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من عزف عن الدنيا أتته صاغرة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الصدر يدعو 
اىل »تظاهرة مليونية«تندد 

بالوجود األمريكي
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رئيس الوزراء يبحث مع مبعوث احلكومة االملانية قرار انسحاب القوات االجنبية
نائب عن الفتح: تكليف رئيس الوزراء سيعلن األسبوع املقبل 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س حكومة ترصيف األعم�ال عادل عبد 
املهدي، أمس الثالثاء، أن العراق قادر عىل تجاوز 
كل الصعوبات، مبيناً أن عالقات العراق الخارجية 

يف أفضل حاالتها.
وذك�ر بي�ان ملكتب عب�د املهدي تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »مجلس ال�وزراء عقد 
جلس�ته االعتياديةبرئاس�ة ع�ادل عبدامله�دي، 
وناق�ش املواضيع املعدة لج�دول األعمال وأصدر 
عدداً من القرارات«. وش�دد عبد املهدي، بحس�ب 
البيان، ع�ىل ان »العراق قوي وق�ادر عىل تجاوز 
كل الظ�روف الصعب�ة واملعق�دة، وان عالق�ات 
الع�راق الخارجي�ة يف أفض�ل حاالته�ا«، مؤك�داً 
عىل »أهمية احرتام حقوق املواطنني واالس�تماع 
آلرائهم والعمل وفق الدس�تور والقانون لبس�ط 

سلطة الدولة«.
وأش�ار رئيس الوزراء اىل »تصميم الحكومة عىل 
منع بقاء السالح خارج الدولة، ورضورة تواصل 
الجهود ملواجهة بقايا داعش واحباط محاوالتها 

إلستغالل الظروف«.
وقد اص�در مجل�س الوزراءق�رارات ع�دة بينها 
تخويل املحافظني تش�غيل األج�راء اليوميني من 
ايراداتهم الذاتية ملدة ثالثة اش�هر قابلة للتجديد، 

واصدر تعيلمات تخص بيع الوحدات السكينة.
وقالت رئاس�ة الوزراء إن »مجلس الوزراء وافق 
بجلس�ة عىل توصية املجلس ال�وزاري للخدمات 
االجتماعية بش�أن املوافقة عىل مرشوع شبكات 
مجاري العزيزية من قرار مجلس الوزراء )170( 

لسنة 2019 .
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يسهل إجراءات بيع الوحدات السكينة
أعلن املوافقة على توزيع األراضي.. ومنح احملافظني ختويل لتشغيل »اإلجراء اليوميني«..  واختذ إجراءات ختص إجناز املستشفيات حمافظ البرصة: االسبوع املقبل سيتم 

االعالن عن قرعة املتقدمني عىل »٢٠« ألف 
قطعة ارض سكنية

العتبة احلسينية تكشف 
عن مرشوع سمكي األول من نوعه 

يف العراق

النائب حممد شياع يكشف
 أسبـاب ارتفـاع املبـالـغ املخصصـة 

للرواتب يف موازنة »٢٠٢٠«
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سيايس تركامين يتحدث عن »إمكانيـة« لعودة البيشمركة إىل كركوك 
وثيقة رسية لالستخبارات تكشف عن »خمطط خطري«الستهداف التظاهرات

اليوم.. وزيـر اخلـارجيـة القطـري يزور بغـداد 

ص3

رئيس جملس
 القضـاء االعـلـى يـزور

 نقابة املحامني

اخلدمات الربملانية تكشف تفاصيل »أساسية« عن االتفاقية 
الصينية وتؤكد: جتلب اخلري للعراق

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة الخدم�ات النيابية، أم�س الثالثاء، 
تفاصيل مهم�ة عن االتفاقية التجارية بني العراق 
والصني، فيما أعلنت موقفها من االتفاقية.وقالت 
اللجنة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
أنه »يا أبناء شعبنا العراقي بينما تستمر مطالبات 
الخريي�ن الس�لميني م�ن أبن�اء الش�عب العراقي 
برضورة اإلص�الح والنهوض بالواق�ع االقتصادي 
للبلد رشع�ت الحكومة العراقي�ة بتنفيذ االتفاقية 
الصيني�ة النفطي�ة والتي نعتقد أن البلد س�يجني 
ثمارها وبش�كل ممتاز يف قابل الس�نوات القادمة 

وذلك لألسباب اآلتية:
– يش�مل صن�دوق االتفاقي�ة تغطي�ة مش�اريع 

)املطارات، بناء امل�دارس، تعبيد الطرق الخارجية، 
س�كك الحديد، بناء مجمعات س�كنية، مش�اريع 
البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتحليل، معالجة 
التلوث يف دجلة والفرات وشط العرب وأية مشاريع 
أخرى حس�ب طلب الحكوم�ة العراقية فإذا كانت 
كلف�ة أحد املش�اريع 1 واح�د ملي�ون دوالر يؤخذ 
من الصن�دوق الواقع 850 مليون دوالر من الصني 
و150 ملي�ون دوالر من مبيع�ات النفط العراقية. 
– إن االتفاقي�ة م�ن غ�ري رشوط جزائي�ة وتندرج 
ضم�ن اتفاقيات الصداق�ة ويف حال حصول خالف 
يت�م اللجوء إىل هيئات التحكي�م الدولية للبت فيه. 
–  ي�رشف عىل الصندوق الصين�ي لألعمار الطرف 
العراقي ورشكة اس�تثمارية ضامنة يتم اختيارها 

من قبل البنك املركزي من بني 5رشكات عاملية.

– االتفاقي�ة مضمون�ة م�ن الط�رف الصيني عن 
طريق مؤسسة التأمني الصينية ساينو شور وهي 

منظمة حكومية عليا.
– تحج�ز إيرادات 100 ألف برميل يوميا من النفط 
املباعة للصني وبالتحديد لرشكتي )زنهواوسينوك( 
الصيني�ة الوطنية وتوض�ع إيرادات�ه يف الصندوق 

العراقي الصيني.
– س�قف ائتم�ان املص�ارف الصيني�ة للصن�دوق 
العراق�ي بقيمة 10 مالي�ني دوالر بفوائد مدعومة 

من الحكومة الصينية.
– يف حال نجحت الحزمة األوىل من املشاريع ورغب 
العراق بزيادة االستثمارات يتم رفع سقف مبيعات 

النفط العراقي إىل 300 ألف برميل يوميا.
التفاصيل ص2
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التعليم تنفي اصدارها اجراءات إدارية بحق الطلبة املتغيبني عن الدوام
     بغداد / المستقبل العراقي 

نفت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس الثالثاء، إصدارها تعليمات بش�أن اتخاذ 
اجراءات ادارية بحق الطلبة املتغيبني عن الدوام بعذر مرشوع او بغريه.

وكان�ت وكال�ة االنباء العراقية نقل�ت خرباًع�ن وزارة التعليم العايل، قولها إنها س�تتخذ 
اإلجراءات اإلدارية بحق املتغيبني. 

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »وزارة التعليم العايل تنفي 
كل ما أوردته مؤخراً بعض املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي التي تنتحل 
صفة املوقع الرس�مي للوزارة الس�يما ما نرش عن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط 
القانوني�ة والتعليمات االمتحاني�ة الجارية بحق الطلبة املتغيبني عن الدوام يف جامعاتهم 

بعذر مرشوع او بغريه للفرتة املاضية ضمن السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠«.
وأضاف�ت أنها حريصة »عىل مس�تقبل الطلب�ة واجتيازهم للعام ال�درايس الحايل بنجاح 

ودون معوقات تحول دون اكمال مسريتهم الدراسية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس حكوم�ة ترصيف األعم�ال عادل 
عب�د املهدي، أم�س الثالثاء، أن الع�راق قادر 
عىل تجاوز كل الصعوب�ات، مبيناً أن عالقات 

العراق الخارجية يف أفضل حاالتها.
وذكر بيان ملكتب عبد املهدي تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان »مجلس الوزراء عقد 
جلسته االعتياديةبرئاس�ة عادل عبداملهدي، 
وناق�ش املواضي�ع املع�دة لج�دول األعم�ال 
وأصدر عدداً من القرارات«. وشدد عبد املهدي، 
بحس�ب البيان، عىل ان »الع�راق قوي وقادر 
عىل تجاوز كل الظروف الصعبة واملعقدة، وان 
عالقات العراق الخارجية يف أفضل حاالتها«، 
مؤك�داً عىل »أهمية اح�رتام حقوق املواطنني 
واالس�تماع آلرائه�م والعم�ل وفق الدس�تور 

والقانون لبسط سلطة الدولة«.
وأش�ار رئيس ال�وزراء اىل »تصميم الحكومة 
عىل منع بقاء السالح خارج الدولة، ورضورة 
تواصل الجهود ملواجهة بقايا داعش واحباط 

محاوالتها إلستغالل الظروف«.
وقد اصدر مجلس الوزراءق�رارات عدة بينها 
تخويل املحافظني تش�غيل األج�راء اليوميني 
من ايراداته�م الذاتية ملدة ثالثة اش�هر قابلة 
للتجديد، واصدر تعيلمات تخص بيع الوحدات 

السكينة.
وقالت رئاس�ة ال�وزراء إن »مجل�س الوزراء 

وافق بجلس�ة عىل توصي�ة املجلس ال�وزاري للخدمات 
االجتماعية بشأن املوافقة عىل مرشوع شبكات مجاري 
العزيزية من قرار مجلس الوزراء )١7٠( لسنة ٢٠١٩ مع 
قيام وزارة اإلعمار واالسكان والبلديات العامة بالتنسيق 
بينه�ا وب�ني وزارة التخطي�ط بإعادة تس�عري الفقرات 
املتبقية للمرشوع«. ووافق املجلس عىل أن »يكون البيع 
ببدل الس�عر الحقيقي بدون مزايدة علنية بحسب اآللية 

املتبعة يف وزارة اإلعمار واالسكان والبلديات العامة لبيع 
املجمع�ات املنفذة من قبلها اس�تنادا اىل موافقة االمانة 
العام�ة ل مجلس الوزراء عىل مح�ر رقم )١3(الخاص 

باجتماع مجلس االسكان الوطني«.
وأضاف البيان أن »البيع يكون كاآلتي:

١- تخفيض ما قيمته ٢٠% من سعر الوحدة السكنية. 
٢- يقسط مبلغ الوحدة السكنية عىل ٢5 عاما.

3- تخصيص ما نس�بته 5% من الشقق ملوظفي الهجرة 

واملهجرين.
العق�ود  إب�رام  واالس�كان  اإلعم�ار  وزارة  تت�وىل   -4
واس�تحصال االم�وال عرب دائ�رة االس�كان يف محافظة 

ميسان. 
5- تتوىل وزارة الهجرة واملهجرين آلية التوزيع بحس�ب 
املعايري للمس�تفيدين واالس�تمارة الفاصل�ة املعّدة من 

قبلها اصوليا.
6- تتوىل محافظة ميسان ادارة املرافق الخدمية للمجمع 

السكني.
7- عّد بدالت البيع للشقق املذكورة آنفا ديناً 
حكومي�ا يصار اىل اطفائه�ا بأكملها او جزء 

منها مستقبال.
ولفت املجلس اىل أن »الجلس�ة شهدت اقرار 
توصية املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية 
بش�أن املوافقة عىل من�ح كل مواطن اليملك 
سكناً يف ناحية بصية بمحافظة املثنى قطعة 
ارض سكنية بمساحة 3٠٠ مرت مقابل مبلغ 
ق�دره 5٠ ال�ف دينار، اس�تثناًء م�ن املزايدة 

العلنية.
وتم�ت املوافق�ة عىل قي�ام »وزارت�ي املالية 
واإلعم�ار واالس�كان بتملي�ك االرايض املثبت 
تفاصيله�ا يف كتابي وزارة النق�ل الواقعة يف 
محافظة البرصة البالغ مس�احتها )475٠( 
اربعة آالف وسبعمائة وخمسون دونما لوزارة 
النق�ل بدون بدل لغرض قيام الرشكة العامة 
لسكك العراق ورشكة املوانئ العراقية احدى 
تشكيالت وزارة النقل بتنفيذ مرشوعي سكة 
حدي�د برصة – فاو ومدينة الفاو الس�كنية، 
رشط عدم التعارض مع التصميم االس�ايس 
للمدين�ة والعمل بقرار مجلس الوزراء املرقم 

43١ لسنة ٢٠١٢«.
ووافق مجل�س الوزراء ع�ىل »تعديل الفقرة 
)١( م�ن ق�رار مجلس ال�وزراء 45٠ لس�نة 
٢٠١٩ بش�أن اكم�ال انج�از املستش�فيات 
العام�ة س�عة 4٠٠ رسي�ر لتصبح بالش�كل 
اآلت�ي:- إقرار توصي�ات محري االجتماع�ني )7و8( 
الخاص�ني بلجنتي األمري�ن الديوانيني 45 لس�نة ٢٠١8 
و 63 لس�نة ٢٠١٩ ملتابعة تنفي�ذ قرار مجلس الوزراء 8 
لسنة ٢٠١٩ بش�أن مشاريع إنشاء املستشفيات العامة 
س�عة 4٠٠ رسي�ر«، كما وافق عىل »تخوي�ل املحافظني 
تش�غيل األجراء اليوميني من ايراداتهم الذاتية ملدة ثالثة 

اشهر قابلة للتجديد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة، أمس 
الثالث�اء، تفاصي�ل مهم�ة ع�ن االتفاقي�ة 
التجاري�ة بني العراق والص�ني، فيما أعلنت 

موقفها من االتفاقية.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه، أنه »يا أبناء ش�عبنا 
العراقي بينما تس�تمر مطالب�ات الخريين 
السلميني من أبناء الشعب العراقي برورة 
اإلصالح والنهوض بالواقع االقتصادي للبلد 
رشعت الحكومة العراقية بتنفيذ االتفاقية 
الصيني�ة النفطي�ة والت�ي نعتق�د أن البلد 
س�يجني ثماره�ا وبش�كل ممت�از يف قابل 

السنوات القادمة وذلك لألسباب اآلتية:
– يشمل صندوق االتفاقية تغطية مشاريع 
)املط�ارات، بن�اء امل�دارس، تعبي�د الطرق 

الخارجي�ة، س�كك الحديد، بن�اء مجمعات 
سكنية، مش�اريع البنى التحتية، مشاريع 
الطاقة والتحلي�ل، معالجة التلوث يف دجلة 
والفرات وش�ط العرب وأية مشاريع أخرى 
حس�ب طلب الحكومة العراقية فإذا كانت 
كلف�ة أحد املش�اريع ١ واح�د مليون دوالر 
يؤخ�ذ م�ن الصن�دوق الواق�ع 85٠ مليون 
دوالر م�ن الص�ني و١5٠ ملي�ون دوالر من 

مبيعات النفط العراقية.
– إن االتفاقي�ة م�ن غ�ري رشوط جزائي�ة 
ويف  الصداق�ة  اتفاقي�ات  وتن�درج ضم�ن 
ح�ال حصول خالف يتم اللج�وء إىل هيئات 

التحكيم الدولية للبت فيه.
–  ي�رشف عىل الصن�دوق الصيني لألعمار 
الطرف العراقي ورشكة استثمارية ضامنة 
يتم اختيارها من قبل البنك املركزي من بني 

5رشكات عاملية.

– االتفاقية مضمونة م�ن الطرف الصيني 
عن طريق مؤسسة التأمني الصينية ساينو 

شور وهي منظمة حكومية عليا.
– تحجز إيرادات ١٠٠ ألف برميل يوميا من 
النف�ط املباعة للص�ني وبالتحديد لرشكتي 
)زنهواوسينوك( الصينية الوطنية وتوضع 

إيراداته يف الصندوق العراقي الصيني.
– سقف ائتمان املصارف الصينية للصندوق 
العراق�ي بقيم�ة ١٠ مالي�ني دوالر بفوائ�د 

مدعومة من الحكومة الصينية.
– يف حال نجحت الحزمة األوىل من املشاريع 
ورغب العراق بزيادة االستثمارات يتم رفع 
س�قف مبيعات النفط العراقي إىل 3٠٠ ألف 
برمي�ل يوميا وتقوم الصني بزيادة س�قف 
االفرتاضات إىل 3٠ ملي�ار مما يدفع الصني 

لتقديم أفضل طاقاتها يف الحزمة األوىل.
– ي�ودع املبل�غ بمرصف )س�تي بن�ك( ثم 

يق�وم البن�ك بتحوي�ل الحس�اب إىل البن�ك 
االحتياط�ي الفدرايل األمريك�ي يف نيويورك 
الذي يرشف ع�ىل مبيعات النف�ط العراقي 
اإلجمالي�ة وبعدها يحول إىل حس�اب جديد 
)investment account( حس�اب  يس�مى 

االستثمار.
 )repayaccount( إنش�اء حس�اب – يت�م 
خدم�ات الدي�ون وتخص�ص لدعم نس�بة 
الفائ�دة وتس�تقطع مبالغ�ه من حس�اب 

االستثمار.
– يخت�ار مجلس الوزراء املش�اريع ويوقع 
العقد مل�رة واحدة مثال يت�م التوقيع  لبناء 
 open( ٢٠٠٠ مدرسة بعقد مفتوح يسمى

.)contract
– ت�م الب�دء بإيداع أم�وال النف�ط العراقي 

بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١
وتراكم مبلغا قدره نصف مليار دوالر وهو 

يف تزاي�د مع جاهزي�ة الصني إلي�داع مبلغ 
قدره ١٠ مليارات دوالر.

– يحق للعراق اختيار رشكات عاملية أوربية 
وأمريكية لتكون رشيكا مع الصني بحسب 

نوع املرشوع.
وقال�ت اللجنة بعد قراءتنا املتفحصة لبنود 
االتفاقي�ة وتحققن�ا م�ن س�معة أس�ماء 
ال�رشكات واملص�ارف الت�ي تضمنتها بنود 
اإلتفاقي�ة وجدن�ا فيه�ا تحقي�ق املصلحة 
االقتصادي�ة العراقية إذ م�ن املؤمل أن يتم 
التوقيع عىل أول مرشوع وفقا لالتفاقية إال 
أن أحداث العراق األمنية والسياسية أخرت 
ذلك ل�ذا نهيب بالجميع وخصوصاً الجهات 
املعنية فرض االستقرار والعمل عىل تحقيق 
الس�لم يف الش�ارع العراق�ي ضمان�ا للبدء 
بتنفيذ املش�اريع املتوقعة وخدمة لألجيال 

القادمة من أبناء الشعب العراقي«.

