلب قرر الحكم بالزام 
املدعى عليه حسـني صالح عبيـد بتاديته للمدعي 
عدي جاسم محمد مبلغ مقداره احد عرش مليون 
وثمانمائة وسـبعة وثمانون الـف دينار وتحميله 
الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة لوكيل املدعي 
املحامي عيل حميد جاسـم مبلغا قدره خمسمائة 
الف دينار وصدر الحكم استنادا الحكام املواد 118 
اثبـات واملواد 159 و 160 و 166 و 177 و 185 و 
203 مرافعات مدنيـة و 63 محاماة حكما غيابيا 
معلقـا عىل النكول عن اليمني عند االعرتاض قابال 
لالعرتاض واالسـتئناف والتمييز وافهم علنا يف 28 
/ 6 / 2018 . مالحظة : القرار لم يكتسب الدرجة 

القطعية .
القايض 

فرقد يوسف طاهر 

طبع بارشايف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت الهوية الصـادرة من وزارة 
الكهربـاء - دائـرة نقـل كهربـاء 
الجنوب بإسم / حازم خالد نعمة، 
فمن يعثر عليها يسـلمها اىل جهة 

اإلصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت البطاقة الذكيـة والصادرة 
مـن مـرصف الرافديـن بإسـم / 
حازم خالد نعمة، فمن يعثر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.

السعر الكلي سعر المفرد  العدد اسم المادة  ت

125000 500 250م2 الكاربت 1
2500 250 10 كرسي ثابت  2
5800 100 58 كرسي حاسبة  3
1100 100 11 كرسي دوار 4
9500 500 19 استول فايبر كالس 5
28000 1000 28 ماطور ماء  6
800 100 8 فانوس نفطي 7
4200 200 21 صندوق خشب رايكر  8
2300 100 23 مفرغة هواء  9
1650 150 11 ميز حاسبة 10
900 100 9 ميز خشب 11
2000 2000 1 ميز مكتب رئاسي 12
1000 1000 1 ماطور غسل 13
750 250 3 ساعة جدارية 14

17500 2500 مروحة جدارية  7 15
2000 1000 2 ميز تلفزيون 16
5000 2500 ميز نصف دائري 2 17
2000 2000 1 سرير نوم حديد 18
3750 250 15 رحلة 19
16000 1000 16 بينج مختبري 20
2500 500 5 مصطبة ستيل 21
11000 1000 11 مصطبة فايبر كالس 22
100 100 4 منصة ارضية  23
1500 500 3 مروحة عمودية 24
22500 1500 15 مروحة سقفية  25
250 250 1 كاميرا قديمة متحركة 26
2000 1000 2 خزان ماء بالستك 27
3400 200 17 اشجار زينة 28
24000 2000 12 استول حديد               29
1250 250 5 حاوية نفايات معدنية 30
33000 3000 11 استيج مختبري 31
20000 10000 2 سبلت 1 طن 32
2000 1000 2 خزان ماء 33
500 500 1 صورة تعليمية  34
1200 100 12 دلو دفاع مدني 35
5000 5000 1 جهاز اسبايرول 36

السعر الكلي السعر للمفرد العدد اسم المادة ت

600 100 6 شمعة مالبس 1
80000 2000 40 كرسي حاسبة  2
17000 1000 17 كرسي ظهر عالي 3
2400 200 22 كرسي ثابت 4
6000 1000 6 مصطبة جلوس )ستيل(  5
3000 100 30 استول فايبر كالس 6
50000 5000 10 لوكر حديد للطالب 7
35000 5000 7 لوكر حديد ثنائي االبواب 8
2000 1000 2 قنفة جلد 9
17500 2500 7 ميز حاسبة 10
30000 2000 15 مكتبة مزججة خشب 11
75000 250 300م2 كاربت مستعمل 12
1000 1000 1 سارية علم 13
6000 1000 6 خزان ماء 14
19000 1000 19 ميز مكتب 15
6000 30000 2 ميز طاولة  16
10000 5000 2 سرير نوم 17
20000 2000 10 طبلة خشب 18
2000 2000 1 درج 19
10000 2500 4 ميز ملحق خشب 20
25000 25000 1 ميز مكتب ئاسي 21
15000 500 30 ستائر نوع مسرح 22
السعر 
الكلي

السعر 
المفرد العدد اسم المادة ت

120000 1000 12 dell حاسبة بانتيوم4 من نوع 1
السعر الكلي السعر المفرد العدد اسم المادة ت

8000 2000 4 Canon-LBP 1120 1
9000 3000 3 810 Canon-LBP 2
5000 5000 1 Canon-LBP 2600 3

25000 25000 1 1 ـ SENSYS MF  5000ملونة 4
10000 10000 1 2 ـ SENSYS MF  3080ملونة 5
5000 5000 1 3 ـ SENSYS MF 3010 ملونة 6

27000 3000 9 HB in 1)3( طابعة ملونة 7
7500 2500 3 Plxma طابعة 8
8000 8000 1 Brother 7055 9 طابعة

أ . د حسني جابر عبد احلسني 
العميد /وكالة

عيل وارد محود 
املدير العام
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قراءة يف انتخابات الربملان األوريب املقبلة
          د. غانم فاضل

انتخابات الربملان األوروبي يف نهاية 
أيار الحايل للتنافس عىل 751 مقعدا، 
من ضمنه�ا 46 مقع�دا لربيطانيا، 
س�تكون مصريية للقارة العجوز يف 
ظل التحدي�ات الراهنة، التي تواجه 
أوروبا والسيما بعد الصعود املتزايد 

لألحزاب اليمينية. 
فمنذ إق�رار قان�ون انتخ�اب نواب 
للربمل�ان األوروب�ي بنح�و مبارش يف 
ع�ام 1979، والذي يعترب املؤسس�ة 
املتع�ددة  الوحي�دة  الديمقراطي�ة 

الجنسيات يف العالم. 
ش�هد هذا الربملان موج�ات متعددة 
م�ن التح�والت الجوهري�ة، اذ كان 
س�ابقاً بمثاب�ة “لجن�ة اس�تماع” 
ل�رؤى ومطال�ب حكوم�ات ال�دول 
األعض�اء، وم�ن ثم�ة تط�ور دوره 

ش�يئا فش�يئا م�ع كل تعدي�ل طرأ 
عىل وثيق�ة االنضم�ام اىل املنظومة 
االوروبي�ة املوح�دة، ما ات�اح للمرة 
االوىل دخ�ول معارض�ن للمرشوع 
يف  املجل�س  اىل  االوروب�ي  االتح�اد 
سرتاس�بورغ، وليصب�ح لهم تمثيل 
داخل�ه. ولع�ل أب�رز ه�������ؤالء 
املناهضن الس�يد جان ماري لوبان 

زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية. 
منذ كان مرشوع الس�ام االوروبي 
يشق طريقه داخل املجلس بالطرق 
الدبلوماس�ية روي�دا روي�دا، ب�ات 
الصخب والرصاخ السمة البارزة له، 
وتحديدا منذ عام 1984، فقد تكونت 
إثر ذلك احزاب تطورت اىل كتل، لعل 
أبرزها حزب الخرض، الذي تأس�س 
ع�ام 1989 ع�ىل اس�اس حرك��ة 
“قوس ق�زح” املدافع�ة عن حقوق 
ومي�ول املثلي�ن الجنس�ية او حزب 

توريس الربيطاني املنشق عن كتلة 
)ائتاف احزاب مس�يحية  الش�عب 
الربمل�ان  أوروبي�ة ديمقراطي�ة( يف 

االوروبي وذلك يف سنة 2009. 
ش�كلت  عام�ا   40 م�دى  وع�ىل 
املجل�س  اعض�اء  غالبي�ة  كتلت�ان 
أح�زاب  كتل�ة  وهم�ا  االوروب�ي، 
الش�عب الديمقراطي�ة EVP وكتلة 
 S&D االشرتاكيون - الديمقراطيون
واللت�ن اخذتا ع�ىل عاتقهما إعادة 
بن�اء أوروب�ا بع�د الح�رب العاملية 
الثانية بإدارة توافقية مش�رتكة، اذ 
ش�كلتا معاً غالبي�ة االعضاء داخل 

املجلس.
 جدي�ر بالذك�ر ان يف بعض األوقات 
حصل�ت تحالف�ات مغاي�رة داعمة 
لعمل املفوضي�ة االوروبية، كما هو 
الح�ال، تحالف كتلة حزب الش�عب 
التحال�ف  م�ع   EVP الديمقراط�ي 

اللربايل-الديمقراطي، فكان بوس�ع 
كلتا الكتلت�ن الكبريتن التقليديتن 
االعتم�اد ع�ىل بعضهم�ا البعض يف 
األوقات الحرجة، الس�يما عند تعلق 
االمر بتوسعة البيت االوروبي ودفع 

عملية االندماج نحو االمام. 
املفوضي�ة  رئي�س  حص�ل  ففيم�ا 
الس�يد جان كلود يونكر عام 2014 
عىل دع�م 401 عضو م�ن مجموع 
751 عض�واً داخ�ل املجل�س، وهي 
غالبية كان�ت كافية النتخابه بيرس 
وسهولة عىل الرغم من ان الكتلتن، 
كانتا قد فقدتا من�ذ مدة غالبيتهما 
بس�بب  املجل�س،  داخ�ل  املطلق�ة 
التش�ظي وانش�قاق بعض االحزاب 
عنهما وتش�كيل اخ�رى جديدة من 

خارجها.
يب�دو ان مرحلة التحالفات القديمة 
قد ولت وس�وف تنته�ي عندما تدق 

الس�اعة بإعان نتائ�ج االنتخابات 
املقبل�ة يف 23 - 26 آيار، فالتوقعات 
تش�ري اىل ان ع�دد مقاع�د الكتلتن 
الكبريت�ن س�يكون دون مس�توى 
الغالبية البس�يطة 376 مقعدا، وان 
ه�ذه الغالبي�ة رضوري�ة لتجدي�د 
انتخ�اب رئي�س جدي�د للمفوضية 
خلفا للحايل الس�يد يونك�ر. فكتلتا 
الش�عب )219 مقعدا( واالشرتاكي 
)189 مقع�دا( مهددت�ان بفقد كل 
منهما 40 مقعدا يف انتخابات الشهر 

