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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

األعرجي للسفري اإليطايل: 
لـسـنـا جـزءًا مـن الـخـالف
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قررت املحكمة االتحادي�ة العراقية العليا، أمس 
األربع�اء، تأجي�ل الحك�م يف الطع�ن بانتخ�اب 
رئاس�ة مجلس النواب اىل 25 من الشهر الحايل، 
وبذلك تكون ق�د مددت قرارها الس�ابق بتعليق 

عمل الرئاسة.
وعقدت املحكم�ة االتحادية، وهي اعىل س�لطة 
قضائية يف البالد، جلسة خاصة تابعتها للنظر يف 
دعويتني قضائيتني تقدم بهما اىل املحكمة النائب 
املستقل باسم خشان والنائب محمود املشهداني 
رئيس السن الذي قاد اول جلسة للربملان يف دورته 
الترشيعية الخامسة والتي عقدت يف التاسع من 
الش�هر الحايل حيث طعنا بالجلسة بذريعة انها 
قد ش�هدت مخالفات دس�تورية واخرى للنظام 

الداخيل ملجلس النواب.
وخالل مرافعة النائب خش�ان، اش�ار اىل ان كل 
م�ا دار يف الجلس�ة االوىل للربمل�ان كان بعيداً عن 
الدستور وفيه مخالفات قانونية كثرية، موضحا 
ان ما تم فيها كان استعراضا للقوة غري صحيح 
وس�بب اصابة رئيس الس�ن للجلس�ة ونقله اىل 

املستشفى.
وم�ن جانبه، قال محامي املش�هداني ان موكله 
غادر الجلس�ة بعد االعت�داء عليه م�ن قبل أحد 
الحارضي�ن بالرضب ع�ىل الرأس ويوج�د لديه 
تقرير طبي يؤكد تعرضه العتداء . واش�ار اىل ان 
موكله قد اس�تلم طلبا من النائب احمد االسدي 
عن اإلطار التنس�يقي بخص�وص الكتلة الكربى 
وانه قد عرض الطلب عىل اللجنة، لكنه لم يعرف 

ما حصل بعد ذلك.
التفاصيل ص2

القضاء ُيمدد »تعليق« رئاسة الربملان
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كركوك جيهان

الرتبية تسمح للراسبني بدرس
 أو اثنني يف السـادس االعدادي بأداء 

االمتحانات وفق »نظام املحوالت«

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت مصادر لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، أمس األربعاء، 
إن األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة أنطوني�و غوترييش عرض 
عىل املستش�ارة األملانية الس�ابقة أنغيال مريكل القيام بدور 
استش�اري يف األم�م املتح�دة. وطلب غوتريي�ش من مريكل 
رئاس�ة مجلس استش�اري برئاسة رؤس�اء دول وحكومات 
س�ابقني، وفقا ملص�ادر األمم املتحدة. ومن املق�رر أن يحدد 
املجل�س املناف�ع العامة العاملي�ة وغريها من املج�االت ذات 
االهتمام املشرتك التي تشتد فيها الحاجة إىل إدخال تحسينات 
عىل مجاالت الحكم، وأن يقرتح خيارات لكيفية تحقيق ذلك. 

وطبقة األوزون مثال ع�ىل الصالح العام العاملي، ويمكن أن 
ينطبق ه�ذا املصطلح أيضا عىل اللوائح الس�ارية دوليا مثل 
تلك املتعلقة بس�المة الطريان والتجارة العاملية. لكن مريكل 
رفض�ت العرض، وفق ما أكده مكتبها يف برلني يف وقت الحق 
ردا ع�ىل استفس�ار »د ب أ«.  وقال املكت�ب: »اتصلت مريكل 
باألمني العام لألمم املتحدة األسبوع املايض وشكرته وأبلغته 
أنها لن تقب�ل العرض«. واملجلس االستش�اري الذي اقرتحه 
غوتريي�ش ه�و أحد أب�رز مش�اريع اإلصالح الت�ي اقرتحها 
األم�ني العام لألم�م املتحدة يف واليت�ه الثانية، الت�ي بدأت يف 
كان�ون الثاني. ووفق�ا لغوترييش، كش�فت جائحة فريوس 

كورونا عن ثغرات كبرية يف التعاون الدويل.

      بغداد / المستقبل العراقي

لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  ح�ذرت 
االنس�ان يف العراق، أمس األربعاء، من 
االثار الصحية الس�يئة املرتتبة بس�بب 
موج�ة الصقي�ع وال�ربد الت�ي تجتاح 
اغل�ب املناط�ق الش�مالية م�ن العراق 
الفئ�ات  والت�ي الق�ت بظالله�ا ع�ىل 
املس�تضعفة واملترضرة منها وخاصة 
النازح�ني منه�م. وقال�ت املفوضية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن »مكتبه�ا يف محافظ�ة نينوى 
تس�لم سلس�لة نداءات تفي�د بتعرض 

قض�اء س�نجار ملوجة صقي�ع وثلوج 
وانخف�اض كب�ري يف درج�ات الحرارة 
بش�كل غ�ري مس�بوق ومن خ�الل ما 
ارشته االرص�اد الجوية العراقية والتي 
اثرت م�ن خاللها عىل أغل�ب مخيمات 
املنطق�ة ومنه�ا مخي�م  النازح�ني يف 
رسدشتي يف جبل سنجار«. واضاف أن 
»هناك مئ�ات العوائل املحارصة نتيجة 
موج�ة الثل�ج القوي�ة الت�ي اجتاحت 
املنطق�ة وان الظ�روف الجوي�ة اذا ما 
استمرت سوف تؤدي إىل كارثة إنسانية 
بح�ق املواطن�ني املقيم�ني يف املنطقة، 
يرافقه نقص ملحوظ يف الكهرباء واملاء 

والوق�ود ، الس�يما وان اغلب س�اكني 
ه�ذه املخيمات من االطف�ال النازحني 
وكب�ار الس�ن ويعيش�ون يف اماك�ن ال 
تتوافر فيها متطلبات التدفئة، مما ادى 
اىل اصاب�ة العديد منه�م اىل نزالت الربد 
يف ظل انتش�ار وب�اء متح�ور فريوس 
كورونا )اوميك�رون( الذي حذرت منه 

وزارة الصحة خالل االيام املاضية«.
لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  وطالب�ت 
االنس�ان يف العراق، الجهات الحكومية 
العراقي�ة  الهج�رة  ب�وزارة  املتمثل�ة 
والجهات الس�اندة لها واالدارة املحلية 
يف محافظ�ة نين�وى وقي�ادة عمليات 

نين�وى ب�«تكثي�ف الجه�ود وايص�ال 
املس�اعدات العاجلة واملالبس والفرش 
االبي�ض  النف�ط  وم�ادة  واالغطي�ة 
والبنزين بكافة الوس�ائل املتاحة، ملنع 
ح�دوث كارث�ة انس�انية يف املنطقة«. 
وأكدت عىل »رضورة توزيع الكرفانات 
للنازح�ني املتبقني يف املخيمات وايصال 
الكهرب�اء واملاء لهم والتي اصبحت من 
الرضورات القص�وى واالرساع باعادة 
النازح�ني ملناطقهم الت�ي نزحوا منها 
وتوف�ري البيئ�ة الالزمة الع�ادة الحياة 

ملناطقهم ومن كافة الجوانب«.
التفاصيل ص2
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الرتبية تسمح للراسبني بدرس أو اثنني يف السادس االعدادي بأداء االمتحانات وفق »نظام املحوالت«
     بغداد / المستقبل العراقي 

قررت وزارة الرتبية، أمس األربعاء، الس�ماح للراس�بني بدرس أو اثنني أداء 
االمتحانات وفق »نظام املحوالت«.

وقالت الوزارة، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »هيئة الرأي 
يف وزارة الرتبية قررت اليوم، الس�ماح للطلبة املنتظمني يف الصف السادس 
االع�دادي بفروع�ه كافة وللدراس�تني )الصباحية واملس�ائية(، الراس�بني 
منهم بدرس أرو درس�ني، لس�نتني او الس�نة األخرية ب�إداء االمتحان وفقاً 
لنظ�ام املحاوالت«، مبينة أن »اللجنة الدائمة لالمتحانات س�تضع ضوابط 

وتعليمات تنفيذ هذا القرار«.
وأك�دت ال�وزارة ان »العمل بنظام الدور الثالث س�يتوقف ابت�داًء من العام 
الدرايس الح�ايل واألعوام االخرى املقبلة ويش�مل جميع املراحل الدراس�ية 

)االبتدائية، املتوسطة، اإلعدادية(«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قررت املحكم�ة االتحادية العراقي�ة العليا، 
أم�س األربع�اء، تأجي�ل الحك�م يف الطع�ن 
بانتخاب رئاس�ة مجلس الن�واب اىل 25 من 
الشهر الحايل، وبذلك تكون قد مددت قرارها 

السابق بتعليق عمل الرئاسة.
وعق�دت املحكم�ة االتحادي�ة، وه�ي اعىل 
س�لطة قضائي�ة يف الب�الد، جلس�ة خاصة 
تابعتها للنظ�ر يف دعويتني قضائيتني تقدم 
بهم�ا اىل املحكم�ة النائب املس�تقل باس�م 
خش�ان والنائب محمود املش�هداني رئيس 
الس�ن الذي قاد اول جلسة للربملان يف دورته 
الترشيعية الخامسة والتي عقدت يف التاسع 
من الش�هر الح�ايل حي�ث طعنا بالجلس�ة 
بذريعة انها قد ش�هدت مخالفات دستورية 

واخرى للنظام الداخيل ملجلس النواب.
وخالل مرافعة النائب خش�ان، اش�ار اىل ان 
كل ما دار يف الجلسة االوىل للربملان كان بعيداً 
عن الدستور وفيه مخالفات قانونية كثرية، 
موضح�ا ان م�ا تم فيه�ا كان اس�تعراضا 
للق�وة غ�ري صحيح وس�بب اصاب�ة رئيس 

السن للجلسة ونقله اىل املستشفى.
وم�ن جانب�ه، قال محام�ي املش�هداني ان 
موكله غادر الجلس�ة بعد االعتداء عليه من 
قب�ل أح�د الحارضين بالرضب ع�ىل الرأس 
ويوج�د لدي�ه تقري�ر طب�ي يؤك�د تعرضه 
العتداء . واشار اىل ان موكله قد استلم طلبا 

م�ن النائب احمد االس�دي ع�ن اإلطار التنس�يقي 
بخصوص الكتلة الكربى وانه قد عرض الطلب عىل 

اللجنة، لكنه لم يعرف ما حصل بعد ذلك.
اما محامي رئيس الربملان املنتخب محمد الحلويس 
فقد اوضح أن س�بب مغادرة رئيس الس�ن محمود 
املش�هداني للجلس�ة األوىل ج�اء بس�بب اع�رتاض 
النائب باسم خشان عىل ترشيح الحلبويس لرئاسة 

مجلس النواب.

واوضح يف مرافعته ان املشهداني طلب التداول مع 
الكتل السياسية بغية البت يف بموضوع الطلب الذي 
قدم من املعرتض خش�ان، مشريا اىل انه لم يحصل 
ت�داول حي�ث طلب قس�م من الن�واب االس�تمرار 
بالجلس�ة وصعدوا اىل منصة رئيس الس�ن ومن ثم 
تم حص�ول تدافع وبعد ذلك قام�ت القوات األمنية 

بإخراج املشهداني ونقله إىل املستشفى .
وب�ني محامي الحلبويس انه اس�تنادا الحكام املادة 
خمس�ة من النظام الداخيل واملادة 54 من الدستور 

من الرضوري أن يرتأس الجلسة رئيس السن والذي 
يلي�ه هو عام�ر الفايز الذي اعت�ذر بموجب الطلب 
املقدم من�ه ونتيجة لذلك توىل النائب خالد الدراجي 
من قائمة العزم رئاس�ة الجلسة وبعد التحقق من 
أمري�ن األول صح�ة الطلب املقدم من قب�ل النائب 
عامر الفايز وتاكيد ترشح املشهداني وعدم عودته 
إىل رئاس�ة الربملان وتحقق النصاب تمت انتخابات 

رئيس الربملان ونائبيه.
وكان�ت املحكم�ة االتحادية ق�د أوقف�ت يف الثالث 

عرش من الشهر الحايل عمل رئاسة الربملان 
واص�درت أم�را والئي�ا بذلك اثر اس�تالمها 
دعويت�ني قضائيتني تقدم به�ا اىل املحكمة 
النائبني خش�ان واملش�هداني الذي قاد اول 
جلسة للربملان يف دورته الترشيعية الخامسة 
والتي عقدت يف التاس�ع من الش�هر الحايل 
حيث طعنا بدس�تورية وقانونية الجلس�ة 
بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية 

واخرى للنظام الداخيل ملجلس النواب.
ويف وقت سابق اوضحت املحكمة إن »االمر 
الوالئي ال يؤثر عىل رسيان املدد الدستورية 
االس�تحقاقات  بقي�ة  اكم�ال  بخص�وص 
االق�ى  باملوع�د  واملتمثل�ة  الدس�تورية 
الثام�ن  يف  الجمهوري�ة  رئي�س  النتخ�اب 
من الش�هر املقب�ل وما يليها م�ن اجراءات 
بخصوص تكليف مرش�ح الكتل�ة النيابية 
االكث�ر عددا لتش�كيل الحكومة اذ ان اهذه 
املدد الدستورية واالستحقاقات الدستورية 
تتاث�ر يف حال�ة واحدة فقط فيم�ا اذا صدر 
قرار نهائي بالغاء اجراءات جلس�ة مجلس 
الن�واب تلك وه�ذا االمر لم يحص�ل اىل االن 
املرافع�ة  ب�ه يف جلس�ات  ينظ�ر  وس�وف 
بحض�ور الطرف�ني املتداع�ني ح�ال اكمال 
اج�راءات تبلي�غ املدعى علي�ه )الحلبويس( 

اضافة اىل وظيفته«.
وبحس�ب مجلس القض�اء االعىل فان االمر 
الوالئي هو األمر الذي تصدره املحكمة بناًء 
عىل طل�ب دون تبلي�غ الط�رف االخر وهو 
قرار وقت�ي يصدره الق�ايض يف االحوال املنصوص 
عليها يف القانون ويجوز العدول عنه او تعديله كال 

او جزءا من القايض ذاته.
وكان الربمل�ان العراق�ي ق�د انتخب خالل جلس�ته 
األوىل محمد الحلبويس لرئاسة املجلس لوالية ثانية 
والقيادي يف التياري الصدري حاكم الزاميل نائبا أوال 
له والنائب ع�ن الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 

شاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

تقديم دفوعات وأدلة جديدة.. وتأجيل البت بدستورية »اجللسة األوىل« اىل الثالثاء املقبل

القضاء ُيمدد »تعليق« رئاسة الربملان

العدد )2534(   20     كانون الثاني    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت املفوضية العليا لحقوق االنسان 
يف الع�راق، أم�س األربع�اء، م�ن االث�ار 
الصحية الس�يئة املرتتبة بس�بب موجة 
الصقيع والربد التي تجتاح اغلب املناطق 
الشمالية من العراق والتي القت بظاللها 
عىل الفئات املستضعفة واملترضرة منها 

وخاصة النازحني منهم.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه إن »مكتبه�ا يف 
محافظة نينوى تس�لم سلس�لة نداءات 
تفي�د بتع�رض قض�اء س�نجار ملوج�ة 
صقيع وثلوج وانخفاض كبري يف درجات 
الحرارة بش�كل غري مسبوق ومن خالل 
م�ا ارشت�ه االرص�اد الجوي�ة العراقية 
والت�ي اث�رت م�ن خالله�ا ع�ىل أغل�ب 
مخيم�ات النازح�ني يف املنطق�ة ومنها 

مخيم رسدشتي يف جبل سنجار«.
العوائ�ل  مئ�ات  »هن�اك  أن  واض�اف 

املح�ارصة نتيج�ة موجة الثل�ج القوية 
الت�ي اجتاح�ت املنطق�ة وان الظ�روف 
الجوية اذا ما اس�تمرت س�وف تؤدي إىل 
كارثة إنس�انية بحق املواطنني املقيمني 
يف املنطق�ة، يرافق�ه نق�ص ملحوظ يف 
الكهرب�اء وامل�اء والوقود ، الس�يما وان 
اغلب ساكني هذه املخيمات من االطفال 
النازح�ني وكب�ار الس�ن ويعيش�ون يف 
اماكن ال تتوافر فيها متطلبات التدفئة، 
مما ادى اىل اصابة العديد منهم اىل نزالت 

الربد يف ظل انتشار وباء متحور فريوس 
كورون�ا )اوميكرون( ال�ذي حذرت منه 

وزارة الصحة خالل االيام املاضية«.
لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  وطالب�ت 
االنس�ان يف العراق، الجه�ات الحكومية 
العراقي�ة  الهج�رة  ب�وزارة  املتمثل�ة 
والجهات الساندة لها واالدارة املحلية يف 
محافظ�ة نينوى وقيادة عمليات نينوى 
الجهود وايصال املس�اعدات  ب�«تكثيف 
العاجل�ة واملالب�س والف�رش واالغطية 

ومادة النف�ط االبي�ض والبنزين بكافة 
الوس�ائل املتاح�ة، ملن�ع ح�دوث كارثة 

انسانية يف املنطقة«.
وأكدت ع�ىل »رضورة توزيع الكرفانات 
للنازحني املتبق�ني يف املخيمات وايصال 
الكهرباء واملاء له�م والتي اصبحت من 
ال�رضورات القص�وى واالرساع باعادة 
النازح�ني ملناطقه�م التي نزح�وا منها 
وتوف�ري البيئ�ة الالزم�ة الع�ادة الحياة 

ملناطقهم ومن كافة الجوانب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س 
االربع�اء، رئيس تي�ار الحكمة عم�ار الحكيم، وبحث 
مع�ه، جمل�ة ملفات أبرزه�ا رضورة تش�كيل حكوم 

متوازن�ة. وذكر بيان صدر عن مكت�ب الحكيم، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »اس�تقبلنا دولة 
رئيس مجل�س الوزراء األس�تاذ مصطف�ى الكاظمي 
واس�تعرضنا مس�تجدات الوض�ع الس�يايس والواقع 
األمن�ي والخدم�ي يف الب�الد«.  وأض�اف، »دعون�ا إىل 

تش�كيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية 
وأهمي�ة أن تنه�ض الحكوم�ة القادم�ة بمهامه�ا يف 
توف�ري الخدمات وفرص العم�ل والكثري من التحديات 
واألولويات«.  وتابع، »كما ناقش�نا مستجدات الواقع 
الصح�ي بعد املوجة الرابعة التي رضبت البالد وحثثنا 

ودولت�ه املؤسس�ات املعنية ع�ىل تحمل مس�ؤوليتها 
فيما يتعلق بالتوعية واللقاحات«.   وأش�ار إىل أنه »تم 
التأكي�د عىل تفعي�ل الجهد اإلس�تخباري أكثر من ذي 
قب�ل وإدامة العمليات اإلس�تباقية، ودعونا إىل مراعاة 

مصالح املواطنني عند اتخاذ القرارات واملواقف«.

