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عيبك مستور ما أسعدك جدك العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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الصحة تعتزم إصدار قائمة 
بالدول »املمنوع السفر اليهـا« 

لتفادي »كورونا اجلديد«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

احتفل العراق، أمس األربعاء، بمئوية تأسيس 
جيش العراقي وس�ط العاصم�ة بغداد، وفيما 
انهال�ت التهاني الدولية والعربية واملحلية عىل 

»سور الوطني«.
وشهدت ساحة االحتفاالت يف بغداد استعراضاً 
الق�وات املس�لحة  عس�كرياً كب�راً لصن�وف 
العراقي�ة بمناس�بة الذكرى املئوية لتأس�يس 
الع�ام  القائ�د  بحض�ور  العراق�ي  الجي�ش 
للق�وات املس�لحة مصطفى الكاظم�ي وكبار 

الشخصيات والقادة.  
وأظهرت صور ومش�اهد جانباً من استعراض 

القطعات وفعاليات طران الجيش.  
ويف كلم�ة ألقاها مصطفى الكاظم�ي، القائد 
العام للقوات املس�لحة، أكد عىل عدم الس�ماح 
ب�«اختط�اف القرار الوطن�ي العراقي من أية 
جه�ة كان�ت«، منوه�ا اىل ان أن األي�ام املقبلة 
ستش�هد اكتم�ال انس�حاب أكث�ر م�ن نصف 
الق�وات األمركية، فيما ش�دد ع�ىل أن العراق 
»ل�ن يك�ون ملعب�اً للرصاع�ات اإلقليمي�ة أو 

الدولية بعد اليوم«.
ويف رس�الة اىل العراقي�ن بمناس�بة الذك�رى 
املئوية لتأس�يس الجيش العراقي، شدد رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صالح عىل أن ق�وة وهيبة 
الجي�ش وتطوي�ر صنوفه املس�لحة تمثل قوة 
وهيب�ة الدولة الحارس�ة والخادمة لش�عبها، 
الفت�ًا إىل رضورة أن يبق�ى الجيش مؤسس�ة 
وطنية دس�تورية حامية للس�يادة والوطن ال 

أداة بيد االستبداد والدكتاتورية.
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100 عام عىل تأسيس اجليش: االنتصارات مستمرة
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الـصـحـة: 
»كورونـا املتحـور« لـم يـدخـل 

إلـى العـراق 

احتاد أدباء البرصة:
 سنعقد مهرجان املربد بدعم 

الثقافة أو بدوهنا

النفط توافق 
عىل إعـادة »443« حارسـًا 

إىل حقيل عجيل وعالس

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس جاير بولس�ونارو أن »الربازيل مفلس�ة. ليس 
هن�اك ما يمكنني القيام به«، وع�زا األزمة إىل »هذا الفروس 
ال�ذي غذاه اإلع�ام«، فيم�ا نفدت املس�اعدات الت�ي أنقذت 
ماين األش�خاص من الب�ؤس. وأضاف بولس�ونارو: »أردت 
تعديل الرشائح الرضيبية، لكن جاء هذا الفروس الذي يغذيه 
اإلعام الذي لدينا، هذا اإلعام الذي ال فائدة منه«، ردا عىل أحد 
أنصاره الذي حياه أمام مقر إقامته الرسمي يف برازيليا. وكان 
الرئيس الربازييل يشر بذلك إىل اإلصاح املتعلق برفع مستوى 
الدخل املعفى من الرضائب، وهو وعد انتخابي قطعه الزعيم 

اليميني املتطرف الذي وصل إىل السلطة مع برنامج اقتصادي 
ليربايل. ويرى بولسونارو أن االنهيار االقتصادي للباد مرتبط 
بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار فروس كورونا 
املس�تجد، ال�ذي أودى بحياة ما يقرب من 198 ألف ش�خص 
يف الربازيل. وازدادت ش�عبيته بفضل املس�اعدة الطارئة التي 
ت�م تقديمها عىل مدى 9 أش�هر إىل 68 ملي�ون برازييل، أي ما 
يقرب من ثلث الس�كان. لكن املساعدات توقفت هذا الشهر، 
بضغط من األسواق التي تخىش ارتفاع مستوى العجز والدين 
العام الذي قد يضع الباد »ع�ىل حافة الهاوية االجتماعية«، 
وفق ما أشار مارس�يلو نري، مدير مركز بحوث السياسات 

االجتماعية التابع ملؤسسة »جيتوليو فارغاس«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة املالية النيابي�ة، اليوم 
األربع�اء، تس�لمها رس�مياً م�رشوع 
قانون املوازنة املالي�ة االتحادية لعام 

.2021
وق�ال عضو اللجنة، جم�ال كوجر، يف 
ترصيح صحفي، ان »اللجنة تس�لمت 
وبش�كل رسمي نس�خة من مرشوع 
قان�ون املوازنة االتحادية للعام الحايل 

2021، من رئاسة مجلس النواب«.
وأضاف انه »من املقرر ان يعقد مجلس 

النواب الس�بت املقبل، جلس�ة إلجراء 
القراءة االوىل ملرشوع قانون املوازنة،« 
مبينا ان »اللجنة س�تبدي ماحظاتها 
عىل مرشوع قانون املوازنة بعد إجراء 

القراءة األوىل«.
وأك�د كوج�ر، ان »مجل�س النواب لن 
يعقد جلس�ة يوم غد الخميس الجراء 
القراءة االوىل مل�رشوع قانون املوازنة 

االتحادية«.
وكانت وس�ائل اعام قد نقلت اخبارا 
تتحدث عن عقد مجلس النواب جلسة 
يوم غد الخميس الجراء القراءة االوىل 

مل�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة 
للعام الحايل 2021.

يذكر ان رئي�س مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس، أعل�ن يف 29 م�ن الش�هر 
املايض وصول مرشوع قانون املوازنة 
الحكوم�ة  م�ن   2021 لع�ام  املالي�ة 
وتمديد الفص�ل الترشيعي الحايل ملدة 
ش�هر واحد، وذلك إلكم�ال العديد من 
الترشيعات املهمة للفرتة املقبلة، ومن 

ضمنها املوازنة.
فيم�ا أك�د نائب�ه بش�ر الح�داد، أن 
»االج�راءات الترشيعية إلنجاز قانون 

املوازن�ة اإلتحادي�ة قد تس�تغرق من 
20 - 30 يوم�اً، وأن املجل�س س�يبدأ 
بالقراءة األوىل ملرشوع القانون مطلع 

شهر كانون الثاني« الحايل. 
وأضاف »س�تجري مناقش�ات جدية 
النفق�ات  تقلي�ل  بإتج�اه  ومكثف�ة 
غ�ر الرضوري�ة يف قان�ون املوازن�ة، 
لصال�ح  العج�ز  نس�بة  وتخفي�ض 
الوس�طى والفق�رة وذوي  الطبقات 

الدخل املحدود«.
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سعر النفط يقفز أكثر من )5( باملئة بعد انباء خفض االنتاج
     بغداد / المستقبل العراقي 

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة باملئة أثناء تعامالت 
بع�د إع�الن الس�عودية تخفيض�ات طوعي�ة يف إنتاجها 

النفطي يف فرباير ومارس.
وصع�دت عقود خ�ام برنت القيايس العامل�ي 5.34 باملئة 
إىل 53.82 دوالر للربمي�ل بحلول الس�اعة 19.20 بتوقيت 

غرينتش.
كما ارتفعت عقود خام القياس األمريكي غرب تكس�اس 

الوسيط 5.3 باملئة إىل 50.13 دوالر للربميل.
وقال مصدران من أوبك+ إن السعودية ستخفض إنتاجها 
من الخ�ام بأكثر من 400 ألف برميل يوميا يف الش�هرين 

القادمني باإلضافة إىل تخفيضاتها الحالية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

احتفل العراق، أمس األربعاء، بمئوية تأسيس 
جيش العراقي وس�ط العاصمة بغداد، وفيما 
انهالت التهاني الدولية والعربية واملحلية عىل 

»سور الوطني«.
وشهدت ساحة االحتفاالت يف بغداد استعراضاً 
عس�كرياً كب�راً لصن�وف الق�وات املس�لحة 
العراقي�ة بمناس�بة الذكرى املئوية لتأس�يس 
الع�ام  القائ�د  بحض�ور  العراق�ي  الجي�ش 
للقوات املس�لحة مصطف�ى الكاظمي وكبار 

الشخصيات والقادة.  
وأظهرت صور ومشاهد جانباً من استعراض 

القطعات وفعاليات طران الجيش.  
ويف كلم�ة ألقاها مصطف�ى الكاظمي، القائد 
العام للقوات املس�لحة، أكد عىل عدم السماح 
ب�«اختط�اف القرار الوطن�ي العراقي من أية 
جه�ة كانت«، منوه�ا اىل ان أن األي�ام املقبلة 
ستش�هد اكتم�ال انس�حاب أكثر م�ن نصف 
القوات األمركية، فيما ش�دد ع�ىل أن العراق 
»ل�ن يك�ون ملعب�اً للرصاع�ات اإلقليمي�ة أو 

الدولية بعد اليوم«.
ويف رس�الة اىل العراقي�ني بمناس�بة الذك�رى 
املئوية لتأسيس الجيش العراقي، شدد رئيس 
الجمهوري�ة برهم صالح ع�ىل أن قوة وهيبة 
الجي�ش وتطوير صنوفه املس�لحة تمثل قوة 
وهيب�ة الدولة الحارس�ة والخادمة لش�عبها، 

الفت�ًا إىل رضورة أن يبق�ى الجيش مؤسس�ة وطنية 
دستورية حامية للسيادة والوطن ال أداة بيد االستبداد 

والدكتاتورية.
واش�ار اىل أن االنتصارات الت�ي تحققت عىل اإلرهاب 
بفض�ل التع�اون والتكات�ف ب�ني الش�عب والجي�ش 
ومختل�ف صن�وف القوات املس�لحة من البيش�مركة 
والحش�د الشعبي وأبناء العش�ائر، تستدعي مواصلة 
الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية 
ورس�الته يف الدفاع عن الوطن وحفظ الس�يادة وهذا 
ل�ن يتحقق ما ل�م يتم ضبط الس�الح املنفلت وحرص 
الس�الح بيد الدول�ة، وتعزي�ز التكاتف ب�ني مكونات 
الش�عب. وشدد عىل ان الحفاظ عىل األمن واالستقرار 

مطل�ب واس�تحقاق ال تراج�ع فيه وال ته�اون وهو 
األرضية لالنطالق نحو إكمال االس�تحقاقات األخرى 

يف بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة.
واس�تذكر املآث�ر واملواق�ف البطولي�ة والتضحي�ات 
الجس�ام الت�ي قدمتها صن�وف قواتنا املس�لحة من 
أجل دح�ر اإلرهاب والحفاظ عىل بالدنا واس�تقاللها 

وسيادتها«.
واكد عىل رضورة مواصلة الجهود لبناء جيش وطني 
مؤم�ن بعقيدت�ه العس�كرية ورس�الته يف الدفاع عن 
الوطن وحفظ الس�يادة، موضحا ان »هذا لن يتحقق 
قطع�اً م�ا ل�م يتم ضب�ط الس�الح املنفل�ت، وحرص 
الس�الح بي�د الدول�ة وتعزي�ز التكات�ف والتالحم بني 
العراقيني بمكوناتهم جميع�ًا«. ونوه الرئيس صالح 

اىل ان العراقي�ني عانوا س�نوات طويلة من االس�تبداد 
والدكتاتوري�ة التي زّجت الجيش يف دوامة الرصاعات 
الداخلي�ة واالنقالب�ات وقم�ع العراقي�ني والح�روب 
العبثي�ة، ولذلك يجب املحافظ�ة عىل أن يبقى الجيش 
مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن ال 

أداة بيد االستبداد والدكتاتورية.
واعترب إن قوة وهيبة الجيش وتطوير صنوفه املسلحة 
يمثل قوة وهيبة الدولة الحارس�ة والخادمة لشعبها، 
فالحفاظ عىل األمن واالس�تقرار مطلب واس�تحقاق 
ال تراجع فيه وال ته�اون فهو األرضية لالنطالق نحو 
إكمال االستحقاقات األخرى يف بناء دولة مقتدرة ذات 

سيادة كاملة.
ب�دوره، قدم حل�ف الناتو والتحالف ال�دويل تهنئة إىل 

الجيش العراقي بمناسبة مرور مئة عام عىل 
تأس�يس. وذكر بيان للتحالف ال�دويل، تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن »التحالف 
يهن�يء الجي�ش العراق�ي باإلحتف�ال بعي�د 
ميالده املائة«، مضيفا أنه »تم إنشاء الجيش 
العراق�ي يف 6 كانون الثان�ي 1921، وال يزال 
يواصل مسرته كرشيك رئييس يف املعركة من 

أجل هزيمة داعش«.   
وتابع، »تكرس قوة املهام املش�ركة - عملية 
الع�زم الصلب جهوده�ا الس�تمرار الرشاكة 
مع ق�وات األمن العراقية الت�ي تعمل جاهدة  
للحفاظ عىل س�يادة الع�راق وتواصل هزيمة 

فلول داعش«.  
فيم�ا ق�ال النات�و يف بيانه »نهن�ئ أصدقاءنا 
وزمالءنا يف الجيش العراقي بمناسبة الذكرى 

ال� )100( لتأسيسه«.  
يف  تأس�س  العراق�ي  الجي�ش  ان  اىل  يش�ار 
الس�ادس من كان�ون الثاني ع�ام 1921 مع 
تأس�يس الدول�ة العراقية الحديث�ة بنظامها 

امللكي.
ثم تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 
1931 ثم الق�وة البحرية العراقية عام 1937 
وكان اول ف�وج للجي�ش العراقي حمل اس�م 
ف�وج اإلمام موىس الكاظم )ع( لتتواىل بعدها 
تش�كيالته حيث كان يعد املؤسسة االوىل من 
حيث تحكمه باألوضاع السياس�ية يف العراق 
الح�روب  واالنقالب�ات وايض�ا مش�اركته يف 
العربية ضد ارسائي�ل االعوام 1948 و1967 و1973. 
ومن ثم دخ�ل حروبا من نوع آخ�ر احداها مع إيران 
ملدة ثماني�ة أعوام واألخرى ضد تحال�ف دويل بقيادة 
الوالي�ات املتحدة إثر غزو الكويت مطلع التس�عينات 

والثالثة لدى حرب العراق يف آذارعام 2003.
وخ�اض الجيش العراق�ي معارك رشس�ة بني عامي 
2014 و2017 ض�د تنظي�م داع�ش ال�ذي احتل ثلث 
مس�احة الع�راق حي�ث اس�تطاع م�ن ط�رده منها 
وتحقيق انتصار حاس�م علي�ه جعله يحرك عنارصه 
حالي�ا يف مناط�ق معزولة من الب�الد ملهاجمة اهداف 
مدنية وعس�كرية واالنسحاب منها من دون محاولة 

السيطرة عليها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة املالية النيابية، اليوم األربعاء، 
تس�لمها رس�مياً م�رشوع قان�ون املوازنة 

املالية االتحادية لعام 2021.
اللجن�ة، جم�ال كوج�ر، يف  وق�ال عض�و 
تس�لمت  »اللجن�ة  ان  صحف�ي،  ترصي�ح 
وبشكل رسمي نس�خة من مرشوع قانون 

املوازنة االتحادية للع�ام الحايل 2021، من 
رئاسة مجلس النواب«.

وأض�اف انه »م�ن املق�رر ان يعقد مجلس 
النواب السبت املقبل، جلسة إلجراء القراءة 
االوىل مل�رشوع قان�ون املوازن�ة،« مبينا ان 
»اللجنة س�تبدي مالحظاته�ا عىل مرشوع 

قانون املوازنة بعد إجراء القراءة األوىل«.
وأكد كوج�ر، ان »مجلس الن�واب لن يعقد 

جلس�ة ي�وم غد الخمي�س الج�راء القراءة 
االوىل ملرشوع قانون املوازنة االتحادية«.

وكان�ت وس�ائل اع�الم ق�د نقل�ت اخب�ارا 
تتحدث عن عقد مجلس النواب جلسة يوم 
غد الخميس الجراء الق�راءة االوىل ملرشوع 
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام الح�ايل 

.2021
يذك�ر ان رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 

الحلب�ويس، أعلن يف 29 من الش�هر املايض 
وص�ول م�رشوع قان�ون املوازن�ة املالي�ة 
لع�ام 2021 من الحكوم�ة وتمديد الفصل 
الترشيع�ي الح�ايل ملدة ش�هر واح�د، وذلك 
إلكمال العديد من الترشيعات املهمة للفرة 

املقبلة، ومن ضمنها املوازنة.
فيما أكد نائبه بشر الحداد، أن »االجراءات 
الترشيعية إلنجاز قانون املوازنة اإلتحادية 

قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن املجلس 
س�يبدأ بالق�راءة األوىل مل�رشوع القان�ون 

مطلع شهر كانون الثاني« الحايل. 
وأضاف »ستجري مناقشات جدية ومكثفة 
بإتج�اه تقليل النفقات غ�ر الرضورية يف 
قان�ون املوازن�ة، وتخفي�ض نس�بة العجز 
لصالح الطبقات الوس�طى والفقرة وذوي 

الدخل املحدود«.