الحايل. 
وفيما يتوقع سقوط للديمقراطين- 
ان  كم�ا  إيطالي�ا،  يف  املس�يحين 
الديمقراطين- املسيحين يف فرنسا 
ليس�وا يف أحس�ن احاوله�م، بعدما 
تمك�ن الرئي�س ماك�رون من خلط 

االوراق يف املشهد السيايس.
اما االح�زاب االش�رتاكية س�واء يف 

فرنسا او هولندا او حتى يف إيطاليا، 
فكانت محظوظة نوعا ما، ولكن يف 
املجمل، فه�ي يف تراجع كبري بحيث 
ل�م يع�ودوا إال ظا ألنفس�هم. واىل 
جان�ب التآكل الحاصل لدى األحزاب 
الكب�رية داخ�ل الربمل�ان األوروب�ي، 
هناك تطور كبري بدأت مامحه تبدو 
بشكل واضح منذ عام 2014 يتمثل 
باس�تمرار الترشذم داخ�ل االحزاب 
الكب�رية عىل ط�ول وع�رض القارة 
االوروبي�ة، وميول بوصل�ة الناخب 
نحو أحزاب اليمن الش�عبوي، الذي 
يض�م ش�خصيات متنوع�ة، تتبنى 
بعضه�ا خطاب�ا ش�عبويا واخ�رى 
تنظ�ر بعن الريبة مل�رشوع االتحاد 

االوربي وثالثة مناهضة له بشدة. 
متمثل�ة  اليميني�ة،  األح�زاب  ان  اذ 
بح�زب االحرار اليميني النمس�اوي 
ومجموع�ة ماري لوبان الفرنس�ية 

ماتي�و  بزعام�ة  االيط�ايل  وليغ�ا 
تش�كيل  تس�تبعد  ل�م  س�الفيني، 
تكت�ل يميني كبري بع�د اعان نتائج 

االنتخابات املقبلة. 
م�ن الواضح ان االنتخاب�ات املقبلة 
س�تكون “مصريية” وقد تسفر عن 
اكتس�اح ق�وي لألح�زاب اليميني�ة 
املتنوعة يف برملان االوروبي وسيكون 
له�ذه االحزاب تأث�ري مختلف تحت 
قبة الربملان، والحق ان احزاباً وكتأل 
وه�ي  الخ�رض  وأح�زاب  يس�ارية 
احزاب غري مهددة بخسارة اصواتها 
حتى اآلن، ال تزال فاعلة عىل املرسح 

االوروبي.
 يف املحصل�ة س�وف يتع�ذر ح�رص 
االمور باتجاه معن بسبب استمرار 
الترشذم داخل الكت�ل الكبرية بنحو 
تصاع�دي وأكث�ر م�ن ال�ذي حصل 

حتى اآلن.

ذكاء اصطناعي يف الغابات

اجليش أم اجلدار؟
          دان الموثي

تعت�زم وزارة الدف�اع األمريكي�ة »البنتاجون« 
إع�ادة تخصيص مبلغ وقدره 1.5 مليار دوالر 
للمس�اعدة يف تموي�ل الج�دار الح�دودي الذي 
يس�عى الرئيس دونال�د ترام�ب إىل بنائه، عىل 
رغ�م م�ن أنه�ا كان�ت مخصصة يف األس�اس 
م�ن أجل مش�اريع عس�كرية أمريكي�ة. وهي 
خط�وة واجه�ت انتق�ادات فوري�ة م�ن قبل 
»الديمقراطي�ن«، باعتباره�ا طريقة لتفادي 

إرشاف الكونجرس. 
وال يقترص األمر فحسب عىل إعادة تخصيص 
األموال، إذ سحبت الوزارة أيضاً مليار دوالر من 
حس�ابات القوى العاملة يف الجيش، يف مارس 
امل�ايض، من أجل تمك�ن اإلدارة م�ن بناء 80 

مياً أخرى من الجدار عىل الحدود الجنوبية.
ويتضمن مبلغ ال��1.5 مليار دوالر زهاء 604 
ماين دوالر س�يتم سحبها من صندوق قوات 
األم�ن األفغاني�ة، املخصص ملس�اندة الجيش 
األفغاني، بحس�ب مراجع�ة إلدارة الصندوق. 
وهن�اك 251 ملي�ون دوالر أخ�رى س�تتحول 
م�ن مرشوع يه�دف إىل التخلص م�ن الذخائر 
والعوامل الكيميائية بم�ا يتوافق مع معاهدة 
األسلحة الكيميائية. وهناك 344 مليون دوالر 
س�يتم الحص�ول عليها من برام�ج لم ُيفصح 

عنها لدى س�اح الجو األمريكي، و224 مليون 
دوالر أمريكية من مدخرات مرتبطة بحس�اب 

التقاعد العسكري. 
ع�ىل  »الديمقراطي�ون«  املرّشع�ون  ورّد 
الجول�ة الجديدة م�ن إعادة تخصي�ص أموال 
»البنتاجون« بخطاب ش�ديد اللهجة، وانتقدوا 
ع�دم إفصاح وزي�ر الدف�اع باإلناب�ة »باتريك 
ش�اناهان« عن الق�رار أثناء اإلدالء بش�هادته 
يوم الخميس املايض أمام لجنة الدفاع الفرعية 
التابع�ة للجن�ة الخدمات املس�لحة يف مجلس 

الشيوخ. 
ويف هذه األثناء، يرفض املرّشعون تأكيد وزارة 
الدفاع أن اس�تخدام األم�وال يف بناء الجدار لن 
يؤثر عىل الجاهزية العس�كرية، مستش�هدين 
بأن األنش�طة يف قاعدة »تيندال« العسكرية يف 
والية فلوريدا بعد إعصار »ميش�يل« يف أكتوبر 
امل�ايض، تأث�رت تأث�راً ش�ديداً بس�بب نقص 

األموال.
وحسب السيناتور »جاك ريد«، ضابط الجيش 
الخدم�ات  أم�ام لجن�ة  الس�ابق، يف ش�هادة 
املسلحة بمجلس الشيوخ يف مارس املايض، إن 
الجيش لديه قائمة أولويات غري ممولة بقيمة 
2.3 ملي�ار دوالر لع�ام 2020، ومن املمكن أن 
يس�تخدم األم�وال لتلبي�ة احتياج�ات أخ�رى 

كإصاح الطائرات الهليكوبرت.

          جسبر ستارن

من مراقب�ة عملية صن�ع عجينة الورق 
لساعات طويلة متتابعة، وتتبع الحرشات 
الطفيلية عرب صور األقمار الصناعية إىل 
التعامل مع املستندات القانونية املطولة، 
تبتك�ر رشكات إدارة الغابات الس�ويدية 
وظائ�ف جديدة لن تطلب م�ن البرش أبداً 

القيام بها. 
كورس�انس«  »بيل�رود  رشك�ة  وكان�ت 
للتعبئ�ة والتغلي�ف م�ن ال�رشكات التي 

تبن�ت الذكاء االصطناع�ي يف وقت مبكر 
باس�تخدام التكنولوجيا م�ن أجل تحليل 
آالف الرسوم البيانية لتحديد الوقت الازم 
من أجل صن�ع رقاقات الخش�ب قبل أن 
تتحول إىل عجينة ورق. وعىل رغم من أن 
ه�ذه العملية يمكن إجراؤها يدوياً، لكن 
الرشكة تق�ول إنه س�يكون من الصعب 
العثور عىل شخص يرغب يف قضاء طوال 
الي�وم يف مج�ّرد النظر إىل هذه الرس�وم 

البيانية. 
وحس�بما يؤكد »أويل ستفنر« مدير إدارة 

حق�وق امللكية الفكري�ة يف الرشكة: »إن 
اآلل�ة يمكنه�ا مراجع�ة ق�در هائل من 
البيانات، وتجد أنماطاً بأس�اليب يجدها 
البرش مملة جداً«. ويضي�ف: »إن مهاماً 
مثل مراقبة اإلجراءات أو تحليل البيانات 
الجمي�ع  الت�ي ال يحبذه�ا  امله�ام  م�ن 

تقريباً«. 
وثم�ة ممي�زات كثرية الس�تخدام الذكاء 
االصطناع�ي يف أداء ه�ذه امله�ام اململة. 
ولع�ّل أفض�ل املمي�زات أنه م�ن املمكن 
املكلف�ة  اليدوي�ة  العمال�ة  اس�تبدال 

بتطبيق�ات الذكاء االصطناع�ي. إضافة 
إىل أن تقلي�ص الوق�ت ال�ذي تس�تخدمه 
املاكين�ات يف عملي�ة التصني�ع مثايل من 

أجل الصيانة.
ورشكات إدارة الغاب�ات الس�ويدية ه�ي 
أح�دث مثال ع�ىل قط�اع يتبن�ى الذكاء 
االصطناعي م�ن أجل خف�ض التكاليف 
وزي�ادة األرباح؛ إذ تعمل البنوك يف الدولة 
ع�ىل تطوي�ر أجه�زة خدمة عم�اء من 
الروبوت�ات، وخدم�ات مث�ل ال�رد اآليل. 
وتعم�ل رشكات أزياء عماقة مثل »أتش 

آند إم« عىل اس�تغال الذكاء االصطناعي 
والبيان�ات العماق�ة م�ن أج�ل معرف�ة 
التوجه�ات وم�ن ث�م البحث ع�ن أفضل 
الحل�ول لسلس�لة اإلم�داد اللوجس�تية. 
وع�ىل رغم من أن قط�اع الغابات ال يزال 
متباطئاً خل�ف رشكة التجزئة والتصنيع 
يف اس�تخدام ال�ذكاء االصطناع�ي، إال أن 

لديه حافزاً أقوى.
رشك�ة  ط�ورت  املث�ال،  س�بيل  فع�ىل 
»سفيس�كوج«، وهي أكرب مالك للغابات 
يف الس�ويد، خوارزمي�ات تعلمه�ا تحديد 