حقوق اإلنسان حتذر من آثار »الصقيع« عىل النازحني يف سنجار

الكاظمي يلتقي احلكيم ويناقشان »أبرز التحديات« ومستجدات الوضع األمني

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى مكت�ب رئيس تحال�ف الفتح 
األربعاء،  أم�س  العام�ري،  ه�ادي 
مناقشة تشكيل الحكومة أو مرشح 
رئاسة الوزراء خالل زيارة العامري 
إىل كردس�تان.  وقال املكتب يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه: »ننفي بش�كل قاط�ع ما يتم 
تداوله من قبل بعض وسائل اإلعالم 
والشخصيات السياسية بخصوص 
موضوع مناقشة تشكيل الحكومة 
أو ترش�يح أي ش�خصية سياسية 

ملنصب رئيس مجلس الوزراء خالل 
زيارة الس�يد هادي العامري إلقليم 
كردس�تان والحوارات التي أجريت 
مع السيد مسعود البارزاني والسيد 
رئي�س إقلي�م كردس�تان والس�يد 

رئيس حكومة اإلقليم«. 
وأضاف املكت�ب، أن »كل ما يتداول 
بهذا الخصوص كذب محض ويقع 
األوراق  خل�ط  مح�اوالت  ضم�ن 
وتضلي�ل ال�رأي الع�ام«، داعي�اً يف 
الوق�ت نفس�ه وس�ائل اإلع�الم إىل 
»توخي الدقة والحذر ونقل املعلومة 

من مصادرها الرسمية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائ�د قاط�ع عملي�ات دياىل 
للحش�د الش�عبي طالب املوسوي، 
عملي�ة  انط�الق  االربع�اء،  أم�س 
أمنية لتطهري ح�وض نهر العظيم 

الرشقي.
 وذك�ر بي�ان إلعالم الحش�د تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»يف الس�اعة الس�ابعة م�ن صباح 
األربع�اء، انطلق�ت عملي�ة أمني�ة 
بمش�اركة )الل�واء 23 ول�واء نداء 
دي�اىل يف الحش�د الش�عبي( ابتداًء 
من س�د العظي�م وانته�اًء بمصب 
نه�ر العظيم يف نهر دجل�ة يف قرية 

صفي�ط، قام�ت األلوية املش�اركة 
بمس�ك خط جنوب مع�رب النعمان 
دجل�ة  يف  النه�ر  مص�ب  باتج�اه 

بمسافة 10 كيلومرتات«.
الهندس�ة  »مش�اركة  اىل  ولف�ت 
العس�كرية ومكافح�ة املتفج�رات 
وبقي�ة الصنوف الس�اندة يف هيئة 

الحشد الشعبي«.
وب�ني ان »العملي�ة ته�دف إىل منع 
تس�لل العدو وإحكام الطوق عليه، 
فضال عن املداهمة والتفتيش بحثا 
ع�ن املضاف�ات التابع�ة لداع�ش« 
مش�ريا اىل ان »العملي�ة ستس�تمر 
أهدافه�ا  تحقي�ق  حت�ى  ليوم�ني 

املرسومة«.

العامري ينفي ترشيح أي شخصية لرئاسة 
الوزراء: حمض كذب

عمليات دياىل تطلق عملية أمنية كبرية 
لتطهري حوض هنر العظيم الرشقي

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م األعرج�ي، أمس 
األربعاء، مع الس�فري اإليطايل الجديد يف بغداد، ماوريتس�و 
كريكانت�ي، األوض�اع السياس�ية والعالق�ات الثنائي�ة بني 

العراق وإيطاليا.   
وذك�ر بي�ان صدر ع�ن مستش�ارية األمن الوطن�ي، تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »األعرج�ي رح�ب  
بالس�فري اإليط�ايل الجدي�د يف بغ�داد، متمني�ا ل�ه النج�اح 
والتوفيق يف عمل�ه، مؤكدا أهمية تعزي�ز العالقات املتميزة 

والتعاون املش�رتك ب�ني البلدين، مش�يدا بمواق�ف إيطاليا 
تجاه العراق ودعمها املتواص�ل يف مجال مكافحة اإلرهاب 

وامللف اإلنساني«.
وأش�ار الس�فري اإليطايل، إىل أن »بالده قدمت الدعم للعراق 
يف حرب�ه ض�د داعش اإلرهابي، وس�تقدم املس�اعدة أيضا، 
عن طريق حلف الناتو، لكونها س�ترتأس الحلف يف الش�هر 
الخامس من العام الحايل، مؤكدا اهتمام بالده بهذا التعاون 
عن طريق املستش�ارين وتدري�ب القوات األمنية، الس�يما 

قطعات الرشطة االتحادية التابعة لوزارة الداخلية«.  
من جانبه أعرب األعرجي عن »تطلع الحكومة العراقية ألن 

يك�ون هناك تع�اون ثنائي يف املجاالت العس�كرية واألمنية 
والصحية واالقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية ».  
كم�ا ثّمن الس�فري اإليط�ايل – وف�ق البي�ان - »دور العراق 
يف إج�راء حوار للدول املجاورة، مش�يدا بعق�د املؤتمر الذي 

استضافته بغداد مؤخرا«.  
وأك�د األعرجي أن »العراق ليس جزءا م�ن الخالف اإليراني 
األمريكي، مؤكدا سعي العراق إلجراء حوارات مبارشة عىل 
أرضه، واستمراره بسياسة االنفتاح عىل دول العالم وتبنيه 
سياسة حل األزمات بشكل مبارش، وأنه لن يكون ضمن أي 

محور أو معركة يف املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود، 
تمكنت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة، من 
القب�ض ع�ىل متهم برسق�ة عجل�ة يف بغداد 

وآخر بحوزته مواد مخدرة يف البرصة.
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه انها تمكنت من »القبض 
عىل مته�م وبحوزته )370( غ�رام من مادة 
تعاط�ي  ادوات  م�ع  املخ�درة  الكريس�تال 
يف الب�رصة واخ�ر برسق�ة عجل�ة وضب�ط 

العجل�ة املرسوق�ه بحوزته بوق�ت قيايس يف 
بغداد«،مشريًة إىل أنه »اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية بحقهم اصولياً«.
كما تمكنت مفارز مديرية رشطة بغداد، من 

تحرير مختطف والقبض عىل الخاطفني.
وذك�رت بي�ان للمديري�ة تلق�ت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه ان »مفارزها طوقت 
مكان احتجاز املختط�ف والقت القبض عىل 
اربع�ة متهم�ني وبحوزة احدهم مس�دس«، 
مش�ريًة إىل انه�ا »حررت املختطف وس�لمت 
املتهمني اىل مكافحة االجرام التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم وفق القانون«.

أعلنت قيادة العمليات املشرتكة، أمس 
األربعاء، البدء بإع�ادة ترميم ثانوية 
أرضار،  إىل  تعرض�ت  الت�ي  إي�الف، 
بس�بب قص�ف الس�فارة األمريكية، 
يف املنطق�ة الخ�رضاء.   وقالت خلية 
اإلعالم األمني يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إنه »حس�ب 
توجيهات الس�يد القائد العام للقوات 
املس�لحة، واىل جان�ب عمله�ا األمني 
يف تأم�ني املناط�ق وامل�دن ومالحق�ة 
عنارص داع�ش اإلرهابي�ة والجريمة 
بمختلف أشكالها، ومن أجل مساندة 
رشع�ت  فق�د  الحكومي�ة،  الجه�ود 
قيادة العمليات املش�رتكة ومن خالل 
كوادره�ا املختص�ة، برتمي�م ثانوية 
إي�الف للبن�ات يف املنطق�ة الخرضاء 
ببغداد، والتي تعرضت العتداء إرهابي 
جب�ان بعد أن س�قط علي�ه صاروخ 
ي�وم الثالث عرش من الش�هر الجاري 

وحصول أرضار فيها«.  

األعرجي للسفري اإليطايل: لسنا جزءًا من اخلالف األمريكي - اإليراين

وكالة شؤون الرشطة حترر خمتطفًا وتقبض عىل اخلاطفني 
وتضبط سارق وتاجر خمدرات 

املشرتكة تعيد
 ترميم ثانوية إيالف عقب 

ترضرها جّراء القصف 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت هيئة املستش�ارين يف رئاس�ة مجلس ال�وزراء، أم�س األربعاء، أن 
وظيفتها استشارية فنية وليس اصدار القرارات.

 وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انها »تجدد 
التأكي�د عىل أن دورها ، استش�اري فني ؛ وهي ليس�ت جه�ة اصدار  قرار 
يف أي جان�ب من جوانب عمل وزارات ومؤسس�ات الدولة ، وأن ما ُينَس�ب 
لها من اتخاذ قرار  يتعلق باالس�ترياد وما شابه ذلك يدعو لالستغراب، عدا 
كونه يكش�ف عن ع�دم فهم آلليات اصدار الق�رار الحكومي املحصورة يف 

مجلس الوزراء او املجلس الوزاري لالقتصاد«.  
 وأضاف�ت، »ولذل�ك ندع�و اىل عدم الت�رسع يف اع�الن مواق�ف واتهامات 
باطلة جملة وتفصيال تنس�ب للهيئة ماهو خارج ع�ن دورها ووظيفتها 

االستشارية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر س�يايس مطل�ع، أمس 
األربع�اء، ع�ن عق�د اجتم�اع خ�الل 
املكت�ب  ألعض�اء  املقبل�ني  اليوم�ني 
السيايس لالتحاد الوطني الكردستاني 
لبح�ث اختيار مرش�ح بديل لرئاس�ة 

الجمهورية.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح يف ترصيح 
صحف�ي إن�ه “بع�د وص�ول رس�الة 
رفض قاطعة من الحزب الديمقراطي 

وزعيمه مس�عود بارزاني حول مرش�ح 
االتحاد الوطني برهم صالح، فأن الحزب سيجتمع لبحث اختيار البديل”.

وأضاف أن “االتحاد الوطني يدرك صعوبة تمرير مرشحه داخل الربملان يف 
ظل عدم التوصل التفاق مع الحزب الديمقراطي، لذلك س�يختار مرش�حا 

أخر أكثر مقبولية كرديا”.

هيئة املستشارين توضح وظيفتها: استشارية 
فنية وال نصدر قرارات

االحتاد الوطني يقرتب من استبدال برهم صالح: 
مرشح جديد للرئاسة

        بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  باس�م  املتح�دث  أعل�ن 
الخارجية أحم�د الصحاف، أمس 
األربعاء، تس�ليم س�فراء 12 دولة 
يف  اعتماده�م  أوراق  يس�لّمون 
ال�وزارة. وقال الصح�اف، يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
دول�ة،   12 »س�فراء  إن  من�ه، 
س�لموا أوراق إعتمادهم يف وزارة 
ان »اوراق  الخارجّي�ة«. واوض�ح 
االعتماد تضمنت، السفري الكوري 
جوي تونغ سو، والسفري الجزائري 
والس�فري  محم�ودي،  بلقاس�م 

النيبايل دورغا براس�اد، فضال عن 
السفري السلوفيني بريموز سلكو، 
والس�فري الكازاخستاني ايدرابيك 
االس�توني  والس�فري  تومات�وف، 
»كم�ا  واض�اف،  ايب�و«.  ملب�ي 
وتضمنت اوراق االعتماد، السفري 
االيرلندي فينسنت اونيل، والسفري 
السلوفاكي مارك فارغا، والسفري 
البوركيني فاسو االس�ان مونيه، 
باالضاف�ة اىل الس�فري النيج�ريي 
ف�اروق ماالم�ي ياب�و، والس�فري 
النرويجي أس�بن إيفينت ليندبيك، 
خوس�يه  الق�ربيص  والس�فري 

الفونسو بالنكو

اخلارجية تعلن تسلم أوراق اعتامد )12( سفريًا 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، أم�س األربع�اء، حجم 
إيراداتها املتحققة وأبرز عملياتها النوعية خالل العامني 
املاضي�ني، فيما أكدت اس�تمرارها بتطبي�ق قرار مجلس 

الوزراء بشأن املوازين الجرسية.  
وبحس�ب اإلحصائية للهيئة، حصلت املس�تقبل العراقي 
عىل نس�خة منه�ا، أن »الهيئ�ة تنرش مقارن�ة لإليرادات 
املتحقق�ة خ�الل العام�ني 2020/ 2021، حي�ث كان�ت 
اإليرادات الجمركية والرضيبية واألمانات 2021 = 1.218 
ملي�ارا، أما اإلي�رادات الجمركي�ة والرضيبي�ة واألمانات 
2020 = 1.194 ملي�ارا«، مبين�ة أن »الزيادة لعام 2021 
ج�اءت بفارق ع�ن العام الذي س�بقه 2020، بمبلغ )24 

مليارا(«.
وأضاف�ت، أن�ه »بحس�ب اإلحصائي�ة، فقد بلغ�ت أعداد 
املخالف�ات )3001( مخالفة خالل العام 2021، فيما بلغ 

عدد املخالفات خالل العام 2020 )2777( مخالفة«.

وحول أب�رز العمليات النوعي�ة لهيئة املناف�ذ الحدودية، 
أش�ارت إىل، أن�ه »خ�الل العام امل�ايض 2021، ف�إن أبرز 
العملي�ات النوعي�ة هو ضب�ط عمليات تهري�ب متعددة 
ألجهزة ومس�تلزمات طبية، وإجالء العديد من الحاويات 
املحمل�ة بم�واد كيماوي�ة خط�رة، وضب�ط العدي�د من 
الحاوي�ات محملة بداخلها مادة الس�كائر ذات الرتس�يم 
الع�ايل، وضب�ط العديد م�ن الحاويات محمل�ة بدراجات 

وسيارات ممنوعة من االسترياد«.
وأوضح�ت، أن »امل�واد املمنوع�ة واملش�مولة بالرزنام�ة 
الزراعي�ة للع�ام 2021 والت�ي ت�م ضبطها، فق�د تمثلت 
بالعدي�د من الحاويات املحملة بش�حنات معدة للتهريب 
تتضم�ن مواد غذائي�ة ممنوعة من االس�ترياد عبارة عن 
)كبدة دجاج وش�حم صناعي وبطاط�ا ومعكرونة ولبن 
رائب( يف منف�ذ منديل الحدودي، فضالً ع�ن اتالف العديد 
من االرس�اليات املحملة بمادة بيض املائ�دة املمنوع من 

االسترياد«.
وع�ن ضبط العجالت املهربة، ذكرت أنه »تم ضبط العديد 

من العجالت املهربة تحت املوديل والتي تم إهداؤها لدوائر 
الدولة لالستفادة منها بدال من رشاء عجالت من املوازنة 

املخصصة لكل وزارة ودائرة«.
وأكدت أن »الهيئة تمكنت من إعادة مبالغ للخزينة العامة 
وصلت إىل ما يق�ارب أكثر من 17 مليار دينار، فضالً عن 
تس�هيل دخول االوكس�جني واالدوية، واللقاحات لصالح 

وزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا وبشكل يومي«.
وبش�أن ضبط مخالفات تزوير املعامالت، لفتت إىل، أنه » 
تم ضبط العديد من حاالت التزوير يف املعامالت الجمركية 
)كتب االعفاءات، وش�هادات املنشأ، وشهادات املطابقة( 

والتي سببت هدرا باملال العام«.
وحول م�رشوع االتمت�ة اإللكرتونية، بين�ت الهيئة، أنها 
»رشع�ت بإع�داد منص�ة الكرتونية تضم جمي�ع روابط 
األنظم�ة املطبق�ة يف الدوئ�ر العاملة يف املناف�ذ )الرشكة 
العامة للمع�ارض العراقية، والجه�از املركزي للتقييس 
والسيطرة النوعية، والرشكة العامة للنقل الربي، ودائرة 
امللحقي�ات التجارية( لغ�رض تدقيق الوثائ�ق الكرتونيا 

وتنفي�ذاً لقرار مجل�س الوزراء املرقم 106 لس�نة 2018 
)الفقرة 2( الزام الجهات الحكومية ذات العالقة باعتماد 
املس�تندات االلكرتوني�ة يف تعامالته�ا املتعلق�ة بالتبادل 
التجاري يف املنافذ الحدودية وارش�فة تلك املعامالت وفق 

