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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

لكل ظامل عقوبة ال تعدوه وصرعة ال ختّطه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

بألٍم بالٍغ تلقينا نبأ وفاة خادم أهل البيت عليهم السالم وناعي 
اإلمام الحس�ن عليه الس�الم، السيد »جاس�م الطويرجاوّي«، 
والذي قىض حياته ذائباً بحِب محمٍد وآِل محمد، ناعياً مصائبهم 
الجس�يمة، بصوته الش�جي وهو يجّس�د واقعة الط�ف فينقَل 

ُمستمعيه ألجواِءها األليمة.
نسأل الله العيَل القدير أن يلهم ذويه ومحبيه الصرب والسلوان، 
وأن يس�كنُه فس�يح جنانه م�ع محم�ٍد وآِل محم�د يف علين، 
ويجعله بمنزلة خدام أبي عبد الله الحس�ن عليه الس�الم، كما 
كان يردده�ا الفقي�ُد دائماً: »أنا لس�ُت خطيباً وإنم�ا أنا خادم 

املنرب وناعيه«.

محافظ البصرة
المهندس أسعد عبد األمير العيداني

تعزية

رئـيـس الـوزراء يـعـتـزم إجـراء جـولـة أوربـيـة الـشـهـر املـقـبـل 
عبد الغني األسدي عن املتظاهرين يف ساحة اعتصام النجف: هؤالء هيدفون إىل بناء العراق
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصل�ت املس�تقبل العراق�ي، أمس األح�د، عىل 
مرشوع قان�ون تموي�ل العجز املايل ال�ذي أقره 
مجلس الوزراء، وأحاله إىل الربملان، فيما سارعت 
اللجن�ة املالي�ة إىل رب�ط تمرير القان�ون بتقديم 

ورقة اإلصالح. 
وأظه�ر ن�ص م�رشوع قان�ون التموي�ل العجز 
املايل ال�ذي وافق عليه مجلس ال�وزراء، وتضمن 
بمواده، إيرادات املوازنة العامة االتحادية لألربعة 
أشهر األخرية من عام 2020، فضالً عن تقديرات 
تعويض�ات الكوي�ت، إضافة إىل تقدي�رات عقود 
الرتاخي�ص املتبقي�ة، وتقديرات ص�ايف اإليرادات 

النفطية.
وتضمن�ت الوثائ�ق أيضاً، عدد امل�واد يف مرشوع 
قان�ون التموي�ل امل�ايل، وفقراته�ا، وتقدي�رات 
النفقات الجارية املخطط�ة للفرتة من 17 أيلول 
لغاية 31 كانون األول من السنة الحالية، إضافة 
إىل تقديرات املش�اريع االس�تثمارية للفرتة من 1 

كانون الثاني 2020 لغاية نهاية العام الحايل.
وجاء يف الوثائق أيضاً، ما يتعلق بمرشوع قانون 
رقم 5 لس�نة 2020، الخ�اص باالقرتاض املحيل 
والخارج�ي لتموي�ل العج�ز امل�ايل لع�ام 2020، 
ال�ذي تضم�ن م�واداً بالقان�ون، وتخوي�ل وزير 
املالي�ة صالحية االقرتاض محلي�ًا وخارجياً، عىل 
أن تخص�ص نس�بة ال تق�ل عن 15% م�ن كافة 
الق�روض لت�رف عىل املش�اريع االس�تثمارية 
وتنمي�ة األقالي�م. وس�تقرتض الحكوم�ة، وفق 
القانون الجديد، ٤0 ترليون دينار أي بمعادل 3٤ 

مليار دوالر.
التفاصيل ص2

احلكومة تعاود االقرتاض: )٣٤( مليار دوالر لإلنفاق يف )٤( أشهر
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 يقرر اعتبار املنتسبني املتوفني
 بـ »كورونا« شهداء
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اخلارجية الروسية: معنيون باستقرار أذربيجان وأرمينيا
اليوم.. القانونية الربملانية تستضيف الكتل ملناقشة آلية توزيع الدوائر االنتخابية
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احلركة االيزيدية تطالب بـ »إلغاء« اتفاق سنجار وهتدد بالتصعيد 
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النقـل تعلـن
استئنـاف الرحـالت املجدولـة

 من واىل ايران

السيد جاسم الطويرجاوي 
سطر اسمه بحروف من ذهب يف سجل 

خدم أهل البيت عليهم السالم

الـنـفـط
 تـدرس خـفـض أسـعـار 

»البنزين املمتاز«

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية الروس�ية ماريا 
زاخاروفا، اهتمام موس�كو باستقرار أذربيجان وأرمينيا 

يف ظروف النزاع يف إقليم قره باغ.
ويف تريحات متلف�زة قالت زاخاروفا إن »فرادة الوضع 
الراه�ن تكم�ن يف أن اس�تقرار أذربيج�ان وأرميني�ا مهم 
بالنس�بة لنا عىل حد س�واء ويعترب م�ن أولوياتنا، ولدينا 

مصالحنا القومية ونحن ندافع عنها«.
وقالت إن روسيا ال تستغل أبدا مشاعر الشعوب وال تلقي 
»خطاب�ات جوفاء«، أم�ا يف حال أذربيج�ان وأرمينيا فقد 

نجحت يف الوصول إىل نتيجة عىل أساس جهود دبلوماسية. 
وأشارت إىل دور الرئيس الرويس فالديمري بوتن، يف تنظيم 
لق�اء بن وزي�ري خارجي�ة أرمينيا وأذربيج�ان يف خضم 
النزاع املس�لح يف ق�ره باغ. وتابعت: » أظ�ن أن أي حديث 
عن التس�وية يف قره باغ يجب بدؤه من حقيقة أن هناك 