أعراض هجمات ن�وع من الخنافس عىل 
أش�جار الصنوبر من خال صور األقمار 
الصناعي�ة للغابات. ويف ظل التهديد الذي 
تشكله هذه الخنافس بتدمري أخشاب يف 
السويد خال العام الجاري تقدر قيمتها 
بنحو 622 مليون دوالر أمريكي، بحسب 
أس�وأ التقدي�رات، فق�د أصب�ح ال�ذكاء 
االصطناعي أحد أكث�ر الدفاعات الفّعالة 

ضد هذه الحرشة. 
ُينرش برتتيب خاص مع خدمة »واشنطن 

بوست وبلومبريج نيوز سريفيس«

تراث الرؤساء
        صادق كاظم

باستثناء متحف صغري وشبه مجهول يقع يف شارع 
الرشيد يخص الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي 
يملك شعبية كبرية بن العراقين تخلو بغداد من اي 
متحف رس�مي يضم مقتنيات الزعماء السياسين 
الس�ابقن للعراق وباالخص رؤس�اء الجمهوريات 
واملل�وك فيه.  افتقارن�ا اىل متحف بهذا املجال يؤرش 
باننا عىل قطيعة مع ماضينا وتعاملنا معه يس�تند 
ع�ىل اس�س عاطفي�ة وليس�ت واقعي�ة اضافة اىل 
عام�ل االنتقام فالحقب�ة امللكية التي ش�هدت تويل 
ثاث�ة ملوك للع�رش , اضاف�ة اىل ويل للعه�د كانت 
غني�ة باملقتني�ات واالث�ار الش�خصية له�م والتي 
كان باالم�كان ان تؤس�س لوحده�ا متحفا خاصا 
يمكن ان يكون مصدر جذب س�ياحي للباد داخليا 
وخارجيا ,لك�ن ماحصل صبيحة ي�وم الرابع عرش 
من تموز م�ن العام 1958 والطريق�ة التي عوملت 
به�ا هذه االرسة وقتلها بطريقة وحش�ية وس�حل 
افراده�ا بالش�ارع وتعليق الجث�ث ,اضافة اىل نهب 
محتويات القرص امللكي بارسه ومن ثم حرقه جعل 
من بقاء مقتنيات االرسة املالكة امرا شبه مستحيل 
لتضيع علينا ثروة ال تقدر بثمن ,حيث كان بامكان 
القائمن عىل الثورة السيطرة عىل االمور منذ البداية 
واملحافظ�ة ع�ىل الهدوء وضب�ط الش�ارع  وتجنب 
حص�ول هذه املرسحي�ات الدموي�ة املؤملة .صحيح 
ان بعض�ا منه�ا كالس�يارات واالس�لحة نج�ت من 
النهب والتدم�ري ,لكنها كانت باع�داد قليلة ونادرة 
واعتقد ان امانة بغداد تحتفظ باس�طول صغري من 

الس�يارات والعرب�ات امللكية يف م�راب خاص بذلك. 
وما يقال عن تراث امللكين ينطبق عىل الجمهورين 
فبالرغ�م م�ن الحي�اة املتقش�فة والزاه�دة للزعيم 
الراحل عبد الكريم قاس�م وقلة مقتنياته باستثناء 
املابس وبعض الحاجيات الشخصية اال ان ذلك كله 
حاول االنقابيون التخلص منه بعد انقاب 8 شباط 
عام 1963 ,خصوص�ا وان جثته رميت يف النهر من 
اج�ل اخفائها وتغييبها اىل االب�د والحال ينطبق عىل 
متعلقات�ه االخ�رى .الرؤس�اء الاحق�ون وهم كا 
م�ن االخوين عارف عاش�وا بدورهم حياة بس�يطة 
ومقتنياته�م يف القرص الجمه�وري اختفت بدورها 
بع�د وص�ول نظ�ام البع�ث االجرام�ي اىل الس�لطة 
بانق�اب تموز من الع�ام 1968 مما جعل الحصول 

عليها امرا صعبا جدا .
توثي�ق مقتني�ات الزعماء السياس�ين العراقين يف 
متحف وطني يخصص لهذا املجال امر ما زال قائما 
وممكن�ا ,خصوصا وان العدي�د من ابناء ارس هؤالء 
الزعم�اء لديه�م م�ن مقتنياتهم واتمن�ى ان تطلق 
مبادرة لذل�ك، خصوصا وانها ت�ؤرخ لحقبة مهمة 
م�ن تاري�خ العراق، اضاف�ة اىل مفاتحة الس�لطات 
االمريكية التي قامت اثناء س�يطرتها عىل العاصمة 
بغداد بنقل محتويات االرشيف الوطني العراقي لكل 
م�ن وزارات الخارجية والداخلي�ة وجهاز املخابرات 
القمعي الس�ابق الذي كان يحتفظ باروقته بالعديد 
م�ن االش�ياء واملقتني�ات الثمينة واملهمة وبش�كل 
رسي والت�ي كان�ت مودع�ة لدي�ه . ه�ذا ال�رتاث 
واالرشيف الرسي العراقي يمكن لوحده ان يؤسس 
لن�ا متحفا وذاكرة مهمة تحك�ي لاجيال الحارضة 

والاحق�ة جزءا مهما من تاري�خ العراق.العديد من 
دول املنطق�ة تملك متاحف خاص�ة برتاث زعمائها 
وهناك عىل س�بيل املثال يف ايران متحف خاص عند 
كل قرص من قصور الش�اه يضم مكتبه الش�خيص 
وغرفة نومه ومابس�ه واس�لحته يمك�ن للزائرين 
مشاهدتها من وراء حواجز زجاجية شفافة ,بل ان 
االيراني�ن ما زالوا يحتفظون باالوراق واالقام التي 
وقعت بها معاهدة ع�ام 1937 واملعروفة بمعاهدة 
سعد اباد والتي ش�كلت النواة لتاسيس حلف بغداد 
الحقا ووقعها وزراء خارجية كل من العراق وايران 
وافغانستان وتركيا وهو مما يؤكد انهم ال يتعاملون 
بحساسية مفرطة مع ماضيهم ,بل يوثقونه من اجل 
تج�اوز اخطائه واالعتبار منه .حكامنا الس�ابقون 
سواء اكانوا ملكين ام جمهورين باستثناء الحقبة 
البعثية املظلمة التي كانت عامرة بالحروب واالزمات 
التي تس�ببت للباد بكوارث وخس�ائر ال تقدر بثمن 
هم يف الواقع جزء اسايس من التاريخ العراقي ولهم 
تاثريه�م فيه وتوثيق ه�ذا الرتاث وتوس�يعه ليضم 
ش�خصيات اجتماعي�ة وسياس�ية اخ�رى كان لها 
ثقله�ا ودورها املؤثر يعد رضوريا ومهما ,اذ ان ذلك 
يعد خطوة من اجل التأسيس لهوية وطنية موحدة 
والتعريف بماضين�ا ,خصوصا وان العراق قد عانى 
ع�ىل م�ر العصور والف�رتات الزمني�ة املتاحقة من 
عدم اس�تقرار واضطراب ظ�ل مازما ومصاحبا له 
وهو ما اثر حتما عىل السلوك العنيف لشعبه وتجرب 
وطغي�ان حكامه واظن ان مراجع�ة لكتاب )تاريخ 
العن�ف الدم�وي يف الع�راق( لاس�تاذ باقر ياس�ن 

توضح ذلك.

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة

رشكة الفاو اهلندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )2019/10( للمرة الثالثة

تعلن رشكة الفاو الهندس�ية العامة احدى تشكيات وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن   
اع�ان املناقص�ة املرقمة )2019/10( للمرة الثالثة والخاصة بتنفيذ ) هياكل العمارات الس�كنية عدد )10( 
للقط�اع االول  ملرشوع مجمع الخالص الس�كني وللحصول عىل مس�تندات املناقصة والرشوط الخاصة بها 
مراجعة  مقر الرشكة )شعبة العقود( الكائن يف منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره 
) 500,000( خمس�مائة الف دين�ار غري قابل للرد وعىل الراغبن من ال�رشكات واملقاولن ذوي االختصاص 
واملصنفن من الدرجة )رابعة / انشائي( تقديم هوية تصنيف الرشكات واملقاولن )سارية املفعول � نسخة 
اصلية ( عند رشاء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض  للمكتب او الرشكة التي تروم 
رشاء العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم  يكتب عليه اسم ورقم املناقصة وموعد 
غلقه�ا واس�م صاحب العطاء ) الرشك�ة او املكتب (  ويحتوي بداخله عىل ثاث ظ�روف منفصلة ومختومة 
ويتضمن االول جميع املستمس�كات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث 
عىل العرض التجاري مع صك مصدق ) بقيمة التأمينات االولية ( بمبلغ ) 16,767,700( س�تة عرش مليون 
وس�بعمائة وس�بعة وس�تون الف وس�بعمائة  دينار عراقي او خطاب ضم�ان نافذ ملدة )ثاثة اش�هر( من 
تاريخ الغلق ووصل الرشاء مع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة مع تقديم 
الحس�ابات الختامية مصادق عليها من قبل محاس�ب قانوني الخر س�نتن ويودع يف صندوق العطاءات يف 
مق�ر الرشكة الكائ�ن يف التاجي ، علم�ا ان الرشكة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات واهم�ال العطاء غري 
املس�تويف للمستمس�كات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقص�ن ويتم اعتماد الوكالة 
الخاص�ة باملناقصة يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موع�د لتقديم العطاءات يوم 
)الثاثاء( املوافق 2019/5/28  الساعة الثانية عرشظهرا  ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 
الغل�ق يف الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور نرش االعان ويمك�ن االطاع عىل موقع 
الرشكة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحسب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاه 
يكون )1,676,770,000( مليار وس�تمائة وستة وس�بعون  مليون  وسبعمائة وسبعون  الف دينار عراقي 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: نّظ�م ام�ورك ورتب اوضاع�ك بهدوء، ك�ن واعياً 
ملواجه�ة اصح�اب النفوذ والكلم�ة الفاصل�ة، وظف كل 
مواهب�ك لكن ال تتخطَّ الح�دود وال تتكلم يف موضوعات ال 

