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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد الناطق باس�م القائد العام للقوات املس�لحة 
الل�واء يحيى رس�ول، أم�س الس�بت، أن الحدود 
العراقية الس�ورية مؤمنة بالكامل، فيما قلل من 
خط�ورة اإلرهابي�ني الهاربني من أحد الس�جون 
الس�ورية. وقال رس�ول، يف ترصيح صحفي، إن 
»هن�اك توجيهات ص�درت من قب�ل القائد العام 
للقوات املسلحة تضمنت مضاعفة الجهد األمني 
عىل الحدود العراقية السورية، بعد األحداث التي 

شهدها سجن الحسكة السورية«.
واضاف ان »القوات االمنية عىل اهبة االس�تعداد 
ملواجه�ة أي محاولة لبقايا داعش يف التس�لل اىل 
االرايض العراقي�ة«، مؤك�داً ان »الح�دود مؤمنة 
بكام�رات حراري�ة واس�اك ش�ائكة اضافة اىل 
وج�ود خن�دق«. وبني رس�ول ان »بقاي�ا داعش 
ليس لديه�ا القدرة عىل مواجهة القوات العراقية 
كم�ا ان االرهابي�ني الهاربني ال يش�كلون تحديا 
لاجهزة األمنية«. وكان »داعش« قد شن هجوماً 
عىل س�جن »غوي�ران« )الصناعة( يف الحس�كة، 
ال�ذي يض�م اآلالف من معتق�ي التنظي�م، ليفر 
ع�رات م�ن املعتقل�ني، ويش�هد ي�وم الجمعة 
مواجه�ات وعملي�ات مط�اردة.  وأف�اد املرص�د 
الس�وري لحقوق اإلنس�ان أن االش�تباكات التي 
دارت خال الهجوم عىل السجن الخميس وطوال 
يوم الجمعة أوقع�ت 39 قتياً من »داعش« و23 
م�ن الق�وات الكردية وخمس�ة مدني�ني. وبدت 
األوضاع يف مدينة الحسكة أشبه بحرب عصابات 
بني »قسد« ومسلحي »داعش«، الذين نفذوا أكرب 

عملية هروب جماعي من سجن »غويران«. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال األمني العام لألمم املتح�دة أنطونيو غوتريش، أمس 
السبت، إنه »مقتنع« بأن أي غزو أو توغل عسكري رويس 
يف أوكراني�ا »ل�ن يحصل«، وأع�رب عن أمل�ه بالتوصل إىل 
حل دبلومايس لألزمة القائمة حاليا خصوصا بني روس�يا 

والواليات املتحدة.
واس�تبعد األم�ني الع�ام لألمم املتح�دة يف مؤتم�ر صحايف 
»حصول تدخل عس�كري«، وقال »أنا مقتنع بأن هذا األمر 

لن يحصل« و«آمل حقا أن أكون عىل صواب«.

وتابع غوتريش »أعتقد أن الدبلوماس�ية هي السبيل لحل 
املشاكل«، مشددا عىل رضورة »تجّنب األسوأ«.

وكان الرئي�س األمركي ج�و بايدن قد اعت�رب األربعاء أن 
نظره الرويس فاديمر بوتن الذي حشد قوات عند الحدود 

مع أوكرانيا ال يريد »حربا واسعة النطاق«.
لكنه قال »أعتقد أنه سيدخل« أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، 
مضيفا »سيتعني فعل يشء ما«، من دون إعطاء مزيد من 
التفاصيل. وتشدد روسيا عىل عدم وجود نية لديها للتدخل 
عس�كريا يف أوكرانيا عىل الرغم من نرها قوات وأسلحة 

عند حدودها.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الدفاع جمعة عناد، السبت، 
ب�ان حادثة العظي�م يف دياىل س�ببها 
الدني�ا  تقص�ر بمس�توى القي�ادات 
واملتوس�طة، مؤك�داً عىل »محاس�بة 

املقرصين«. 
وق�ال عن�اد، يف كلم�ة صوتي�ة، ان�ه 

:«خ�ال اليوم�ني املاضي�ني تداول�ت 
التواص�ل االجتماعي مقاطعاً  مواقع 
صوتية توحي انها ملصدر اس�تخباري 
مجه�ول والحقيق�ة ه�ي عب�ارة عن 
يس�تخدمها جه�ات  نفس�ية  ح�رب 
معادي�ة للوط�ن والتي تري�د بالعراق 

سوءاً«.  
واضاف »انا ال اس�تهني بقدرات العدو 

وال اس�تبعد اية معلوم�ة مهما كانت 
وهذا مبدأ اسايس لاستخبارات ولكن 
نؤك�د لكم ان وضع داعش حالياً ليس 
كم�ا كان يف 2014 وان حادثة العظيم 
امتداد لحوادث سبقته بسبب تقصر 
بمس�توى القيادات الدنيا واملتوسطة 

وستتم محاسبة املقرص«. 
وتاب�ع عن�اد »الع�دو االن عب�ارة عن 

خاي�ا نائمة قليل�ة جداً ت�كاد تكون 
معدومة وبدون تسليح، وخايا العدو 
املنت�رة يف امليدان قليلة وتس�ليحها 
بس�يط والح�دود العراقية الس�ورية 
ممس�وكة جي�دا«. واكد وزي�ر الدفاع 
»متابع�ون اح�داث س�جن الحس�كة 

ووضعه حتى االن تحت السيطرة«.
التفاصيل ص2
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مستشار حكومي: ترسيح موظفي الدولة أمر مستبعد 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس السبت، 
أن ترسيح موظفي الدولة أمر مستبعد وحديث سابق ألوانه.

وقال صالح، يف ترصيح صحفي، إن »مس�ألة ترسيح موظفي الدولة 
مس�تبعدة، ويجب الرتكيز عىل االيجابيات االقتصادية، ووضع حلول 
لالرتقاء باالقتصاد العراقي، وعدم االدالء بترصيحات تضع املواطنني 

برعب«. 
واش�ار اىل ان الح�دث بمث�ل ه�ذه االمور »بحس�ب توقعاتنا س�ابق 

الوانه«. 
وكان قد رصح وزير املالية عيل عالوي، بأن الدولة قد ترسح املوظفني 
بعد عرش سنوات بسبب استمرار االعتماد عىل النفط الذي يشكل أكثر 

من 90% من إيرادات الدولة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات 
املسلحة اللواء يحيى رسول، أمس السبت، 
أن الح�دود العراقي�ة الس�ورية مؤمن�ة 
بالكامل، فيما قلل من خطورة اإلرهابيني 

الهاربني من أحد السجون السورية.
وق�ال رس�ول، يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
»هناك توجيهات ص�درت من قبل القائد 
العام للقوات املسلحة تضمنت مضاعفة 
العراقي�ة  الح�دود  األمن�ي ع�ىل  الجه�د 
السورية، بعد األحداث التي شهدها سجن 

الحسكة السورية«.
واض�اف ان »الق�وات االمني�ة ع�ىل اهبة 
االس�تعداد ملواجه�ة أي محاول�ة لبقاي�ا 
داع�ش يف التس�لل اىل االرايض العراقية«، 
مؤك�داً ان »الح�دود مؤمن�ة بكام�رات 
حرارية واس�الك شائكة اضافة اىل وجود 

خندق«.
وبني رس�ول ان »بقايا داعش ليس لديها 
القدرة عىل مواجهة القوات العراقية كما 
ان االرهابيني الهاربني ال يش�كلون تحديا 

لالجهزة األمنية«.
وكان »داع�ش« ق�د ش�ن هجوم�اً ع�ىل 
سجن »غويران« )الصناعة( يف الحسكة، 
الذي يض�م اآلالف من معتق�يل التنظيم، 
ليف�ر عرشات من املعتقلني، ويش�هد يوم 

الجمعة مواجهات وعمليات مطاردة. 
أن  اإلنس�ان  لحق�وق  الس�وري  املرص�د  وأف�اد 
االش�تباكات التي دارت خالل الهجوم عىل الس�جن 
الخمي�س وطوال ي�وم الجمع�ة أوقع�ت 39 قتيالً 
م�ن »داعش« و23 م�ن القوات الكردية وخمس�ة 
مدني�ني. وبدت األوضاع يف مدينة الحس�كة أش�به 
بحرب عصابات بني »قس�د« ومس�لحي »داعش«، 

الذين نفذوا أكرب عملية هروب جماعي من س�جن 
»غويران«. 

تأكي�د  »قس�د«  حاول�ت  متالحق�ة،  بيان�ات  ويف 
الس�يطرة عىل الوضع، غر أن تواصل االشتباكات 
طوال، وترسب صور وفيديوهات لعنارص »داعش« 
الهاربني من السجن، كش�ف عن الحجم الحقيقي 
للعملي�ة التي ب�دأت بعد ظهر الخمي�س وتواصلت 
طوال الليل ونهار الجمع�ة. وتحدثت معطيات عن 

تمكن العرشات من عنارص »داعش« من الفرار من 
السجن بعد االس�تيالء عىل أسلحة بعض الحراس، 
ب�ل واقتي�اد بعضه�م كأرسى أو رهائ�ن. لكن من 
دون أن يتمكن�وا، كما يبدو، من مغادرة الحس�كة 
بس�بب الط�وق األمني ال�ذي فرضته »قس�د« عىل 
املدين�ة، لتعلن تباعاً ع�ن إعادة اعتق�ال العرشات 
م�ن العنارص الفارين، وقت�ل آخرين. ويف بيان لها، 
قالت »قسد« إنه تم فرض حظر كيل عىل الحسكة، 

ومن�ع الدخول والخروج م�ن وإىل املدينة 
حت�ى إش�عار آخ�ر. وطلبت م�ن األهايل 
اإلب�الغ »ع�ن أي حركة مش�بوهة ضمن 
املدين�ة«.  وكان املركز اإلعالمي ل�«قوات 
س�ورية الديمقراطي�ة« قد ق�ال، يف بيان 
سابق، إن »خاليا داعش تستخدم املدنيني 
يف ح�ّي الزهور وبع�ض املناطق يف الجهة 

الشمالية للسجن كدروع برشية«.
م�ن جهتها، ذكرت وس�ائل إعالم مقربة 
من »قس�د« أن األخ�رة تمّكنت من إلقاء 
القب�ض ع�ىل نح�و 110 م�ن معتق�يل 
»داعش« كانوا ق�د تمكنوا من الفرار من 
س�جن الصناعة يف حي غويران، وهو ما 

يشر إىل الحجم الكبر لعملية الهروب.
»داع�ش«  أن عن�ارص  تقاري�ر  وذك�رن 
الفاري�ن أطلق�وا النار بش�كل عش�وائي 
يف ح�ي الزه�ور ويف محي�ط الس�جن، يف 
محاول�ة لالس�تفادة م�ن الوض�ع وفتح 

ثغرات للفرار من املنطقة .
وأش�ارت إىل أنهم وجهوا تهديدات ألهايل 
ح�ّي الزه�ور، وضغطوا عليه�م من أجل 
املساعدة يف إخفائهم يف منازلهم. وأضاف 
الحق�ت  ال�دويل  التحال�ف  طائ�رات  أن 
عنارص »داعش«، واس�تهدفت رشاشات 
مروحياته�ا تمركزاً لتجمع إحدى الخاليا 
ورود  دون  م�ن  الف�رار،  حاول�ت  الت�ي 
معلوم�ات عن عدد س�قوط قت�ىل جراء 
ذلك. وذكرت أيضاً أن االشت������باكات يف محيط 
الس�جن تزامنت مع نزوح جماعي لس�كان أحياء 
غوي�ران، والنش�وة، وفيالت ح�وش البعر، وفيالت 
الحمر، إىل األحياء الوسطى والشمالية يف الحسكة، 
فيما انقط�ع التي�ار الكهربائي عن أحي�اء عدة يف 
املدين�����ة، جراء عطل يف املحطة املغذية، بس�بب 

االشتباكات.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر الدف�اع جمع�ة عناد، الس�بت، 
ب�ان حادث�ة العظيم يف دياىل س�ببها تقصر 
بمستوى القيادات الدنيا واملتوسطة، مؤكداً 

ع�ىل »محاس�بة املقرصين«. وق�ال عناد، يف 
كلمة صوتية، ان�ه :«خالل اليومني املاضيني 
تداول�ت مواقع التواصل االجتماعي مقاطعاً 
صوتية توحي انها ملصدر استخباري مجهول 
والحقيق�ة ه�ي عب�ارة ع�ن حرب نفس�ية 

يس�تخدمها جه�ات معادي�ة للوط�ن والتي 
تريد بالعراق سوءاً«.  واضاف »انا ال استهني 
بقدرات العدو وال اس�تبعد اية معلومة مهما 
كانت وهذا مبدأ اس�ايس لالستخبارات ولكن 
نؤكد لكم ان وضع داعش حالياً ليس كما كان 

يف 2014 وان حادث�ة العظيم امتداد لحوادث 
س�بقته بس�بب تقصر بمس�توى القيادات 
الدنيا واملتوسطة وستتم محاسبة املقرص«. 
وتاب�ع عن�اد »الع�دو االن عبارة ع�ن خاليا 
نائمة قليلة جداً تكاد تكون معدومة وبدون 

تس�ليح، وخالي�ا الع�دو املنت�رشة يف امليدان 
قليلة وتس�ليحها بس�يط والحدود العراقية 
السورية ممسوكة جيدا«. واكد وزير الدفاع 
»متابعون احداث س�جن الحس�كة ووضعه 

حتى االن تحت السيطرة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

لرئي�س  واالقتص�ادي  امل�ايل  املستش�ار  رد 
ال�وزراء، مظه�ر محمد صالح، م�ن تحذير 
تقري�ر دويل م�ن إحتمالة ان يك�ون العراق 
األكث�ر عرضة لخس�ائر التح�ول اىل الطاقة 

النظيفة.

وقال صالح، »تحول بعض الدول اىل الطاقة 
النظيفة ل�ن يؤثر عىل االقتصاد العراقي الن 
النفط الزال طاقة مرغوبة حتى عقدين من 

الزمن«.
وأض�اف »يجب عىل الع�راق العمل يف تفعيل 
الصناع�ات الزراعي�ة وتوفر خدم�ات هذا 

القطاع«. 

وتوق�ع صال�ح ان »يخلق القط�اع الزراعي 
تأمين�اً اقتصادي�ا للدول�ة من خالل انش�اء 
صن�ع  اىل  تعم�د  ك�ربى،  زراعي�ة  رشكات 
م�واد غذائي�ة او أدوات زراعي�ة او أس�مدة 
وب�ذور وغرها« مؤك�دا ان »هذه الخطوات 

ستحصن القطاع االقتصادي للبالد«. 
وكان�ت رشك�ة }وودماكنزي لالستش�ارات 

الدولي�ة{ أص�درت تقري�را، قال�ت في�ه، أن 
»دوالً مثل العراق، التي ال تملك االحتياطيات 
املالي�ة لالس�تثمار يف قطاع�ات الوقود غر 
األحفوري، س�تكون األكثر عرضة لخسائر 
اإلنتاج االقتصادي« يف ظل التحول اىل الطاقة 

النظيفة واملتجددة. 
وق�ال: »إن االقتص�ادات التي لديها أس�واق 

رأس م�ال جي�دة األداء تس�تثمر بالفعل يف 
تقنيات تحول الطاقة أو مستعدة لالستثمار 

ستكون يف وضع أفضل«. 
وتوقع التقرير أن تظهر الفوائد االقتصادية 
لتح�ول الطاق�ة بع�د ع�ام 2035، وينبغي 
اس�تعادة النات�ج االقتص�ادي املفق�ود قبل 

نهاية القرن. 

وزير الدفاع عن احداث العظيم األخرية: املقرصون سيحاسبون

العراق يرد عىل خماوف االعتامد العالـم للطاقة النظيفة: النفط مرغوب دائاًم

        بغداد / المستقبل العراقي

أحبط�ت ق�وات الحش�د الش�عبي 
تعرض�ا لفل�ول داع�ش االرهاب�ي 
ضم�ن مقرتب�ات قض�اء املقدادية 

شمال رشق محافظة دياىل.
وذكر بيان العالم الحش�د الشعبي 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »مجموع�ة م�ن عن�ارص فلول 
داعش االرهاب�ي خططت التعرض 
عىل نقاط تابعة للحش�د الش�عبي 
وتدم�ر كام�را حراري�ة يف قري�ة 
س�بتة ضمن قاطع ق�وات الجيش 
والرشط�ة قب�ل ان تتص�دى له�م 
ق�وة من الحش�د وتفش�ل محاولة 

تعرضهم الخائبة«. 
يش�ار اىل ان قوات الحشد الشعبي 
قامت بانش�اء نقطة امنية ونصب 
كام�را حرارية يف املنطقة املذكورة 

بناء عىل مناشدات االهايل. 
ويأتي التعرض الداعيش بعد هجوم 

لالرهابيني عىل مقر رسية يف ناحية 
العظيم بمحافظة دياىل فجر اليوم 
الجمعة أس�فر عن استش�هاد 10 

جنود وضابط برتبة مالزم. 
الدف�اع يف بي�ان ان  وقال�ت وزارة 
»االرهابيني باغتوا لجنود مستغلني 
س�وء األحوال الجوية واالنخفاض 

الشديد يف درجات الحرارة«. 
وتوعد القائد العام للقوات املسلحة، 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
بالرد عىل الجريم�ة وانها »لن تمر 
من دون عقاب حاس�م وس�يكون 
لقواتن�ا رد م�دٍو بح�ق اإلرهابيني 
يف  الكاظم�ي  أك�د  كم�ا  القتل�ة«. 
اجتم�اع أمني طارئ مس�اء اليوم 
»املب�ارشة بإعادة تقيي�م لقيادات 
يف  والعس�كرية  األمني�ة  األجه�زة 
محافظة دياىل« متوعداً »بمحاسبة 
كل املقرصين مهما كانت مناصبهم 
ورتبه�م، وذل�ك يف ض�وء النتائ�ج 

النهائية للتحقيقات«.

احلشد الشعبي حيبط تعرضًا لـ »داعش« 
يف املقدادية

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة 
الفريق عماد محمد محمود، أعلنت وكالة وزارة 
الداخلية لشؤون الرشطة، أمس السبت، حصيلة 
الواجب�ات االمني�ة والخدمية واالنس�انية لها، 
للفرتة من 15/1/2022 ولغاية 21/1/2022.