نظام الكرتوني«.
ونوهت، بأنه�ا »أعدت برنامجاً لإلعف�اءات للقضاء عىل 
التالع�ب الكب�ري يف االعفاءات الجمركية والس�يطرة عىل 

الكميات الواردة ضمن ملف االعفاءات«.
وبش�أن املوازي�ن الجرسي�ة، أك�دت الهيئة »االس�تمرار 
بتطبي�ق ق�رار مجلس ال�وزراء املرقم 214 لس�نة 2020 
والخ�اص باملوازي�ن الجرسية والذي بموجب�ه تم تحديد 
باقلي�م  اس�وة  الواح�دة  للعجل�ة  دين�ار  آالف   5 مبل�غ 

كردستان«.
وأختم�ت االحصائي�ة، باإلش�ارة إىل »إج�الء العدي�د من 
الحاوي�ات ذات امل�واد الكيماوي�ة الخط�رة م�ن املوانئ 
العراقي�ة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء املرقم 403 لس�نة 

.»2019

املنافذ تفصح عن تفاصيل ستة ملفات: أعدنا 17 مليار دينار إىل خزينة الدولة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د رئيس رشك�ة النف�ط الوطنية حرص 
وزارة النف�ط والرشكة عىل تطوير املكامن 
والحقول النفطية من خالل االستفادة من 
الدراس�ات والبح�ث العلمي واالستش�اري 
تنم�ي  بنتائ�ج جي�دة  للخ�روج  الرص�ني 
االقتص�اد الوطني، جاء ذل�ك خالل رعايته 
لحفل توقي�ع عقد الخدمات االستش�ارية 
بني دائرة املكامن وتطوير الحقول النفطية 

ورشكة ) فرانالب( الفرنسية.
وقال رئيس رشكة النفط الوطنية احس�ان 
عبدالجبار اس�ماعيل ان كثري من القرارات 
والدراس�ات الخاص�ة بالصناع�ة النفطية 
تحت�اج إىل استش�ارات معمقة تق�وم بها 
رشكات متخصص�ة يف هذا املج�ال واليوم 
تم التوقي�ع مع رشكة فرانالب الفرنس�ية 
الت�ي س�تقوم بتقدي�م االستش�ارات التي 

يمك�ن االس�تفادة منها يف تطوي�ر القطاع 
النفطي، مش�ريا ان هذا االتفاق سيس�اعد 
النفطي�ة ع�ىل  وال�رشكات  النف�ط  وزارة 
اتخاذ الق�رارات الصائبة يف تطوير املكامن 
النفطية و التي تص�ب يف مصلحة و تنمية 
االقتص�اد الوطني وتطوي�ر صناعة النفط 

والغاز يف البالد.
وثم�ن اس�ماعيل جه�ود دائ�رة املكام�ن 
والجه�ات  النفطي�ة  الحق�ول  وتطوي�ر 
والدوائ�ر الس�اندة له�ا يف التوص�ل اىل هذا 
صياغ�ة ه�ذا العق�د بكلف مناس�بة، لكن 
باهمي�ة كب�رية جدا عىل مس�تقبل القطاع 

النفطي العراقي.
م�ن جانبه عرب الس�فري الفرن�ي يف بغداد 
ايريك ش�فالييه ع�ن رسوره لحضور  هذا 
االحتفال الذي يمثل مرحلة جديدة يف مجال 
تطوير العالقات الثنائية مع العراق يف مجال 
النفط والغاز والطاقة ، وسبق ذلك  االتفاق 

ب�ني وزارة النفط العراقي�ة  ورشكة توتال 
الفرنس�ية. وقال مدير ع�ام دائرة املكامن 
وتطوير الحقول النفطي�ة محمد العبودي 
ان العقد له اهمية كبرية يف تطوير املكامن 
وتطوير الحقول واملنشآت النفطية، شاكرا 
رئي�س رشكة النفط الوطنية يف التوصل اىل 
هذا االتفاق املهم يف مج�ال اتخاذ القرارات 

الخاصة بتطوير الصناعة النفطية.
وقال ممثل رشكة فرانالب الفرنسية تريي 
ليم�و، »نحن فخ�ورون لتواجدنا يف العراق 
اليوم لتقديم الدعم الفني الكامل للعراق يف 
تطوير قطاع النفط والغاز، ونحن سعداء يف 
املساهمة ملواجهة هذه التحديات والتعاون 
م�ع وزارة النفط ورشكة النف�ط الوطنية 
لتحس�ني وضع الحقول النفطية والغازية 
وزيادة عمر املكامن ويف نفس الوقت تقليل 
كل�ف التطوير، ونأمل ان يك�ون هذا بداية 

للتعاون مستقبيل مثمر«.

رشكة النفط الوطنية توقع عقد خدمات استشارية
مع رشكة »فرانالب« الفرنسية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، أمس األربعاء، 
أنه س�جل نم�واً كب�رياً يف إحتياطياته من 

العملة األجنبية يف العام املايض.
وقال املكت�ب اإلعالمي للبنك يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »بياناته 
لع�ام 2021 أظهرت نمواً غري مس�بوق يف 
احتياطيات�ه األجنبية مقارنة بالس�نوات 

السابقة«.
وأش�ار، إىل أن »ذل�ك النم�و تحقق بفضل 
وف�ق  وإدارته�ا  املتنوع�ة  اس�تثماراته 
السياس�ة النقدي�ة القائم�ة ع�ىل أفضل 

املمارسات الدولية بعيداً عن املخاطر«.
إىل ذلك، قرر البنك املركزي العراقي سحب 

رخصة من رشكة للدفع االلكرتوني.
وذك�ر بي�ان له تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه انه تق�رر »س�حب الرخصة 
املمنوح�ة لرشكة نواف�ذ املعلومات للدفع 
االلكرتوني املايل وتقنية املعلومات محدودة 
املسؤولية / مختلطة واململوكة للمرصف 
العراقي للتجارة واستنادا اىل قرار مجلس 
إدارة هذا البنك رقم )258( لسنة 2021«. 
وع�زا ق�راره »لع�دم إمتث�ال }الرشك�ة{ 
ملتطلب�ات ورشوط الرتخيص ع�ىل الرغم 

من منحها مدد زمنية طويلة«.

البنك املركزي يعلن »نمو غري مسبوق« 
لالحتياطات األجنبية

سحب رخصة عمل شركة للدفع االلكرتوني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مدي�ر عام رشك�ة توزي�ع املنتجات النفطية حس�ني 
طالب عبود، أمس األربعاء، ش�مول جميع محطات الوقود 
بتزويد املركبات من جميع الفئات )تكي خصويص حمل( 
بمنتوج البنزين يف محافظة كركوك وفق البطاقة الوقودية 

، فضال عن زيادة حصة مركبات األجرة.
وذكرت الرشكة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن مديره�ا العام وخالل تواجده يف محافظة كركوك إلدارة 
ف�رع الرشكة من موقع أدنى بتوجيه وزير النفط احس�ان 
عبد الجبار قرر ش�مول املركبات ب�كل الفئات ) خصويص، 
أج�رة، حمل( الت�زود بمنتوج البنزين م�ن جميع محطات 
الوقود يف محافظ�ة كركوك  وفق البطاقة الوقودية وابتداًء 
من الي�وم. وأضافت الرشك�ة، أنه دعماً لرشيحة س�ائقي 
مركب�ات األجرة تقرر زيادة حصة وقود مركبات االجرة اىل 
105 لرت اس�بوعياً  بوقع ث�الث حصص لكل بطاقة وقودية 
وبواق�ع 35 ل�رت لكل بطاقة بع�د ان كان�ت 30 لكل حصة 
بواقع 90 لرت أس�بوعيا. ويف الس�ياق ذاته اجرى مدير عام 
الرشكة جولة تفقدية اىل كل محطات تعبئة الوقود وارشف 
ميدانيا عىل توزيع مادة النفط االبيض واوعز بنزول جميع 
وكالء غ�از الطبخ اىل جميع احي�اء املحافظة لتلبية الطلب 
وتوف�ري خزين كاف من املادتني ل�دى عوائل كركوك، مؤكدا 
توفر املنتجات النفطية بكل انواعها وبكميات تفوق حاجة 
املواطنني فيما ثمن جهود االجهزة االمنية والحكومة املحلية 
يف مراقبة ضعاف النفوس املعتاشني عىل احتياجات الناس 
اليومية. ووص�ل االثنني مدير عام رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطية حس�ني طال�ب عبود اىل محافظ�ة كركوك الردارة 
فرع الرشكة يف املحافظة بتوجيه من وزير النفط احس�ان 
عب�د الجب�ار، فيما أش�اد عدد م�ن الش�خصيات القيادية 
واألمني�ة يف املحافظة بينهم املحافظ راكان الجبوري بعمل 
الرشكة بعد لقائهم لتنسيق العمل وتجاوز الروتني إليصال 

املشتقات النفطية اىل املواطنني.

املنتجات النفطية 
تصدر قرارًا سارًا خيص حمطات 

وقود كركوك
    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا أمني بغ�داد عالء معن، أمس األربعاء، املثقفني واصحاب املكتبات لالس�تمرار باقامة 
الفعاليات الثقافية والفنية وفتح املحال مساًء بزقاق املتنبي؛ إلعادة الحياة للمنطقة وروح 
بغداد برتاثها وعبق تاريخها األصيل.  جاء ذلك خالل حضوره االمسية الرتاثية الفنية التي 
اقيمت يف زقاق املتنبي وتضمنت عرضا س�ينمائيا تراثيا اىل جانب عروض فنية فلكلورية 
أخ�رى.  وذكر بيان لالمانة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »امني بغداد وجه 
دعوة للمثقفني والفنانني لالس�تمرار باقامة االعمال الفنية واالمس�يات الرتاثية للحفاظ 
ع�ىل روح بغداد الرتاثية وتش�جيع الفعاليات االدبية والثقافية وفت�ح ابواب املكتبات ليالً 
العادة الحياة للمنطقة التي عانت االهمال لسنوات طويلة وعادت الروح اليها بعد افتتاح 
زقاق املتنبي بحلته الجديدة«.  واضاف ان »االمسية تضمنت عرضاً سينمائياً لرابطة هواة 
الس�ينما العراقية ضم افالماً سينمائية وثائقية عراقية تراثية اىل جانب معرض ملقتنيات 
املتح�ف الج�وال تضم مجموعة م�ن اللوحات والص�ور والنماذج الفني�ة الرتاثية االصيلة 
ووص�الت غنائي�ة لفرقة الجالغي البغ�دادي وعروض فنية وموس�يقية اخرى«.  وبني ان 
»امني بغداد اكد بان االيام القادمة ستشهد الرشوع بتنفيذ حلم جديد البناء العاصمة وهو 

اعادة الحياة لشارع الرشيد وتأهيله بشكل يضاهي زقاق املتنبي ».

    بغداد/ المستقبل العراقي

 تمكن�ت مف�ارز الرشط�ة املجتمعي�ة يف 
دائ�رة العالقات واإلعالم ب�وزارة الداخلية 
م�ن إحب�اط محاولت�ي ابت�زاز الكرتوني 
مارس�تها زوجة بحق زوجها يف العاصمة 
بغ�داد، وزوج بح�ق زوجت�ه يف محافظة 
كركوك.وبين�ت املجتمعي�ة ان العمليت�ني 
جاءت�ا ع�ىل خلفي�ة ورود مناش�دتني اىل 
الرشط�ة املجتمعية عرب خطها الس�اخن 
املجاني)497( من قبل ش�خص من بغداد 
يدعي تعرض�ه البتزاز الكرتون�ي من قبل 

زوجت�ه ع�رب تهدي�ده بن�رش ص�ور فتاة 
ين�وي الزواج منه�ا عىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي م�ا ل�م  ُيع�رض ع�ن فك�رة 
الزواج، فيما ناش�دت س�يدة م�ن كركوك 
الرشط�ة املجتمعي�ة بانقاذها م�ن ابتزاز 
بن�رش  بتهديده�ا  يق�وم  ال�ذي  طليقه�ا 
صورها الش�خصية عىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي م�ا لم تتن�ازل ع�ن حقوقها 
ونفقتها الرشعية.اىل ذلك اتخذت الرشطة 
املجتمعية اإلجراءات الالزمة بحق املبتزين، 
وقام�ت بحذف محت�وى االبت�زاز وتأمني 

حسابي الضحيتني.

أمني بغداد يدعو املثقفني وأصحاب املكتبات 
إىل االستمرار بفعالياهتم املسائية يف املتنبي

الرشطة املجتمعية تتحدث عن »ابتزاز 
الكرتوين صادم« يف العراق

التخطيط تناقش تطوير 
مركز بغداد التارخيي وإنشاء 

املدينة اإلدارية

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت وزارة التخطيط، أمس االربعاء، مرشوع إحياء وتنمية وتطوير 
مرك�ز مدينة بغ�داد التأريخي. ونق�ل بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ع�ن الوكيل الفن�ي للوزارة ماه�ر حماد جوه�ان قوله، إن 
»م�رشوع تطوير مركز مدينة بغداد التاريخي قد ُعرض عىل الوزارة وتم 
تبني�ه بكل تفاصيله، وجاءت هذه الن�دوة لالطالع عىل جميع التفاصيل 
املعروضة لكونه يعّد من املش�اريع الطموح�ة ويحتاج إىل جهد كبري من 
أجل إنجاحه«.وبني، إن »وزارة التخطيط س�تعمل عىل دراس�ة املرشوع 
بش�كل أوس�ع بغية تحويله إىل سياس�ة عامة لكل الرتاث العراقي«.من 
جانب�ه، ق�ال املدير الع�ام لدائرة التنمي�ة اإلقليمية واملحلي�ة يف الوزارة، 
محمد إن »وزارة التخطيط، تعمل عىل مرشوع إحياء املركز املدني ملدينة 
بغداد بش�كل عام، وإنش�اء املدينة اإلدارية، إذ إن هذا األمر يعّد سياس�ة 
عامة تبنتها الحكوم�ة العراقية، وهذا املرشوع يعّد من مقرتحات وزارة 
التخطيط للتخفيف من الضغط عىل مركز املدينة واملس�اهمة يف إحيائها 
م�ن جديد وإعادة نبض الحياة لها«.وأكد أن »هذه الندوة جاءت بإتجاه 
املس�توى األبعد من خالل إنشاء مدينة إدارية مس�تقبلية يتم  فيها نقل 
ال�وزارات وإع�ادة إحيائها«.وناقش املش�اركون يف الن�دوة التي نظمتها 
دائرة التنمي�ة االقليمية واملحلية، أربعة مح�اور، تناولت مرشوع إحياء 
مدينة بغ�داد التاريخية، وإحياء مركز مدينة بغداد، فضال عن التحديات 

والفرص، وإمكانات ومقرتحات التنفيذ الخاصة بهذا املرشوع.

النائب االول ملحافظ البرصة يستقبل ممثل األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ناقش أوضاع بعض الوافدين السوريني إىل احملافظة

    البصرة / محمد الجابري

الب�رصة  النائ�ب االول ملحاف�ظ  اس�تقبل 
املهن�دس محم�د طاه�ر التميم�ي، أمس 
األربع�اء، ممث�ل مفوضي�ة األم�م املتحدة 
الس�امية لش�ؤون الالجئني ، جون نيكوال 
ب�وز ، بمكتب�ه يف مقر الحكوم�ة املحلية ، 
وناقش معه االج�راءات الحكومية املتخذة 
حول أوض�اع بع�ض الوافدين الس�وريني 
باملحافظة، وعدد اخر من القضايا واالمور 
املتعلقة بشأن اإلقامة للوافدين بهذا الشأن 

وانعكاساته عىل املحافظة«.
وأف�اد مكتب�ه اإلعالم�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »النائب 

األول للمحاف�ظ محمد التميم�ي، ناقش مع ممثل 
االمم املتحدة قضايا تتعلق بحماية وتنظيم الفئات 
التي تحميها األمم املتحدة من الالجئني، وموضوع 
الوافدي�ن الس�وريني، وحس�ب القان�ون ال�دويل، 

وقان�ون األم�م املتحدة، وف�ق االنظم�ة والقوانني 
العراقي�ة املتبعة، وبما ال يؤثر عىل االوضاع االمنية 
واالقتصادي�ة باملحافظ�ة«، موضحا اىل مناقش�ته 
كذلك موضوع البدون املس�فرين من الكويت الذين 
اليحملون وثائق رس�مية، ومتابع�ة هذا املوضوع 

م�ن قب�ل الحكوم�ة املحلي�ة م�ع مديرية 
الجنس�ية يف البرصة او القنصلية الكويتية 

بهذا املوضوع.  
واكمل البيان تأكيد املهندس التميمي ملمثل 
املفوضية الس�امية لشؤون الالجئني ، ان«  
الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رصة تتعامل مع 
قضايا الوافدين يف املحافظة  بشكل شمويل 
ومنس�ق بني جمي�ع الجه�ات املعنية بهذا 
الشأن ، مؤكدا ان املحافظة قدمت والزالت  
كل ما تس�تطيع ملس�اعدتهم بهذا الشأن ، 
والتخفيف من معاناتهم ويف شتى املجاالت 
.وأض�اف البي�ان ان« املهن�دس التميم�ي 
اكد ملمث�ل األمم املتحدة لش�ؤون الالجئني 
عم�ق العالق�ات االس�رتاتيجية التي تربط 
الب�رصة واملفوضية ودورها يف دعمه�م باعتبارها 
املظلة االممية املعنية بالالجئني يف العراق ، مش�يدا 
بدور املفوضية وعملها يف مساعدة وعون الالجئني 

انطالقا من دورها االنساني يف هذا املجال.