صديقا حقيقيا وهناك أيضا من هو ليس كذلك«.
وأش�ادت زاخاروفا بدور وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفروف يف توصل الجانبن إىل اتفاق وقف إطالق النار، من 

أجل تبادل األرسى وجثث القتىل.
وذك�رت أن الف�روف أظه�ر خالل املش�ارات يف موس�كو 

حنكته الدبلوماسية وصفاته الشخصية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أم�س األح�د، ع�زم الحكوم�ة إيجاد 
معالج�ات »ناجعة لألزمات الراهنة«. 
وبحث الكاظمي خالل ترأسه اجتماعاً 
ض�م عدداً م�ن ال�وزراء واملس�ؤولن 
الحكومين، معالجات البطالة وتأمن 
فرص العمل لفئة الشباب، فضالً عن 

مستجدات األوضاع العامة.
بي�ان  بحس�ب  الكاظم�ي  وش�دد   
ال�وزراء  لرئي�س  اإلعالم�ي  املكت�ب 
ع�ىل »أهمي�ة مواجه�ة كل التحديات 

املالي�ة واالقتصادي�ة والوبائي�ة بم�ا 
يؤم�ن تخطي العراق له�ذه األزمات، 
ارت�كاز لإلص�الح  نق�اط  وتحويله�ا 
والتنمية«، مشرياً إىل رضورة أن تكون 
هذه الحل�ول »واقعية وعملية وقابلة 

للتطبيق«. 
وأرجع س�وء التخطيط السابق سبباً 
ساهم يف إثقال جهاز الدولة بمشاكل 
كب�رية وبحاج�ة إىل معالج�ات وعمل 
مستمر لتغيري الوضع الخاطىء الذي 
تس�ري عليه الدولة حالي�اً. كما تناول 
االجتماع ع�دد من املقرتحات املتعلقة 
بالق�روض وتوف�ري ف�رص العم�ل يف 

القط�اع الخاص، كما جرت مناقش�ة 
مرشوع تش�غيل الشباب وُسبل توفري 
الدعم لهذه الرشيحة الحيوية، إضافة 

إىل اإلصالحات يف الورقة البيضاء. 
وكانت نسبة ال������بطالة يف العراق 
 ،%22 كان�ت   2019 س�نة  أواخ�ر  يف 
ولكن ه�ذه النس����بة ارتفع����ت 
هذه النسبُة اآلَن لتصل إىل ٤0%، وذلك 
نتيجة تفيش ف�ريوِس كورونا وحظِر 

التجوال. 
ويرف�ع كورون�ا م�ن نس�بة البطالة 
يف الع�راق يوم�اً بع�د ي�وم، وتش�رُي 
إحصائي�اُت وزارِة العم�ل والش�ؤون 

االجتماعي�ة، إىل أن�ه يف الع�ام 2019 
وحِده، س�ّجَل س�بعُة آالٍف من َحَملَة 
والدكت�وراه  املاجس�تري  ش�هادات 
أس�ماءهم ضمن قوائِم املعوزين لدى 

الوزارة. 
وحسب إحصائيات األمم املتحدة فإن 
أكث�ر من ٤5 ألف ش�خٍص يتخرجون 
س�نوي������اً يف الجامعات واملعاهد 
يف العراق، ويف سن����ة 2019 وحدها 
كان هنال�ك نح�و 50 ألف خريج، وتم 
تعي�����ن نحو ألف�ن ف���قط من 

هذا العدد.
التفاصيل ص2
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الرشيد يقدم قروض )١٠( مليون دينار لألرامل واملطلقات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مرصف الرش�يد، أمس االحد، ع�ن املبارشة بمن�ح 10 مليون 
دينار قروض لألرامل واملطلقات ويحدد رشوطها.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة 
من�ه ان »املرصف بارش بمنح قروض لالرامل واملطلقات تصل اىل 10 

مليون كحد اعىل«.
واض�اف ان »التعليم�ات التي وضعها املرصف حددت نوع النش�اط 
)خياطة/ صالون حالقة/ فتح محل مأكوالت / تجهيزات غذائية / 
متجر صغري(، مشريا اىل ان »القرض يمنح بكفالة موظف عىل املالك 

الدائم يغطي )٥0٪( من صايف راتبه )القسط +الفائدة(«.
وبارش املرصف خالل الفرتة املاضية بمنح قروض وسلف للموظفني 

واملواطنني وبمختلف انواعها وفق رشوط وضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصلت املس�تقبل العراق�ي، أمس األح�د، عىل مرشوع 
قان�ون تمويل العجز امل�ايل الذي أقره مجل�س الوزراء، 
وأحال�ه إىل الربملان، فيما س�ارعت اللجنة املالية إىل ربط 

تمرير القانون بتقديم ورقة اإلصالح. 
وأظه�ر نص م�رشوع قانون التمويل العج�ز املايل الذي 
واف�ق عليه مجلس ال�وزراء، وتضمن بم�واده، إيرادات 
املوازنة العامة االتحادية لألربعة أش�هر األخرية من عام 
2020، فض�اًل عن تقديرات تعويض�ات الكويت، إضافة 
إىل تقديرات عقود الرتاخي�ص املتبقية، وتقديرات صايف 

اإليرادات النفطية.
وتضمن�ت الوثائق أيض�اً، عدد املواد يف م�رشوع قانون 
التموي�ل املايل، وفقراته�ا، وتقديرات النفق�ات الجارية 
املخططة للفرتة من 17 أيلول لغاية 31 كانون األول من 
السنة الحالية، إضافة إىل تقديرات املشاريع االستثمارية 
للف�رتة من 1 كان�ون الثان�ي 2020 لغاية نهاي�ة العام 