 وجاءت الحصيلة كالتايل: 

1 تنفيذ اوامر قبض عدد 1258 
2 القبض مطلقي العيارات النارية عدد 14 

3 احالة متهمني اىل املحاكم عدد 197 
4 القبض عىل متهمني بتجارة وترويج وتعاطي 

املخدرات عدد 278 
5 ازالة التجاوزات عن املواقع االثرية عدد 10 

6 اص�دار وثائ�ق ع�����دم مح�����كومي�ة 
خارجية عدد 414 

7 اصدار وثائق ع����دم محك����ومية داخلية 
عدد 388 

8 مضاها طبعات االصابع عدد 59 
9 عدد طالبي النجدة عدد 1594 

10 حاالت العنف االرسي عدد 53 
11 فض مشاجرات عدد 1108 

12 ضبط عجالت مطلوبة عدد 41 
13 تربع بالدم عدد 35 

14 القبض عىل املتسولني عدد 804 
15 القب�ض ع�ىل حام����يل االس�لحة الغ�ر 

مرخصة عدد 6 
16 القب�ض ع�ىل مخمورين يعرتضون س�بيل 

املارة عدد 452 
17 طبع لوحات السيارات عدد 30566 
18 اصدار اجازات السوق عدد 11443 

19 اصدار سنوية السيارات عدد 32846.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلعالم االمني، أمس السبت، تنفيذ 
رضبة جوي�ة ضد عنارص داعش بني قضاءي 
بيجي والحويجة، أس�فرت عن مقتل قياديني 
إثن�ني يف التنظيم، وعنرص آخر.  وقالت الخلية 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »ردا عىل األعمال اإلرهابية الجبانة األخرة 
الغ�ادرة ومن خالل املتابع�ة امليدانية وتكثيف 
الجه�ود االس�تخبارية لوكالة االس�تخبارات 
الداخلي�ة،  االتحادي�ة يف وزارة  والتحقيق�ات 
وخلي�ة االس�تهداف التابعة لقي�ادة العمليات 
املش�رتكة فقد تم رصد ومتابعة قياديني إثنني 
م�ن عصابات داعش اإلرهابية وهما اإلرهابي 
املكن�ى اب�و عصام وال�ذي يش�غل منصب ما 

يسمى مسؤول قاطع دجلة واالرهابي املجرم 
ابو محم�ود، كانا يس�تقالن عجل�ة نوع بيك 
اب ويرتدي�ان حزامني ناس�فني وبصحبتهما 
إرهاب�ي ثالث، حيث ت�م تزويد ط�ران القوة 
الجوية بهذه املعلومات والتي بدورها وجهت 
رضب�ة جوية دقيق�ة لهم جنوب�ي الحرض يف 
قاط�ع الجزيرة بني قضائي بيجي والحويجة، 
مم�ا ادى اىل تدمر العجلة بالكامل وهالك من 
كان بداخله�ا«.  واضاف�ت، »وتتوع�د قواتن�ا 
األمنية املختصة بعمليات نوعية أخرى ستكون 
قاصم�ة لإلرهابي�ني يف القري�ب العاجل وكما 
وعدت س�يكون الرد قايس ج�داً وغر متوقع، 
فإن دماء العراقيني لن تذهب س�دا وستضيق 
األرض بما رحبت عىل كل من تسّول له نفسه 

العبث بأمن العراق«.  

أعلن�ت س�فارة الوالي�ات املتحدة يف 
بغ�داد عن أول مزاد لها عرب اإلنرتنت 
خالل الف�رتة من 30 كان�ون الثاني 

ولغاية 6 شباط 2022. 
 وس�يكون امل�زاد متاح�اً ملوظف�ي 
الس�فارة األمركية والعام�ة، وفقاً 
لبيان صادر عن الس�فارة األمركية 
الثان�ي  كان�ون   22( الس�بت  ي�وم 

.)2022
 ويتضم�ن املزاد عرب اإلنرتنت س�بع 
حاويات من األثاث واألجهزة املنزلية 

الفائضة عن الحاجة.
 40 )Lot( تبلغ س�عة كل مجموعة 
قدم�اً وله�ا رقٌم مخص�ص ووصف 
تفصي�يل والحال�ة الحالي�ة للم�واد 
املجموعات  الص�ور، وتتك�ون  م�ع 
م�ن مجموع�ة متنوعة م�ن األثاث 
واألجه�زة املنزلي�ة، بم�ا يف ذلك عىل 
سبيل املثال ال الحرص األرائك واملقاعد 
املزدوجة وكرايس الطعام والطاوالت 

واألثاث الخشبي والثالجات.
 سيقدم مقدمو العطاءات املهتمون 
عطاءاته�م للمزاي�دة ع�ىل الحاوية 
بأكمله�ا ومحتوياته�ا ع�ىل أن يتم 
بيعها بالدوالر األمركي عىل أس�اس 

»عىل حالتها ويف مكانها«.  

وكالة شؤون الرشطة: تنفيذ ١٢٥٨ عملية القاء قبض خالل أسبوع

ردًا عىل »هجوم العظيم«.. تنفيذ رضبة جوية عىل مواقع لـ »داعش« بني احلوجية وبيجي

السفارة األمريكيـة تبيع 
أثاثها عرب مزاد أونالين

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و تحالف عزم عب�د الوهاب البيالوي، أمس الس�بت، اس�باب 
الخ�روق االمنية االخرة، مبين�ًا أن الكثر من العوائل بع�د التحرير عادت 

دون تدقيق أمني.
وقال البيالوي إن »الحواضن االرهابية ال تزال موجودة يف اطراف العاصمة 
بغداد، الن الكثر من العوائل التي عادت ما بعد التحرير اىل مناطقها عادت 
من دون تدقيق امني، مما يس�بب ارباكا امنيا للمناطق التي شهدت عودة 

العوائل«. 
وأض�اف، »باالضافة اىل تدخالت سياس�ية الرجاع العوائل وهذه التدخالت 
تسببت اهماال امنيا«، مبيناً ان »االرباك السيايس الحايل الذي تشهده البالد 
ادى اىل ع�ودة ظهور عصابات داعش االرهابي�ة النها لم تات عن فراع الن 

لها جهات راعية عىل االصعدة الدولية واالقليمية واملحلية«. 
واش�ار اىل ان »هنال�ك مح�ركات سياس�ية كلم�ا اختلط�ت اوراق املوقف 

السيايس نشهد تدهورا امنيا«.

عضو يف »عزم«: هناك عوائل عادت بعد 
التحرير دون تدقيق أمني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
الس�بت، قت�ل 3 إرهابي�ني بينه�م 
يف  بالحويج�ة  بداع�ش  قيادي�ان 

كركوك.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وقال�ت   
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
إن�ه »ردا ع�ىل األعم�ال اإلرهابي�ة 
الجبانة االخرة الغادرة ومن خالل 
املتابع�ة امليداني�ة وتكثيف الجهود 
االس�تخبارية لوكالة االستخبارات 
وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
الداخلية، وخلية االستهداف التابعة 
لقيادة العمليات املش�رتكة فقد تم 
رصد ومتابع�ة قيادي�ني إثنني من 
عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة وهما 
االرهاب�ي املكنى اب�و عصام والذي 
يش�تغل منصب ما يسمى مسؤول 
قاطع دجل�ة واالرهابي املجرم ابو 

محمود«.  واضافت ان »االرهابيني 
كان�ا يس�تقالن عجل�ة ن�وع بي�ك 
ناس�فني  حزام�ني  ويرتدي�ان  اب 
وبصحبتهم�ا إرهاب�ي ثالث، حيث 
ت�م تزوي�د ط�ران الق�وة الجوية 
به�ذه املعلوم�ات والت�ي بدوره�ا 
وجه�ت رضب�ة جوي�ة دقيقة لهم 
جنوب�ي الحرض يف قاط�ع الجزيرة 
ب�ني قضائ�ي بيج�ي والحويج�ة، 
مم�ا ادى اىل تدمر العجلة بالكامل 

وهالك من كان بداخلها«. 
وتابع�ت: »تتوع�د قواتن�ا األمني�ة 
املختص�ة بعملي�ات نوعي�ة أخرى 
يف  لإلرهابي�ني  قاصم�ة  س�تكون 
وع�دت  وكم�ا  العاج�ل  القري�ب 
س�يكون ال�رد ق�ايس ج�داً وغ�ر 
متوق�ع، ف�إن دم�اء العراقيني ألن 
تذهب س�دا وس�تضيق األرض بما 
رحبت عىل كل من تسول له نفسه 

العبث بأمن العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت املتحدثة باس�م كتلة الحزب 
يف  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
الربمل�ان العراق�ي في�ان دخيل، إن 
ه�روب عنارص تنظي�م داعش من 
ُيذكرنا  الصناعة بس�وريا،  س�جن 

ب�«سيناريو مشؤوم« يف العراق.  
 وذك�رت دخيل »نتاب�ع بقلق بالغ 
عملية هروب العرشات من عنارص 
تنظيم داعش االرهابي  من س�جن 
الصناع�ة يف ح�ي غوي�ران بمدينة 
الحسكة الس�ورية، بضمنهم نحو 
20 قيادي�ا م�ن التنظي�م االرهابي 
م�ن حمل�ة الجنس�يتني العراقي�ة 
والس�ورية«.  واضاف�ت دخي�ل ان 
»ه�ذه العملية االرهابي�ة وما نتج 
عنها من هروب  تذكرنا بس�يناريو 
مش�ؤوم س�بق ان حصل يف العراق 

اب�ان ه�روب مجموعة كب�رة من 
االرهابيني من )س�جن ابو غريب( 
وغرها من عملي�ات الهروب قبيل 
وق�وع الكارث�ة الت�ي نت�ج عنه�ا 
سقوط اكثر من ثلث العراق بايدي 
التنظي�م االرهاب�ي وامل�ايس الت�ي 
حصلت يف سنجار وسبايكر ونزوح 
مالي�ني العراقيني، فضال عن تدمر 
امل�دن والقصبات باالعمال الحربية 
اثن�اء عمليات التحري�ر«.  ومضت 
قائل�ًة »ملنع تكرار هذا الس�يناريو 
اصب�ح لزاما ع�ىل املجتم�ع الدويل 
اليوم  اتخ�اذ  كافة التدابر الالزمة 
لتعق�ب الهاربني والقض�اء عليهم  
وعىل الحكومة العراقية  االتحادية 
اتخاذ اج�راءات فورية وجدية عىل 
ط�ول الح�دود العراقية الس�ورية 
واستنفار القوات االمنية وبضمنها 

القوات الجوية وقوات الحدود .

اإلعالم األمني تعلن االطاحة بـ »3« إرهابيني 
بينهم قياديان بـ »داعش« يف كركوك

املتحـدثـة باسـم كتلـة بارزانـي تستذكـر 
»السيناريو املشؤوم«: »داعش« يكرر فعلته 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل/ الرشك�ة العام�ة الدارة النقل 
الخاص عن تجاوز نس�بة  65 %  من االنجاز املتحقق 
م�ن م�رشوع تطوي�ر م�رآب الش�مال يف محافظ�ة 

نينوى 

وقال مدير عام الرشكة السيد عبد العظيم الساعدي، 
أن�ه حس�ب توجيه�ات وزير النق�ل الكابت�ن نارص 
الش�بيل بمتابع�ة عمل تطوير املرائ�ب يف املحافظات 
 space الش�مالية تم نصب املس�قفات الحديدية نوع
frame تركي املنشأ بمساحة 2160 م 2 بعرض 28م 

وبطول 78م. 

وبني املدير العام ان املالكات الهندسية يف الرشكة عىل 
تعاون تام مع املحافظة حيث تم تركيب االعمدة مع 
الصب بعدد 31 قاعدة بأبعاد 15.1×15م  وتس�قيف 

السندوج بنل بسمك 5 سم.
واوض�ح ان مرشوع تطوير مرآب الش�مال مهم جداً 
يف تنظيم عملية النقل يف الجانب الش�مايل للمحافظة 

بعد عودة الحياة للمناطق املحرره ،مضيفاً، اىل وجود 
تنس�يق عايل املس�توى مع املحافظة للنهوض بواقع 

عمل النقل الخاص خدمة للمواطنني الكرام.
يذكر ان مرشوع  تطوير مرآب الش�مال ضمن خطة 
تنميه االقاليم ملحافظة نينوى وان جميع املستحقات 

املاليه تعود للمحافظة.

النقل تعلن  65باملئة يف مرشوع تطوير مرآب الشامل يف حمافظة نينوى

    بغداد/ المستقبل العراقي

الس�بت،  أم�س  الخارجي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
عن تس�لم خم�س قط�ع أثرية جدي�دة من 

واشنطن.
وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »س�فري العراق لدى الواليات املتحدة فريد 
ياس�ني، تس�لم خمس قطع أثري�ة كانت قد 
ق�ت خالل الثالثني عام�ًا املاضية«، مبيناً  ِ سرُ
أن »ه�ذه الجهود تأتي إلعادة القطع االثرية 

املهربة إىل العراق«.
ولف�ت إىل أن »ه�ذه القط�ع ه�ي ج�زء من 
تاريخ وتراث الشعب العراقي وبالتايل تنتمي 
إىل العراق، وسيتم عرضها يف املتاحف العامة 
أمام أبناء الشعب العراقي لتزيد من تقديرهم 

لتاريخهم وثقافتهم«. 
وذكر أن »هذه املبادرة، مثال آخر عىل تعزيز 

التعاون الطويل األمد والصداقة بني الواليات 
املتحدة والعراق ».

وبش�أن تفاصي�ل القطع االثرية املس�ردة، 
يضي�ف، أن »م�ن بني القط�ع االثري�ة التي 
تم اس�ردادها م�ن مجموعة ش�تاينهاردت 
)Steinhardt( لوح�ة عاجي�ة يعود تاريخها 
إىل م�ا ب�ني )701-800 قب�ل املي�الد(، وهي 
ترُصوِّر أب�و الهول املجنح برأس برشي والذي 
كان يس�تخدم يف تزي�ني األث�اث امللكي فرة 
امللك سج�ون األول )721-725 قبل امليالد( 
يف نم�رود. وتبل�غ قيم�ة اللوح�ة العاجي�ة 
ح�وايل 450 أل�ف دوالر، وق�د نرُهب�ت خ�الل 
فرة التس�عينيات يف أعق�اب عملية عاصفة 
الصحراء. وظهرت القطعة ألول مرة يف سوق 
الف�ن الدويل بتاريخ الثاني من ش�هر ترشين 
الثاني عام 1994، واش�راها ش�تاينهاردت 
)Steinhardt( بتاري�خ الع�ارش م�ن ش�هر 

أيلول عام »2010.

وتابع، أن »القطعة الثانية التي تم إسردادها 
 )Steinhardt( من مجموع�ة ش�تاينهاردت
ه�ي وعاء ب�ه زه�رة صدفية، تبل�غ قيمتها 
200 أل�ف دوالر، نرُهب�ت م�ن »نمرود«وه�ي 
مدينة تقع يف ش�مال العراق ويعود تاريخها 
الحدي�ث )612-911  الع�ر اآلش�وري  اىل 
قبل املي�الد(، قبل أن يتم االتجار بها من قبل 
داعش االرهابي، حيث ظه�ر الوعاء الذهبي 
يف س�وق الفن الدويل ألول مرة بتاريخ الثاني 
والعرشون من شهر ترشين األول عام 2019، 
واشراه شتاينهاردت )Steinhardt( بتاريخ 

العارش من شهر تموز عام 2020«. 
أما عن القطع االثري�ة الثالثة األخرى، أكمل 
بالقلول: »تش�مل مجموعة من املخطوطات 
املندائية بقيم�ة 8,500.00 دوالر واثنني من 
العل�ب األس�طوانية ذات أغطي�ة منفصل�ة 
للقطع�ة  دوالر   15,000.00 قيمته�ا  تبل�غ 

الواحدة«.

العراق يتسلم 5 قطع أثرية جديدة من الواليات املتحدة األمريكية

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة الدارة 
النقل الخاص االس�تاذ عبد العظيم الس�اعدي 
وجبة جديدة من املواطنني واملنتس�بني  للنظر 
بمش�اكلهم  واحتياجاته�م وإيج�اد الحل�ول 
املناس�بة لها. واستمع الس�اعدي اىل مجمل ما 
تم طرحة موجهاً االقسام املعنية بتسخري كافة 
االمكاني�ات املتاحة لإلس�هام يف حله�ا وتذليل 
املعوقات أمامها للتخفيف من معاناتهم. وشدد 

ع�ىل ان خدمة املواطن�ني وحلحلة مش�اكلهم 
تق�ع يف مقدمة اولويات الرشك�ة العامة للنقل 
الخ�اص. يذك�ر ان مدي�ر ع�ام الرشكة وضع 
برنامج سياس�ة الباب املفتوح ملكتبه الخاص 
يف كل يوم من ايام االسبوع  بعد الساعة الثانية 
عرش ألس�تقبال اكثر عدد م�ن املواطنني فضالً 
عن ي�وم الثالثاء املخصص ملقابلتهم باالضافة 
اىل اس�تقبال جمي�ع الش�كاوى الت�ي ترد عىل 
الربي�د االلكروني لش�عبة املواطنني ووس�ائل 

التواصل االجتماعي.

مدير عام النقل اخلاص يواصل استقبال 
املواطنني واملوظفني ملتابعة مشاكلهم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة النف�ط الوطني�ة، أم�س الس�بت، وض�ع 
حجر األس�اس ملحط�ة معالج�ة النفط الخ�ام يف الرقعة 
االستكشافية.  وأكد رئيس رشكة النفط الوطنية احسان 
عبدالجبار اس�ماعيل، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، »حرص الرشكة والوزارة عىل تنفيذ خططها 
يف تنفي�ذ مش�اريع تطوي�ر الرق�ع االستكش�افية بهدف 
زي�ادة معدالت االنت�اج من النفط الخام، ج�اء ذلك خالل 
رعايته حفل وضع حجر االس�اس ملحطة معالجة النفط 
الخام للرقعة االستكشافية التاسعة ضمن حقل الفيحاء 
النفط�ي يف محافظ�ة الب�رة بطاق�ة 100 ال�ف برميل 
باليوم«.  وقال اسماعيل إن »مرشوع تطوير حقل الفيحاء 
النفطي من املش�اريع املهمة النتاج النفط الخفيف، وهو 
أحد الحقول الحدودية، وتستهدف النفط الوطنية من هذا 
املرشوع إنتاج يص�ل إىل 100 الف برميل من النفط الخام 
باالضاف�ة اىل انت�اج كميات من الغ�از بطاقة 135 مقمق 
يف مرحلة مس�تقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة 
الكهربائية«.  وأضاف اس�ماعيل أنه »رغم التحديات فإن 
وزارة النف�ط ورشك�ة النف�ط الوطنية تخطط�ان لزيادة 
االنتاج خالل األعوام القادمة ، مايؤدي اىل زيادة االيرادات 
املالية للخزينة االتحادية وبالتايل رفع مس�توى الخدمات 
املقدم�ة للش�عب«.  وأش�ار إىل »أهمية تطوير مش�اريع 
الطاق�ة النظيفة واملصادر البديلة للطاقة االحفورية التي 
تقلل من اس�تخدام الوق�ود االحفوري وبالت�ايل يقلل من 
النفقات، مش�ريا اىل ان العالم متجه نحو الطاقة النظيفة 
بال تراجع«.  من جانبه، أشار مدير عام رشكة نفط البرة 
خال�د حم�زة إىل »أهمي�ة تطوير ه�ذا الحق�ل لكونه احد 
الحقول الحدودية وايضا الننا نستهدف والول مرة تطوير 
مكمن معقد، مشريا اىل عمليات تطوير الحقل بدأت يف عام 
 UEG 2014 مع رشكة كوي�ت اينرجي والحقا مع رشكة
الصيني�ة وتم حفر اول برئ استكش�افية وكان�ت النتائج 
مشجعة، مؤكدا ان النفط املنتج من الرقعة االستكشافية 
9 يصن�ف م�ن أفضل أن�واع النفوط عاملي�ا، مضيفا لدينا 
خطط مس�تقبلية واعدة لتطوير مكامن الحقل، مش�يدا 
بجه�ود العامل�ني يف الرشكة و الق�وات االمنية ودورها يف 
 UEG تحقي�ق هذا االنجاز«.  وقال املدير التنفيذي لرشكة
الصينية »س�ونك يو«، أن »هذه لحظ�ات مهمة لرشكتنا 
وهي وضع حجر االس�اس لتطوير الرقعة االستكش�افية 
9 يف حقل الفيحاء، مس�تعرضا من خالل رشح توضيحي 
مراح�ل العمل والخطط املس�تقبلية لتطوي�ره«.  وأجرى 
رئي�س الرشك�ة »جولة ميداني�ة يف الحقل يرافقه الس�يد 
النائب الثاني لرشكة النفط الوطنية ليث الش�اهر و مدير 
ع�ام رشكة نفط البرة خال�د حمزة و مدير عام العقود 
والراخيص البرولية وعدد من املس�ؤولني يف وزارة النفط 
ورشك�ة النف�ط الوطني�ة«.  وح�ر حفل وض�ع حجر 
االس�اس قائد عمليات البرة وعدد من القادة االمنيني يف 

محافظة البرة.