تخصك

مهني�اً: انفراج�ات مالية مفاجئة تدفع�ك إىل التبذير غري 
املربّر، فحاول االنتباه إىل مصاريفك قبل فوات األوان 

عاطفي�اً: تضييق الهوة بينك وبني الرشي�ك تلقى ارتياحاً 
عند الجميع وأصداء إيجابية عىل العالقة بينكما 

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح يف اقناع اآلخرين 
بآرائك، توحي بالثقة لبعض القادرين واملسؤولني وتنترص 

يف النهاية، وتتفوق عىل املصاعب 

مهني�اً: تبح�ث ع�ن مص�ادر مالي�ه جدي�دة تم�ول بها 
نج�اح  بغي�ة  الخالق�ة  اس�تثماراتك، وتوظ�ف طاقت�ك 
مش�اريعك. عاطفي�اً: أج�واء س�عيدة للغاي�ة تحيط بك 

وبالرشيك من كل الجوانب

مهني�اً: ق�د تطلع ع�ىل معلوم�ات خطرية وتث�ور لبعض 
األوضاع التعس�فية أو الضاغط�ة أو الدكتاتورية، وربما 
تأسف ملا يحصل يف الطرف اآلخر أو يف وضع مايل يزعجك 

مهني�اً: تك�ون تحركاتك ناجحة وموفق�ة، أوراق ضائعة 
تستعيدها 

عاطفياً: عليك ان تتخذ قراراً حاس�ماً بشأن عالقتك بمن 
تحب قبل تفاقم األمور نحو األسوأ 

مهني�اً: ق�د تحزن عىل أحد أف�راد املهنة، وتأس�ف لوضع 
درامي يمّر ب�ه، إال أّن هذا الظرف قد يجمع الجميع حول 
هدف واحد . عاطفياً: استقرار يف العالقة بالرشيك الجديد، 

لكن االستقرار النهائي بينكما يحتاج إىل وقت أكرب

مهني�اً: تم�ر بتناقض�ات ال تجد له�ا تفس�رًيا، وتتأرجح 
بني املش�اعر الس�اّرة واملخاوف املقلق�ة . عاطفياً: تعرف 
لحظ�ات حلوة وتكث�ر املواعيد والعواطف الجّياش�ة، أنت 

تتمّتع برحابة صدر تساعدك عىل تقوية الروابط 

مهني�اً: تأث�ريات إيجابية وجّيدة عىل صعي�د العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحّس�ن األوضاع مع الرشيك عىل الصعد كافة، 
ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخرياً 

مهنياً: االنفتاح عىل اآلخرين يس�اعدك عىل حّل املشكالت 
معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجيل نقاطاً يف مصلحتك 
. عاطفي�اً: انتقادات�ك املتواصلة للرشيك س�تعطي نتائج 

عكسية، ويف فرتة لن تكون طويلة 

مهنياً: كن متفائالً باألفضل واسَع لتعزيز العالقات، تقوم 
باتصاالت ومفاوضات دقيقة ومعقدة عىل األرجح، إال أنك 

تتوصل معها إىل نتائج مشجعة جداً 

مهني�اً: تنجز الي�وم الكثري من األمور الت�ي كانت مؤجلة 
وتواجه مشكلة كبرية يف العمل وتحاول أن تجد لها حلوالً 
منطقي�ة . عاطفي�اً: كن جدي�اً يف عالقت�ك بالحبيب فهو 

ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغري أسلوبك معه.

احلوتالعذراء

الوقاية من السكري والتخلص من السمنة
 اكتشف علماء جامعة أدياليد ومعهد جنوب 
أسرتاليا للبحوث الصحية والطبية، أن تناول 
الطعام يف غضون فرتة زمنية محددة، يقلل 
م�ن خط�ر تطور الن�وع الثان�ي من مرض 
 ،»MedicalXpress« موقع  السكري.ويفيد 
بأن الدراس�ة أجريت بمشاركة 15 شخصا 
من املعرضني بش�كل كبري لإلصابة بمرض 
السكري من النوع الثاني. وتتضمن رشوط 

التجربة السماح لهم بتناول طعامهم املعتاد 
ال�ذي تعودوا عليه خ�الل الفرتة من الثامنة 
صباحا إىل الخامسة مساء، أو من منتصف 
النهار لغاية التاس�عة ليال.وقاس الباحثون 
يوميا مس�توى الغلوكوز يف دم املش�رتكني، 
واتضح لهم أن التقيد بفرتة تس�ع س�اعات 
يس�مح خالله�ا بتن�اول الطع�ام، يحس�ن 
عملي�ة التمثي�ل الغذائ�ي ويس�هل التحكم 

بمستوى الغلوكوز يف الدم. ووفقا للباحثني، 
فق�د ت�م التوصل إىل ه�ذا التأث�ري من خالل 
تخفيض كتل�ة الجس�م.ويضيف الباحثون 
أن نتائ�ج هذه التجربة تش�ري إىل أنه يمكن 
تخفيض خط�ر اإلصابة بمرض الس�كري، 
من دون التخيل ع�ن األطعمة املفضلة، عن 
طريق تناول الطعام يف الوقت املناس�ب من 

اليوم.

استخدامات ملخلفات القهوة
يس�تهلك س�كان العال�م يومي�ا أكثر م�ن ملياري 
فنج�ان قه�وة ما ينتج عنه س�تة مالي�ني طن من 
املخلفات املطحونة بحس�ب تقدي�رات مجلة »فود 

أند بيوبروسيس تكنولوجي«.
وال يت�م اس�تغالل مخلف�ات البيئ�ة بش�كل جيد، 
بالرغ�م من أن تجارة القهوة تأتي يف املرتبة الثانية 

بعد النفط، حسب املجلة.
ويش�ري تقرير ن�رشه املوقع اإللكرتون�ي للمنتدى 
االقتص�ادي العامل�ي إىل أن�ه هناك فرص�ة متاحة 

الس�تثمار مخلفات القهوة يف خمسة استخدامات 
ضم�ن »االقتصاد الدائ�ري« الذي يه�دف لتحقيق 

االستدامة الشاملة.
الوقود الحيوي

يمك�ن اس�تخراج زي�وت مختلف�ة م�ن مخلفات 
القهوة واستخدامها يف الوقود الحيوي.

الوق�ود الحيوي ينت�ج بعد خلط مخلف�ات القهوة 
مع سوائل كيميائية، وتكريرها الستخالص الوقود 

النظيف.

وأجري�ت تجرب�ة م�ن قب�ل »دن�كان دوناتس« / 
)Dunkin Donuts( حي�ث جعل�ت من�زال صغ�ريا 
يعمل اعتمادا عىل الوقود الحيوي املس�تخلص من 

القهوة.
ثانيا: قوالب التدفئة

 يمكن اس�تخدام مخلفات القه�وة يف التدفئة بدال 
من األخشاب، إذ أنها تنتج حرارة أكثر بنسبة 20 يف 
املئة من الخشب الجاف، باإلضافة إىل أن االنبعاثات 

الناتجة عن عملية الحرق أقل من الخشب.

سودوكو

؟؟هل تعلم
البكترييا تمث�ل جزء كبري من وزن اإلنس�ان، فهي 

تمثل حوايل 12 كيلو جرام من وزن اإلنسان. 
إن ريموت التلفاز هو من أكثر األشياء التي تحتفظ 
بكمية كبرية يف امليكروبات والجراثيم بس�بب تعدد 

األيدي التي تقوم بمسكه. 
لو ارتفعت درجة حرارة اإلنسان أربع درجات فقط 
عن املعدل الطبيعي تؤدي إىل الوفاة، أما لو انخفضت 
لخمسة وعرشين درجة لن تؤذي إىل الحالة الصحية 

للجسم. 
عندم�ا يكون الجو بارد، فإن األظافر تنمو بش�كل 

أرسع. 
عندما ال يأخذ اإلنس�ان القسط الكايف من النوم كل 

يوم، فإنه يأكل أكثر من املعتاد. 
أن عملية تصوير الطعام الذي تتناوله وتنرشه عىل 
أحد مواقع التواصل االجتماعي هو دليل عىل وجود 

خلل نفيس لديك. 
م�ن أكث�ر األعضاء الت�ي تتأثر بع�د رشب املاء هي 

الكلية، املخ، الجلد.

المتاهات

هل السكر رضوري لالستمتاع بكوب من الشاي؟
ربم�ا تك�ون إضافة الس�كر لكوب الش�اي أم�را معتادا 
بالنس�بة للكثريين، لك�ن العلماء يقولون إن االس�تمتاع 

بتناوله ال يتطلب ذلك بالرضورة.
فق�د توصلت دراس�ة بريطاني�ة إىل أن املش�اركني فيها 
تمكن�وا م�ن التخلص من الس�كر، دون أن يؤثر ذلك عىل 
اس�تمتاعهم بالش�اي، وهو ما يش�ري إىل أن تغيري سلوك 

استمر لفرتة طويلة أمر ممكن.
وقال العلماء إن التوقف عن تناول الس�كر دفعة واحدة، 
أو الحد م�ن تناوله بش�كل تدريجي طريقت�ان فعالتان 

للحد من استهالكه.
لكن مع�دي الدراس�ة أك�دوا أن هناك حاجة إىل دراس�ة 

أوسع لتأكيد نتائجهم.
وق�ام فري�ق، يض�م باحث�ني من كلي�ة لن�دن الجامعية 
وجامع�ة ليدز، بتحليل بيانات عىل مدى ش�هر واحد عن 

64 رجال، اعتادوا تناول الشاي املحىل بالسكر.
وت�م تقس�يم املش�اركني بالتس�اوي، إىل مجموع�ة من 

الرجال توقفوا عن تناول الس�كر يف الش�اي مرة واحدة، 
وآخ�رون خفض�وا الس�كر تدريجي�ا ع�ىل م�دى أربع�ة 
أسابيع، ومجموعة ثالثة استمرت يف تناول الشاي املحىل 

بالسكر.