الحايل.
وج�اء يف الوثائ�ق أيضاً، ما يتعلق بم�رشوع قانون رقم 
٥ لس�نة 2020، الخ�اص باالقرتاض املح�ي والخارجي 
لتموي�ل العج�ز امل�ايل لع�ام 2020، الذي تضم�ن مواداً 
بالقان�ون، وتخوي�ل وزي�ر املالي�ة صالحي�ة االقرتاض 
محلياً وخارجياً، عىل أن تخصص نسبة ال تقل عن ٪1٥ 
من كافة القروض لترصف عىل املش�اريع االس�تثمارية 

وتنمية األقاليم.
وس�تقرتض الحكومة، وفق القانون الجديد، ٤0 ترليون 

دينار أي بمعادل 3٤ مليار دوالر.
وس�بق للحكوم�ة أن قدم�ت قانون�اً للربمل�ان اقرتضت 

بموجبه 1٨ مليار دوالر من الداخل والخارج. 
وأعل�ن مقرر اللجن�ة املالي�ة النيابية أحم�د الصفار إن 
القان�ون ينص عىل حاجة العراق إىل اقرتاض ٤1 ترليون 

دينار لألشهر األربعة األخرية من العام الحايل.
وأوض�ح أن »تمرير م�رشوع القانون من قب�ل الربملان 
س�يمكن الحكوم�ة م�ن س�د العجز امل�ايل باللج�وء إىل 

االقرتاض«. وأشار إىل أن مرشوع قانون سد العجز املايل 
سيحل بديالً عن موازنة 2020.

وق�د رهن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ارس�ال الحكومة 
االتحادي�ة لورقة االص�الح مقابل تمري�ر قانون العجز 
امل�ايل الذي يتي�ح االق�رتاض الداخل والخارج�ي لتوفري 

الرواتب.
وق�ال عضو اللجنة جم�ال كوجر إن »اللجن�ة املالية لم 
تطل�ع عىل قانون تموي�ل العجز امل�ايل »االقرتاض« عىل 
الرغم من وصول�ه إىل مبنى مجلس النواب«، الفتا إىل أن 

»اللجنة س�تعقد اجتماعا بأقرب وقت ملناقشة القانون 
واتخاذ عدة توصيات قبل قراءته قراءة أوىل باملجلس«.

وأضاف أن »اللجنة م�رصة عىل أن تكون ورقة اإلصالح 
بجان�ب قانون االقرتاض، وليس القان�ون فقط«، مبينا 
أن »االس�تمرار بقان�ون االق�رتاض دون ورقة اإلصالح 
سيس�بب بكارثة اقتصادية بالنس�بة االقتص�اد الدولة 
العراقي�ة«. وتأثرت الب�الد من تراجع كمي�ات صادرات 
النفط، مع التزامه�ا باتفاقية »أوبك+« لخفض اإلنتاج، 
القاضية بخفض األعضاء 9.7 ماليني برميل اعتبارا من 

أيار املايض، قبل تقلي�ص الخفض إىل 7.7 ماليني برميل 
اعتبارا من آب الفائت حتى نهاية 2020.

ويبل�غ االحتياطي النقدي لدى البن�ك املركزي ٥3 إىل ٥٥ 
مليار دوالر وأكثره يف البنك االتحادي األمريكي، بحس�ب 

وزير املالية عي عالوي.
والعراق، ثاني أكرب منتج للنفط الخام يف منظمة البلدان 
املص�درة للب�رتول »أوبك«، بمتوس�ط إنت�اج يومي 6.٤ 

ماليني برميل يومياً يف الظروف الطبيعية.
وتلق�ي الس�لطتان الترشيعي�ة والتنفيذي�ة الل�وم عىل 

بعضهما بسبب تأخر رصف رواتب شهر أيلول.
واعت�ربت اللجن�ة املالية النيابي�ة األس�بوع املايض، أن 
العراق س�يتعرض لإلفالس خالل 6 أش�هر يف حال إقرار 

قانون االقرتاض الجديد.
وأظهرت توقع�ات صادرة عن األم�م املتحدة، انخفاض 
النات�ج املح�ي اإلجمايل للع�راق بنس�بة 10 باملئة خالل 
العام الجاري، مدفوعاً بالتبعات السلبية لتفيش جائحة 

كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط.
ورهن وزي�ر املالية عي عبد االمري عالوي، اطالق رواتب 
املوظفني بتصويت مجلس النواب عىل قانون االقرتاض.

وأوض�ح أن توف�ري الروات�ب يعتمد ع�ىل تلق�ي الوزارة 
»موقف�اً إيجابي�اً« م�ن مجل�س الن�واب وموافقته عىل 
سياسة االقرتاض، مبيناً أن عدد موظفي الدولة العراقية 
يق�در ب�٤.٥ ملي�ون موظف منهم رب�ع مليون موظف 

فضائي، والعدد األكرب منهم يف الوزارات األمنية. 
وأش�ار إىل أن موازنة عام 2020 س�حبت بع�د تقديمها 
للربملان العراقي الستبدالها بميزانية محاسبية مصغرة 
تظهر بوضوح رضورة االقرتاض«، وأوضح أنه »يف حال 
لم يق�ر الربملان قانون االقرتاض س�تكون أمامنا حلول 