النفط تضع حجر األساس ملحطة 
تعالج النفط اخلام يف البرصة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة االنواء الجوية والرصد الزلزايل، أمس الس�بت، موع�د وداع املوجة الباردة من 
العراق.وقال مدير اعالم الهيأة، عامر الجابري ان »املنخفض الجوي الحايل سيغادر اجواء 
الب�الد خالل يومني م�ن االن، ونتوقع انتهاء تاثريه يف يوم االثنني املقبل«.واضاف »االجواء 
بدأت منذ اليوم باالعتدال من ناحية ارتفاع درجات الحرارة، وسيكون الطقس صحوا خالل 
الفرة املقبلة«.وتابع الجابري »ننتظر وفرة االمطار يف الش�هر املقبل وتس�اقط الثلوج يف 
املنطقة الشمالية سيعزز الخزين املائي للبالد بشكل جيد«.وبني »شهدنا خالل هذا الشهر 

تعرض البالد اىل منخفضيني جويني مما ادى اىل هطول االمطار وحدوث السيول«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النفط إحس�ان عب�د الجبار، 
أمس الس�بت، عن انطالق أعم�ال منتدى 

العراق للطاقة النظيفة يوم غد.
وق�ال عبد الجبار يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »املنت�دى يأتي 
ضم�ن توجه العراق لدعم جميع املبادرات 

والجه�ود للتح�ول التدريجي م�ن الطاقة 
التقليدية إىل النظيفة واملتجددة«. 

واض�اف أن »املش�اريع س�تتم بالتع�اون 
بني ال�رشكات الوطنية والرشكات العاملية 

الرصينة واملتخصصة يف هذا املجال«. 
واشار اىل ان »املنتدى خطوة مهمة تهدف 
إىل االط�الع والتعرف عىل أح�دث التجارب 

والتطبيقات العملية يف هذا املجال«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة التخطيط، أمس الس�بت، أن إدراج املش�اريع يف املوازنة العامة يخضع لعدة 
معايري، فيما حددت الرشوط لقبول رشكات القطاع الخاص لتنفيذ املشاريع.

وقال املتحدث باس�م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن »املشاريع قبل إدراجها يف املوازنة 
العام�ة تخض�ع لعدة معاي�ري ويف مقدمتها أن يك�ون لكل مرشوع دراس�ة جدوى التي 
توضح بش�كل تفصييل أهمي�ة املرشوع وكلفته ومدة التنفيذ والنتائج التي س�يحققها 
املرشوع كخدمة عامة أو كمرشوع اس�تثماري«، مؤكداً أنه »ال يتم إدراج أي مرشوع ما 

لم تتوافر فيه الرشوط واملعايري املطلوبة«.
وأضاف، أن »الرشاكة بني القطاعني العام والخاص مرتبطة بقانون ووفق معايري، حيث 
قسم من املشاريع يتم التعاقد عىل تنفيذها مع رشكات القطاع الخاص لصالح الجهات 

املستفيدة من الوزارات واملحافظات«.
وأش�ار إىل أن »هناك أعداداً غري قليلة من املش�اريع التي تق�وم رشكات القطاع الخاص 
بتنفيذها وفق املعايري«، مبيناً أن »هنالك متطلبات يجب أن تكون متوفرة بالرشكة لكي 

يحال إليها املرشوع«.
وأوضح أن »إحالة املرشوع ألي رشكة ال يتم إال بعد أن تقدم األخرية املتطلبات املطلوبة، 
منها الكفاءة املالية واآللية البرشية، واألعمال التي قامت بتنفيذها س�ابقاً، حتى ترُعرف 

قدرات الرشكات املتقدمة للحصول عىل املقاولة«.

األنواء اجلوية تتحدث عن توديع العراق
لـ »املوجة الباردة«: الثالثاء يدخل االعتدال

بغداد تشهد انطالق أعامل منتدى العراق 
للطاقة النظيفة

التخطيط حتدد معايري إحالة املشاريع 
إىل رشكات القطاع اخلاص

تربية واسط تناقش استئناف العمل يف بناء 
املدارس املتوقف منذ 10 سنوات

اهلجرة تعلن توفري خزين اسرتاتيجي 
إلغاثة النازحني يف اإلقليم

    المستقبل العراقي/ الغانم

أوضحت املديرية العامة لربية واس�ط أنها ناقش�ت مع الوفد الوزاري الذي 
وص�ل إىل املحافظة مؤخرا م�ع الوفد الصيني لتنفيذ م�رشوع بناء املدارس 
ضم�ن مرشوع القرض الصيني الس�تئناف العمل يف م�رشوع رقم 1 والذي 

توقف العمل يف بناء املدارس ألكثر من 10 سنوات. 
وقال مدير عام الربية احمد شهاب إن املحافظة أبدت استعدادها لبناء هذه 
امل�دارس واس�تالمها باعتبارها )واقع ح�ال( إال أن الوفد رفض هذا املقرح 
الرتباطها بفساد إداري ومايل، وسوف يتم حسمها من قبل القسم القانوني 

يف األمانة العامة ملجلس الوزراء خالل هذا العام. 
وكانت لجنة الربية يف واس�ط أعلنت يف وقت س�ابق عن وجود 58 مدرس�ة 
متوق�ف العم�ل بها بس�بب وجود مش�اكل قانوني�ة بني ال�رشكات املنفذة 

ووزارة الربية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الهج�رة واملهجرين،  أعلن�ت وزارة 
أم�س الس�بت، ع�ن توف�ري خزين 
يف  النازح�ني  الغاث�ة  اس�راتيجي 
االقلي�م، فيما أش�ارت اىل أن اغالق 
املل�ف بالكامل مرهون بابعاده عن 

التوجه السيايس واالمني.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
عيل عب�اس إن« الوزارة تتعامل مع 
مل�ف الن�زوح من�ذ 2014 ولديه�ا 
خطط طوارئ واستحضارات تسبق 
أي عملي�ة، الفتاً اىل أن�ه« تم توفري 
خزي�ن اس�راتيجي للوق�ود ومواد 
إغاثي�ة اىل النازح�ني يف محافظات 

االقليم«. 
املعاي�ري  »بحس�ب  أن�ه  وأض�اف 
الدولية ال يمك�ن خزن مادة الوقود 
يف املخيمات ألكثر من 50 لراً تجنباً 
لح�االت الحرائ�ق التي ق�د تحصل 
ومع انخفاض حاالت الطقس بدأت 
األس باس�تنفاد م�ا تبق�ى لها من 
الوق�ود؛ لذل�ك تم�ت إضافة حصة 
إضافي�ة واملب�ارشة من�ذ ثالثة ايام 
بارس�ال مواد بالتنس�يق مع وزارة 

النف�ط م�ن خ�الل الخزي�ن داخل 
املستودعات«. 

وأش�ار اىل أن« ال�وزارة لديه�ا فرق 
ثابت�ة يف االقلي�م الغاث�ة النازحني، 
مبين�ا أن »التأخري ال�ذي حصل هو 
اغ�الق بع�ض الط�رق يف االقليم«، 
موضح�اً أن« ال�وزارة أمن�ت مادة 
الوق�ود ل�أس غ�ري النازح�ة التي 
س�نجار  جب�ل  أط�راف  تقط�ن 
باعتباره ملفاً انس�انياً ألن قاطني 
تل�ك املناطق ليس�وا نازحني، وإنما 
هم يعيش�ون يف ق�رى، لكن الوزارة 
تعامل�ت مع هذا املل�ف من منطلق 

إنساني«.
ون�وه اىل أن »خط�ة ال�وزارة ه�ي 
غلق املخيمات بش�كل كامل وإنهاء 
ملف النازحني، الفتاً اىل أنه« يف حال 
إبع�اد مل�ف النازحني م�ن التوجه 
الس�يايس واألمن�ي يمك�ن اختزال 
الزمن وحله بدليل أن أكثر من %95 
من أه�ايل محافظة األنبار قد عادوا 

اىل مناطقهم«.
وأكد أن« نسبة عودة األس النازحة 
اىل مناطقه�م وصل�ت اىل 85% ولم 

يبق سوى 26 مخيماً يف االقليم.

العيداين: البرصة تسلمت مجيع مستحقاهتا 
التي أقرت بموازنة 2021

أجرى اتصااًل بوزير الرتبية ليتابع قضايا تتعلق مبدارس احملافظة

    المستقبل العراقي/ محمد الجابري

أعلنت حكومة البرة، أمس الس�بت، أنها استلمت كل استحقاقاتها 
الت�ي أق�رت باملوازنة لع�ام 2021.وق�ال محافظ الب�رة املهندس 
أس�عد العيداني »إنها الس�نة األوىل منذ العام 2003 لهذا العام تستلم 
املحافظ�ة مخصصاته�ا بالكامل م�ن الب�رودوالر وتنمي�ة األقاليم 
واملنافذ الحدودية«.وأض�اف أن »جداول األعمال للمحافظة أعىل مما 
ه�و موجود باملوازنة وممكن أن تصل أعمالها والذرعات املنجزة التي 
ذهب�ت إىل وزارة التخطيط ف�وق املبلغ الذي اس�تلمته البرة والذي 
يبل�غ أكثر م�ن 1 تريلي�ون و200 مليار دين�ار ألعمال منج�زة لعام 
2021 وان األعمال املنجزة فعليا تصل ل� 1 ترليون و600 مليار واآلن 
هن�اك ذرعات منجزة تقدر ب�400 مليار فوق الجدول املخصص لعام 
2021«.م�ن جانب آخ�ر، أجرى محافظ البرة املهندس اس�عد عبد 
االم�ري العيداني خ�الل اجتماعه مع مدير ع�ام تربية البرة ومدراء 

أقس�ام الربية يف االقضية والنواحي يف الب�رة اتصاالً بوزير الربية 
عيل حميد خلف ليتابع بعض القضايا التي تتعلق بمدارس البرة.

اإلعامر تعلن عن »خطة شاملة« لتأهيل الطرق واجلسور
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان، أمس 
الس�بت، خطة ش�املة إلعادة تأهيل 

البنى التحتية للطرق والجسور.   
الط�رق  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
والجس�ور التابع�ة ل�وزارة اإلعم�ار 
واإلس�كان والبلديات العامة حس�ني 
جاس�م كاظ�م إن »الدائرة مس�ؤولة 
عن الطرق الخارجية التي تقع خارج 
ح�دود امان�ة بغ�داد، وكذل�ك الطرق 
الخارجي�ة الت�ي تق�ع خ�ارج حدود 
البلدي�ات للمحافظات«، الفت�ا إىل أن 

»الوزارة ماضية بخطتها االس�تثمارية من أجل 
التعاق�د مع إح�دى الرشكات املختص�ة العاملية 

لتنفيذ الطريق حسب ما متوفر من اموال«.  
وأش�ار كاظم إىل أن »موضوع الصيانة للجسور 
يحت�اج إىل تموي�ل، وأن دائرة الطرق والجس�ور 
لديه�ا تمويل خاص غ�ري الخطة االس�تثمارية 
التي يجب أن تكون لتوس�عة الشبكة الحالية«، 
مبيناً أن  »أعمال الصيانة للدائرة ترافقها أعمال 

قش�ط، وتكون وفق فقرات معدة مس�بقا وتتم 
املبارشة بقشط التشوهات للطرق يف حال وجود 
فقرة تعاقدية تنص عىل هذا األمر ويتم اكسائها 

وفق املخططات من قبل الدائرة«.  
واوضح أنه »من خالل إجراءات خاطئة يف العام 
2013 تم تحويل مبالغ الصيانة من االستثمارية 
اىل التش�غيلية ما عقد املوضوع اكثر خاصة عند 
توقف املوازنة االستثمارية يف العام 2014 نتيجة 
دخ�ول عصابات داع�ش االرهابي�ة إىل العراق«، 

تنف�ذ  أن  »يف�رض  أن�ه  إىل  منوه�ا 
أعم�ال الصيان�ة دون تأخري، حتى ال 
تزيد كلفته�ا وامله�م أن تكون ضمن 

توقيتها«.    
وأك�د كاظ�م أن�ه »ت�م اع�داد خطة 
متكامل�ة يف نهاية الع�ام املايض، ملدة 
ثالث سنوات تضمنت الطرق الرئيسة 
والجس�ور التي تحتوي عىل مش�اكل 
انش�ائية«، مبيناً أن »هناك 20 جرساً 
س�يتم ش�مولها يف ه�ذه الخط�ة«.  
ولف�ت إىل أن »هن�اك 2000 كيلوم�ر 
م�ن الط�رق س�يتم إع�ادة تأهيله�ا 
وصيانتها، من ضمنها طريق بغداد - 
كرك�وك، كونه طريقاً مهم�اً تأخر انجازه، لكن 
من خالل مناش�دات املواطن�ني، جاءت املبارشة 
لعملية التأهيل التي تستهدف طريق بطول 400 
كم ذهاب�اً واياب�اً«، مؤكدا ان »اعم�ال الصيانة 
ستش�مل املقاط�ع املت�ررة واعادة اكس�ائها 
باألسفلت املحسن من اجل مقاومة األحمال عىل 
هذا الخط، وأن الدائرة بارشت بجزء من الطرق، 

وما زالت اعمال الصيانة مستمرة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الثقافة والس�ياحة واالثار حسن ناظم، أمس السبت، 
مع محافظ النجف األرشف ماجد الوائيل ملفي السياحة واآلثار.

وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »الجانبني 
ناقش�ا ع�دداً من املش�اريع الس�ياحية يف بحر النجف، وإنش�اء 
محطة للزائرين يف هذه املنطق�ة وإعادة تأهيلها وتطويرها بما 

يتناسب مع األهمية السياحية والدينية للمحافظة ».
وأض�اف البي�ان أن »اللقاء تضمن مناقش�ة ملف اآلث�ار والراث 
وحمايتها وتأهيلها، بما بتناسب مع املكانة التاريخية والحضارية 
للمدينة عرب إنش�اء عدٍد من مش�اريع التطوي�ر للمواقع األثرية 
واملتحفية وإنش�اء محطات اس�راحة للزائري�ن يف هذه املناطق 

األثرية فضالً عن مشاريع خدمية متنوعة«.

وزير الثقافة يبحث مع حمافظ 
النجف ملفي السياحة واآلثار

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصحة والبيئ�ة العراقية، أمس الس�بت، حقيقة 
إعادة فرض حظر التجوال نتيجة ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس 
كورونا.وقال�ت عض�و الفريق اإلعالم�ي للوزارة، رب�ى فالح، إن 
»الحدي�ث ع�ن إعادة ف�رض حظر التج�وال نتيج�ة ارتفاع عدد 
اإلصابات بفريوس كورونا، غري دقي�ق، وغري صحيح«.وأضافت 
ف�الح، أن »أي ق�رارات بش�أن فرض حظ�ر التج�وال الجزئي أو 
الش�امل، من صالحي�ة اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية 
حراً«، الفت�ة إىل أن »التعليم�ات والقرارات التي تصدر بش�أن 
ف�رض حظر التجوال واألمور األخ�رى، من صالحية اللجنة ذاتها 
وليس من صالحية وزارة الصحة«.ويشهد املوقف الوبائي اليومي 
لفريوس كورونا يف العراق، ارتفاعاً كبرياً، منذ إعالن دخول البالد 

بموجة وبائية رابعة، نتيجة ظهور املتحور أوميكرون.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس الس�بت، اطالق البطاقة الوقودية يف 4 
محافظات.وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه إنها اطلقت »البطاق�ة الوقودية رقم 2 يف بغ�داد ورقم 5 يف 
كركوك ورقم 6 يف صالح الدين ورقم 10 يف نينوى«. واش�ارت اىل 

انها جاءت »بواقع 50 لراً من النفط األبيض«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الكهرباء، أمس الس�بت، فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج 
الطاق�ة. وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه إنها »فقدت7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة بسبب انحسار 

إطالقات الغاز املورد واألحوال الجوية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مرف الرافدين، أمس السبت، بياناَ بشأن املتلكئني يف تسديد 
ما بذمتهم.وقال املرف يف بيان مقتضب تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، »اس�رجعنا مبالغ كبرية من املتلكئني عن تسديد ما 
بذمتهم من اقساط القروض وال سيما بسماية«. واضاف املرف 

ان »العمل مستمر السرداد االموال من املمتنعني«.

الصحة عن إعادة فرض حظر التجوال: 
غري صحيح

النفط تعلن إطالق البطاقة 
الوقودية يف 4 حمافظات

الكهرباء: العراق فقد 7600 
ميغاواط من إنتاج الطاقة

الرافدين يصدر بيانَا بشأن 
املتلكئني يف تسديد ما بذمتهم
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Extension Announcements for Public Tender 009-PC-20-
EBS (2nd Announcement)

Provide Demulsifier for EBS 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally 
incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office regis-
tered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provide Demulsifier for EBS
Tender No.: 009-PC-20-EBS (2nd Announcement)
Tender Extension Information: 
Based on request to extend deadline by bidders, EBS Petroleum 
Company Limited hereby announce that the deadline for proposal 
submission extend from January 23rd, 2022 04:00 PM Iraq Time 
to January 27th, 2022 04:00 PM Iraq Time.
This extension announcement shall be effective on January 19th, 
2022, firstly announced on EBS official website www.ebspetro-
leum.com, and will be announced on four local newspapers (الصباح 
Al-Ad - العدالةAssabah Aljadeed - http://newsabah.com/pdf - الجديد -
laالعراقي Almustakbal AlIraqi - www.almustakbalpaper.net - المستقبل 
 Al-nhar) on January 23rd, 2022 the first working day of next - النهار
week.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding 
the technical details of the tender, please inform the C&P Dept 
no less than seven days before the submission deadline date for 
the purpose of swift answering. Contract Person: Mr. Yang Guang 
yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and 
Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetro-
leum.com

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

جملس الوزراء
رشكة النفط الوطنية العراقية

رشكة االستكشافات النفطية
)) إعالن مزايدة علنية((

تعلن رشكة االستكشافات النفطية عن إعادة إعالن مزايدة علنية لتأجري 
محالت املجمع الس�كني النفط�ي / النهروان عدد )2( اس�تناداً لقانون 
بي�ع وايجار أم�وال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املع�دل فعىل الراغبني 
باالش�راك ىف املزاي�دة الحضور يف املجمع الس�كني النفط�ي / النهروان 
يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن مستصحبني معهم كافة املستمسكات املطلوبة )اصل 
وص�ورة( مع تأمينات أولية والبالغة )500,000( خمس�مائة ألف دينار 
بموجب صك مصدق أو نقدا ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نرش 
االعالن والداللية البالغة 2% من مبلغ االيجار السنوي وعليه اشغال املحل 
خالل اس�بوع واحد من تاريخ اإلحالة القطعية وبخالفه سيتم مصادرة 

التأمينات وإعالن املحل للمزايدة مرة أخرى 
مالحظة / 

عدد املحالت )2( مختلفة 
املساحة يف الطول والعرض

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2021/253

مرشوع تنفيذ االعامل املدنية والكهربائية لوحدة التحلية البحرية يف مصفى البرصة 
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 

1� يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشراك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية 
صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�ريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة البالغة )150,000 دينار( فقط مائة وخمس�ون الف دينار 
عراقي(مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول  وشهادة تاسيس الرشكة

3 � الكلفة التخمينية تبلغ )423,000,000( فقط اربعمائة وثالثة وعرشون   مليون دينار عراقي 
4 � التامينات االولية املطلوبة )8,460,000( دينار فقط ثمانية ماليني واربعمائة وس�تون  الف دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب  ونافذ 

لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة 

www.src.gov.iqولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 
contracts@src.gov.iq : عىل الربيد االلكروني التايل