القوات املسلحة زلزلت ساحة االحتفاالت باستعراض عسكري.. والصقور أهدر مساء بغداد.. والتهاني انهالت على »سور الوطن«

100 عام عىل تأسيس اجليش: االنتصارات مستمرة
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الربملان يتسلم املوازنة من احلكومة: السبت ستخضع للفحص والنقاش

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف تحالف الفتح، أمس االربعاء، 
عن ضغوط خارجي�ة تمارس عىل 
الحكوم�ة الخفاء نتائ�ج التحقيق 

املتعلقة بحادثة املطار.
وقال عضو التحال�ف قيص عباس 
يف ترصي�ح صحفي ان�ه “ال يوجد 
لحد االن أي ترصيح رس�مي بشأن 
اغتي�ال قادة  التحقيق�ات بقضية 
النرص ابومهدي املهندس والجنرال 
ان  اىل  الفت�ا  س�لمياني”،  قاس�م 
“مجلس النواب سيكون له دور من 

هذا الترصف الحكومي”.
خارجي�ة  “جه�ات  ان  واض�اف 
تمارس الضغوط بشأن التحقيقات 

بقضية اغتيال قادة النرص”، مبينا 
ان�ه “يجب عىل الربملان أن يكون له 
موقف بش�أن التحقيق�ات بحادثة 

املطار”.
وب�ني تحال�ف الفت�ح ، الثالثاء، ان 
حكوم�ة رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي لم تتابع الش�كاوى التي 
قدم�ت خ�الل الحكومة الس�ابقة 

بشأن عملية اغتيال قادة النرص.
واك�د تحالف عراقي�ون، اول امس 
االثنني، ان جريم�ة املطار واغتيال 

قادة النرص لن تمر دون عقاب.
و اكد النائب تحالف سائرون رياض 
املس�عودي، اول ام�س  االثنني، ان 
التأث�ر الس�يايس وراء عدم اظهار 

نتائج تحقيق قادة النرص.

نائب يتحدث عن »ضغوط خارجية«
 يف حتقيقات جريمة املطار

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت خلية األزمة النيابية، عىل تأجيل أي زيادة بأيام دوام 
املدارس أو دخول الجماهر الرياضية للمالعب يف البالد.

وق�ال مقرر الخلي�ة جواد املوس�وي لوكالة }الف�رات نيوز{ 
»يش�هد العراق حاليا انخفاض�ا يف معدالت اإلصابة بفروس 
كورون�ا اىل م�ادون األل�ف إصاب�ة يوميا يف وع�ىل عكس ما 
نشاهده يف الكثر من بلدان العالم من حدوث طفرات جينية 
متعددة يف الفروس وما نتج عنه من ظهور سالالت متعددة 

جديدة سببت ازدياد مقدرته عىل رسعة االنتشار«.

وأضاف ان »هذا يدعونا كخلية أزمة نيابية ووزارة الصحة اىل 
الحفاظ عىل هذا االنجاز االيجابي لغاية الس�يطرة عىل هذه 

السالالت الجديدة من الفروس واجتناب خطرها«.
وتاب�ع املوس�وي »علي�ه يج�ب تأجي�ل عملية أي توس�ع او 
زي�ادة عدد أي�ام الدوام يف املدارس حالي�اً خاصة اذا ما علمنا 
ان الس�الالت الجديدة تنترش أكثر بني األطفال وكذلك تأجيل 
عملية دخول الجماهر الرياضية للمالعب مع إجراء مراجعة 
أخ�رى بعد مرور ش�هر من اآلن وحس�ب املوق�ف الوبائي يف 
حينه، ووقته حيث س�يتم اتخاذ القرار املناس�ب وبما يخدم 

صحة املواطن وأمنه الصحي«.

فيما أثنى املوس�وي »عىل جهود الجي�ش األبيض يف مواجهة 
جائح�ة كورون�ا« مطالب�اً »مجل�س النواب بع�دم إجراء أي 
تخفي�ض او اقتط�اع لروات�ب منتس�بي وزارة الصحة خالل 
التصوي�ت عىل موازن�ة 2021 كن�وع من الش�كر والعرفان 

لجهودهم وتضحياتهم خالل تصديهم لهذا الوباء اللعني«.
يشار اىل ان العراق يشهد انخفاضاً ملحوظاً بوفيات وإصابات 

فروس كورونا منذ بضعة أسابيع قليلة.
وأعل�ن وزي�ر الصح�ة حس�ن التميم�ي أن الع�راق حجزت 
17.5 ملي�ون جرعة لقاح فايزر ض�د كورونا، وتوقع وصول 

اللقاحات يف الربع األول من هذا العام.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديري�ة اس�تخبارات بغداد، عن 
إلق�اء القبض ع�ىل »مفت�ي داعش«  يف 
االنب�ار  بعملي�ة اس�تخبارية، بمنطقة 
الدورة يف العاصمة. وذكر بيان صادر عن 
وزارة الداخلية تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، أن�ه م�ن خ�الل املتابعة 
املس�تمرة لقواط�ع املس�ؤولية وتدقيق 
موقف النازحني ملحافظة بغداد، تمكنت 
مفارز وكالة االس�تخبارات يف العاصمة 
من إلق�اء القبض عىل »أحد االرهابيني« 
يف منطقة ال�دورة، املطلوب وفق احكام 
املادة )4 اره�اب( النتمائ�ه »لعصابات 
داعش االرهابية«. وعمل هذا الش�خص 
فيما يس�مى قاطع الف�رات يف محافظة 
يف  داع�ش«  »مفت�ي  بمنص�ب  االنب�ار 
ديوان الدعوى واملس�اجد خالل سيطرة 
»عصاب�ات داعش« ع�ىل املحافظة قبل 
عملي�ات التحري�ر، ون�زح م�ع العوائل 
النازح�ة اىل العاصمة بغداد للتخفي عن 
انظار القوات االمنية، وفقا للبيان. يشر 
بيان ال�وزارة إىل أن احد اش�قاء »مفتي 
داع�ش« ارهاب�ي قتل اثن�اء انفجار دار 
مفخخ يف قض�اء راوه بمحافظة االنبار 
قرب دائرة الكهرباء يف الفرات السابقة. 
واع�رف املدان عند تدوي�ن أقواله، فيما 
اودع التوقي�ف الس�تكمال التحقيق�ات 
والتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحق�ه، 

حسب وزارة الداخلية.

األزمة الربملانية تعلن تأجيل »أي زيادة« بدوام املدارس ودخول املالعب 
لغاية الشهر املقبل

االستخبارات تلقي القبض 
عىل »مفتي داعش« يف 

االنبار بعملية استخبارية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أم�س االربع�اء، ع�ن فت�ح باب التس�جيل 

لالح�زاب والتحالف�ات السياس�ية الراغبة 
باملش�اركة يف انتخاب�ات مجل�س الن�واب 

.2021
وذك�رت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه، ان« ب�اب التقدي�م 
اعتباراً من يوم السبت املوافق 2021/1/9 

ولغاية السبت املوافق 2021/1/16«.
قوائ�م  اس�تقبال  ف�رة  ان«   واضاف�ت 

املرشحني الراغبني باملش�اركة يف انتخابات 
مجلس الن�واب العراقي 2021 تكون ابتداًء 
من يوم السبت املوافق 2021/1/9 ولغاية 

يوم الخميس املوافق 2021/1/28«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة، أمس االربعاء، عن 
عزمها تحدي�ث قائمة ال�دول التي يمنع 
السفر اليها ومنها وتعليق حركة الطران 

بعد انتش�ار الطفرة الج�ددة من فروس 
كورونا فيها. وقال املتحدث باسم الوزارة 
س�يف  البدر ان »العراق لم يس�جل حتى 
اآلن أي اصاب�ة جديدة بالطف�رة املحدثة 
م�ن كورونا”. واضاف انه “بعد تس�جيل 

اصابات بكوفيد 20 بعدد من الدول تعتزم 
وزارة الصح�ة تحديث قائم�ة الدول التي 
يمنع السفر منها واليها وتعليق الطران 
معها ملنع دخول الفروس للبالد”، مشرا 
اىل ان “التحدث سيتم مع الجهات االعضاء 

يف لجنة الصحة والسالمة”. واوضح البدر 
ان “أي مواط�ن عراق�ي فقط ق�ادم من 
الدول التي علق�ت الرحالت الجوية معها 
سيدخل ضمن الحجر الصحي ملدة ال تقل 

عن 14 يوم تحسبا ألي امر”.

املفوضية تفتح باب التسجيل لألحزاب والتحالفات السياسية الراغبة باملشاركة يف االنتخابات 

الصحة تعتزم إصدار قائمة بالدول »املمنوع السفر اليها« لتفادي »كورونا اجلديد«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن اعالم الحش�د الش�عبي، أنس االربع�اء، القبض عىل قي�ادي بداعش 
بعملية استباقية يف الفلوجة.

 وذك�ر بي�ان العالم الحش�د وتلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ان 
»اس�تخبارات اللواء الثاني واستخبارات الحشد الشعبي القت القبض عىل 

قيادي بتنظيم داعش يف مدينة الفلوجة بمحافظة االنبار«. 
وأض�اف البي�ان ان »العملية تمت بموجب مذكرة قب�ض وفق املادة 4 /1 
إرهاب، وس�يتم تس�ليم االٕرهابي اىل الجهات االٔمنية املختصة الس�تكمال 

التحقيق وإحالته عىل القضاء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�رض رئيس مجلس القض�اء األعىل القايض الدكتور فائ�ق زيدان الحفل 
التأبيني الذي اقامته هيئة الحشد الشعبي بمناسبة مرور الذكرى السنوية 
االوىل الستش�هاد قادة النرص الشهيدين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
اب�و مهدي املهندس وضيف العراق الجنرال س�ليماني وعدد من منتس�بي 

هيئة الحشد الشعبي.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال عضو املفوضية العليا املستقلة لحقوق اإلنسان يف العراق عيل البياتي، 
إّن وضع النازحات األيزيديات مأس�اوي، مبينآ ان فش�ل مؤسسات الدولة 

يف توفر بيئة لالزيديات سيزيد من حاالت االنتحار
واضاف البياتي يف بيان تلقت امس�تقبل العراقي نس�خة منه أن »االنتحار 
يقدم عليه اإلنسان بعد وصوله إىل حالة يأس كبرة من الواقع واملستقبل، 
نتيجة حتمي�ة للضغوط�ات االجتماعية واالقتصادية، ووض�ع النازحات 

وخصوصاً األيزيديات مأساوي منذ سنة 2014 ولغاية اآلن«. 
وبنّي أّن »النازحات األيزيديات يعشن منذ أكثر من ثالث سنوات يف مخيمات 
ن�زوح ال تصلح للعي�ش لفقدانها البنى التحتية والخدم�ات، باإلضافة إىل 
م�ؤرشات مس�جلة يف بعضها من ابتزاز واس�تغالل، حتى وص�ل األمر إىل 
تعاطي املخدرات«.  وأشار البياتي اىل، أّن »ذلك بسبب فشل جميع مؤسسات 
الدول�ة العراقية يف توفر بيئة جيدة للنازحات أو الس�عي الحقيقي لعودة 
النازح�ني إىل مناطقهم بعد توفر األمن والخدم�ات الصحية فيها، وبقاء 
أوضاع النازحات األيزيديات، أو غرهن، عىل ما هو عليه حالياً سيزيد من 

حاالت االنتحار، وهناك مخاوف حقيقية من هذا األمر«. 
وأك�د أّن »منع زيادة ح�االت االنتحار يتطلب جه�دا حكوميا كبرا ودعما 
دولي�ا، م�ن أج�ل توفر ع�ودة كريم�ة للنازحني بش�كل رسي�ع، ووجود 
النازحني يف املخيمات غر الصالحة للعيش س�يزيد من املشاكل التي تؤدي 

إىل االنتحار«.  

احلشد يطيح بـ »قيادي داعيش« بعملية
 استباقية يف الفلوجة

رئيس جملس القضاء االعىل حيرض حفل 
تأبني الشهداء قادة النرص

حقوق اإلنسان 
تصف أوضاع اإليزيديات بـ »املأساوي« وحتذر 

من زيادة حاالت انتحارهن

        بغداد / المستقبل العراقي

دول�ة  ائت�الف  رئي�س  اس�تغرب 
أم�س  املالك�ي،  ن�وري  القان�ون 
البع�ض  اعتب�ار  م�ن  االربع�اء، 
بح�رب  للع�راق  اي�ران  مس�اعدة 
داع�ش تدخ�ال بش�ؤونه، فيما اكد 
رفض�ه محاوالت اضعاف الحش�د. 
وق�ال املالك�ي يف كلم�ة ل�ه خ�الل 
احتفالية الحش�د الش�عبي بذكرى 
استش�هاد قادة النرص، ان »الحشد 
ومن معه اجهض املؤامرات الكربى 
ومش�اريع بعض الدول«، مبينا انه 
»بربكة الفت�وى املباركة للمرجعية 

العليا ودماء الشهداء انترص العراق 
عىل املؤام�رات الخارجية«. واضاف 
»نتمنى للحش�د الشعبي ان يحظى 
ب�كل االهتم�ام واالح�رام ملواقفه 
املرشف�ة يف حماي�ة الع�راق«، الفتا 
اىل »انن�ا نرفض مح�اوالت اضعاف 
الحش�د وع�ىل الجمي�ع العمل عىل 
سمعته«.واستغرب  وحماية  دعمه 
املالكي »من محاوالت البعض اعتبار 
مساعدة ايران للعراق يف الحرب ضد 
داعش تدخال يف شؤونه«، مشرا اىل 
ان »القادة الشهداء ضحوا بحياتهم 
وس�الت دماؤهم دفاعا عن الوطن 

واملقدسات«.

املالكي يستغرب من اعتبار مساعدة إيران 
للعراق بحرب »داعش« تدخاًل بشؤونه
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    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح املعم�ار عالء مع�ن امني بغ�داد مع�رض امللصق 
للفنان�ني العراقيني ضم�ن فعاليات احتف�اء امانة بغداد 

بمئوية تأسيس الدولة والجيش العراقي .
وذكر بيان لالمانة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان » امني بغداد وبحضور س�كرتري القائ�د العام للقوات 

املس�لحة الفري�ق الركن محم�د البياتي افتت�ح معرض 
امللص�ق للفنانني العراقيني بالتعاون مع جمعية الفنانني 
التشكيليني العراقيني الذي ضم )٥٠( لوحة فنية يف مجال 
التصميم الطباعي ش�ارك بتنفيذها فنانون عراقيون من 
داخل وخ�ارج البلد جس�دت بط�والت الجي�ش العراقي 

احتفاًء بالذكرى املئوية لتأسيسه ». 
وق�ال امني بغداد ان » ه�ذا املعرض اقامت�ه امانة بغداد 

ممثلة عن البغداديني ملش�اركة الدول�ة العراقية الحديثة 
احتفاءها بعيد تأسيس�ها املئوي وكذلك مشاركة ابطالنا 
يف قواتنا املس�لحة بعيد تأس�يس الجيش العراقي املئوي 

.«
واض�اف ان » امانة بغداد اقام�ت عدة فعاليات منها هذا 
املعرض الفني وكذلك نصب اكرب ش�جرة بساحة التحرير 
تمث�ل العل�م العراق�ي يتجمع حوله�ا العراقي�ون يومياً 

لالحتفال بهذه املناسبة ». 
واعلن امني بغ�داد خالل حفل االفتتاح عن انطالق حملة 
نهضة واعمار بغداد التي تش�مل اكس�اء جميع مناطق 
العاصم�ة ب�كل محالتها بدءاً بمناطق منتخبة وتس�تمر 
لبقي�ة املناط�ق بالتع�اون م�ع وزارتي النف�ط واالعمار 
واالسكان وجهات أخرى ساندة يف الدولة بارشاف رئيس 

الوزراء وتوجيهه املبارش .

امني بغداد يفتتح معرضًا فنيًا احتفاًء بمئويتي العراق واجليش

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة التجارة، أمس األربعاء،س�بب 
»االنتكاس�ة« الت�ي تعرض�ت له�ا البطاقة 
التموينية، بينما كشفت عن تخصيص 648 
ملي�ار دينار من موازنة العام 2٠21 لتجهيز 

ثالث مواد أساسية.
وقال مدير دائرة الرقابة التجارية واملالية يف 
الوزارة محمد حنون، يف ترصيح صحفي، إن 
»البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات 
املالي�ة، لذل�ك ف�إن اس�تقرارها مرتبط بما 

يخصص لها من األموال«.
وأض�اف أن »التخصيص�ات املالي�ة للوزارة 
خالل الع�ام الجاري ه�ي 648 مليار دينار، 
لثالث مواد أساس�ية تشمل الس�كر والزيت 
وال�رز، يف ح�ني ت�وزع م�ادة الطح�ني م�ن 

الحنطة املسوقة من الفالحني ضمن املوسم 
التس�ويقي، أي أن املواط�ن سيتس�لم أربع 
م�واد أساس�ية لس�ت وجب�ات، باس�تثناء 
الطح�ني الذي ق�د يص�ل إىل 1٠ أو 11 وجبة 

يف السنة«.
وتاب�ع حن�ون أن »املواطن سيتس�لم كامل 
حصته من مادة الطحني، يف حني أن املفردات 
الباقية من السكر والرز والزيت، سيتسلمها 
كل 4٥ يوماً«، مشرياً  إىل أن »مشكلة البطاقة 
التمويني�ة يف العام املايض ه�ي عدم وصول 
املبال�غ إىل الوزارة، وبالت�ايل ما وصل لها هو 
مقدار يكفي ألربعة أشهر، يف حني أن املبالغ 

املتبقية هي أكثر من 1٥9 مليار دينار«.
وبني أن�ه يف »نهاي�ة العام امل�ايض وصل إىل 
الوزارة ما يكفي لوجبتني من السكر والزيت 
والرز، ولك�ن الوزارة لم تس�تطع التعاقد يف 

حينها لتوفري املواد، ألن آليات التعاقد تحتاج 
إىل إعالن ومناقصة وتحتاج لوقت، ولذلك مع 
بداي�ة العام الجديد 2٠21 ستس�تكمل املواد 

التي لم تجهز خالل العام املايض«.
خصص�ت  العام�ة  »املوازن�ة  أن  وأوض�ح 
بش�كل واضح املبالغ املالية، لذلك نتمنى أن 
تصل للوزارة بش�كل منتظ�م، للحفاظ عىل 
انسيابية تجهيز مفردات البطاقة التموينية 
بش�كل منتظم من دون تذب�ذب، وتجنب ما 

حصل يف العام املايض«.
وذكر أنه بحسب »التسلسل البياني للبطاقة 
التمويني�ة يف أعوام 2٠٠6 و2٠٠7 و2٠٠8 و 
2٠٠9 و2٠1٠ و2٠11 كان�ت املخصص�ات 
املالي�ة للبطاقة التموينية ت�راوح بني 6 إىل 
7 ملي�ارات دوالر، لكن تخصيصات البطاقة 

اآلن 648 مليوناً«.