النقل جتري عمليات الصيانة والتبديل لبعض 
عوامات الداللة يف قنواتنا املالحية

   بغداد / المستقبل العراقي

أج�رت وزارة النق�ل / الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ 
العراق عمليات تبديل وصيانة لعدد من العوامات 

يف قنواتنا املالحية.  
وقال مدير عام موان�ئ العراق الدكتور املهندس 
فرحان الفرطويس ان مالكات قس�م الس�يطرة 
والتوجيه البحري _ شعبة التنوير البحري أجرت 
العدي�د من عملي�ات تبدي�ل وصيان�ة لعوامات 

الداللة يف خور الخفكة وخور عبد الله. 
م�ن جان�ب آخ�ر ب�ني مدي�ر قس�م الس�يطرة 
والتوجي�ه البحري ربان اعايل بحار رمزي ايش�ا 
داود ان كوادر التنوير البحري اس�تطاعت تبديل 
العوام�ة  ) 9 ( و ) 14 ( باخ�رى جدي�دة يف خور 

الخفك�ة فيما أجريت أعمال الصيانة عىل العوامات )4( و )24( 
يف خ�ور عبد الله كم�ا تم صيانة عوامة املدخ�ل الرئيي للمياه 

اإلقليمية العراقية رقم )1( شط العرب وتعترب هذه العوامة من 
أه�م عوامات الداللة يف املياه اإلقليمي�ة العراقية وتدل عىل قناة 

الناقالت .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الق�وات األمني�ة، ام�س األربع�اء، الس�ماح ألصحاب 
الدراج�ات العامل�ني يف مجال التوصيل، الس�ري يف أوقات حظر 

التجوال. 
وقال�ت الخلية يف بيان  إنه »بعد املناش�دات الكثرية التي وردت 
إىل الجه�ات ذات العالق�ة، وم�ن أجل مس�اندة أصحاب الدخل 
اليومي املحدود، فقد صدرت األوامر اىل جميع القطعات االمنية 
ويف مختلف املحافظات بالس�ماح ألصح�اب الدراجات النارية 
الذي�ن يعمل�ون يف مجال توصيل الطلبات )الدلفري( الس�ري يف 
الشوارع، وفتح املجال لهم ويف مختلف األوقات وعدم التعرض 

لهم او محاسبتهم يف الوقت الحايل«.
وأضافت أن »ع�ىل الجهات املعنية أن تعم�ل بتنظيم الية عمل 
خاصة بهم ملنع العنارص اإلرهابية او اإلجرامية من اس�تغالل 

نوع دراجاتهم النارية لتنفيذ مأربهم الخبيثة«.
وتابع، أن »القوات األمنية بجميع صنوفها هي املساندة ألبناء 
هذا الشعب وهي تعمل عىل تقديم مختلف الخدمات ويف جميع 

الظروف ألن العراق وشعبه يستحق التضحية والفداء«.

السامح ألصحاب الدراجات العاملني 
يف جمال التوصيل السري لياًل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، أمس األربعاء، اس�تئناف ضخ النفط الخام 
عرب خط انبوب كركوك جيهان.

 وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
»تم اس�تئناف ضخ النفط الخام ع�رب خط انبوب كركوك جيهان 
صب�اح الي�وم بطاق�ة )75( أل�ف برمي�ل باليوم بع�د توقف دام 
لساعات بعد الحادث الذي تعرض له خط االنابيب داخل االرايض 

الرتكية«.  
وأضاف�ت، أن »التوقف لن يؤثر عىل حجم الصادرات التي س�يتم 

تعويضها من خالل ضخ كميات اضافية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تابع مدير عام موانئ العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطويس 
مراحل إنجاز املقاعد الدراسية يف شعبة الهندسة املدنية .

وقال املدير العام »أننا نويل أهمية كربى لهذا املوضوع املهم والذي 
يمس حي�اة أبنائنا الطلبة ونس�عى وفق ماهو مت�اح لنا لتوفري 

بعض مايحتاجون«.
وأضاف أن »زيارتنا اليوم للش�عبة ه�و للوقوف عىل املراحل التي 
وصل لها إنجاز املقاعد الدراسية التي سنقدمها ملدارس محافظة 

البرصة لنؤكد دعمنا لقطاع الرتبية والتعليم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا مرصف الرش�يد أمس األربعاء اصحاب الحسابات املفتوحة 
لدي�ه اىل مراجع�ة فروعه لتحريكه�ا تفاديا لتحولها لحس�ابات 

خاملة واموال مرتوكة.
واوض�ح املكتب االعالمي يف بيان املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان ميض س�نة كاملة من دون تحريك الحساب يحول اىل حساب 
خامل  واموال مرتوكة داخل الفرع ومرور فرتة 7 س�نوات يحول 

اىل البنك املركزي العراقي.
واض�اف ان بكال الحالتني اع�ادة املبالغ املوج�ودة يتطلب بعض 
االج�راءات  ولتف�ادي ذلك  نرجو تحريكها ب�ني فرتة واخرى من 

خالل السحب وااليداع.

النفط تعلن استئناف ضخ اخلام 
عرب أنبوب كركوك جيهان

مدير املوانئ يتابع مراحل إكامل املقاعد 
الدراسية يف شعبة اهلندسة املدنية

الرشيد يدعو زبائنه لتحريك حساباهتم: 
تفاديًا لتحوهلا اىل خاملة
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ق�دم املواط�ن ) عم�اد حميد كري�م (  الدعوى لتبدي�ل ) اللقب ( 
وجعله ) التميمي ( بدال من ) ش�وييل ( فمن لديه حق االعرتاض 
ع�ى ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا وف�ق املادة 22 م�ن قانون البطاق�ة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�����������������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

رقم االضبارة : 629/ت/2021 
التاريخ : 2022/1/13 

اعالن
اىل املنفذ عليه  / سجاد ضابط  ديوان  

لق�د تحققق له�ذه  املديرية م�ن مديرية تنفيذ غماس وحس�ب 
رشح املخت�ار انور ش�مخي جرب الديوانية غم�اس قرية الخمس  
ان�ك مرتح�ل اىل جهة مجهولة حس�ب رشح املبلغ س�عد رش�يد 
واش�عار املختار مجيد حميد الحريزي  انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ املناذرة  خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوص�اف املح�رر :قرار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف املناذرة 
املرق�م 510/ش/2021 يف 2021/6/17 املتضم�ن  الزام املدعى 
علي�ه بتاديه نفقة ماضية  ومس�تمرة للمدعية انعام س�عد عبد 
الل�ه وعقد ال�زواج املرق�م 4312 يف 2019/8/22 املتضمن الزام 
املدي�ن اعاله بتس�ديد املهر املؤج�ل اىل الدائنه اع�اله مبلغ قدره 

25000000 خمسة وعرشون مليون دينار
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 179/ش2022/3

التاريخ 2022/1/19
اعالن

املدعي عليه  / لؤي هاني كريم 
اقام�ت املدعية  حنان اس�ماعيل مال الله الدع�وى بالعدد 179/

ش2022/3 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع الدع�وى  والذي 
تطلب فيها املدعيه اعاله نفقة مستمرة للطفلة  مالك وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار 
منطق�ة حي الجامع�ة/ النج�ف  صحيفتني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2022/1/30 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك  او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3126/ش2021/2

التاريخ 2022/1/18
اعالن 

اىل / املدعى عليه )عصام محسن محمد حسني ( 
/3126 املرقم�ة  بالدع�وى  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ش2021/2 يف 2021/12/2 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض بتصديق 
الط�الق الخلعي من املدعية دعاء مه�دي عبد الكاظم  وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي 
الريم�وك  / النج�ف  ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق االعرتاض ع�ى القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية 
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 178/ش2022/3

التاريخ 2022/1/19
اعالن

املدعي عليه  / لؤي هاني كريم 
اقام�ت املدعية  حنان اس�ماعيل مال الله الدع�وى بالعدد 178/

ش2022/3 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع الدع�وى  والذي 
تطلب فيها املدعيه اعاله تمديد حضانة الطفلة مالك  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار 
منطق�ة حي الجامع�ة/ النج�ف  صحيفتني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2022/1/30 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك  او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/593 

التاريخ : 2022/1/19 
اعالن

اىل املنفذ عليه  /زيد حافظ اسماعيل  
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من انك مرتح�ل اىل جهة غري معلومة 
حس�ب اش�عار املختار س�تار جرب الش�بيل  انك مرتحل اىل جهة 
مجهولة حس�ب رشح املبلغ س�عد رشيد واش�عار املختار مجيد 
حميد الحريزي  ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجف  خالل خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

سهى حسن جاسم 
اوصاف املحرر

 2020/12/31 يف  1266/ش2020/7  بالع�دد  املحكم�ة  ق�رار 
قررت بالزامك بتادية  نفقة ماضية للدائنة س�هى حس�ن جاسم 
بواقع خمس�ة وسبعون الف دينار ش�هريا والزامك بتادية نفقة 
مستمرة للدائنة بواقع خمسة وسبعون الف دينار شهريا ونفقة 
مس�تمرة لالطف�ال كل م�ن نرجس وس�جاد وملك مبل�غ قدره 

خمسة وسبعون الف دينار شهريا 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3977  

التاريخ 2021/11/16
اىل  / املدعوه / هالل حسني سعدون

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  دوايل عبد الحس�ن فري�خ طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوه )هالل 

حسني سعدون (
حسني( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائ�دة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013  فعى من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة 
او اللجن�ة خ�الل )30( ي�وم تبدء من اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية بما ال يقل عن 20% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء 
بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن البالغة )30 ( يوما يف الس�اعة )العارشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عى املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر 

لهم
 5� يقوم املتقدم عى تاجري ) كراج لوقوف السيارات وساحة وقوف السيارات الواردة يف الفقرتني )2و3( يف االعالن 

 بجلب املوافقة االمنية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/101 /2021
التاريخ/19 /1 /2022

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس�ل 7/2 م 
38 الرميلة و الدبي�ة الواقع يف الكوت العائد للمدينه 
)ابتغ�اء اس�عد ن�ارص ( املحجوز لقاء طل�ب الدائن 
)عيل س�امي نوري(البال�غ )14,700,000( مليون 
دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة )15 يوما ( تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-  كوت/ حي �� الحكيم �� قرب 
الح�ويل املرقم 2 /7 م 38 الرملي�ة والدبية الواقع يف 

الكوت
2-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة

3-حدوده واوصافه : ارض خالية من الشواغل
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
7مس�احتة :-1785 م2 م�ن اص�ل 40000م2 ا م�ا 

يعادل 63سهم للمدينة  
8– الشاغل :   

9_القمية املقدرة : 5,000,000 خمسة ماليني دينار 
عراقي ال غري

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: 1540 /2021

 التاريخ:16 /1 /2022
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النعماني�ة العقار التسلس�ل 
1157/6 م18 البغيل�ه  الواق�ع يف قض�اء النعمانيه  
العائده للمدين )محس�ن خض�ري عيالن( املحجوزه 
حميد(البال�غ  مجي�د  )زي�اد  الدائ�ن  طل�ب  لق�اء 
)54,590,000(ملي�ون دينار فع�ى الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة ) 30يوما ( تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معهم التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى 

املشرتي .
املنفذ العدل

حسني عيل عبد األمري
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 1157/6 م18 البغيله 
2-جنسه ونوعه:- دار سكن 

3-حدوده واوصافه : قرب الشارع العام 
4-مش�تمالته :- يحتوي عى غرف�ة نوم و مطبخ و 

هول و صحيات
5-مساحتة: 100م مربع 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :- مستأجر

8  8_القمي�ة املق�درة : 40,00,000 اربع�ون مليون 
دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1401 |2019
التاريخ/2022/1/19 

أعالن 
التسلس�ل  العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
82/374م ال�راي الواقع يف الك�وت  العائد للمدين 
)ب�در هادي غضيب( لقاء طل�ب الدائن )صفاء عبد 
فرح�ان( البال�غ )193,000,000( مائ�ة و ثالثه و 
تس�عون مليون دينارفعى الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل مدة )15 يوم�ا ( تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .

املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

املواصفات 
1-موقع�ة ورقمه :- 82/374م ال�راي الواقعه يف 

الكوت 
2-جنسه ونوعه :  ملك رصف 

3-ح�دوده واوصاف�ه  : العقار مش�يد عليه عمارة 
مكون�ه من ث�الث طوابق و تقع عى ش�ارع رئييس 
و اخ�ر فرعي ويف حي�ث كل طابق مك�ون من االول 
صيدلي�ة )البلس�م( + )مكتب�ة الهيث�م( مطله عى 
شارع رئييس و شارع فرعي يطل عى مدخل للعمارة 
بم�ا يع�ادل 3,5×8م م�ع س�لم ي�ؤدي اىل الطوابق 
االخرى مع ش�قه مس�تخدمه مكت�ب محاماة  مع 
وجود رسداب تحت املكتب�ه عائد للمكتب اما الثاني 
و الثال�ث يتكون من ش�قتني الش�قه االوىل تحتوي 
ع�ى غرفتان ن�وم مع هول و مجموع�ة صحيات و 
الش�قه الثانية مكونه من ثالث غ�رف نوم مع هول 
مع مجموعة صحي�ات و وجود ابواب مصنوعة من 
الخش�ب الص�اج و الش�بابيك الغ�رف مصنوعة من 
الحديد و الزجاج و الصحيات تحتوي عى س�رياميك 
الفرفوري و الس�لم يحتوي عى محجر مصنوع من 
الحدي�د م�ع وجود بيتونه و س�طح العم�ارة مطيل 
باالشتايكر صب مس�لح و العمارة مجهزه باملاء و 
الكهرباء  و مطله عى شارع الرئييس للعمارة مع و 
جود مدخل يؤدي اىل الطوابق االخرى و ارضية البناء 

مبلطة بالكايش
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة: 150م2
6-درجة العمران:- 

7– الش�اغل :-  الطابق االول الشاغل )املستأجرين( 
اما الطابق الثاني و الثالث مرتوك اثناء الكشف

و  ملي�ار   1,395,000,000  : املق�درة  8–القيم�ة 
ثالثمائة و خمسة و تسعون مليون دينار عراقي

9� يك�ون موعد املزايدة يف تاريخ 2022/1/19 و اذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيعترب اليوم الذي 

يليه من الدوام الرسمي موعدا للمزايده
�������������������������������������������

أعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدع�ي )بدن 
س�عيد نارص( الذي يطلب تبديل االسم من)بدن( اىل 
)احمد( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العامة /

وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |20|2022
التاريخ/2022/1/19 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�دة الك�وت العقار التسلس�ل 
102/2م 37 ام هليل  الواقع يف منطقة ام هليل العائدة 
اىل املدين)رحي�م عب�د الله عزيز  ( املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن )جمعي�ة اس�كان دائ�رة صحة واس�ط(البالغ 
)مائت�ان و ثالثون مليون دينار عراقي ال غريه( مليون  
دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة )30 يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : ك�وت / منطق�ة ام هلي�ل ق�رب 
س�يطرة ك�وت � بغ�داد من جه�ة اليمني ق�رب الحويل 
بعيده عن الش�ارع الرئييس و نه�ر دجلة العقار املرقم  

102/2م ام هليل 
2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطة 

3-حدوده واوصافه  : كما مثبت يف صورة قيد العقار 
4-مشتمالته :-  ال يوجد

5-مس�احتة :- )23(دون�م و )16(اول�ك و )75(م�رت 
مربع

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املق�درة : 230,000,000 مائت�ان و ثالث�ون 
مليون دينار عراقي ال غريه

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

اىل الرشيك / محمد عيل حسني
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي / وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام الرشيك السيد ) احالم 
رس�ن ابراهيم ( بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة )8 / 367( مقاطع�ة )22/صابي�ات( لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان . وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 
الع�راق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ ن�رش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية الدجيل 

العدد : 93 / 2022 
التاريخ : 18 / 1 / 2022 

م / اعالن 
قدم�ت املس�تدعية ) عزي�زه هاش�م خل�ف ( طلبا اىل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل تطلب فيه نصبها 
قيمة عى ) زوجها حس�ني عيل خزعل ( وذلك كونه قد 
فق�د بتاريخ 23 / 11 / 2019 وانقطعت اخباره فعى 
من لديه اع�رتاض عى صدور الحج�ة تقديم اعرتاضه 

خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1743/ب2022/2

التاريخ 2022/1/11
اعالن

اىل الشخص الثالث )محمد حميد حسوني( 
اقام املدعي ) عامر حسني رشيد ( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيها الحك�م )بأبطال قيد العق�ار املرقم  69913/

حي امليالد املضاف عى قيد املدعي اعاله واعادة تس�جيله  باس�م 
دائ�رة املدع�ي اعاله   وقد ق�ررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا  
يف الدع�وى لالس�تيضاح   وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الرس�الة 1 حس�ني  جاهم 
الش�مري  عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2022/1/24 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/3312 

التاريخ : 2022/1/19 
اعالن

اىل املنفذ عليه  / عيل شاكر خشان  
لق�د تحقق لهذه  املديرية من مختار ح�ي الجامعة 3  يف النجف 
انك مرتحل اىل جهة غري معلومة حسب اشعار املختار بشار جرب 
الش�بيل  ان�ك مرتحل اىل جهة مجهولة حس�ب رشح املبلغ س�عد 
رش�يد واش�عار املختار مجيد حميد الحريزي  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف  خالل خمس�ة عرش يوم 
تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : 

يف  /ب2021/2   4354 املرق�م  النج�ف  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2021/9/9 واملتضمن دين قدره مليونان وخمسمائة الف دينار 