6 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم 
الغل�ق املصادف 2022/2/7 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االع�الن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وس�يتم 

رفض العطاءات املتاخرة 
7 � س�يكون انعق�اد املؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا ي�وم 2022/1/31 يف مقر الرشكة الكائ�ن يف محافظة البرصة /

الشعيبة 
8 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 �  يتم تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن الجزء الرابع حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة 
وتقدي�م الج�زء الخام�س  للتاكيد عىل املواصف�ات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جمي�ع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومخت�وم مثبت عليه العنوان 
القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة  

والتامينات االولية
10 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء الجزء الرابع منها فس�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند 

التقديم
11 � املستمسكات املطلوبة عند التقديم شهادة تاسيس الرشكة ،املحرض االول للتاسيس ، قرار التاسيس ، هوية تصنيف املقاولني النافذة  ، الهوية الرضيبية واستخدام 
الرق�م الرضيب�ي ، تاييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشك�ة ، تاييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكت�ب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة 

للرضائب لالشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء

13 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
14 � س�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مص�ايف الجنوب رشكة عامة / غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف 

نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا 
15 � رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات ال�HSE )السالمة والصحة والبيئة ( قبل الرشوع بتنفيذ االعمال داخل الرشكة 

16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورس�م طابع بنس�بة )0,003( من قيمة العقد 

ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد 
18 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014

19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

اعالن 
قدم املواطن ) س�مري علي�وي حمود (  الدعوى 
لتبدي�ل ) اللقب ( وجعله )الخفاجي( بدال من ) 
فراغ ( فمن لديه حق االعراض عىل ذلك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

اعالن
تعل�ن ادارة وقف عب�د  النبي فخر الدين  تح�ت ادارة متويل  عن اجراء املزاي�دة العلنية لالمالك  
املدرجة اوصافها يف ادناه فعىل الراغبني يف االش�راك باملزايدة مراجعة متويل وخالل عرشة ايام  
من تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية وستجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة صباحا يف 
مقر مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف من الي�وم االخري من املدة املذكورة  واذا صادف 
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يلي�ه يكون موعدا للمزايدة وكذل�ك اذا صادف تعطيل 
رسمي و حظر من قبل خلية االزمة يف النجف  بسبب ظروف جائحة كورونا فيكون يوم املزايدة 
بعد  رفع الحظر مبارشة  وعىل املزايد دفع التامينات القانونية البالغة 20%  من بدل التقدير اىل 
متويل الوقف  وجلب  تقديم ) املستمسكات الثبوتية كافة االصلية واملصورة مع مضبطة تاييد 
س�كن حديثة( وان يجلب املتقدم ) الجديد (  يف املزايدة  هوية ممارس�ة املهنة صادرة من جهة 
حكومية او نقابية تسمح له ممارسة نفس املهنة التي يستغلها يف امللك  وكذلك جلب املوافقات 
االمني�ة للراغب�ني يف الدخ�ول باملزايدات  لالوقاف الكائن�ة يف املدينة القديمة  ح�رصا  بناء عىل 
التعليم�ات النافذة وال يجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة 
ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد بدل 

االيجار يكون صفقة واحدة  وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي 

جامعة الكوفة 
اىل الرشكات املتعاقدة مع جامعة الكوفة كافة 

م / تبليغ 
تحية طيبة ...

اش�ارة اىل كت�اب وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي بالعدد 
)ع1498/1 يف 2021/10/13 ( وملحق�ه ذي العدد )ع أ/13 يف 
2022/1/4( املتضم�ن تبليغ الرشكات املتعاق�دة مع جامعتنا 
والتي لديها مس�تحقات مالية مس�تحقة الدفع قبل تغيري سعر 
رصف ال�دوالر يف 2020/12/20 فع�ىل جميع ال�رشكات تقديم 
طلباتهم اىل ش�عبة العقود الحكومي�ة يف جامعة الكوفة لغرض 
معالج�ة عقودهم وفق اح�كام قرار مجلس ال�وزراء رقم 301 
لسنة 2021 ويف موعد اقصاه 2022/2/1 ويكون موعد نهائي 
غري قابل للتجدي�د للتفضل باالطالع االلتزام  بما جاء اعاله مع 

التقدير

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
) دائرة انتاج الوسط ( واملرقمة 8887381427 
باس�م / أحس�ان احمد مجبل ( من يعثر عليها 

االتصال عىل هذا الرقم 07733625404 
���������������������������������������

فقدان 
فقد جواز الس�فر الص�ادر م�ن ) بنكالديش ( 
بأس�م ) ش�ومون فض�ل كري�م ( رق�م الجواز 
)BB0977861( فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

اىل الرشيك / )مصطفى باسم محمد(
اقتىض حضورك إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك ) مرت�ىض عيل 
ياسني ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة 3 / 64701 مقاطع�ة 4 ح�ي الن�داء 
) جزي�رة النج�ف( ولغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخ�ل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
ن�رش االع�الن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

باالعراض مستقبال

املدير العام 
رئيس جملس إالدارة

العدد ع ح/ 1687 
التاريخ 2022/1/20

أ د يارس لفته حسون 
رئيس اجلامعة وكالة

ادارة وقف 
عبد النبي فخر الدين

بدل االيجار كتابة بدل االيجار رقما مساحته موقعه رقمه اسم الوقف ت

ثالثة ماليين 
وخمسمائة الف دينار 

ال غير
3,500,000 10م2 البراق 5ب جزء من 

1/615 براق
وقف عبد 
النبي فخر 

الدين
1

مليونين دينار ال غير  2,000,000 3م2 البراق 5أ جزء من 
1/615 براق

وقف عبد 
النبي فخر 

الدين
2

العدد / خ32114/184/6
املوافق 2021/12/16

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العنوان بغداد وزارة النفط
شارع بور سعيد ص.ب )476( 

WEB PAGE: www.oec.oil.gov.iq
phone 009647832593219Email  oecman@oec.oil.gov.iq

matcon@oec.oil.gov.iqexploration@oec.oil.gov.iq
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ديوان حمافظة واسط

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تاجري االمالك 
املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديري�ة بلدية الحي وفق  قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية الحي   خالل فرتة )30( ثالثون 
يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق  او 
نقدا  ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم 
املزاي�دة عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف الي�وم الذي يلي�ه  ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل 
املستاجر جلب  هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن 
ايج�ار االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدي�ة املوفقي�ة وفق  قانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 
)21( لس�نة 2013 فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزاي�دة 
العلني�ة مراجعة مديري�ة بلدية املوفقية   خ�الل فرتة )30( 
ثالث�ون يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية 
مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق  او نقدا وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم االخري من مدة االع�الن يف مقر البلدي�ة اعاله يف تمام 
الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور الن�رش واالعالن وكافة املصاري�ف االخرى واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف يوم العمل  الذي 
يليه  مستصحبني هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم 
االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب  
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تاجري 
االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الدبوني 
وفق  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل 
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الدبوني   
خالل فرتة )15( خمس�ة عرش  يوما  تب�دأ من اليوم التايل لنرشها 
يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
)30%( م�ن القيم�ة التقديرية بصك مص�دق  ولكامل مدة االيجار 
وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االع�الن يف مقر البلدية 
اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور النرش واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل 
املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لحصول حالة نكول...
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري 
االم�الك املدرجة اوصافها يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية 
النعماني�ة وف�ق  قان�ون بيع وايجار ام�وال الدول�ة رقم )21( 
لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديري�ة بلدية النعمانية   خالل فرتة )15( خمس�ة عرش  يوما  
تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية 
بص�ك مصدق  ولكام�ل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من م�دة االعالن يف مق�ر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة 
)العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون 
املزاي�دة يف الي�وم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة 
اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 
التعليم�ات والضوابط الصادرة من البلدي�ة بهذا الصدد عىل ان 

يتحمل الناكل فرق البدلني

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن ايجار االمالك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية البش�ائر وفق  قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية البش�ائر   خالل ف�رتة )30( ثالثون يوما  تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرشه�ا يف الصح�ف اليومية مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق  او نقدا   وس�تجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف 
واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف ي�وم العمل الذي يليه 
مس�تصحبني هوي�ة االح�وال املدنية مص�ورة واصلي�ة ويتم االلت�زام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/8 /2020
التاريخ/2022/1/20

أعالن 
العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
يف  الواقع�ة  اله�ورة   م39   تسلس�ل595/2 
الك�وت العائ�د للمدين�ني )عم�ر محم�د ع�ي 
جعفر/عثم�ان محمد ع�ي جعفر/عي محمد 
ع�ي جعفر/ملع�ان عب�د الكريم محم�د تقي ( 
املحجوزه لقاء طلب الدائن )حكيم قطران عبد 
الحس�ني( البال�غ )5.000.000( مليون دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة)15يوم( تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 

عي رضا عي الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت/ خلف معمل نس�يج 
الكوت العقار املرقم  595/2 م 39 الهوره

تس�ق  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطه  

3-ح�دوده و اوصافه: كما مثبت يف صورة قيد 
العق�ار ارض خاليه من الش�واغل وقت اجراء 

الكشف 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران :
اص�ل  م�ن  س�هم   )186(  -: 6-املس�احة 

9750سهم
7-– الشاغل :- 

8-القمية املقدرة :- 6,000,000 س�تة ماليني 
دينار عراقي ال غري 

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

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة 

العدد : 82 
التاريخ : 19 / 1 / 2022 

م / اعالن 
تنفي�ذا لقرار قايض هذه املحكمة املؤرخ يف 19 
/ 1 / 2022 املتضمن مفاتحتكم لغرض النرش 
يف صحيفتني يوميت�ني عن حالة املتوفية ) مها 
صعب نوري ( اس�م االم ) حسنه عي مضعن ( 
تولد 2004 نرجو اع�الن حالة الوفاة للمتوفية 

املذكورة اعاله .
القايض 

احمد فرحان يوسف الكبييس

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة/596 /2021
التاريخ/20 /1 /2022

أعالن 
العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ س�دة  تبي�ع مديري�ة 
التسلسل  614/2 39الهورة  الواقع يف منطقة 
الكف�اءات العائد للمدين )عي يوس�ف حس�ن 
( املحج�وز لق�اء طلب الدائن  )حس�نني دلفي 
س�الم ومعتصم دلفي س�الم وعماد زريج عبد 
الله(البالغ )95,750,000( خمس�ة و تسعون  
مليون و س�بعمائة و خمسون الف دينار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة )15 ي�وم ( تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- الكفاءات  / العقار املرقم 
614/2 39الهورة

2-جنسه ونوعه:-  ملك رصف
3-حدوده واوصافه : حسب ما مثبت يف صورة 

القيد العقار 
4-مشتمالته :- ال يوجد 

5-درجة العمران : ال يوجد
7مساحتة :- 383م

8– الشاغل : 
: 134,050,000 مائ�ة و  املق�درة  9_القمي�ة 
اربع�ة و ثالثون مليون و خمس�ون الف دينار 

عراقي
��������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / امنه غالب امان

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام 
الرشي�ك الس�يد )مثنى كاظ�م ج�واد ( بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة )157 
/ 367( مقاطعة )عطيفية ( لغرض تس�ليفه 

قرض االسكان . 
وخ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ العراق 
وش�هر خارج الع�راق من تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االعرتاض 

مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

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

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العق�ار التسلس�ل 
82/374م ال�راي الواقع يف الكوت  العائد للمدين 
)بدر ه�ادي غضيب( لقاء طلب الدائن )صفاء عبد 
فرح�ان( البال�غ )193,000,000( مائة و ثالثه و 
تسعون مليون دينارفعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل م�دة )15 يوما ( تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيمة املق�درة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
املواصفات 

1-موقعة ورقم�ه :- 82/374م الراي الواقعه يف 
الكوت 

2-جنسه ونوعه :  ملك رصف 
3-ح�دوده واوصافه  : العقار مش�يد عليه عمارة 
مكون�ه من ثالث طوابق و تقع عىل ش�ارع رئييس 
و اخ�ر فرعي ويف حيث كل طاب�ق مكون من االول 
صيدلي�ة )البلس�م( + )مكتبة الهيث�م( مطله عىل 
ش�ارع رئي�يس و ش�ارع فرع�ي يطل ع�ىل مدخل 
للعم�ارة بم�ا يع�ادل 3,5×8م مع س�لم ي�ؤدي اىل 
الطواب�ق االخ�رى م�ع ش�قه مس�تخدمه مكت�ب 
محام�اة  م�ع وج�ود رسداب تح�ت املكتب�ه عائد 
للمكت�ب ام�ا الثان�ي و الثالث يتكون من ش�قتني 
الش�قه االوىل تحتوي عىل غرفت�ان نوم مع هول و 
مجموعة صحيات و الشقه الثانية مكونه من ثالث 
غ�رف نوم مع هول مع مجموعة صحيات و وجود 
اب�واب مصنوعة من الخش�ب الصاج و الش�بابيك 
الغ�رف مصنوعة من الحديد و الزجاج و الصحيات 
تحتوي عىل س�رياميك الفرفوري و الس�لم يحتوي 
ع�ىل محجر مصنوع من الحديد م�ع وجود بيتونه 
و س�طح العمارة مطي باالش�تايكر صب مس�لح 
و العم�ارة مجهزه بامل�اء و الكهرباء  و مطله عىل 
ش�ارع الرئييس للعمارة مع و جود مدخل يؤدي اىل 

الطوابق االخرى و ارضية البناء مبلطة بالكايش
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة: 150م2
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-  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

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

فق�دت مني الهوية الصادرة من دائرة مدينة الطب 
– مستشفى بغداد التعليمي / قسم املوارد البرشية 
بتاريخ 19 / 1 / 2022 يوم االربعاء باسم / محمد 
سفيان يونس – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

اعالن 
اىل الرشيك / حذام مزاحم محمود

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي / 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام الرشيك 
)عفراء كنعان حسن ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )2810 / 1( مقاطعة )7 ألبور( 

لغرض تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ العراق وشهر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية 
العدد 14/ج/2022

التاريخ 2022/1/16
اىل املته�م اله�ارب / ك�رار عي حس�ني حس�ن ال 

جميل
لع�دم تواج�دك وتخفيك ع�ن االنظار ي�ا كرار عي 
حس�ني حس�ن ال جميل /  اس�م االم بندله عاقول 
تولد 1987 تقرر تبليغك باالعالن بالصحف املحلية 
للحضور امام ه�ذه املحكمة خالل فرتة امدها 30 
يوم�ا من تاريخ االع�الن يف الدع�وى املرقمة اعاله 
املش�تكي فيها رحيم كاظم بندر وفق احكام املادة 
1/459 من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسمي 
وبعكس�ه س�تجري املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون 
القايض

عيسم عي الجبوري

مقتبس حكم غيابي 
محكمة قوى االمن الداخي الثانية 

للمنطقة الثالثة 
رقم القضية : 1513 / ج / 2021 

التاريخ : 31 / 10 / 2021 
1-الرتبة : ش . م 

2-اس�م املتهم الرباع�ي واللقب / عم�اد باقر عبد 
الحسني حسن الكعبي .

3-اسم االم الكامل : صبيحة طالب عطب .
املنش�ات  حماي�ة  مديري�ة   : املته�م  4-وح�دة 

والشخصيات يف بغداد .
5-امل�ادة القانوني�ة : ) 5 / ثاني�ا / ب ( من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
6-خالصة الحكم :

تبدي�ل مادة االحالة من امل�ادة ) 5 / اوال ( من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة ) 5 / ثانيا / 
ب ( من نفس القانون استنادا الحكام املادة ) 31 ( 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
2-حكم�ت املحكم�ة غيابي�ا بح�ق امل�دان الغائب 
الرشطي ) عماد باقر عبد الحسني حسن الكعبي ( 
بالحبس الشديد ملدة ) خمسة سنوات ( وفق احكام 
امل�ادة ) 5 / ثاني�ا / ب ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل استنادا الحكام املواد ) 61 / اوال و 65 
( ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله 
بتاريخ 22 / 10 / 2020 وال يزال مستمر بالغياب 

الرسمي لحد االن .
3-طرده من الخدمة كعقوبة تبعية استنادا الحكام 
امل�ادة ) 38 / ثاني�ا ( ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4-الزام املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
ع�ىل املدان اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 .
5-ال�زام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثالثا من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 .
6-حجز ام�وال املدان املذكور اع�اله املنقولة وغري 
املنقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 .
7-احتس�اب اتعاب املحامي املنت�دب ) احمد غازي 
ابراهي�م ( مبل�غ ق�دره ) 000 ، 25 ( ال�ف دين�ار 
عراقي ت�رف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
اس�تنادا الحكام املادة ) 37 / ثانيا ( ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 .
حكما غيابيا صادرا باتف�اق االراء قابال لالعرتاض 

وافهم بتاريخ 31 / 10 / 2021 .
اللواء الحقوقي 

مصطفى ذنون يونس 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

الثانية للمنطقة الثالثة 
������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 25 / 14 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : تعيس

الجنس: عرصة مسيجة
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 
املش�تمالت : عرصة خالية بداخله�ا طريق خاص 

يمر بنفس القطعة
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : ورثة صاحب العقار 
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل يف املزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن )عبد 
األم�ري مرزوك عباس ( لقاء طل�ب الدائن املرتهن ) 
املرف الصناعي( البالغ فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )ثالث�ون( يوماً 
اعتب�اراً م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
ملي�ون  وس�تون  أربع�ة   )64800000  ( البالغ�ة 
وثمانمائ�ة ال�ف دين�اراً وان املزاي�دة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف بابل 
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تنويه 

ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
2530 يف 2022/1/16 حي�ث ورد رق�م الدع�وى 
1952/ش/2021 خط�أ والصحي�ح ه�و 1652/

ش/2021يف االع�الن الصادر م�ن محكمة األحوال 
الشخصية يف الهنديه لذا اقتىض التنوية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 17067 / 24 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 11 ويسيه

الجن�س: دار مف�رز اىل دارين بصورة غري رس�مية 
حسب واقع الحال

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 300 م2
املش�تمالت : غرفة نوم – مطبخ واس�تقبال وهول 
– مجمع صح�ي و صحيات خارجي�ة وغرفتني يف 

الطابق العلوي 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : صاحب العقار 
مق�دار البي�ع : تمام حص�ة املدين حس�ني محمد 

سعيد البالغة نصف العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل يف املزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن 
)حسني محمد س�عيد ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) 
املرف الصناعي( البالغ فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )ثالث�ون( يوماً 
اعتب�اراً م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )(وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف بابل 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 7824/ش2021/4
التاريخ 2022/1/16

اعالن 
اىل / املدعى عليه )عي رايض مطر ( 

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
غيابي�ا   2021/12/20 يف  7824/ش2021/4 
بحقك والقايض بتاييد حضانة املدعية عليه فرحان 
فره�ود للطفل�ة ع�ذراء   وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
املي�الد  / النجف  ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
االعرتاض عىل الق�رار الغيابي خالل املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2561 / 23 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 11 ويسيه

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املش�تمالت : اس�تقبال وهول وغرف�ة نوم ومطبخ 
وصحي�ات وحم�ام ومح�ل خارج�ي وصحي�ات 

خارجية وغرفة نوم يف الطابق العلوي البناء صب
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : صاحب العقار 
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )سمري 
عبد زيد خلف ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرف 
الصناع�ي( البالغ فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خ�الل )ثالثون( يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرفية ال 
تق�ل عن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة ) 
130000000( مائ�ة وثالث�ون مليون دين�اراً وان 
املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف بابل 