أعلن املوافقة على توزيع االراضي.. ومنح احملافظني ختويل لتشغيل »اإلجراء اليوميني«..  واختذ إجراءات ختص إجناز املستشفيات

جملس الوزراء يسهل إجراءات بيع الوحدات السكينة
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اخلدمات الربملانية تكشف تفاصيل »أساسية« عن االتفاقية الصينية وتؤكد: جتلب اخلري للعراق

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا زعيم التيار الص�دري مقتدى 
الصدر، أمس الثالث�اء، اىل تظاهرة 
مليوني�ة موح�دة تن�دد بالوج�ود 

األمريكي وانتهاكته.
وقال الصدر يف تغريدة عىل }تويرت{ 
ان«س�ماء العراق وارضه وسيادته 

تنتهك من قبل القوات الغازية«.
ال  عراقي�ة  ث�ورة  وأضاف«ف�اىل 
رشقي�ة وال غربي�ة ي�كاد نرصه�ا 
يفيء ع�ىل الع�راق وأهل�ه بالخري 
وال�ربكات فهبوا ياجن�د الله وجند 

الوطن اىل مظاهرة مليونية سلمية 
موح�دة تن�دد بالوج�ود األمريكي 

وانتهاكته«.
امرك�م  الصدر«فاجمع�وا  وتاب�ع 
وحوزتك�م  فعراقك�م  تتوان�وا  وال 
تس�ترصخكم ف�ال تق�رصوا.. وانا 
عىل يقني انكم ستربهنون للجميع 
بانكم لن تركعوا لالستكبار العاملي 

بل لن نركع اال لله«.
واختت�م تغريدت�ه بالقول«لنا بعد 
ذل�ك وقف�ات ش�عبية وسياس�ية 
وبرملاني�ة تحف�ظ للعراق وش�عبه 

الكرامة والسيادة«.

الصدر يدعو اىل »تظاهرة مليونية«
تندد بالوجود األمريكي

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س حكومة ترصي�ف األعم�ال ع�ادل عبداملهدي، 
أمس الثالثاء، مبع�وث الحكومة االملانية قيليب اكرمان قرار 

انسحاب القوات االجنبية من العراق.
وذكر بيان ملكتب عبد املهدي تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 

من�ه، ان »رئيس مجلس الوزراء اس�تقبل مبع�وث الحكومة 
االملاني�ة املدير الس�يايس يف وزارة الخارجي�ة االملانية فيليب 

اكرمان، بحضور السفري االملاني يف بغداد اوله دييل«.
وأض�اف أن�ه »جرى بحث العالق�ات بني البلدي�ن، وتطورات 
االحداث يف العراق واملنطقة وس�بل التعاون لتحقيق التهدئة 
وخف�ض التوت�ر وإبعاد خط�ر الحرب عن املنطق�ة والعالم، 

وتبادل وجهات النظر حول رؤية العراق ملستقبل التعاون مع 
محيط�ه العربي واالقليمي والدويل بمايحفظ أمنه وس�يادته 

الوطنية«.
وأوضح البيان، أنه »تم بحث قرار العراق بانس�حاب القوات 
االجنبية، وحرصه عىل استمرار التعاون ضد االرهاب وتدريب 

القوات العراقية ومحاربة بقايا داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وثيق�ة رسي�ة وفوري�ة لجه�از 
املخاب�رات الوطن�ي عن مخط�ط ارهابي 

خطري جداً إلستهداف املتظاهرين.

وتش�ري الوثيق�ة اىل ان عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة تخط�ط الس�تهداف محافظ�ة 
يف  التظاه�رات  مناط�ق  وتحدي�داً  بغ�داد 
}س�احة الفردوس وبغداد الجدد والسوق 
الش�عبي والك�رادة{ خ�الل االي�ام القليلة 

املقبلة بواسطة عجالت مفخخة ويستقلها 
انتحاري�ون وه�ي تحمل لوحات تس�جيل 
}أربي�ل{ وت�م تغيريه�ا بلوحات تس�جيل 

}بغداد{ لتنفذ االستهداف.
ه�ذه  ع�ن  تفاصي�ل  الوثيق�ة  ون�رشت 

السيارات املفخخة نوعها وألوانها. 
ويش�هد الع�راق تظاه�رات من�ذ أكثر من 
١٠٠ ي�وم ض�د الفس�اد وت�ردي الخدمات 
والبطالة واملحاصصة السياس�ية وتدهور 

الواقع املعييش.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة، أمس الثالثاء، عن نشاطاتها 
دًة  وفعالياتها يف عدٍد من الوزارات لشهر كانون األول املايض، ُمؤكِّ
�ة املاليَّة  يه�ا عن أم�وال }١3٠{ ُمكلَّف�اً باإلفصاح عن الذمَّ تقصِّ
ملختلف الجهات الحكوميَّة عرب }8١{ زيارًة إىل مصارف حكوميٍَّة 
ل ال�رشكات، ورشكات  وس�وق الع�راق ل�ألوراق املاليَّ�ة وُمس�جِّ
ة. وأش�ارت الدائرة، يف بيان  التحوي�ل املايلِّ ومديريَّ�ة املرور العامَّ

تلقت املستقبل العراقي نس�خة منه، إىل »تحليل معلومات }63{ 
م يف األموال من عدمه  من املكلفني للبحث عن وجود حاالت تضخُّ
عرب تدقيق }3٩6{ اس�تمارًة، الفتًة إىل كش�فها }4{ مخالفاٍت يف 
موضوع تض�ارب املصالح أثن�اء قيامها بالبح�ث والتقصِّ عن 
أم�وال }١3٠{ ُمكلَّف�اً«، ُمش�ريًة إىل أنَّ »عدد اس�تمارات كش�ف 
قة واملُوثَّقة خالل الشهر املايض بلغ  ة املاليَّة املُتس�لَّمة واملُدقَّ الذمَّ
}3534{ اس�تمارًة«. وتابعت: »فيما أجرت شعبتا إعداد ومتابعة 
األداء الوظيفيِّ والسلوك الوظيفيِّ  }8{ زياراٍت إىل عدٍد من دوائر 

وزارت�ي التخطيط واملاليَّة، فضالً عن أمانة بغداد والبنك املركزيِّ 
، فيم�ا قامت ش�عبة مكافحة الرش�وة ب�� }7{ زياراٍت  العراق�يِّ
خ�الل املُدَّة ذاتها إىل عدٍد من تش�كيالت وزارت�ي النفط والزراعة 
وهيئ�ة االس�تثمار الوطنيَّ�ة«. وأردف�ت الدائ�رة: »يف حني بلغت 
ة  حَّ الزيارات األخرى }١7{ زيارٍت إىل وزارات الدفاع والرتبية والصِّ
والكهرباء، فضالً عن هيئة اإلعالم واالتصاالت وُمستشاريَّة األمن 
الوطنيِّ وجامعة الفراهي�ديِّ األهليَّة ضمن الزيارات التي جاءت 

، وإنجاز تقريرين خاصني به«. بناًء عىل الرصد الصحفيِّ

        بغداد / المستقبل العراقي

 حدد امل�����عه�د القضائي، يوم 
الس�بت املوافق التاسع والعرشين 
م�ن ش�هر  ش�باط املق������ب�ل 
موع����دا الج�راء االمت����حان 
لل�دورة  للمتقدم�ني  التحري�ري 

 .}43{  
وبني مدي�ر عام املعه�د القضائي 
اىل املركز االعالمي ملجلس  القضاء 
بي���������ان،   ف����ي  االع�ىل، 
أن«مجل�س املعهد القضائي أقر يف 
جلس�ته االوىل  لعام ٢٠٢٠ االعالن 
ع�ن موع�د االمتح�ان التحري�ري 
ي�وم   )43( للمتقدم�ني  لل�دورة 
 ٢٠٢٠/٢/٢٩ املص�ادف  الس�بت 
عىل ان يتم  تحديد مكان االمتحان 

يف وقت الحق«. 
وأشار املدير العام إىل أن«االمتحان 
التحريري سيتضمن املواد   )قانون 
املدني  ،القانون  املدني�ة  املرافعات 
،قانون اصول  املحاكمات الجزائية 
،قانون العقوبات وقانون االحوال 

الشخصية«.

رئيس الوزراء يبحث مع مبعوث احلكومة االملانية قرار انسحاب القوات االجنبية

وثيقة رسية لالستخبارات تكشف عن »خمطط خطري«الستهداف التظاهرات

النزاهة تتقصى أموال )130( مسؤوالً حكوميًا للتأكد من عدم تضخم أمواهلم

املعهد القضائي حيدد 
موعدًا الجراء االمتحان 
التحريري للمتقدمني 

 للدورة 43

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن تحالف الفتح فاض�ل جابر،أمس الثالثاء، ان قضية 
حسم تسمية رئيس وزراء جديد قد وصلت اىل نهايتها وان التكليف 
سيعلن األسبوع وعبد املهدي بعيد عن التكليف، مشريا اىل ان القوى 
الش�يعية تجري مش�اورات مع الكرد والس�نة لغرض دعم املرشح 

املقبل.
وق�ال جابر، يف ترصيح صحف�ي، ان »اجتماعات ولق�اءات القوى 
الش�يعية خالل األس�بوع الحايل كانت مكثفة لحسم قضية تسمية 
رئيس وزراء خلفا لعبد املهدي«، كاش�فا أن »االجتماعات افضت اىل 
اختيار مجموعة من األسماء روعي فيها مقبولية الجميع بما فيهم 

املحتجون«.
وأضاف ان »القوى الش�يعية بدأت بعرض تلك األس�ماء عىل القوى 
السياسية من املكونني السني والكردي للحصول عىل دعم شخصية 
مح�ددة تتفق عليه�ا جميع األطراف«، مش�ريا اىل ان »قوى تحالف 
الفتح ليس�ت مجمعة عىل تجديد الثقة لعادل عبد املهدي وانه بعيد 

عن التكليف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجي�ة، أمس الثالثاء، عن زيارة وزير الخارجية القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم غد إىل العاصمة بغداد.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »مؤتمراً 
صحفي�اً س�ُيعقد بني وزي�ر الخارجية محم�د عيل الحكي�م ونائب رئيس 

الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني«.
ودعت الوزارة، اإلعالميني، إىل »الحضور إىل مقر الوزارة لتغطية املؤتمر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الع�دل، أم�س الثالث�اء، إص�دار قرار بنق�ل محكومني 
بقضايا اإلرهاب من سجن النارصية املركزي إىل سجن سوسة.

وقال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة ثائر الجب�وري، انه التوجد 
صح�ة لإلنباء التي تم تداولها اليوم بنقل النزالء املحكومني بقضايا 

اإلرهاب إىل سجن سوسة الفيدرايل بحسب طلبات ذويهم.
ودع�ا الجب�وري، إىل توخ�ي الدقة يف نق�ل اإلخب�ار واعتمادها من 

مصادرها الرسمية.

نائب عن الفتح: تكليف رئيس الوزراء 
سيعلن األسبوع املقبل 

اليوم.. وزير اخلارجية القطري
 يزور بغداد 

وزارة العدل 
تنفي نقل حمكومني باإلرهاب من سجن 

النارصية املركزي

        بغداد / المستقبل العراقي

الس�ابق  الرتكمان�ي  النائ�ب  اك�د 
أم�س  جعف�ر،  محم�د  جاس�م 
البيشمركة  الثالثاء، امكانية عودة 
اىل كرك�وك س�يما م�ع مفاوضات 
تش�كيل حكوم�ة جدي�دة او اعادة 
تكلي�ف رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي، مبين�ا ان عب�د امله�دي لم 
يع�ارض وج�ود الك�رد يف كرك�وك 
مطلق�ا. وق�ال جعف�ر يف ترصيح 
صحفي ان “اقليم كردستان يسعى 
العادةالبيشمركة اىل كركوك سيما 
م�ع مفاوض�ات تش�كيل حكومة 
بغداد وسيطرة الكرد عليها”، مبينا 
أن “القرار الكردي بات أكثر هدوءاً 
البارزان�ي  نيجرف�ان  تس�نم  بع�د 

املج�ال  ومن�ح  االقلي�م  رئاس�ة 
السياس�ية واملفاوض�ات مج�االت 

واسعة مع بغداد دون تصعيد”.
واوضح جعف�ر، ان “عبد املهدي ال 
يمانع مطلقا بش�أن ع�ود القوات 
كرك�وك  اىل  االح�زاب  او  الكردي�ة 
تش�كيل  مفاوض�ات  م�ع  س�يما 
الحكوم�ة ووجود موافق�ة كردية 
مبدئية عىل عودة عادل عبد املهدي 

اىل الحكومة”.
وكان القيادي عن املكون الرتكماني 
محمد مهدي البياتي أكد يف ترصيح 
سابق ل�/املعلومة/، أن البيشمركة 
ستتم مواجهتها عس�كريا يف حال 
توغل�ت يف املناطق املتن�ازع عليها 
دون اتف�اق س�يايس أو أم�ر م�ن 

الحكومة االتحادية.

سيايس تركامين يتحدث 
عن »إمكانيـة« لعـودة البيشمـركة

إىل كركوك 
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    بغداد/ المستقبل العراقي

قامت مستش�فى الريموك التعليمي بعرض 
انجازاتها يف مجال ترميم وتوسعة وتحديث 
االجه�زة  بأح�دث  وتجهيزه�ا  املستش�فى 

واملعدات الطبية خالل عام 2019.
وب�ن مدي�ر مستش�فى الريم�وك التعليمي 
الدكت�ور مب�ن عيل م�وىس ان املستش�فى 
م�ن  بالكث�ري   2019 ع�ام  خ�الل  قام�ت 
االنج�ازات املهمة و بدعم متواصل و مبارش 

م�ن قبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور )جاس�ب لطيف ع�يل الحجامي( و 
الت�ي من دوره�ا قامت بتطوير و تحس�ن 
الواقع الطبي و الصحي يف املستش�فى حيث 
تم اجراء ترميم و توس�يع السعة الرسيرية 
لرده�ة الط�وارئ بواق�ع ث�الث طوابق مع 
تحديثه�ا بأحدث األجه�زة الطبيبة مع فتح 
س�بع ص�االت عملي�ات و رده�ة االنع�اش 
الرئ�وي و ردهة االنع�اش القلبي يف الطابق 
الثان�ي و توفري الرن�ن و املفراس يف الطابق 

االريض ع�ى م�دار )24( س�اعة و اصبحت 
مستش�فى الريموك التعليمي الوحيدة التي 
تتكون طوارئها من ث�الث طوابق باالضافة 
ص�االت  توس�يع  و  تحدي�ث  و  ترمي�م  اىل 
العملي�ات الكربى يف بناي�ة الجراحة العامة 
بواقع س�بعة عمليات مع تجهيزها بأحدث 
األجهزة و توس�يع و تطوير الطابق األريض 
لبناي�ة الباطني�ة م�ع فتح رده�ة االنعاش 
القلب�ي و تجهيزها بأحدث األجهزة مضيفا 
ت�م توس�يع و تطوي�ر و تحدي�ث و إضافة 

بناي�ة االستش�ارية الثاني�ة م�ع تجهيزها 
باألجه�زة الطبية و األث�اث املكتبي و تبليط 
جميع الطرق و املمرات الداخلية و الس�احة 
املركزية يف املستشفى و بدأ العمل باملرشوع 
الوطني للمختربات و الذي يمثل قفزة نوعية 
يف مجال الخدمات املختربية. وأضاف موىس 
قامت املستش�فى بتجهي�ز وتوفري االجهزة 
الطبية و اهمه�ا رشاء مائة و ثالثون جهاز 
طب�ي جديد و م�ن أرق�ى املناش�ئ العاملية 

املعتمدة و دخولها يف خدمة املرىض.

صحة الكرخ تعلن إنجازات عام ٢٠١٩ يف مستشفى الريموك
نصب وجتهيز »130« جهاز طيب وفتح »7« صاالت عمليات وبناية طوارىء وعيادات استشارية وردهات االنعاش

النائب حممد شياع يكشف أسباب ارتفاع املبالغ املخصصة للرواتب يف موازنة »٢٠٢٠«
    بغداد / المستقبل العراقي

ذكر عضو مجلس النواب املهندس محمد شياع السوداني 
أن الق�رارات االخ�رية بإرج�اع املفس�وخة عقوده�م من 
الجي�ش والرشطة والحش�د الش�عبي وتعي�ن الخريجن 
أس�همت يف ارتفاع نس�بة املبال�غ املخصص�ة للرواتب اىل 
14 ترليون دينار.واش�ار اىل أن نس�بة ال�رف يف املوازنة 
ل�م تتجاوز ال� 70 % بس�بب تأخر اقرار املش�اريع نتيجة 
للتظاهرات التي حدثت يف بغداد واملحافظات والتي أوقفت 
الكثري من املش�اريع وتس�ببت يف تعطيل ال�دوام يف بعض 

مؤسس�ات الدولة”.وق�د عربرّ الس�وداني ع�ن امله يف أن 
تسهم املوازنة االستثمارية يف تقديم الخدمات للمواطنن 

وتخلق فرص عمل تخفض من البطالة”.
وأوض�ح أن “س�عر النف�ط ح�دد يف املوازنة ب�� 56 دوالر 
للربمي�ل”، محذراً “من تأثري التوترات يف املنطقة الس�يما 
التصعيد بن الواليات املتحدة األمريكية وإيران عى اسعار 
النفط العاملية”وقال الس�وداني إن “املوازنة العامة لسنة 
2020 تأخر ارسالها اىل الربملان بسبب الظروف السياسية 
واس�تقالة الحكوم�ة، وكذلك التط�ورات املالي�ة األخرية 
والتحديات االقتصادية، عى الرغم من أن الحكومة يف آخر 

جلس�اتها أقرت املوازنة وأحالته�ا اىل اللجنة الحكومية”، 
مبين�اً أن ” مجل�س الن�واب ينتظ�ر تش�كيل الحكوم�ة 
الجدي�دة ملراجع�ة املوازن�ة وارس�الها إليه وأنه بحس�ب 
الس�ياقات املعتادة يبقى الرف بنس�بة 1عى 12 لحن 
اقرار املوازنة العامة.”وبش�أن االتفاق النفطي بن بغداد 
وأربي�ل أكد الس�وداني أن “هنال�ك اتفاقا ب�ن الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة إقليم كردس�تان وم�ن املفرتض أن 
�ن يف املوازن�ة لكي يناقش يف مجل�س النواب”، الفتاً  ُيضمرّ
اىل أن “الربمل�ان لدي�ه تحفظ�ات كث�رية إزاء ع�دم التزام 

كردستان باالتفاقات املربمة سابقا.”