التجارة حتدد سبب »انتكاسة« البطاقة التموينية وتعلن 
املبالغ املخصصة لـ »3« مواد بموازنة 2021

    بغداد / المستقبل العراقي

قالت النائبة شمائل سحاب، أمس األربعاء، إن وزارة النفط وافقت عىل اعادة املفسوخة 
عقوده�م من الحراس األمنيني يف رشكة نفط الش�مال اىل الخدمة، لحماية حقيل عجيل 

وعالس النفطيني يف محافظة صالح الدين.
ونصت وثائق حصلت املس�تقبل العراقي عىل نس�خة منها عىل أن »االسماء التي اعيدت 
للخدمة تبدأ بالتسلس�ل 1- ابراهيم ادهام حسني، وتنتهي بالتسلسل 443-محمد محل 

مزبان.
ودعت املشمولني بالعودة، اىل الحضور اىل قسم التصاريح االمنية يف مقر الوزارة، وتبليغ 
الرشكه لتزويدنا باالس�م الرباعي واللقب واس�م االم والتولد والس�كن لكل التسلس�الت 
وحس�ب الكت�اب ادناه«، مبينة أن »بداية االس�بوع القادم وق�ت مراجعة حقول عجيل 

وعالس مع جلب املستمسكات االربعة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة الكمارك، أمس االربعاء، ضبط 
مواد كهربائية وإنش�ائية بحوزة مسافر 

اجنبي يف كمرك مطار البرصة الدويل.
وذكر بيان للهيأة تلقت املستقبل العراقي 

نس�خة من�ه ان »كوادره�ا تمكن�ت م�ن 
ضبط مواد كهربائية ومواد انشائية كانت 
بحوزة مسافر صيني الجنسية قادما عرب 
الخطوط الجوية القطرية يف كمرك مطار 
الب�رصة الدويل«.وأض�اف ان�ه »ت�م اتخاذ 

األجراءات القانونية  الالزمة«.

النفط توافق عىل إعادة »443« 
حارسًا إىل حقيل عجيل وعالس

الكامرك تضبط مواد كهربائية وإنشائية 
بحوزة مسافر اجنبي يف كمرك مطار البرصة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن اتحاد األدباء والكتاب يف البرصة، أمس األربعاء، 
التحض�ري إلقامة مهرجان املربد بالتزامن مع معرض 
البرصة الدويل للكتاب، يف ش�هر ش�باط املقبل، مبدياً 
اس�تغرابه م�ن حدي�ث لوزي�ر الثقاف�ة بخص�وص 

املهرجان.
وق�ال رئي�س االتحاد س�لمان القاص�د إن »مهرجان 
املربد ل�ن يتحول إىل بوق للس�لطة، ويعود تأريخه إىل 
مئات السنني واآلن تحول إىل ملتقى للثقافات وتالقح 
األفكار بني مختلف الشعوب العربية التي تحرض فيه، 
وسوف نقيم املهرجان بدعم الوزارة أو بدونها«، مبيناً 
أن »التحض�ريات جاري�ة إلقامة املهرج�ان يف الثامن 
ع�رش إىل الراب�ع والعرشين من ش�هر ش�باط املقبل 

تزامناً مع معرض البرصة الدويل للكتاب«.
وأضاف س�لمان، »نس�تغرب من كالم وزي�ر الثقافة 
ال�ذي تحدث بمعيار ش�خيص لألس�ف، فه�و لم يكن 
مدعواً للمهرجان يف السنوات العرشة السابقة، وحجز 
ال�وزارة املخصصات املالية ملهرج�ان املربد ومرشوع 
إكم�ال دار األوبرا يف البرصة، وأيضاً إلغاء كتاب رئيس 
ال�وزراء الخاص بتوزي�ع قط�ع األرايض للكتاب، وال 

نعرف ماهي األسباب«.
وكان وزي�ر الثقافة حس�ن ناظم اعت�رب، أمس األول 
االثنني )4 كانون الثاني 2٠21(، أن »مهرجان املربد يف 
البرصة فقد أهميته بعد 2٠٠3، ويجب أن يكون هناك 
بدي�اًل عنه«، مش�رياً إىل رفضه »عق�د مؤتمرات للقاء 

الباحثني والشعراء واألدباء دون تحقيق إنجاز«.

احتاد أدباء البرصة: 
سنعقد مهرجان املربد 
بدعم الثقافة أو بدوهنا

    المستقبل العراقي / زهراء علي

اعلن محاف�ظ نينوى نجم الجبوري، أم�س األربعاء، عن وصول 
مبالغ االس�تقرار للوجبة الثانية البالغ�ة ٥٥ مليار دينار التي تم 
رصفها من قبل الحكومة االتحادية والخاصة بإعادة االس�تقرار 
يف املحافظة والتي س�تنفق عىل الخدمات البلدية والبلديات واملاء 

واملجاري والصحة باإلضافة للطرق والجسور هئية االعمار .
وق�ال الجبوري ان »فريقه الحكومي قد اقس�م ع�ىل أداء األمانة 
بكل نزاهة وش�فافية للنهوض بواقع املحافظة يف كافة املجاالت 

والقطاعات داخل املحافظة ».

حمافظ نينوى يعلن عن توزيع مبالغ إعادة 
االستقرار للوجبة الثانية البالغة »55« مليار

    بغداد / المستقبل العراقي

علقت وزارة الصحة، أمس االربعاء، عىل مسألة االصابات بكورونا 
املحور يف العراقي، فيما حددت موعد وصول لقاح فايزر.

وق�ال عض�و الفري�ق االعالم�ي يف وزارة الصح�ة ع�يل طاهر يف 
ترصي�ح صحف�ي انه »حت�ى االن لم نس�جل اصابات بالس�اللة 

الجديدة لفريوس كورونا يف العراق«.
وأض�اف ان »لقاحات فايزر س�تصل اىل العراق م�ن 6٠ منفذاً«، 
مبين�اً ان »أول وجب�ة س�تصل يف غضون ش�هرين بكمية مليون 

و٥٠٠ الف جرعة وتغطي 8 ماليني فرد بواقع جرعتني«.
وب�ني ان »املنافذ س�تجهز ب�دءا من ال��1٥ من الش�هر الجاري 

باألجهزة املطلوبة لخزن ونقل اللقاح«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدين، أمس األربعاء، توزيع رواتب املش�مولني 
ضمن شبكة الحماية االجتماعية يف عموم العراق .

وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إنه »تم توزي�ع رواتب الحماي�ة االجتماعية للرجال 

والنساء لشهر كانون الثاني«.
وأض�اف، أن »ال�رصف تم ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع االلكروني 
وبإمكان أي مواطن مش�مول بالراتب اس�تالم راتبه من ش�بكة 
فروعن�ا املنت�رشة يف بغ�داد واملحافظات أو م�ن مكاتب الرصف 

الخاصة أو يف أي مكان يتواجد فيه«.
وكان�ت وزارة العم�ل أعلنت إطالق رواتب اإلعان�ة االجتماعية يف 

دفعتها األوىل لعام 2٠21.

    بغداد / المستقبل العراقي

أنه�ت الهيئة العام�ة للجمارك أزم�ة تكدس البضائ�ع يف موانئ 
ام ق�رص، تنفي�ذا للقرار الحكوم�ي 211، بينما أوصت بتس�هيل 

االجراءات للمخولني واملخلصني يف املنافذ الحدودية.
وقال مدير الهيئة صادق هويدي يف ترصيح للصحيفة الرس�مية 
إن »الهيئ�ة نفذت القرار 211 لس�نة 2٠2٠ ع�رب اتخاذ اجراءات 
تقيض بإدخال اكثر من 12٥٠ حاوية حكومية مكدسة يف موانئ 
ام ق�رص للبالد«، مبينا ان »معظم محتوياتها تس�تخدم يف انتاج 

الكهرباء والنفط الخام والدعم اللوجستي«. 
واض�اف ان »الهيئة اصدرت اوام�ر اىل املراكز الجمركية يف موانئ 
البرصة واملنافذ االخرى تقيض بتسهيل االجراءات ملخويل الوزارات 
وال�رشكات واملخلصني حتى يف عطلة راس الس�نة امليالدية وعىل 

مدار 24 ساعة«.
ولفت هويدي اىل ان »لجنة مكتب رئيس الوزراء لتنفيذ القرار 211 
لس�نة 2٠2٠ لم تدخر جهدا يف تس�هيل االجراءات امام الوزارات 
والرشكات الحكومية املس�تفيدة من املواد واملعدات املستوردة«، 
مبين�ا ان »اعضاء اللجنة عىل تواصل مع املراكز الجمركية بهدف 

اخالء املوانئ من الحاويات الحكومية«.

الصحة: »كورونا املتحور« 
لـم يدخل إىل العراق 

الرافدين يطلق رواتب احلامية االجتامعية

مديرالكامرك يعلن هناية أزمة 
احلاويات املكدسة يف املوانئ

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الطاقة االيراني أن املس�تحقات املالي�ة املرتبة عن توري�د الكهرباء للعراق 
تعادل نحو شهرين من التصدير.

وأوض�ح رض�ا اردكاني�ان يف ترصي�ح عىل هامش االس�بوع ال� 3٥ لتدش�ني مش�اريع 
بقطاع�ات الكهرباء واملي�اه والرصف الصح�ي، أن »ايران لديها عق�دان للنقد االجنبي 
للكهرباء والغاز مع العراق وبحس�ب اعالن رشكة }توانري{ االيرانية لتوليد ونقل وتوزيع 
الكهرب�اء يف الخام�س من يناير/كانون الثاني، فأن مس�تحقات الكهرب�اء املرتبة عىل 

العراق أقل من شهرين«.
وأشار اىل أنه »ومنذ 2٠٠4 حتى االن ايران تصدر الكهرباء للعراق ويتم تسديد املستحقات 
مب�ارشة او عرب دفعها للجهات املطالبة بالقطاع الخاص، ولذلك فان مس�تحقات قطاع 

الكهرباء ليست بذلك الحجم«.
وب�نينّ اردكاني�ان أن »ايران تصدر الغاز للع�راق الذي بدوره يس�لمه للرشكات الخاصة 
بغية تش�غيل املحطات الصغرى والكربى وتقديم الطاقة الكهربائية للناس وبالتايل فان 

الكهرباء والغاز تعدان سلعتني لخدمة شعب هذا البلد«.
وأس�تدرك أن »الراكم يكمن يف مس�تحقات صادرات الغاز االيران�ي للعراق وهي تتكون 
من قسمني، االول مودعة بحساب الرشكة الوطنية للغاز لدى املرصف التجاري العراقي 

واآلخر لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها«.
يذك�ر ان وزير الطاقة االيراني رضا اردکانیان ق�د زار عىل رأس وفد مرافق له العاصمة 
بغ�داد األس�بوع املايض ونقل خ�الل لقائه رئيس مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
»تعهدات الحكومة االيرانية باستئناف ضخ الغاز اإليراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه 

مؤخرا ألسباب فنية«.
ولك�ن حتى أمس لم يعود الغاز االيراني للمحط�ات العراقية وبررت ذلك وزارة الكهرباء 
ان »االتف�اق املبدئي يتج�اوز صالحيات وزير الطاقة االيراني ونح�ن بانتظار املوافقات 

الحكومية لطهران« مبينة ان »االمور ستسري بصورة جيدة خالل االيام املقبلة«. 
وحسب رشكة الغاز اإليرانية، فقالت يف وقت سابق ان هناك فواتري ب�٥ مليارات دوالر عىل 
العراق منها 3 مليارات محجوبة ال يمكن الوصول إليها وتشري إىل أن األموال املحجوبة ال 

يمكن الوصول إليها يف املرصف العراقي للتجارة بسبب العقوبات االمريكية.
ويف س�ياق آخر أفاد مس�ؤول عراقي األثنني بأن الواليات املتحدة مددت اإلعفاء املمنوح 

للعراق من العقوبات املفروضة عىل إيران يف مجال الطاقة لثالثة أشهر إضافية.

ايران: املستحقات املالية املرتتبة عن توريد 
الكهرباء للعراق تعادل شهرين من التصدير

التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي 
الشهداء ضمن قناة االعرتاضات

االستخبارات تلقي القبض 
عىل »4« متهمني بحوزهتم 

عجالت غري اصولية يف كركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي، أمس االربع�اء، نتائج قبول 
الطلبة من ذوي الش�هداء املتقدم�ني اىل قناة االعراض�ات ضمن متعلقات 

القبول املركزي للعام الدرايس 2٠21/2٠2٠.
وقال املتحدث الرسمي حيدر العبودي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن النتائ�ج املعلنة يف بوابة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة تضمنت 
قبول 46٠ طالبا حس�ب فئات ذوي شهداء الحش�د الشعبي وذوي ضحايا 
العمليات الحربية واألخطاء العس�كرية والعمليات اإلرهابية وذوي ش�هداء 

جرائم حزب البعث املنحل«.
وأضاف أن »القبول شمل املتقدمني اىل قناة االعراضات من الطلبة الذين لم 
يقدم�وا للقبول املركزي وكذلك الذين لم يظه�ر لهم قبول واملتقدمني الذين 

معدالتهم أكثر من 7٥% وظهر قبولهم يف أحد املعاهد«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

االس�تخبارات  وكال�ة  أعلن�ت 
أم�س  االتحادي�ة،  والتحقيق�ات 
األربع�اء، ع�ن إلق�اء القب�ض عىل 
اربع�ة متهم�ني بحوزته�م خمس 
عج�الت غ�ري اصولي�ة يف محافظة 
بي�ان  يف  الوكال�ة  كركوك.وذك�رت 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
أنه »م�ن خالل البح�ث والتحري يف 
قواط�ع املس�ؤولية ع�ن العج�الت 
غ�ري االصولي�ة الت�ي م�ن املمك�ن 
أس�تخدامها بالعملي�ات االرهابي�ة 
والجريم�ة املنظمة، حي�ث تمكنت 
مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة 

الجريم�ة  اس�تخبارات  ب مديري�ة 
املنظم�ة كرك�وك يف وزارة الداخلية 
من إلقاء القبض عىل اربعة متهمني 
يف منطقة الخرضاء ضمن محافظة 
كركوك ضبط بحوزتهم خمسة من 
تلك العجالت الت�ي ليس لها عائدية 
يف دوائ�ر املرور داخ�ل معرض لهم 

لبيع السيارات«.
وأضافت أنه »من خالل التحقيقات 
االولي�ة معه�م اعرف�وا بتجارتهم 
لتل�ك العجالت التي تدخ�ل اىل البالد 
بص�ورة غ�ري رس�مية ، وق�د ت�م 
مصادرة العجالت وتوقيف املتهمني 
وفق احكام املادة 443 ق ع حس�ب 

قرار قايض التحقيق«.

صادق على حتويل خور الزبري اىل ناحية

حمافظ البرصة: االسبوع املقبل سيتم توزيع االرايض 
السكنية عىل كافة رشائح املحافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعل�ن رئي�س لجن�ة الس�كن العلي�ا يف 
محافظ�ة الب�رصة املحافظ اس�عد عبد 
االمري العيداني ان االس�بوع املقبل سيتم 
توزيع قطع األرايض الس�كنية عىل كافة 
الرشائح املس�تحقة من ابناء املحافظة، 
الفت�ًا اىل ان التوزي�ع س�يكون يف املدينة 

الرياضية.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن 
مكتب�ه األعالمي الخاص خ�الل اجتماع 
لجنة السكن بحضور كافة دوائر الدولة 
املعنية ان االس�بوع املقبل س�يتم توزيع 
قط�ع االرايض الس�كنية لكافة الرشائح 

املستحقة من ابناء البرصة.
وب�ني محافظ الب�رصة ان أس�باب تأخري قطع 
االرايض الس�كنية يف الف�رة املاضية كان نتيجة 
جائحة كورون�ا فضالً عن بعض األمور املتعلقة 

باإلجراءات القانونية واإلدارية الخاصة باالرايض 
يف دوائر الدولة.

إىل ذل�ك، صادق محافظ البرصة املهندس اس�عد 
عبد االمري العيداني عىل الحدود اإلدارية الخاصة 
بتحوي�ل خور الزب�ري اىل ناحية يأت�ي ذلك خالل 

لق�اء رئي�س الوح�دة اإلداري�ة يف قضاء 
الزبري.

وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن 
مكتبه االعالمي الخاص خالل لقائه قائم 
مق�ام قضاء الزبري عب�اس ماهر انه تم 
هذا الي�وم املصادقة عىل الحدود اإلدارية 
الخاصة بتحويل خ�ور الزبري اىل ناحية.
م�ن جهت�ه، اوض�ح قائم مق�ام قضاء 
الزب�ري عباس ماه�ر انه ت�م العمل عىل 
اكمال كافة االج�راءات املتعلقة بتحويل 
خ�ور الزب�ري اىل ناحي�ة بع�د مصادق�ة 
محاف�ظ الب�رصة، الفت�اً اىل ان التأخ�ري 
يف تحوي�ل خ�ور الزب�ري اىل ناحي�ة كان 
نتيجة جائحة كورونا يف الفرة املاضية، 
مبين�اً اىل ان االس�بوع املقب�ل س�يتم التوجه اىل 
وزارة التخطي�ط لغرض إكم�ال كافة املتطلبات 
الس�تحداث الوحدات االدارية بموجب التعليمات 

التي أصدرتها وزارة التخطيط.