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

قدم املواطن )كريم س�عيد كاظ�م ( ووكيله عباس 
فاض�ل الذبحاوي  طلب�ا لغ�رض )النعماني ( بدل 
م�ن ) ف�راغ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها )عرشة ايام ( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة )24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رق�م 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح  النجف 
العدد: 369/ج2022/2
التاريخ : 2022/1/19

اعالن
 اىل املتهم الهارب / زيد كاظم مهدي

/369( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج2022/2( والخاص�ة باملش�تكي )حس�ن هادي 
عبي�د( وف�ق اح�كام امل�ادة 459 /1 م�ن قان�ون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى علي�ه قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا  يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
رسميتني يف الصفحات االوىل منها بوجوب الحضور  
امام هذه املحكمة يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2022/3/3 وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

اعالن
اىل املتهم الهارب ) ابراهيم يارس عاجل( 

احالك السيد قايض  مكتب التحقيق القضائي الثاني 
يف السماوة  اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
االحال�ة املرق�م )553 /2021( يف 2021/12/27 
غيابي�ا الجراء محاكمتك بدع�وى غري موجزة وفق 
اح�كام امل�ادة  298/289 م�ن قان�ون العقوب�ات  
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة تق�رر تبليغك 
عن طريق صحيفتني محليتني رس�ميتني يوميتني  
وتحديد ي�وم 2022/3/13 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 7271/ش2021/3
التاريخ 2022/1/20

اعالن 
اىل / املدعى عليها )نريان سعود جعيب ( 

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
غيابي�ا   2021/12/29 يف  7271/ش2021/3 
بحق�ك والق�ايض بنش�وز املدع�ى عليه�ا  ن�ريان 
س�عود جعيب زوج�ة املدعى حيدر م�رزوك جازي   
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ واش�عار مختار حي الرباكي�ة   / الكوفة  
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 415/ش2022/5

التاريخ : 2022/1/20
اعالن

املدعى عليه  / يوسف عبد الساده عبد 
اقامت املدعي�ة زينب عبد الزه�ره عيىس  الدعوى 
بالع�دد 415/ش2022/5 ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى والذي تطلب فيها  املدعيه اعاله 
التفري�ق للهجر  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي العروبة   
/ النج�ف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2022/1/26 الس�اعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

محمد عبد الباقي امليايل
������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم�ني الهارب�ني كل م�ن ) س�عد فيحان عبد 
الل�ه وخالد فيحان عبد الل�ه وعايد فيحان عبد الله 
وفيح�ان عب�د الل�ه محمد وف�رج عبد الل�ه محمد 
وكام�ل فرج عبد الله وجبار ف�رج عبد الله ومنيف 
فرج عبد الله ونايف فرج عبد الله وسالم فرج عبد 

الله وفالح فالج عبد الله ( 
احالك�م الس�يد قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جنايات املثن�ى بموجب ق�رار االحالة 
املرقم )52 /2022( يف 2022/1/10 غيابيا الجراء 
محاكمتكم بدعوى غري موج�زة وفق احكام املادة  
1/406/أ  م�ن قان�ون العقوب�ات  وبدالل�ة م�واد 
االش�رتاك 47 و48 و49 من�ه ولع�دم حضوركم اىل 
هذه املحكمة تق�رر تبليغكم عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2022/3/20 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حالة عدم حضوركم س�يتم اجراء 

محاكمتكم غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

العدد /271
التاريخ 2022/1/19

العدد /326
التاريخ 2022/1/20

العدد /261
التاريخ 2022/1/17

العدد /194
التاريخ 2022/1/16

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الناكل مدة 
االيجار المساحة  رقم 

الملك 
نوع 
الملك ت

ماجد 
حامد لفته 

سنة 
واحدة 6م2 463 ارضية 

كشك 1

مدة االيجار الموقع المساحة  رقم الملك  نوع 
الملك ت

سنة واحدة حي البتول 6م2 2 كشك 1

سنة واحدة حي الموظفين 7.5م2 6 كشك 2

سنة واحدة حي الموظفين  7.5م2 7 كشك 3

موقعها االيجار المساحة  رقم 
الملك 

نوع 
الملك ت

مجاور كراج 
االليات 

سنة 
واحدة 817م2 100 بناية 1

الموقع المدة المساحة  رقم الملك  نوع الملك ت

جزء من علوة 
المخضرات 

السابقة
سنة 
واحدة 3000م2

جزء من 
القطعة 

446/1 م12 
غريباوية

ساحة وقوف 
السيارات 1

الحي الصناعي سنتان 20م2 232 محل صناعي 2

الحي الصناعي سنتان 20م2 256 محل صناعي 3

الحي الصناعي سنتان 50م2 376 محل صناعي 4

سوق القصابين سنتان 10م2 378 محل تجاري 5

الحي الصناعي سنتان 50م2 389 محل صناعي 6

الحي الصناعي سنتان 100م2 398 ورشة صناعية 7

العدد /191
التاريخ 2022/1/16

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

موقعها االيجار المساحة  رقم الملك  نوع الملك ت
البشائر سنة واحدة 363م2 84 دار سكن 1
البشائر سنة واحدة 5.9م2 1 حانوت 2
البشائر سنة واحدة 5.9م2 2 حانوت 3
البشائر سنة واحدة 5.9م2 5 حانوت 4
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جائزة إليوت.. سحب اهلامش إىل املركز

»انتهاك األزرق« يف التفكري الكتابة ضد الذات

           سناء عبد العزيز 

لالغرتاب أسباب ش�تى، يندرج معظمها 
تح�ت مس�مى االخت�الف، ال�ذي طامل�ا 
ش�كل تهدي�داَا لصاحب�ه، ب�دالاَ م�ن أن 
ُينظر إليه كعالمة ع�ى التنوع قيض لها 
تطوي�ر الوعي البرشي. وع�ى الرغم من 
املعاناة، أو ربما بس�ببها، تميزت األعمال 
الت�ي رص�دت ظواه�ره بزخ�م ال نظري 
ل�ه واس�تطاعت املنافس�ة ع�ى الجوائز 
يف اآلون�ة األخ�رية برشاس�ة، وم�ن هذه 
األعمال ديوان الشاعرة الربيطانية جويل 
 C + /تايل�ور »أناش�يد وقصائ�د أخ�رى
nto & Othered Poems« الفائ�ز بجائزة 
ت�ي إس إليوت من�ذ أيام، والذي أش�ادت 
به لجن�ة التحكيم ووصفت�ه بأنه »عمل 

مشتعل بالغضب والنور«.

كتاب عن الصمت والغياب
نرشت تايلور ثالث مرسحيات ومجموعة 
قصصية، وثالثة دواوين؛ »نس�يج سكا/ 
Ska Tissue«، »املرأة التي ليس�ت هناك/ 
 ،»The Woman Who Was Not There
 Songs ع�دوي/  يل  علمه�ا  و«أغني�ات 
2017«، لك�ن   My Enemy Taught Me
ديوانه�ا األخ�ري ال�ذي يتن�اول الثقاف�ة 
املناهضة للمثليات يف فرتة التس�عينيات، 
وصف�ه النقد بأن�ه أهمها ع�ى اإلطالق، 
وكتب�ت عنه الروائي�ة املعروفة برناردين 
إيفاريس�تو قائل�ة: »لقد أبدع�ت جويل 
تايلور واحدة من أكثر مجموعات الشعر 

إذهاالاً وأصالة يف السنوات األخرية«.
يش�تق الديوان عنوانه من الفعل اإليطايل 
يحك�ي  أو  »ي�روي  ومعن�اه   ،cuntare
لقام�وس  �ا  وفقاً )قص�ة(«.  يق�ص  أو 
أكس�فورد، فه�ي كلم�ة تنتم�ي للهجة 
ناب�ويل، كما هو الح�ال يف كتاب »حكاية 
الحكايات«، مجموعة القصص الشعبية 
الش�هرية من القرن الس�ابع ع�رش التي 

كتبها اإليطايل جانباتيستا بازيله.
له�ا  مثي�ل  ال  بموهب�ة  تايل�ور  تتمت�ع 
كشاعرة وكاتبة مذكرات ومؤرخة. تقول 

يف مقدمة ديوانها:
»هذا كتاب عن الصمت.

إنه الصمت والغياب.
غيابي الذي يبدد

الجزء األخري مني«.
تتأل�ف املجموع�ة من س�تة أناش�يد، أو 
»أغنيات قصرية<<، تشكل حوايل سدس 
الدي�وان وق�د ت�م تأديته�ا يف األصل عى 
خش�بة املرسح يف مركز باتريس للفنون، 
أم�ا بقيت�ه فعب�ارة ع�ن قصائ�د كتبت 
بغ�رض الق�راءة. ويحت�وي ع�ى مرسد 
يرشح كيفية قراءة »القصائد املشهدية« 
التي تتخذ شكل سيناريوهات مرسحية، 
مع اتجاهات اإلضاءة والصوت، وإشارات 

الحركة.
إرث املحو واالقصاء

ربم�ا ال تتقبل املجتمع�ات أي اختالف يف 
الهوية الجنس�ية، ألنها ببساطة ال تتفق 
مع عالم لديه أفكاره الثابتة عن الجنس، 
غ�ري أنه�ا موج�ودة بالفعل ع�ى نحو ال 
يصل�ح معه التغايض عنها، س�يما وهي 
تقاب�ل بش�تى أن�واع اإلس�اءات، ويدفع 
أصحابه�ا أثماناًا باهظة ملجرد رغبتهم يف 
أن يكونوا عى طبيعتهم. وهو ما أس�فر 
ع�ن ظهور حركة عاملي�ة يف نهاية القرن 
التاس�ع عرش تهدف لالع�رتاف باملثليني 

وتواجدهم يف العلن، ويف منتصف القرن 
العرشين، ب�دأ رفع التجري�م عن املثلية 
الجنس�ية تدريجياً�ا، وس�نت ترشيعات 
القارصي�ن  لتحم�ي  التنم�ر  تكاف�ح 
املثليني، األمر الذي تعرضت له تايلور يف 
مرحلة املراهقة يف املدرس�ة ويف الشارع 
كان�ت  الت�ي  والن�وادي  الحان�ات  ويف 
ترتاده�ا. وم�ا زالت حتى الي�وم تعاني 
منه، لهذا يب�دو تقييمها للوضع الراهن 
ا للغاية. اليوم، كما تقول، أصبحت  قاتماً
الح�رب »ق�ذرة ع�رب وس�ائل التواصل 
وقتاً�ا  نق�ي  و«نح�ن  االجتماع�ي«، 
أط�ول يف مراقبة بعضنا بدالاً من حماية 
بعضن�ا، إن القص�د م�ن C + nto ه�و 
االعرتاف بالجرائ�م املرتكبة ضد مجتمع 
املثليني والعكس بالع�ودة إىل الوقت الذي 
كان لدين�ا فيه إحس�اس أك�رب بالوحدة 
وبالذات«. ولذلك تس�تحرض يف قصائدها 

الحزن الدفني يف زمن غري بعيد:
العنف يرتبص يف الزاوية:

وال أحد ينتبه
لصورة ظلية لرجل

يكاد أن يرمي بحجر
مخلخ�الاً ب�ني يديه.يكش�ف الدي�وان يف 

مجمل�ه ع�ن املجتمع�ات الرسي�ة الت�ي 
شكلتها املثليات حتى يتمكن من استعادة 
أجس�ادهن. وتبدو تايلور الش�اهدة عى 
الع�ر يف اس�تعراضها املثايل للسياس�ة 
والش�خصية  للش�خصية  كانع�كاس 
كانع�كاس للسياس�ة مش�حونة بطاقة 
هائل�ة من االحتجاج والرثاء. يف جزء منه 
تحتف�ي باملثليات، ويف ج�زء آخر تحاول 
ترجم�ة تجربته�ن مع دع�وة لالتحاد يف 
عال�م يتع�رض فيه مجتمع امليم بش�كل 
متزايد للتهديد )اصطالح يشري إىل مثليي 
الجن�ي  التوج�ه  ومزدوج�ي  الجن�س 
ا. ويع�ود الس�بب يف  واملتحول�ني جنس�ياً
اختيار هذا االس�م إىل أن كل املصطلحات 
»مث�ي، م�زدوج، متح�ول« تب�دأ بحرف 

امليم(.
أن  مقدمته�ا  يف  �ا  أيضاً تايل�ور  كتب�ت 
املجموع�ة عبارة عن خ�وض يف تاريخها 
الش�خيص، وهي تنظر إىل نفيها كنتيجة 
لحياته�ا الجنس�ية، فضالاً ع�ن التنقيب 
عن م�ايض اآلخرين من خ�الل املقابالت 
واملحفوظات: »م�ن املهم أن نحافظ عى 
تاريخن�ا«. و«لق�د أجري�ت مقابالت مع 
مثلي�ات أخرى من تل�ك الحقب�ة، وبدأنا 

ا يف بناء قصة بسيطة  معاً
واالغ�رتاب  النف�ي  ع�ن 
والح�زن  والصداق�ة 
والش�جاعة  والح�ب 

والتهديد«.
جميعنا ال نالئم 

أجسادنا
�ا  أيضاً تايل�ور  تتح�دث 
لكتاب�ة  دوافعه�ا  ع�ن 
جان�ب  »ع�ى  الدي�وان: 
ا،  من الب�اب تب�دو قبيحاً
وعى الجانب اآلخر تبدو 
. ثمة ثالث بوصات  جميالاً
من الخش�ب بني رفضك 
يتعل�ق  واستحس�انك. 
األم�ر بتأرجحنا الصعب 
بني البق�اء والتعبري عن 
ال�ذات. لق�د اضط�ررت 
إىل كتاب�ة ه�ذا الدي�وان 
لتكري�م جمي�ع املثليات 
والنساء الالتي رسن عى 
نحو خاطئ، فجميعنا ال نالئم أجس�ادنا 

ا«. تماماً
الدي�وان يف جوه�ره، ي�دور ع�ن الحب، 
من خالل حي�اة قلق�ة ومضطربة ألربع 
شخصيات؛ فالنتني، ودوديزيل، وأنجيل، 
وجاك كاتش - مزيج من مثليات الطبقة 
العامل�ة يحلقن بن�ا، ويبح�رن يف الليل، 
لتوجيه مالذهن امليء باملوسيقى والحب 

نحو مياه أكثر أماناًا.
تح�ب تايل�ور ش�خصياتها، وتتعاط�ف 
معه�ا، وتغمر كل فكرة وص�ورة وعبارة 

بإحساس ملحمي:
ولك�ن إذا كنت حجراًا فأنت ال بد جزء من 

الجبل
ح�ني تنضم إىل س�يل من النس�اء الالئي 

يرسن عى نحو خاطئ
حليقات الرؤوس مثل صخور متساقطة

تحتفظ بها قريبة منك
لتجتمع حبات املسبحة..

ع�ى املس�توى الجزئ�ي ت�روي تايل�ور 
الهائلة  قصتهن األسطورية، ومعاناتهن 
م�ن خالل جم�ل تحوطها هالة مش�عة، 
حي�ث ت�زاوج ب�ني املتض�ادات؛ الجنس 

والدي�ن. اللح�م البرشي ولح�م الحيوان، 
العنف والرقة، الخوف والرشاس�ة، الحب 
والغضب، ومن تلك الفسيفس�اء تتجمع 
روي�داًا روي�داًا الص�ورة الكلي�ة. أم�ا عى 
مس�توى األسلوب فقد استخدمت تايلور 
يف ديوانه�ا العديد منه�ا: نص مرسحي، 
ش�عر حر، قصائد نث�ر، تتخلله�ا أحياناًا 
عالم�ات ترقي�م، وأحياناً�ا ال. ولك�ن يف 
الغال�ب، تس�تخدم املس�افات الطويل�ة 

والخطوط املائلة لألمام.
تش�ري  األس�ود«  »املثل�ث  قصيدته�ا  يف 
إىل مثلي�ات املثل�ث األس�ود، وهي ش�ارة 
االعتق�ال  معس�كرات  يف  اس�ُتخدمت 
النازية لتميي�ز املعاقني جماعياًا بس�بب 
مثليتهم الجنسية أو بس�بب النسوية أو 
حتى االفتخار باملثلي�ة والتضامن معها. 
يف ه�ذا الص�دد ت�رح يف ح�وار معه�ا: 
ا م�ن الس�حق، خطافات  »ورثن�ا تاريخاً
صغرية عى الرس�غني، وأوش�ام زرقاء... 
ع�ى الرغم مما ق�د تكون ق�د قرأته، إال 
. نحن  أن الس�حاقيات ال يعت�ربن رج�االاً
نعرّف الس�حاق باعتب�اره حرية. نعرفه 
عى أنه البقاء عى قيد الحياة. الس�حاق 
هو إرث إقصاء ومحو، ونحن من صنعن 
م�ن الصمت«.تم اختي�ار دي�وان تايلور 
للف�وز بالجائ�زة األكثر قيمة يف الش�عر 
الربيطان�ي، م�ن قب�ل لجن�ة مكونة من 
ثالثة شعراء، كارولني بريد وزفار كونيال 
وجلني ماكس�ويل، رئيس لجنة التحكيم. 
ويقول ماكس�ويل: »كل كتاب يف القائمة 
القصرية كان يس�تحق الف�وز بالجائزة، 
لقد وجدن�ا صعوبة بالغة يف االختيار بني 
عرش مجموعات رائعة، لكن تايلور قدمت 
يف ديوانه�ا أوب�را هائلة ع�ن التحرر من 
ظالل الالمباالة والقمع. إنه س�رية ذاتية 
جميلة، عن حياتها كمثلية، والتنمر الذي 
عان�ت منه عندم�ا كانت طفل�ة يف أرسة 
تقليدي�ة. كما تس�تعرض في�ه عى نحو 
خيايل الحياة الليلية يف نوادي السحاقيات، 
بعضه�ا أش�به بف�ردوس وبعضه�ا هو 
الجحيم بعينه«. هكذا اس�تطاعت تايلور 
بمجموعة من القصائد املروعة واملوجعة 
عن الخسارة واملعركة والحب والبقاء أن 

تورط القارئ يف عاملها الهش.