     المستقبل العراقي/ الغانم

برعاي�ة وزير الكهرباء الدكت�ور لؤي الخطيب وتحت 
عن�وان )التقاع�د بداي�ة جديدة( نظم مكت�ب االعالم 
واالتص�ال الحكوم�ي احتفالي�ة للموظف�ن املحالن 
ع�ى التقاعد عى قاعة املؤتمرات يف مقر الوزارة أمس 

الثالثاء. 
وتح�دث الوزير الخطي�ب يف كلمته اثن�اء االحتفالية 
قائالً ‘‘اتقدم بالش�كر والعرفان للس�ادة والس�يدات 
املحالن عى التقاعد من منتسبي الوزارة الذين تركوا 
بصمة بهذا العمل, وش�كراً لهم عى كل ما قدموه من 
انجازات للوزارة وللوطن, ومفردة التقاعد هي نهاية 
مرحل�ة وبداية مرحلة جدي�دة, نراكم فيه�ا لتقدموا 
مزيداً م�ن العطاء واالنجاز مثلم�ا قدمتوه يف مرحلة 
من مراحل حياتك�م’’ حيث تخلل الحفل توزيع دروع 
وش�هادات تقديرية من قبل الخطيب للمتقاعدين من 

منتسبي مقر الوزارة ورشكاتها.
هذا وقد حرض االحتفالية السيد وكيل الوزارة لشؤون 
االنت�اج املهندس ايرس حبيب، واملدراء العامون, وعدد 

من منتسبي الوزارة.

وسط اجواء امتزجت فيها دموع 
احلزن بالفرح.. وزارة الكهرباء 

حتتفي بموظفيها املتقاعدين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزير التخطيط يعلن امليض يف امتام مجيع االستعدادات 
لتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزي�ر التخطيط الدكت�ور نوري 
صباح الدليم�ي، أمس الثالثاء، اجتماعاً 
واإلدارة  العملي�ات  لغرف�ة  موس�عاً 
التنفيذية للتعداد العام للسكان واملساكن 

2020 بحضور أعضاء الهيئة.
وأعلن الدليمي خالل االجتماع 
ع�ن امل�ي يف إتم�ام جمي�ع 
االس�تعدادات لتنفي�ذ التع�داد 
الع�ام للس�كان خ�الل الثل�ث 
الج�اري،  الع�ام  م�ن  األخ�ري 
مبين�اً جهود ال�وزارة يف إجراء 
وتدري�ب  امليداني�ة  التج�ارب 
األجه�زة  واختب�ار  امل�الكات 
ستس�تخدم  الت�ي  الذكي�ة 
بالتع�داد، مؤك�داً العم�ل م�ع 
والدولي�ة  الوطني�ة  الجه�ات 
لتجاوز جمي�ع التحديات التي 
يمكن مواجهتها خالل العمل.

إىل ذل�ك أوض�ح الس�يد الوزير 
معني�اً  س�يكون  التع�داد  ان 
بالجوان�ب التنموي�ة ملختل�ف 
القطاع�ات، مؤك�داً أهميته يف 
توف�ري البيان�ات واإلحصاءات 

االقتصادي�ة  بالتنمي�ة  الخاص�ة 
واالجتماعية، والتي س�يتم استخدامها 
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنن، الفتاً 
بذلك إىل أهمي�ة التعداد يف وضع الخطط 
التنموي�ة الرصينة املس�تندة إىل بيانات 

ومؤرشات احصائية دقيقة.
هذا وناقش االجتماع ما تم تحقيقه من 

خطوات، والهيكل التنظيمي لتش�كيالت 
يف  منه�ا  كل  عم�ل  وآلي�ات  التع�داد 
املحافظات واألقضية والنواحي والقرى 
املرتبطة بها، والس�بل األمثل الس�تثمار 
الدع�م ال�دويل والجه�ود التي سيس�هم 
به�ا صن�دوق األم�م املتح�دة للس�كان 

.)UNFPA(

ستوزع على املواطنني املستحقني من ابناء احملافظة

حمافظ البرصة: االسبوع املقبل سيتم االعالن عن قرعة 
املتقدمني عىل »٢٠« ألف قطعة ارض سكنية

    البصرة / المستقبل العراقي

أك�د محاف�ظ البرة املهندس اس�عد عب�د االمري 
العيداني ان االيام القليلة املقبلة سيتم االعالن عن 
قرعة املتقدمن عى قطع االرايض التي تم التقديم 
عليها باملوقع الرس�مي لديوان املحافظة يف الفرتة 
املاضي�ة من قب�ل املواطنن املس�تحقن من ابناء 
محافظة البرة، مش�رياً اىل ان عدد االرايض التي 
س�توزع هي )20،000( قطعة ارض سكنية حيث 

بلغ عدد املتقدمن اكثر من )240،000( متقدم .
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحفي ص�در عن مكتبه 
االعالمي الخاص وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه ان االس�بوع املقبل سيشهد االعالن عن مكان 
وموع�د القرعة الخاصة بقطع االرايض الس�كنية 
الت�ي تم التقدي�م عليها م�ن قبل ابن�اء محافظة 
البرة بعد ان يتم اكمال الفرز الخاص باالس�ماء 
م�ن قبل اللجنة املختصة يف ديوان املحافظة ، الفتاً 
اىل ان هناك اعداداً كب�رية من املواطنن قدموا عى 
االس�تمارة االلكرتونية يف املوقع الرس�مي لديوان 
املحافظ�ة الخاصة بالحصول ع�ى قطع االرايض 
حيث سيتم تحديد القرعة وموعدها ومكانها الحقاً 
ليطل�ع كافة املتقدمن عى انس�يابية وش�فافية 

التوزيع عن طريق القرعة االلكرتونية .

وكان » محاف�ظ البرة املهندس اس�عد العيداني 
ق�د دعا قب�ل نهاية الع�ام املايض كاف�ة املواطنن 
املس�تحقن م�ن ابن�اء الب�رة ح�راً التقدي�م 
ع�ى املوقع الرس�مي لديوان املحافظ�ة من خالل 
اس�تمارة التقديم االلكرتونية والت�ي تحتوي عى 

ضواب�ط خاصة تم تحديده�ا للمتقدمن من ابناء 
البرة ح�راً ، مؤكداً ان ه�ذه االرايض هي اقل 
اس�تحقاق يقدم ل�كل مواطن ب�ري والحكومة 
املحلية ليس�ت متفضلة عى احد يف توزيع االرايض 

عى حد قوله .

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط 
الخاص�ة  للمش�رتيات  رصف  مس�تندات 
بجامع�ة كرك�وك، مبينة وجود ش�بهات 
فس�اد وهدر للمال العام فيه�ا قاربت ال� 

)12,000,000,000( مليار دينار.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهي�أة، ويف حديثها 
عن عملية الضبط، أش�ارت إىل أن مالكات 
عمل مكتب تحقيق كرك�وك التابع للهيأة 
ال�ذي انتق�ل إىل رئاس�ة جامع�ة كركوك 

ق�ام بضب�ط )88( مس�تند رصف خاصاً 
بمش�رتيات الجامع�ة وصيان�ة املبان�ي، 
إضافة إىل ضبط قيود حس�ابية تش�وبها 

شبهات فساد وهدر باملال العام.
وأضاف�ت الدائ�رة إن التحقيق�ات األولية 
كش�فت عن وج�ود مغاالة يف قيم�ة املواد 
التي تمَّ رشاؤها، فضالً عن لجوء الجامعة 
واملش�رتيات خالف�ًا  األعم�ال  تجزئ�ة  إىل 
لتعليمات تنفيذ املوازنة لعام 2018، الفتة 
إىل أن ه�ذه املخالفات تم رصدها يف تقرير 
ديوان الرقابة املالي�ة االتحادي أيضاً، وأن 

قيم�ة مبالغ املس�تندات الت�ي تم ضبطها 
بلغت )11,698,383,549( مليار دينار.

فري�ق م�ن  ق�ام  ويف عملي�ة منفصل�ة، 
م�الكات مكت�ب تحقيق كرك�وك، بضبط  
ثالثة موظفن يعمل�ون يف مصارف أهلية 
باملحافظ�ة، وبحوزته�م دفات�ر صك�وك 
ص�ادرة عن  تل�ك املصارف أثن�اء قيامهم 
بتحري�ر صكوك إص�دار جوازات الس�فر 

خالفاً لتعليمات البنك املركزي.
بتوزي�ع  قام�وا  املتهم�ن  إن  وأضاف�ت 
صكوك فارغ�ة عليها تواقيع املخولن بن 

مكاتب االستنس�اخ، الفت�ة إىل أن العملية 
أس�فرت أيض�اً عن ضب�ط  صاح�ب أحد 
مكاتب االستنساخ الذي كان يعمل برفقة 
�يم محرضي  املتهمن.وأكدت أن�ه تمَّ تنظَّ
ضب�ٍط أصولي�ن باملُ�ربزات املضبوطة، يف 
َذت�ا بناًء عى مذكرتن  العمليتن اللتن ُنفِّ
قضائيت�ن وعرضهم�ا عى الس�يد قايض 
النزاه�ة يف  املُخت�صِّ بقضاي�ا  التحقي�ق 
كرك�وك ال�ذي ق�رَّر توقي�ف املتهم�ن يف 
القضية الثانية وفقاً ألحكام املادة )240( 

من قانون العقوبات.

النزاهة تضبط مستندات رصف بقرابة »١٢« مليار دينار يف جامعة كركوك

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

تستمر الهيأة العامة للمياه الجوفية يف سعيها لتوفري 
املياه اىل جميع محافظاتنا ولكل شرب من ارضنا ولسد 
االحتياج�ات املختلف�ة للمياه س�واء كان�ت لالغراض 
الزراعية والصناعية أو لالستخدامات اليومية املتعددة 
باالضاف�ة اىل زي�ادة الرقع�ة الخ�رضاء والقضاء عى 
ظاهرة التصحر يف املناطق البعيدة عن املياه السطحية 
كم�ا أكد املصدر اإلعالمي يف الهيئة حيث بلغ عدد االبار 
املنجزة خالل ش�هر كان�ون االول لعام 2019 يف معظم 
املحافظات )61( برئ أضافة اىل فحص )67( برئ ونصب 

)55( طاقم ضخ .
وق�د ج�اءت حصيل�ة ه�ذه االب�ار بجه�ود متواصلة 
لفروعن�ا املوزعة عى اغلب محافظاتنا العزيزة س�عياً 
م�ن الهيأة يف الوصول اىل اعى نس�ب االنتاج من حيث 
ع�دد االب�ار التي ت�م انجازها بعد ان يتم الكش�ف عى 
املناط�ق املختارة جيولوجيا بجه�ود كوادر متخصصة 
عاملة يف الفروع وبأرشاف مبارش من قبل املهندس�ن 

العاملن يف الفروق الحقلية .
فيما قامت الكوادر العاملة يف مرشوع بغداد التابع للهيأة 
بأنجاز )3( ارّبار خالل شهر كانون االول بسواعد العاملن 
يف فرقت�ي حف�ر )111-112(يف مواقع ومناطق عدة ومن 
هذه االب�ار برئي منطقة حي الجهاد رق�م 1 و 2 وبعمق 

)15( م لكل منهما باالضافة اىل فحص )18( برئ.
تس�عى الهي�أة العامة للمي�اه الجوفية من خ�الل دورها 
الفع�ال بالح�رص عى توفري املي�اه الجوفي�ة للمواطنن 
لالغراض املنزلي�ة والزراعية باالضافة اىل ارواء الحيوانات 
فف�ي محافظ�ة ص�الح الدي�ن كثف�ت الهي�أة جهوده�ا 
لتنش�يط الوضع املائ�ي يف املحافظة حيث ت�م انجاز )4( 

ابار خ�الل ش�هر كان�ون االول باعماق مختلف�ة ترتواح 
ماب�ن )12�120(م باالضافة اىل فح�ص )8( آبار ونصب 
)2( طاقم ضخ ومن اهم هذه االبار برئ قرية البو مطرود 
ادري�س احمد خل�ف يف منطق�ة تكري�ت )91(/ الجزيرة 
بعم�ق )120(م بجه�ود فرقة حف�ر )91( وب�رئ مديرية 

التوجيه العقائدي يف قضاء املحافظة بعمق )90(م .

وقد جددت الهي�أة عزمها لتحقيق اهدافها يف الوصول 
اىل اع�ى النس�ب العم�ال حفر االب�ار ونص�ب طواقم 
الض�خ يف محافظ�ة نين�وى خدم�ًة منه�ا للمواطنن 
ولتوفري املياه واس�تخدامه لالغراض اليومية املختلفة 
باالضافة اىل توسيع الرقعة الخرضاء يف مناطق واسعة 
م�ن املحافظة و ارواء الحيوانات واملس�اهمة املبارشة 
يف اع�ادة االمن للمنطقة م�ن خالل تش�جيع االعوائل 
املهجرة ع�ى الع�ودة ملناطقهم وكان�ت حصيلة هذه 
الجهود انجاز )7( آبار يف خالل ش�هر املنرم من عام 
2019 باالضافة اىل فح�ص)6( آبار ونصب )5( طاقم 
ض�خ وم�ن اهم ه�ذه االبار ب�رئ الفوج الثان�ي /1 يف 
ناحي�ة ربيعة قضاء تلعفربعم�ق )300( م وكذلك برئ 
ابو طاكي�ة/6 البديل يف منطقة البع�اج بعمق )180(

م .
و تس�تمرالهيأة بجه�ود عامليها يف ف�رع كركوك عى 
توفري املياه للمحافظة لس�د االحتياجات اآلنية للمياه 
خدم�ًة للمواطنن و لتوفري الحص�ص املائية املطلوبة 
ل�الرايض الزراعي�ة يف مناطق متفرقة حي�ث تم انجاز 
)4( آب�ار خالل ش�هر كان�ون االول وباعم���اق مختلفة 
بجه�ود فرق الحفر العاملة يف الف�رع ومن هذه االبار برئ 
بنجة ع�يل / 6 بعم�ق )149(م وبرئ القادس�ية الثانية / 
شارع املدارس يف مركزاملحافظة بعمق )102(م باالضافة 

اىل فحص )5(آبار ونصب طاقم ضخ واحد.

املياه اجلوفية تعلن إنجازه »67« بئرًا ونصب »55« طاقم ضخ

    بغداد / المستقبل العراقي

زار السيد رئيس مجلس القضاء االعى القايض فائق زيدان نقابة 
املحام�ن والتقى الس�يد نقيب املحامن ضياء الس�عدي واعضاء 

املجلس.
وذك�ر بيان صادرعن املركز االعالمي ملجل�س القضاء االعى ان » 
الق�ايض فائق زيدان ناقش معهم ع�دة مواضيع تتعلق بالتعاون 

بن القضاء واملحامن يف مجال اختصاصهم املشرتك.
واض�اف البي�ان ان الجانبن اتفاقا عى ازال�ة كل معوقات العمل 
املش�رتك ,ورافق الس�يد رئي�س املجل�س يف زيارته رئي�س هيئة 
االرشاف القضائ�ي القايض الس�يد جاس�م محمد عبود والس�يد 

مدير عام دائرة الحراسات القضائية.

رئيس جملس القضاء االعىل 
يزور نقابة املحامني

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف قس�م التنمية الزراعية يف العتبة الحسينية املقدسة، أمس 
الثالث�اء، عن موعد إزاحة الس�تار عن مرشوع تفقيس االس�ماك 

الذي يعد األول من نوعه عى مستوى العراق.
ويق�ع املرشوع يف منطق�ة الگرطة 15 كم يف الجه�ة الغربية من 

محافظة كربالء 
وق�ال رئي�س القس�م قحط�ان الش�مري يف بي�ان للعتب�ة تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان »الهدف من انش�اء مرشوع 
املفقس هو الس�تبدال الجيل القديم من اسماك )الكارب( وتكثري 
جيل جديد، فضال عن دعم الس�لة الغذائي�ة العراقية بأجود انواع 

اللحوم البيضاء ودعم املنتج الوطني«.
واوضح تم دراس�ة املرشوع م�ع رشكات هنغارية رائدة يف مجال 
التفقي�س وتكثري االس�ماك م�ن اجل نجاح امل�رشوع وفق ما تم 
رس�مه من قبل ادارة القسم والعتبة، مبينا ان« الطاقة االنتاجية 
للم�رشوع يف املوس�م الواح�د ت�رتاوح ماب�ن )20-25 ملي�ون 

فقسة(«.
واض�اف س�يكون هذا الجي�ل الن�وع االول ال�ذي يدخ�ل للعراق 
من�ذ ع�ام 2003 اىل االن ويتمت�ع بمواصف�ات مقاومة لألمراض 
والفايروسات واالصابات« مشرياً اىل ان »املرشوع سيفتتح خالل 
موس�م تفقيس االسماك هذا العام وس�يوفر نوعن من االسماك 

هو صنف الكارب والكارب الهندي«.
الجدي�ر بالذك�ر ان العتبة الحس�ينية اعلنت ويف وقت س�ابق عن 

تسويق اكثر من 750 طن خالل النف الثاني من عام 2019.