باالضافة اىل اتعاب املحاماة البالغة مئتان وخمسون الف دينار
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 178/خ/2021

التاريخ 2022/1/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف االرشف العقار تسلس�ل 1/1345 حي 
الزه�راء   الواق�ع يف النج�ف  العائد للمدين  محمد س�عيد جعفر 
هادي  وجماعته  املحجوز لقاء طلب الدائن )محمد حسني جعفر 
هادي  ( البالغ  972,000,000 دينار  تس�عمائة واثنان وسبعون 
مليون دينار عراقي   فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل والداللية عى املشرتي

املنفذ  العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي 

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه / 1/1345 حي الزهراء  

2 � جنسه ونوعه : دار
3 � حدوده واوصاف�ه / 1/1346 و1/1348 و 1/5 طريق عام 

و 1/1344  
4 � مش�تمالته صال�ة وغرف�ة ن�وم وصحيات وب�اب مطل عى  

خربه 
5 � مساحته 208 مرت مربع   

6 � درجة  العمران / دون املتوسط
7 � الشاغل / شهد عماد سعيد 

8 �  القيم�ة املق�درة / القيم�ة العمومي�ة 104000000 دين�ار 
عراقي مائة واربعة مليون دينار عراقي والقيمة لالس�هم املباعة  

88000000 دينار عراقي ثمان وثمانون مليون دينار عراقي 
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 178/خ/2021

التاريخ 2022/1/18
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النج�ف االرشف العقار تسلس�ل 2425/20 
براق جديدة الواقع يف النجف  العائد للمدين  محمد س�عيد جعفر 
هادي  وجماعته  املحجوز لقاء طلب الدائن )محمد حسني جعفر 
هادي  ( البالغ  972,000,000 دينار  تس�عمائة واثنان وسبعون 
مليون دينار عراقي   فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل والداللية عى املشرتي

املنفذ  العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي 

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه / 2425/20 براق جديدة

2 � جنسه ونوعه : خان مفرز منه مطعم ومقهى ومحل صغري 
3 � حدوده واوصافه / 12/2425 و ط ع و 18 و 21 

4 � مش�تمالته مطع�م ومقه�ى ومح�ل صغ�ري وس�احة لبي�ع 
الخزانات 

5 � مساحته 390 مرت مربع   
6 � درجة  العمران / دون املتوسط

7 � الشاغل / الدائن نفسه 
8 �  القيم�ة املق�درة / القيم�ة العمومية للعق�ار  585000000  
دينار عراقي خمس�مائة وخمس�ة وثمانون مليون دينار عراقي  
وقيمة االسهم املباعة  26 سهم 146250000 دينار عراقي مائة 

وستة واربعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي
�����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   2854 / 19

املحلة او رقم واسم املقاطعة :18 علوة الفحل
الجنس:  دارين

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  75 , 58 , 1  م2
املش�تمالت :   غرفت�ني وصالة واس�تقبال ومطب�خ وصحيات \

مسلح
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :حيدر هادي حبيب
مقدار البيع : 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائ�د للراهن )حيدر ه�ادي حبيب( لقاء طلب 
الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي / الكرار( البالغ )77000000( 
س�بعة وس�بعون مليون دين�اراً فع�ى الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة )120000000( مائة وعرشون مليون ديناراَ وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم / 
الرقم الجديد(  جنس الملك ت

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة )60×30(م بال/بال قطعة صناعية / 
البلوك التاسع  1

ثالث سنوات على جزء من القطعة المرقمة 
12/11م1 )35×45(م بال/بال كراج لوقوف 

السيارات 2

سنة واحدة مجاور بريد ميسان على القطعية 
3/60381 حي ميسان )69×45(م بال/ 724 ساحة لوقوف 

السيارات  3

العدد / 13
التاريخ 2022/1/13

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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سلامن البرصي.. جدار تشكييل جياور املوروث
           عاصي

فكرة الجدار نتائج تحددها القيمة الفنية 
واملوضوعي�ة لح�دود امل�كان وملحقات�ه 
من�ذ العص�ور األُوىل، واالس�تمرار يف بناء 
الحض�ارة اإلنس�انية، حي�ث انصب جهد 
اإلنس�ان ع�ى توظيفه باعتباره ُطرس�اً 
للكتاب�ة والتدوي�ن، قب�ل اخ�راع الجل�د 
. والورق والحفر عى الحجر والطي اللينّ

ب�دأ اإلنس�ان القدي�م يف توظي�ف جدران 
الكه�وف لتدوي�ن يوميات�ه املتكونة من 
مش�اهدات أثناء جمع القوت، ومواجهة 
الحيوان�ات املفرس�ة الت�ي خلقت عنده 
إحساس�اً بالخطر، ثم املوت. كان الجدار 
بمثابة محتوى لرسد مختلف ومتش�عب، 
عكس مجمل الصور املعاش�ة، سواء من 
املرأة األُم أو الرجل األب، حيث الس�لطتان 
األنثوي�ة والبطرياركي�ة. ل�ذا ال غرابة إذا 
وجدنا اإلنس�ان املعارص يهت�م بالجدران 
العم�ارة  لع�ل  كث�رة،  منطلق�ات  م�ن 
واللوحة التشكيلية أهمها. وقد زحف هذا 
عى ذائقة اإلنس�ان وهو يعد بناء منزله، 
مركزاً عى الجدران الخارجية )الواجهة( 
ثم الجدران الداخلية وما ش�هدته الذائقة 
الفردية والجمعية من اختيارات. والفنان 
مع�روف  ه�و  كم�ا  م�ارس  التش�كييل 
االهتمام بالجدار )س�طح اللوحة( وسبل 
اختياراته املتجس�د بمجم�وع اإلضافات 
الفني�ة، م�ن منطل�ق املعارف املكتس�بة 
التي وفرت له بنية فكرية، هي املس�احة 
التي يم�ارس من خالله�ا تطبيقاته عى 
صعيدي الفن واملعنى. لعل الفنان سلمان 
البرصي واحد م�ن الفناني الذين وظفوا 
الجدار برؤية واضح�ة، لكن الذي يمنحه 
لش�خصيته الفنية املتجس�دة يف اللوحة، 
كونه يس�تفيد من ذاكرته املعرفية، أو أنه 

بدواف�ع جيني�ة � معرفية ينح�و باتجاه 
الصياغ�ات القديمة، مجس�داً هذا امللمح 
يف تعتيق اللون الذي ُيحيل س�طح اللوحة 
إىل بني�ة ذات عالقة بامل�وروث. وقد لعبت 
جملة صياغات لتجس�يد وبلورة مثل هذا 

االتجاه يف ما ييل من قراءة:
� توظي�ف الح�رف والجمل�ة ذات النمط 
العرفان�ي، بطريق�ة وأُس�لوب مغايرين 
عم�ن جايله م�ن الفنان�ي. فامللحق عى 
س�طح اللوحة )الجدار( يعني تأكيدا عى 
ح�س ذاتي يعبنّ فيه عن ن�وع من التقية 
العرفانية، يس�تل هذا املش�هد الفني من 
مخيلته ومعرفت�ه الواضحة. وبذلك فهو 

موصول بمف�ردات الواقع ومن ثم الواقع 
الشعبي.

� الع�ودة للحص�ان الذي ل�ه صياغات يف 
التعب�ر، فهو عند جواد س�ليم غره مما 
عن�د كاظ�م حي�در وآخري�ن. فالجمي�ع 
ينطلق�ون يف التعام�ل مع ه�ذا الرمز من 
منطل�ق مبدئ�ي � ح�ي تعبئ�ه وتثره 
الذاك�رة الفردي�ة، أي الذاك�رة املعرفي�ة 
التي تعتم�د أيضاً عى بنية أنثروبولوجية 
س�طوح  ع�ى  فالحص�ان  وأُس�طورية. 
جدران معظم الفناني، هو حصان يستند 
إىل بنية متخيلة، ق�ادرة عى إثارة الحوار 
وصعود األس�ئلة. فالحصان يحمل طاقة 

جس�دية ومعنوية، فسحت املجال للفنان 
فرص�ة التعام�ل مع�ه ب�رؤى متج�ددة، 
عابرة لصورته نحو صورة جديدة شديدة 
االتص�ال باملخي�ال الفن�ي. فه�و حصان 

متخينّل.
� طبقات السطح واحتواؤها عى مربعات 
حاوية عى رموز قارنّة من جهة، ومبتكرة 
من جه�ة أُخ�رى. بمعنى خل�ق نوع من 
الرسد التشكييل الذي يعتمد عى محتويات 
هذه الطبق�ات املوحية ب�رسود مختلفة 
ة.  �ة والخاصنّ ومتعلق�ة بالظواه�ر العامنّ
فالفن�ان يف ه�ذا ال�رب م�ن التوظيف 
يعتم�د األش�كال كاملربع واملثل�ث، كذلك 

الحروف والعالم�ات التي تتمثل الكتابات 
الغائ�رة يف الِق�َدم كالكتاب�ات الصوري�ة 
واملسمارية.� اختيار األزرق الشذري الذي 
يوحي بالقدس�ية، والتعبر عن س�طوح 
املي�اه وهدوئه�ا وزرق�ة الس�ماء. وهي 
ع�ودة إىل طفولة الوجود اإلنس�اني الذي 
تبلور إىل صياغ�ات متعددة ذات توجهات 
معرفية ومعتقدية، كالعرفانية، والرموز 
الدينية الت�ي تمثل الش�عائر والطقوس. 
فالل�ون هن�ا حام�ل للقدس�ية ولتاريخ 

حافل بالطقوس الشعبية.
� تنش�يط املخيل�ة الفني�ة باتج�اه خلق 
الجمال، عب إثارة طبقات الذاكرة املعرفية 

ن  واس�تدعاء الرموز واألش�كال، بما يؤمنّ
الصياغ�ة الجديدة املعتمدة � كما ذكرنا � 
عى املخينّال الجمايل. فاألش�كال والرموز 
تبدو بمألوف الرؤية أشكال مألوفة، ومن 
هذا املألوف تنبثق الرؤية الجديدة ملثل هذا 
الشكل أو ذاك. فالفنان يعمل عى تأصيل 
رموزه وصياغة أشكاله، املتعلقة أساساً 
باملكان املُغادر. فاالس�تعادة هذه حاملة 
ملش�اعر ذاتي�ة تدف�ع الوحش�ة الذاتي�ة 
والتغري�ب، م�ن خ�الل فتح أُف�ق اللوحة 
بمثل هذه الرموز واألشكال املتكررة عى 
أنم�اط مختلفة.� العود األب�دي كما ذكر 
مرس�يا إلياد/ عب استعادة صورة البيئة 

املائية ومكوناتها كاملش�احيف والزوارق 
وأع�واد القصب والبدي وحي�وات البيئة 
املائي�ة. والفنان هنا يمارس اس�تعادتها 
كرموز يت�رصف بطبيعتها من أجل خلق 
رم�وزه منها. فهو ُيحره�ا كإضافات 
ملش�اهد، أو بدائل عن بعضه�ا. املهم أنها 
تشكل يف ذاته صورة النقاء البيئي املغادنّر. 
بمعن�ى أن الفنان يف حن�ي دائم للمايض 
مكاناً وزماناً، ع�ب صياغة رموز أمكنته 
الت�ي غادرها.� االعتماد ع�ى الصياغات 
الش�عبية للرموز التي صاغتها املعتقدات 
امليثولوجية التي عبت عن نوع من التقية 
وردع املكروه، كالك�ف والعي، وتصديها 
للظواه�ر الس�لبية. كان ضم�ن صياغة 
كذل�ك  ومحتوياته�ا.  اللوح�ة  طبق�ات 
حض�ور صور األبواب والنواف�ذ وما لهما 
من دالالت كبرة عند اإلنس�ان.� الجس�د 
وأُسلوب التعامل معه وتحويله إىل دالالت 
كبرة كأحداث الحروب متمثالً يف العكاز، 
كذلك اس�تبدال الرأس بالكريس، لتجسيد 
االنتهاك واالس�تالب للجس�د عب تشويه 
صورته.ه�ذه املثاب�ات القرائي�ة، تص�ل 
باستنتاجها إىل أن الفنان يعمل عى خلق 
فضاء خيايل غر مطل�ق، بل محدد برؤى 
ذاتي�ة تس�تند إىل تاريخ بيئي ��� مكاني 
يستعيد رموزه باستمرار إلحداث التوازن 
الح�ي، ويؤكد وض�وح الرؤي�ة وصفاء 
النظ�رة املتأتية من تجربة غنية، ومعرفة 
صاعدة ومتواصلة. فاملفصل األهم يف كل 
م�ا قرأنا؛ إنه مح�اط بالحني إىل جذوره 
األُوىل املتجسدة � كما ذكرنا � يف مجموعة 
من الخصائ�ص الذاتية للوحت�ه، وخلقه 
لجدار فني احتوى رؤاه ورموزه املتعددة 
واملنظ�ور إليه�ا من زاوية ذاتي�ة وعامة. 
فه�و يحافظ ع�ى تاريخه ال�ذي يعتز به 

كما تكشف عنه لوحاته.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  285  

التاريخ 2022/1/19
اىل  / املدعوه / فاطمة كشوش زاير 

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الوفاة  رضا كش�وش زاي�ر طلبا اىل هذه 
املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بح�ق املدعوه 

)فاطمة كشوش زاير(
حس�ي( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

اثر فاهم محسن 
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   48/ 6 20 أبو شورة 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :20 أبو شورة 
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  2,75 م2
املشتمالت : طابق واحد يتكون من غرفتي وصالة واستقبال 

\شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :جاسم محمد عبيد
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )جاس�م محمد عبيد( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي / الكرار( البالغ 
)22000000( أثن�ان وعرشون مليون ديناراً فعى الراغب يف 
االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة )90000000( تس�عون 
مليون ديناراَ وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من 

اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

�������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   1127/ 19 م 18 علوة الفحل 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :18 علوة الفحل
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  3,94م2
املش�تمالت :   غرف�ة وصالة واس�تقبال \ ج1 \ ج2 \غرفة 

وصالة واستقبال \ ج3 \ ثالث غرف ومطبخ وصحيات
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :قدوة عبد عيل حسي
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )قدوة عبد عيل حسي( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي / الكرار( البالغ 
)64000000( أربعة وس�تون مليون دين�اراً فعى الراغب يف 
االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة )200000000( مئتان 
مليون ديناراَ وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من 

اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 274 رشادية

املحلة او رقم واسم املقاطعة :رشادية
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  88,74 م2
املش�تمالت : غرفتي واستقبال وصالة ومطبخ وصحيات \

ط1\ ط2 غرفتي ومطبخ \مسلح
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :مجيد إسماعيل مجيد
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )مجيد إسماعيل مجيد( 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رصف الصناع�ي / الكرار( 
البال�غ )14000000( أربعة عرش مليون ديناراً فعى الراغب 
يف االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوماً 
اعتب�اراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )45000000( خمسة 
واربعون مليون ديناراَ وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

�������������������������������������������������
إىل الرشيك وسام عزيز كاظم

اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بن�اء للعقار املرقم 61695/3 حي املي�الد خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

كامل عبد الحسي عويز
�������������������������������������������������

إىل الرشي�ك فوزي�ه صالح ن�ارص اقتىض حض�ورك إىل مقر 
بلدي�ة النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرقم 

60581/3حي السالم 
طالب االجازه

تحرير شاكر حسن
�������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / العريف محمد حسي خلف محمد 

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظة النج�ف االرشف  
مديرية الشؤون االدارية واملالية االدارة 

العنوان  محافظة النجف االرشف  / حي الجامعة
بم�ا انك مته�م وفق احكام املادة )248( م�ن ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك 
بواسطة هذا االعالن عى ان تحر امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل املنطق�ة الرابعة  خالل م�دة اقصاه�ا ثالثون يوم 
اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
ع�ى التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد )65 و68و69( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة  الرابعة
�������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 860

التاريخ 2022/1/19
اعالن

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )نصر جاس�م 
محمد ( طلبا لغرض تبديل لقبه   وجعله ) جبين ( بدل من 
) ج�ران( فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�ده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 804

التاريخ 2022/1/18
اعالن

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املستدعي  )حازم محمد عيل 
ه�ادي  ( طلبا لغرض  تبديل لقبه  وجعله ) الخاقاني ( بدل 
من ) الش�مرتي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 671
التاريخ 2022/1/16

اعالن
بن�اء عى طلب الوكيل )عيل حميد مجي�د ( واملتضمن تبديل 
لقب املس�تدعي ) حسن حميد مجيد ( وجعله ) مجى ( بدل 
من ) الصفار( الوارد يف قيده لعام 1957 فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 667
التاريخ 2022/1/16

اعالن
بن�اء عى طلب الوكيل )عيل حميد مجي�د ( واملتضمن تبديل 
لقب املس�تدعي ) ن�ور حميد مجيد ( وجعل�ه ) مجى ( بدل 
من ) الصفار( الوارد يف قيده لعام 1957 فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 665
التاريخ 2022/1/16

اعالن
بن�اء عى طلب الوكيل )عيل حميد مجي�د ( واملتضمن تبديل 
لقب املس�تدعي ) محمد حميد مجيد ( وجعله ) مجى ( بدل 
من ) الصفار( الوارد يف قيده لعام 1957 فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 669

التاريخ 2022/1/16
اعالن

بن�اء عى طلب الوكيل )عيل حميد مجي�د ( واملتضمن تبديل 
لقب املس�تدعي ) ارساء حميد مجيد ( وجعله ) مجى ( بدل 
من ) الصفار( الوارد يف قيده لعام 1957 فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 668
التاريخ 2022/1/16