أخرى لكنها صعبة ولديها تداعيات«.
ويف 2٤ حزي�ران امل�ايض، أق�ر مجلس الن�واب العراقي، 
قانون�اً يتي�ح للحكومة اق�رتاض نحو 1٨ ملي�ار دوالر 
م�ن الداخل والخارج، لس�د العجز امل�ايل يف البالد، وحدد 
القانون س�قفاً أع�ىل لالقرتاض ب�٥ ملي�ارات دوالر من 

الخارج، و1٥ تريليون دينار من الداخل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أمس األحد، ع�زم الحكومة إيجاد معالجات 
»ناجعة لألزمات الراهنة«. وبحث الكاظمي 
خالل ترأس�ه اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء 
واملس�ؤولني الحكوميني، معالجات البطالة 
وتأمني فرص العمل لفئة الشباب، فضالً عن 

مستجدات األوضاع العامة. وشدد الكاظمي 
بحسب بيان املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
عىل »أهمي�ة مواجهة كل التحدي�ات املالية 
واالقتصادي�ة والوبائي�ة بم�ا يؤمن تخطي 
الع�راق له�ذه األزم�ات، وتحويله�ا نق�اط 
ارتكاز لإلصالح والتنمية«، مشرياً إىل رضورة 
أن تك�ون ه�ذه الحل�ول »واقعي�ة وعملية 
وقابل�ة للتطبي�ق«. وأرجع س�وء التخطيط 

الس�ابق سبباً س�اهم يف إثقال جهاز الدولة 
بمشاكل كبرية وبحاجة إىل معالجات وعمل 
مستمر لتغيري الوضع الخاطىء الذي تسري 
علي�ه الدولة حالياً. كما تناول االجتماع عدد 
من املقرتح�ات املتعلقة بالق�روض وتوفري 
فرص العمل يف القط�اع الخاص، كما جرت 
مناقش�ة مرشوع تش�غيل الش�باب وُسبل 
توفري الدعم لهذه الرشيحة الحيوية، إضافة 

إىل اإلصالح�ات يف الورق�ة البيض�اء. وكانت 
نسبة البطالة يف العراق يف أواخر سنة 2019 
كانت 22٪، ولكن هذه النسبة ارتفعت هذه 
النس�بُة اآلَن لتص�ل إىل ٤0٪، وذل�ك نتيج�ة 
تف�يش ف�ريوِس كورون�ا وحظ�ِر التجوال. 
ويرفع كورونا من نس�بة البطالة يف العراق 
يوم�اً بعد ي�وم، وتش�رُي إحصائي�اُت وزارِة 
العمل والشؤون االجتماعية، إىل أنه يف العام 

2019 وحِده، س�ّجَل س�بعُة آالٍف من َحَملَة 
ش�هادات املاجس�تري والدكتوراه أسماءهم 
ضمن قوائِم املعوزين لدى الوزارة. وحس�ب 
إحصائي�ات األمم املتحدة ف�إن أكثر من ٤٥ 
ألف ش�خٍص يتخرجون سنوياً يف الجامعات 
واملعاه�د يف العراق، ويف س�نة 2019 وحدها 
كان هنالك نحو ٥0 أل�ف خريج، وتم تعيني 

نحو ألفني فقط من هذا العدد.

جلنة برملانية رهنت مترير القانون بتقديم »ورقة اإلصالح«.. ووزير املالية: سنتجه إىل خيارات صعبة يف حال عدم السماح بالدين

احلكومة تعاود االقرتاض: )٣٤( مليار دوالر لإلنفاق يف )٤( أشهر
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الكاظمي: احلكومة عازمة عىل إجياد معاجلات ناجعة لألزمات الراهنة

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الخارجّية فؤاد حس�ني 
العاصمة املرصّية القاهرة.  

»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وزير 
الخارجية ُيزَمع أن يلتقي مع رئيس 
جمهورية مرص العربية عبدالفتاح 
الس�ييس، كما سيعقد اجتماعاً مع 
نظريي�ه املرصّي س�امح ش�كري، 
واألردن�ّي أيم�ن الصف�دّي بعد غد 

االتفاقّي�ات  الس�تكمال  الثالث�اء؛ 
التي وّقع عليه�ا قادة الدول الثالث 
يف اجتماعه�م األخ�ري يف العاصمة 

األردنّية عّمان يف آب املايض«.  
وأضاف البيان أنه »س�يلتقي أيضا 
املسؤولني املرصّيني للتنسيق لعقد 
اللجن�ة العراقّية-املرصّية يف بغداد 
قريباً، كما سيلتقي الوفد مع األمني 
العاّم للجامعة الدول العربّية أحمد 
أبو الغيط ملناقشة آخر املُستجّدات 

عىل الساحة العربّية«.  

وزير اخلارجية يصل إىل القاهرة الستكامل 
ن اتفاقيات القادة الثالثة يف عاماّ

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس جهاز االمن الوطني عبدالغني االس�دي، األحد، 
جانباً من نتائج زيارته إىل محافظة النجف والتي تضمنت 

لقاء باملتظاهرين.  
وقال األس�دي خالل مؤتمر صحفي مش�رتك مع محافظ 
النج�ف ل�ؤي الي�ارسي، ان »زيارتن�ا اىل النج�ف تتعل�ق 
بالجانب االمني، نحن مقبلون عىل مناسبة وفاة الرسول، 
وجهن�ا مفاصلنا يف املحافظة باالهتم�ام بالجانب األمني 

وأم�ن املواطن ولديهم االس�تعداد الكامل م�ن أجل تأمني 
الوضع األمني لتبقى املحافظة خالية من الشوائب«.  