وأشارت النتائج إىل أن األش�خاص، الذين خفضوا تناول 
الس�كر، كانوا ال يزال�ون قادرين عىل االس�تمتاع بمذاق 

الشاي بدون السكر.
ويف نهاية الدراس�ة، تخ�ىل 42 يف املئة من أفراد مجموعة 
التخفي�ض التدريج�ي ع�ن إضافة الس�كر إىل الش�اي، 
وك�ذا فعل 36 يف املئة من الذي�ن توقفوا عن إضافته مرة 

واحدة.
واس�تغنى 6 يف املئة من الرج�ال يف املجموعة الثالثة عن 

السكر أيضا.
وخلص فريق الدراس�ة إىل أن »تقليل الس�كر يف الشاي ال 
يؤثر عىل الرغبة فيه، ما يشري إىل أن تغيري السلوك طويل 

األجل أمر ممكن«.
وأضاف الباحثون أنه يمكن استخدام طرق مماثلة، للحد 

من تناول السكر يف املرشوبات األخرى.
وتم�ت مراجعة نتائج الدراس�ة خالل املؤتم�ر األوروبي 

للسمنة، يف مدينة غالسغو االسكتلندية.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 4 معلقة كبرية ماء

x 2 معلقة كبرية زيت ذرة
x 2 معلقة كبرية طحينة

x 2 عدد ليمونة )معصورة(
x 1 عدد طماطم

x 1 عدد فلفل أخرض حلو
x 1 عدد سمكة رنجة
x 1 معلقة كبرية خل

x 1 عدد بصلة
الخطوات

األول هنشوى الرنجة ىف طاسة عىل النار وبعدين نخليها 
ونقطعها قطع متوسطة.

رنجة عىل الطريقة املرصية
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حكيم شاكر: نتطلع للحفاظ عىل سمعة 
الزوراء أمام الوصل

            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد حكيم ش�اكر، املدير الفني للزوراء العراقي، أن فريقه 
ج�اء إىل اإلم�ارات، م�ن أج�ل تقدي�م مب�اراة كب�رة تليق 

بتاريخهم أمام الوصل.
ويح�ل الزوراء، ضيًفا عىل الوص�ل، يف إطار الجولة األخرة 

من دور املجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقال ش�اكر يف املؤتم�ر التقديمي »نس�عى لتحقيق الفوز 
وتقديم مباراة تليق بس�معة فريقنا رغ�م أن اللقاء مجرد 
تحصي�ل حاصل«.وأضاف »ما حدث يف مباراة الزوراء أمام 

النرص، هو السبب يف ابتعادنا عن املنافسة، دخلنا البطولة 
كمناف�س ع�ىل التأهل رغم الف�وارق الكبرة م�ن الناحية 
الفنية واملادية«.وأوضح »أمامنا مباريات مهمة يف الدوري 
العراقي والكأس، نس�عى لتحقيق نتيجة إيجابية يف مباراة 
الغد، حتى نحصل عىل الحافز للظهور بشكل جيد محلًيا«.

م�ن جهته، ق�ال العب ال�زوراء، حيدر أحم�د، الذي حرض 
املؤتم�ر الصحفي »عازمون عىل تحقيق الفوز يف املباراة، 
رغ�م خروجنا م�ن املنافس�ة«.ويحتل ال�زوراء، املركز 
الثال�ث بجدول ترتيب املجموع�ة األوىل برصيد 5 نقاط، 

بفارق نقطتني عن الوصل متذيل الرتتيب.

مدرب الكهرباء: سنخوض مباراة مفصلية أمام النجف

إدميلسون يطالب بحرمان نيامر من شارة 
قيادة الربازيل

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، أن عدد 
املطالب�ني بن�زع ش�ارة قي�ادة املنتخ�ب 
الربازي�ي، م�ن املهاجم نيمار دا س�يلفا، 
نج�م باري�س س�ان جرم�ان الفرنيس، 
يزداد م�ع اق�رتاب انط�اق بطولة كأس 
كوب�ا أمري�كا، التي تس�تضيفها الربازيل 
املقبل.وذك�رت  الش�هر  أراضيه�ا  ع�ىل 
آخ�ر  أن  اإلس�بانية  »م�اركا«  صحيف�ة 

املنضم�ني للقائم�ة الطويل�ة للرافض�ني 
الرتداء نيمار، ش�ارة قي�ادة الربازيل، هو 
الاعب السابق لربشلونة، إدميلسون.أكد 
إدميلسون، أن نجم باريس سان جرمان، 
ال يس�تحق قيادة منتخب بحجم الربازيل.

وق�ال إدميلس�ون، الفائ�ز م�ع الربازي�ل 
بلق�ب كأس العال�م 2002، يف ترصيحات 
نقلتها الصحيفة: »أعتقد أن قائد منتخب 
السيليس�او يجب أن يك�ون مثاال يحتذى 
به داخل وخ�ارج امللعب، يف الوقت الراهن 

لألسف نيمار لم يحقق هذا خال سلسلة 
من املباري�ات املتتالية من أجل أن يحصل 
عىل هذه القيادة«.ولم يرش إدميلسون إىل 
هوية الاعب الذي يس�تحق ارتداء ش�ارة 
القيادة يف املنتخب الربازيي، ولكنه أضاف: 
»إن�ه منتخب ذو خربة وهن�اك العديد من 
الاعب�ني كان�وا ق�ادة، منحه الش�ارة يف 
الوق�ت الراهن ل�ن يكون أم�را صحيحا، 
ولكن هذا أمر يتعلق بشكل حرصي بتيتي 

)مدرب الربازيل(«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد عباس عطية املدير الفني لنادي الكهرباء، 
أن مباراة الغ�د التي س�يخوضها فريقه أمام 
النج�ف، يف إط�ار الجول�ة ال�� 28 م�ن عم�ر 
ال�دوري العراقي املمت�از، س�تكون مفصلية 

بالنسبة لهم.
وقال عطية يف ترصيح�ات »نقاط مباراة الغد 

ستحس�م بدرج�ة كب�رة، ابتع�اد الفريق عن 
املناطق املهددة بالهبوط«.

وأض�اف »النج�ف فري�ق صع�ب، خاصة عىل 
أرضه ووس�ط جماه�ره، األم�ر ال يخلو من 
الصعوب�ة، بعد االس�تقرار الفني الواضح عىل 
نتائ�ج الخصم«.وتاب�ع عطية »س�نلعب عىل 
خي�ار الف�وز فقط وتحقي�ق النق�اط الثاث، 
ألنها ستس�هل علينا مهمة الفريق يف الجوالت 

املقبل�ة م�ن ال�دوري املحي«.ون�وه »الفريق 
بكامل جاهزيت�ه البدنية، لدين�ا ثقة كبرة يف 
العبين�ا، للخروج من املب�اراة بنتيجة إيجابية 

تدلل عىل صابة الاعبني وعزيمتهم«.يشار 
إىل أن الكهرب�اء يحت�ل املرك�ز 
 29 برصي�د  ع�رش  الخام�س 
نقطة، أما النجف يأتي تاسًعا 

برصيد 33 نقطة.

        المستقبل العراقي / وكاالت

أوشكت تقنية الفيديو، التي تم استخدامها يف الليجا، 
ألول مرة هذا املوس�م، عىل االنتهاء، وس�ط مشاعر 

متباينة للعديد من الفرق.
وأبدى إرنس�تو فالفردي املدير الفني لربش�لونة، 
املت�وج باللق�ب، موافقت�ه ع�ىل اس�تخدام ه�ذه 
التقنية، عىل الرغم من اعرتاضه عىل توقف اللعب 

املتكرر بسبب لجوء الحكام لها.

وقال فالفردي »أتمنى أن تؤثر تقنية الفيديو بش�كل أقل 
ع�ىل إيقاع اللعب. لم نواجه العدي�د من املواقف بها، ولكن 

تلك املشاورات التي تستغرق 5 دقائق تؤثر عليك«.
وأضاف »هذه التوقفات ليس�ت جيدة فيما يخص خوض 
املباريات بساسة«، مؤكًدا أنه يتفهم جيًدا أن هذه التقنية 
تؤت�ي باملزي�د م�ن العدالة وتقلل م�ن ارت�كاب الكثر من 

األخطاء.
وأوضح فالف�ردي »أعتقد أن التقنية كان�ت جيدة، ولكن 

ستستمر الرغبات يف إحداث حاالت جدل بشكل ما«.

فالفريدي: تقنية الفيديو جتلب املزيد من العدالة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد قائد برش�لونة السابق، تش�ايف هرنانديز، أن هدفه 
هو اكتس�اب خربة التدريب كمدرب لفريقه الحايل السد 

القطري أواًل، ومن ثم تويل تدريب الفريق الكتالوني.
وأوضح الاعب قبل س�اعات قليلة م�ن خوض مباراته 
األخ�رة أمام برس�بوليس اإليراني بدوري أبطال آس�يا 
»الفك�رة ه�ي أن أب�دأ كم�درب يف قطر، حي�ث ال يوجد 
توتر وضغ�وط للتجرب�ة والحكم عىل نف�يس ومن أجل 
اكتساب الخربة أيضا، ومن ثم العودة ألوروبا وبالتحديد 

لربشلونة«.
وأكد تش�ايف أنه سيس�تمتع بال� 90 دقيقة األخرة له يف 

املاعب، وأنه سيخوض هذه املباراة »بشكل طبيعي«.
ورصح الاعب »لقد حظيت بمسرة طويلة للغاية، أشعر 
باله�دوء حاليا، ه�ديف أن أكون مدرب�ا. أرى أن امتاكك 
لهدف عقب انتهاء مس�رة حافلة ورائع�ة يجعلك ترى 

األمور بطريقة أسهل«.
وأش�ار تشايف إىل أنه عندما كان طفا لم يكن يتخيل أنه 
سيحقق كم هذه البطوالت سواء مع البارسا أو املنتخب 
اإلس�باني، وأكد أنه ممتن للتكريم واالعرتاف به س�واء 

عىل املستوى الشخيص أو االحرتايف من جميع الناس.
وق�ال الاعب املخ�رضم إنه كان هناك وداع�ا كبرا أوال 
عندما رحل عن برش�لونة بعد تحقيقه العديد من ألقاب 

ال�دوري وال�كأس ودوري األبطال، وي�رى أن وداعه 
اليوم »مألوفا بعض اليشء«.