النفط ختطط لتطوير إنتاج الغاز 
يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

تخط�ط وزارة النف�ط، الدام�ة وتطوير 
 2٠٠ اس�تثمار  ووض�ع  الغ�از،  إنت�اج 
مقم�ق يف اليوم الواحد يف حقول ذي قار 

من اولوياتها.
وقال وكيل الوزارة لش�ؤون االستخراج 
كري�م حطاب، خ�الل ترؤس�ة اجتماعاً 
الغ�راف  حق�ل  يف  املش�ركة  ل�إدارة 
النفط�ي باملحافظ�ة، يف بي�ان لل�وزارة 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
إن »حق�ول املحافظة تع�دنّ من الحقول 
النفطي�ة الواع�دة يف الع�راق، وتحظى 
باهتمام ال�وزارة، اذ تحرص عىل توفري 
بيئة العمل املناس�بة للرشكات الوطنية 
واألجنبي�ة م�ن أج�ل تحقي�ق األهداف 

املشركة”.
واش�ار اىل “أهمي�ة توس�يع مش�اريع 
والبن�ى  النفطي�ة  الحق�ول  تطوي�ر 
التحتي�ة وإدامة اإلنت�اج يف املحافظة”، 

مبين�ا ان “ال�وزارة تهدف اىل اس�تثمار 
الغ�از املصاح�ب للعملي�ات النفطية يف 

املحافظة”. 
وكش�ف عن “قيام الوزارة بالتعاقد مع 
رشك�ة عاملية متخصص�ة يف هذا املجال 
الس�تثمار ) 2٠٠ مقم�ق( يف ذي قار، إذ 

يعد ذلك خطوة مهمة تس�هم يف إحداث 
نقلة نوعية”.

وأشاد حطاب “بدور الرشكات الوطنية 
باملس�اهمة يف عملي�ات الحف�ر وتنفيذ 
مش�اريع البنى التحتي�ة، وتوفري فرص 

العمل ألبناء املحافظة”.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 018-SC-20-EBS 
Provision of air ticket booking and accommodation services 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of air ticket booking and accommodation services 
Tender No.: 018-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two to four contractor to execute project Provision of air ticket 
booking and accommodation services，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Tan Li tanli@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be 
accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the EXTENDED tender submission deadline 4:00 PM January 24th, 2021 based on the ITB 
documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 10021/178  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 28 ك3

الجنس ساحة بيع الغاز مع )13( حانوت
النوع ملك رصف

رقم الباب  
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة  )2( دونم
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / 
مقدار املبيع / عموم العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف  حديثة  باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن  عام�ر حردان حس�ب الله  لقاء طل�ب الدائن املرتهن الرشك�ة العراقية لتصنيع 
وتس�ويق التمور /البالغ )440,000,000  دينارا ( اربعمائة واربعون مليون دينار فقط  
فعىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوم�ا اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة )440,000,000( دينارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 11540/178  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 28 ك3

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب  
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة  1815 مر 
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / عبد القادر املاز محمد
مقدار املبيع / عموم العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف  حديثة  باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن  عبد القادر املاز محمد لقاء طلب الدائن املرتهن الرشكة العراقية لتصنيع وتسويق 
التمور البالغ )672,000,000  ( س�تمائة واثنان وس�بعون مليون  دينار فعىل الراغب يف 
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )672,000,000( دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 3230/178  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 28 ك3

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب  
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة  638 مر
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / انوار عبد الباقي مهدي
مقدار املبيع / عموم العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف  حديثة  باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن  ان�وار عب�د الباقي مهدي لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن الرشك�ة العراقية لتصنيع 
وتس�ويق التمور البالغ )87,000,000 ( سبعة وثمانون مليون دينار فقط فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة )87,000,000( دينارا وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2979/ب2020/2

التاريخ 2021/1/4
اىل املدعى عليه / ابراهيم صفاء ابراهيم

اقامت املدعية نادية ابراهيم حميد الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي تطلب فيها 
الحك�م باجر املثل للعق�ار املرقم 2/2026 
حي الحسني بمبلغ قدره خمسة واربعون 
ملي�ون دين�ار ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
واش�عار مختار حي الحس�ني 2 / الحنانة 
املدعو حيدر جعفر عبد كله لذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
املرافع�ة  موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ني 
املصادف يف ي�وم 2021/1/14  وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 3576
التاريخ 2020/12/17

اىل  / املدعوه / فطم حسن مهدي
اعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة  ابتهال محمد 
رض�ا حس�ن مه�دي طلب�ا اىل ه�ذه 
املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعوة ) فطم حسن مهدي 
( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2319/ب/2019

التاريخ : 2021/1/5
اعالن

اىل املدعى عليه / سالم مجهول عليوي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد  
  2019/12/30 يف   2319/ب/2019 
بالزام�ك ان�ت واملدع�ى عليه ك�رار حيدر 
يوس�ف بالتكافل والتضام�ن بتاديتكم اىل 
املدع�ي مدير عام رشكة التام�ني الوطنية 
اضاف�ة لوظيفته مبلغ مق�داره اثنا عرش 
مليون دينار عراق�ي كتعويض الذي دفعه 
املدع�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
مخت�ار  واش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
واختياري�ة منطقة حي الحس�ن 2 املدعو 
حس�ام س�لطان امليايل  فقد تق�رر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور  بصحيفتني محليتني 
يوميتني ول�ك حق االعراض واالس�تئناف 
والتميي�ز خالل امل�دة القانونية وبعكس�ه 
س�وف يكتس�ب  القرار الدرج�ة القطعية  

وفق القانون
القايض

مؤيد رياح غازي

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظ�ة املثنى / قس�م ش�ؤون االحوال 

املدنية 
اعالن

ق�دم املواط�ن ) قاس�م عب�د االم�ري عب�د 
الصاحب( طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه 
تسجيل اللقب يف قيده وجعله ) اليارسي(  
وعم�ال باح�كام امل�ادة ) 24/ثاني�ا( م�ن 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
املع�دل تقرر نرش الطل�ب باحدى الصحف 
املحلي�ة فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرة ع�رشة ايام من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /

وكالة

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ش.م / اث�ري محمد 

هاني نارص الدعمي 
مح�ل العم�ل / مديرية رشط�ة محافظة 

النجف االرشف واملنشات
العنوان / بابل / الحلة � حي بابل  

بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة 32/اوال وثانيا  
من قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 

14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ى تبليغك 
بواس�طة هذا  االعالن ع�ىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خالل مدة اقصاها ثالثون يوم  اعتبارا من 
تاري�خ تعليق هذا االع�الن  يف محل اقامتك  
وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
استنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من 
قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ش.م / ع�يل كاظ�م 

مجهول صدام الجبوري
مح�ل العم�ل / مديرية رشط�ة محافظة 

النجف االرشف واملنشات
العنوان / النجف االرشف / قضاء املناذرة  

� حي العسكري  
بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة 32/اوال وثانيا  
من قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 

14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ى تبليغك 
بواس�طة هذا  االعالن ع�ىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خالل مدة اقصاها ثالثون يوم  اعتبارا من 
تاري�خ تعليق هذا االع�الن  يف محل اقامتك  
وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
استنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من 
قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

املالحظ  / م.ق 
معمر انور ذهب

مدير دائرة التسجيل العقاري يف حديثة

املالحظ / م.ق
معمر انور ذهب

مدير دائرة التسجيل العقاري يف حديثة

املالحظ / م.ق
معمر انور ذهب

مدير دائرة التسجيل العقاري يف حديثة
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جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة/2021/3

التاريخ/2021/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل 
71/2 م 37 ام هلي�ل الواقع يف الكوت  العائده 
اىل للمدي�ن )محم�د طالب محم�د( املحجوزه 
لق�اء طل�ب الدائ�ن )ع�ي ن�وري عواد(البالغ 
)100,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ى الراغب 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة ) 
30يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي.
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  طريق بغداد/ كوت 71/2 
م37 ام هليل 

2-جنس�ه ونوع�ه:-  ارض زراعي�ة  تس�قى 
بالواسطة

3-ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ؤرش بخارطة 
االفراد 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة: 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-

8_القمية املقدرة : اسهام املدين 120,000,000 
مائة و عرون مليون دينار

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة/2021/4

التاريخ/2021/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل 
453/19 ال�راي الواق�ع يف الك�وت  العائ�ده 
اىل للمدي�ن )ميادة س�عيد ص�ري( املحجوزه 
لق�اء طل�ب الدائ�ن )ع�ي ن�وري عواد(البالغ 
)100,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ى الراغب 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة ) 
30يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  كوت/الحيدرية  453/19 
الراي 

2-جنسه ونوعه:-  بستان
3-ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ؤرش بخارطة 

االفراد 
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة: 
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-
8_القمية املقدرة : اسهام املدين 110,000,000 

مائة و عرة مليون دينار
���������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة/2021/1

التاريخ/2021/1/5 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل 
1880/1 م 46 نص�ف الدجيل الواقع يف الكوت  
للمدي�ن )غني�ة ش�مران مط�ر(  اىل  العائ�ده 
املحج�وزه لق�اء طل�ب الدائن )مه�دي كاطع 
منش�د(البالغ )300,000( ال�ف دين�ار فع�ى 
الراغ�ب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ) 30يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنر 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عى 

املشرتي.
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  كوت 1880/1 م46 نصف 
الدجيل 

2-جنسه ونوعه:-  عرصة 
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة: 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-

8_القمية املق�درة : 300,000 عن حصة املدين 
بالغه 396سهم

���������������������������������������
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 43/ب/2015
التاريخ: 2021/1/4

إعالن 
تبيع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 
332 مقاطعة 7 نهر خوز وذلك يف تمام الساعة 
الثاني�ة عر من ظهر الي�وم الثالثني من اليوم 
التايل لنر هذا االع�الن. فمن له رغبة بالراء 
الحض�ور يف دي�وان هذه املحكمة مس�تصحباً 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن 
القيمة املقدرة وبصك مصدق إن لم يكن رشيكاً 
وان أج�ور املن�ادي ع�ى املش�رتي كم�ا مبينة 

أوصافه أدناه.   
القايض / مصطفى شاكر عي

األوصاف:     
العقار عبارة عن بس�تان تس�قى سيحاً بمياه 
امل�د مس�احته 3 دون�م و10 أول�ك ملك رصف 
ويق�ع ع�ى ش�ارع عام مبل�ط يف منطق�ة أبو 
كورصة خايل من املش�يدات مغ�روس بعدد من 
أش�جار النخيل بأن�واع واع�داد مختلفة وعدد 
م�ن أش�جار الس�در املثم�رة القيم�ة املق�درة 
للدون�م الواح�د مبل�غ مائة وخمس�ون مليون 
دينار، فتك�ون القيمة العمومي�ة مبلغ وقدره 
510000000 دينار خمس�مائة وعرة مليون 

دينار ال غريها.
���������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد )عبداالمري 
فالح ش�هاب( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل اللقب من 
)العطب( اىل )املوس�وي(. فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عر يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق أحكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي  

مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: 5 /2021

 التاريخ:5 /1 /2021         
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النعماني�ة العق�ار 
التسلس�ل 70/2 م 37 ام هلي�ل الواقع يف 
الك�وت  العائده اىل للمدي�ن )عباس كريم 
نهايه( املحجوزه لق�اء طلب الدائن )الزم 
  )2,000,000( س�لطان(البالغ  حس�ن 
مليون دينار فعى الراغب بالراء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ) 30يوما ( تبدأ 
م�ن الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التسجيل والداللية عى املشرتي 

.
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي                                  
املواصفات

1-موقعة ورقم�ه :-  طريق بغداد / كوت 
70/2 م37 ام هليل 

2-جنس�ه ونوعه:-  ارض زراعية تس�قى 
بالواسطة 

3-حدوده واوصافه : كما مؤرش بخارطة 
االفراد

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة: 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-

املدي�ن  حص�ة   : املق�درة  8_القمي�ة 
5,000,000 خمسه مليون دينار

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة/2021/7

التاريخ/2021/1/5 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النعماني�ة العق�ار 
التسلس�ل 71/2 م 37 ام هلي�ل الواقع يف 
الكوت  العائده اىل للمدين )منصور س�كر 
فرحان( املحجوزه لقاء طلب الدائن )هيام 
الرحمن(البال�غ )2,000,000(  كريم عبد 
مليون دينار فعى الراغب بالراء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ) 30يوما ( تبدأ 
م�ن الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي.

املنفذ العدل
عي طالب عزيز الجليي

املواصفات 
1-موقعة ورقم�ه :-  طريق بغداد/ كوت 

71/2 م37 ام هليل 
2-جنس�ه ونوعه:-  ارض زراعية  تسقى 

بالواسطة
3-حدوده واوصافه : كما مؤرش بخارطة 

االفراد 
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة: 
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-
املدي�ن  حص�ة   : املق�درة  8_القمي�ة 

5,000,000 خمسه مليون دينار
���������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1378|2020
التاريخ/2021/1/5 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل  
792/2م 38   الخاجي�ة الواق�ع يف الكوت 
العائ�د املدين�ه )زينب عبد الكاظم س�عد( 
املحج�وز لق�اء طلب الدائن )س�الم حميد 
احمد(البالغ )17,250,000( مليون دينار 
فعى الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )15يوما ( تب�دأ من اليوم التايل 
للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  792/3م38 الخاجية 
الواقع يف الكوت  

تس�قى  بس�تان  ونوع�ه:-  2-جنس�ه 
بالواسطه 

3-ح�دوده واوصافه : عرص�ه خاليه من 
الشواغل تعادل االسهم 520سهم تمليكها 

للمدينه  
4-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل 

5-� مساحتة :- 125م2
  6درجة العمران : 

7– الشاغل : 
8_القمية املقدرة : 20,000,000 عرون 

مليون دينار عراقي ال غري
���������������������������������������

فقدان 
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة من 
اعدادية املتنبي يف البرصة باس�م الطالب/ 
مقت�دى محس�ن عب�د ، فمن يعث�ر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار. 
���������������������������������������

فقدان 
فقد الوص�ل الصادر من بلدي�ة النعمانية 
املرقم 753087 يف 26 / 12 / 2018 بمبلغ 
261000 مائتان وواحد وستون الف دينار 
باس�م / عي كاظم حن�ش والوصل املرقم 
بمبل�غ   2018  /  12  /  26 يف   753088
261000 مائتان وواحد وستون الف دينار 
باسم / عي كاظم حنش – فعى من يعثر 

عليهما تسليمهما لجهة االصدار .

اىل الريك قاسم احمد جياد 
اقت�ى حض�ورك اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض 
 50452 املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
/3حي النداء خالل عره ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك طالبه االجازه 
ايات فيصل سدران

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

ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ) 
2256( يف  12 / 11 / 2020 يف اع�الن مديري�ة 
االح�وال املدنية والج�وازات واإلقام�ة يف النجف 
االرشف والخ�اص باملدع�و ) عي حمي�د باقر( 
الذي يروم تس�جيل لقبه وجعله )القرييش( بدال 
م�ن ) دراغ( حي�ث ورد يف اعالنك�م اعاله اس�م 
تس�جيل اللقب ) فراغ( والصحيح ) دراغ( / لذا 

اقتى التنويه
���������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة/2021/6

التاريخ/2021/1/5 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل 
70/2 م 37ام هليل الواقع يف الكوت  العائده اىل 
للمدين )هادي رحيم ضمد( املحجوزه لقاء طلب 
الدائ�ن )ليى جر رايض (البال�غ )2,000,000( 
مليون دينار فعى الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة ) 30يوما ( تب�دأ من اليوم 
التايل للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رة من املائ�ة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عى املشرتي.
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-  طريق بغداد/ كوت 70/2 
م37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه:-  ارض زراعية  
3-ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ؤرش بخارط�ة 

االفراد 
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة: 
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-
8_القمي�ة املق�درة : حصة املدي�ن 5,000,000 

خمسه مليون دينار
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة/2021/2

التاريخ/2021/1/5 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل 
3319/1 م 39اله�ورة الواقع يف الكوت  العائده 
اىل للمدي�ن )عي ن�وري عواد( املحج�وزه لقاء 
طل�ب الدائ�ن )فري�ال طال�ب محم�د (البال�غ 
)400,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ى الراغب 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة ) 
30يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-  كوت/الحيدرية  3319/1 
الراي 

2-جنسه ونوعه:-  بستاني
3-ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ؤرش بخارط�ة 

االفراد 
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة: 
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-
8_القمي�ة املق�درة : 410,000,000 اربعمائة و 

عرة مليون دينار
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1379|2020
التاريخ/2021/1/5 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت العقار التسلس�ل  
792/2م 38   الخاجي�ة الواق�ع يف الكوت العائد 
املدين�ه )زين�ب عب�د الكاظ�م س�عد( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن )رف�ل داود حس�ني(البالغ 
الراغ�ب  )17,250,000( ملي�ون دين�ار فع�ى 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
)15يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

الخاجي�ة  792/3م38    -: ورقم�ه  1-موقع�ة 
الواقع يف الكوت  

2-جنسه ونوعه:- بستان تسقى بالواسطه 
3-حدوده واوصافه : عرصه خاليه من الشواغل 

تعادل االسهم 520سهم تمليكها للمدينه  
4-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل 

5-� مساحتة :- 125م2
  6درجة العمران : 

7– الشاغل : 
8_القمية املقدرة : 20,000,000 عرون مليون 

دينار عراقي ال غري
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فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة من 
متوسطة دمش�ق للبنني واملعنونة اىل متوسطة 
الخلي�ل املس�ائية باس�م الطال�ب منتظ�ر عبد 
الحس�ن حس�ني فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
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فقدان
فق�دت مني الوثيق�ة املرقم�ة 00061714�25 
ذات الع�دد 172  /  2020/2/3 الص�ادرة م�ن 
متوس�طة الصادقني املعنون�ة اىل مديرية تربية 
املثن�ى / قس�م االمتحانات باس�م / غيث عالء 
عبد الزهرة عى من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
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اىل الريك عباس مسلم عبودي 
اقتى حض�ورك اىل مقر بلدي�ه الكوفه لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 22108 /3حي 
ميس�ان خ�الل ع�ره اي�ام ويخالف�ه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالبه االجازه 
مروه حسن عباس