العتبة احلسينية تكشف عن مرشوع 
سمكي األول من نوعه يف العراق
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 509
التاريخ 2020/1/13

بن�اء عىل ما ج�اء بطل�ب املواطن )قاس�م 
عوده جاس�م(  لغرض تبدي�ل لقبه وجعله   
)العاريض ( بدال من ) الهاشمي ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
2 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 6217/ش2019/1
التاريخ 2020/1/13

اعالن
اىل  / املدعى عليها / وئام ثائر جواد 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدعوى 
يف  6217/ش2019/1  املرقم�ة 
والق�ايض  بحق�ك  غيابي�ا   2019/12/26
بتصديق الط�الق الخلعي الذي اوقعه الزوج 
املدع�ي ) س�امر رشي�ف ياس�ن( بتاري�خ 
2019/5/5 ع�ىل املدعى عليه�ا وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار حي املي�الد / النجف قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميتن ولك ح�ق االعراض عىل 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
وفق االصول

القايض 
عامر حسن حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 2224/ج/2013
التاريخ : 2020/1/12

اىل املته�م املحكوم / س�الم هادي مش�كور 
حمود

حكم�ا  النج�ف  جن�ح  محكم�ة  اص�درت 
غيابيا بحقكفي الدع�وى املرقمة ) 2224/

واملتضم�ن   2013/11/7 يف  ج/2013( 
الحك�م عليك بالحبس الش�ديد ملدة س�نتن 
م�ع  عقوب�ات   1/459 للم�ادة  اس�تنادا 
االحتف�اظ للمش�تكي عم�اد ع�ي عي�ى 
بالحق يف مراجع�ة املحاكم املدنية واملطالبة 
بالتعوي�ض عن�د اكتس�اب الق�رار الدرجة 
القطعي�ة وكذلك اصدار ام�ر قبض وتحري 
بحق�ك ولك ح�ق االعراض عىل الق�رار بعد 
تبليغك عن طريق االع�الن والنرش ويف حالة 
عدم االعراض يعترب الحكم الغيابي بمثابة  
الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة اش�هر من 

نرش االعالن 
القايض

عدنان كريم عبد عي
������������������������������������

اىل الرشيك شيماء غانم عليوي  
توجب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض 
اصدار  اجازه بناء للعقار املرقم 58743 /3 
حي النداء خالل عرشة ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 احمد جاسم جواد
������������������������������������

 اىل الرشيك كامل جاسم محمد 
توجب عليك الحضور اىل  بلديه النجف  لغرض 
اصدار اجازه بن�اء للعقار  3/ 72029 حي 
الف�رات  خالل ع�رشة ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك طالب االجازه 
حسن كاظم فضيل

������������������������������������
اىل الرشيك امال محمد عبد

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل  بلدي�ه النج�ف  
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار  3/ 64387 
حي النداء  خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك طالب االجازه 
أيات وثيق مدفون

������������������������������������
اىل الرشيك زينب كاظم محسن  

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل  بلدي�ه النج�ف  
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار  11854/ 3 
حي صدام  خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك طالب االجازه 
انتصار محمد حسن محمد صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: 1884/ش/2019

التاريخ : 2020/1/14
اعالن

اىل املدعى عليه / اسامة عبد الكاظم حسن
بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بالعدد 1884/

ش/2019 يف 2019/12/30 املتضم�ن الحك�م بالتفريق 
القضائ�ي بن املدعي�ة مروة من�ر عب�اس واملدعى عليه 
اس�امة عبد الكاظم حس�ن واعتباره طالقا بائنا بينونة 
صغرى واقعا قبل الدخول للمرة االوىل وال عدة عىل املدعية 
لعدم الدخول وليس للمدعى عليه ارجاع املدعية اىل عصمته 
اال بعقد ومهر جديدين وليس للمدعية االقران برجل اخر 
قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل املدعى عليه 
الرس�وم واملصاري�ف وصدر الحكم اس�تنادا الحكام املواد 
الثالث�ة واالربع�ون / اوال /3 اح�وال ش�خصية و22 و67 
مرافع�ات  و203  و177  و161و166  اثب�ات  و120  و76 
مدنية حكما غيابيا قابال لالع�راض والتمييز وافهم علنا 
يف 2019/12/30 والرتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة حس�ب 
اشعار املختار حس�ان حميد املحنة بتاريخ 2020/1/12 
عليه تق�رر تبليغك بالحكم الغياب�ي بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن وعن�د عدم اعراض�ك عىل القرار املذكور س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

عي لفتة جادر

�������������������������������������������
اىل الجمعية التعاونية لالسكان يف املثنى

اعالن
تعلن الجمعية التعاونية لالسكان يف املثنى عن اجراء 
املزاي�دة العلني�ة لتأج�ر )3( مح�الت يف عمارات ام 
العصافر فعىل الراغبن االش�راك باملزايدة مراجعة 
مق�ر الجمعية الكائ�ن  قرب مرصف الرش�يد لدفع 
التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة بعد )15( يوما من نرش االعالن يف 
الجريدة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش 

االعالن والداللية البالغة 2% واي مصاريف اخرى
مجلس االدارة 

للجمعية التعاونية لالسكان
يف املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 6905/ش2019/2

التاريخ : 2020/1/14
اعالن

اىل املدعى عليها / بيداء حيدر شون
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقمة 
غيابي�ا   2019/12/25 يف  /ش2019/2   6905
بحق�ك والق�ايض بالزام املدعى عليه�ا ) بيداء حيدر 
ش�ون( بمطاوع�ة زوجه�ا املدع�ي ) س�جاد ذياب 
عبيد( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي العس�كري / النجف 
ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن ولك ح�ق االعراض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل امل�دة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

صفاء ناجي املوىل
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3/ب2020/2
التاريخ 2020/1/14

اعالن
اىل / املدعى عليه ) حسام عادل مهدي( 

اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك له وبالتكافل 
والتضام�ن مبلغا مق�داره )1800$  الف وثمانمائة 
دوالر ( بموجب القرض املؤرخ 2019/3/17 ونظرا 
ملجهولي�ة محل اقامتك كون العنوان وهمي حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ  يف محكم�ة ب�داءة  الك�رخ 
حس�ن باس�ل س�عيد وتأييد محل�ة 206 العطيفية 
االوىل الس�يد موف�ق احمد حمادي  ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
2020/1/26 التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت الوثيقة املرقمة 273 يف 2019/12/11 بأسم 
/ هيث�م صاحب الصادرة من متوس�طة ابو الفضل 
العب�اس ع املعنونة اىل مديرية تربية املثنى / قس�م 
االمتحانات والوثيقة املرقمة 246 يف 2019/12/12 
بأس�م / تم�ار هيثم صاح�ب الصادر م�ن اعدادية 
القل�م املس�ائية املعنون�ة اىل مديرية تربي�ة املثنى / 
قس�م االمتحانات من يعثر عليهم تسليمهم اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 1915/ب2019/3
التاريخ : 2020/1/13

اىل االشخاص الثالثة / ) عادل هالل عي وهالل عي 
محمد(

اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدير بلدي�ة النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي 
يطلب فيها الحكم )بابطال كافة قيود العقار املرقم 
3/40720 حي الوفاء ( واعادة تسجيله باسم دائرة 
املدعي اعاله لذا قررت هذه املحكمة ادخالك كشخصا 
ثالث�ا اىل جان�ب املدع�ى عليه�م اكم�اال للخصومة 
ونظرا  ملجهولية محل اقامتكما كون العنوان وهميا  
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الجزائ�ر 4 ب عبد مس�لم حس�ون البصي�ي عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغكما اعالن�ا  بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموعد املرافعة املص�ادف يف يوم  
2020/1/21 وعن�د عدم حضوركما او ارس�ال من 
ينوب عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

اىل الرشكاء عبد هاش�م عي وزينب حسن عبد 
هاشم   

توجب عليكم الحضور اىل  بلديه النجف  لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار  19257/ 3 حي النرص  
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك طالب االجازه 
عي عزيز عي

������������������������������������
اىل الرشيك ستار عبد الكريم جابر

توجب عليك الحض�ور اىل  بلديه النجف  لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار  3/ 41539 حي الوفاء  
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك طالب االجازه 
اسماعيل عبد الكريم جابر

������������������������������������
اىل الرشيك ليلوه جاسم محمد 

توجب عليك الحض�ور اىل  بلديه النجف  لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار  550/ 3 حي العروبة  
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك طالب االجازه 
فاضل خليل عبد عبد الله

������������������������������������
اىل الرشيك القارص عي حليم حسن 

توجب عليك الحض�ور اىل  بلديه النجف  لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار  64341/ 3 حي النداء  
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك طالب االجازه 
هناء عزاوي كريم

������������������������������������
اىل الرشيك سلوى سمر اسماعيل

توجب عليك الحض�ور اىل  بلديه النجف  لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار  91919/ 3 حي النداء  
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك طالب االجازه 
اسماء حبيب شميخي

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

فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة التخطيط – 
هوية تس�جيل خاصة بالرشكات املقاولة اس�م 
الرشك�ة : الصفاء والنق�اء للمق�اوالت العامة 
املح�دودة اس�م املدي�ر املفوض : جاس�م حميد 
فرح�ان االختص�اص : االنش�ائي والكهربائ�ي 
الدرج�ة االوىل أ الخامس�ة ك – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من الرشكة العامة لنقل 
الطاق�ة الكهربائية املنطقة الجنوبية باس�م / 
رحي�م فاضل عباس. فمن يعثر عليها يس�لمها 

اىل جهة اإلصدار 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1291 / ب1 / 2019 

التاريخ : 13 / 1 / 2020 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة يف 
الدع�وى اعاله والق�ايض بازالة ش�يوع العقار 
املوصوف ادناه بيعا والعائد للسيد ) هند رحمان 
محمود ( ورشكائه والكتس�اب الق�رار الدرجة 
القطعي�ة تق�رر االعالن ع�ن بيع�ه يف الصحف 
املحلية مل�دة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة ) 
10 % ( م�ن القيم�ة املقدرة ل�ه البالغة ) 000 ، 
000 ، 114 مائ�ة واربع�ة عرش ملي�ون دينار ( 
بص�ك مص�دق لحس�اب ه�ذه املحكم�ة ان لم 
يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغ�ب االخر بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل 

عىل املشري .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – ان العق�ار املرق�م 40 / 923 م1 رشق�ي 
ش�فته املس�احة 3 أولك ارض الدار م�ع بنائها 
دار س�كن يف بعقوب�ة التحري�ر قرب حس�ينية 
التحرير العقار يتكون من دار مع مشتمل الدار 
يتكون من كلدور هول اس�تقبال مس�لك غرفة 
نوم مطبخ صحيات خارجي�ة وداخلية الطابق 
العلوي يتك�ون من غرفتن ن�وم وبيتونة الدار 
مجهز م�اء وكهرباء والش�اغل يرغ�ب بالبقاء 
بصف�ة مس�تاجرين والبن�اء مش�يد طاب�وق 
مسقف ش�يلمان ارضية كايش قديم واملشتمل 
يتكون اس�تقبال صالة صحيات مطبخ وغرفة 
ن�وم وبيتون�ة يف الطاب�ق العل�وي مش�يد بلوك 

مسقف كونكريت مسلح مبلط سراميك . 
2 – قيم�ة العق�ار ارض�ا ) 000 ، 000 ، 90 ( 

تسعون مليون دينار .
3 – قيم�ة املش�يدات ) 000 ، 000 ، 24 ( اربعة 

وعرشون مليون دينار .
4 – القيم�ة الكلية للعقار ) 000 ، 000 ، 114 ( 

مائة واربعة عرش مليون دينار .
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قراءة قانونية يف الوجود االمريكي عىل االرايض العراقية
           الحقوقي صفاء فريد

تأصي�ًا له�ذ املوض�وع نق�ول ب�ان 
الع�راق اب�رم اتفاقيت�ني دوليتني مع 
الجانب االمريكي عام 2008 وليس�ت 
اتفاقي�ة واحدة كما يتخي�ل البعض، 
االتفاقية االوىل هي اتفاقية انس�حاب 
الق�وات االمريكية من العراق وتنظيم 
انش�طتها خال وجودها املؤقت فيه، 
والثانية اتفاقية اإلطار االس�راتيجي 
لعاقه صداقة وتعاون بني جمهورية 

العراق والواليات املتحدة االمريكية.
ام�ا يف م�ا يتعل�ق باالتفاقي�ة االوىل 
)اتفاقية االنس�حاب االمريكي( وهي 
اتفاقية واف�ق عليها مجل�س النواب 
العراق�ي بقان�ون التصدي�ق رقم 51 
لس�نة 2008، وص�ادق عليها مجلس 
رئاس�ة الجمهورية بالق�رار رقم 45 
لس�نة 2008، وه�ي اتفاقي�ة مؤقتة 
يب�دأ العمل بها من ي�وم 2009/1/1 
اذ نصت الفق�رة 4 من املادة 30 منها 
ع�ى ان�ه )يدخ�ل ه�ذا االتف�اق حيز 
التنفي�ذ اعتب�اراً من الي�وم االول من 
كانون الثان�ي 2009( وينتهي العمل 
بها نهاية ي�وم 1/1/ 2012 اذ نصت 
الفق�رة االوىل من امل�ادة الثاثون من 
االتفاقي�ة عى انه )يكون هذا االتفاق 
س�اري املفعول لفرة ثاث سنوات ما 
ل�م يتم انه�اء العمل به م�ن قبل احد 
الطرف�ني قبل انتهاء تلك الفرة( وبما 
انه لم يتم انه�اء العمل بها »الغائها« 
من قب�ل اي من الطرف�ني العراقي او 

االمريك�ي خ�ال تلك الفرة ل�ذا فانه 
من الناحية القانوني�ة تعترب اتفاقية 
االنس�حاب االمريك�ي غ�ر موجودة 
حالي�اً، ويرت�ب ع�ى ه�ذا االم�ر ان 
الحديث الدائر يف الشارع العراقي اآلن 
حول الغائه�ا او تعديلها او االحتجاج 
بها ليس�ت له اي قيم�ة قانونية ألننا 

نتحدث عن يشء غر موجود أصاً.
ام�ا ع�ن مضم�ون االتفاقي�ة فق�د 
نظم�ت االنس�حاب العس�كري م�ن 
الع�راق والوجود املؤقت للقوات خال 
فرة ما قبل االنسحاب، واهم ما جاء 
به�ا ن�ص امل�ادة 24 الفق�رة 1 الذي 
ين�ص عى )عى جميع قوات الواليات 
املتحدة االنسحاب من جميع االرايض 
واملياه واالجواء العراقية ويف موعد ال 
يتع�دى الواحد والثاث�ون من كانون 
االول يف ع�ام 2011 ميادي(، وحينما 
مىض هذا املوع�د اعلن رئيس مجلس 
ال�وزراء العراقي آنذاك ن�وري املالكي 
خل�و الع�راق م�ن اي جن�دي اجنبي 
ع�ى االرض العراقي�ة، و به�ذا انتهى 
العم�ل م�ن الناحي�ة القانونية بهذه 

االتفاقية.
ام�ا يف م�ا يتعل�ق باالتفاقي�ة الثانية 
وه�ي اتفاقي�ة االطار االس�راتيجي 
لعاقة صداقة وتعاون بني جمهورية 
الع�راق والواليات املتح�دة االمريكية 
فق�د واف�ق عليه�ا مجل�س الن�واب 
العراق�ي بقان�ون التصدي�ق رقم 52 
لس�نو 2008 وص�ادق عليها مجلس 
رئاس�ة الجمهورية بالق�رار رقم 46 

لسنه 2008، وهذه االتفاقية تحتوي 
يف اغل�ب بنودها عى مبادئ توجيهية 
وارش�ادية تكون بمثابة قواعد عامة 
يستند لها الطرفني العراقي واالمريكي 
فيم�ا بعد لعقد مذكرات تفاهم تتعلق 
يف  املش�رك  والتع�اون  بالتنس�يق 
املجاالت السياسية والعاقات الدولية 
واالم�ن والدفاع والثقاف�ة واالقتصاد 
والطاق�ة والصح�ة والبيئ�ة وغرها. 
الدفاع�ي  بالتع�اون  يتعل�ق  وفيم�ا 
واالمن�ي ب�ني الطرف�ني نص القس�م 
الثالث م�ن هذه االتفاقي�ة عى )....

يواص�ل الطرف�ان العمل ع�ى تنمية 
عاقات التع�اون الوثيق بينهما يف ما 
يتعل�ق بالرتيب�ات الدفاعية واالمنية 
دون االجح�اف بس�يادة الع�راق عى 
ارض�ه ومياه�ه واجوائ�ه ويت�م هذا 
والدف�اع  االم�ن  مج�ال  يف  التع�اون 
وفق�اً لاتفاق ب�ني الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة وجمهورية العراق بش�أن 
انس�حاب قوات الوالي�ات املتحدة من 
الع�راق..( وم�ن ه�ذا الن�ص يتضح 
 لنا ب�أن اتفاقية االطار االس�راتيجي 
دائم�ة كم�ا  اتفاقي�ة  -والت�ي ه�ي 
س�نوضح ذل�ك بع�د قلي�ل- احال�ت 
مس�الة التعاون العس�كري املش�رك 
اىل اتفاقية س�حب الق�وات االمريكية 
-والتي ه�ي اتفاقي�ة مؤقت�ة انتهى 
العم�ل بها كم�ا بينا ذلك قب�ل قليل- 
مما يعني اع�ادة الحياة اىل النصوص 
القانونية املتعلقة بانس�حاب القوات 
االمريكية يف اتفاقية انسحاب القوات 

االمريكي�ة، او بتعب�ر اخ�ر تفعي�ل 
جزئي التفاقية االنس�حاب العسكري 
االمريك�ي، وهذا خط�أ كبر او يمكن 
ان نق�ول عنه انه فخ وقع فيه العراق 
ناتج ع�ن قلة الخ�ربة الدبلوماس�ية 
للوف�د العراقي املف�اوض او هو نص 
قص�د عن عم�د لم ُيتنبئ ل�ه يف حينه 
ولم ُيق�در بناًء علي�ه حجم خطورته 
املس�تقبلية عى الع�راق، وبالعودة اىل 
تلك النص�وص املُفعلة نج�د ان املادة 
27 م�ن اتفاقي�ة االنس�حاب تن�ص 
ع�ى )....عند نش�وء اي خطر داخيل 
او خارج�ي ضد الع�راق او عدوان ما 
عليه.... وبناء عى طلب من الحكومة 
الطرف�ان بالرشوع  العراقي�ة يق�وم 
فوراً يف مداوالت اس�راتيجية وفقاً ملا 
قد يتفق�ان عليه فيه�ا بينهما، تتخذ 
الوالي�ات املتحدة االجراءات املناس�بة 
التي تش�مل االجراءات الدبلوماس�ية 
او اي  او العس�كرية  او االقتصادي�ة 
اج�راء اخر ل�ردع مثل ه�ذا التهديد(، 
وبالفع�ل طلب�ت الحكوم�ة العراقية 
املس�اعدة  االمريكي�ة  االدارة  م�ن 
عندم�ا احتلت مجاميع تنظيم داعش 
االرهابي بع�ض املناطق واملحافظات 
العراقية، وقد اكد القائد العام للقوات 
املسلحة العراقية السابق مراراً حيدر 
العب�ادي ان الق�وات املوج�ودة ع�ى 
االرايض العراقية ليست بقوات قتالية 
وانما تتمث�ل بمستش�ارين ومدربني 
عس�كريني لتدريب الق�وات العراقية 
ووجوده�م مؤق�ت س�ينتهي ب�زوال 