م�ع  وتفاهمن�ا  التظاه�رات  س�احة  »زرن�ا  وأض�اف، 
املتظاهري�ن وأعطيناهم الخطوط العريضة حول التعامل 
يف املحيط الذي يتواجدون فيه، ونطلب من جميع الجهات 
املعني�ة م�ن املحافظة التعاون م�ع هؤالء الش�بان الذين 
يهدفون إىل بناء العراق واستتباب األمن وتحقيق ما يصبو 

إليه املواطن«.  
م�ن جهته، قال محافظ النجف ل�ؤي اليارسي، ان »زيارة 

االس�دي مهمة وش�هدت مناقش�ة ملفات عدي�دة تتعلق 
بالجوانب االمنية واالس�رتاتيجية وقضايا تتعلق بمديرية 

األمن الوطني«.  
واك�د أن »دور االم�ن الوطني يف النج�ف مميز ومهم، وقد 
تكلمن�ا م�ع رئيس الجه�از عن دع�م املديرية بامل�وارد«، 
مش�يداً برئيس الجهاز، مش�دداً أن »لديه خطوات جرئية 

جدا إلصالح الهيكل اإلداري لجهاز األمن الوطني«.  
ووصل االس�دي، اليوم االحد، اىل محافظة النجف بتوجيه 

من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.  

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت اللجن�ة القانوني�ة يف الربمل�ان، أمس 
األحد، اس�تضافة الكتل النيابية اليوم االثنني 
لالستماع اىل آرائهم بشأن الية توزيع الدوائر 

االنتخابية.  
وذك�رت الدائ�رة االعالمي�ة يف بي�ان تلق�ت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، أن »اللجنة 
القانوني�ة عق�دت اجتماع�ا ملناقش�ة الي�ة 

توزيع الدوائر االنتخابية«.  
وأض�اف أن »االجتم�اع ال�ذي عق�د يف مق�ر 
اللجن�ة بحضور عدد من ن�واب لجان نيابية 
مختلفة ناقش الية توزيع الدوائر االنتخابية 

وعدد الدوائر يف كل محافظة«.  

واس�تمعت اللجنة بحس�ب البي�ان، اىل »آراء 
ومقرتح�ات الن�واب مؤكدي�ن ع�ىل رضورة 
مواصلة النقاش�ات بش�أن املوض�وع لحني 
الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع 
العراق�ي«.     وصوت مجلس النواب، يف وقت 
سابق، عىل مقرتح من اللجنة القانونية حول 
فقرة الدوائر االنتخابية يف قانون االنتخابات.   

وذك�رت الدائرة اإلعالمي�ة يف املجلس يف بيان 
تلق�ى »ن�اس«، )10 ترشي�ن األول 2020(، 
نس�خة منه، أن »مجلس الن�واب صوت عىل 
مق�رتح اللجن�ة والذي ين�ص: تت�وزع عدد 
الدوائ�ر االنتخابي�ة يف كل محافظة بش�كل 
مس�اٍو لعدد املقاعد املخصصة لكوتا النساء 

يف املحافظة«.    

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس حزب املؤتمر الوطني العراقي 
املنض�وي يف تحال�ف عراقي�ون النائ�ب 
آراس حبي�ب كري�م، أمس الس�بت، من 
جهات تعرقل مل�ف التنمية االقتصادية 

يف العراق.

وق�ال حبي�ب يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »بع�د حادثة مدير 
رشكة دايو الكورية س�واء كانت انتحارا 
أم اغتياال ف�إن علينا االنتباه إىل مخاطر 

إضافية تهدد االستثمار يف العراق«.
واض�اف: »فب�رصف النظ�ر ع�ن نتائج 
التحقي�ق فإن هن�اك مم�ن ال يريد مللف 

التنمي�ة االقتصادية يف العراق ان يتقدم، 
وبالتايل فإنه باإلضافة إىل نظرية املؤامرة 
الت�ي تنترش مثل النار يف الهش�يم يف مثل 
ه�ذه الظروف فإن املس�تفيد من عرقلة 
االس�تثمار سيس�طر ع�رشات ماتب�دو 

وقائع وأدلة عىل صدق ما يقول«.
وتاب�ع: »لذلك فإن األمر يتطلب مواجهة 

مثل ه�ذه العراقيل وامل�ربرات الن الدول 
والرشكات يف النهاي�ة مصالح ال تتوقف 
عن�د انتحار اح�د أو حت�ى اغتياله لكن 
املطلوب هو تقديم الضمانات الحقيقية 
املعرقل�ني واملدفوعني  ومواجهة أصوات 
ضمن أجن�دات مختلفة لك�ي ال تنترص 

إرادة الباطل مقابل الحق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اقلي�م  يف  االحص�اء  هيئ�ة  اعلن�ت 
كردستان، أمس االحد، ارتفاع معدل 

البطالة يف االقليم اىل اكثر من ٪20.
وقال مدير م�رشوع متابعة البطالة 
يف منظمة الس�الم والحري�ة عبدول 
س�ميح، ان” مع�دل البطال�ة االن يف 
اقليم كردس�تان اكرب بكثري من الذي 

اعتمدته الحكومة يف العام 201٨.
واضاف س�ميح، انه” يف العام 2019 
كان هن�اك نحو 22 ال�ف طالب من 
خريجي الجامع�ات واملعاهد لم يتم 
تعيينهم بسبب االزمة املالية يف اقليم 
كوردس�تان، وان القط�اع الخ�اص 
يتج�ه نحو الضع�ف ووف�ق بيانات 
وزارة التج�ارة والصناع�ة، فانه من 
مجم�وع 3 االف و700 معم�ل، ت�م 
اغالق نحو الفني و300 معمل، االمر 
ال�ذي ادى اىل بقاء نحو 9 االف عامل 

بدون عمل”.
واش�ار اىل انخفاض فرص العمل يف 
القطاعني الخاص والعام، وامام هذا 
االنخف�اض ارتفع ق�وة العمل، لذلك 
تشري البيانات اىل ان معدل البطالة يف 

االقليم تجاوز ٪20.
وبحس�ب الهيئة، فان” عدد س�كان 
اقليم كوردستان كان 6 ماليني و33 
ال�ف ش�خص يف الع�ام 201٨ وكان 
مع�دل البطالة 9٪ وه�ذا يعني 27٨ 
عاط�ل ع�ن العم�ل، اال ان�ه وخالل 
س�نتني ارتفع معدل البطالة بش�كل 

ملفت”.