اعالن
بن�اء عى طل�ب املواطن )ع�يل حميد مجيد ( لغ�رض تبديل 
لقب�ه  وجعله ) مجى ( ب�دل من ) الصفار( ال�وارد يف قيده 
لعام 1957 فمن لدي�ه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�ده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 670
التاريخ 2022/1/16

اعالن
بن�اء عى طلب الوكيل )عيل حميد مجي�د ( واملتضمن تبديل 
لقب املس�تدعي ) حوراء حميد مجيد ( وجعله ) مجى ( بدل 
من ) الصفار( الوارد يف قيده لعام 1957 فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 884
التاريخ 2022/1/19

اعالن
بناء عى طلب املواطن )باسم محمد عيل هادي  ( الذي يروم  
تبديل لقبه  وجعله ) الخاقاني ( بدل من ) الشمرتي( الوارد 
يف قيده لعام 1957 فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 888

التاريخ 2022/1/19
اعالن

بن�اء عى الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )قاس�م محمد 
ع�يل ه�ادي  ( طلبا لغرض تبديل لقب�ه   وجعله ) الخاقاني 
( ب�دل من ) الش�مرتي( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������������������

اعالن اجازة بناء
رجاء محمد صيهود 

تق�رر تبلي�غ صاحب عب�د عيل وم�روه ج�واد كاظم 
بالحضور لغرض اجازة بناء فرع النجف 

�������������������������������������������������

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/662

التاريخ 2021/10/25
1 �الرتبة ش .م

2 � اس�م املدان الرباع�ي واللقب حيدر محمد حنتوش 
بريس الغزايل 

3 � الوح�دة : مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 
واملنشات 

4 � رقم القضية : 2021/662
5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

6 � خالصة الحكم 
1 � تبديل مادة االحالة من املادة 5  اىل املادة 5/اوال من 
ق ع د رقم14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
2 � الحب�س الش�ديد بحق امل�دان ش م حي�در محمد 
حنتوش بريس الغزايل ملدة خمس س�نوات وفق احكام 
امل�ادة 5/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
اس�تنادا الحكام   املواد  61/اوال و 69 /اوال من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008 
 لغيابه للفرة من 2020/2/25 ولحد االن 

3  ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االم�ن الداخيل بحكم 
القانون كعقوبة تبعية استنادا الحكام املادة 38/ ثانيا 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
4 � اعطاء املوظفي العموميي صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطني باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة 
مجي�د البالغة 25,000 خمس�ة وع�رشون  الف دينار 
عراق�ي ترصف له�ا من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعراض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/10/25
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تبدو يف أجمل طلة لديك اليوم، فاليوم فعال من 
النواحي كافة، وبخاصة العملية منها، فأنت يف 
ص�دارة األبراج لهذا الي�وم يف العمل، ملا تحققه 
من إنجازات وبخاصة يف فرتة الظهرية التي تعد 

األجمل بالنسبة لك.

ألم�ور املالي�ة هي كل م�ا تهمك لك�ن ال تقلق 
فالوضع املايل يتحسن اليوم بحصولك عىل مبلغ 
ال بأس به يحسن من وضعك، الهدوء يخيم عىل 

األحداث حولك.

ضغوطات العمل تبدأ بالتأثري عليك منذ الصباح 
الباكر، ولن تجد الوقت للتفكري بأي يشء آخر، 
تص�ل الضغوط ذروتها يف ف�رتة ما بعد الظهر، 
إذ تفقد السيطرة تماماً عىل األمور حولك، لكن 

الحظ يرافقك اليوم فال تخف.

يوم فيه كثري من التغيريات واملفاجآت وبخاصة 
يف منطق�ة الظهرية وما بعدها، اللتني لن تكونا 
مريحت�ني، فمزاجك لن يك�ون مرتاحاً يف فرتة 
الظه�رية، ويؤجل لك موعد مما يجعلك تش�عر 

بالعصبية.

تبدو يف أجمل طلة لديك اليوم، فاليوم فعال من 
النواحي كافة، وبخاصة العملية منها، فأنت يف 
ص�دارة األبراج لهذا الي�وم يف العمل، ملا تحققه 
من إنجازات وبخاصة يف فرتة الظهرية التي تعد 

األجمل بالنسبة لك.

جاءت الش�مس بع�د العاصفة الت�ي حلت بك 
يف األي�ام املاضي�ة، فأوضاع�ك الي�وم ممت�ازة 
وتس�تطيع أن تالحظ ذلك من�ذ الصباح، حيث 
إن ابتس�امتك مرشقة وثقتك بنفسك أقوى من 
قبل. يف فرتة ما بعد الظهر ينكش�ف أمامك رس 

لن يعجبك.

يوم هادئ منذ الصباح، لكن عليك االنتباه، فهو 
لن يطول هكذا، وتكون فرتة الظهرية ضاغطة 
للعم�ل املرتاكم املوجود لديك م�ن قبل. فرتة ما 
بعد الظه�ر تعود األمور لله�دوء، لكن انتبه إىل 

محيط العائلة لديك.

ال داعي ألن تخرج عصبيتك عىل كل أمر يحدث، 
س�واء كان ضخماً أو بس�يطاً. عد للعرشة قبل 
أي حرك�ة أو اتخاذ أي قرار، ألنك لس�ت بكامل 
وعي�ك والكآبة تس�يطر عليك من�ذ الصباح. يف 

املساء تبقى يف العمل لرتاكمه لديك.

األوضاع ال تبرش بالخري، فمع أن الطقس جميل 
يف الخارج، إال أنك تشعر بظالم يف داخلك ورغبة 
يف البق�اء يف املنزل وع�دم الخروج إىل أي مكان، 
فاألوضاع تعاكسك يف فرتة الظهرية وما بعدها، 

فال تضع نفسك بموقف ال تحسد عليه.

األوضاع ال تبرش بالخري، فمع أن الطقس جميل 
يف الخارج، إال أنك تشعر بظالم يف داخلك ورغبة 
يف البق�اء يف املنزل وع�دم الخروج إىل أي مكان، 
فاألوضاع تعاكسك يف فرتة الظهرية وما بعدها، 

فال تضع نفسك بموقف ال تحسد عليه.

أن�ت ال تفكر بأي يشء تفعل�ه، فجرأتك العالية 
تجعلك تدخل يف مواقع ومناقش�ات ومش�اكل 
أن�ت بغنى عنه�ا، فح�اول أن ته�دأ وأن تكون 
عقالني�ًا أكثر، يف فرتة املس�اء تتحس�ن أمورك 

قليالً.

أنت تالقي ترحيباً واس�عاً بقرارتك وآرائك التي 
تك�ون مس�موعة عند الط�رف اآلخ�ر. يف فرتة 
الظه�رية قد يحدث ش�جار بينك وبني رئيس�ك 
يف العم�ل أو أحد زمالئك، م�ا يجعلك تمر بفرتة 

عصبية وجيزة تمتد حتى املساء.

العذراء

احلوت

أسباب حساسية العني عند األطفال
التحس�ي  امللتهب�ة  الته�اب  يتس�ّبب   
املع�روف باس�م »حساس�ية الع�ني« يف 
ظهور تش�ّوش مؤقت يف منطقة العني، 
األمر الذي قد ي�ؤّدي إىل العدوى والحكة 

ومجموعة من األعراض األخرى.
ويعان�ي األطف�ال يف بع�ض األحيان من 
اإلصاب�ة بحساس�ية الع�ني، مم�ا يولّد 
لديهم رغبة ش�ديدة يف الحكة التي تزيد 
من إفراز الدموع واحمرار العني والجفن 

نتيجة االلتهاب.
وفيما ييل نس�تعرض أس�باب وأعراض 

حساس�ية الع�ني عن�د األطف�ال وطرق 
عالجها:

أس�باب وأع�راض حساس�ية العني عند 
األطفال

تح�دث حساس�ية الع�ني ل�دى األطفال 
عندما يتفاعل الجسم مع بعض العنارص 
املس�ببة للحساس�ية، مثل:  الخارجي�ة 
»حبوب اللقاح، أو العشب، أو الوبر«، إىل 
جانب التلوث البيئي الذي قد يكون سبباً 

يف إصابة العني بالحساسية.
املصاحب�ة  األع�راض  تتضّم�ن  فيم�ا 

لحساسية العني لدى األطفال؛ »الشعور 
برغبة يف الحكة، وخروج الدموع بغزارة، 
وتغ�رّي ل�ون الع�ني، والته�اب الجف�ن، 

وسيالن األنف، والعطس«.
 عالجات حساسية العني عند األطفال

العالج املنزيل
ويعتمد عىل إزالة مس�ببات الحساس�ية 
بمض�ادات  األع�راض  ع�الج  ث�م  أوالً، 
الهس�تامني، والكمادات الباردة، وارتداء 
عن�د  والقبع�ة  الشمس�ية  النظ�ارات 

الخروج.

أفضل ألعاب الواقع االفرتايض
  إزدادت أهمي�ة تقنية الواقع االفرتايض 
وألعابه�م يف اآلونة األخرية بفضل إعالن 
رشك�ة ميت�ا اهتمامه�ا ب�ه وتطويرها 

لنسخة ميتافريس معتمدة عليه.
ولك�ن ال تعت�ر رشك�ة ميت�ا الرشك�ة 
الوحي�دة املهتم�ة بتطوير خ�وذ الواقع 
االف�رتايض أو الرمجيات املعتمدة عليه، 
وتعت�ر ألعاب الواقع االف�رتايض إحدى 
أوائ�ل تطبيقات الواق�ع االفرتايض التي 

رأيناها من كثري من الرشكات.

وتوج�د الكث�ري م�ن األلع�اب املتنوع�ة 
والت�ي تنتم�ي إىل الكث�ري م�ن الفئ�ات 
املختلفة التي تعتمد عىل تقنيات الواقع 

االفرتايض.
رشكات  م�ن  األلع�اب  ه�ذه  وتأت�ي 
كبرية مثل س�وني أو رشكات مس�تقلة 
تعمل ع�ىل تطوير مش�اريعها الخاصة 

بتقنياتها الخاصة.
وتتطلب ألعاب الواقع االفرتايض توافًقا 
خاًص�ا مع الخ�وذ بش�كل مختلف عن 

األلعاب املعتادة وأذرع التحكم املعتادة.
الواق�ع  ألع�اب  ف�إن  لذل�ك،  ونتيج�ًة 
االفرتايض من س�وني والتي تعتمد عىل 
خ�وذة الواق�ع االف�رتايض الخاصة بها 
ل�ن تعمل م�ع خ�وذ الواق�ع االفرتايض 

للحاسب الشخيص.
وتج�د يف القائم�ة الت�ي نذكره�ا لك�م 
باألس�فل مجموع�ة م�ن األلع�اب التي 
تعمل م�ع جميع خوذ الواقع االفرتايض 

الخاصة بالحاسب الشخيص.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- مكّونات الخلطة :

دقي�ق : 3 مالع�ق كبرية - نش�اء ال�ذرة : ملعقة كبرية - بيكن�ج بودر : نصف 
ملعقة صغرية - البيض : 1 حبة - حليب : ملعقة كبرية - الفلفل االحمر الحار 
: نصف ملعقة صغرية - - خبز الرجر : 4 حبات - صدر الدجاج : 4 قطع )مع 
الجل�د مخيل من العظم( - فلفل ابيض : نص�ف ملعقة صغرية - ملح : نصف 
ملعق�ة صغرية - املايونيز : حس�ب الرغبة - خس : حس�ب الرغب�ة - الزيت : 
ك�وب )للقيل( - الفلفل االحمر الحار : ملعق�ة صغرية - ملح : ملعقة صغرية 

)صيني( - الخردل : نصف ملعقة صغرية
طريقة التحضري:

 اخلطي كّل مكونات الخلطة معاً جيداً يف وعاء ثم اتركيه جانباً.
نّكه�ي صدور الدجاج بامللح، الفلفل األبيض، والخ�ردل، ثّم ضعيها يف الثالجة 

ملدة 30 دقيقة عىل األقل.
 غّمي الدجاج يف الخلطة املحرضة سابقاً حتى يتغلّف من كل الجهات.

سّخني الزيت يف مقالة عىل النار واقيل فيه قطع الدجاج حتى تتحّمر، وارفعيها 
عن النار وضعيها عىل محارم ورقّية.

 ادهني الخبز باملايونيز، ثّم ضعي فيه الدجاج، الخس والطماطم وقّدميه.

ساندويش الزنجر
أفضل تطبيقات ويندوز 11

  أطلقت مايكروسوفت يف العام املايض نظام ويندوز 11 ليكون 
أحدث نسخة من نظام التشغيل املحبوب للغاية واملنترش حول 

العالم.
واعتمدت الرشكة ع�ىل تطوير النظام البيئي املتكامل الخاص 
بأجهزته�ا وخدماتها مع ويندوز 11 بش�كل أفض�ل. وبالتايل 
قامت بتطوير الكث�ري من الخدمات املتاحة للنظام مثل متجر 

التطبيقات وإتاحة تحميل تطبيقات أندرويد عره.
ونقدم لكم فيما ييل مجموعة من التطبيقات املميزة واملتنوعة 
املوج�ودة يف متجر تطبيق�ات مايكروس�وفت والتي يمكن أن 

تحسن استخدام ويندوز 11.
وتأتي بعض ه�ذه التطبيقات مجاًنا والبعض اآلخر مدفوعة، 
ولك�ن يقدم متجر مايكروس�وفت تس�عريًا خاًص�ا بكل دولة 
لذل�ك تجد تطبيقات بس�عر مخفض يف دولت�ك أكثر من الدول 

األخرى.
EarTrumpet تطبيق

 يرى البعض بأن لوحة التحكم يف الصوت يف ويندوز 11 ضعيفة 
وال توفر لهم الكثري من االختيارات، ويقوم Eartrumpet بحل 

هذه املشكلة.
ويوف�ر التطبيق مجموع�ة متقدمة من االختي�ارات املختلفة 
الت�ي تس�اعد عىل التحك�م يف درجات ص�وت التطبيقات التي 

تعمل يف خلفية النظام.
كما تس�تطيع عره التحكم يف أجهزة التقاط واخراج الصوت 
ل�كل تطبي�ق عىل ح�دة. ويعن�ي ذلك جع�ل مك�رات الصوت 
الخارجي�ة تعم�ل مع تطبيق وس�ماعات ال�رأس الخاصة بك 

تعمل مع تطبيق آخر.
ويمكن�ك تحمي�ل التطبي�ق واس�تخدامه مبارشًة ع�ر لوحة 
التحك�م إىل ج�وار الس�اعة، كما يتوف�ر التطبي�ق مجاًنا عر 

املتجر.
Tweeten تطبيق

 ال يمتلك تويرت تطبيًقا رسمًيا منفصاًل يف ويندوز بشكل عام، 
وبالتايل يحتاج محبو املنصة للتوجه إىل موقعها مبارشًة.

كم�ا أن تطبي�ق TweetDeck املش�هور غ�ري متوف�ر أيًض�ا 
للوين�دوز، ويق�دم Tweeten ح�اًل لهذه املش�كلة حيث يوفر 

واجهة Tweetdeck ولكن بشكل مناسب أكثر لويندوز 11.
وتستطيع تخصيص استخدام التطبيق بشكل كامل يف ويندوز 
11 ليناس�ب استخدامك أكثر عر التحكم يف التنبيهات وغريها 

من األمور.
كم�ا أن التطبيق متوفر للتحميل مجاًن�ا عر متجر تطبيقات 
مايكروس�وفت مب�ارشًة دون الحاج�ة الس�تخدام أي تثبيت 

خارجي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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وصول الطاقم التحكيمي الكويتي لودية 
العراق وأوغندا

              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ل الطاق�م التحكيم�ي ال�دويل الكويت�ي إىل العاصمة 
بغداد، األربعاء، لقيادة املباراة الودية بني املنتخب العراقي 
ونظ�ره األوغندي، والتي س�تقام يوم الجمع�ة املقبل يف 
ملع�ب املدينة ضمن اس�تعدادات أس�ود الرافدين ملباراتي 
إيران ولبنان ضمن التصفيات اآلس�يوية املؤهلة ملونديال 

قطر 2022.
ويتأل�ف الطاق�م من حكم الس�احة س�عد عط�ا الفضيل 
ويس�اعده كل من عيل جراغ وأحمد ص�ادق عباس، وتعد 
هذه أول مهمة تحكيمية من الكويت يف العاصمة العراقية 

بغداد، منذ عام 1990.
وحظي الفضيل مع مس�اعديه باس�تقبال حافل من قبل 
االتحاد العراقي ولجن�ة الحكام املركزية أثناء قدومهم إىل 

مط�ار بغداد.يذكر أن عددا من األطقم التحكيمية الكويتية س�بق 
أن أدارت مباري�ات يف بط�والت مختلفة يف مدين�ة البرصة جنوب 

العراق خالل السنوات القليلة املاضية.

وق�اد الطاقم التحكيم�ي الكويتي املؤلف من س�عد عطا الفضيل 
ومحمد محس�ن أش�كناني وعيل طالب ج�راق، املب�اراة النهائية 
لبطولة الصداقة الثانية التي جمعت العراق واألردن يف ملعب جذع 

النخلة وتحديدا يف 26 مارس / أذار 2019.