           بغداد / المستقبل العراقي

يف تقديم�ه لكتاب »انته�اك األزرق« يف الكتابة والتفكري ضد 
الذات )دار الدراويش يف بلغاريا 2020( يأتي املرتجم املغربي 
م يف  محم�د العراب�ي، عى ذك�ر الناظ�م الفكري ال�ذي تحكَّ
اختيار النصوص وترجمتها، حيث حره يف فكر االختالف 
املنبوذ يف الثقاف�ة الغربية، )فكر املاركيز دو س�اد، أنتونان 
آرت�و، جورج باتاي( إذ يعت�ربه بمثابة فكٍر يعصف بكل ما 
اس�تتب إىل ح�دِّ اآلن من أنماط النظ�ر، وخصوصا ذلك الذي 
يق�وم عى أس�اس وضعي، يجعل نقطة ارت�كازه الحقيقة 
العلمي�ة ومنطقه�ا الص�ارم. فك�ر هام�ي يفت�ح ج�رح 
النرجس�ية الغربية ومركزيتها، ويعيد مس�اءلة مسلماتها 
القائم�ة عى أيديولوجيا الحرية املطلقة التي لم تعد تعرتف 

باملنع وباملقدس وبما يس�ميه باتاي ب�«اإليروسية« التي ال 
يمك�ن اختزالها يف مظهر الجنس�انية وح�ده، ما يجعل كل 
حديث عن االنتهاك والخ�رق تبعا لذلك خاليا من كل معنى. 
وق�د يس�تغرب البعض من وص�ف هذا النمط م�ن التفكري 
بالهام�ي، اعتبارا للمس�احة الكبرية الت�ي يعطيها الغرب 
لحري�ة التعبري، لكن الوقائع تق�ول غري ذلك. محاكمة جان 
جاك بوفري نارش أعمال املاركيز دو ساد، دالة يف هذا السياق. 
وه�ي القضي�ة التي اس�تدعياَ فيها جورج باتاي كش�اهد، 
وكان�ت مرافعته لصالح ه�ذا الكاتب الذي اعتربت نصوصه 
ذات خطورة محتملة عى املجتمع. وهنا يأتي دور الفلسفة 
التي تفت�ح نوعا من هاوية رعب، يتوج�ب علينا معرفتها، 

من أجل إنارة الطريق نحو التقدم.
وحس�ب املرتجم ف�إن املعرفة الت�ي تدفع إىل التق�دم وتنري 

الطريق ال تك�ون دائما واضحة بما في�ه الكفاية من خالل 
مس�اءلتها للتجربة الحية املعيش�ة، لإلنسان املعارص، التي 
ال تس�تند إىل تفس�ري منطقي. وهو ما يجع�ل هذه املعرفة 
تق�ف عند مش�ارف التجربة والالوع�ي، دون أن تتخطاهما 
أو تج�ي كل أرسارهم�ا أو تتمكن من ح�لِّ التعارض القائم 
بني الذات واملوضوع، يف تحدٍّ سافر للتفكري الفلسفي القائم 
عى الفصل بني وجه�ي »الخندق« ومناوأة الرغبة. وها هنا 
نص�ل إىل األدب مكان الرغبة الذي يرج�ئ الحضور/ املعنى 
إىل ح�ني، الحضور أي الرغبة املكبوت�ة التي هي عى األصح 
فقدان السيطرة عى الرغبات التي ال تواجه أي تأجيل. وعى 
هذا الصعيد، نش�هد تقاربا بني الفلسفة واألدب، حيث تغدو 
الفلسفة يف الوقت نفسه أدبا – وإذن ال تبقى مجرد فلسفة 
»خالصة« )عقلية( لكنها تغدو مصابة بالعدوى عى الدوام 

بواسطة الرغبة )الالعقلية( أّي بواسطة الرش أو العنف.
عى قاعدة التفكري يف األدب الذي يتيح لإلنسان أن يحيا، عى 
صعيد الكتابة والوعي، بعضا من الفظاعات التي يكون هذا 
اإلنس�ان قادرا عى ارتكابها، و«تسمح له بأن يعيش تجربة 
نابع�ة من كيانه، وإن رفض القبول بها عى الصعيد العقي 
املح�ض، باعتبارها تك�وِّن حقيقته، كتجربة للمس�تحيل.. 
وكتجربة لنزع امللكية عى ش�كل زه�د يف الذات، عى قاعدة 
هذا التفك�ري إذن، تم اختيار وترجمة ه�ذه النصوص التي 
تنطل�ق من ج�ورج بات�اي، ال�ذي اعت�ربت كتابت�ه رشطا 
تاريخي�ا لوج�ود أنم�اط متع�ددة م�ن التفك�ري، ظهرت يف 
نم�اذج نذكر منها حرا وتمثيال: ميش�ال فوكو وموريس 
بالنش�و وجاك الكان وجاك دريدا وفليب س�ولريز… وصوال 
إىل جان لوك ناني. توزع الكتاب عى محاور ثالثة. القس�م 

األول انصب عى بعض أعمال جورج باتاي، وعى دراس�ات 
تناول�ت كتاباته بالدرس والتحلي�ل: »من األخالق إىل فائض 
األخالق« للمفك�ر والكاتب التوني فرج الح�وار. »الكتابة 
وال�رش« لألملاني آرثر ر. باولدرل. »تقديم لالنتهاك« مليش�ال 
فوك�و. »إىل جانب نيتش�ه« ملوريس بالنش�و. تمهيد لكتاب 
»األدب والرش«.. »األسد املخيص«.. »ميشليه« وكلها لجورج 
بات�اي. وتمحور القس�م الثاني حول ميش�ال فوكو، حيث 
�مَّ محارضت�ني صوتيتني بعن�وان: »الجس�د الطوباوي«  ضاَ
و«أماكن أخرى«. و«طوباويات، وأماكن أخرى عند ميشال 
فوكو« لفليب س�ابو. وتمحور القسم األخري حول جان لوك 
ناني، وضم دراس�ات: »جسد« »ُس�ْكر« لجان لوك ناني، 

»محاكمات أنطونان آرتو لجان لوك ناني، وأالن جونون.
م عى 220 صفحة من القطع املتوسط. امتد الكتاب املرتجاَ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 902

التاريخ 2022/1/19
اعالن

بن�اء عى طل�ب املواط�ن  )انور خال�د س�لمان  ( ووكيله) 
عب�اس حس�ني رس�ول(   ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعله 
)الش�حماني ( ب�دال من  )الش�بالوي ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 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

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 731 / ب / 2021 
التاريخ : 20 / 1 / 2022 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه�م / 1 – دليه حميد محمد 2 – فارس خليل 
حم�د 3 – ابتداء خليل حم�د 4 – بيداء خليل حمد 5 – كوثر 
خليل حمد 6 – شيماء خليل حمد 7 – ساجدة خليل حمد / 

مجهويل محل االقامة .
للدع�وى املقامة من قبل املدعي حس�ن عي حس�ني محمد 
املرقم�ة 731 / ب / 2021 واملدع�ى عليه�م فيه�ا كل م�ن 
دلي�ه حميد محم�د وجماعتها فقد اصدرت ه�ذه املحكمة 
بتاري�خ 27 / 12 / 2021 حكم�ا غيابيا بالعدد 731 / ب / 
2021 ال�ذي يتضمن الحكم ) الحكم بتمليك املدعي حس�ن 
عي حس�ني محمد ( كافة س�هام القطع�ة املرقمة 187 / 
28 م 47 البدعة والبالغ مس�احته 250 م2 والذي اش�رتاها 
م�ن املدع�ى عليهم 1 – دليه حميد محم�د 2 – فارس خليل 
حم�د 3 – ابتداء خليل حم�د 4 – بيداء خليل حمد 5 – كوثر 
خليل حمد 6 – ش�يماء خليل حمد 7 – س�اجدة خليل حمد 
بمبلغ قدره خمس�مائة الف دينار واص�الت نقدا وتحميله 
الرس�وم واملصاري�ف م�ن ضمنها اتع�اب محام�اة لوكيل 
املدع�ي املحام�ي لفته س�امي مبل�غ قدره خمس�ون الف 
دينار واالش�عار اىل مديرية التسجيل العقاري لتاشري ذلك يف 
سجالتها بعد رفع اشارة عدم الترف عند اكتساب القرار 
درج�ة البتات وملجهولية محل اقامتك�م فقد تقرر تبليغكم 
بقرار الحكم اعاله بواس�طة صحيفت�ني محليتني ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ النرش يف الصحف املحلية وبعكس�ه س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض 

يعرب عي جاسم

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخي 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/661

التاريخ 2021/10/26
1 � الرتبة  عريف

2 �  اس�م امل�دان الرباع�ي واللقب عي كريم هندي حس�ني  
الكالبي  

3 �  الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف 
واملنشات  

4 �  رقم القضية : 2021/661
5 �  املادة القانونية 32/اوال وثانيا  من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008 املعدل 
6 �  خالصة الحكم 

1 �  الس�جن  بحق امل�دان العريف عي كريم هندي حس�ني  
الكالبي  ملدة س�بع سنوات وفق احكام املادة 32/اوال من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة  املواد 61/اوال و 69 
/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 اختالس الهوية الوزارية 

املوصوفه ادناه  
2 �  تضمين�ه مبل�غ ق�دره 3,750 ثالث�ة االف وس�بعمائة 
وخمس�ون دينار عراقي عن قيمة الهوي�ة الوزارية املرقمة 

  1022390
وفق احكام املادة 32/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل عى ان يستحصل املبلغ وفق احكام القانون
3�  ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخي بحكم القانون 
كعقوبة تبعية اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/اوال/ا/ج  من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بدالل�ة امل�ادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لس�نة 

 2008
4 �  اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني 
باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 �  حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  اعتب�ار الجريمة م�ن الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 21/أ/6  م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 1969 

املعدل
7 � تعميم  اوصاف الهوية الوزارية املوصوفة اعاله   
عى كافة تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات  االمنية 

 8 �  احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد 
البالغ�ة 30,000 ثالث�ون الف دينار عراق�ي ترف لها من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابيا قاب�ال لالع�رتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/10/26
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

اعالن 
اىل الرشيك / عبد الزهرة حسني بديوي 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي / وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عى قي�ام الرشيك الس�يد )ايمن 
عبد الكريم حس�ني ( بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة )3462 / 1( مقاطع�ة )22 / صابي�ات ( لغ�رض 

تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ الع�راق وش�هر خ�ارج العراق 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

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

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة / 2021 

التاريخ 19/ 1/ 2022 
اعالن 

قدمت املدعوه / صبيح مجيد حميد 
طلب�ا ت�روم في�ه الحصول عى حج�ة وفاة للمدعو قاس�م 
مجيد حميد  عى أنه تويف بتاريخ 30/ 8/ 1983 فمن تتوفر 
لديه معلومات عن املدعو قاس�م مجيد حميد  عليه مراجعة 
املحكم�ة خالل مدة أقصاه�ا عرشة أيام م�ن تاريخ النرش 

وبخالفه سيتم إصدار الحجة
القايض 

عي لفته جادر
�������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 920

التاريخ 2022/1/20
اعالن

بن�اء ع�ى طلب املواط�ن  )كاظم محمد عي ه�ادي  ( الذي 
يروم تبديل لقبه وجعله )الخاقاني ( بدال من  )الش�مرتي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعى                                           
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 29/ب/2018

التاريخ / 18 / 1 / 2022
اعالن

اىل / املدعى عليه 
1 � عباس كتظم غازي

2 � عي عبد مسلم يارس 
بتاري�خ 2018/1/4 اق�ام املدع�ي )محم�د رض�ا عب�اس 
وجماعته ( ضدك الدعوى البدائية  املرقمة  29 / ب / 2018  
ضدك  طلب الحكم فيها اعادة تسجيل العقار املرقم 211/19 
مقاطع�ة 19 علوة الفحل  وابطال كافة القيود التي اجريت 
عليه وتسجيله باسم املدعني وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة حي 
املعلم�ني يف الكوف�ة املدع�و عقيل رايض العام�ري فقد قرر 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املصادف 2022/1/23 الس�اعة 
التاسعة صباحا عند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فوسف تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة 
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن / حصة ضياء عبد النبي يارس
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 70010 / 3  ميالد  
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس: عرصة عى نصفها هيكل مسقف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / )20000000 ( دينارااً  عرشون مليون دينارااً 
اسم الدائن املرتهن /املرف الصناعي / الكرار

تاريخ االستحقاق /  26 / 4 / 2018
وصف س�جل التأمينات العيني�ة / 14 تموز / 2016 مجلد 

6 مداينة
محل االقامة املبني بالعقد / نجف / نفس الدار

بناء عى استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظ�ر لعدم اقامت�ك يف املحل املبني بالعق�د وانه ليس لك 
مح�ل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة 
فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يومااً 
اعتب�ارااً من الي�وم التايل لتاري�خ نرش االعالن واال فس�يباع 

عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقااً للقانون . 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الحيدرية

العدد / 24 / ج / 2022
التاريخ / 20 / 1 / 2022

اىل / املتهم الهارب ) عباس حسني منصور حسون العزاوي(
م / اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا )عباس حس�ني منصور حسون العزاوي 
اس�م االم نهل�ه جرب هاش�م تول�د : 1979 ( تقرر تبليغ�ك باإلعالن 
بصحف املحلية للحضور امام هذه املحكمة خالل فرتة امداها      ) 
30 ( يومااً من تاريخ النرش يف الدعوى املرقمة أعاله املشتكي فيها ) 
سهام عبد زيد حمود ( وفق احكام املادة 384 من قانون العقوبات 
واثناء الدوام الرس�مي وبعكس�ه س�تجري املحاكمة بحقك غيابيااً 

وعلنااً وفق القانون .
القايض

عيسم عي الجبوري

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

اىل املتهم الهارب ) صالح حسن عي( 
احال�ك قايض  محكم�ة التحقي�ق يف الرميثة  اىل محكم�ة جنايات 
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم )375 /2021( يف 2021/12/22 
غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق اح�كام املادة  
444/رابع�ا وحادي عرش من  قانون العقوبات  ولعدم حضورك اىل 
هذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميتني  وتحديد يوم 2022/3/20 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 

حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهم الهارب ) مسافر طحيور محمد ( 
احالك الس�يد قايض  محكمة تحقيق الخ�رض  اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م )4 /2022( يف 2022/1/3 
غيابيا الجراء محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة  28/

اوال من قانون املخدرات رقم 50 لس�نة  2017   ولعدم حضورك اىل 
هذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميتني  وتحديد يوم 2022/3/20 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 

حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / 205/ش/2022
التاريخ 2022/1/19

اعالن
اىل املدعى عليه ميثم عبد الله عي

اعالن
اقام�ت املدعية زينب عباس ع�ي  الدعوى املرقمة  اعاله امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيها التفري�ق  وملجهولية محل اقامتك قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا    بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2022/1/30 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك   او من ينوب عن�ك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون  
القايض



رياضة7
العدد )2535( االحد  23  كانون الثاني  2022

احتاد الكرة خياطب اآلسيوي حلل إشكالية أيمن حسني اإلدارية
             المستقبل العراقي/ متابعة

خاط�ب االتحاد العراق�ي لكرة الق�دم، نظريه 
االس�يوي لح�ل مش�كلة إدارية تتعل�ق بالعب 
املنتخب املنتخب املح�رف يف ام صالل القطري 

ايمن حسني.
وأوضَح املدي�ُر اإلداري للمنتخِب الوطني، غيث 
مهنا يف بيان نقله املكتب االعالمي التحاد الكرة، 
ان »الالعب )أيمن حس�ني( لديه مشكلٌة إداريٌة 
ُمتعلقة بجواز سفره قد تمنعه من التواجد مع 
املنتخِب الوطني يف مباراته أمام نطريه اللبناني 
بالتصفياِت اآلسيويِة املؤهلة اىل نهائيات كأس 
العال�م، وذلك بع�د أن تلقينا كتاباً رس�مياً من 

االتح�اِد اللبناني لك�رِة القدم يوضُح في�ه اعتذارهم 
عن اس�تحصال تأش�رية دخ�وِل الالع�ب اىل األرايض 
اللبنانية وفق ممانعِة الجهاِت األمنّية اللبنانّية ملنحه 
تأشرية الدخول بس�بب ثباِت ختم دخوله اىل األرايض 

الفلسطينية يف جوازه«.
تجدُر اإلش�ارة اىل ان الالعب س�بق أن زاَر القدس مع 
ناديه القوِة الجوية يف وقٍت سابٍق ويشرط لكل العٍب 
استحصال ختٍم مؤقٍت )ستيكر( يثبت خارَج الغالف 

الخارجي للجواز من قبل س�لطاِت الكيان الصهيوني 
أثن�اء الدخ�ول، وبإمكان الالع�ب إتالفه بع�د نهايِة 
زيارت�ه لتجنب تفادي املش�اكل اإلدارية واألمنية مع 
البل�دان األخ�رى التي ال تس�مح بدخول أي ش�خٍص 
مثبت�ة زيارت�ه للق�دس، وهذا ما ل�م يت�م فعلُه من 
قب�ل الالعب، حيث س�بق أن زاَر مط�ار بريوت الدويل 
)ترانزيت( فيما بعد م�ع املنتخِب الوطني وتم تثبيُت 
اس�م الالعب ورقم جوازه بأنه مثبت عليه ما ذكر يف 

أعاله.

ع�ى صعيٍد متص�ٍل، أوض�َح املنس�ق اإلعالمّي 
للمنتخ�ِب الوطني، محمد عم�اد: ان »موضوع 
تواجد )أيمن حس�ني( مع وفد املنتخِب الوطنّي 
ملبارات�ي إيران ولبنان لم يحس�م بع�د من قبل 
الجهاِز الفني بس�بب مش�كلٍة إداري�ٍة يف جواز 
الالعب يتحملها الالعُب نفس�ه، وس�يبقى أمر 
اختي�اره ملب�اراة إي�ران عى أق�ل تقدي�ٍر عائداً 
للجهاز الفن�ي، كما ان االتح�اد العراقّي حاوَل 
م�رة أخرى مفاتحَة الجه�ات ذات العالقِة لكن 
األمر ُجوب�ه بالرفض من قب�ل الجهات األمنّية 

اللبنانية«.
واض�اف: »بالرغ�م من إص�دار الالع�ب )أيمن 
حس�ني( جواَز س�فٍر جديٍد إال ان اس�مه مثبت 
علي�ه املنع من الدخول يف نظ�ام البياناِت االلكرونية 
للجهاِت األمنية اللبنانّية، بالرغم من احتفاظ الالعب 
بنس�خٍة من ج�وازه القديم لغرض تفادي املش�كلة 

وحل األمر«.
وتاب�ع عم�اد، ان »االتح�اد العراق�ّي أب�رَق اليوم اىل 
االتحاد اآلسيوي تفاصيَل ما يحدث، وطالَب برضورِة 
حِل اإلشكال لتسهيل أمِر تواجد الالعب )أيمن حسني( 

مع املنتخب الوطنّي يف مباراِة لبنان«.

درجال: مباراة العراق واإلمارات ستقام 
يف البرصة أو بغداد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د وزير الش�باب والرياض�ة، رئيس 
اتح�اد ك�رة الق�دم العراق�ي عدن�ان 
درجال، أن املباراة التي ستجمع العراق 
م�ع اإلم�ارات ضم�ن مرحل�ة اإلي�اب 
للتصفي�ات النهائي�ة املؤهل�ة ل�كاس 
العالم 2022 ستقام يف املالعب العراقية 

بتاريخ 24 آذار املقبل.
 وق�ال درج�ال يف حديث صحف�ي، إنه 
»ع�ى يقني ب�أن االتح�اد ال�دويل لكرة 

القدم »فيفا« سريفع الحظر بشكل نهائي 
ع�ن املالع�ب العراقي�ة قب�ل موع�د اقامة 
املب�اراة املقبل�ة وانها س�تقام اما يف ملعب 
ج�ذع النخلة يف الب�رة او يف ملعب املدينة 

يف بغداد«.
يأت�ي ذل�ك تزامن�ا م�ع اس�تضافة بغداد 

للمباراة الدولية الودية التي فاز بها العراق 
عى اوغندا بهدف نظيف يوم أمس واقيمت 
يف ملعب املدينة الدويل كأول مباراة للمنتخب 
العراقي األول منذ عرش سنوات، بينما هي 
الثانية خالل شهر بعد أن استضاف نهائي 

كأس غرب آسيا للشباب.
واض�اف درج�ال: »س�عادتي التوصف ان 

 ، بغ�داد  يف  دوليت�ني  مبارات�ني  تق�ام 
لذل�ك ارى ان رفع الحظ�ر عن املالعب 
العراقي�ة اقرب مما نتوقع، وس�نقوم 
بح�ل مش�كلة تقنية الفيدي�و )الفار( 
قبل موعد اقامة املباراة ونلمس تعاونا 
كب�ريا من االتحادين الدويل واآلس�يوي 
لكرة القدم بهذا الشأن، ورئيس الفيفا 
وعد بالحضور إىل بغداد يف افتتاح ملعب 
املدينة الدويل واالمر ذاته من قبل االمني 

العام للفيفا فاطمة سوموراي«.
وبخصوص اقامة خليجي 25 يف مدينة 
الب�رة العراقية، أكد درج�ال انه يامل ان 
يس�تويف العراق ال�رشوط املطلوبة واهمها 
جاهزية ملعب امليناء، بينما يرى أن جميع 
ال�رشوط االخ�رى متحقق�ة، كاش�فا عن 
ان موع�د انطالق البطولة املقبلة س�يكون 

بتاريخ 14 كانون الثاني 2023.