خط�ر داع�ش، وان املس�اعدة الت�ي 
طلبه�ا الع�راق هي بتنظي�م رضبات 
جوية ع�ى املواقع االرهابي�ة، اال انه 
تفاج�أ العراقي�ون بزي�ارة الرئي�س 
االمريكي ترامب اىل قاعدة عني االس�د 
يف االنب�ار يف كانون االول 2018 بدون 
عل�م الحكوم�ة العراقي�ة واظه�رت 
الص�ور والفيديوه�ات الحجم الكبر 
للتواجد العسكري للقوات االمريكية، 
بعدها بدأت الصورة الغامضة تتضح 
اكث�ر فاكث�ر، وبات جلي�اً للجميع ان 
هناك اكثر من س�بع قواعد عسكرية 
امريكية منت�رشة يف مختلف املناطق 
العراقية واالف الجنود االمريكيني مما 
يش�كل خرقاً س�افراً التفاقية االطار 
االس�راتيجي التي تن�ص يف الفقرة 3 
م�ن القس�م االول منها ع�ى انه )ان 
الوجود املؤقت لقوات الواليات املتحدة 
يف الع�راق ه�و بطل�ب م�ن حكوم�ة 
وباالح�رام  الس�يادة  ذات  الع�راق 
الكامل لسيادة العراق( وتنص الفقرة 
4 م�ن نف�س القس�م عى ان�ه )عى 
الوالي�ات املتح�دة ان .... ال تطل�ب او 
تس�عى ألن يكون لها قواعد دائمة او 
وجود عسكري دائم يف العراق(، يرتب 
عى ه�ذا االمر انه ام�ام العراق ثاثة 

خيارات قانونية إلنهاء هذا الخرق.
الخي�ار االول ه�و تقديم ش�كوى اىل 
محكمة العدل الدولي�ة عى اعتبارها 
النزاع�ات  بف�ض  املختص�ة  الجه�ة 
والخافات الدولي�ة بموجب نصوص 
ميث�اق االم�م املتحدة )امل�ادة 94 من 

امليثاق( وعى اعتب�ار العراق طرفاً يف 
امليثاق بموجب قان�ون التصديق رقم 

41 لسنه 1945.
اال ان العقبة التي قد ُتفشل هذا الخيار 
هو ان املحكمة املذكورة ال تنظر بتلك 
االتفاقيات اال اذا كانت مس�جلة لدى 
امان�ة هيئة االمم املتحدة اس�تناداً اىل 
حكم املادة 102 من امليثاق التي تنص 
ع�ى )1- كل معاهدة وكل اتفاق دويل 
يعق�ده اي عض�و من اعض�اء االمم 
املتح�دة بعد العمل به�ذا امليثاق يجب 
ان ُيس�جل يف امانة الهيئ�ة وان تقوم 
بن�رشه بأرسع ما يمكن. 2- ال يجوز 
ألي طرف يف معاهدة او اتفاق دويل لم 
يس�جل وفقاً للفق�رة االوىل من هذه 
املادة ان يتمسك بتلك املعاهدة او ذلك 
االتف�اق امام اي فرع من فروع االمم 
املتح�دة( وال ن�دري ان كان الطرفني 
العراقي واالمريكي بادرا اىل تس�جيل 
اتفاقهم�ا م�ن عدم�ه م�ع ترجيحنا 
بعدم التس�جيل لعدم وجود اي اشارة 

ايل امر التسجيل يف صلب االتفاقية.
ام�ا الخيار الثاني فهو تعديل اتفاقية 
االطار االس�راتيجي، وملعرفة طريقة 
التعديل او االلغاء نستطلع نص املادة 
11 من قانون عقد املعاهدات العراقي 
رق�م 35 لس�نه 2015 التي تنص عى 
)تتضم�ن املعاه�دة فص�ًا باالحكام 
الختامية يش�ر اىل املسائل االتية: .... 
رابع�اً - طريق�ة تعدي�ل املعاه�دة او 
اعادة النظر فيها، خامس�اً - طريقة 
انهاء املعاهدة( وبالرجوع اىل اتفاقيه 

االطار االس�راتيجي والبحث عن هذا 
الفصل نجد ان االتفاقية قد خصصت 
له القس�م الح�ادي ع�رش، فبموجب 
الفقرة الثالثة من هذا القس�م )يجوز 
بموافق�ة  االتفاقي�ة  ه�ذه  تعدي�ل 
االج�راءات  وف�ق  خطي�اً  الطرف�ني 

الدستورية النافذة يف البلدين(.
اما الخيار الثالث فهو الغاء االتفاقية، 
وهن�ا البد ان ننوه اىل مس�ألة يف غاية 
االهمي�ة مفاده�ا ان�ه وكم�ا ُيتطلب 
قان�ون  ترشي�ع  االتفاقي�ة  ألنش�اء 
التصديق فان تعديلها او الغائها ايضاً 
ال يتم اال من خ�ال قانون التعديل او 
االلغ�اء مم�ا يعني ان الق�رار النيابي 
الذي اتخذه مجل�س النواب مؤخراً ال 
يلغي االتفاقية وانم�ا وجه الحكومة 
بإلغاء طلب املساعدة املنصوص عليه 
يف امل�ادة 27 م�ن اتفاقية االنس�حاب 
االمريك�ي، وعلي�ه لو اص�در مجلس 
الن�واب قانون بإلغ�اء اتفاقية االطار 
االس�راتيجي يتوجب ع�ى الحكومة 
الط�رف  اخط�ار  حينئ�ذ  العراقي�ة 
االمريكي بذلك، علماً ان هذا االلغاء ال 
ي�ري اال بعد عام م�ن تاريخ صدور 
هذا االخطار اس�تناداً اىل حكم الفقرة 
2 من القسم الحادي عرش التي تنص 
ع�ى )تظ�ل ه�ذه االتفاقية س�ارية 
املفع�ول ما لم يق�دم اي من الطرفني 
اخطاراً خطياً للطرف االخر بنيته عى 
انه�اء العمل بهذه االتفاقية، ويري 
مفعول هذا االنهاء بعد عام واحد من 

تاريخ مثل هذا االخطار(.

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

املحكمة العسكرية السابعة 
اعالن 

اىل املتهمني الغائبني املدرجه اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازاءهم 
ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينه  ازاء اس�م كل منكم  من قانون العقوبات العس�كري رقم 19 لسنة 2007 وقانون العقوبات رقم 
11 لس�نة 1969 يف القضايا املؤرشة ازاء اس�مائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية  القضايا 
خ�ال س�نة من تاري�خ اعان الحكم الغياب�ي ويف حالة انقضاء امل�دة املعينة وعدم حضورك�م بعد الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم 

الوجاهي وخاضع لطرق الطعن

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية السابعة

اعان 
اىل املته�م الغائ�ب / ر . ع رع�د ش�اكر عب�د 

الرزاق محمد الزيدي 
اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة  املنس�وب 

البرصة واملنشات .
العنوان / محافظة الب�رصة – الجنينة قرب 

السوق .
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة / 37 م�ن ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 لتس�ببك بفقدان جهاز 
 ) 672EYP333 ( االتصال الاس�لكي املرقم
نوع موت�رال يف عام 2008 وملجهولية اقامتك 
اقت�ىض تبليغ�ك بهذا االعان ع�ى ان تحرض 
ام�ام محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خال مدة ثاثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا االع�ان يف محل 
اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و 69 
( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

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

فقدت هوية الطالب / مرتىض سامه موىس 
الصادرة من اعدادية ش�ط الع�رب املهنية – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

فقدان 
فقد وص�ل قبض ص�ادر من بلدي�ة البرصة 
رقم�ه 470201 بتاري�خ 11 / 10 / 2017 
مبلغ�ه 000 ، 800 ، 1 بأس�م / مبتهل نايف 
عب�د الكري�م – فم�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل 

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

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من غرفة التجارة 
بأس�م / ش�فيع مرتىض عوده – فمن يعثر 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن غرف�ة 
التجارة بأس�م / كرار هاش�م جعفر – فمن 

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

فقدان 
فقد وصل قبض ) امانات ( الصادر من بلدية 
الب�رصة املرقم ) 695905 ( م�ؤرخ يف 14 / 
5 / 2019 بمبل�غ 000 / 350 / 1 ملي�ون – 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

فقدان 
فقد الصك الصادر من كلية التقنيات الصحية 
والطبية البرصة باس�م / عباس عادل جميل 
ومبلغه 500 / 034 / 6 واملرقم 1327 يف 26 
/ 11 / 2017 – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية 
العدد : 117 / س / 2017 

التاريخ : 19 / 12 / 2019 
اعان 

تبلي�غ املس�تانف علي�ه / املدير املف�وض لرشكة 
لويدز برتش تيستنغ – اضافة لوظيفته .

استانف املدعي ) رفعت اس�ماعيل لوالح – املدير 
املفوض لرشكة بوابة الصحراء للتجارة والفحص 
وصيان�ة االدوات وااللي�ات واالدوات الصناعي�ة 
وقي�اس معاير الج�ودة وتدريب الك�وادر الفنية 
مح�دودة املس�ؤولية – اضاف�ة لوظيفت�ه ق�رار 
الحكم الصادر م�ن محكمة بداءة البرصة بالعدد 
2422 / ب / 2019 بالدعوى االستئنافية املرقمة 
117 / س / 2017 ولتع�ذر تبليغ�ك بالحض�ور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم 20 / 1 
/ 2020 او من ينوب عنك ويف حالة عدم حضورك 
س�وف تجري املرافعة بحقكم حضورا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

محسن جميل جريح 
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 2178 / ب / 2019 
التاريخ : 5 / 1 / 2020 

م / اعان 
ثاب�ت  جاس�ب  يون�س   / علي�ه  املدع�ى   / اىل 

السويعدي 
اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم املرقم 2178 
واملتضم�ن   2019  /  11  /  18 يف   2019  / ب   /
الحك�م بالزام�ك بتاديتك اىل املدع�ي حازم توفيق 
ضمد مبلغا وقدره ) واحد وتسعون مليون دينار 
عراق�ي ( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
حي الحسني الثانية قررت املحكمة تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق االعراض 
القانوني�ة  امل�دة  خ�ال  والتميي�ز  واالس�تئناف 
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القايض 
محمد نزار هاشم البعاج 

�������������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد 5088 / ش / 2019

التأريخ  5 /1 / 2020
اإلعان

إىل املدعي عليه ) عيل إبراهيم مفتاح  (
أقامت املدعية ) جنان حس�ني ابراهيم  ( الدعوى 
املرقم�ة 5088 / ش / 2019  ض�دك  تطلب فيها 
الحكم ) بتصديق الزواج (  وقد لوحظ من الرشح 
الوارد من املجلس البلدي ملنطقة  حي الحكيم  أنك 
مرتحل إىل جهة مجهولة  وغر معلومة  عليه تقرر 
تبليغك إعاناً بصحيفتني  يوميتني بالحضور أمام 
هذه املحكمة صباح ي�وم 21 / 1 /  2020 وعند 
ع�دم حضورك أو من يمثلك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون .
القايض 

وسام عبدالحسن عيل

مقتبس حكم غيابي 
القضية املرقمة : 133 / 2012 

1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطق�ة 
الخامسة 

2 – اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي عاء عب�د الحس�ني مجيد كاظم 
الفريجي 

3 – رقم الدعوى : 133 / 2012 .
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : ....... 
5 – تاريخ الحكم : 6 / 3 / 2019 .

6 – املادة القانونية : ) 34 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة .

8 – خاصة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة ) 34 ( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل اىل املادة ) 37 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
كون الحادث وقع قبل ص�دور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعما 

باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
9 – عدم ش�مول املتهم اعاه بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لعدم 
تس�ديده املبالغ املرتبة بذمته نتيج�ة االرضار الحاصلة بالعجلة التي 

بذمته .
10 – الحبس البسيط ملدة ثاثة اشهر وفق احكام املادة 37 / اوال الشق 
االول م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كونه القان�ون االصلح للمتهم 
عما باحكام املادة 2 / 2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة 
امل�واد 61 / اوال و 69 / اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لتس�ببه 
بحص�ول ارضار بالعجلة الحكومية التي بذمتك واملرقمة ) 777 ( نوع 

شفر لومينا عند اجراء الكشف عليها بتاريخ 28 / 10 / 2015 .
11 – تضمينه مبلغ مقداره ) 000 ، 260 ، 1 ( مليون ومائتان وستون 
ال�ف دين�ار وفق امل�ادة 37 ثانيا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن 
قيمة االرضار التي لحقت بالعجلة املش�ار اليها اعاه تس�تحصل منه 

بالطرق التنفيذية .
12 – اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 
42 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادة 2 / 2 من ق ع  
رقم 111 لس�نة 1969 املعدل استنادا الحكام املادة 89 / اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
13 – اعط�اء املوظفني العمومي�ني صاحية القاء القب�ض عليه اينما 
وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن محل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 

 . 2008
14 – حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 / 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
15 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني عبد االمر جابر 
( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ا لاع�راض والتميي�ز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71 / اوال وثاني�ا من نفس القانون وافه�م بتاريخ 6 / 

.2019 / 3
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

�������������������������������������
 مقتبس حكم غيابي 

القضية املرقمة : 1306 / 2013 
1 – اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطق�ة 

الخامسة 
2 – اسم املتهم الغائب : املفوض عيل مزهر داخل معله

3 – رقم الدعوى : 1306 / 2013 .
4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008

5 – تاريخ الحكم : 2 / 12 / 2018 .
6 – املادة القانونية : ) 34 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .

7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات .
8 – خاص�ة الحكم : تصحيح مادة االحالة من املادة ) 34 ( اوال وثانيا 
م�ن ق ع رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل اىل امل�ادة ) 37 ( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل تعديل قانون قوى االمن الداخيل 
وعما باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وبداللة املادة 2 

/ 2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
9 – عدم ش�مول املتهم اعاه بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لعدم 

اعادة ما بذمته او دفع مبلغ التضمني .
10 – الحبس البس�يط ملدة سنة واحدة وفق احكام املادة 37 / اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 الهماله مما تسبب بفقدان املسدس املرقم 
) KBF 127 ( ن�وع كل�وك والذي قام بجلبه كقطع�ة بديلة عوض عن 
املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم ) HDM854 ( نوع كلوك وسبق 
حصلت موافقة وزارة الداخلية دائرة املستشار القانوني بكتابها املرقم 
7874 يف 15 / 9 / 2008 املبلغ بكتاب وكالة الوزارة لشؤون الرشطة د 

ق املرقم 42165 يف 28 / 10 / 2008 املرفق مع ملف القضية .
11 – تضمين�ه مبل�غ مقداره ) 000 ، 000 ، 5 ( خمس�ة مايني دينار 
وفق املادة 37 ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة املس�دس 

املشار اليه اعاه تستحصل منه بالطرق التنفيذية .
12 – اعط�اء املوظفني العمومي�ني صاحية القاء القب�ض عليه اينما 
وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن محل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 

 . 2008
13 – حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 / 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
14 – اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 
42 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89 / اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وبداللة 

املادة 2 / 2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .
 HDM854 ( 15 – تعمي�م اوصاف املس�دس الحكومي االصيل املرق�م
( ن�وع كل�وك واملس�دس البديل املرق�م ) KBF 127 ( ن�وع كلوك وفق 

القانون .
16 – تنزيل املسدسني املشار اليهما اعاه من الذمة بعد اكتساب قرار 

الحكم الدرجة القطعية .
17 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني عبد االمر جابر 
( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابا لاعراض والتمييز استنادا الحكام 
امل�ادة 71 / اوال وثاني�ا م�ن نفس القان�ون وافهم بتاري�خ 2 / 12 / 

.2018
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:انتق�ال القم�ر اىل ب�رج االس�د الن�اري 
الصدي�ق يجعل�ك تحص�ل ع�ى عائ�دات غ�ر 
متوقع�ة، وتزداد حماس�تك وتدفعك إىل الرتكيز 

عى مرشوع واعد جّداً
عاطفياً: تهتم بعالقة عاطفية جديدة تستوجب 

دراسة متأنية، وتوقع بعض األخبار الجيدة

مهنياً: ال تس�تخف بالنصيحة التي قد يقّدمها 
إليك الزمالء فهم يضطلعون بدور يف توجهاتك، 

وربما تشاركهم اهتمامات موحدة
عاطفياً: الرشيك ينتظ�ر منك معاملة مختلفة 
عم�ا اعت�اده من�ك لوض�ع األم�ور يف نصابها 

الصحيح

مهني�اً: ابح�ث ع�ن حلي�ف أو صدي�ق ليلّطف 
االجواء وليمأل بعض الف�راغ الحاصل يف العمل 

بسبب الخالفات
عاطفياً: تبحث يف ش�ؤون حياتي�ة وعاطفية، 
وقد تنشأ عالقة جديدة تبرص النور وتقودك إىل 

عالم آخر

مهني�اً: يحمل ه�ذا اليوم تغي�راً ايجابياً، ومن 
اتف�اق رسي وتوق�ع  إىل  تتوص�ل  أن  املمك�ن 
عق�داً بعيداً ع�ن العيون. عاطفي�اً: اذا لم تكن 
صادق�اً مع الرشيك خ�رت كل يشء، بادر إىل 
مصارحته بمش�اعرك تجاهه. صحياً: ال ترتدد 

يف تنفيذ تمارينك الرياضية

مهنيا يوم مناس�ب جدا تح�ت تاثر القمر من 
برج�ك فتعي�ش اوقاتا جي�دة وايجابية فتنىس 
كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر 

ووجع الرأس يف مجالك املهني
عاطفي�اً: عليك أن تفكر بعقل�ك ال بقلبك فقط 

تجاه الرشيك

مهني�اً: ال تناس�بك مواجه�ة القمر من االس�د 
لذلك إخرت الزم�الء بالطريقة الصحيحة وابتعد 

عما يسبب لك االنزعاج ويعكر صفو خاطرك
عاطفياً: تميض وقتاً مع الرشيك وتناقش معه 

أموركما الشخصية وتخططان للمستقبل

مهنياً: اس�تعّد إلنج�از مرشوع مه�م قد يغر 
حيات�ك ويعود علي�ك بأرباح طائلة تس�ثمرها 
يف املس�تقبل إلنش�اء عمل خاص بك. عاطفياً: 
الوض�ع العاطفي يش�كو بهتان�اً أو جموداً أو 
جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه رسعان 

ما يزول وتتأجج العواطف مجدداً

مهنياً: القمر يف مواجهة برجك من االس�د يهدد 
ببعض الرتاجع يف األعمال أو بفضح األمور التي 
تحرص عى رسيتها، وتسعد بلقاءات ودعوات 

عذبة واجتماعات غر تقليدية
عاطفياً: ينشغل الحبيب عنك هذا اليوم، لكن ال 

تقلق فأنت دائماً يف عقله ويف قلبه

مهني�اً: وجود القمر يف االس�د الن�اري الصديق 
يجعلك تعالج كل املسائل املهنية بوعي وحكمة 

ألنك تحصد قريباً نتائج باهرة
عاطفي�اً: تعي�ش م�ع الحبي�ب يوماً يس�وده 
الوفاق التام بعدما تصارحتما بحقيقة ش�عور 

أحدكما تجاه اآلخر

مهني�اً: تتغر آف�اق العمل قلي�اًل اليوم وتنكب 
عى أعمال جديدة لكن عليك ان تدرس خطواتك 
جي�داً وال تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة 

معلوماتك وقدرتك عى التنفيذ.
عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ 

االختيار يف عالقتك العاطفية

مهني�اً: تعيش يوم�ا ضاغطا بس�بب مواجهة 
القمر من االس�د لذلك إحذر املش�كالت املهنية، 
أنت تشعر بضغوط، لكنك قد ال تنجح يف تحديد 
س�ببها، حاف�ظ ع�ى مش�اعرك لنفس�ك، وال 

تعرّض نفسك لحكم اآلخرين عليك

مهنياً: يس�جل الفلك انتقاالً ع�ى الصعيد املايل 
وتغي�راً يحص�ل يف مج�ال مهنت�ك، وتع�اود 

السيطرة عى أوضاع فقدتها يف السابق.
عاطفي�اً: ال تفّكر يف الطرف اآلخ�ر هذه األيام 
ألنه ال يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود 

إىل صوابه.