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل حصة الراهن /رنا عبد الحليم صميدع
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة 3/11122  صدام 
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 جزيرة النجف

الجنس : دار
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن )15,175,750( دينارا  خمس�ة عر 
ملي�ون ومائة وخمس�ة وس�بعون الف وس�بعمائة 

وخمسون دينار  
اس�م الدائ�ن املرته�ن : حص�ة  / رن�ا عب�د الحلي�م 

صميدع 
تاريخ االستحقاق 2010/12/31

وصف س�جل التأمينات العينية    2 ت 2009/1   21 
مداينة

مح�ل االقام�ة املب�ني بالعق�د  نج�ف / ح�ي صدام 
3/11122 جزيرة النجف 

بناء عى اس�تحقاق الدين املبني اع�اله وطلب الدائن 
تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد 
وانه لي�س لك محل اقامة معلوم غ�ريه فتعتر بذلك 
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع 
الدين وتوابعه خ�الل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نر االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل  
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 511/ب2013/2
التاريخ 2020/12/31

اعالن
بن�اءا عى الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 33/1616 ب�راق جديدة ( يف 
النج�ف  علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار 
املذكور اعاله واملبين�ة اوصافة وقيمته املقدرة ادناه 
فعى الراغبني بالراء مراجع�ة هذه املحكمة خالل 
ثالثون يوما من اليوم الثاني لنر االعالن مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املق�درة  بموج�ب صك مص�دق المر ه�ذه املحكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر م�ن مرصف الرافدي�ن / رقم 
)7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عر م�ن اليوم االخ�ري من االع�الن يف هذه 
املحكم�ة وعى املش�رتي جلب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف :العقاراملرق�م 33/1616 ب�راق جديدة يف 
النجف عبارة عن دار مف�رزه اىل ثالث اجزاء بصورة 
غري رس�مية ركن عى شارعني كل شارع بعرض 12 
مرت لكل ش�ارع مس�احتها االجمالية 330 مرت مربع 
الجزء االول مس�تخدم محل لبي�ع الخرض يف الطابق 
االريض ام�ام الطاب�ق العلوي فهو مخزن مس�تخدم 
من قبل ش�اغل املحل مس�احة الجزء املذكور 75 مرت 
مربع درجة عمران الجزء املذكور متوس�طة مسقف 
بالكونكري�ت مش�غول من قب�ل احم�د الرماحي اما 
الجزء الثاني الركن عبارة عن دار س�كن تحتوي عى 
مدخل واستقبال ومكشوفة وغرفتني احدها سقفها 
مترضر ورسداب والجزء املذكور غري مشغول لحضة 
الكش�ف وخربة لم تدخل املحكم�ة اىل بعض اجزاءه 
كونه ايل للسقوط سقوفه من الشيلمان القديم امام 
الج�زء الثالث فهو محل لبيع الدراجات بثالث طوابق 
االول والثاني مسقف بالكونكريت اما الطابق الثالث 
مس�قف بالسندويج مساحة الجزء املذكور 110 مرت 
مربع مش�غول م�ن قبل هادي حس�ني وه�و يرغب 
بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر العقار 
بالكام�ل مجهز باملاء والكهرب�اء الجزء الثالث درجة 
عمرانه جيدة جدا مبني بالطابوق وان القيمة الكلية 
للعقار مبل�غ ) 875,300,000( ثمانمائة وخمس�ة 

وسبعون مليون وثالثمائة الف دينار ال غريها 
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وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل حصة الراهن / عمار محمد عي تكي 

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 3/29884  عروبة 

املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 جزيرة النجف
الجنس : دارين

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن )507,164,000( دين�ارا  خمس�مائة 
وسبعة مليون ومائة واربع وستون الف دينار 

اسم الدائن املرتهن : جامعة الكوفة  
تاريخ االستحقاق حسب الطلب

وصف سجل التأمينات العينية    1205 مجلد 2 حكم 
الرهن يف 2017/4/23

مح�ل االقامة املب�ني بالعقد  نج�ف / نجف /عروبة 
3/29884 مقاطعة 4 جزيرة النجف 

بناء عى اس�تحقاق الدين املبني اع�اله وطلب الدائن 
تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد 
وانه لي�س لك محل اقامة معلوم غ�ريه فتعتر بذلك 
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع 
الدين وتوابعه خ�الل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نر االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل  
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مجلس القضاء االعى

محكمة استئناف النجف االتحادية 
الهيئة االستئنافية 

العدد / 294/س/2018
التاريخ 2020/1/21

اىل املستانف عليه  / محمد عمران كاظم
تبليغ

تحية طيبة ..
لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكم�ة م�ن قبل 
املس�تأنف مدي�ر بلدي�ة النج�ف /اضاف�ة لوظيفته 
بخصوص القرار الصادر من محكمة بداءة النجف يف 
الدعوى املرقمة 1231/ب2015/5 والذي يطلب فيه 
فس�خ الحكم البدائي ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب امني محلة 525 يف مدينة الحس�ينية يف بغداد 
الس�يد جاس�ب دعري عبود  عليه  تقرر تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح ي�وم املرافعة املصادف 2021/1/11 
الس�اعة الثامن�ة والنص�ف  صباح�ا ويف حالة  عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية 

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

نر يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 2286 يف 
2020/12/27 االعالن الخاص بمديرية تنفيذ الكوفة 
والخاص بالعقارين املرقمني 75/2 مقاطعة 24 البو 
حداري والعقار 3/75 مقاطع�ة 24 البوحداري ذكر 
اس�م احد املدينني نجية عزيز وناس خطأ والصحيح 

هو نجيحة عزيز وناس لذا اقتى التنويه
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فقدان

بتاري�خ  املرقم�ة 00053946�25  الوثيق�ة  فق�دت 
2020/12/17 والص�ادرة من املديرية العامة لرتبية 
محافظة النجف االرشف مدرسة عبد الله بن الحسني 
حاليا االطلس س�ابقا باس�م الطالب صف�ا عي عبد 
واملعنونة اىل املديرية العام�ة لرتبية محافظة النجف 
قس�م االمتحانات فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

اىل الريك  امال عبد الجبار احمد
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان الكائن  يف  النجف 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عى  قي�ام رشيكك 
)حس�ن عباس حميد(  بالبناء عى حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقمة 3/68098 حي الن�داء رقم املقاطعة 
4 اس�م املقاطعة جزيرة النجف لغرض تسليفه قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوما داخل 
العراق وش�هر خارج الع�راق من تاري�خ نر االعالن  

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
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مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي املنطقة 
الرابعة

2 � اسم املشتكي : الحق العام : 
3 � اس�م املحك�وم الغائ�ب ش.م احمد مجيد يوس�ف 

كعيد ابو غنيم 
4 � رقم الدعوى : 2018/741

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 
6 � تاريخ الحكم : 2018/10/7

7 � امل�ادة القانوني�ة )32/اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل

8 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخ�ي املنطقة الرابعة عى املدان ش.م ) احمد مجيد 
يوسف كعيد ابو غنيم بالسجن  ملدة سبع سنوات وفق 
احكام املادة 32/اوال من ق ع د املرقم 14 لسنة 2008 
املع�دل بداللة امل�واد 61/اوال و 69 /اوال من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 بداللة املادة 2/2 م�ن ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل القانون االصل�ح للمتهم اختالس 

املسدس املوصوف ادناه 
9  �تضمين�ه مبلغ ق�دره )3,093,000( ثالثة ماليني 
وثالثة وتس�عون الف دينار عراقي عن قيمة املس�دس 

نوع كلوك املرقم  
ملحقات�ه مع عتاد عدد 18 اطالقه مع كراب مس�دس 

)GLZ583(عدد 1   مع
 وفق احكام املادة )32/ثانيا( من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل ع�ى ان يس�تحصل املبلغ وف�ق احكام 

القانون )وقت الفعل( 
10 � يع�د مط�رودا من الخدمة يف ق�وى االمن الداخي 
)بحك�م القانون( اس�تنادا الحكام امل�ادة )38/اوال/أ 
/ج(  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل بع�د 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بدالل�ة املادة )89/

اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

  2008
13 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م املخل�ة بالرف 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )21/أ/6( م�ن ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
14 � تعميم اوصاف السالح املوصوف اعاله عى كافة 

تشكيالت الداخلية والوزارات االمنية
15 � قرارا  غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60 / سادس�ا  م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادتني  71/
ثاني�ا و 74/اوال  م�ن نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2018/10/7
العميد الحقوقي

ماجد خضري كاظم
رئيس محكمة 
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مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي املنطقة 
الرابعة

2 � اسم املشتكي : الحق العام : 
3 � اسم املحكوم الغائب ش.م احمد جر حسني دليبي 

الطفيي 
4 � رقم الدعوى : 2016/623

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 
6 � تاريخ الحكم : 2018/11/21

7 � امل�ادة القانوني�ة )32/اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل

8 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخ�ي املنطقة الرابعة عى امل�دان ش.م ) احمد جر 
حسني دليبي الطفيي خالصة الحكم السجن  ملدة سبع 
سنوات وفق احكام املادة 32/اوال من ق ع د املرقم 14 
لسنة 2008 املعدل بداللة املواد 61/اوال و 69 /اوال من 
ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 بدالل�ة املادة 2/2 من ق ع 
رقم 111 لس�نة 1969 املعدل القانون االصلح للمتهم 

اختالس البندقية واملواد  املوصوف ادناه 
9  �تضمين�ه مبلغ قدره )6,000,000( س�تة ماليني  
دينار عراقي عن قيمة البندقية نصف اخمص املرقمة  
 م�ع مخزن عتاد عدد 4 مع عتاد عدد 120 اطالقه من 

نوعها  )53048744(
 وفق احكام املادة )32/ثانيا( من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل ع�ى ان يس�تحصل املبلغ وف�ق احكام 

القانون )وقت الفعل( 
10 � يع�د مط�رودا من الخدمة يف ق�وى االمن الداخي 
)بحك�م القانون( اس�تنادا الحكام امل�ادة )38/اوال/أ 
/ج(  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل بع�د 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بدالل�ة املادة )89/

اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

  2008
13 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م املخل�ة بالرف 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )21/أ/6( م�ن ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
14 � تعميم اوصاف السالح املوصوف اعاله عى كافة 

تشكيالت الداخلية والوزارات االمنية
15 � قرارا  غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60 / سادس�ا  م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادتني  71/
ثاني�ا و 74/اوال  م�ن نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2018/11/21
لواء الرطة الحقوقي
ماجد عبد عي حردان

رئيس محكمة 

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

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي املنطقة 
الرابعة

2 � اسم املشتكي : الحق العام : 
3 � اس�م املحك�وم الغائ�ب ش.م فهد س�عد عبد فزع 

زغري البدري
4 � رقم الدعوى : 2018/699

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 
6 � تاريخ الحكم : 2018/9/18

7 � امل�ادة القانوني�ة : حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن 
الداخي املنطق�ة الرابعة عى املدان ش.م ) فهد س�عد 
عبد فزع زغري البدري بالسجن  ملدة سبع سنوات وفق 
احكام املادة 32/اوال من ق ع د املرقم 14 لسنة 2008 

املعدل )اختالس املواد املوصوفه ادناه (    
ملي�ون   )1,300,000( ق�دره  مبل�غ  تضمين�ه   �   8
وثالثمائة  الف دين�ار عراقي عن قيمة عتاد عدد 120 

اطالقه عيار 7,62 ملم مع مخزن بندقية عدد 4 
وفق احكام املادة )32/ثانيا( من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل ع�ى ان يس�تحصل املبلغ وف�ق احكام 

القانون )وقت الفعل( 
3 � يع�د مط�رود م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخي 
استنادا الحكام املادة )38/اوال/أ /ج(  من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 
القطعي�ة بداللة امل�ادة )89/اوال ( م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا الحكام 

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

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
6 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م املخل�ة بال�رف 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )21/أ/6( م�ن ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
7 � ق�رارا  غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60 / سادس�ا  م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادتني  71/
ثاني�ا و 74/اوال  م�ن نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2018/9/18
لواء الرطة الحقوقي
ماجد عبد عي حردان

رئيس محكمة

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 

املنطقة الرابعة
2 � اسم املشتكي : الحق العام : 

3 � اس�م املحكوم الغائب ش.م حسون ظاهر حسن 
كمون الجبوري

4 � رقم الدعوى : 2018/703
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 

6 � تاريخ الحكم : 2018/9/17
7 � امل�ادة القانوني�ة حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن 
الداخ�ي املنطق�ة الرابعة عى املدان ش.م ) حس�ون 
ظاه�ر حس�ن كم�ون الجبوري الس�جن  ملدة س�بع 
س�نوات وفق احكام امل�ادة 32/اوال من ق ع د املرقم 
14 لس�نة 2008 املعدل )اختالس املس�دس املوصوف 

ادناه (
8  �تضمينه مبلغ قدره )5,000,000( خمسة ماليني 

دينار عراقي عن قيمة املسدس نوع كلوك املرقم  
)FZG(مع ملحقاته

 وف�ق اح�كام امل�ادة )32/ثانيا( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل ع�ى ان يس�تحصل املبلغ وفق 

احكام القانون )وقت الفعل( 
9 � يع�د مط�رودا من الخدمة يف ق�وى االمن الداخي 
)بحكم القانون( اس�تنادا الح�كام املادة )38/اوال/أ 
/ج(  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل بع�د 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/

اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 

 2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
12 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائم املخل�ة بالرف 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )21/أ/6( من ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
13 � تعمي�م اوص�اف الس�الح املوص�وف اعاله عى 

كافة تشكيالت الداخلية والوزارات االمنية
8 � قرارا  غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادتني  
71/ثاني�ا و 74/اوال  م�ن نف�س القان�ون وافه�م 

بتاريخ 2018/9/17
لواء الرطة  الحقوقي

ماجد عبد عي حردان
رئيس محكمة

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

1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 
املنطقة الرابعة

2 � اسم املشتكي : الحق العام : 
3 � اس�م املحك�وم الغائب ش.م ف�ارس عبد الكاظم 

جبار حسن العامري
4 � رقم الدعوى : 2018/698

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 
6 � تاريخ الحكم : 2018/9/18

7 � امل�ادة القانوني�ة حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن 
الداخ�ي املنطق�ة الرابعة ع�ى امل�دان ش.م ) فارس 
عبد الكاظم جبار حس�ن العامري السجن  ملدة سبع 
س�نوات وفق احكام امل�ادة 32/اوال من ق ع د املرقم 
14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد 61 /اوال و69/

اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 بداللة املادة 2/2 
م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 1969  املع�دل )القان�ون 
االصلح للمتهم( )اختالس املسدس املوصوف ادناه (

8  �تضمين�ه مبلغ قدره )3,045,000( ثالثة ماليني 
وخمسة واربعني الف دينار عراقي عن قيمة املسدس 

نوع كلوك املرقم  
)HBZ925( مع ملحقاته مع عتاد عدد 45 اطالقه

 وف�ق اح�كام امل�ادة )32/ثانيا( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل ع�ى ان يس�تحصل املبلغ وفق 

احكام القانون )وقت الفعل( 
9 � يع�د مط�رودا من الخدمة يف ق�وى االمن الداخي 
)بحكم القانون( اس�تنادا الح�كام املادة )38/اوال/أ 
/ج(  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل بع�د 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/

اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 

 2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
12 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائم املخل�ة بالرف 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )21/أ/6( من ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
13 � تعمي�م اوص�اف الس�الح املوص�وف اعاله عى 

كافة تشكيالت الداخلية والوزارات االمنية
14 � قرارا  غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادتني  
71/ثاني�ا و 74/اوال  م�ن نف�س القان�ون وافه�م 

بتاريخ 2018/9/18
لواء الرطة  الحقوقي

ماجد عبد عي حردان
رئيس محكمة 

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

1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 
املنطقة الرابعة

2 � اسم املشتكي : الحق العام : 
3 � اس�م املحكوم الغائب ش.م عي حس�ني غضبان 

شويشه الجبوري
4 � رقم الدعوى : 2018/977

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 
6 � تاريخ الحكم : 2018/12/17

7 � امل�ادة القانونية  امل�ادة 32/اوال وثانيا من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

8 � خالص�ة الحك�م حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخي املنطقة الرابعة عى املدان ش.م ) عي حسني 
غضبان شويشه الجبوري بالسجن  ملدة سبع سنوات 
وفق احكام املادة 32/اوال من ق ع د املرقم 14 لسنة 
2008 املعدل وبداللة املواد 61 /اوال و69/اوال من ق أ 
د رقم 17 لسنة 2008 بداللة املادة 2/2 من ق ع رقم 
111 لس�نة 1969  املعدل )القان�ون االصلح للمتهم( 

)اختالس املسدس املوصوف ادناه (
9  �تضمين�ه مبل�غ ق�دره )1,420,000( ملي�ون 
واربعمائ�ة وعري�ن ال�ف دين�ار عراقي ع�ن قيمة 

املسدس نوع برتا املرقم  
م�ع مخزن عتاد عدد 2 مع اطالقات عدد 7 من نوعه  

)B49999(
 وف�ق اح�كام امل�ادة )32/ثانيا( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل ع�ى ان يس�تحصل املبلغ وفق 

احكام القانون )وقت الفعل( 
10 � يع�د مطرود من الخدمة يف ق�وى االمن الداخي 
)بحكم القانون( اس�تنادا الح�كام املادة )38/اوال/أ 
/ج(  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل بع�د 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/

اوال ( من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 

 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
13 � اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائم املخل�ة بالرف 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )21/أ/6( من ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
14 � تعمي�م اوص�اف الس�الح املوص�وف اعاله عى 

كافة تشكيالت الداخلية والوزارات االمنية
15 � قرارا  غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادتني  
71/ثانيا و 74/اوال  من نفس القانون وافهم بتاريخ 

2018/12/17
لواء الرطة  الحقوقي

ماجد عبد عي حردان
رئيس محكمة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،ال يشء يسري حسب رغبتك 
يف الوقت الحايل، ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، 
قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما قد تساعد 
آراء اآلخرين. س�وف تواج�ه يف حياتك الخاصة 
جمي�ع أنواع املش�كالت، ولكن يج�ب أن تكون 

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف.