أمانة بغداد يدعم 
هجومه من الطلبة

كاراجر: مييس وصفني 
باحلامر بسبب صالح

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد أمانة بغداد مع مصطفى حسني، قادما من الطلبة، 
لرميم صفوفه يف فرة االنتقاالت الشتوية الجارية.

وق�ال الن�ادي، يف بيان الس�بت: »ت�م التعاقد م�ع الالعب 
مصطفى حس�ني، قادما من الطلبة، لتمثيل الفريق حتى 

نهاية املوسم الجاري«.
وأض�اف: »املهاج�م رساج الدين صباح التح�ق بتدريبات 
الفريق، قادما من النج�ف، الذي مثله يف املرحلة األوىل من 

الدوري املحيل«.
وواصل أمان�ة بغداد تدريباته، تحت إرشاف املدرب عصام 
حمد،  وحرض مران اليوم فالح املس�عودي، رئيس النادي، 
ال�ذي ح�ث الالعبني ع�ى بذل مزي�د من الجه�د، من أجل 

الظهور بصورة مختلفة عن املرحلة األوىل.
وق�ال املس�عودي يف تريح�ات نرشه�ا موق�ع الن�ادي: 
»أق�ف دائم�ا بجان�ب الفري�ق، وال توج�د أزم�ات مالية، 

والتخصيصات املالية ستطلق األسبوع املقبل«.
وأت�م: »أعطيت كافة الصالحيات للجهاز الفني، لتنفيذ ما 

يراه يف مصلحة الفريق«.
ويحت�ل أمانة بغداد املرك�ز 15 يف الدوري العراقي، برصيد 

19 نقطة.

منتخب الشباب يعسكر يف تركيا استعدادًا لالستحقاقات املقبلة

عقد نوير اجلديد يدفع بايرن لتغيريات اضطرارية

              المستقبل العراقي/ متابعة

يف  الدخ�وِل  إىل  للش�باِب  منتخبن�ا  يس�تعد 
معسكٍر تدريبي يقاُم يف مدينِة أنطاليا الركية 
للف�رِة من )23/1( ولغاي�ة )3/2/2022( 
املقبلة ونهائياِت  لالس�تحقاقاِت  اس�تعداداً 
كأس آس�يا.ويتضمن املعس�كر خوَض أربع 
مبارياٍت وديٍة مع م�دارس كرويٍة ُمختلفٍة، 
حيث سيالقي املنتخُب يف مباراته األوىل فريق 
داينم�و كيي�ف األوكران�ي تح�ت 19 عاماً، 
بع�د ذل�ك يالعُب منتخب ش�باب املكس�يك، 
بينم�ا يخ�وُض لق�اءه الثالث االس�تعدادي 
أمام شاختار دونس�يتك األوكراني، ويختتُم 
معس�كرُه التدريبي بلقاِء منتخب أذربيجان 

للش�باب.  ووق�َع اختي�ار امل�الك التدريبي، 
العب�اً   )2٦( ع�ى  محم�د،  عم�اد  بقي�ادِة 
للمشاركِة يف هذا املعسكر، من بينهم العبان 
ينشطان خارج العراق، هما )بلند ازاد( العب 
غرافش�اب و)رشبل شمعون( العب ملبورن 
ستي األسرايل، بينما ستغّيُب اإلصابُة العب 
غوتب�ريغ الس�ويدي )االي عيل( ال�ذي أبلَغ 
امل�الَك التدريب�ّي بحاجتِه إىل أس�بوعني من 
أج�ل التعايف من اإلصاب�ِة التي لحقت به مع 
فريقه الس�ويدي.يذكُر أن منتخب الش�باب 
خاَض لقاءين وديني محليني، تعادَل يف األول 
م�ع أمانة بغ�داد س�لبياً، ويف اللق�اِء الثاني 
تعادَل أيضاً مع فريِق نادي الصناعة بهدفني 

لهدفني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح من املتوقع رحيل الحارس األملاني أليكسندر نوبل 
بش�كل نهائي عن باي�رن ميونخ، يف ظل األنب�اء الواردة 

بشأن اقراب مانويل نوير من التوقيع عى عقد جديد.
وتش�ري التقاري�ر إىل احتمالي�ة توقيع الح�ارس األملاني 
املخ�رضم ع�ى عق�د جدي�د حت�ى صي�ف 2025 خالل 

األسابيع القليلة املقبلة.
وبحس�ب موقع »سبورت1«، فإن التجديد املحتمل لنوير 

س�يؤدي بما ال يدع مجاال للش�ك لرحيل نوب�ل، املعار إىل 
موناكو حتى صيف 2023.

واس�تدل املوق�ع بتريح�ات امل�درب األملان�ي جولي�ان 
ناجلس�مان، ال�ذي قال: »طاملا كان مانويل يف مس�تواه، 
فم�ن الصعب عى أي حارس آخر أخذ مكانه، هذا ينطبق 
عى أليكس )نوبل( وغ�ريه، فنوير هو الحارس األفضل، 

وال أعتقد أنه سيتوقف فجأة«.
ومن املتوقع أن يحس�م نوبل مصريه مع البايرن بنهاية 
املوس�م الحايل، عرب طلب الرحيل بشكل نهائي، سواء إىل 

موناك�و أو ناد آخر.يف الوقت ذاته، ف�إن النادي البافاري 
قد يتحرك لجلب ح�ارس آخر، يلعب دور بديل نوير، بدال 
من س�فني أولريتش، البالغ من العم�ر 33 عاما.وينتهي 
عقد أولريتش مع بطل البوندس�ليجا بنهاية املوس�م، يف 
الوق�ت ال�ذي ازدادت التكهن�ات ح�ول احتمالي�ة تعاقد 
النادي مع ستيفان أورتيجا من أرمينيا بيليفيلد األملاني.

كما أن هناك رضا تاما من الطاقم الفني بمس�توى وأداء 
جوهانيز ش�ينك، حارس بايرن تحت 19 عاما، ما يجعله 

بديل نوير.خيارا مطروحا لشغل دور 

تـشـافـي: وضـع ديـمـبـلـي لـم يـتـغـيـر
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث تش�ايف هرينانديز، املدير الفني لربش�لونة، عن 
آخر اس�تعدادات فريقه ملواجه�ة ديبورتيفو أالفيس، 

اليوم األحد، ضمن الجولة 22 من الدوري اإلسباني.
وقال تشايف، خالل املؤتمر الصحفي للمباراة: »أالفيس 
يلع�ب بنفس أس�لوب أتلتي�ك بيلباو. نح�ن يف حاجة 

لتحقيق الفوز غًدا«.
وأضاف: »إصابة فاتي؟ سنحرص أن يحصل عى فرة 

تعايف كافية، كي ال يتعرض لنفس اإلصابة مجدًدا«.
وتابع: »لن أقوم بدور الطبيب يف قضية إنسو. ما يجب 
عيل القيام به أن نحاول عالجه عى املس�توى العقيل، 

ومنحه الحب، وأن نجعله يعرف أننا بحاجة إليه«.
وواصل: »فات�ي متأثر جًدا عقب اإلصابة، وس�يكون 

هن�اك اجتماع آخر معه. لق�د تحدثنا مع عائلته. إنها 
انتكاس�ة، ونأمل أن يتعاىف 100%، وسنتخذ قراًرا من 

أجله يوم اإلثنني، ويجب أن نكون إيجابيني«.
وأردف: »ه�ل غ�ريت إصاب�ة فاتي من وض�ع عثمان 
ديمب�يل؟ وض�ع ديمبيل ل�م يتغري. إنه يع�رف الوضع 

ونحن واضحون يف رسالتنا، وال يوجد يشء تغري«.
وأكمل: »بالنس�بة لديمب�يل، كل يشء يعتمد عليه. إنه 

أحد أعضاء الفريق، لكن يجب أن يتخذ قراًرا«.
واستطرد: »هل سيدخل ديمبيل قائمة مباراة أالفيس؟ 

القائمة ستكون غًدا«.
وختم: »املريكاتو؟ نعمل يف مجاالت مختلفة باملريكاتو. 
لقد تحدثنا وكنت واضًحا بش�أن ما يحتاجه الفريق. 
لك�ن هناك فرًقا ب�ني ما نري�ده، وما يمكنن�ا القيام 

به«.

مانشيني يعيد بالوتييل لقائمة إيطاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

اقرب ماريو بالوتييل مهاجم فريق أضنة ديمرسبور 
الركي، من العودة إىل صفوف منتخب بالده اإليطايل، 
بداي�ة م�ن مباري�ات ملح�ق تصفي�ات كأس العالم 

.2022
ووفق�ا للصحفي اإليطايل الش�هري فابريزيو رومانو، 
قرر روبريتو مانش�يني املدير الفن�ي ملنتخب إيطاليا، 
اس�تدعاء بالوتي�يل لقائم�ة األزوري يف ف�رة التوقف 

الدويل املقبلة.
وأضاف أن مانشيني استقر عى منح بالوتييل فرصة 
جدي�دة باملنتخب، بعد نحو 3 س�نوات من آخر ظهور 

له مع األزوري.
وكان بالوتي�يل ق�د ش�ارك آخ�ر م�رة م�ع إيطاليا يف 
س�بتمرب/ أيلول 2018، يف التعادل م�ع بولندا بدوري 
األمم األوروبية بنتيجة )1-1(، فيما جاء هدفه األخري 
يف ماي�و/ أي�ار 2018 يف مباراة ودية أمام الس�عودية 

.)1-2(

يش�ار إىل أن بالوتي�يل من�ذ بداي�ة ه�ذا 
املوس�م، ش�ارك يف 18 مب�اراة بال�دوري 

الركي، سجل فيهم 7 أهداف وقدم تمريرتني 
حاسمتني.

جدير بالذكر أن إيطاليا تستعد ملواجهة مقدونيا 
الش�مالية، نهاية ش�هر مارس/ آذار املقبل، يف 
نصف نهائي امللح�ق األوروبي، ويتأهل الفائز 
ملواجهة املنت�ر من لقاء الربتغ�ال وتركيا، 

للتنافس عى بطاقة مونديال قطر 2022.

أنشيلويت: جدول املباريات 
جنوين

              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد اإليطايل كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد، النتقاد جدول املباريات، مؤكدا أنه 
»رضب من الجنون«.وذلك ألنه س�يمنعه 
م�ن االعتماد عى الربازيليني، كاس�يمريو 
وميليت�او،  ورودريج�و  وفينيس�يوس 
وكذل�ك األوروجوائ�ي في�دي فالف�ريدي، 
يف رب�ع نهائ�ي كأس مل�ك إس�بانيا أمام 
أتلتيك بيلباو، يف الثاني من فرباير/شباط 
املقب�ل، لكون�ه س�يتزامن م�ع مباريات 
املؤهل�ة ملونديال  الكونميبول،  تصفي�ات 
قط�ر.ورصح أنش�يلوتي خ�الل مؤتم�ر 
صحف�ي، قب�ل مواجهة إلت�ي يف الليجا: 
»الجدول غ�ري منطقي عى اإلطالق، لكنه 
ال يمث�ل مش�كلة لري�ال مدري�د وح�ده، 
هناك آخرون متأثرون أيضا«.وتابع: »لن 
نمارس أي ضغط.. سنلعب املباريات التي 
ينبغ�ي أن نلعبه�ا بالالعب�ني املوجودي�ن 

هن�ا، لك�ن الج�دول رضب م�ن الجنون، 
ويجب ضبطه يف أرسع وقت ممكن.. إنها 
مشكلة الجميع«.واس�تبعد أنشيلوتي أن 
يم�ارس املريينجي ضغوطا ع�ى االتحاد 
الربازي�يل ل�رك العبي�ه، يف ظ�ل ضم�ان 
منتخب »راقيص الس�امبا« تأهله بالفعل 
للمونديال.وقال امل�درب املخرضم: »نعلم 
أن العبين�ا الربازيليني يري�دون اللعب مع 
فريقهم الوطني.. يذهبون مع منتخبهم، 
وم�ن ثم يتخذ م�درب الربازي�ل قراراته«.
وعن مب�اراة إلتي، قال: »اإلس�راتيجية 
س�تكون هي نفس�ها، إنه فري�ق نعرفه، 
لقد جعل الفوز ش�اقا كثريا يف تلك املباراة 
)األخ�رية يف كأس املل�ك(، ونح�ن نعلم أن 
املنافس لديه ديناميكيات جيدة وأس�لوب 
»املب�اراة  جي�د«.وأردف:  وتنظي�م  جي�د 
س�تكون هي نفسها بش�كل ما.. بالطبع 
علينا أن نعاني، يجب أن نكون متحمسني 

ألنها ثالث نقاط مهمة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قال جيمي كاراجر، أس�طورة ليفربول، إنه تلقى رس�الة 
غاضبة من ليونيل مييس، نجم باريس سان جريمان.

وكان كاراج�ر قد اختار مؤخ�را الفريق األفضل يف 2021، 
عى ش�بكة »سكاي سبورتس«، لكنه لم يضع مييس فيه، 

وفضل عليه املري محمد صالح، نجم ليفربول.
وقال الدويل اإلنجليزي السابق عن ذلك: »لن أضع مييس يف 
التش�كيلة.. لقد تحدثنا بشأن هذا الجدل يف بداية املوسم، 
عن�د املقارنة بني رونالدو ومييس.. وهو ليس س�عيًدا عى 

اإلطالق بما أقوله«.
وتابع: »لم أكن أعتق�د أن رونالدو صفقة رائعة ليونايتد، 
ورضب�ت مث�ااًل بمييس.. لم أك�ن أعتقد أيض�ا أنه صفقة 
رائعة لس�ان جريمان«.وأردف: »كان ذلك يف الربنامج ليلة 
االثن�ني )اختي�ار التش�كيل(، وتلقيت رس�الة خاصة عى 
إنس�تجرام من مييس.. ل�ن أعرض رس�ائل خاصة، لكنه 
وصفن�ي بالحمار«.وأض�اف: »إنه يش�اهد الربنامج ليلة 
االثن�ني، ل�ذا آمل أن يش�اهده ليل�ة الجمعة أيًض�ا، ألنني 
أحب�ك جًدا ي�ا ليونيل.. أنت أعظم العب ع�ى اإلطالق، وأنا 
حمار إذا دخلت يف مقارنة معك، أنا أتقبل ذلك.. لكنك لست 
ضمن فريقي األفضل هذا العام«.واختتم كاراجر: »أنت لم 
تلعب بش�كل جيد بما يكفي، حتى ل�و فزت بكوبا أمريكا 
يف الصيف.. هذا ال يكفي ألضعك يف التش�كيل عى حس�اب 

محمد صالح«.

بوكيتينو يلمح جلاهزية نيامر ملوقعة ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�ار ماوريس�يو بوكيتينو، املدير الفني لباريس 
س�ان جريم�ان، إىل إمكاني�ة لحاق نجم�ه، نيمار 
جوني�ور، بمواجه�ة ري�ال مدري�د يف ثم�ن نهائي 
دوري أبطال أوربا.فقد قال بوكيتينو، خالل مؤتمر 

صحفي اليوم السبت: »نيمار بحالة جيدة، وبرنامج 
تعافي�ه من اإلصابة يس�ري بش�كل جي�د، ونتابعه 
بصورة ش�به يومية«.وأضاف امل�درب األرجنتيني 
»إنه متحمس للغاية، وتحدثت معه أمس، وأتمنى 
أن يك�ون جاه�زا يف أرسع وق�ت ممكن«.ويتعاىف 
نيمار م�ن إصابة بالت�واء يف الكاح�ل، أبعدته عن 

املالع�ب منذ 28 نوفمرب ترشي�ن ثان املايض.
ويس�تعد الفريق الباري�يس ملواجهة ريمس، 
غدا األحد، ضمن منافسات الجولة ال�22 من 
الدوري الفرنيس، بينما سيالقي ريال مدريد 
يوم 15 فرباير ش�باط املقب�ل، يف ذهاب دور 

ال�1٦ لدوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

إنرت يتحرك يف املريكاتو لتعويض مهامجه
            المستقبل العراقي/ متابعة

تحرك مس�ؤولو إنر ميالن للتعاقد مع مهاجم 
جديد، خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

وكان األرجنتيني خواكني كوريا تعرض إلصابة 
خ�الل مواجهة إمبويل يف كأس إيطاليا، وزعمت 
تقاري�ر صحفية أنه س�يغيب ع�ن املالعب ملدة 

شهر عى األقل.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن 
إنر يبحث يف املريكاتو الشتوي عن بديل لكوريا 

حتى نهاية املوسم.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إىل أن مسؤويل إنر 
تواصل�وا بالفعل مع وكيل اإلك�وادوري فيليبي 

كايسيدو، مهاجم جنوى، يف األيام األخرية.

وذكرت أن س�يموني إنزاجي، مدرب إنر، طلب 
ض�م كايس�يدو، حي�ث س�بق أن عم�ال مًعا يف 

التسيو لعدة مواسم.
ويحت�ل إن�ر مي�الن ص�دارة ال�دوري اإليطايل 
برصي�د 50 نقط�ة، بفارق نقطت�ني عن ميالن 
صاحب الوصافة، لكن لدى النرياتزوري مباراة 

مؤجلة.
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د. فاضل البدرانيمحمد هاشم الصالحي

نصادف أحياناً أش�خاصاً يجذب�ون انتباهنا من ناحي�ة تفانيهم يف عملهم 
وس�ماحة أخالقه�م وعفة ذمتهم. فم�ن الناس من يكد لي�ل نهار من أجل 
لقم�ة العيش الح�الل وتأمني س�بل الحياة الس�عيدة لعائلت�ه، ومنهم من 

يتمادى يف ذلك حتى يصبح محل لعنة الجميع.
يف حيين�ا رج�ل موظ�ف حكومي بس�يط يعيش ع�ى راتبه الش�هري التي 
يتقاض�اه من الدولة يف نهاية كل ش�هر. عائلته مؤلفة م�ن 3 أوالد وبنتان 
وه�و ينتظر حلول موع�د الراتب بف�ارغ الصرب كي ي�ويف بالتزاماته تجاه 
املحالت التي يقرتض منها دوماً. إنه يفعل ما بوس�عه إلس�عاد أفراد أرسته 
ويب�ذل قص�ارى جهده يف س�بيل أن ينعموا بحياة مرفه�ة رغيدة. ال يبخل 
عليه�م بيشء أبداً حت�ى قام قبل أربعة أعوام بهدم بيت�ه القديم وبنائه من 
جديد بطراز حديث جداً. اس�توحى فكرة خارطة البيت من البيوت األوربية 
وق�د جه�ز البيت بأح�دث املوديالت من األث�اث واملطاب�خ وأرّسة نوم ومن 
أش�هر امل�اركات العاملية. إنه يس�عد جداً ب�أن يش�اهد أوالده ينامون عى 
ف�رش ناعمة كريش النعام ويس�تخدمون أجود أن�واع األجهزة املنزلية من 
مكيفات وتلفزيونات وغريها من وس�ائل الرتف. إنه رجل طيب يعتمد عى 
راتبه الش�هري فقط ال غ�ري يف إدارة أمور حياته وهاجس�ه الوحيد تخلفه 
عن تس�ديد ما يرتتب عليه من التزاماته املالية تجاه األس�واق التي يف الحي 
وغ�ريه يف حال تأخر الراتب الش�هري. أنه يهتم ج�داً يف إرضاء جميع أفراد 
عائلته وال يرتك يف نفس�هم ش�يئاً ال يحققه لهم وال يرتكهم ملذلة الحرمان 
الذي عاش�ه هو يف صب�اه. قبل عام ع�رض أحد الجرية بيت�ه للبيع. البيت 
هذا ركن وبموقع جيد جداً قام هذا الرجل الشهم برشاء البيت القديم وقام 
بهدمه وتسويته مع األرض. سألته عن فكرته فقال إنه يريد تأمني مستقبل 
أطفاله فهو اش�رتى البيت وس�يقوم ببناء بيتني من طراز حديث استعداداً 
لتزويج أبنائه األحباء. اليوم وقد بلغ البناء مرحلته النهائية وهو عى وشك 
االنتهاء منه قريباً جداً ش�اهدته واقفاً أمام البناء الجديد يفكر باللمس�ات 
األخ�رية والديك�ور الخارجي. البناء بالطابوق األحم�ر وإن كان غايل الثمن 
إالّ أن�ه مقاوم للح�ر والربودة أكثر م�ن البلوك وإن رخص ثمن�ه. فعالً إنه 
بن�اء يبهر الناظرين إليه وقد قمت بتهنئته عى ه�ذا البناء الذي أنفق عليه 
املالي�ني. حقاً إنه رجل مثايل يف ه�ذه املرحلة الصعبة. فهو يلتحق بوظيفته 
صباح�اً ويعمل حتى س�اعات الظه�رية منتظراً رأس الش�هر وال يتأخر يف 
تسديد أي دين عى عاتقه أبداً. كم نحن بحاجة ألن نكون مثله يف هذا الزمن 
م�ن الفالتان والفوىض. من منا ال يتمنى أن يك�ون أباً مثالياً يحقق ألبنائه 

كل ما يصبون إليه. وكم منا استطاع أن يكون أبا حنوناً مثله؟
كتاب�ة املوضوع حرض يف بايل بعد أن ش�اهدت اليوم ابنه الصغري الطالب يف 
إح�دى الكليات األهلية كأخوته األخرين وهو يقود س�يارة ش�وفرليت نوع 
كام�ارو موديل 2021 حمراء اللون. إنها س�يارة بهية ترس الخاطر ومجرد 
النظر اليها يرشح الصدر. إنه فعالً أب مثايل ومن الطراز الخاص حني يفكر 
بإس�عاد حتى أصغر أوالده بس�يارة ال يس�تطيع رشائها اال من أوتي حظاً 

عظيماً. يا عيني عليك أيها األب املثايل.