وهدف تشايف هو أن يكون مدربا لنادي السد القطري، 
وهو ما س�يتم اإلعان عنه قريبا، وأوضح أنه يستعد 
بالفعل إلعداد املخطط التنظيم�ي ومواعيد املباريات 
وأيضا املباريات الودية.وبس�ؤاله حول املدربني الذين 
ي�رى أنهم قدوت�ه، أجاب أنهم »كث�رون« ألنه تدرب 

ع�ىل يد مدربني كب�ار، عىل غرار لوي�س أراجونيس 
وبيب جوارديوال ولوي�س إنريكي ولويس فان 

جال.وعن اإلشاعات التي أفادت بعودته 
لن�ادي برش�لونة مج�ددا ولك�ن 

أوض�ح تش�ايف  كم�درب، 

أن البلوجران�ا فريق كبر للغاي�ة، وأنه غر 
مستعد لهذه الخطوة بعد.

تدريب برشلونة يف عقل تشايف

             بغداد/ المستقبل العراقي

اقرتب نادي إن�رت ميان اإليطايل، من التعاقد مع أنطونيو 
كونت�ي، املدي�ر الفني الس�ابق لتش�يليس، ليت�وىل املهمة 

الفنية للفريق، بداية من املوسم املقبل.
وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، اليوم اإلثنني، 
أن إنرت مي�ان س�يعلن أنطونيو كونتي مدربه الرس�مي 
الجدي�د بنهاية األس�بوع.وأوضحت أن النادي يريد تأكيد 
هدف�ه من املوس�م الحايل، وهو التأهل ملنافس�ات بطولة 
دوري أبطال أوروبا، ومن ثم رحيل لوتش�يانو س�باليتي، 

مدرب الفريق، والذي بات رحيله مؤكًدا.
وخرس النراتزوري أمام نظره نابويل، يف ملعب سان 
باول�و، بنتيجة )1-4(، ليرتاجع اإلن�رت للمركز الرابع 
بجدول ترتيب املسابقة، ويحتاج إىل الفوز عىل إمبويل، 
باملب�اراة األخ�رة بال�دوري من أج�ل ضم�ان التأهل 

رسمًيا لدوري األبطال باملوسم املقبل.
ويحت�ل إن�رت مي�ان املركز الراب�ع برصي�د 66 نقطة 
بالتس�اوي مع أتاالنتا باملركز الثالث، فيما يأتي ميان 
وروما باملركزين الخامس والس�ادس، برصيد 65 و 63 

نقطة عىل الرتتيب.

           بغداد/ المستقبل العراقي

بقي�ادة  برش�لونة  فري�ق  يواص�ل 
املدي�ر الفن�ي إرنس�تو فالف�ردي، 
اس�تعداداته للمب�اراة األخ�رة هذا 
املوسم أمام فالنسيا، يف نهائي كأس 

ملك إسبانيا.
أن  »س�بورت«،  صحيف�ة  وذك�رت 

الفريق الكتالوني عاد إىل التدريبات، 
به�دف  ال�كأس،  لنهائ�ي  لإلع�داد 

تحقيق الثنائية املحلية.
وأوضحت الصحيف�ة أن تواجد آرثر 
ميلو، متوسط ميدان البلوجرانا، يعد 
الح�دث الرئييس للم�ران، حيث بات 
الاع�ب الربازيي جاهزًا للمش�اركة 
بش�كل طبيع�ي يف املب�اراة املقبلة، 

بعدم�ا غاب ع�ن املباري�ات األخرة 
بس�بب اإلصاب�ة.  وأنهى برش�لونة 

موس�مه  الليج�ا،  بلق�ب  املت�وج 
بال�دوري هذا املوس�م برصيد 87 
نقط�ة، بف�ارق 11 نقط�ة ع�ن 
أقرب منافس�يه أتلتيكو مدريد، 
 76 برصي�د  الثان�ي  باملرك�ز 

نقطة.

إنرت ميالن حيدد موعد التوقيع مع كونتي

آرثر يؤكد جاهزيته لنهائي كأس امللك

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حس�م نادي ريال مدريد اإلس�باني، صباح 
الي�وم اإلثنني، ق�راره بش�أن األملاني توني 

كروس، العب وسط الفريق.
وذك�ر ريال مدريد عرب موقعه الرس�مي عىل 
اإلنرتن�ت، أن النادي اتفق م�ع توني كروس، 

ع�ىل تمديد عق�ده، ليظ�ل بقمي�ص النادي 
امللك�ي حت�ى 30 يوني�و/ حزيران م�ن عام 

.2023
إس�تاد  يف  ك�روس  يظه�ر  أن  املق�رر  وم�ن 
س�انتياجو برنابي�و، ظهر الي�وم، يف مؤتمر 

صحفي أمام وسائل اإلعام. 
وش�ارك ك�روس يف 43 مب�اراة م�ع الفري�ق 

األبيض خال املوس�م الح�ايل، تمكن خالها 
من تسجيل هدف واحد، وصناعة 6 أهداف.

وتوج العب الوس�ط األملاني م�ع ريال مدريد 
بلقب الدوري اإلس�باني م�رة واحدة، ودوري 
أبط�ال أوروب�ا )3 م�رات(، وكأس الس�وبر 
اإلس�باني )م�رة(، وكأس العال�م لألندية )4 

مرات(، وكأس السوبر األوروبي )3 مرات(.

رسميًا.. ريال مدريد حيسم مصري توين كروس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اقرتب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمس�رتدام الهولندي، 
م�ن الرحي�ل إىل صف�وف برش�لونة اإلس�باني، خ�ال ف�رتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذكرت ش�بكة »سكاي س�بورتس«، أن ماتياس دي ليخت 
س�يغادر صفوف أياكس متجًها إىل برش�لونة، بغض النظر 
ع�ن اهتم�ام األندية اإلنجليزي�ة بالتعاقد مع�ه يف املركاتو 

الصيف�ي املقبل.وارتبط ماتياس دي ليخ�ت، واملقدر قيمته ب� 
65 مليون جنيه إسرتليني، باالنتقال إىل كبار أوروبا، عىل غرار 
ليفربول ومانشسرت يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جرمان 
وري�ال مدريد وبرش�لونة.وأوضحت الش�بكة أن قائد أياكس، 
صاح�ب ال� 19 عاًما، بات قريًبا م�ن الرحيل إىل ملعب الكامب 

نو، رغم اهتمام العديد من األندية بضمه.
وينتظر برش�لونة، تضحية مالية من جانب دي ليخت، ملزاملة 

صديقه فرينكي دي يونج يف الكامب نو خال املوسم املقبل.

        بغداد/ المستقبل العراقي
 

احتف�ى مدي�ر العاقات املؤسس�ية 
إيميلي�و  مدري�د،  ري�ال  بن�ادي 
بوتراجيني�و، اإلثن�ني، بتجدي�د تعاقد 
الع�ب الفريق توني ك�روس، الذي قال 
عنه إن�ه »نال اح�رتام جميع عش�اق 
املرنجي« بفضل »احرتافيته وموهبته 

والتزامه«.وافتتح بوتراجينيو فعاليات 
املؤتم�ر الصحف�ي الذي ش�هد تجديد 
تعاقد الاعب األملاني، ببعض الكلمات 
التي وجهها له، حيث قال »لقد خضت 
مبارات�ك األوىل م�ع ري�ال مدريد يف 12 
أغسطس/آب عام 2014 ويف هذا اليوم 
حصدت بطولت�ك األوىل معنا«.وأضاف 
»لق�د فزت ب��12 بطولة خ�ال هذه 

الس�نوات الت�ي قضيته�ا م�ع الفريق 
والت�ي فيه�ا حظي�ت باح�رتام جميع 
عش�اق ريال مدريد بفضل احرتافيتك 
وموهبت�ك والتزامك، أصبحت أحد أهم 
الاعبني، نحن س�عداء ألنك ستس�تمر 
معن�ا 4 أع�وام أخ�رى ولي�س هن�اك 
أي ش�ك ح�ول تحقيق�ك للمزي�د من 

النجاحات«.

دي ليخت يتجاهل إغراءات الربيمريليج

بوتراجينيو: نجم ريال مدريد ينال احرتام اجلميع

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن ن�ادي ليفربول اإلنجلي�زي، أن الفريق تحت قي�ادة املدرب 
يورج�ن كلوب، توج�ه ظهر اليوم اإلثن�ني، إىل إس�بانيا، للدخول 
يف معس�كر ملدة 6 أيام، اس�تعداًدا لنهائ�ي دوري األبطال أمام 

توتنهام.
ون�رش النادي عىل موقعه، قائمة تضم 26 العبا، قال 
إنهم سيش�اركون يف معس�كر الفري�ق يف مدينة 

ماربيا الساحلية الواقعة جنوب إسبانيا.
وكان كل�وب قد دخ�ل مع فريقه يف معس�كر 
تدريبي استمر عدة أيام يف ماربيا، قبل مباراتي 

دور ال� 16 أمام بايرن ميونخ.
وتق�ام مب�اراة نهائ�ي بطول�ة دوري أبطال 
مطل�ع  وتوتنه�ام،  ليفرب�ول  ب�ني  أوروب�ا 
حزيران/يونيو املقبل يف العاصمة اإلسبانية 

مدريد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يبحث نادي يوفنتوس اإليطايل، عن التعاقد مع مدير فني 
جدي�د، ليحل محل ماس�يميليانو أليجري، م�درب الفريق 

والذي سرحل عقب نهاية املوسم الجاري.
وبحسب ما ورد عن تانكريدي باملري، الصحفي اإليطايل 
الشهر، فإن يوفنتوس حاول التواصل مع األملاني يورجن 
كلوب، املدير الفن�ي لفريق ليفربول اإلنجليزي، ملعرفة 

نواياه بشأن توليه املهمة الفنية للسيدة العجوز.
وأض�اف أن يوفنتوس تواصل م�ع كلوب إال أن األخر 
رف�ض ع�رض البيانكون�ري لقي�ادة الفري�ق خلًفا 
ألليجري، مؤك�ًدا أن اتصاالت يوفنتوس لم تثمر عن 

أي نتيجة.
يشار إىل أن كلوب مرتبط حالًيا بعقد مع ليفربول 
حتى عام 2022، ويس�تعد امل�درب األملاني للعب 
نهائي دوري أبطال أوروبا للموس�م الثاني عىل 

التوايل مع ليفربول.
وخرس الريدز نهائي دوري األبطال يف املوس�م 
املايض أم�ام ريال مدري�د )3-1(، فيما من 
املقرر أن يلعب أمام توتنهام هوتس�بر، يف 
نهائي إنجليزي خالص، يف 1 يونيو املقبل.