عزيزي ب�رج الثور،أنت اآلن مفع�م بالحيوية، 
وس�وف تتمكن م�ن التعامل م�ع املوضوعات 
الهامة. يس�اعدك التفكري الواضح عىل االنتهاء 
م�ن موض�وٍع م�ا بنج�اح. وحت�ى يف حيات�ك 

الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك. 

عزي�زي ب�رج الجوزاء،يب�دو يف الوق�ت الحايل 
أن�ك تواجه ع�دًدا متزاي�ًدا م�ن التعقيدات غري 
املتوقع�ة. ال يق�ع الل�وم عىل من ه�م حولك – 
يف بع�ض األحيان تك�ون أنت املخط�ئ. حاول 
أن تظ�ل هادًئ�ا وأن ترى العقب�ات املوجودة يف 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة. 

عزي�زي ب�رج الرسطان،أن�ت تبدو مل�ن حولك 
كُمّبشرِ متعصب؛ اكبح نفسك قليالَ واقبل آراء 
وس�لوك اآلخرين. كذلك، ال تغضب بسهولة إذا 
ق�ام اآلخ�رون بأخط�اء، فاإلث�ارة الزائدة اآلن 
ض�ارة بصحت�ك يف جميع األح�وال، وأنت ذاتك 

أيًضا بحاجة إىل العواطف والتقدير.

عزي�زي ب�رج األسد،س�وف تقابل�ك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
ع�ن الطريق أحياًن�ا بدالً من تحمل مس�ئولية 
كل يشء. س�وف يساعك هذا عىل توفري طاقتك 

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل. 

عزيزي ب�رج العذراء،تعيش ف�رة توازن بدني 
وذهني متناغم وال ظهور ألي عائق خارجي يف 
األف�ق أيًضا، بل عىل النقي�ض، غالبية محيطك 
ودي معك وخدوم وحياتك تس�ري بأفضل حال. 
لكون�ك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام 

بكل ما ترغب فعله. 

عزيزي ب�رج املي�زان،إن العراقيل الت�ي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة. 

عزيزي ب�رج العقرب،األش�خاص يف محيط العمل 
يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه 
الفرة ملواجهة املشاكل الصعبة مع فريقك وبالتايل 
االقراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية 
الت�ي تنمو ب�ن الفريق عىل الوق�وف بصالبة أمام 

أصعب التحديات والوصول مًعاً إىل النجاح. 

عزيزي ب�رج القوس،حالتك البدني�ة والذهنية 
يف أحس�ن حال، لذا لديك تأثري إيجابي كبري عىل 
اآلخرين الذين يالحظون مدى إيجابيتك وملعانك 

بكامل ثقة. 

عزي�زي ب�رج الجدي،بما أن�ك تتواص�ل حالًيا 
بصورة جيدة مع من حولك، وتس�تطيع عرض 
خططك يف جو من اإلثارة، س�وف يمكنك أيًضا 
اجتذاب تابعن متحمس�ن برسع�ة. ال ترتاب 
فيه�م بعد اآلن وتقبل أية مس�اعدة يعرضونها 

عليك

عزيزي ب�رج الدلو،بما أنك ش�خص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو إثنن م�ن معارفك مؤخرًا، يج�ب عليك اآلن 
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة 

التواصل. 

عزيزي برج الحوت،س�وف تحص�ل اليوم عىل 
الكث�ري م�ن االهتم�ام يف العمل، كم�ا أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 
ذل�ك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل 

يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك.

العذراء

احلوت

سوار ذكي حيول ساعات آبل ألدوات تصوير وتواصل
أعلن�ت رشك�ة Wristcam عن إطالق 
س�وار ذكي جديد يمّكن مس�تخدمي 
ع�ىل  االعتم�اد  م�ن  آب�ل  س�اعات 
س�اعاتهم يف التصوير والتواصل عرب 

الفيديو.
الجدي�د   Wristcam س�وار  ويتمي�ز 
بأن�ه مصن�وع م�ن م�واد مطاطية 
مرنة ومتينة تناس�ب أحجام معصم 
مختلف املستخدمن، واألهم من ذلك 
ه�و أن�ه مجه�ز بكامريت�ن، كامريا 
أساس�ية بدقة 8 ميغابيكس�ل يمكن 

من خاللها تصوير الفيديوهات بدقة 
 ، 4K 1080 بيكس�ل والص�ور بدق�ة

وكامريا أخرى بدقة 2 ميغابيكسل.
ويمكن تثبيت هذا السوار عىل ساعات 
آب�ل محل األس�اور الخاصة بها، كما 
الص�ور والفيديوهات  يمكن ع�رض 
الت�ي يلتقطه�ا مبارشة عىل شاش�ة 
الساعة عرب تطبيق خاص، أو الضغط 
عىل الزر املوجود عىل السوار لتحويل 
الساعة والسوار إىل أداة للتواصل عرب 

الفيديو.

وجهز هذا الس�وار ببطاري�ة داخلية 
تكفي�ه ليعمل يوما كامال بالش�حنة 
الواح�دة، إضاف�ة إىل ذاك�رة تخزي�ن 
داخلية بحج�م 8 غيغابايت، ويمكنه 
ع�رب   Apple Watch م�ع  االتص�ال 
 ،Bluetooth Low Energy تقني�ة 
وم�ع هوات�ف آيف�ون عرب ش�بكات 

.Wi-Fi 4.2, 5.0 أو Bluetooth
وسيتوفر هذا السوار يف األسواق بعدة 
ألوان هي األبيض واألس�ود والرمادي 

والوردي، وبسعر 280 دوالرا تقريبا.

رسقة تقنيات حديثة من »طائرة يوم القيامة«
أعلن الكرمل�ن، أن مجهولن رسقوا 
تقنيات إلكرونية من طائرة عسكرية 
يستخدمها الرئيس الرويس فالديمري 
بوتن يف ح�االت الط�وارئ الخاصة، 
تعرف باس�م »طائرة ي�وم القيامة« 
مصممة لالس�تخدام يف حال نش�وب 
حرب نووية، وفق�اً لوكالة »رويرز« 

لألنباء.
وبحسب وكالة »إنرفاكس« الروسية 
لألنب�اء، فق�د أك�د املتح�دث باس�م 
الكرملن ديمري بيسكوف فتح باب 

التحقيق يف هذه الواقعة، وقال: »اُتخذت 
إجراءات حت�ى ال تتكرر هذه الواقعة يف 

املستقبل«.
وقالت الشطة الروسية إنها تبحث عن 

اللص�وص الذين رسقوا معدات اتصاالت 
من الطائرة العسكرية الشديدة الرسية، 

بحسب وكالة األنباء األملانية.
تث�ري  الت�ي  الس�طو،  عملي�ة  ووقع�ت 
تس�اؤالت حول أمن املنشآت العسكرية 

الحساسة، أثناء تنفيذ أعمال صيانة 
للطائرة وهي من طراز »إليوش�ن إل 

.»80 -
وج�رى تعدي�ل الطائ�رة م�ن طائرة 
ركاب س�وفياتية خالل أواخر الحرب 
الب�اردة، لتعم�ل مركز قي�ادة جوياً 
لكبار املس�ؤولن للتحك�م يف قواتهم 

أثناء الحرب.
وُسلطت األضواء عىل الرسقة يف وقت 
س�ابق من ه�ذا األس�بوع يف تقارير 
لوس�ائل اإلعالم الروسية، بما يف ذلك 
قن�اة »رين« التلفزيوني�ة، التي قالت إن 
دالئ�ل ع�ىل اقتحام م�ن فتحة الش�حن 
ُرصدت، الجمع�ة املايض، وإن 39 وحدة 

إلكرونية رُسقت.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كيل�و رشائح س�تيك - 2 ملعق�ة كبرية - دبس الرم�ان - 2/1 كوب صوص 
صوي�ا - 4/1 ك�وب ماء - 4/1 كوب زيت زيتون - 2 ملعقة صغرية مس�ردة 
- 1 ملعق�ة صغرية زنجبيل مطح�ون - 2/1 ملعقة صغرية بودرة ثوم - 2/1 

ملعقة صغرية بودرة بصل - عيدان خشبية
خطوات التحضري:

يف كيس بالس�تيك محكم الغلق ضعي صوص الصويا و زيت الزيتون و املاء و 
دبس الرمان.

اضيف�ي املس�ردة و الزنجبي�ل و بودرة الث�وم و البصل اىل مزي�ج الصوص و 
اخلطيهم جيدا.

ضعي رشائح الستيك يف مزيج الصوص و قلبيه جيدا ثم ضعيه يف الثالجة حتى 
يتشب من التتبيلة.

سخني الشواية عىل درجة حرارة عالية.
ضعي رشائح الستيك يف العيدان الخشبية ثم ضعيها عىل الجريل و اتركيها ملدة 

من 3-4 دقائق لكل جانب حتى الشواء.
قدمي شيش الستيك بدبس الرمان مع السلطة و البطاطس املحمرة.

شيش الستيك بدبس الرمان

ملاذا خيرج الرضيع لسانه؟
كث�ريا ما نالح�ظ ظاهرة الفت�ة عن�د األطفال الرض�ع، حيث 
يخرج�ون ألس�نتهم م�ن أفواههم م�رارا وتك�رارا، فهل هناك 

تفسري علمي لهذا األمر؟
حس�ب موق�ع »ويب ط�ب«، فإن إخ�راج العديد م�ن األطفال 

الصغار لسانهم للعب مرده أسباب عدة ومختلفة، أهمها:
1- الج�وع: البكاء قد ال يكون الوس�يلة الوحيدة التي يعرب بها 
األطفال عن إحساسهم بالجوع، بل يمكن أن يعرب األطفال عن 

ذلك بواسطة إخراج اللسان.
2- حجم اللسان: يمتلك بعض األطفال لسانا كبري الحجم عند 
مقارنته بغريهم مما يس�تدعي إخراجه أحيانا، وقد يكون هذا 
األمر إما ألسباب جينية أو خلل يف األوعية الدموية أو قصور يف 

الغدة الدرقية.
3- حج�م الف�م: تس�بب بعض األم�راض الناتجة ع�ن خلل يف 
الجينات يف صغر حجم الفم، األمر الذي يؤدي إىل إخراج الطفل 

لسانه بشكل متكرر.
4- التس�نن: يقوم األطفال الرضع بإخراج لس�انهم يف الكثري 

م�ن األحيان بس�بب عملية التس�نن لديهم ابتداء من الش�هر 
السادس إىل الخامس عش.

5- التنفس بواس�طة الف�م: تنفس الرضيع بواس�طة الفم قد 
يؤدي إىل إخراج لسانه.

6- الغ�ازات: يقوم األطفال بفتح فمهم وإخراج اللس�ان جراء 
تجمع الغازات يف الجهاز الهضمي وإحساسهم بعدم الراحة.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - عالم عربي شهري.
2 - ناٍد ريايض قطري )معكوس�ة( - 

متشابهة.
حي�وان   - اكتمل�ت   - للنص�ب   -  3

قطبي.
4 - لالستفهام - صوت الضفدعة.

5 - نصف )أنن( - ثغره - ابن األس�د 
)معكوسة(.

7 - أغني�ة لع�ي عبدالس�تار - عملة 
اليابان.

8 - عاصمة اإلمارات )معكوسة(.
9 - عملة عربية.

10 - مطرب قطري.

1 - مسلسل لغازي حسن.
2 - دول�ة عربي�ة - ع�ي قي�د الحياة 

)معكوسة(.
3 - إحسان - سائل حيوي )معكوسة( 

- حرف إنجليزي.
4 - يقر - للنفي.

5 - رمل )مبعثرة( - ضالل.
6 - لق�ب مخ�رع ش�هري - اس�تهله 

)معكوسة(.
7 - تجدها يف )ظمأ(.

8 - اضطراب.
9 - كاتب - يفتل.

10 - أغنية إلصالة.

عموديأفقي
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تعثر نفط الوسط.. واجلوية يرتقي للوصافة
             المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق الق�وة الجوية ف�وزاً مهماً 
ع�ى مضيف�ه الك�رخ يف املب�اراة 
الت�ي أقيمت مس�اء الي�وم والتي 
احتضنه�ا ملع�ب الس�احر أحمد 
لصال�ح  الك�رخ  ن�ادي  يف  رايض 
الجول�ة 13 من ال�دوري العراقي 

املمتاز.
س�جل هديف الصقور العب الكرخ 
السابق حسني جبار يف الدقيقتني 

)23( و)61(.
وقفز الجوي�ة لوصافة الرتتيب برصيد 
25 نقطة فيما تجمد رصيد الكرخ عند 

النقطة 14 يف املركز الرابع عرش.
فخ التعادل

وس�قط املتص�در نف�ط الوس�ط بفخ 
التعادل أمام الصناع�ات الكهربائية يف 
املب�اراة التي انتهت نتيجته�ا بالتعادل 
اإليجاب�ي 1-1 والت�ي احتضنها ملعب 

الصناعة.

أوالً ع�ن طري�ق  الصناع�ات  وس�جل 
مهيمن س�ليم عند الدقيقة )18( فيما 
ع�ادل عندلي�ب الف�رات األوس�ط عند 
الدقيقة )71( ع�ن طريق عبد الله عبد 

األمري.
وواصل نفط الوسط تمسكه بالصدارة 
برصيد 27 نقطة، بينما حل الصناعات 
الكهربائي�ة يف املرك�ز 19 برصي�د 10 

نقاط.
تعادل إيجابي 

ويف ذات التوقيت خيم التعادل اإليجابي 

2-2 ع�ى نتيجة مباراة النفط 
والرشط�ة الت�ي احتضنها 
التاجي. تقدم سعد  ملعب 
يف  أوالً  للرشط�ة  ناط�ق 

الدقيق�ة )18( قب�ل 
أن يع�دل النتيج�ة 
محم�د  للنف�ط 

داوود يف الدقيقة 
تقدم  ث�م   )43(
مطل�ع  النف�ط 
الثاني  الش�وط 
عن طريق ليث تحسني 

يف الدقيق�ة )47( قب�ل 
أن يتدارك محمد قاس�م 

املوق�ف وينق�ذ الرشط�ة 
من خس�ارة محقق�ة بعد 
تعديل النتيج�ة يف الدقيقة 
الرشط�ة  وأصب�ح   .)79(

بالرتتيب الثالث مؤقتاً برصيد 
24 نقط�ة بينما حافظ النفط عى 

املركز الثامن ب� 17 نقطة.

الغازية يطلق متارينه بقيادة 
مدربه اجلديد

             المستقبل العراقي/ متابعة

أطل�ق فريق ش�باب الغازي�ة تمارينه 
الجدي�د  مدرب�ه  بقي�ادة 
نصي�ف  ح�ازم  العراق�ي 
ومساعده أسطورة املالعب 
اللبناني�ة أحم�د فرح�ات، 

األربعاء.
الفن�ي  الجه�از  وكان 
بقيادة حس�ن حس�ون 
باس�تقالته  تق�دم  قد 
م�ن تدري�ب الفري�ق 
عق�ب النتائج املخيبة 

مؤخرا.
ك�ووورة  وكش�ف 
من�ذ نح�و ش�هر 
ت  ض�ا و مفا

الش�باب الغازية م�ع نصي�ف لقيادة 
الفريق.

ويحت�ل ش�باب الغازي�ة املرك�ز 11 يف 

س�لم ترتيب الدوري برصي�د 6 نقاط، 
ويطم�ح للبق�اء، خالل منافس�اته يف 

مجموعة »سداسية الهبوط«.

كورونا يصطاد 
ثنائي ميالن

جنابري خيالف 
توقعات فليك

              المستقبل العراقي/ متابعة

أص�در مي�الن بياًنا رس�مًيا، قبل س�اعات م�ن مواجهته 
أمام يوفنتوس، يعلن من خ�الل إصابة العبني يف صفوفه 

بفريوس كورونا.
وأك�د ميالن يف بيانه، إصابة الثنائي رادي كرونيتش وأنتي 
ريبيتش بفريوس كورونا، ليتأكد غيابه عن مواجهة الليلة 

أمام يوفنتوس.
جاء ذلك، بعد س�اعات قليلة من إع�الن يوفنتوس إصابة 
العبيه أليكس س�اندرو وخوان ك�وادرادو بالوباء، ليغيبا 

كذلك عن املباراة.
وأوض�ح بي�ان مي�الن، أن كرونيتش وريبيت�ش لم تظهر 
عليهما أي أعراض، لكنهما س�يخضعان للعزل الصحي يف 

منزليهما.
ويع�د غياب الثنائي بمثابة رضبة قوية لكتيبة س�يتفانو 
بي�ويل، يف ظل غي�اب س�اندرو تون�ايل لإليق�اف، وزالتان 
إبراهيموفيتش، وأليكس�يس سايليماكرز، وإسماعيل بن 

نارص وماتيو جابيا لإلصابة.