حرص�ت أال تفوتن�ي فرصة التمت�ع بزيارة أجنحة دور ن�رش معرض العراق 
الدويل للكتاب بدورته لعام 2021، فالكتاب يطارد القاريء بعناوينه املختلفة 
بنحو 300 دار نرش عربية شاركت باملعرض، فزيارتي األوىل يف بداية االفتتاح 
كان�ت رسيعة، وخلت من التصفح العميق وال�رشاء للمطلوب من الكتب، اال 
أنه يف آخر س�اعات اليوم األخري للمعرض زرته، وعى الرغم من أن بعض من 
الق�راء واملهتمني بالثقافة، يقولون أن الكتاب املطبوع فقد كثري من حيويته 
بمنافسة املكتبات الرقمية وتوافر الكتاب عى شبكة االنرتنت بكل يرس، اال أن 
الكتاب املطبوع يف حقيقة األمر ما يزال متوهجا بتصميمه الورقي، ومحافظا 
عى س�يادته معلقا عى رفوف أجنحة املعروض فيها، يش�عرك بأنه املطبوع 
األصيل وذاك االفرتايض هو ش�بيهه أو النس�خة املقلدة له، ل�ذا كم تتمنى لو 
كانت عندك مبالغ مالية كبرية يس�توعبها جيبك لرشاء كل ما تشتهي نفسك 
من الكتب مهما كانت أثمانها باهظة، عى أن يكون برفقتك بعض املتطوعني 
لحمل أثق�ال الكتب عنك. كعادتي ذهبت عين�اي تطالعان رفوف األجنحة يف 
دور الن�رش بحث�ا عن الكتاب اإلعالمي، واش�رتيت بعض النس�خ التي تحمل 
عناوين واصدارات جديدة، وكتبا أخرى عن السياسة والدبلوماسية والرتاث، 
لكن ش�هيتي هذه املرة كانت تتجه صوب الرواية التي كثريا ما رصت أقرتن 
بها عش�قا وتلذذا بمتعة أفكار كتابها والجمل واملفردات التي تشعرني بأني 
جزءا منها، بل أس�ري لها انطالقا م�ن أول صداقة جمعتني برواية »ذهب مع 
الريح ملارغريت ميتش�ل« عندما كنت طالبا يف الدراس�ة املتوسطة، ثم لحقت 
بها ق�راءات متقطعة لروايات تعود لغادة الس�مان، وأم�ني معلوف، وأحالم 
مستغانمي، وآخرين... وقد كنت أسريا لألسلوب الذي يكتب به أمني معلوف، 
فاعتربه فيلس�وف الكلمة والجملة، والفن�ان األنيق بالدفاع عن فكرته بقدر 
تعلق األمر بعملية الطرح والعرض. اس�تهوتني الروايات هذه املرة يف أجنحة 
دور الن�رش يف مع�رض الكت�اب الدويل، فاخ�رتت روايات، »األس�ود يليق بك« 
للروائية الجزائرية أحالم مس�تغانمي، و«موسم الهجرة اىل الشمال« للروائي 
الس�وداني الطيب صالح، وكتاب اختالل العالم ألمني معلوف. قد أكون قارئا 
ملرت�ني رواية الطي�ب صالح لكنني بحاجة إلعادة قراءته�ا واكتناز الرواية يف 
مكتبت�ي لفقدانه منذ م�دة، وأما رواية أحالم مس�تغانمي كذلك كنت قرأتها 
س�ابقا، ولكني أحت�اج لصداقة متينة تربطني بالرواي�ة واالحتفاظ بها عند 
رأيس يف كل وقت الوذ بالهدوء بعيدا عن الصخب وضجيج األفكار، واالندماج 
يف عالم االس�تقرار الفكري، فأسلوب كتابة الرواية يحمل بعد فلسفي وأدبي 
قم�ة يف رش�اقة الفك�ر ومتعة التش�ويق والذوق، انه�ا الكاتب�ة التي تطوع 
الح�روف ألج�ل الكلم�ة التي تجع�ل القاريء يعي�ش املخيالية من س�حرها 
وعذوبته�ا، لتك�ون الكاتب�ة العربية األكثر انتش�ارا يف العال�م العربي، بينما 
وصفه�ا احمد بن بله »إن أحالم مس�تغانمي ش�مس جزائرية أضاءت األدب 
العرب�ي«... وأم�ا أمني معلوف فمن ال يق�رأ له ال يعرف للكتابة واالس�لوبية 
من معنى، انه الكاتب الرش�يق األنيق العذب يف أس�لوبه والفيلس�وف املتجدد 
يف ط�رح فكرته، فهو صاح�ب روايات عدة، منها ليون اإلفريقي، س�مرقند، 

صخرة طانيوس )جائزة غونكور 1993( وبدايات.

تنفيذا لتوجيهات الس�يد مدير عام الرشكة العام�ة لالتصاالت واملعلوماتية 
املهندس اس�امة جهاد الهمايش ب�رضورة صيانة واصالح كافة املس�ارات 
الج�ل ديموم�ة الخدمة املقدم�ة للمواطن�ني تمكن�ت هيأة صيان�ة الكابل 
الضوئي التابعة لشعبة الرتاسل يف املديرية من صيانة الكابل الضوئي مسار  

كركوك -  نينوى. 
ه�ذا وقال لؤي رياض نبيه مدير مديرية االتصاالت واملعلوماتية يف محافظة 
نينوى »إن مسافة إصالح املسار تبدأ من جرس الكوير اىل دورة ديبكة ، حيث 
ان اكتمال هذا املسار سيؤدي اىل استقرارية يف الخدمات بني العاصمة بغداد 
ومحافظتي نينوى وكركوك، واضاف نبيه« ان الصيانة من الكوير اىل ديبكه 
تبل�غ اكثر من 52 كم  والعمل جار ومس�تمر رغم االج�واء الباردة واالمطار 

والثلوج يف املحافظة خدمة لبلدنا العزيز.

اتصاالت نينوى : صيانة وإصالح كابل 
أفتتحت نقابة الصحفيني العراقيني،  ضوئي مسار نينوى - كركوك 

ب��)  الخاص�ة  التدريبي�ة  ال�دورة 
الس�المة الصحفي�ة( بالتع�اون مع 
االتحاد ال�دويل للصحفي�ني بحضور 
ع�دد م�ن اعض�اء مجل�س النقابة. 
وذكرت النقابة يف بيان ، ان »منترص 
الش�وكة امل�درب ال�دويل يف الس�المة 
الصحفي�ة الق�ى يف الي�وم األول من 
الدورة التي تس�تمر يومني محارضة 
ع�ن التظاهرات وأج�راءات الحماية 
التخطيط  التغطي�ة، وكيفي�ة  خالل 
لتغطية املظاهرات، وتكتيكات قوات 
االمن وشبكات التواصل االجتماعي، 
ومع�دات الحماي�ة خ�الل التغطية. 
واضاف�ت ان »امل�درب ال�دويل س�مري 

السعد، اشار اىل التهديدات الباليستية وتدابري 
الوقاي�ة منه�ا، مش�دداً عى أهمي�ة معرفة 
اإلعالميني والصحفيني بفئات األسلحة وأثر 
بع�ض أنظمته�ا املختلفة، كما تن�اول أنواع 
الذخرية وأثره�ا، والتدابري الآلزم�ة للتعامل 
معها، فضالً عن كيفية أختزال) التقليل( من 
الخط�ر خالل العمل يف املي�دان، باالضافة إىل 

كيفية الحماية الشخصية للزمالء.
بدورها أش�ارت هبة حس�ني املدربة الدولية 
يف الس�المة الصحفي�ة إىل س�المة الجن�در 
اإلعالمي�ات  واق�ع  خ�الل  م�ن  الع�راق،  يف 
والصحفي�ات يف العراق وكيفية الحفاظ عى 

س�المتهن خالل العمل س�واء كان يف امليدان 
أو داخل املؤسس�ة، كما تطرقت إىل املخاطر 
املحتمل�ة التي ربما يواجهنه�ا وكيفية إدارة 
الس�لوك داخل املؤسس�ة، والتهدي�دات التي 
يواجهنه�ا خ�الل عملهن فضالً عن أش�كال 
العن�ف والتح�رش اإللكرتون�ي، وأج�راءات 
أس�عاف أحدى الزمي�الت يف حال�ة األعتداء، 
مش�ريًة إىل أهمي�ة الس�المة خ�الل الس�فر 
واألقام�ة. وكان االتح�اد ال�دويل للصحفيني 
نظ�م يف ال� 19 م�ن كان�ون الثان�ي ولغاية 
ال�11 من شباط املايض، دورة تدريب مدربني 
للس�المة اإلعالمي�ة عرب منرب رقم�ي، تأهل 
فيها )11( صحفي�ا و صحفية من )العراق، 

واألردن، وسوريا، وفلسطني(.
ويتضمن الربنامج الذي أرشف عليه 
مدرب االتح�اد ال�دويل للصحفيني 
الدويل، مواضي�ع وقضايا مختلفة 
ملهم�ة  التخطي�ط  كيفي�ة  منه�ا 
إعالمي�ة ميداني�ة، التغطية اآلمنة 
الح�رب،  ومناط�ق  للتظاه�رات 
والس�المة  الش�خيص،  األم�ن 
املهني�ة للصحفي�ات، وللصحفيني 
االس�تقصائيني، وتأث�ري األس�لحة 
الباليس�تية  والتهدي�دات  الناري�ة 
وس�ائل  ع�ى  الرقم�ي  واألم�ان 
التواصل اإلجتماعي وطرق حماية 
الش�خصية  واألجه�زة  البيان�ات 
م�ن القرصن�ة اإللكرتوني�ة . وق�د 
أطل�ق االتح�اد ال�دويل للصحفي�ني برنامج 
تأهي�ل وتدريب مدرب�ي س�المة مهنية من 
العالم العربي والرشق األوس�ط سنة 2011. 
ويأت�ي ه�ذا التدريب كرد م�ن االتحاد الدويل 
للصحفي�ني ونقاب�ات الصحفيني يف املنطقة 
عى أزمة السالمة املهنية التي يشهدها قطاع 
اإلعالم حيث تظهر إحصائيات االتحاد الدويل 
للصحفي�ني التي نرشت عى مدار الس�نوات 
األرب�ع املاضي�ة أن منطقة الرشق االوس�ط 
والعال�م العربي التزال م�ن بني اكثر األماكن 

خطورة يف العالم عى الصحفيني.

نقابة الصحفيني تفتح دورة تدريبة »للسالمة الصحفية« بالتعاون مع االحتاد الدويل للصحفيني

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اختيار قائد رشطة حمافظـة البرصة اللواء احلقـوقي
 عيل عدنان عبد احلميد كافضل قائد رشطة يف العراق

اقام االتحاد الدويل للمبدعني يف العراق ونقابة املبدعني 
العراقيني )مهرج�ان تكريم النخ�ب الوطنية املبدعة( 
والذي عقد تحت شعار )أنت عراقي .. أنت مبدع( وذلك 
يف قاعة املركز الثقايف النفطي  يف بغداد حيث تم اختيار 
الس�يد قائد رشطة محافظة الب�رصة اللواء الحقوقي 
عيل عدنان عبد الحمي�د كافضل قائد رشطة يف العراق 
كما تس�لم س�يادته عن الس�يد وكيل الوزارة لشؤون 

الرشطة الفريق عماد محمد محمود درع االبداع والذي 
يقدم للنخب الوطنية املبدعة حقيقة هذه الش�خصية 
اذا أردن�ا ان نتح�دث عنه�ا كصحفي�ني تس�تحق كل 
الش�كر والتقدير للجه�ود االمني�ة املتواصلة يف حفظ 
امن البرصة حقيقة قائد رشطة البرصة  هو شخصية 
وطني�ة وفيه�ا كل عناوين النزاه�ة واالخالص للوطن 

تحية لكل إنسان يعمل يف حب الوطن أينما يكون.

ما نوع املاء الذي يفضل رشبه عىل الريق؟
أعلن�ت الطبيب�ة الروس�ية نورية ديانوف�ا، أخصائية 
أم�راض الجه�از الهضم�ي، أن ع�ادة رشب املاء قبل 
وجب�ة الفط�ور مفيدة، ولك�ن برشط واحد. وتش�ري 
الطبيبة يف حديث لراديو »س�بوتنيك« إىل أن املاء الذي 
نرشبه عى الريق قبل الفطور، يجب ان يكون له تأثري 
إيجابي يف الجسم. وتقول، »كوب من املاء قبل الفطور 
يف الصباح، فعال ع�ادة مفيدة، ألنها تعمل عى إيقاظ 
الجس�م، وتبدأ جمي�ع العمليات الداخلي�ة، حيث تبدأ 
املعدة بالعمل بشكل صحيح ويتحسن مزاج الشخص 

وكذلك حالة الجلد وميكروبي�وم األمعاء. ومن وجهة 
نظر أم�راض الجهاز الهضمي، يب�دا أحد ردود الفعل 
األساس�ية بالعمل- املع�دة واألمعاء. أي أن رشب املاء 
ع�ى الريق يحفز عملي�ة تمعج األمع�اء«. ولكن املاء 
ال�ذي نرشبه يف الصباح يج�ب أن يكون بدرجة حرارة 
معين�ة. وتق�ول، »يج�ب أن يك�ون هذا امل�اء بدرجة 
ح�رارة الغرف�ة، وليس ب�اردا، خاص�ة إذا كان هناك 
ميل لإلمس�اك، ال�ذي يعاني منه ح�وايل 80 باملئة من 
سكان املدن. وعند وجود ألم يف البطن، يجب أن يكون 

املاء دافئ�ا«. وتضيف، يمكن إضاف�ة الليمون إىل املاء 
أو عص�ري الربتقال، ولكن يف حالة وجود مش�كالت يف 
الجهاز الهضمي ال ينص�ح بذلك. وتقول، »رشب املاء 
املض�اف له الليمون أو عص�ري الربتقال عى الريق، له 
تاثري إيجابي، إذا كان الشخص ال يعاني من مشكالت 
يف الجهاز الهضمي مثل التهاب املعدة وأمراض األمعاء 
املختلف�ة. ألن هذا امل�اء وخاصة عندما يك�ون باردا، 
يفاق�م املش�كالت ويس�بب تش�نجات وآالم يف البطن 

والتهاب البنكرياس واملرارة«.

 أص�در املركز األوروبي للوقاية من األم�راض ومكافحتها )ECDC( تحذيرا 
بشأن التهديد املزدوج لفريوس »كوفيد« واإلنفلونزا عرب االتحاد األوروبي.

وأثار انتش�ار اإلنفلونزا يف جميع أنحاء أوروبا مخاوف بش�أن خطر »الوباء 
امل�زدوج« لفرتات طويلة، حيث يثري مع�دل انتقال »كوفيد« املرتفع مخاوف 
بش�أن الضغط عى النظم الصحية األوروبية املنهك�ة بالفعل.وقال الخرباء 
إن مجموع�ة من عملي�ات اإلغالق التي يفرضها ف�ريوس »كوفيد«، وارتداء 
األقنع�ة الق�رسي، ومتطلب�ات التباع�د االجتماعي يف جميع أنح�اء القارة، 
س�اعدت يف القضاء عى اإلنفلونزا يف الشتاء املايض تقريبا.ومع ذلك، يعتقد 
مركز ECDC أن القيود املخففة س�تؤدي إىل ع�ودة ظهور حاالت اإلنفلونزا. 
وأفادت املنظمة األوروبية أن فريوس اإلنفلونزا ينترش يف جميع أنحاء القارة 
بمع�دل أعى م�ن املتوقع، مع ارتف�اع الحاالت يف وح�دات العناية املركزة يف 
نهاية ديسمرب. و أعرب خبري اإلنفلونزا يف مركز ECDC، بايس بينتينن، عن 
»قلق كبري« بش�أن اإلنفلونزا حيث تبدأ البل�دان »يف رفع جميع اإلجراءات«، 

وقد »تتحول الحاالت التحذيرية بعيدا عن األنماط املوسمية العادية«.
وق�د تؤدي إزالة قي�ود »كوفيد« قبل نهاي�ة الربيع إىل إطالة أم�د الوباء مع 
»كوفي�د« واإلنفلون�زا إىل ما بعد مايو، وفقا ملرك�ز ECDC، ما يضع ضغطا 

إضافيا عى الخدمات الصحية املنهكة بالفعل.

حتذير أورويب من »الوباء التوأم«

 اعلن�ت وزارة الخارجية العراقية،  تس�لم الع�راق 5 قطع أثرية جديدة من 
الواليات املتحدة األمريكية. وقال املتحدث بإسم الوزارة احمد الصحاف، إن 
»القطع األثرية تشمل 3 من املخطوطات املن�����دائية بقيمة 8,500.00 
دوالر، واث���نني من العلب األس�طوانية ذات أغطية منفصلة تبلغ قيمتها 

15,000.00 دوالر للقطعة الواحدة«.

العراق يتسلم »5« قطع أثرية جديدة
 من الواليات املتحدة األمريكية

يتقدم موظفو مديرية ش�باب ورياضة الرصافة وجميع منتدياتها بخالص الشكر 
والتقدي�ر اىل ) االس�تاذ خالد الركابي ( مدير مديرية ش�باب ورياض�ة الرصافة ملا 
يقدم�ه من جهود جبارة لدعم ابنائه من اصحاب العقود ، متمنني له دوام التوفيق 

والنجاح يف عمله وحفظه لهم داعماً وسنداً .
موظفو عقود مديرية شباب ورياضة الرصافة

شكر وتقدير