معسكر إسباين لليفربول 
قبل النهائي املرتقب

كلوب يرفض 
عرض يوفنتوس
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هل متلك حمكمة االستئناف
 بصفتها التمييزية صالحية الفصل

 يف موضوع الدعوى  املميزة؟
القاضي نعمان كريم احمد البياتي

ع�دل التعديل الخامس لقان�ون املرافعات املدنية رقم 3 لس�نة 
1977 عبارة »محكمة  التمييز« بعبارة »املحكمة املختصة بنظر 
الطعن« التي وردت يف املواد 205/ 1 و  207/ 1 و208/ 1 و209 
و210 و211 و1/215 و218 و223 م�ن قان�ون  املرافع�ات.. 
وه�ذه امل�واد وردت يف الفص�ل الخام�س من القان�ون املذكور 
الخاصة  بالتمييز.. واملقصود بعب�ارة »املحكمة املختصة بنظر 
الطع�ن« هو محكم�ة التميي�ز  ومحكمة االس�تئناف بصفتها 

التمييزية. 
أما املادة 214 من قانون املرافعات فلم يشملها التعديل املذكور 
بالرغ�م م�ن ورودها  ضمن أح�كام التمييز وبالرغ�م من ورود 
عب�ارة »محكمة التمييز« فيه�ا والتي نصت عىل  ان�ه »إذا رأت 
محكمة التمييز نقض الحكم املميز ملخالفته للقانون او للخطأ 
يف تطبيق�ه  وكان املوضوع صالحا للفص�ل فيه وجب عليها ان 
تفصل فيه ولها يف هذه الحالة دعوة  الطرفني وسماع اقوالهما 
ان وجدت رضورة لذلك، ويكون قرارها قابال للطعن فيه  بطريق 

تصحيح القرار يف مدته القانونية لدى الهيئة العامة«. 
إذاً فصالحي�ة الفصل يف موضوع الدعوى املميز قرارها بموجب 
املادة اعاله  مقترصة عىل محكمة التمييز وحدها كما كان االمر 
قب�ل التعديل، وان قرار محكمة  التمييز يف ذلك قابل للطعن فيه 
بطريق تصحي�ح القرار امام الهيئة املوس�عة، وه�ذا ما  اكدته 
امل�ادة 219 من قانون املرافعات حي�ث نصت عىل انه »ال يجوز 
الطعن يف  قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة االس�تئناف 
بصفته�ا التمييزي�ة اال عن طري�ق  طلب تصحيح الق�رار امام 
املحكم�ة التي اصدرت القرار املطل�وب تصحيحه وال يقبل  هذا 
الطعن اال بالنسبة للقرارات املصدقة للحكم والقرارات الصادرة 
ع�ن محكمة التمييز   )لم تقل املحكم�ة املختصة بنظر الطعن( 
بنقضه اذا فصلت يف الدعوى موضوع الطعن  طبقاً ملا هو مبني 
يف املادة 214 من ه�ذا القانون، علما ان هذه املادة هي االخرى 

 معدلة كذلك بموجب التعديل الخامس.
اما محاكم االس�تئناف حيث أن اختصاصاتها التمييزية وردت 
عىل س�بيل الحرص يف  القوان�ني التي رشعتها ولي�س من بينها 
التص�دي ملوضوع الدعوى املميزة عىل وفق  املادة 214 مرافعات 
لعدم ش�مول هذه املادة بالتعدي�ل، فانها لذلك ال تملك صالحية 
 الفص�ل بموج�ب هذه امل�ادة.. ومع ه�ذا فقد ص�درت قرارات 
عديدة من محاكم االستئناف  بصفتها التمييزية وهي تفصل يف 
موضوع الدعوى املميزة كون أن الدعوى مهيأة  للفصل استناداً 
اىل اح�كام امل�ادة 214 مرافع�ات يف حني ان هذه امل�ادة خولت 
محكم�ة  التمييز فقط حق الفصل يف موض�وع الدعوى املميزة 

ولم ترشك فيه محاكم االستئناف  بصفتها التمييزية. 

أعمى من العميان
جوسلين إيليا

عندم�ا ترشق الش�مس يف لندن، وترتف�ع درجات الحرارة قلي�اًل، تدعوك 
مس�اءات هذه املدين�ة إىل امليش يف ش�وارعها الجميلة. وإذا كنت تس�كن 
عن�د تخومه�ا، تكون الطرقات أه�دأ والخرضة أوفر، فتجد نفس�ك تائهاً 
يف الس�كينة، ومنجرف�اً يف امليش عند مغيب الش�مس، الذي يع�د من أكثر 
املصطلح�ات املتداول�ة يف بريطاني�ا، ألنه�ا بخيلة بظهوره�ا، تماماً مثل 

إطالالت »سفريتنا إىل النجوم« السيدة فريوز.
تلك األمس�ية، ح�دث معي يشء لم أخت�ره من قبل؛ كن�ت أميش بخطى 
رسيعة، بعد دقائق من اختفاء الشمس وراء األفق من دون إعالمنا بموعد 
زيارته�ا من جديد، فجأة س�معت صوتاً إلكرتونياً ش�دني، توقفت فرأيت 
رج�اًل يف منتص�ف الثالثينات، طوي�ل القامة، يرتدي بدلة رس�مية أنيقة، 
تعجبت من الصوت املنبعث منه، وبلحظة استوعبت الحاصل، وتنبهت إىل 
أن هذا الرجل الوس�يم كفيف، بعدم�ا رأيت العصا يف يده اليمنى، وهاتفه 
الجوال بتطبيق ذكي جداً يف يده اليرسى، وفهمت برسعة أن الصوت الذي 
س�معته ليس س�وى الدليل الذي يرافق هذا الش�اب يف رحالته أينما حل، 
ويدله عىل أرقام البي�وت وعناوينها... ألول مرة يف حياتي أتوقف مكتوفة 
اليدي�ن، وحائرة ماحي�ة رسعة البديهة يف الترصف؛ س�ألت نفيس: »ماذا 
أفعل؟ أس�أله إذا كان بحاجة ملساعدة؟ هل سأجرح شعوره؟ هل تدخيل 
سيسبب القلق له؟«. أسئلة كثرية دارت يف ذهني يف أقل من دقيقة شعر فيها 
الرجل بوجودي قربه، فقررت أن أتدخل، فس�ألته قائلة: »هل أنت بحاجة 
ملس�اعدة؟«، فأجاب: »أبحث عن املنزل رق�م 78« )يف لندن، أرقام البيوت 
تكون غالباً مزدوجة، وتتوزع عىل جهتي الطريق(. ويف هذه الحالة، كان 
من الرضوري التوقف للحظة ملعرفة ما إذا كان يميش يف الجهة الصحيحة 
من الطريق، فرحت أميش بخطى صغرية جداً بالقرب منه. وهنا، ش�عرت 
ب�يشء غريب، وملت نف�يس ألنني لم أحرض نفيس من قب�ل ملوقف مماثل، 
فق�رأت له الرقم ال�ذي أراه عىل الجهة التي نم�يش بمحاذاتها، وقلت له: 
هل تمانع أن أميش معك، فأنا أسكن يف هذا الشارع، وهذه هي طريقي يف 
جميع األحوال، فأجاب مع ضحكة يف طياتها الجدية: »ال أمانع، ما دامت 
ل�ن ترسقي متعلقات�ي«، ضحت وقلت: ال تقلق، ل�ن أرسق أي يشء منك، 

فقط أريد امليش معك، وإيجاد املنزل الذي تنوي زيارته.
قاطعني وأنا أرسد أرق�ام البيوت، قائالً: »الرقم الذي أريده يقع يف الجهة 
املقابل�ة، وليس يف هذه الجهة«، بالفع�ل كان األمر كذلك، نظرت ووجدت 
الرق�م املطلوب. ويف هذه اللحظ�ة، واجهت موقفاً آخر لم أعتده من قبل: 
هل أمس�ك بيده؟ هل أتركه بس�بيله؟ تلبكت فعالً وقلت: »هيا بنا نقطع 
الطري�ق«، ووصفت ل�ه الوضع، خصوص�اً أن هذا الش�ارع عريض جداً، 

ونحن نقطعه بطريقة غري آمنة مائة يف املائة، نسبة ملوقع املنزل.
وأخ�رياً، وص�ل إىل من�زل أصدقائ�ه. انتظ�رت إىل أن ق�رع ج�رس الباب، 

وشكرني قائالً: »شكراً لك سيدتي، أتمنى لك ليلة سعيدة«.

كشف السبب الرئيس للعدوى الشتائية تناول اخلضار مع البيض يزيد من امتصاص 
توص�ل علماء جامعة ييل األمريكية إىل اس�تنتاج مفاده، أن انخفاض مضادات األكسدة

نس�بة الرطوبة هو س�بب إصاب�ة الناس باإلنفلون�زا وموتهم يف فصل 
الش�تاء. وبحس�ب موقع YaleNews فقد أجرى الباحثون تجارب عىل 
فرئان معدلة وراثيا لها جهاز مناعة كالجهاز املناعي لإلنسان. ووضعت 
هذه الفرئان يف حجرات ذات درجة حرارة واحدة، ولكن بنس�بة رطوبة 

.A اعتيادية أو منخفضة، وبعد ذلك لقحوها بفريوس إنفلونزا
واتضح من هذه العملية، أن الرطوبة املنخفضة تقلص فعالية األهداب 
املوجودة عىل س�طح خاليا املمرات التنفسية يف إزالة أجزاء الفريوسات 
واملخ�اط. كم�ا أنها تخفض ق�درة خاليا الرئتني يف إص�الح التلف الذي 
تس�ببه الفريوس�ات. عالوة عىل هذا الح�ظ الباحث�ون اضطراب عمل 
املناعة الفطرية، التي تتميز بإنتاج االنرتوفريون واملركبات التي ترسل 

إشارات إىل الخاليا املجاورة تحذرها من الفريوسات.
ويق�ول العلم�اء، إن زيادة نس�بة بخار امل�اء يف هواء الغرف بواس�طة 
أجه�زة الرتطيب تس�اعد ع�ىل تخفيض وتخفي�ف أع�راض اإلنفلونزا 

والشفاء العاجل منها.