العذراء

احلوت

أسباب احرتاق املصابيح الكهربائية
لألس�ف، فإن معظ�م املصابيح تحرتق 
بع�د وق�ت قص�ر م�ن رشائه�ا، وقبل 
الوقت الذي تؤكده ال�رشكات املصنعة! 

فلماذا يحدث هذا؟ وما هي األسباب 
الت�ي ت�ؤدي إىل اح�رتاق املصابي�ح 

الكهربائية؟
الكهربائي�ة  املصابي�ح  حال�ة  يف 
العادية، فيمكن رميها ورشاء غرها. 
ولك�ن يوجد مصابي�ح غالية الثمن، 
ولهذا األفض�ل العثور عى املش�كلة 
وتفاديه�ا، بدال م�ن رشاء مصابيح 

جديدة باستمرار.

االتصال السيئ بحامل املصباح
وال�ذي  ش�يوعا  األس�باب  أكث�ر  أح�د 
ي�ؤدي إىل اح�رتاق املصب�اح الكهربائي، 

ه�و أن يك�ون االتص�ال س�يئا بس�بب 
ضغ�ط اللوحة الداخلية ع�ى الحامل أو 
تأكس�دها أو اتص�ال ضعيف بني حامل 
املصب�اح والس�لك الكهربائ�ي الذي 

يغذيه بالكهرباء.
عطل يف املشغل

يف بع�ض األحي�ان، يمك�ن مالحظة 
ومي�ض املصب�اح الكهربائي، ولكنه 
يعمل. وهنا يمكن أن تكون املش�كلة 
يف املش�غل. ويف أغل�ب األحيان يكون 
العطل من االتصال الس�يئ لألسالك 
الكهربائي�ة. كل م�ا علي�ك فعله هو 

فتح املشغل وفحص األسالك.
تغرات مفاجئة يف الجهد الكهربائي

يؤدي االرتفاع املفاجئ للجهد الكهربائي 
إىل احرتاق جميع املصابي�ح الكهربائية 
التي كان�ت تعمل يف وقت االرتفاع. ومن 
أجل حل هذه املشكلة يجب عليك وضع 

منظم للجهد.
جشع املنتجني

يع�د جش�ع املنتجني واحدا من أس�باب 
اح�رتاق املصابي�ح الكهربائي�ة أيض�ا. 
حي�ث يصنع�ون مصابيح تعم�ل لفرتة 

زمنية معينة فقط وتحرتق بعدها.

العالقة بني البدانة والذكاء لدى األطفال
أش�ارت دراس�ة مثرة للجدل إىل أن 
لزي�ادة الوزن صلة مبارشة بخفض 
مع�دل ال�ذكاء، كونه�ا تؤث�ر ع�ى 
الق�رشة املخية املس�ؤولة عن اتخاذ 

القرار والتفكر والذكاء واإلبداع.
أداء تالمي�ذ  أن  الباحث�ون  ويدع�ي 
امل�دارس م�ع ارتف�اع م�ؤرش كتلة 
الجس�م، كان أس�وأ يف االختب�ارات 
مقارنة بأولئك الذين يملكون مؤرش 

كتلة جسم صحي.
وأظهرت عمليات املسح، أن الطبقة 
الخارجي�ة م�ن الدماغ كان�ت أرق، 
وخاصة يف املنطقة املرتبطة بالذاكرة 

واتخاذ القرارات.
ولك�ن ليس من الواضح ما إذا كانت 
الق�رشة  يف  الس�بب  ه�ي  الس�منة 
العك�س  أن  أم  الرقيق�ة  الدماغي�ة 

التي  الدراسة  هو الصحيح.وشملت 
أجراها فريق من جامعة فرمونت، 
3190 طفال ترتاوح أعمارهم بني 9 
و10 س�نوات، وكش�فت فحوصات 
الدم�اغ أن األطف�ال الذي�ن يملكون 
وزنا زائدا يملكون قرشة أمامية أرق 
يف الدم�اغ، مقارن�ة بأقرانه�م ذوي 
ال�وزن الطبيعي.وتعد قرشة الفص 
الجبه�ي جزءا ال يتج�زأ من الطبقة 
الخارجية للدماغ، وتلعب دورا هاما 
يف ق�درة الش�خص ع�ى تخطي�ط 
فيه.وقال�ت  والتحك�م  س�لوكه 
الدكتورة جينيفر لوران، من جامعة 
النتائج  فرمونت األمريكية: »تشر 
إىل أن م�ؤرش كتل�ة الجس�م يرتبط 
بالتغيرات يف تطور القرشة األمامية 

والوظائف التنفيذية املتضائلة«.

عقاران فعاالن لعالج الصداع النصفي
كش�فت دراس�ة حديث�ة، أن دواءين 
أحدهما يستخدم لعالج الدوار، يمكن 
أن يفي�دا يف وقاي�ة وع�الج األطف�ال 
واملراهقني م�ن آالم الصداع النصفي. 
وذك�ر باحث�ون أن الص�داع النصفي 
يوث�ر ع�ى ح�وايل 8% م�ن األطف�ال 
واملراهق�ني ح�ول العال�م، م�ا يؤدي 
إىل إعاق�ة ملحوظة وع�بء اجتماعي 

ومايل كبر عى املريض واملجتمع.
ورأوا أن التشخيص املبكر والتدخالت 

يمكن أن تقلل من عبء الحالة املرضية، 
ورغ�م تعدد الخيارات العالجية للصداع 
النصف�ي لدى البالغني، ف�إن الخيارات 

تظل محدودة لألطفال واملراهقني.

ع�ى  اختب�ارات  الباحث�ون  وأج�رى 
هم�ا  لعقاري�ن،  الوقائي�ة  التأث�رات 
ال�ذي   )Cinnarizine( س�يناريزين 
يس�تخدم يف ع�الج ال�دُّوار الناج�م عن 
اضطراب�ات يف األذن الوس�طى، وعقار 

 Sodium( الصودي�وم«  »فال�روات 
Valproate( ال�ذي يس�تخدم لع�الج 

الرصع، باإلضافة للصداع النصفي.
طف�اًل   149 االختب�ارات  وش�ملت 
منه�م   49 تن�اول  حي�ث  ومراهق�اً، 
تن�اول  عق�ار »س�يناريزين«، فيم�ا 
51 م�ن املش�اركني عق�ار »فالروات 
عق�اراً   49 وتن�اول  الصودي�وم«، 

وهمياً.
واكتش�ف الباحثون أن العقارين كانا 
فعاالن بنسبة تزيد عن 50%، يف الوقاية 
وتخفي�ف آالم نوبات الص�داع النصفي 
وكثافته�ا، مقارن�ة باملجموع�ة الت�ي 

تناولت العقار الوهمي.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 8 عدد فص ثوم )مقطع ترانشات(
x 6 عدد سوسيس )مقطع ترانشات(

x 3 كيس إندومي )شعرية مقلية(
x 2 معلقة صغرة زيت عباد شمس

½ x حزمة سبانخ )األوراق فقط(
الخطوات:

املرحلة األوىل: يحمر الثوم بالزيت ثم يضاف إليه الهوت دوغ والسبانخ 
حتى تذبل .

املرحلة الثانية : نغيل 3 كوب من املاء ويضاف إليها ش�عرية االندومي 
ملدة ثالث دقائق غاليان وبعدها تصفى من املاء ويضاف إليها البهارات 
املوج�ودة مع ظ�رف االندومي وظ�رف الزيت وظرف الصوي�ا والفلفل 

الحار
املرحل�ة الثالث�ة : يضاف الخليط املح�ر يف املرحل�ة األوىل اىل الخليط 

املحر يف املرحلة الثانية ويخلط جيدا.

إندومي مع اهلوت دوغ

؟؟هل تعلم
8.كان هن�اك وق�ت عندما لم 
يكن هن�اك البكتريا التي من 

شأنها أن تحلل الشجر.
األنان�اس  أن  تعل�م  ه�ل   .9

يستغرق عامني لينمو.
10. ه�ل تعلم عن الطبيعة أن 
بس�ببها حوايل مليون شخص 
يموتون سنويا بسبب لدغات 

البعوض.
11. لم يقم كوكب بلوتو بإدارة 
مدار كامل حول الشمس منذ 

اكتشافه عام 1930.
املرجان�ي  الحاج�ز  12. يع�د 
العظيم يف أسرتاليا أكر نظام 

للشعاب املرجانية يف العالم.
13. يوج�د ح�وايل 75% م�ن 
الراك�ني املوجودة عى األرض 
اله�ادئ  املحي�ط  منطق�ة  يف 
للنار، وهي منطقة تقع حول 
املحي�ط الهادئ حي�ث تلتقي 

الصفائح التكتونية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عرض جديد يقرب إنرت ميالن تأجيل عمومية احتاد الكرة العراقي
من إريكسن              المستقبل العراقي/ متابعة

أبلغ اتحاد الكرة جمعيته العمومية بقرار 
مجل�س اإلدارة الق�ايض بتأجيل اجتماع 

الجمعية إىل 25 من الشهر الجاري.
وكان مقررا أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا 
لعموميته يف 18 من الشهر الجاري، قبل 
أن تتم الدع�وة الجتماع ملجلس اإلدارة يف 

أربيل ي�وم الجمعة املقبل بع�د تداعيات 
ق�رار إلق�اء القبض عىل رئي�س االتحاد 
ونائبه عىل خلفية شكوى عدنان درجال 
ضدهما بتهمة التالعب يف النظام الداخيل 

لالتحاد.
برغب�ة  التأجي�ل  ق�رار  ويأت�ي 
لالتح�اد  اإلدارة  مجل�س  م�ن 
ال�ذي ب�دأ يف البحث ع�ن مخرج 
لألزم�ة الت�ي يمر به�ا وإصدار 
أم�ر إلق�اء القبض بح�ق رئيس 
االتح�اد ونائبه وحبس اثنني من 
املوظفني بسبب التالعب بأوراق 
ترش�يح درجال ومن املنتظر أن 
يصدر حكما غيابيا بحق موظف 

ثالث يوم غد.
العمومي�ة  الجمعي�ة  وتنتظ�ر 
إدارة  مجل�س  اجتم�اع  نتائ�ج 
االتح�اد يف أربي�ل قب�ل اجتم�اع 
العمومي�ة، حيث ل�وح عدد من 
األعض�اء برضورة ط�رح الثقة 

باملجلس.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اقرتب نادي إنرت ميالن، من حسم صفقة 
كريس�تيان  الدنمارك�ي  م�ع  التعاق�د 
إريكسن، نجم وسط توتنهام هوتسبري 
االنتق�االت  ف�رتة  خ�الل  اإلنجلي�زي، 

الشتوية الجارية.
ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وذك�رت 
ينض�م  ق�د  إريكس�ن  أن  س�بورت«، 
للنريات�زوري يف غض�ون أي�ام قليل�ة، 
خاص�ة بعدما تقدم اإلنرت بعرض جديد 
ملحاول�ة ض�م الالع�ب يف أرسع وق�ت 

ممكن.
وأضافت أن إنرت من أجل ضم إريكس�ن 
أبدى اس�تعداده لتقدي�م عرض بقيمة 
10 مالي�ني يورو باإلضافة إىل املكافآت، 
موضحة أن العرض لم يتوافق مع رغبة 

توتنهام الذي يطلب 20 مليون يورو.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن�ه م�ن املمكن 
أن يقرر إنرت إدراج ماتياس فيتش�ينو، 
العب وس�ط الفريق، ليك�ون جزءا من 

الصفقة.

إريكس�ن  موافق�ة  أن  إىل  وأش�ارت 
موج�ودة بالفع�ل بعدما فّض�ل الالعب 
باري�س س�ان  االنضم�ام إلن�رت ع�ىل 
جريم�ان، موضحة أن األس�بوع املقبل 

قد يشهد إتمام الصفقة.

كلوب: نجوم 
ليفربول يغضبون 

مني هلذا السبب
             المستقبل العراقي/ متابعة

من املع�روف أن مدرب ليفرب�ول يورجن 
كل�وب، يتمت�ع بق�درة كبرية عىل كس�ب 
حب العبي�ه يف فرتة وجي�زة للغاية، ففي 
أكث�ر م�ن تجربة كروي�ة مختلف�ة أثبت 
األملاني أنه يفهم نفس�ية الالعبني بشكل 
جيد، ويساعدهم عىل التأقلم مع ضغوط 

الساحرة املستديرة.
ورغم ق�درات املدرب األملان�ي الكبرية، إالّ 
أن�ه يثري بني الفينة واألخرى غضب نجوم 

ليفربول بسبب ترصفاته يف امللعب.
صحيف�ة  نقلته�ا  ترصيح�ات  فف�ي 
كل�وب  ق�ال  الربيطاني�ة،  »إكس�ربيس« 
»م�ن املؤك�د أن الالعب�ني يغضب�ون مني 
أحياناً ألنني أرصخ عليهم بالطريقة التي 

أفعلها«.
وأض�اف أن رصاخ�ه عىل الالعب�ني ال يتم 
دائم�اً اس�تقباله بش�كل جي�د من طرف 

الالعبني.
وتاب�ع مدرب »الريدز«: »لق�د قلتها مراراً 
وتكراراً بأنني ش�خص مفعم بالنش�اط. 
رغم أنني لس�ت نش�يطاً كما كنت عندما 
كنت أصغر س�ناً، إالّ أنني م�ا أزال مفعماً 

بالنشاط«.
م�ن جه�ة أخ�رى، أك�د كل�وب أن العبي 
ليفرب�ول تجاوزوا التوقع�ات، التي كانت 
لدي�ه عند انتقاله إىل تدريب الفريق س�نة 

.2015
وقال يف هذا الصدد: »لم أتوقع من الالعبني 
م�ا فعلناه يف الس�نوات القليل�ة املاضية، 
لقد حاولنا البن�اء عىل ما فعلناه يف العام 

املايض واتخاذ الخطوة التالية«.
وأضاف: »لق�د حاولنا القيام بذلك خطوة 
تلو األخرى. إنها طريقتنا يف اللعب، ليست 
لدي فكرة عن املدة التي استغرقها األمر«.

يش�ار إىل ليفرب�ول يق�دم موس�ماً رائعاً 
للغاية، إذ يتصدر »الريدز« ترتيب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، بفارق كبري 

عن أقرب منافسيه ومن دون هزيمة.
ويب�دو ليفربول قريباً م�ن التتويج بلقب 
ال�دوري اإلنجلي�زي، الغائب ع�ن خزائن 

الفريق منذ حوايل 30 سنة.