عبد الغني األسدي عن املتظاهرين يف ساحة اعتصام النجف: 
هؤالء هيدفون إىل بناء العراق

اليوم.. القانونية الربملانية تستضيف الكتل ملناقشة آلية 
توزيع الدوائر االنتخابية

املؤمتر الوطني حيذر من جهات تعرقل تقدم ملف التنمية االقتصادية يف العراق

اإلحصاء:
 ارتفاع معدل البطالة 
يف كردستان اىل اكثر 

من )2٠( باملئة

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الخارجية العراقي فؤاد حس�ني مع س�تيفن هيكي، س�فري 
بريطاني�ا يف الع�راق، زي�ارة رئيس ال�وزراء العراقي مصطف�ى الكاظمي 
املرتقب�ة اىل لن�دن، واه�م امللف�ات التي س�يبحثها مع نظ�ريه الربيطاني 

بوريس جونسون.
ومن املنتظر ان يقوم الكاظمي اواخر الشهر الحايل بجولة اوروبية تشمل، 

اضافة اىل بريطانيا، كال من املانيا وفرنسا.
واك�د وزي�ر الخارجية خالل االجتم�اع ان حكومة ب�الده رشعت يف اتخاذ 
عدد م�ن اإلجراءات األمنّية والفّنية والتنظيمّي�ة إليجاد بيئة ُمالِئمة لعمل 
جمي�ع البعثات االجنبية االمنية والدبلوماس�ية والثقافي�ة يف العراق، كما 
ناقشا تطّورات األوضاع يف املنطقة والعالم التي تحظى باالهتمام املُشرتَك 
للبلدي�ن. وكان الكاظم�ي ق�د ترأس يف الس�ادس م�ن الش�هر الحايل اول 
اجتماع للجنة أمنية عس�كرية برملانية عليا للتحقيق يف الخروقات االمنية 
التي تس�تهدف البعثات الدبلوماس�ية واملصالح االجنبية يف العراق عىل ان 
تنج�ز مهمتها خالل 30 يوما منوه�ا اىل ان الهجمات تجاوزت كل الحدود 

فهي تقتل مواطنني وتيسء اىل مستقبل العراق وعالقاته.
وتت�وىل اللجن�ة التحقي�ق يف الخروق�ات االمني�ة التي تش�مل الهجومات 
بصواريخ الكاتيوشا التي تستهدف املنطقة الخرضاء وسط العاصمة التي 
تضم مقار الرئاس�ات العراقي�ة والبعثات الدلوماس�ية االجنبية واالممية 
وكذلك مطار بغداد الدويل، اضافة اىل استهداف االرتال العسكرية للتحالف 

الدويل بالعبوات الناسفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم، أمس االحد، الحكومة 
بإلغاء اتفاق ما يسمى بتطبيع االوضاع يف سنجار، فيما هددت بالتصعيد 

يف حال لم يتم الغاء هذا االتفاق.
وقالت الحركة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن “الحكومة 
املركزي�ة قدمت س�نجار عىل طب�ق من ذه�ب اىل قوات البيش�مركة التي 

انسحبت يف السابق من القضاء اثناء دخول عصابات داعش اإلرهابية”.
وطالبت الحركة ب�”إلغاء اتفاق ما يسمى بتطبيع االوضاع يف سنجار”.

وه�ددت الحرك�ة ب�”التصعيد يف حال لم يتم التنس�يق مع اهايل س�نجار 
والغاء هذا االتفاق”، محملة “الحكوكة ما ستؤول اليه األمور”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س االحد، عن تس�جيل 2206 إصاب�ات جديدة 
بفريوس كورونا يف العراق.  وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، إن�ه »تم تس�جيل 2206 إصاب�ات جديدة بف�ريوس كورونا 
وتماثل 3٨27 مصاباً بفريوس كورونا للش�فاء«. وأضافت الوزارة أنه »تم 

تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفريوس كورونا«.

رئيس الوزراء يعتزم إجراء جولة أوربية 
الشهر املقبل 

احلركة االيزيدية تطالب بـ »إلغاء«
 اتفاق سنجار وهتدد بالتصعيد 

عداد »كورونا«: انخفاض ملحوظ
 يف اإلصابات لليوم الثاين 

        بغداد / المستقبل العراقي

ف�ؤاد  الخارجيَّ�ة  وزي�ر  التق�ى 
حس�ني، رئي�س فري�ق التحقي�ق 
للُمس�اَءلة ع�ن جرائ�م عصابات 
خ�ان،  كري�م  اإلرهابيَّ�ة  داع�ش 
ة  وبحث الجانبان ُسُبل نجاح مهمَّ

الفريق يف تحقيق العدالة.
بي�ان  بحس�ب  الوزي�ر  وأّك�د 
للخارجية تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه »استمرار الُحُكومة يف 

تقديم الدعم الكامل، ُمش�ّدداً عىل 
أهّمية التنس�يق املُش�رَتك بش�أن 
مكافح�ة اإلرهاب؛ لبس�ط األمن 

وتثبيت االستقرار«. 
»رضورة  ع�ىل  الجانب�ان  وأك�د 
اس�تمرار الحوار، والعمل املشرتك 
أج�ل  م�ن  املج�االت  مختل�ف  يف 

التوصل إىل نتائج جيدة«. 
كما قدم خان »إحاطة للوزير عن 
نشاطاته وعمله بالعراق يف الفرتة 

السابقة«.