بيليه يرفض االعرتاف بإنجاز رونالدو

3 إصابات جديدة بكورونا يف مانشسرت سيتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض األسطورة الربازيلية بيليه، االعرتاف 
بأن الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو، نجم 
يوفنت�وس، تخط�ى رقمه الخ�اص بعدد 

األهداف املسجلة يف املباريات الرسمية.
وس�جل رونالدو هدفني يف فوز يوفنتوس 
ضم�ن   ،1-4 بنتيج�ة  أوديني�زي،  ع�ى 

مباريات الجولة 15 للكالتشيو.
ورفع رونال�دو رصي�ده إىل 758 هدًفا يف 
املباري�ات الرس�مية، متقدًما ع�ى بيليه 

)757 هدًفا(.
وال يتف�وق ع�ى رونال�دو حالًي�ا س�وى 
التشيكي جوزيف بيكان، الذي يعد أفضل 

ه�داف يف تاري�خ كرة الق�دم برصيد 759 
هدًفا، مما يعني أن األس�طورة الربتغالية 
يحت�اج لتس�جيل هدف�ني فق�ط الحتالل 

عرش كرة القدم.
وم�ع ذل�ك، يب�دو أن بيليه ي�ر عى أن 
رونال�دو ل�م يتخ�ط رقمه بعد ويتمس�ك 
س�جلها  الت�ي  األه�داف  كل  باحتس�اب 
س�واء رس�ميا أو وديا، وأنه أفضل هداف 
يف تاري�خ كرة القدم.وق�ام بيليه بتحديث 
س�ريته الذاتية عرب حس�ابه الرسمي عى 
»إنس�تجرام«، بإضاف�ة عب�ارة: »أفض�ل 

هداف يف كل العصور )1283 هدفا(«.
وتتضم�ن ه�ذه الحصيلة األه�داف التي 

سجلها بيليه خالل املباريات الودية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مانشس�رت س�يتي اليوم األربعاء، إن نتائج فحوص 
كورونا للحارس البديل س�كوت كارسون والعب الوسط 
ك�ول باملر وعض�و بطاق�م الفريق ظه�رت ايجابية قبل 
س�اعات من مواجهة مانشس�رت يونايت�د، يف قبل نهائي 

كأس رابطة األندية االنجليزية املحرتفة.
وانضم الثالث�ي إىل القائمة املتزاي�دة للمصابني بالعدوى 
داخ�ل الن�ادي، حيث افتقد س�يتي س�تة العبني بس�بب 
الفريوس خالل فوزه 3-1 عى تشيليس يف الدوري املمتاز 

مطلع األسبوع.
وأوضح س�يتي يف بي�ان أن املصابني س�يخضعون لفرتة 

ع�زل وفق�ا لربوتوك�والت ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از 
والحكومة الربيطانية.

وتأجل�ت مباراة س�يتي ض�د إيفرتون األس�بوع املايض 
بسبب تعدد الحاالت االيجابية كما عانت أندية مانشسرت 
يونايتد وش�يفيلد يونايتد وفولهام من انتشار الفريوس 

بصفوفها.

نجم ليفربول يرفض التجديد من أجل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن تمس�ك نجم ليفربول 
بحلم باالنتقال إىل برشلونة يف الصيف املقبل.

وكان الهولن�دي جورجيني�و فينال�دوم )30 عاًم�ا( ضمن 
خط�ة تعاقدات برش�لونة، إال أن األزمة املالي�ة التي يعاني 
منه�ا الن�ادي الكتالوني، وقفت حائاًل أم�ام إتمام الصفقة 

يف الصي�ف املايض.ويرتب�ط فينال�دوم بعق�د م�ع ليفربول 
حتى نهاية املوس�م الجاري، ويح�ق له التوقيع ألي ناٍد آخر 
يف الش�هر الجاري.وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن التوقعات كانت تش�ري إىل تجديد فينالدوم 
لعق�ده م�ع ليفرب�ول بعد فش�ل انتقال�ه إىل برش�لونة يف 
الوس�ط  أن الع�ب  الصحيف�ة،  املايض.وأضاف�ت  الصي�ف 
الهولن�دي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حالًيا، عى 

أم�ل االنتقال إىل برش�لونة يف الصيف كالعب حر.ويتمس�ك 
يورجن كل�وب، املدير الفني للريدز، باس�تمرار فينالدوم يف 
آنفيلد، بما أنه قطعة أساس�ية يف كتيبة ليفربول، ولكن عى 
م�ا يبدو أن الالع�ب له رأي آخر.ومن املتوقع أن يتم حس�م 
مصري فينالدوم مع برشلونة يف آخر أسبوع من هذا الشهر، 
وتحديًدا مع قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، س�واء 

بالسعي لضمه يف املريكاتو الجاري أو االنتظار للصيف.

أوزيل عىل أعتاب الدوري الرتكي
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت وسائل إعالم تركية، اليوم األربعاء، 
أن فنربخشه س�يتعاقد مع العب الوسط 
األملاني، مسعود أوزيل، من آرسنال لثالث 
س�نوات ونصف، دون الكشف عن املقابل 

املايل.
ول�م يعل�ق الن�ادي بش�كل ف�وري ع�ى 
التقاري�ر، لكن محطة )إيه س�بور( قالت 
إن فنربخش�ه توص�ل التف�اق مبدئي مع 
أوزي�ل )32 عاما(، لينض�م إىل بطل تركيا 

السابق، يف وقت الحق هذا الشهر.
وق�ال عيل كوت�ش، رئيس فنربخش�ه، يف 
وق�ت س�ابق، إن التعاقد م�ع أوزيل الذي 
ينتم�ي ألص�ول تركي�ة »حل�م جمي�ل« 
للن�ادي، الذي عانى من مش�اكل مالية يف 

السنوات األخرية.
وأق�ر كوتش بأن فنربخش�ه، س�يضطر 
للتخ�يل عن العب�ني، إلب�رام صفقات هذا 

الشهر.
وعزز أوزيل تكهنات انتقاله إىل فنربخشه، 
ثاني أكثر األندية تتويجا باأللقاب يف تركيا، 

بنرش ص�ورة ع�رب تطبيق »إنس�تجرام« 
إلسطنبول، الثالثاء.

ولم يلع�ب أوزيل أي مباراة مع آرس�نال، 
من�ذ م�ارس آذار 2020، واس�تبعد م�ن 
النص�ف األول م�ن  الفري�ق يف  تش�كيلة 

املوسم الحايل.
وينته�ي عقد أوزيل، أح�د الالعبني األعى 
أج�را يف أرس�نال، م�ع الن�ادي اللندن�ي 
يف نهاي�ة املوس�م، لك�ن الجان�رز يودون 
االس�تغناء ع�ن العب�ني، يف يناي�ر كانون 

الثاني الجاري، لتقليص التشكيلة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح بايرن ميونخ مهدًدا بخس�ارة أحد العبيه البارزين، 
عندما يواجه مضيفه بوروس�يا مونشنجالدباخ، الجمعة 
املقبل، بملعب »بوروس�يا بارك«، ضمن الجولة ال�15 من 

الدوري األملاني.
 فوفق�ا لش�بكة »س�كاي س�بورتس أملانيا«، ل�م يتواجد 
س�ريجي جنابري م�ع زمالئه يف مران العم�الق البافاري، 

اليوم األربعاء.
 وكان ال�دويل األملاني ق�د غادر مباراة فريق�ه ضد ماينز، 
األحد املايض، بس�بب معاناته من كدمة يف ساقه، حسبما 

أعلن مدربه هانز فليك.
 وأعرب فليك وقتها عن أمله، يف عودة صاحب ال�25 عاًما 
إىل التدريب�ات الجماعية، الي�وم األربعاء كحد أقىص، وهو 

ما لم يحدث.
 ويأت�ي ذل�ك عق�ب ع�ودة الفرن�يس كينجس�يل كوم�ان 
للتدريب�ات، االثنني املايض، بعدم�ا غاب عن قائمة الفريق 

ملباراة ماينز )2-5(.
وبذلك، ُيرجح أن تش�هد مواجهة جالدباخ غياب جنابري، 
مما س�يدفع فليك لالس�تعانة بالثنائي، كوم�ان ولريوي 

ساني، يف الجناحني.

روديك: فيدرر دمر حيايت
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال نج�م التن�س األمريكي الس�ابق، 
آندي روديك، إنه يأمل عودة األس�طورة 
روج�ر فيدرر إىل املالع�ب قريبا، رغم أن 
األخ�ري حرمه م�ن تحقي�ق العديد من 

اإلنجازات.
وأوضح روديك، خ�الل مقابلة مع قناة 

»تنس اليف«: »رغ�م أن هذا الرجل دمر 
حيات�ي كله�ا، إال أنن�ي أري�د عودته إىل 

املالعب وهو بصحة جيدة«. 
وتاب�ع: »ال يمك�ن أن يس�تمر روجر يف 
املالعب إىل األبد، لقد تقدم به العمر، لكنه 
مصم�م عى الفوز بالذهبي�ة األوملبية.. 
والتحدي الذي أمامه هو كيفية الحفاظ 

عى لياقته البدنية«. 

وأتم صاحب ال�38 عاما: »إذا كان وداع 
في�درر قريبا، آم�ل أن يتمكن من الفوز 
ببطولة ويمبل�دون.. أود أن أرى توديعا 

مناسبا له«. 
ويع�د روديك أحد أب�رز األس�ماء، التي 
واجه�ت في�درر خ�الل مس�ريته، وقد 

حرم�ه الس�ويرسي م�ن الف�وز ب�4 
بطوالت جراند سالم.

مدير روما يتعرض حلادث خطري
              المستقبل العراقي/ متابعة

نق�ل مورجان دي س�انكتيس مدير نادي 
المرك�زة عق�ب  للعناي�ة  روم�ا لوح�دة 
حادث س�ير في العاصمة اإليطالية مساء 

الثالثاء.
وذكرت وس�ائل إعالم محلي�ة أن حارس 

مرمى إيطاليا السابق )43 عاما( نقل على 
الفور لمستش�فى بعد ح�ادث خطير في 

طريق كريستوفر كولومبوس في روما.
بع�د  لجراح�ة  س�انكتيس  دي  وخض�ع 
تعرض�ه لنزيف في البطن وتم اس�تئصال 
الطح�ال وتش�ير التقاري�ر إل�ى أن�ه في 
حالة وعي اآلن بعد اس�تقرار حالته عقب 

الجراحة.
وعاد الحارس اإليطالي، الذي 
مثل أودينيزي ونابولي بجانب 

روما في فترة اللعب، إلى نادي 
إداري�ا  دورا  ليلع�ب  العاصم�ة 

خلف الكوالي�س في 2017 عقب 
اعتزاله.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ريال مدريد حائر بني مدافعني لتعويض راموس
            المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقرير صحفي إس�باني، بأن ريال مدريد بدأ يس�تعد 
ملرحل�ة ما بعد س�ريجيو راموس، تحس�ًبا لع�دم التوصل 
التف�اق حول تجدي�د عق�د قائده.وينتهي عق�د راموس 
م�ع ريال مدري�د بختام املوس�م الج�اري، ول�م يتوصل 
الطرفان التفاق حول التجديد حتى اآلن.وبحسب موقع 
»ديفينسا سينرتال« اإلس�باني، فقد استقر ريال مدريد 
عى التعاقد مع النمس�اوي ديفيد أالب�ا، مدافع بايرن 
ميون�خ، إىل جانب اختيار مدافع من اثنني يلعبان يف 

الليجا، لالنقضاض عليه يف حالة الفش�ل يف تجديد عقد راموس.
وينتهي عقد أالبا مع بايرن بنهاية املوس�م الجاري، ومن املقرر 
أن ينتق�ل إىل ريال مدري�د مجانا يف الصي�ف، بعدما عرض عليه 
املرينجي عقًدا مدته 3 سنوات، براتب يقدر بنحو 10 ماليني يورو 
سنويا.وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يفاضل بني اإلسباني باو 
توريس مدافع فياريال، والفرنيس جويل كوندي مدافع إشبيلية، 
لضم أحدهما إىل جوار أالبا.ويعاني ريال مدريد عى صعيد الخط 
الخلف�ي، فإىل جانب احتمالي�ة رحيل راموس، ال يق�دم الثنائي 
رافائيل فاران وإيدر ميليتاو مستويات مقنعة، كما يفكر ناتشو 

فرنانديز يف الرحيل من أجل اللعب باستمرار.
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احلامية القانونية لالماكنالثقة املالية للدولة
 الدينية املقدسة  

 القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي  القاضي عامر حسن شنته

باتت املالية العامة، وسيلة من وسائل تعزيز الثقة املالية للدولة.  وتعد املالية 
العامة بشقيها )االٕيرادات والنفقات(، بمثابة الذمة املالية للدولة.  التي تعزز 
م�ن ثقة االٓخرين فيها )دوالً وأفراداً(.  وتعكس مدى مالءتها، وقدرتها عىل 
النهوض بمهامها املختلفة.  ويمثل تمتني تلك الثقة، وترس�يخها هاجس�ًا 
للدول.  تسعى اىل تحقيقه بمختلف الوسائل.  سواء بالتأسيس له دستورياً.  
او بتوف�ر الحماي�ة الجزائية لتل�ك الثقة يف القوانني العقابية.  وس�واء عن 
طريق تطوير النظم املالية، وتدعي�م الجهاز املرصيف وتأهيله، بحيث يكون 
ق�ادراً عىل التعامل مع االٔزمات االقتصادية، وكب�ح جماحها دون أن تطال 
تلك االٔزمات مواطنيها.  أو التخفيف من وطأتها عليهم عىل أقل تقدير.  ويف 
العراق نص الدستور يف املادة )25( منه، عىل تكفل الدولة بإصالح االقتصاد 
العراق�ي، واس�تثمار كامل م�وارده، وتنويع مصادره، وتش�جيع القطاع 
الخاص وتنميته.  تلك الكفالة التي أخلت بها الدولة، مع شديد االٔسف،  ولم 
ت�ف بيشء منها.  إذ كانت الفوىض، وغياب الرٔوية االقتصادية هي الحاكمة 
طيلة املدة املاضية. عجزت الدولة فيها عن خلق أجواء الثقة بذمتها املالية، 
وع�ن بث الطمأنينة فيه�ا. ولم تتمكن من تنويع موارده�ا، أو )امتصاص 
االٔم�وال العاطلة(، من خالل س�حبها من تحت وس�ادة املدخري�ن، وإعادة 
ضخها يف مش�اريع تنموية تطور االقتصاد وتدعمه. واىل جانب التأس�يس 
الدستوري لتطوير االقتصاد الوطني وحمايته، فقد حرص املرشع عىل توفر 
الحماي�ة الجزأيية للثقة املالية للدولة. فجاء )الفصل الخامس(، من )الباب 
الخامس(، من قان�ون العقوبات، تحت عنوان )الجرأيم املاس�ة باالقتصاد 
الوطني والثقة املالية للدولة(. متضمناً عدداً من الجرأيم والعقوبات املقررة 
لها. حرصت يف مجملها، عىل حماية الثقة يف نقد الدولة، وس�نداتها. والثقة 
املالي�ة العامة للدولة. وعاقبت كل من يحرض بطريق العالنية عىل س�حب 
االٔم�وال املودع�ة يف املص�ارف، أو الصناديق العامة، أو بيع س�ندات الدولة، 
أو االٕمس�اك عن رشأيها. أو إذاعة وقأيع ملفق�ة، أو مزاعم كاذبة تؤدي اىٕل 
هب�وط أوراق النق�د الوطن�ي. إن الذي يحصل يف العراق الي�وم، من تصوير 
الدولة عىل أنها )تاجر مفلس(، ينبغي تحاشيه. تمثل جريمة يعاقب عليها 
القانون. خاصة إذا صدرت عن مسٔوولني معنيني باملال واالقتصاد، واجبهم 
االٔس�اس وقف تداعي�ات االٔزمة املالي�ة. وإعادة التوازن املفق�ود، وعدم بث 
الرع�ب يف نفوس املواطن�ني، وماينجم عنه من نتأيج كارثي�ة. بدأنا نلمس 
بعضه�ا ارتفاعاً يف س�عر الرصف، أو كس�اداً يف االٔس�واق.  إن تدعيم الثقة 
املالية للدولة واجب عىل الحكومة بالدرجة االٔس�اس، وعىل املواطنني أيضاً. 
ويتحق�ق ذلك ع�ن طريق تحفيز االبت�كار يف القطاع االقتص�ادي، واعتماد 
الش�فافية يف عرض البيانات املالية، وترش�يد النفقات، وتعظيم االٕيرادات، 
بمختلف الوس�أيل. وتش�جيع املواطنني عىل إيداع أموالهم يف املصارف، من 
خ�الل خلق الحافز. االٔمر الذي سيس�هم يف زيادة رأس املال والس�يولة التي 

تدعم املٔوسسات املرصفية يف مواجهة االزمة الحالية. 