جشع سان جريمان يؤجل 
صفقة كافاين وأتلتيكو مدريد

بارتوميو ينتقم 
من تشايف

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقرتاب األوروجوياني 
إدينس�ون كافان�ي، نج�م باري�س س�ان جريم�ان، م�ن 

االستمرار مع فريقه، حتى نهاية املوسم.
وينته�ي عق�د كافاني مع س�ان جريمان بنهاية املوس�م 
الج�اري، علًما ب�أن أتلتيك�و مدريد ح�اول الحصول عىل 
خدم�ات يف ف�رتة االنتق�االت الش�توية الجاري�ة، لكنه لم 

يتوصل التفاق مع ناديه.
وبحس�ب برنامج »إلشرينجيتو« اإلس�باني الشهري، فإن 
س�ان جريم�ان كان »جش�ًعا« للغاي�ة يف مطالب�ه املالية 

لرحيل كافاني يف يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأش�ار إىل أن ميجي�ل أنخيل مارين، املدي�ر العام ألتلتيكو 
مدري�د، ع�رض ع�ىل س�ان جريمان خ�الل جلس�ته مع 
ليون�اردو املدير الري�ايض، 5 ماليني يورو لض�م كافاني، 

الذي ينتهي عقده بعد 6 أشهر.
ورغ�م ذلك، فإن س�ان جريم�ان رفض العرض واش�رتط 

الحصول عىل 30 مليون يورو.
وبناء عليه، قرر مس�ؤولو األتليتي االنتظار حتى الصيف 

فالفريدي يوجه رسالة الوداعاملقبل، والحصول عىل خدمات كافاني بشكل مجاني.
              المستقبل العراقي/ متابعة

الفن�ي الس�ابق  ح�رص إرنس�تو فالف�ريدي، املدي�ر 
لربش�لونة، ع�ىل توجي�ه رس�الة وداع عق�ب انته�اء 

مشواره مع البارسا.
وأعل�ن برش�لونة إقالة فالفريدي، يف أعقاب الخس�ارة 
بنص�ف نهائي كأس الس�وبر اإلس�باني أم�ام أتلتيكو 
مدري�د، وع�ني بداًل من�ه كيكي س�يتني، املدي�ر الفني 

السابق لريال بيتيس.
ووج�ه فالف�ريدي رس�الة نرشته�ا صحيف�ة »موندو 
ديبورتيفو« قال فيها: »انتهى دوري كمدرب لربشلونة، 
عشت لحظات سعيدة للغاية مع الفريق احتفلت فيها 
باالنتصارات واأللقاب، لكني أيًضا عشت أوقاتا صعبة، 
لكن قبل أي يشء أود أن أبرز مدى الحب والتقدير الذي 

شعرت به من املشجعني خالل هذه املرحلة«.
وأضاف: »أود أن أشكر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس 
الن�ادي، ومجلس اإلدارة عىل الفرص�ة التي قدموها يل 

لقيادة هذا الفريق وثقتهم بي طوال هذا الوقت«.
وتاب�ع: »أود أيًضا أن أش�كر جميع األش�خاص الذين 
رافقون�ي يف الن�ادي خالل موس�مني ونص�ف، خاصًة 
أولئ�ك الذين يعمل�ون يف الفريق األول، الذين ش�اركت 
معه�م العدي�د م�ن اللحظ�ات، س�واء يف التدريبات أو 

السفر«.
وواص�ل: »أود أيًضا أن أش�كر الالعبني ع�ىل كل العمل 

والجهد الذي سمح لنا باالحتفال بأربعة ألقاب مًعا«.
وأتم: »من اآلن فصاعًدا، أتمنى لكم كل التوفيق، وكذلك 
املدي�ر الفني الجديد، كيكي س�يتني.. يحيا برش�لونة، 

تحيا كتالونيا«.

حكيمي حائر بني ريال مدريد ودورمتوند
              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أن أرشف حكيمي، يجد صعوبة كبرية يف حس�م 
مس�تقبله الك�روي، فق�د فتح ال�دويل املغرب�ي الباب 
أم�ام كل االحتماالت املمكنة يف نهاية املوس�م الحايل، 
الس�يما وأن أكث�ر من فري�ق أوروبي كب�ري، يرغب يف 
الحصول عىل خدمات الظهري الواعد.ففي ترصيحات 

نقلها موقع »ش�بورت« األملاني، قال أرشف حكيمي: 
»قلبي منقسم بني ريال مدريد وبوروسيا دورتموند«.

وأض�اف: »م�ا أس�تطيع قوله ه�و أنني س�عيد جداً 
لتواجدي مع بوروس�يا دورتموند. إنني أش�عر براحة 
ش�ديدة«.وواصل الدويل املغرب�ي: »يف النهاية يجب أن 
أق�ارن بني إيجابي�ات اللع�ب يف بوروس�يا دورتموند 
وكذل�ك م�ا ينتظرن�ي يف ري�ال مدريد«.يش�ار إىل أن 

أرشف حكيم�ي، يلع�ب يف بوروس�يا دورتموند معاراً 
م�ن ريال مدريد. وتنته�ي مدة اإلعارة نهاية املوس�م 
الحايل.وأوضح موقع »شبورت« األملاني أن ترصيحات 
أرشف حكيمي األخرية، تفتح باب البقاء مع بوروسيا 
دورتمون�د، إذ يرغب »الفري�ق األصفر« يف اإلبقاء عىل 
ال�دويل املغرب�ي ألط�ول ف�رتة ممكن�ة، خاص�ة وأنه 
م�ن ركائ�ز الفريق.وكانت صحيفة »توتو س�بورت« 

اإليطالية، قد أفادت قبل أيام بأن بوروسيا دورتموند، 
تواص�ل مع إدارة ري�ال مدريد، من أج�ل تمديد إعارة 
أرشف حكيمي مع الفريق.وأضافت أن الفريق األملاني 
يعتزم بهذه الخطوة قطع الطريق عىل بايرن ميونخ، 
املهتم بدوره بخدمات الالعب الواعد.الجدير ذكره أن 
تقارير إس�بانية س�ابقة، أكدت أن ريال مدريد ينوي 

استعادة أرشف حكيمي يف نهاية املوسم.

مدرب برشلونة اجلديد منبهر بنجم نابويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�ارت تقاري�ر صحفية إس�بانية، أن اإلس�باني 
كيك�ي س�يتني، املدي�ر الفن�ي الجديد لربش�لونة، 
والس�ابق لري�ال بيتي�س، من محبي العب وس�ط 

نابويل الحايل.
وارتبط اس�م اإلس�باني فابيان رويز باالنتقال إىل 

برشلونة يف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 

ف�إن س�يتني ح�رم برش�لونة يف وقٍت س�ابق من 
التعاق�د م�ع روي�ز، حينم�ا كان الالع�ب يف ريال 
بيتيس، عقب أدائه يف بطولة أوروبا تحت 21 سنة، 

وفوزه بجائزة أفضل العب. 
ويف مقابل�ة أجري�ت مع�ه الع�ام امل�ايض، أعل�ن 
س�يتني تفاصيل فش�ل انتقال رويز إىل برش�لونة، 
وقال حينها: »عرض برش�لونة دف�ع مليون يورو 
لض�م فابيان إىل برش�لونة B، ورفض�ت، أردناه يف 

بيتيس«.

وأضاف: »عندما وصلت، رأي�ت إمكانيات فابيان، 
وقررنا اإلبقاء علي�ه، كان يحتاج إىل تطوير بعض 
األشياء، لكن كانت لديه قدرة مذهلة عىل التعلم«.

وتاب�ع: »نابويل ضمه مقابل 30 مليون يورو، وهو 
رقم أقل من قيمته الحقيقية«.

جدير بالذكر أن هناك تنافس ش�ديد من قبل ريال 
مدريد وبرشلونة، عىل الفوز بخدمات رويز الصيف 
املقب�ل، يف الوقت الذي يس�عى فيه نابويل للحصول 

عىل 100 مليون يورو مقابل بيعه.

مهمة سهلة لريال مدريد وبرشلونة يف كأس امللك

روما خيطط لصفقة شتوية 
من ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�حبت قرع�ة دور ال��32 لبطولة كأس 
ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهات 

سهلة للكبار.
وضم�ت القرع�ة 32 فريًق�ا، منهم 
18 من دوري الدرجة األوىل، و6 من 
الدرجة الثانية، و8 فرق من الدرجة 
الثالثة، وس�تقام ه�ذه الجولة من 

البطولة عىل مباراة واحدة فقط.
وس�يواجه برش�لونة فري�ق إيبيزا، 
بينم�ا س�يلعب ري�ال مدري�د ض�د 
يونيونس�تاتس، أم�ا حام�ل اللقب 
فالنسيا فسيواجه لوجرونيس، كما 

يلعب أتلتيكو مدريد مع كولتورال.
الليج�ا  ف�رق  بع�ض  واصطدم�ت 
مواجه�ات  يف  البع�ض  ببعضه�ا 
إذ س�يواجه  أكث�ر ق�وة،  س�تكون 

إش�بيلية نظريه ليفانتي، وس�يلعب ريال 
سوسييداد ضد إسبانيول.

وس�تقام املُباريات بني الثالثاء 21 يناير/ 
كانون الثان�ي الجاري، والخميس 23 من 

نفس الشهر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يتطلع روما، إىل التعاقد مع العب ليفربول، 
لتدعي�م صفوفه خ�الل ف�رتة االنتقاالت 

الشتوية الحالية.

س�بورتس«  »س�كاي  ش�بكة  وذك�رت 
الربيطاني�ة، أن روم�ا ح�دد الس�ويرسي 
شريدان ش�اكريي، نجم ليفربول، كهدف 

للتعاقد معه.
وأضافت أن شاكريي جذب اهتمام العديد 
من األندي�ة يف الفرتة املاضية، مثل 

ميالن ونابويل، بجانب روما.
صف�وف  إىل  ش�اكريي  وانض�م 
ليفرب�ول يف صي�ف 2018 بعدم�ا 
انتقل من س�توك سيتي يف صفقة 
بلغت قيمته�ا 14.7 مليون يورو، 
إال أن�ه ظل حبيًس�ا لدك�ة البدالء 
يف ليفرب�ول تح�ت قي�ادة يورجن 

كلوب، املدير الفني للريدز.
قمي�ص  ارت�داء  ف�رتة  وط�وال 
ليفرب�ول، ش�ارك ش�اكريي يف 40 
مباراة بجميع املس�ابقات، تمكن 
فيها من تس�جيل 7 أه�داف بينما 

قدم 5 تمريرات حاسمة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يكتنف الغموض مستقبل تش�ايف هرينانديز، املدير الفني 
الحايل للس�د القط�ري، بعد تعي�ني كيكي س�يتني، مدرًبا 

جديًدا لربشلونة.
وبحس�ب صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، ف�إن انتخابات 
برش�لونة املقرر لها عام 2021، ستكون أساسية لتحديد 

ما إذا كانت تشايف سيتوىل القيادة الفنية لربشلونة أم ال.
ويرتبط تش�ايف بعالقة طيب�ة للغاية مع فيكت�ور فونت، 

املرشح الرئايس املحتمل أمام جوسيب ماريا بارتوميو.
وع�ىل النقيض، ال تجمع تش�ايف أفض�ل عالقة ممكنة مع 
بارتوميو، وإذا نجح األخري يف االنتخابات واس�تمر رئيًسا 
لربش�لونة، س�يكون من الصعب عىل أس�طورة البارس�ا 

تحقيق حلمه يف املستقبل القريب.
وكان تش�ايف عىل وش�ك أن يحل محل إرنس�تو فالفريدي، 
حيث وقع االختيار عليه باإلجماع من قبل إدارة برشلونة، 
لكن املدرب الش�اب فضل تأجيل األمر.ووقع كيكي سيتني 
عقًدا يربطه بربشلونة حتى صيف 2022، األمر الذي يؤكد 
أن التفك�ري يف تش�ايف لم يع�د مطروًحا، وربم�ا تكون تلك 
خط�وة انتقامية من بارتوميو، بعدما فضل مدرب الس�د 

القطري عدم العمل مع اإلدارة الحالية.

بايرن ميونخ يوقع عقد رعاية ضخم
              المستقبل العراقي/ متابعة

جدد ن�ادي باي�رن ميون�خ رشاكته مع 
أح�د رعاته، لينعش خزائنه مجدًدا بعقد 
رعاي�ة ضخم. وأعل�ن الن�ادي البافاري 
عرب موقع�ه اإللكرتوني تمدي�د تعاقده 

مع رشك�ة »أودي« األملاني�ة، التي كانت 
ترتبط مع�ه بعقد رعاي�ة، ينتهي يف 30 
يونيو / حزي�ران 2025. وقرر الطرفان 
التوقي�ع عىل عقد جديد ملدة 4 س�نوات، 
لينتهي يف صيف عام 2029، دون الكشف 
ع�ن القيمة املالية للصفقة. من جانبها، 

كشفت شبكة »سكاي س�بورت أملانيا« 
عن ضم�ان باي�رن حصوله ع�ىل حوايل 
600 ملي�ون يورو نظري تمدي�د التعاقد. 
وأف�ادت الش�بكة ب�أن الدخل الس�نوي 
الباف�اري م�ن رعاي�ة »أودي«  للن�ادي 
س�يزيد لح�وايل 60 مليون ي�ورو. وعرب 
كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي 
لبايرن، عن سعادته بهذه الخطوة املهمة 
)عىل ح�د قوله(، والتي أك�د أنها خطوة 
إسرتاتيجية مهمة للمس�تقبل، ال سيما 
وأن الرشاك�ة ممت�دة م�ع »أودي« ع�ىل 
م�دار 17 عاما. وتملك الرشك�ة األملانية 
نس�بة تبل�غ 8.33% م�ن أس�هم بايرن 
ميونخ، إذ تعد من املساهمني الخارجيني 
يف الن�ادي مثل رشكتي أدي�داس وأليانز. 
يذك�ر أن تقاري�ر صحفية ق�د أفادت يف 
وقت س�ابق بتفاوض باي�رن مع رشكة 
»BMW« لرعاية النادي بداًل من »أودي« 
مقابل 800 مليون يورو، قبل أن تتوقف 

املفاوضات مؤخرًا.

سولسكاير: نجم يونايتد يملك متطلبات النجاح
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشسرت يونايتد، إن العبه 
الواع�د ميس�ون جرين�وود يمل�ك كل متطلبات النج�اح، لكنه 
يحت�اج إىل الوقت من أجل التألق.وس�جل جرينوود )18 عاما( 
تسعة أهداف مع يونايتد يف كل املسابقات ويتصدر قائمة هدايف 

النادي يف الدوري األوروبي برصيد أربعة أهداف.وأس�فر صعود 
جرين�وود الق�وي إىل مطالبة البع�ض بانضمامه إىل تش�كيلة 
منتخب إنجلرتا األول يف بطولة أوروبا املقبلة، لكن سولس�كاير 
قال إن العب�ه الواعد يحتاج أوال إىل الوق�ت للرتكيز عىل تطوير 
مس�تواه.وقال املدرب للصحفيني قبل مب�اراة اإلعادة يف الدور 

الثالث لكأس االتحاد اإلنجليزي أمام وولفرهامبتون.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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هل يمكن إحياء اإلنسان بعد موته؟
تم تجميد جثمان أول إنسان بعد وفاته 
يف 12 يناير عام 1967 وهو بروفس�ور 
عل�م النفس األمريك�ي جيمس بدفورد 
حي�ث وضع جثمانه يف كبس�ولة مليئة 

بالنيرتوجني السائل.
وال ي�زال يقيم داخل الكبس�ولة املربدة 
حت�ى درج�ة الح�رارة 70 درجة تحت 
بفح�ص  العلم�اء  ويق�وم  الصف�ر. 
الجثم�ان من وقت إىل آخر ويقولون إنه 
بحالة جيدة. وكل ذلك عىل حساب ذويه 
الذي�ن يدفع�ون أمواال طائل�ة للحفاظ 

عىل الجثمان.
وتوجد يف العالم 4 رشكات تتخصص يف تجميد 
جثام�ني املوتى، بما فيها رشك�ة »كريوس« 
الروس�ية و3 رشكات أمريكي�ة حيث تحفظ 

حاليا نحو 500 جثة مجمدة.
وقالت مدي�ر عام الرشكة الروس�ية، فالرييا 
أودالوف�ا،  إن »الخلود« أمر غ�ال جدا، إذ أنه 
يخص أجياال قادمة وأحفاد اإلنسان املجمد. 
وأوضح�ت أن رشكته�ا اضط�رت يف بع�ض 

األح�وال إىل دفن املت�ويف املجمد لتعفي 
ذويه من تس�ديد نفق�ات الحفاظ عىل 
العلمي�ة  املش�كلة  أن  جثمانه.وت�رى 
إلحياء اإلنسان املجمد بعد وفاته ستحل 
بعد مرور 100 عام وربما بعد 50 عاما، 
مع العل�م أن تكنولوجيا تجميد أعضاء 
الحيوانات واإلنس�ان وإحيائها تتطور 
بوتائ�ر كب�رية. وقد تمك�ن العلماء من 
إحياء الرشاي�ني والكىل وحتى جزء من 

قلب الخنزير.
وقال�ت، أودالوفا، إن تل�ك التكنولوجيا 
أعض�اء  زرع  ط�ب  يف  بنج�اح  ستس�تخدم 
اإلنس�ان. كما إنها ال تس�تبعد استخدامها يف 
املس�تقبل عند القيام برحالت فضائية بعيدة 

املدى إىل كواكب ونجوم أخرى.

ن�رشت الهيئ�ة الفدرالي�ة الروس�ية لحماية 
املس�تهلك عىل موقعها الرس�مي، معلومات 
مفي�دة للح�د م�ن خط�ر اإلصاب�ة بم�رض 

ألزهايمر.
ويؤك�د خرباء الهيئة عىل أن النش�اط البدني 
والتماري�ن الرياضية تس�اعد ع�ىل تخفيض 
خط�ر اإلصابة بمرض ألزهايم�ر غري القابل 

للع�الج وغ�ريه من أش�كال الخرف بنس�بة 
50%. كم�ا تس�اعد ع�ىل إبطاء تط�ور هذه 
األم�راض. ألن التمارين البدنية تحفز الدماغ 
عىل تحس�ني عمل األوارص العصبية القديمة 
وتولي�د أخرى جديدة، وكذل�ك زي���ادة عدد 
الناق�الت العصبي�ة. ويش�ري الخ�رباء إىل أنه 
»يمك�ن الوقاية م�ن ثلث اإلصاب�ات بمرض 

ألزهايمر بتغيري نمط الحياة املتبع«.
ويش�ري خرباء الهيئة، إىل أن من تجاوزوا 65 
سنة عليهم تخصيص 150 دقيقة يف األسبوع 
للتمارين البدنية متوس�طة الشدة، أو عليهم 
 Aerobics ممارسة تمارين بدنية مكثفة جدا
، ما ال يقل عن 75 دقيقة يف األسبوع، عىل أال 

تقل مدة التمرين عن 10 دقائق.

ابتكر العلماء طريقة تس�مح بالتأثري يف الخالي�ا الجذعية للدماغ وزيادة 
ع�دد الخالي�ا العصبي�ة، ما ي�ؤدي إىل إبط�اء عملي�ة ش�يخوخة الدماغ 

واستعادة بعض قدراته الفكرية املفقودة.
وتفيد مجلة Nature Communications، بأنه مع التقدم بالعمر تضعف 
املرون�ة الوظيفي�ة للدماغ، وتضع�ف القدرات الفكري�ة والذاكرة، وكذلك 
قدرة تحدي�د االتجاهات. وهذا ناتج عن ضع�ف وانخفاض والدة الخاليا 

العصبية الجديدة التي تولدها الخاليا الجذعية للدماغ.
وقد قرر علماء أملان برئاس�ة الربوفيسور فيديريكو كاليغاري من مركز 
العالج التجديدي بجامعة درس�دن التقنية، التأكد من إمكانية اس�تعادة 
الق�درات الفكري�ة بزيادة ع�دد الخالي�ا الجذعية يف الدماغ، مث�ل التعلم، 
والذاكرة وغريها. وتمكن الباحثون، باس�تخدام حقن خاصة، من تحفيز 
الخالي�ا الجذعية يف حصني الفرئان املخربية وزيادة نش�اطها وتكاثرها، 
ما أدى إىل والدة خاليا عصبية جديدة، وبالتايل تعويض انخفاضها بسبب 

الشيخوخة، ما ساعد عىل تحسن قدرات الفرئان الدماغية.