العراق يتلقى »إحاطة« من فريق التحقيق 
للمساَءلة عن جرائم »داعش« 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل نارص الش�بيل، أمس األحد، عودة حركة 
الط�ران واس�تئناف حركة الرح�ات املجدول�ة للرشكة 
العام�ة للخط�وط الجوي�ة العراقي�ة م�ن واىل قطاعات 
جمهورية ايران االسامية )طهران، مشهد( بدءاً من يوم 

االثنني.
 وقال الشبيل يف بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، ان »اس�تئناف الرحات تم بعد استحصال املوافقات 
األصولية من قبل سلطة الطران االيرانية لتشغيل الرحات 
املبارشة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس 
والت�ي توقفت مل�دة اس�تمرت م�ن 2020/9/25 ولغاية 

2020/10/8 بطلب من الس�لطات االيرانية«.وأكد 
»ح�رص ال�وزارة وإدارة الناقل الوطن�ي عىل إعادة 
العمل بهذا الخط املهم مع تعزيز اجراءاتها الوقائية 
وااللت�زام بالتعليم�ات الص�ادرة من اللجن�ة العليا 
للصح�ة والس�امة الوطني�ة خال تنفي�ذ الرحات 
اضاف�ة اىل التعليمات الصادرة عن س�لطة الطران 
املدني العراقية ومنظم�ات الطران العاملية للوقاية 
م�ن خطر االصابة بوباء كورونا«. كما اعلنت وزارة 
النقل / الخطوط الجوية العراقية استئناف الرحات 
املبارشة م�ن محطة مطار البرصة الدويل اىل محطة 
مطار دلهي بعد توقف استمر أكثر من سبعة اشهر 
بس�بب ازم�ة كورون�ا العاملية.واوض�ح مدي�ر عام 

الرشك�ة الكابتن كفاح حس�ن : اس�تناداً اىل توجيه 
وزير النقل الكابتن نارص حس�ني الش�بيل انطلقت 
مساء الس�بت رحلة مبارشة نفذتها احدى طائرات 
االس�طول الجوي من الب�رصة اىل دلهي وعىل متنها 
)199( مسافر غالبيتهم من العراقيني.وتابع حسن 
: م�ن خال الجهود الكبرة التي تبذلها وزارة النقل 
م�ع الجان�ب الهندي ت�م االتفاق عىل تس�ير رحلة 
مبارشة يوم الس�بت اس�بوعياً للناق�ل الوطني عىل 
امل زيادة عدد الرحات قريباً ، مبيناً التزام الرشكة 
بكاف�ة التعليم�ات واالرش�ادات املتعلق�ة بالوقاية 
الصحية املعتمدة عاملياً لضمان س�امة املس�افرين 

والطواقم .

النقل تعلن استئناف الرحالت املجدولة من واىل ايران
أعادت رحالتها املباشرة من البصرة اىل دهلي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن��ت الرشك�ة العامة للفح�ص والتأهيل 
الصناع�ة  وزارة  رشكات  إح�دى  الهن�ديس 
واملع�ادن، أم�س االح�د، ع�ن حصوله�ا عىل 
عضوية املشاركة والعامة التجارية للجمعية 
 ASNT ( األمريكي�ة للفحوص�ات الاأتافية

.) Partners Logo
وقال مدير عام الرشكة س�ي�ف الدي�ن عل�ي 
أحم�د يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »حصول الرشكة عىل هذه العضوية 
الصناع�ة  وزي�ر  لتوجيه�ات  تنفي�ذاً  ج�اء 
واملعادن منه��ل عزي�ز الخب�از ومتابعة من 
إدارة الرشك�ة وجهود كوادر قس�م املدرس�ة 
العراقي�ة للح�ام ب�رورة النه�وض بواقع 

الرشك�ة وتطوي�ر إمكانياتها وف�ق برنامج 
زمني محدد«.

وأضاف ان »التطوير يأتي من خال التحسني 
املستمر واإللتزام باملعاير واملحددات العاملية 
الهندس�ية  الفحوص�ات  مج�ال  يف  املتبع�ة 
والتدريب والتأهيل ومنح التخاويل باإلضافة 
إىل أعم�ال التنفي�ذ للخدم�ات األخ�رى الت�ي 
تقدمه�ا الرشك�ة لتحتل موق�ع الصدارة بني 
الرشكات الحكومية واألهلية املحلية والدخول 
يف منافس�ة الرشكات العاملية بما تمتلكه من 
بنى تحتية متطورة وكفاءات هندسية وفنية 
حاصل�ة عىل تخاوي�ل معتمدة م�ن رشكات 

عاملية رصينة يف هذا املجال«.
ال�رشكات  أوىل  م�ن  »الرشك�ة  أن  وتاب�ع 
الحكومي�ة والوحيدة الحاصل�ة عىل عضوية 