توضيح رسمي بشأن موعد االحتفال باليوم 
الوطني للشباب

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح�ت وزارة الش�باب والرياضة، بش�أن 
موع�د االحتف�ال بالي�وم الوطني للش�باب 

املقرر يف 26 من الشهر الحايل.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ان�ه »وبعدم�ا تناقلت 
بع�ض املواق�ع والصفح�ات معلومات غر 
صحيح�ة ع�ن اس�باب اختيار الي�وم املعني 
لالحتفاء بهذه املناس�بة وألج�ل رفع اللغط 
عن تلك املناس�بة نؤكد ان اختيار اليوم جاء 
مكمالً لفعاليات عديدة ستنطلق اعتبارا من 
ي�وم 22-1 -2022 باقام�ة مع�رض علمي 
لالبتكارات العلمية سيش�رك فيه عدد كبر 
من ش�بابنا املبدع ومن مختل�ف محافظات 

العراق وجامعاتها وكلياتها ويس�تمر ملدة ثالث ايام 
وبعدها«.

وبين�ت ان�ه »ويف يوم 2٥ من الش�هر ذاته س�تكون 

هنال�ك فعالي�ة ثقافي�ة فني�ة س�تتضمن معارض 
مخرج�ات  وس�تكون  فني�ة  وفعالي�ات  تش�كيلية 
الربنامج�ني تكريم الش�باب املبدع�ني يف اليوم الذي 
يلي�ه اي ي�وم 26 /1 يف احتفالي�ة مركزي�ة برعاية 

رئيس الوزراء وايضا سيتضمن اطالق رؤية 
الوزارة لعرشة اع�وام 2020-20٣0 واطالق 
منص�ات ش�بابية علمية وللعم�ل التطوعي 
و اطالق بطاقة ش�بابي الت�ي تحمل الكثر 
من االمتي�ازات املالية ملقتنيها من الش�باب 
وتختتم ه�ذه الفعاليات بربنامج يف يوم 2٧ 
-1 باط�الق فعاليات علمي�ة ضمن مرشوع 
بغ�داد عاصم�ة الش�باب العربي وتس�تمر 
لغاية ي�وم 1-2 -2022«.ولفتت الوزارة اىل 
ان »اختي�ار املنهاج وايام�ه تم باالتفاق من 
قب�ل اللجنة العليا املش�كلة يف الوزارة والتي 
ضمت السادة املستش�ارين واملدراء العامني 
يف ال�وزارة، ل�ذا نتمن�ى من جميع وس�ائل 
االع�الم واملواق�ع والصفحات توخ�ي الدقة 
ومعرف�ة التفاصيل م�ن مصدرها الرس�مي املتمثل 
باملكت�ب االعالم�ي لل�وزارة تطبيقا ملعاي�ر املهنية 

االعالمية واملصداقية يف نقل االخبار«.

رانجنيك يمزق دفاع 
مانشسرت يونايتد

منتخب الشباب العراقي يستعد 
لتصفيات آسيا بمعسكرات أوربية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية صباح األربعاء، أن مدرب مانشسر 
يونايت�د رال�ف رانجنيك، أخ�رب إدارة النادي ب�أن هناك ٣ 

العبني ضمن تشكيلته، ليسوا جيدين بما يكفي.
 وس�يبقى األملاني - الذي حل محل أويل جونار سولسكاير 
- كمدرب مؤقت حتى نهاية املوس�م، قبل أن يتوىل منصبا 

استشاريا ملدة عامني يف أولد ترافورد.
 وس�ينصب تركي�ز رانجني�ك يف العام�ني املقبل�ني، ع�ى 
مراقب�ة املواهب املوجودة يف الفري�ق، لكن صحيفة »دييل 
إكس�ربيس« تزعم أن املدرب البالغ من العمر 6٣ عاًما، قد 

بدأ فعال هذه املهمة. 
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن رانجنيك »مزق دف�اع فريقه إىل 
أش�الء« خالل ع�رض تقديمي ملس�ؤويل يونايت�د يف وقت 
سابق من هذا الش�هر، وأوىص بتنفيذ تغيرات كبرة، بما 
يف ذلك اس�تبدال القائد هاري ماجواي�ر، وزميليه يف الخط 

الخلفي لوك شاو وأرون وان بيساكا.
 وج�اءت ه�ذه األنب�اء بمثابة صدم�ة إلدارة مانشس�ر 
يونايتد، الت�ي دفعت 80 مليون جنيه إس�رليني للتوقيع 
م�ع ماجواير تحديدا، و٥0 مليونا لضم الظهر األيمن وان 

بيساكا، و٣0 مليونا الستقطاب الظهر األيرس شاو.
 كم�ا ورد أن رانجني�ك أوىص أيًضا ببدائل مميزة مثل قلب 
دفاع وولفرهامبتون ماكس كيلمان، الذي قدم مستويات 
مميزة هذا املوس�م، كم�ا ُيعتقد أيًضا أنه ت�م طرح أمادو 

هايدارا العب اليبزيج.

تشايف: كنت صادقًا مع ديمبيل.. ورسالتي إليه واضحة

تكريم خاص لنجم برشلونة األسبق

              المستقبل العراقي/ متابعة

الفن�ي  املدي�ر  أك�د تش�ايف هرناندي�ز 
لربش�لونة، أن موقف الفرن�ي عثمان 
الفري�ق  م�ع  معق�دا  أصب�ح  ديمب�يل 

الكتالوني، بسبب رفضه تجديد عقده.
وق�ال تش�ايف يف مؤتم�ر صحف�ي اليوم 
األربع�اء، قبل مواجهة أتلتي�ك بيلباو يف 
ثمن نهائي كأس ملك إس�بانيا: »بيلباو 
فري�ق ق�وي للغاي�ة، ولديه أح�د أفضل 
املدربني اإلس�بان. يخرج�ون برسعة يف 
الهجمات العكسية، ويمتلك الفريق أحد 
أفضل أجياله عى املستوى البدني، لكننا 

نريد الذهاب بعيًدا يف املنافسة«.
وع�ن ديمب�يل أوض�ح: »نح�ن يف وضع 
معقد وصعب، واتخ�ذ النادي قرارا بأنه 
إذا ل�م يج�دد الالعب عقده، ف�ال بد من 

إيجاد مخ�رج، وش�خصًيا كنت 
صادًق�ا ج�ًدا مع�ه يف الحدي�ث، 
والوض�ع الحايل لي�س جيًدا ألي 
ش�خص، ويجب أن نقرر ما هو 

األفضل للنادي«.
وح�ول االنتقادات لبوس�كيتس، 
أيًض�ا  ينتقدونن�ي  »إنه�م  رد: 
حني ال أحقق النتائ�ج املطلوبة، 
الع�ب  س�رجيو  يل  وبالنس�بة 
أس�ايس، وبالتأكي�د ه�و يعرف 
مه�م  الع�ب  لكن�ه  أخط�اءه، 
ج�ًدا، ويج�ب تجنب الس�لبيات. 

بوس�كيتس ه�و األفض�ل يف العال�م يف 
مركزه«.

وأضاف: »نحن يف برشلونة، واالنتقادات 
أمر طبيع�ي ويجب أن نقبله�ا، وأتذكر 
الجدال ح�ول بوس�كيتس يف 2010 مع 

املنتخب ووقتها كنا أبطال العالم. علينا 
أن نثابر ونحسن األداء والنتائج«.

وبس�ؤاله عن ترصيح�ات وكيل ديمبيل 
األخ�رة، أجاب: »ال أقل�ل من احرام أي 
ش�خص، لك�ن الرس�الة واضح�ة، إما 

التجديد أو إيجاد مخرج«.

وحول سفر ديمبيل رفقة الفريق 
ملواجهة بيلباو، علق: »غًدا سوف 

نقرر«.
واس�تكمل: »فات�ي بدأ مس�رته 
كمهاج�م رصي�ح، لكن�ه يتكيف 
أيًضا بش�كل جي�د ج�ًدا كجناح، 
وظه�ر بمس�توى رائ�ع يف كأس 

السوبر، وهو العب مذهل«.
وقال: »ممفيس ديباي يعاني من 
بعض املش�كالت البس�يطة، وغًدا 
س�نقرر موقفه، ويمكن أن يلعب 
يف الهج�وم أنس�و أو جوتج�ال أو 
فران توريس«. وواصل: »فران توريس 
كان يفتقر إىل وترة املنافسة، وكان هذا 
األس�بوع إيجابي�ا للغاي�ة بالنس�بة له، 
وه�و جاه�ز بنس�بة 100%، ويجب أن 

يكون مهما لنا اليوم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تم اختيار العب كرة القدم الربيطاني الس�ابق جاري لينكر، 
للفوز بجائزة مانويل فاس�كيز مونتالبان الدولية للصحافة 
لع�ام 2021، يف فئة الصحافة الرياضية، وفقا ملا أعلنه نادي 

برش�لونة الي�وم األربعاء.ودخل ال�دويل اإلنجليزي الس�ابق، 
الذي لعب لربش�لونة بني عام�ي 1986 و1989، عالم اإلعالم 
الريايض بع�د اعتزاله كرة القدم، وقدم ع�دة برامج يف هيئة 
 Gary Lineker>s( من بينها ،)اإلذاعة الربيطانية )بي بي يس
Golden Boots( وكذل�ك )Match of the day(.ويعمل لينكر 

حاليا س�فرا لرابطة الدوري اإلس�باني لكرة القدم )الليجا( 
ويعل�ق ويحلل البطول�ة اإلس�بانية للمش�اهدين يف اململكة 
املتح�دة وأيرلندا عى الليجا ت�ي يف )LaLiga TV(.وتخصص 
ه�ذه الجائ�زة، التي ُتمن�ح منذ ع�ام 2004 إحي�اء لذكرى 

الصحفي والكاتب اإلسباني مانويل فاسكيز مونتالبان.

أنشيلويت: لقاء إلتيش هنائي.. وال مشكلة مع هازارد
              المستقبل العراقي/ متابعة

شدد اإليطايل كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال مدريد، عى 
أهمية مواجهة إلتيش، اليوم الخميس بثمن نهائي كأس ملك 
إس�بانيا.وقال أنش�يلوتي، خالل املؤتمر الصحفي األربعاء: 
»مواجهة إلتيش بمثابة نهائي يف بطولة تجعلنا متحمس�ني 
للغاية«.وأش�ار أنش�يلوتي إىل أن الحارس تيب�و كورتوا لن 

يلعب املباراة غًدا لوعكة صحية، مؤكًدا أنه سيكون حارًضا 
يف مب�اراة ذات الفريق األحد املقبل بالليجا بش�كل طبيعي.
وأض�اف: »نح�ن جاه�زون، وإلت�يش فري�ق ذو ديناميكية 
جيدة، حيث فاز يف ٧ من آخر 10 مباريات، ويجب أن نكون 
حذري�ن، ونلعب بش�كل جيد لننترص«. وتاب�ع: »لقد قابلت 
خينت�و عدة م�رات يف واليتي األوىل، لكن بالوالي�ة الثانية لم 
أتمكن م�ن رؤيته، وباألمس تحدثت م�ع زوجته وأخربتني 

بحكاي�ات كثرة، وبغ�ض النظر عما فعل�ه يف امللعب خالل 
مس�رته، كان شخصا متواضعا وبسيطا، وأحب هذا النوع 

من األشخاص«.
هازارد

واس�تكمل: »لم يحدث أي يشء مع هازارد، ويوجد منافسة 
وعيل أن أخت�ار األفضل، وهذا يؤثر عى العديد من الالعبني، 
وه�و يت�درب وينتظ�ر إش�ارتي، وإذا دفع�ت به س�يكون 

جاهزا«.وزاد: »هازارد الزال العبا يف ريال مدريد، وهو يركز 
يف القادم، ونحن ال نفكر يف أي يشء آخر«.وعن جاريث بيل، 
أوض�ح: »هو بخر، وس�يكون ضم�ن قائم�ة الفريق، وأي 
العب متواجد يمكنه اللعب«.وأردف: »فينيس�يوس يجب أن 
يتوق�ف عن اللعب حني نراه مرهقا، أو حني يكون مصابا، 
وأمنح�ه الراحة عى ه�ذا النح�و، واآلن ال أراه متعبا لذلك 

يمكنه اللعب«.

بوجبا يبلغ مانشسرت يونايتد بوجهته املقبلة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إنجلي�زي، األربعاء، عن 
ق�رار الفرن�ي ب�ول بوجب�ا، نجم مانشس�ر 

يونايتد، بشأن مستقبله يف املوسم املقبل.
وينتهي عق�د بوجبا يف أولد تراف�ورد، بانقضاء 
املوس�م الجاري، ويبدو أنه ق�رر خوض تجربة 

جديدة يف دوري آخر.
وبحس�ب صحيف�ة »دي�يل س�تار« اإلنجليزية، 
فإن بوجبا أبلغ إدارة مانشس�ر يونايتد برغبته 
يف االنتق�ال إىل ريال مدريد، عقب نهاية املوس�م 

الجاري. 
وأكدت الصحيف�ة، أن بوجبا ل�ن يجدد تعاقده 
م�ع مانشس�ر يونايت�د، وس�رحل مجاًن�ا يف 

الصيف املقبل.وأش�ارت الصحيفة، إىل أنه عى 
الرغم من تبقي ٥ أشهر فقط عى انتهاء عقد 
بوجبا، إال أن إدارة مانشس�ر يونايتد لم تقدم 

أي اقراح جديد لالعب لتمديد عقده.
ويعترب باريس سان جرمان، أحد أكثر األندية 
اهتماًم�ا بض�م بوجبا، من أج�ل الضغط عى 

مواطنه كيليان مبابي لتجديد عقده.

رد الذع من شرير عىل حجة توخيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

التاريخ�ي للربيمرلي�ج آالن  اله�داف  رد 
شرر عى ادعاءات مدرب تشيلي توماس 
توخيل بن فريقه كان »متعًبا«، بعد تعادله 
1-1 مع برايتون مس�اء الثالثاء يف مباراة 

مقدمة بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
 وأرص ش�رر ع�ى أن�ه كان يج�ب ع�ى 
تش�يلي أن يظهر بح�ال أفضل مع دكة 
بدالء تساوي 220 مليون جنيه إسرليني، 

عى حد قوله.
 وظهر تشيلي بش�كل باهت عى ملعب 
»أميكس«، وجاهد للخروج متعادال للمرة 
الثامنة هذا املوسم، يف رضبة أخرى آلمال 

يف الفوز باللقب.
 ورصح توخي�ل بع�د اللق�اء ب�أن فريقه 
يحتاج للراحة بعدم�ا ظهر متعبا للغاية، 
لكن ش�رر قدم رًدا الذًعا عى عذر املدرب 
األملان�ي، قائالً إن كل فري�ق يف كرة القدم 
العاملي�ة يواج�ه ظروًفا مماثل�ة يف الوقت 
الحايل، وإن تش�يلي يج�ب أن يكون أحد 
أفضل الفرق تجهيزًا للتعامل مع اإلرهاق، 

بسبب العمق يف التشكيلة املتواجدة لديه.
 وقال شرر لشبكة »بي تي سبورت«: »ال 
أقبل ذلك، لن أقتنع به، لقد أدركت أنه كان 
وقًتا عصيًبا ع�ى كل فريق يف العالم، فقد 
مررن�ا جميًعا بظروف صعبة للغاية، كما 
فع�ل الجميع، وليس يف ك�رة القدم فقط، 
لكنه حص�ل عى دكة ب�دالء الليلة بقيمة 
220 مليون جنيه إسرليني، كوفاسيتش، 
هافرت�ز، فرن�ر، بوليس�يتش.. توخي�ل 
ترك ماونت خارج التش�كيل يوم الس�بت 
)أم�ام س�يتي(، وأعاده م�رة أخرى أمام 

برايتون«.
 ويشعر ش�رر أن ال�«بلوز« يفتقرون إىل 
الثقة، وش�كك يف الوحدة يف غرفة املالبس 
بع�د رد فعل زياش املزاجي عى تس�جيله 
يف مرم�ى برايتون، قبل أن يدخل يف نقاش 

حاد مع زميله روميلو لوكاكو.
 وأض�اف: »كان ه�ذا األداء لفريق يكافح 
حًق�ا م�ن أج�ل اس�تعادة الثقة، ولس�ت 
متأك�ًدا من أنهم جميًع�ا )الالعبون( عى 
الصفح�ة نفس�ها، ه�ذا بالنس�بة يل هو 

السبب يف أنه كان أداء ضعيًفا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف عم�اد محمد مدرب منتخ�ب العراق للش�باب تحت 18 
عام�اً، األربع�اء، ع�ن أبرز املحطات التي سيش�ارك بها أس�ود 
الرافدي�ن ، تحض�را لتصفيات كأس آس�يا التي س�تقام العام 
الحايل.وق�ال محم�د، إن منتخ�ب الش�باب يواص�ل مران�ه يف 
ملع�ب ال�ربج التابع لكلي�ة الربي�ة الرياضية، مس�تغال فرة 
توقف منافس�ات الدوري املحيل.وأضاف أن املرحلة الثانية من 
االس�تعدادات س�تكون مطلع الش�هر املقبل يف مدين�ة أنطاليا 
الركية، وسيتخللها خوض 4 مباريات ودية مع الفرق الركية، 
بينما س�تكون املحط�ة الثالثة هي املش�اركة يف بطولة رباعية 
سيعلن اتحاد الكرة العراقي عن تفاصيلها قريبا وتقام يف بغداد 
أو البرصة.وتاب�ع: »املرحلة األفضل لإلعداد س�تكون يف أوروبا 
من خالل إقامة معسكر تدريبي مطول قبل انطالق التصفيات 
وخوض سلس�لة من املباري�ات مع مختلف امل�دارس يف القارة 
العجوز«. كما أكد مدرب منتخب ش�باب العراق، أن املعسكرات 
ستش�هد حضور جمي�ع الالعبني املحرفني يف أوروبا وس�تقام 
يف أي�ام الفيف�ا فق�ط، من أجل خل�ق حالة من االنس�جام بني 
الالعبني.وأوضح أن القائمة املقبلة ستشهد إضافة العب محيل 
وآخ�ر يلعب بالدوري األس�رايل ، مع توجيه الدع�وة لعدد آخر 
م�ن الالعب�ني يف املهجر.ودعا عماد محم�د يف ختام ترصيحاته 
الالعبني الش�باب إىل االلتزام والركيز البدني وأيضا االبتعاد عن 
الس�هر وكل األمور السلبية لالرتقاء باملستوى الفني والوصول 
إىل النجومية.يذكر أن منتخب شباب العراق أحرز مؤخرا بطولة 
غرب آس�يا التي أقيم�ت يف مالعب البرصة وأربي�ل وبغداد بعد 
تغلبه عى املنتخب اللبناني بركالت الرجيح وسط حضور اكثر 

من ٣0 ألف متفرج يف ملعب املدينة الجديد بالعاصمة بغداد.