حقق الخبري أليخاندرو خيمينيز س�ريانو اكتش�افا صادما لكل عالم آثار 
بالعثور عىل قرب لم ُيمس عمره 4 آالف عام يف قبة الهوا بمرص.

وكان الدكتور خيمينيز سريانو وفريقه يجرون أبحاثا يف املوقع يف الضفة 
الغربية لنهر النيل، مقابل أسوان، عىل أمل تحقيق اكتشاف مساو إلنجاز 

هوارد كارتر عام 1922 ل� KV62 يف وادي امللوك.
ولكن، عندما اكتش�ف أعضاء الفريق ش�يئا غري عادي ب�ارز من الرمال، 
ل�م يكن بإمكانه�م أن يصدقوا حظهم، حيث ُفتح الق�رب للمرة األوىل منذ 
4 آالف عام.ولحس�ن الحظ، اس�تحوذت سلس�لة »أرسار وادي امللوك« يف 

مرص، التابعة ل�  Channel 4، عىل لقطات حرصية ومثرية.
وأوضح الراوي: »يف أس�وان، أليخاندرو مستعد لفتح قرب ُيعتقد أنه مقام 
نبي�ل عاش قبل 4 آالف عام«. وأدخل فريق�ه صندوقا مغطى بورق خال 

من األحماض، ملنع انهيار القرب.
وقال سريانو: »سنقوم بنقل األلواح الحجرية بعناية كبرية، فالوزن يبلغ 

زهاء 300 كغ. 

طريقة للوقاية من مرض عيص عىل العالج

العلامء يكتشفون طريقة لتجديد
 شبابية الدماغ

من أجل إحياء الرتاث العراقي

مدير دائرة الفنون يلتقي مسؤولة املركز العراقي 
لتأهيل املرأة وتشغيلها

»قرب لـم ُيمس« يف مرص يذهل عالـم آثار 
يف اكتشاف مفاجئ!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

اهلدف السامي حلركة االصالحيشء مما ال نعرف وال نعلم 

محمد عبد الجبار الشبوطمنهل عبد األمير المرشدي

املف�روض ان حرك�ة االصالح ال تس�تهدف اس�تبدال ش�خص مكان ش�خص انما 
تس�عى اىل اس�تبدال نهج س�يايس فاس�د باخر صالح. وق�د اتفق الن�اس عىل ان 
املحاصصة واحتكار الس�لطة هي النهج الفاسد، وان النهج الصالح هو العودة اىل 
الش�عب واستعادة سيادته وحقه يف تقرير مصريه بالتطبيق السليم للديمقراطية 
وباالنتخاب الفردي. ولذا كانت املطالبة باس�تقالة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
والعودة اىل الربملان الحايل الختيار رئيس وزراء جديد تشتيتا للجهد ومضيعة للوقت 
ومناورة او مطبا او طعما او اشغاال الجهاض حركة االصالح وحرفها عن مسارها 
الطبيعي. وكان املفروض ان يتم الرتكيز عىل تطبيق املادة 64 من الدستور، اي حل 
الربمل�ان، وتحول الحكومة اىل ترصيف اعمال، واج�راء انتخابات مبكرة باالنتخاب 
الفردي. وحني وقعت االس�تقالة، مع بقاء رئيس الوزراء »املستقيل« يف منصبه اىل 
امد غري منظور، اصبح موضوع اختيار رئيس وزراء جديد هو الشغل الشاغل، مع 
اثارة نقاش عقيم حول تشكيل حكومة مؤقتة ام بوالية كاملة. ويف غمرة االنشغال 
العبثي بتداول اس�ماء اشخاص »مرش�حني« لتويل املنصب، برز اتجاهان يف من له 
احقية ترشيح االس�م: االتجاه االول يقول بان ذلك من حق املتظاهرين، واالتجاه 
الثاني يقول بان ذلك من حق الطبقة السياس�ية الحاكمة. ولكن كال االتجاهني ال 
يحقق�ان الهدف املطلوب. فاالتجاه االول ال يس�تقيم ال ديمقراطيا وال دس�توريا. 
فاملتظاه�رون مهما كان�وا ومهما كان عدده�م ال يمكنهم ان ينوب�وا ديمقراطيا 
عن اغلبية الش�عب الذين ال نعرف موقفهم وخيارهم، كما انهم لم يكتسبوا صفة 
»الكتلة االكثر عددا برملانيا« دستوريا كي يكون من حقهم ترشيح رئيس الوزراء. 
كم�ا ان اع�ادة حق ترش�يح رئيس ال�وزراء اىل الطبقة السياس�ية مص�ادرة عىل 
املطلوب، تس�تبطن تناقضا خطريا مع مق�والت الحركة االصالحية. فاملفروض ان 
حركة االصالح جاءت ردا عىل فس�اد الطبقة السياس�ية الحاكمة وفشلها يف ادارة 
الدولة وتحس�ني حياة الناس واالستجابة اىل مطالبهم، فكيف يصح العودة اليها يف 
ترش�يح رئيس الوزراء البديل؟ ولالس�ف لم ينتبه اىل هذا التناقض اال القلة القليلة 
من الناس.  وكان هذا، فضال عن اس�باب اخرى، من اس�باب الجمود الذي س�يطر 
عىل املش�هد السيايس منذ اس�تقالة عادل عبد املهدي. وبقيت املهمة االكثر الحاحا 
ه�ي كيفية الخروج من مأزق الجمود. وال س�بيل اىل ذل�ك اال بحدث او خطوة اكرب 
م�ن الجمود نفس�ه، اكرب من مجرد اختي�ار رئيس وزراء جدي�د. وليس هناك امر 
اكرب من ذلك اال املناداة بحل مجلس النواب، بموجب املادة 64، واستمرار الحكومة 
الحالية املستقيلة بوصفها حكومة ترصيف اعمال، واجراء انتخابات مبكرة خالل 
60 يوما بموجب قانون االنتخاب الجديد )رغم نواقصه اذا لم يكن باالمكان تعديله 
خالل هذه الفرتة(. ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصالحيات وبحسب 
الطريقة الدستورية املعتمدة. واذا كان الفرض صحيحا من ان املتظاهرين يعربون 
)وهذه تختلف عن كلمة يمثلون( عن رغبة اغلبية املواطنني، فان االنتخابات املبكرة 
البد ان تسفر عن تشكيل برملان سليم التمثيل عن رغبة وارادة اغلبية الناس وتوجد 
فيه كتلة تحقق اغلبية مطلقة. وسيكون هذا الربملان قادرا عىل انتاج حكومة تلبي 
طموحات املواطنني وتحقق رغباتهم. وس�وف تتوىل هذه الحكومة تنفيذ الربنامج 

االصالحي وفق جدول زمني ثالثي االبعاد: عاجل ومتوس�ط وبعيد.
ه�ذا هو املخرج م�ن الجمود الراهن. وهو مخرج قد ال يعج�ب بعض الناس الذين 
يستعجلون املكاسب السطحية، او يخافون من انكشاف الحقيقة. لكن رفض هذا 

املخرج وعدم االخذ به سوف يطيل امد معاناة الناس بدون مربر معقول. 

ما نراه اليوم من سطوة الرش عىل مكامن الخري وغلبة بعض الباطل عىل بعض 
الحق يدعونا لنس�أل ملاذا خلق الله ال�رش والفقر واملعاناة والحروب واألمراض؟ 
مل�اذا يم�وت األطفال جوع�ا يف افريقيا؟ ألي�س الله هو الرحم�ن الرحيم فكيف 
يمتلئ الكون بكل هذه املآيس؟ اسئلة كثرية كان هناك من اجاب عنها قبل ثالثة 
وثالث�ني قرن�ًا من اآلن ليس أقله�ا رؤية الله )رب أرني أنظ�ر إليك..( فلما تجىل 
رب العزة كان الذي كان لكن األهم عىل ما يبدو هو عندما س�أل موىس ربه عن 
القدر وكيف يعمل وهي بالذات عني أس�ئلتنا الي�وم فطلب منه الله عز وجل أن 
يالقي الخرض عليه الس�الم والذي يحمل صفة ويل من أولياء الله ويمثل يد الله 
الت�ي تغري أقدار الناس، والجميل أن هذا القدر يتكلم لذلك كانت تلك معادلة بني 
( مثلنا تماما لديه نفس أس�ئلتنا وبني قدر الله املتكلم الذي جاء عنه  نبي )برَرشرَ
يف كتاب الله )آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما(، أي أنه قدر رحيم 
وعلي�م وه�ذا أصل مهم جدا ثم يقول س�يدنا موىس عليه الس�الم )برش(: )هل 
رَا  ربرْ ِعيرَ صرَ ترَِطيعرَ مرَ درَا(. يرد القدر )إنَّكرَ لن ترَسرْ ترَ ُرشرْ ِني مما ُعلِّمرْ لِّمرَ رَتَِّبُعكرَ عىل أن ُتعرَ أ
ا..(.  كان الجواب جوه�ري جدا، فأقدار  رَ رُب ع�ىل ما لم ُتِحطرْ به ُخ�ربرْ وكي�ف ترَصرْ
الل�ه فوق إمكانيات عقل�ك البرشي ولن تصرب عىل التناقض�ات التي تراها فإن 
اتبعتني فال تس�ألني عن يشء حتى أحدث لك منه ذكراً. يميض الرجالن ويركبا 
يف قارب ملس�اكني يعملون يف البحر ويقوم الخرض بخرق القارب وواضح تماما 
أن أصحاب املركب عانوا كثريا من فعلة الخرض ألن موىس تساءل بقوة عن هذا 
�يرْئرَا إمر(. عتاب  ا.. لقد ِجئرْترَ شرَ لرَهرَ رَهرْ �ِرقرَ أ ترَها لُِتغرْ ررَقرْ الرش كما نتس�اءل نح�ن )رَخرَ
للق�در تمام�ا كما نفعل.. أخلقتني بال ذرية كي تش�مت بي الن�اس؟ أفصلتني 
م�ن عميل كي أصب�ح فقريا؟ أمرضتني ك�ي اغدوا ذليال؟ نفس األس�ئلة.. لكن 
م�ا لبثوا أن عرفوا بعد ذه�اب الخرض ومجىء امللك الظالم أن خرق القارب كان 
رشاً مفي�داً لهم ألن امللك لم يأخذ القارب غصباً.  يميض الرجالن ويقوم الخرض 
الذي وصفناه بالرحمة والعلم بقتل الغالم ويميض فيغضب موىس عليه السالم 
ترَلرْترَ نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا(. هكذا  ويعاتب بلهجة أشد. )أقرَ
يميض الخرض ع ليقتل الغالم وتحزن عليه امه الذي ربته سنينا يف حجرها وهي 
لم تستطع أبدا أن تعرف أن الطفل الثاني كان تعويضا عن األول وأن األول كان 
س�يكون س�يئا. ثم يصل موىس والخ�رض إىل القرية فيبني الج�دار ليحمي كنز 
اليتامى هل اليتامى كانوا عرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ ال. هل فهم موىس 
ال�ر من بن�اء الجدار؟ ال. ثم مىض الخ�رض القدر املتكلم بع�د أن رشح ملوىس 
ولنا جميعا كيف يعمل القدر والذي يمكن تلخيصه ببساطة كاآلتي. الرش يشء 
نس�بي ومفه�وم الرش عندنا كبرش مفه�وم قارص ألننا ال ن�رى الصورة كاملة 
فم�ا ب�دا رشا ألصحاب املركب اتضح أنه خري لهم. هذا اول انواع الرش، رش تراه 
فتحس�به رشا فيكش�ف الله لك أنه كان خريا وهذا نراه كثريا. النوع الثاني مثل 
قتل الغالم رش تراه فتحس�به رشا لكنه يف الحقيقة خري وال يكشف الله لك ذلك 
فتعي�ش عم�رك وأنت تعتقد أنه رش مث�ل قتل الغالم لم تعرف أم�ه أبدا لم قتل. 
الن�وع الثالث وهو األهم ه�و الرش الذي يرصفه الله عن�ك دون أن تدري. لطف 
الله الخفي مثل بناء الجدار أليتام الرجل الصالح. أخريا وليس آخرا اعود واقول 
ال تستغرب كل ما تراه اليوم يف بالدنا وما حولنا فيجب أن نقتنع بكلمة الخرض 
األوىل ما معناه لن تس�تطيع ي�ا ابن آدم أن تفهم أقدار الل�ه فالصورة أكرب من 

عقلك لذلك كن متعلما صاغيا لعقل الحكيم وكالمه ونصحه ورشده.

آبل تديل باعرتاف يثري خماوف حول خرق خصوصية املستخدمني
أكدت آبل أنها تقوم بمسح صور 
املستخدمني يف محاولة للكشف 
ع�ن أدل�ة ع�ىل إس�اءة معاملة 
تكش�ف  ل�م  ولكنه�ا  األطف�ال 
س�وى القليل عن كيفية تطبيق 
عمليات املسح، ما أثار مخاوف 

بشأن خصوصية البيانات.
وع�ىل الرغ�م م�ن أنه م�ن غري 
عملي�ة  ب�دأت  مت�ى  الواض�ح 
املس�ح الضوئ�ي للص�ور، فقد 
أك�دت ج�ني هورف�اث، كب�رية 
مس�ؤويل الخصوصية يف آبل، يف 
حديث بوالي�ة الس فيغاس هذا 
األس�بوع، أن الرشكة »تستخدم 
بع�ض التقني�ات للمس�اعدة يف 
فح�ص م�واد االعت�داء الجنيس 

عىل األطفال«.
وأش�ارت آب�ل يف البداي�ة إىل أنها ق�د تفحص 
الص�ور بحث�ا ع�ن ممارس�ات محظ�ورة يف 
الع�ام امل�ايض، وتأت�ي ترصيح�ات هورفاث 
بمثابة التأكيد األول عىل مواصلة آبل عمليات 

املسح.
ويستخدم عدد من عمالقة التكنولوجيا، بما 

يف ذل�ك »فيس�بوك« و«توي�رت« وغوغ�ل، أداة 
ملسح الصور تعرف باسم PhotoDNA، تقوم 
بمراجع�ة الصور مع قاع�دة بيانات تحتوي 
عىل صور إس�اءة معروفة. ومن غري املعروف 
ما إذا كانت أداة املس�ح الضوئي، التي تتبعها 

آبل، تستخدم تقنية مماثلة.
وأدت هذه الخط�وة إىل التفكري يف مدى تأثري 

عمليات املس�ح الضوئي للصور 
املس�تخدمني،  خصوصي�ة  عىل 
خاص�ة بالنظ�ر إىل التفاصي�ل 
الهزيل�ة الت�ي قدمته�ا الرشكة 

حتى اآلن بشأن عملية الفرز.
ق�ال   ،RT م�ع  حديث�ه  ويف 
تشادويك مور، الصحفي واملعلق 
الجمي�ع  »بالطب�ع  الس�يايس: 
يرغ�ب بوق�ف إس�اءة معامل�ة 
األطفال، وهذه ليس�ت القضية 
هنا. ال أعتق�د أن آبل تهتم حقا 

يف مكافحة الجريمة«.
وق�ال بيل ميو، الخب�ري التقني، 
املس�تخدمة  التكنولوجي�ا  إن 
ذكية حقا، وال »تعني بالرضورة 
أن آب�ل يمكنها أن ت�رى صورك 
بالفع�ل، حي�ث يمك�ن للرشكة 
فحص الصور واختبارها دون إزالة تشفريها 

فعليا«.
ويف أغس�طس امل�ايض، ُكش�ف ع�ن حصول 
مقاويل آبل عىل إمكانية الوصول إىل املحادثات 
الخاصة بالعمالء، من خالل برنامج املس�اعد 

الذكي،Siri، يف محاولة »لتقييم« أدائها.

المستقبل العراقي / إنعام العطيوي 

التق�ى املدير الع�ام لدائرة الفن�ون العامة الدكتور ع�يل عويد العبادي 
مس�ؤولة املركز العراقي لتأهيل املرأة وتش�غيلها الس�يدة جنان مبارك 

التميمي يف مكتبه بوزارة الثقافة صباح أمس الثالثاء.
وج�رى خالل اللق�اء االتفاق ع�ىل عدة برام�ج ثقافية إلحي�اء الرتاث 
العراقي يف املستقبل القريب بما يتمايش وتخصص دائرة الفنون العامة 

وسبل تمكني املرأة يف املجاالت الثقافية .
ورح�ب املدي�ر الع�ام لدائ�رة الفن�ون العام�ة ب�كل الكف�اءات الفنية 
واألكاديمية التي تس�هم بش�كل فعيل يف إحياء الفن التشكييل العراقي 
معرباً عن سعادته لفتح باب التعاون واالهتمام برفد الثقافة العراقية 

وأحياء الرتاث العراقي يف كل املحافل العربية والعاملية.

أبو تراب كرار العاملي

تلك الُقبرْلة املباركة
من فٍم عزيز... إىل جبني شامخ

هل تراها تركت »أثراً ما« عند القائد »املُررِْعب«؟!
ماذا عن سماحة األمني؟!

وماذا عن الجمهور الحبيب الذي أبرص تلك الصورة؟!
لعل اإلجابات موجودة يف ميادين القلوب

قلٌب مىض... وارتقى: سالٌم عىل »السليماني«
وقلٌب ال زال دوره لم ينته... حفظ الله »أبا هادي«

وقل�وب تنت�رش عىل امت�داد بق�اع األرض تت�وق إىل »ما يش�في 
غليلها«:

لقاء... قبلة... فاحتضان
ن ارتقى إىل العلياء مع مرَ

نرْ يزال يقود املسرية... ويحمل الراية ومرَ
ِّد تلك القلوب؟ نرْ ُيربرَ فهل مرَ

صرٌب... هدوء... ودعاء
ة وللحكاية ترَِتمَّ

�ا ِعبرَاِديرَ  رَررْضرَ يرَرُِثهرَ رَنَّ األرْ �ِر أ �ِد الذِّكرْ ترَبرْنرَ�ا يِف الزَُّب�وِر ِمن برَعرْ �درْ كرَ ]ورَلرَقرَ
.] الُِحونرَ الصَّ

الُقْبلة املباركة