ان وج�ود االديان يعن�ي بالرضورة وجود اماك�ن للعبادة وهو امر 
بديه�ي  ذل�ك ان العقي�دة الدينية اي�ا كانت البد له�ا ان تقتيض من 
املؤم�ن بها ممارس�ة  املظاهر املع�رة عنها.  وهذه املمارس�ة انما 
تكون يف مكان يختاره االنس�ان  لهذا الغرض بشكل دائم او مؤقت 
كم�ا ان التواج�د يف هذه االماكن يوفر  لإلنس�ان فرصة التقرب من 

الله سبحانه وتعاىل. 
 ان موضوع الحماية  القانونية لالماكن الدينية املقدس�ة له اهمية 
كب�رة ملا لهذه االماكن م�ن اهمية  تتمثل يف التأث�ر االيجابي الذي 
ترتك�ه يف املجتمعات املحيط�ة بها وذلك  الرتباطه�ا بمعتقدات تلك 
الشعوب ما يخلق تالحما روحيا.  وقد نص  الدستور العراقي النافذ 
لع�ام 2005 ع�ىل حرمة األماك�ن الدينية إذ نصت  امل�ادة ) 10(عىل 
ان )العتب�ات املقدس�ة واملقام�ات الدينية يف الع�راق  كيانات دينية 
وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان  ممارسة 
الش�عائر بحري�ة فيها( كما نص عىل حرية العقي�دة كذلك يف  املادة 
)43( حي�ث نصت )ل�كل فرد حري�ة الفكر و الضم�ر و العقيدة( 
 يضاف اىل ذلك كفل الدس�تور العراقي حرية العبادة وأماكنها وحق 
اتب�اع  كل دي�ن او مذهب يف ممارس�ة الش�عائر الديني�ة واالماكن 
املقدسة هي التي  تدفع االنسان اىل زيارتها مصحوبا بشعور عميق 
بان�ه يف هذا املكان ع�ىل  اتصال روحي بالله عز وج�ل وان فلذة من 
حياته الروحية قائمة يف هذه  االماكن وانه وان بعد عنها بجس�مه 
فان الروح تظل تهفو اليها وانه مهما  ادى االنس�ان فروض الصالة 

يف العبادة فان نفسه ال تطمنئ حتى يذهب  اليها. 
 وق�د عرف�ت املادة االوىل م�ن نظام العتب�ات املقدس�ة ان العتبات 
 املقدسة هي التي تضم أرضحة االئمة عليهم السالم بما تدور عليه 
أس�وار  الصحن يف الروضة الحيدري�ة يف النجف االرشف والروضتني 
الحس�ينية  والعباس�ية يف كرب�الء والروض�ة الكاظمي�ة يف بغ�داد 
والروضة العسكرية يف  س�امراء ومراقد االئمة من ال البيت التابعة 
لتلك الرياض سواء كانت داخل  سور الروضة او خارجه،  اما قانون 
ادارة العتب�ات املقدس�ة رق�م19 لس�نة   2005 فقد ع�رف العتبات 
املقدسة يف املادة الثانية منه والتي جاء فيها )العتبات املقدسة هي 
العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم  الس�الم والبنايات 
التابعة لها يف النجف وكربالء والكاظمية وسامراء  ويلحق بها مرقد 

العباس عليه السالم يف كربالء(.    
لقد خص املرشع العراقي االماكن الدينية بحرمة االعتداء عليها بان 
جرم  االفعال التي من ش�انها املساس بهذه االماكن وذلك يف سبيل 
حماية ه�ذه  الحرمة حيث نصت املادة 372 م�ن قانون العقوبات 
العراقي رقم 111  لس�نة 1969 املعدل عىل : ) يعاقب بالحبس مدة 
التزي�د عىل ثالث س�نوات  او بغرام�ة التزيد عىل مائت�ي الف دينار 
كل م�ن: 1.  م�ن اعتدى باح�دى  طرق العالنية ع�ىل معتقد الحدى 
الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.    2.  من تعمد التشويش عىل 
اقامة ش�عائر طائفية دينية اوعىل حف�ل او  اجتماع ديني او تعمد 
منع او تعطيل اقامة يشء من ذلك.  3.  من خرب  او اتلف او ش�وه 
او دنس بناء معدا القامة شعائر طائفية دينية او رمزا او  شيئا اخر 

له حرمة دينية. 
 4. من طبع ونرش كتابا مقدس�ا عن�د طائفة دينية اذا  حرف نصه 
عمدا تحريفا يغر من معناه او اذا اس�تخف بحكم من احكامه  او 
من  تعليماته.  5.  من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس 
او  تمجي�د او احرتام ل�دى طائفة دينية 6_ من قلد علنا ناس�كا او 
حفال دينيا  بقصد الس�خرية منه.  اما يف قان�ون مكافحة االرهاب 
العراقي رقم 13 لسنة   2005 فانه لم يرش اىل اماكن العبادة يف مواده 
بشكل رصيح اال انه  اش�ار وضمن تعداد االفعال االرهابية يف املادة 
الثانية منه بان اعمال  العنف التي تقع عىل االماكن الدينية وبالتايل 
تع�د أعمال العنف والتهدي�د  التي تطال االماك�ن الدينية من ضمن 
االفعال االرهابية وقد جرم الترشيع  العراقي مظاهر التحريض عىل 
الطوائ�ف الدينية او اثارة الفت�ن  والنعرات فيما بينها واعترها من 
الجرائم املخلة بالنظام العام واملاس�ة  باالمن الداخيل.  وان االماكن 
املقدس�ة هي االماك�ن املباركة واملطه�رة  واملعترة كذل�ك من قبل 
االديان السماوية  وان املصلحة من حماية  املرشع العراقي لالماكن 
الدينية املقدس�ة وذل�ك الرتباط هذة االماكن  بالش�عور الديني فان 
حماي�ة املرشع العراقي لهذا الش�عور تقوم عىل قيم�ة  االديان من 
الوجهة االجتماعية بوصفها مصلحة يخضعها القانون للحماية.  

ملاذا ال تلتئم اجلروح برسعة؟
أف�اد أطب�اء يف الجمعية األملاني�ة لجراحة الرضوض أن الفش�ل يف التئام 
الجروح برسعة له أسباب عديدة، بعضها يتعلق بطريقة تضميد الجرح، 
أو ألس�باب تتعلق باألمراض املزمنة. وبحس�ب تقرير طبي نرشه موقع 
“فيس�تابوز” ) vistabuzz(، أوضح األطباء أن األسباب املتعلقة بطريقة 
تضميد الجرح هي الضمادات الخاطئة أو االستخدام غر السليم للخيوط 
الجراحية، عىل سبيل املثال، تقلل الغرز الشديدة الضيق من إمداد الجرح 
باألكس�جني الالزم للشفاء. وذكر التقرير األسباب األخرى التي تؤدي إىل 

تأخر التئام الجروح، والتي تشمل ما ييل: 
األم�راض املزمن�ة: قد يرج�ع تأخر التئ�ام الجروح إىل بع�ض األمراض 
املزمنة مثل مرض الس�كري )خاصة القدم الس�كرية( وأمراض األوعية 
الدموي�ة مث�ل القص�ور الوري�دي املزمن وأم�راض الرشاي�ني الطرفية 
واألورام والعالج اإلش�عاعي باألش�عة تحت الحمراء والعالج الكيميائي 
واضطرابات الجهاز املناعي وااللتهابات الش�ديدة مثل الس�ل، باإلضافة 

إىل فقر الدم والجفاف.
التقدم يف العمر والتدخني: تش�مل أيضا العوامل التي تسبب تأخر التئام 
الج�روح التقدم يف الس�ن والتدخني وتناول بعض األدوي�ة مثل املؤثرات 

العقلية وأدوية تخثر الدم كالكورتيكوسترويدات وأدوية الرسطان.
س�وء التغذية: قد يكون سوء التغذية سببا أيضا يف تأخر التئام الجروح، 
حيث تلعب الروتينات والفيتامينات واملعادن دورا مهما يف عملية التئام 
الج�روح. لذلك، يجب استش�ارة الطبيب فور مالحظ�ة حدوث تأخر يف 
التئ����ام الجروح، خاصة إذا كان مصحوب�ا بأعراض معينة مثل األلم 
والنزيف الش�ديد، وذلك من أجل تحديد الس�بب األسايس الحقيقي لعدم 

شفاء الجرح، وعالجه عىل الفور. 

رغم أن عددا من الدول بدأت تطعيم مواطنيها ضد كورونا، إال أن الفروس 
س�يواصل تمثيل تهديد عىل املجتمع، عىل املدى القريب واملتوسط، حسب 

ما يؤكده خراء الصحة.
ونتيج�ة لذلك، ال ي�زال العلماء يبحث�ون عن طرق يمكن لألف�راد اتباعها 
لتقلي�ل مخاط�ر اإلصابة الش�ديدة بالع�دوى. وأوضح�ت صحيفة »دييل 
ميل« الرطانية أن إحدى السبل التي يؤكد عليها املتخصصمون دوما هي 

األطعمة والتغذية بصفة عامة.
وذكر املص�در أن التجارب والدراس�ات العلمية توصل�ت إىل أن العديد من 
منتج�ات »الس�وبر مارك�ت« قد تكون ق�ادرة عىل املس�اعدة يف مكافحة 

كورونا. بني هذه املنتجات، نجد:
التونة: أك�د باحثون يف جامعة بوهاي الصينية، ال�دور الكبر الذي تلعبه 

الروتينات املشتقة منها يف محاربة كورونا.
الش�وكوال الداكنة: تتوفر بش�كل كبر عىل مادة »الفالفانول«، التي تلعب 
دورا كب�را يف تقوي�ة جه�از املناعة ومن�ع كورونا من االنتش�ار وتكرار 

نفسه.

كش�فت دراس�ة حديثة عن دور إيجابي للحمص يف خفض نسبة السكر يف 
الدم بشكل رسيع.

وبحس�ب موقع “اكس�رس” الريطاني، فقد توصل العلم�اء إىل أن حبوب 
الحمص قادرة عىل خفض نسبة السكر يف الدم لدى اإلنسان بشكل رسيع.

ويتمي�ز الحمص باحتوائه عىل كمية كبرة من الروتني واأللياف التي تعمل 
بدوره�ا عىل إبطاء امتص�اص الجس�م للكربوهيدرات ما ي�ؤدي بدوره إىل 

إبطاء تجزئة الغلوكوز والسكر يف الدم، وفق الدراسة.
وتوصل الباحثون إىل أن تناول وجبة واحدة من الحمص يوميا يقلل بش�كل 

كبر من مستويات السكر يف الدم ملدة ستة أسابيع.
ويساعد الحمص كذلك عىل تعديل مس�تويات الغلوكوز والسكر الذي يلعب 

دورا كبرا يف زيادة الوزن.

دراسة: احلمص يقلل نسبة السكرأطعمة بمتناول اجلميع حتمي من كورونا!
 يف الدم

علامء ينجحون يف إنتاج الوقود احليوي من خملفات القهوة
نج�ح باحث�ون بجامع�ة اإلم�ارات يف إنتاج 
الوق�ود الحيوي ع�ر إعادة تدوي�ر مخلفات 
القه�وة، والت�ي تع�د ثان�ي أكر منت�ج يتم 
اس�تهالكه بعد البرتول وأحد أكثر املرشوبات 
ش�عبية. وأك�د العلم�اء أن كمي�ة مخلف�ات 
القهوة تصل إىل حوايل 6 ماليني طن سنوًيا ما 
يسبب أرضار بيئية باإلضافة إىل أن التخلص 

من املخلفات يكلف البلدان أمواال باهظة.
ويف ه�ذا الصدد ق�ال الباح�ث الدكتور إياس 
محمود، “يعتر إلقاء هذه النفايات مبارشة 
يف مكب�ات النفايات ضاًرا ج�ًدا خاصًة إذا لم 
يت�م التخلص منها أو إعادة تدويرها بش�كل 
مناس�ب كونها س�امة وقد تتسبب بمشاكل 
بيئي�ة خط�رة. ع�الوة ع�ىل ذلك، ق�د يؤدي 
التخل�ص املبارش م�ن النفاي�ات دون تقييم 

إمكاني�ة إع�ادة التدوي�ر إىل تكلف�ة مالي�ة 
باهظ�ة عىل دافعي الرضائ�ب الذين يديرون 
مكبات النفايات وصيانتها”. وتوصل الفريق 
لطرق عديدة يمكن استخدام الوقود الحيوي 
فيه�ا بش�كل عم�يل، مث�ل الدي�زل الحيوي 

والغ�از الحي�وي واإليثانول الحي�وي والزيت 
الحيوي وكريات الوق�ود، إىل جانب املنتجات 
ذات القيمة املضافة، مثل املركبات النش�طة 
بيولوجي�اً كالبوليم�رات واملركب�ات النانوية 
والس�ماد. يف وقت س�ابق، تمّك�ن فريق من 
جامعة اإلمارات استخراج أكر كمية ممكنة 
م�ن الزي�وت لصناع�ة الوق�ود الحي�وي من 
ن�وى التمر، أُنجز هذا امل�رشوع خالل عامني 
وبتكلف�ة مليون دره�م، كما نرش يف عدد من 
املجالت العلمي�ة العاملية. وأش�ار الباحثون، 
أنه يوجد يف دولة اإلمارات أكثر من 40 مليون 
ش�جرة نخيل تنتج س�نوياً ملي�ون طن من 
ن�وى التم�ر، 10 يف املئ�ة منها تك�ون زيوتاً، 
وبهذا يكون لدين�ا 100 طن من الزيوت التي 

يمكن تحويلها إىل وقود حيوي.

اس�تخدام  والهن�د  أوروب�ا  يف  األطب�اء  ب�دأ 
“مسدس طبي” يش�كل شبكة واقية تغطي 
الح�روق والج�روح، ع�ىل أم�ل أن يس�اعد 
“بدي�ل الجل�د” امل�رىض ع�ىل التع�ايف دون 
الحاج�ة إىل وض�ع ضم�ادات. ووفق رشكة 
“نانوميديك” التي صممت الجهاز “س�باين 
كر”، فإنه يمكن املصابني بحروق أو جروح 

م�ن الحرك�ة بس�هولة وحتى االس�تحمام، 
الت�ي يش�كلها  الش�فافة  الطبق�ة  بفض�ل 
ف�وق الجلد، وه�ي عملية قد تك�ون صعبة 
م�ع الضم�ادات التقليدية. وتق�ول الرشكة 
إن الطبق�ة الش�فافة الت�ي تنتجها تس�مح 
للمسعفني بفحص الجرح دون ملسه. ونقلت 
صحيفة “ذا غاردي�ان” الريطانية عن روب 

ليون، العض�و املنتدب ل�دى “نانوميديك” يف 
بريطانيا، قول�ه إن الحروق قد تكون مؤملة، 

وكذلك األمر بالنسبة لوضع الضمادات.
وأض�اف أن “الش�بكة الجلدي�ة الواقية التي 
يش�كلها املس�دس يحاكي الجل�د الطبيعي، 
األمر الذي يسمح للمرىض بالحركة عىل نحو 

أسهل.

»مسدس طبي« يولد جلدًا بدياًل

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

نباتات وأطعمة حتارب الفريوسات... بينها قشور الرمان!
كشفت دراستان يف وقت واحد عن التأثر املضاد 
للفروسات ملستخلص قرش الرمان، كما يجري 
العلم�اء دراس�ات رسيري�ة للتأكد م�ن فعالية 

بعض النباتات ضد فروس كورونا.
وأظه�رت التج�ارب عىل الخاليا أن مس�تخلص 
قرش الرم�ان فعال جًدا. ع�ىل وجه الخصوص، 
قال علماء إيرانيون، إن امل�واد الحيوية النباتية 
من مجموع�ة البوليفينول املوج�ودة يف الرمان 
)التانين�ات القابلة للتحلل بامل�اء والفالفونويد 
واألنثوس�يانني وغرها( تحظ�ر تغلغل فروس 
األنفلون�زا يف الخالي�ا وتمن�ع نس�خ الحم�ض 
الن�ووي الريبي الخ�اص بها. به�ذا الصدد قرر 
باحث�ون م�ن جامع�ة بانيا ل�وكا يف البوس�نة 
بالتع�اون مع زمالئهم ال�رصب، التحقق ما إذا 
كان�ت م�ادة البوليفينول من مس�تخلص قرش 
الرم�ان مفيدة ضد »س�ارس-كوف-2«. ووجد 
العلماء باستخدام املحاكاة الحاسوبية، أن املواد 
من قشور الرمان تتفاعل مع جميع الروتينات 
األربع�ة الت�ي يعتم�د عليه�ا انتش�ار العام�ل 
املمرض. وما يجري ه�و أن الفروس يدخل إىل 
خلية الجس�م م�ن خالل »بروتني S« ويتش�بث 
باملس�تقبل الخلوي »ACE2«، ثم يقوم غش�اء 
بروتيي�ز الس�رين )TMPRSS2( باإلضافة إىل 

إنزيم الفورين بتحليله.
األرزي�ة الس�يبرية: وأثبت علم�اء صينيون أن 
مستخلص أرزية س�يبرية يمنع تدمر أغشية 
الخالي�ا بواس�طة وتط�ور االلته�اب ويس�اعد 
وذل�ك بفض�ل  يف مكافح�ة ف�روس كورون�ا 
ثنائ�ي  مل�ادة  لألكس�دة  املض�ادة  الخصائ�ص 
يف  املوج�ودة  بيوفالفونوي�د  هيدروكرس�يتني 
مس�تخلص الصنوب�ر. وهناك منتج�ات أخرى 
غني�ة بهيدروكرس�يتني مث�ل البص�ل والعنب 
األحم�ر والعس�ل والحمضي�ات والعدي�د م�ن 
الخضار والفواكه األخرى. باإلضافة إىل الش�اي 

األخرض والت�وت. وأكد العلم�اء إن املادة قادرة 
عىل زيادة تركيز الزنك داخل الخاليا، الرضوري 

ملنع تكاثر الحمض النووي الريبي الفرويس.
الطماطم والحمضيات: ومن نظائر البوليفينول 
التي تس�اعد يف محارب�ة الف�روس أيضا مادة 
نارينجينني املتواجدة يف الطماطم والحمضيات، 
وأظهر باحث�ون إيطاليون أن نارينجينني يثبط 
نش�اط األنزي�م الروتين�ي الرئي�ي للفروس 
 ،»ACE2« مس�تقبالت  نش�اط  م�ن  ويقل�ل 
وكذلك يخفف من االس�تجابات االلتهابية أثناء 
اإلصاب�ة. النباتات: ويس�تخدم الط�ب الصيني 
التقلي�دي النباتات لعالج اإلنفلون�زا واألمراض 
الفروس�ية األخرى، مثل القت�اد املنغويل وعرق 
السوس وليدبوريال وزهر العسل الياباني وتدىل 
فورس�يثيا. باإلضاف�ة إىل ذلك، تج�ري اململكة 
العربية السعودية بالتعاون مع جامعة أريزونا 
بأمري�كا، تجارب�ا رسيري�ة لفعالي�ة أحماض 
أوميغ�ا 3 الدهنية ضد »س�ارس-كوف-2« مع 
إضاف�ة زيت الحبة الس�وداء وبذور اليانس�ون 
والكينا وعرق الس�وس والقس�ط الهندي. كما 
تدرس املكسيك فائدة الشيح، وتبحث باكستان 
وم�رص يف فعالي�ة العس�ل الطبيع�ي، وتدرس 

الرازيل إمكانية صمغ النحل أو الروبوليس.