كش�فت نتائج دراس�ة علمية أن تناول بيض الدج�اج مع الخرضاوات 
أفض�ل ألن الجس�م يف هذه الحالة يحصل عىل املزيد م�ن املواد املضادة 

لألكسدة.
ووفقا للنتائج التي حصل عليها علماء جامعة بوردو األمريكية ، يؤدي 
تناول البيض مع الخرضوات إىل زيادة امتصاص الجسم للمواد املفيدة، 
وباألخص مضادات األكس�دة مثل الكاروتين�ات املوجودة يف الطماطم 
والج�زر، حيث أن تناولهما مع البيض يؤدي إىل مضاعفة امتصاصهما 
بتس�عة أضع�اف. وقد أج�رى علماء الجامع�ة تج�ارب مختلفة، كان 
خاللها الرجال يتناولون س�لطة الخضار من دون بيض وأيضا مع عدد 
مختل�ف من البيض. اتضح من نتيجة هذه التج�ارب بأنه عند إضافة 
البي�ض إىل الس�لطة ي�زداد امتص�اص الجس�م لبيتا-كاروت�ني وألفا-

كاروتني والليكوبني واللوتني وزياكس�انثني، حيث أن املادتني األخريتني 
توجدان يف صفار البيض أما بقية املواد فموجودة يف الخرضوات.

الفوائد الصحية املدهشة والعديدة للربوكيل
يمك�ن أن يكون الروكيل عنرصا أساس�يا 
يف أي حمي�ة غذائي�ة، ألنه غن�ي بالعنارص 
الغذائية الطبيعية التي تعزز صحة الجسم 

بطرق مختلفة.
ومن�ذ فرتة ليس�ت بالبعيدة ن�رشت نتائج 
دراس�ة علمية، تثبت بأن الروكيل يس�اعد 
حت�ى يف مكافح�ة الفص�ام الحتوائه عىل 
مركب س�ولفورافان الذي يصحح التوازن 

الكيميائي يف الدماغ املرتبط بالفصام.
كما أثبتت الدراس�ة أن الروكيل يعمل عىل 
تعزيز صحة القل�ب واألوعية الدموية، عن 
طريق تخفيض ضغط الدم وتقليل مستوى 

الدهون الثالثية.
وينص�ح األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن 
التهاب�ات مختلف�ة بتناول ال�روكيل، ألنه 

يحتوي عىل م�ادة غلوكورافان�ني املضادة 
لألكس�دة، التي تكاف�ح االلتهابات وتقوي 
االجه�اد  مكافح�ة  يف  الجس�م  مناع�ة 
التأكس�دي. كما يفيد الروكيل يف تحس�ني 
صح�ة الجه�از الهضم�ي، لذل�ك ينص�ح 

بإضافت�ه إىل مختلف األطب�اق، خاصة إذا 
كان الشخص يعاني من مشكالت يف جهاز 
الهضم واإلمس�اك والقرحة والتهاب املعدة 

وحتى رسطان األمعاء.
وأخريا، الروكيل يفيد حتى املصابني بمرض 
الس�كري ألن�ه يخف�ض مس�توى اإلجهاد 
التأكسدي والدهون الثالثية وهذا مهم جدا 

يف حالة اإلصابة بمرض السكري.
وعموم�ا يمكن الق�ول بأن ال�روكيل أحد 
أفضل املواد الغذائية املفيدة للجس�م، حيث 
إضاف�ة ل�دوره يف تعزي�ز مناعة الجس�م 
يحتوي عىل س�عرات حراري�ة قليلة )كوب 
واح�د م�ن ال�روكيل املطب�وخ يعطي 40 
س�عرة حرارية فق�ط(. كما يزود الجس�م 

.C بفيتامينات

إثبات خطورة املواد الغذائية املعاجلة
اكتش�ف خ�راء املعاهد الوطني�ة للرعاية 
الصحية يف الواليات املتحدة أن تناول املواد 
الغذائية املعالجة يسبب السمنة، يف الوقت 
الذي لي�س للمواد الغذائي�ة الطازجة مثل 

هذا التأثري.
 20 ب�أن   MedicalXpress موق�ع  يفي�د 
س�نة   31 أعماره�م  متوس�ط  متطوع�ا 

اش�رتكوا يف ه�ذه التجرب�ة، وخ�الل فرتة 
أس�بوعني كان كل منهم يحصل عىل مواد 
غذائية معالجة ومن ثم خالل نفس الفرتة 

عىل مواد طازجة. 
يتناول�ون  التجرب�ة  يف  املش�رتكون  وكان 
الطعام ث�الث م�رات يف الي�وم، ويرشبون 
مي�اه معبأة يف زجاج�ات، ويحصلون عىل 

وجبات خفيف�ة تتفق ونظامه�م الغذائي 
يوميا.امل�واد الغذائي�ة املعالج�ة تضمن�ت 
فطورا جافا، وهو عبارة عن حبوب وحليب 
كامل الدس�م مع ألياف غذائية وسمن مع 
الكعك. أما الحمي�ة البديلة فكانت تحتوي 
عىل الفواك�ه وال����ثم�ار وزيت الزيتون 

واللبن الزبادي.

أعل�ن باحث�ون م�ن الوالي�ات املتحدة أن 
خطر حدوث نزيف يف الدماغ يزداد يف حال 
تناول حتى جرعات صغرية من األسرين 

يوميا.
وأفادت قناة » CNN« استنادا إىل توصيات 
الكلية األمريكية ألمراض القلب وجمعية 
القل�ب األمريكي�ة، ب�أن األطب�اء أوقفوا 
وصف األس�رين للمرىض ك�دواء وقائي 
لكب�ار الس�ن، الغ�ري معرض�ني لإلصابة 
بأم�راض القل�ب، م�ع أن ه�ذا كان م�ن 

األمور املعتادة سابقا.
فقد كشفت الدراسات والبحوث الجديدة 
بأن تناول جرعات صغرية من األس�رين 
يومي�ا يف أفضل األح�وال هو تبذي�ر، أما 

األس�وأ فه�و زيادة خطر ح�دوث نزيف داخ�يل واملوت 
املبكر.

ويقول الباحثون، »إن تناول جرعة من األسرين يوميا 
كتدب�ري وقائي م�ن أمراض القل�ب واألوعي�ة الدموية 
والجلطة الدماغي�ة، يرتبط بخطر حدوث نزيف دموي 
يف الدم�اغ ل�دى األش�خاص الذين ال يعان�ون من هذه 

الحاالت«.
كما درس الباحثون نتائج 13 دراس�ة علمية، اش�رتك 
فيه�ا 130 ألف ش�خص ترتاوح أعماره�م ما بني 42-

74 س�نة، ال يعانون م�ن أمراض القلب، ول�م يصابوا 
بالجلط�ة الدماغية، كان�وا يت�����ناولون األس�رين 
كتدب�ري وقائي من هذه األمراض. اتضح يف النهاية أنه 
يف جميع هذه الدراسات، ارتبط األسرين بزيادة خطر 

اإلص��ابة بنزيف دموي يف الدماغ بنسبة 0.63 %
روج�ر  القل�ب  أم�راض  أخصائ�ي  يق�ول  لذل�ك 
بلومي����نت�ال، »يج�ب بح�ذر كبري وصف األس�رين 
للمرىض الذين ال يعانون م�ن أمراض القلب. واألفضل 
تحس�ني نمط حياته�م ومراقبة مس�توى ضغط الدم 

والكوليسرتول عندهم«.

تناول األسربين يزيد من خطر النزيف يف الدماغ
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التقى ممثل املرجع الديني االعىل الس�يد 
عيل الحسيني السيستاني، امس االثنني، 
بالع�راق، يف مكتب�ه  نيوزلن�دا  س�فرية 

بالعتبة الحسينية املقدسة.
وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي، خالل 
اس�تقباله الس�فرية تريدين دوبسن، ان 
»املرجعية الدينية العليا دائماً توصينا ان 
نتعامل مع جميع العراقيني باملس�اواة، 
وان ندافع عن حق�وق الجميع من دون 
عناوي�ن ثانوي�ة«، مبين�اً ان »املرجعية 
الدينية العليا صاحب�ة فتوى الدفاع عن 
العراق، قدمت الدعم اللوجستي للعوائل 
يف املناط�ق الت�ي كان�ت تحتله�ا داعش 
وهي تدع�و دائماً اىل التعايش الس�لمي 

بني مكونات املجتمع العراقي«.
واعتر الشيخ الكربالئي، »موقف رئيس 
وزراء نيوزلن�دا جاس�يندا آردي�رن، مع 
ضحاي�ا االرهاب يف بالده�ا، بأنه تعامل 

انساني تدعو له كل االديان السماوي«، 
مبين�اً، ان »تعميم هذا املوقف الحكومي 
يف بالدك�م اىل عامة الش�عب النيوزلندي 
سيساهم بنرش ثقافة التعايش السلمي 

ونبذ العنف«.
وتاب�ع ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العليا، 
اننا »نحاول الحفاظ عىل وحدة الش�عب 
العراقي لي�س فقط بالكالم، بل بالعمل، 

لذلك فان املرجع السيستاني يرعى اليوم 
جمي�ع العراقي�ني ويرفض اي ش�خص 
يتكل�م بكالم ي�ؤدي اىل التط�رف من اي 

جهة كانت.

الشيخ عبد املهدي الكربالئي لسفرية نيوزلندا ببغداد: نحاول احلفاظ
 عىل وحدة الشعب العراقي ليس بالكالم بل بالعمل