ليفربول يكشف عن حالة تشامربلني
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال بيباي�ن اليندرز امل�درب املس�اعد لفريق 
ليفرب�ول اإلنجلي�زي، إن الع�ب خط الوس�ط 
أليك�س أوكس�ليد تش�امربلني س�يغيب ع�ن 
الفريق يف مباراة آرسنال املقررة غدا الخميس 
يف إي�اب الدور قب�ل النهائي م�ن كأس رابطة 
املحرف�ني اإلنجليزي�ة، لك�ن اإلصاب�ة الت�ي 
يعاني منها يف الكاحل ليست خطرة.واضطر 

أوكس�ليد تش�امربلني للخروج خالل الش�وط 
الثاني م�ن املباراة التي فاز فيها ليفربول عى 
برينتفورد ٣ / 0 يوم األحد املايض، بعد دقائق 
من تس�جيل اله�دف الثان�ي للفريق، بس�بب 
اإلصابة.وذك�رت وكال�ة األنب�اء الربيطاني�ة 
»ب�ي إي�ه ميدي�ا« أن أوكس�ليد تش�امربلني 
س�يغيب بس�بب اإلصابة عن املب�اراة املقررة 
أمام فريقه الس�ابق آرس�نال، لك�ن ليفربول 
يتطلع إىل عودته للمش�اركة يف املباراة التالية 

املق�ررة أم�ام كريس�تال ب�االس يف ال�دوري 
األس�بوع املقبل.وق�ال الين�درز يف ترصيحات 
ملوقع نادي ليفربول: »تحدثت أمس معه وهو 
يرى أن اإلصابة ليس�ت س�يئة. علين�ا تقييم 
حالة اإلصابة يوميا. لن أس�تبعد مشاركته يف 
مباراة مطلع األس�بوع لكنه سيغيب بالتأكيد 
عن مب�اراة الغد.« وكانت مب�اراة الذهاب بني 
ليفربول وآرس�نال قد انتهت بالتعادل السلبي 

عى ملعب أنفيلد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

باريس يفقد األمل يف اإلبقاء عىل مبايب
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املذيع اإلسباني جوسيب بيدريرول مقدم برنامج 
»الش�رنجيتو«، أن الفرن�ي كيلي�ان مباب�ي، نج�م 
باريس س�ان جرمان، حس�م ق�راره بش�أن تجديد 

عقده مع الفريق.
 وينتهي عقد مبابي يف حديقة األمراء، بنهاية املوسم 

الجاري، ولم يتوصل التفاق حول التجديد حتى اآلن.
وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إىل أن باريس سان 
جرمان ح�اول تقديم ع�رض جديد ملباب�ي من أجل 
تجدي�د عقده مل�دة عامني، بداًل م�ن الرحيل مجاًنا يف 

الصيف املقبل.
 وم�ع ذل�ك، ووفًقا ملا ذك�ره بيدريرول، ف�إن مبابي 
رفض جميع االقراحات املقدمة س�ان جرمان، عى 

الرغم من املقابل املايل الضخم الذي تم عرضه عليه.
 وأوض�ح بيدري�رول، أن إدارة س�ان جرم�ان فقدت 
األم�ل يف اإلبقاء ع�ى مباب�ي، بعدما رف�ض عروًضا 

كثرة للتجديد.
 وخت�م بيدري�رول، حديثه ح�ول هذا املل�ف بالقول: 
»أؤك�د لكم أن مبابي س�يلعب لريال مدريد باملوس�م 

املقبل«.
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يف مباراة القمة الكروية يف العراق بني الزوراء والجوية، قام جمهور الزوراء 
بفعالية جميلة جدا يف الذكرى الثانية لرحيل الشهيد، اال وهي رفع صورة 
كبرية يف ملعب الشعب للشهيد ابو مهدي املهندس، تقديراً ملواقفه العظيمة 
والوطنية لهذا الشهيد الخالد، ورداً عىل الذباب االلكرتوني الذي يسري وفق 
خطة لتشويه صورة الشهيد املهندس، يف محاوالت بائسة لتضليل الشارع، 
ومحاولة التعتيم عىل االنتصارات التي دكت مخططات جيش الش�يطان، 
وال يمكن تجاهل دور بقايا البعث وذيوله يف الهجمة املنظمة ضد الش�هيد 
املهندس، عرب ما يتوفر لها من قنوات التهريج الفضائي، ومواقع التفاهة 
االلكرتوني�ة، وقردة صفحات التواص�ل االجتماعي، انه عم�ل مخابراتي 
كب�ري وخبيث وال يم�ت للصدفة باي صل�ة. لذلك وجدت ان�ه من الواجب 
الكتاب�ة ع�ن الش�هيد املهندس، الذي ق�دم كل ما يملك يف س�بيل تخليص 
الوطن من قوى الظالم. كان س�ؤال يرتدد ب�ني العراقيني كثرياً، وهو )من 
ه�و ابو مهدي املهندس(؟ والجواب: هو جمال جعفر التميمي من مواليد 
البرصة القديمة عام 1954، دخل كلية الهندسة التكنولوجية يف بغداد عام 
1973 وتخ�رج منها ع�ام 1977، وبعد اكمال الخدمة االلزامية ُنّس�ب اىل 
املنش�أة العامة للحديد والصلب يف البرصة، وعمل فيها مهندساً مدنيا، ثم 
حصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، انتسب اىل حزب الدعوة 
االس�المية يف بداية السبعينيات، ودرس مقدمات الحوزة العلمية يف مكتب 
آية الله الس�يد محسن الحكيم يف البرصة، وبعد مشاركته يف احداث رجب 
يف ع�ام 1979 اصب�ح املهندس احد اه�م املطلوبني ملحكمة الثورة س�يئة 
الصيت. وبعد اعتقال آية الله الش�هيد الس�يد محمد باقر الصدر، وتس�لم 
صدام حس�ني الحكم عام 1979 اضطر املهندس للخروج من العراق عام 
1980 اىل الكويت، ثم ليس�تقر به املطاف يف إيران، حيث أصبح قائد فيلق 
بدر، ويف عام 1985 أصبح عضواً يف املجلس االعىل االسالمي. وقبل سقوط 
نظام صدام حس�ني بأش�هر تخىل عن مس�ؤوليته يف فيلق ب�در، كذلك يف 
املجلس االعىل، وعمل كش�خصية مس�تقلة، يف حني لم يتخل عن عالقاته 
م�ع الجميع، وبعد عام 2003 مارس دوره يف العمل الس�يايس يف العراق، 
حي�ث لعب دوراً مهماً يف تش�كيل االئتالف الوطن�ي املوحد، كذلك االئتالف 
الوطن�ي العراقي ومن ثم التحال�ف الوطني الح�ايل. كان مخطط امريكا 
االس�ايس يف العراق هو نرش الفوىض، وثم اعادت الحكم اىل البعثيني بثوب 
جديد وعنوان اخر، لكن كانت مواقف الش�هيد املهندس تمثل عقبة كبرية 
يف تحقي�ق مرشوعه�م الخبي�ث، حيث كان�ت كل جهوده تذه�ب لتوحيد 
مواقف االغلبية الش�يعية، وتثبيت مواقفهم ض�د امريكا وما يصدر عنها 
م�ن خبث، وهذا خالف مخط�ط امريكا يف تمزيق وحدة الصف الش�يعي، 
فكان الش�هيد ذو دور كبري ومهم يف تش�ك���يل االئتالف العراقي املوحد، 
ث�م االئتالف الوطن�ي العراقي، وحتى التحالف الوطن�ي الحايل، مما يعني 

موقف معادي ملخطط امريكا.

لم تحتف�ظ ذاكرتي بيشء عن اي�ام طفولتي غري انها زاخ�رة بالرفاهة، 
وال�رتف، واألش�ياء الجميلة واملفرح�ة. إال ان الصور االنس�انية الحزينة 
ألبناء جنسنا الذين تعرتيهم موجات الحزن أعمق تأثرياً من هزات الفرح، 
انها تحفر أماكنها عميقاً يف الذاكرة، فما زلت احتفظ بصورة ذهنية عن 
مدين�ة رشق القناة إّبان املرحل�ة االبتدائية قبل انتقالن�ا منها، كتصميم 
املدين�ة التي تع�م فيه�ا البي�وت العتيقة واطئة االس�قف، ذات الش�كل 
التقليدي بأبوابها الحديدية الصغرية التي تحكي لناظرها قصة تعب وألم 
وح�زن من يقطن فيها. تلك املدينة الت�ي بنيت كل لبنة فيها بجهد وتعب 
وهم. كان بيتنا من العالمات الدالة يف ش�ارع الس�فارة لتميز مس�احته 
وارتفاعه، وكنت احرص عىل أداء الصالة يف جامع ابو الفضل العباس ع، 
حيث باب الدار يقابل باب الجامع مبارشًة يف الضفة األخرى من الشارع. 
وكن�ت أمرق كالس�هم اىل املس�جد فاّراً م�ن قفيص كونه امل�كان الوحيد 
الذي يس�مح يل والدّي الذهاب اليه. وذات يوم بعد صالة العشاء وانا اروم 
الخروج من الحرم اىل باحة املس�جد ش�اهدت )ابو جواد( متويل املس�جد 
خارج�اً عن طوره الهادئ يقب�ض عىل عنق صبي يرتدي ثوباً متس�خاً، 
ممزق تمزيقاً قوياً تحت اإلبطني وينتعل حذاء يكرب قدميه بثالثة اصابع، 
وه�و يزأر بوج�ه الصبي )ليش تبوگ القندرة(، ه�رع املصلون اىل اماكن 
احذيته�م ومن ثم تحش�دوا ح�ول الصب�ي، واخذوا يمطرون�ه بوابل من 
األس�ئلة التي مثلوها عىل صيغة عتب ابرزها )انت منني(، ارتجف الصبي 
املس�كني والق�ى نظرات زائغة اىل وجوه واحذي�ة الجميع ولكن لم يتصد 
لنجدته احد، وقد اس�توىل عليه حزن ش�ديد، واخذت الدموع تمأل عينيه، 
وهو ينادي بصوت مخنوق )آني س�امي ابن حمود.. هاي قندرتي تسوه 
املحافظ( عندها فك )ابو جواد( عنق الصبي بعد ان وجد جميع املوجودين 
احذيتهم. بعد هذه الحادثة بأيام وعىل حني فجأة التقيت س�امي يف فناء 
املدرس�ة وتبني انه أحد تالميذ مدرس�تي االبتدائية، رمقت قدميه بنظرة 
خاطف�ة فوجدته ينتعل حذاء مطاطي )بالس�تك( ابي�ض اللون اكرب من 
قياس�ه ايضاً. وخالل مدة س�نوات االبتدائية ولحني تخرجي كنت التقي 
بس�امي بني الفينة واألخرى ولم اش�اهده يرتدي حذاء عىل مقاسه ابداً. 
قب�ل أيام كن�ت يف متجر بيع املالبس، دخل علينا ش�اب وس�يم اربعيني، 
يرت�دي مالبس انيقة وش�عره طويل مصفف بكثري م�ن االتقان، مزهو 
بنفس�ه، يثني ركبتيه حني امليش عىل نحو خاص، وهو يرشقني بنظرات 
كان�ت مبهمة يل، ثم دنا نحوي ومكث بجانب�ي محدقاً ايل بهيئة تبلغ من 
الغرابة انني لم البث ان خجلت من هذه النظرات وقال )انت انت ممتغري، 
لك آني سامي حمود(، تعانقنا طويالً وتبادلنا اطراف الحديث، وطلب لنا 
صاحب املتجر )ش�اي( وانا ارتشف الش�اي اطلت النظر اىل حذائه االنيق 
ذو الجل�د الالم�ع، ورفعت نظري مرتجي�اً االجابة عن س�ؤال )ملاذا كنت 

تنتعل “قندره” اكرب من مقاسك؟ وملاذا قيمتها “تسوه املحافظ؟(.

تناقلت وس�ائل اإلع�الم صورة للرئيس اإليران�ي إبراهيم رئييس يؤدي صالة 
العش�اء يف إحدى قاعات الكرملني يف موس�كو خالل زيارته إىل روسيا امس 

األربعاء.
والتقطت هذه الصورة التي نرشتها وكالة »تسنيم« اإليرانية شبه الرسمية 
ع�رب »تيليغرام« خالل أول زيارة رس�مية لرئييس إىل موس�كو، حيث أجرى 
محادثات مع نظريه الرويس فالديمري بوتني شملت طيفا واسعا من امللفات 

الثنائية واإلقليمية والدولية.

الرئيس اإليراين يؤدي صالة العشاء
 يف الكرملني

كش�فت وزارة الصحة العراقية عن اس�تخدام أجهزة جديدة حديثة لكشف 
إصابات أوميكرون.

وق�ال مدير مخترب الصح�ة العامة املركزي الدكتور محم�د عيىس الدفاعي 
يف ترصي�ح صحفي، إن »الكش�ف عن املتحور الجدي�د أوميكرون يتم حاليا 

باستخدام أجهزة جديدة لتحديد السالالت«. 
وأض�اف أن »املالكات املختربية العاملة يف مخت�رب التعاقب الجيني واملخترب 
الوطن�ي لالنفلون�زا، تعمل بجهود اس�تثنائية، وباس�تخدام تقنيات حديثة 
متطورة يتم تسجيلها ألول مرة عىل مستوى العراق يف املوقع العاملي الرئييس 
لجمع البيانات )GIS AID(، لتحديد أنواع الس�الالت بعد نجاحها خالل املدة 

املاضية بتحديد سالالت فريوس كورونا املتحورة مثل ألفا وبيتا ودلتا«.

أجهزة جديدة لكشف أوميكرون 
يف العراق

انجاز صيانة نصب املتنبي وتعويض الكلمة »املفقودة«
 انج�ز الفن�ان س�عد الربيعي، 
االربع�اء، صيانة نص�ب املتنبي 
املفق�ودة  الكلم�ة  وتعوي�ض 
ضمن البيت الش�عري والتي تم 

ازالتها بعمل تخريبي.
ودع�ت امان�ة بغ�داد يف بي�ان، 
جمي�ع املواطن�ني اىل »التعاون 
معه�ا والحف�اظ ع�ىل املوروث 
الرتاث�ي والنص�ب النحتية التي 
تعد قبلة السياح ومعالم املدينة 

التي تشكل هويتها«.
االمان�ة ب�«عدم  كم�ا طالب�ت 
الس�ماح ملن تس�ول له نفس�ه 
الق�وات  واب�الغ  به�ا  العب�ث 
االمنية القريبة يف حال محاولة 

اعم�ال  اح�داث  ش�خص  اي 
تخريب«.

وكانت  امانة بغداد، استنكرت 
ال�ذي ط�ال نص�ب  التخري�ب 
بكلمات�ه  والعب�ث  املتنب�ي 
املنحوت�ة بقاعدة النصب، فيما 
أك�دت تعاونها مع منفذ العمل 

إلعادة صيانته.   
واش�ارت اىل نف�ر ض�ال ق�ام 
بالعب�ث بنصب املتنب�ي وازالة 
اح�دى كلم�ات بيته الش�عري 
التي نحتت يف قاعدته )انا الذي 
نظر االعمى اىل ادبي واس�معت 
كلماتي من به صمم( وتخريب 

جزء منها.

 أك�دت األم�م املتح�دة، األربعاء، أن الس�نوات 
الس�بع املاضية كانت األكثر حرا عىل اإلطالق، 
مضيفة أن درجات الح�رارة عام 2021 بقيت 
مرتفع�ة، رغم تأثري التربيد الناجم عن ظاهرة 

»ال نينيا« املناخية.
وقالت املنظمة العاملية لألرصاد الجوية التابعة 
لألمم املتحدة يف بيان »أحر سبع سنوات كانت 

كلها بدءا من الع�ام 2015«. ورغم حقيقة أن 
حدثني مناخيني متتاليني من أحداث »ال نينيا« 
اس�تحوذا عىل االهتمام العاملي لجزء كبري من 
الع�ام، ف�إن 2021 م�ا زال مندرج�ا يف قائمة 

األعوام السبعة األكثر حرا عىل اإلطالق.
ويش�ري مصطل�ح »ال نينيا« إىل التربيد واس�ع 
النطاق لدرجات الحرارة الس�طحية يف وس�ط 

املحيط الهادئ االستوائي ورشقه، مع تأثريات 
كبرية عىل حالة الطقس يف كل أنحاء العالم.

وعادة م�ا تحدث ه�ذه الظاهرة، الت�ي غالبا 
م�ا تكون تأثرياتها معاكس�ة لتأثريات ظاهرة 
»إل نين�����يو«، كل س�نتني إىل سبع سنوات، 
لكنه�ا حدث�ت مرتني من�ذ ع�ام 2020، وفقا 

لفرانس برس.

األمم املتحدة: 2021 كانت من السنوات »األكثر حرًا« عىل اإلطالق

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وسط ظروف جوية قاسية.. مرابطون عىل ثغور الوطن