مج�ال  يف  التجاري�ة  والعام�ة  املش�اركة 
الفحوص�ات الاأتافية ) ASNT ( بعد جهود 
كبرة واتص�االت مكثفة وتقديم ُكل البيانات 
واملتطلب�ات التي تتي�ح اإلنضم�ام للجمعية 
واملش�اركة ومنه�ا اإلمكاني�ات املتوف�رة يف 
الرشك�ة م�ن مخت�رات متط�ورة مجه�زة 
بأح�دث األجهزة واملدرس�ة العراقي�ة للحام 
بإعتباره�ا مرك�زاٌ معتم�داً يف مج�ال اللحام 
ومن�ح التخاوي�ل والفحوص�ات الاأتافية ) 
NDT («.وبني ان »هذا النش�اط سيس�هم يف 
تطوير ق�درات وإمكاني�ات الرشك�ة الفنية 
وتعظي�م إيراداتها املالية ويخ�دم القطاعني 
الع�ام والخ�اص وخصوص�اً وزارت�ي النفط 
والكهرباء ويفتح اآلفاق للحصول عىل فرص 

عمل جديدة تخدم البل�د«.

الرشكة العامة للفحص والتأهيل اهلنديس حتصل عىل عضوية عاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

احتفلت هيئة اإلعام واالتصاالت العراقية 
ورشكة هواوي الرائدة عاملياً يف توفر البنى 
التحتي�ة لتقني�ة املعلوم�ات واالتص�االت 
واألجهزة الذكية باختتام فعاليات نس�خة 
الع�ام الح�ايل 2020 م�ن برنام�ج »بذور 
م�ن أج�ل املس�تقبل« يف العراقواالحتف�اء 
بتخري�ج 40 طالب�اً م�ن أه�م الجامعات 
العراقي�ة اجت�ازوا دورة تدريبي�ة عاملي�ة 
املس�توى يف تقنية املعلومات واالتصاالت. 
االبتكاري  الفكر  ويهدفالرنامجلتش�جيع 
ورعاية املواهب التقني�ة يف العراق وإعداد 
ق�ادة املس�تقبل التقنيني يف إط�ار الجهود 
املبذول�ة لبناء نظم إيكولوجية مس�تدامة 
فيالدولة تعزز دور مسرة التنمية والتطوير 
بقطاع اتصاالت وتقنية معلومات متطور 

يق�وم عليه موارد برشية وطنية ويس�هم 
يف دعم مس�رة التحول الرقم�ي يف العراق 
وتحقيق أهداف تطوير مختلف القطاعات 
واالس�راتيجيات  والخط�ط  والصناع�ات 
الع�راق  رؤي�ة  رأس�ها  وع�ىل  الوطني�ة 
فعاليةاختت�ام  2030.ح�ر  الطموح�ة 
نس�خة 2020 م�ن الرنام�ج ال�ذي أقي�م 
عر اإلنرن�ت ألول مرة التزام�ًا بإجراءات 
التباع�د االجتماع�ي كٌل م�ن الدكتور عيل 
ن�ارص الخويلدي،رئيس الجه�از التنفيذي 
لهيئة االعام واالتصاالت، ويل ش�يانغ يو، 
نائب رئيس العاقات العامة واالتصاالت يف 
رشكة »هواوي« الرشق األوس�ط، ووانغيل 
غافني،  الرئيس التنفي�ذي لرشكة هواوي 
يف العراق، إىل جانب مندوبني من الجامعات 
املش�اركة يف الرنامج وممثلني عن جهات 

أخرى ذات صلة.

هيئة اإلعالم واالتصاالت ورشكة هواوي ختتتامن برنامج 
»بذور من أجل املستقبل« لرعاية املواهب التقنية يف العراق

اجتياز 40 طالبًا من العراق دورات تدريبية عاملية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت وزارة الهجرة واملهجرين، أمس االحد، بتوزيع 
ش�قق مجمع ميس�ان الس�كني ب�ني 300 عائلة من 

مستحقيها.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، »برعاي�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، افتتحت وزيرة الهج�رة واملهجرين ايفان 
فائ�ق جابرو مجم�ع الهج�رة الس�كني يف محافظة 
ميس�ان لفئ�ات عناية ال�وزارة للعائدين م�ن النزوح 
الخارجي واملهجرين وبواقع )300( وحدة سكنية مع 
كافة خدماته�ا، وذلك بحضور محافظ ميس�ان عيل 
دواي، ووكي�ل وزارة الهجرة واملهجرين الس�يد كريم 

النوري، وعدد من السادة املدراء العامني«.
ونقل البيان عن فائق قولها، »تم اس�تكمال اجراءات 
توزيع وتس�ليم عدد من الش�قق الس�كنية يف املجمع 
ال�ذي يعد ثمرة م�ن ثمار عمل ال�وزارة، اذ ان املجمع 
بني عىل حساب املوازنة االس�تثمارية للوزارة وتوزع 
عىل فئات عنايتها حسب درجات املفاضلة«، الفتة اىل 
ان »انجاز املجمع الذي يضم 300 وحدة سكنية والبدء 
بتوزيع ش�ققه يدخ�ل ضمن خط�ة ال�وزارة لتوفر 

السكن املائم للرشائح االجتماعية املستحقة«.
وتابعت، أن »من صلب عمل الوزارة هو حل مش�اكل 
فئ�ات عنايته�ا وتخفيف معاناته�م وتهيئة الظروف 
، فكان�ت يف مقدم�ة  املناس�بة لتطبي�ع أوضاعه�م 
برامجها هي حل مشكلة السكن، حيث تبنت سياسة 
خاص�ة وتح�ت عن�وان املش�اريع الوطني�ة ملعالجة 
إسكان فئات عنايتها من املهاجرين والنازحني والتي 
توزعت عىل برامج متنوعة ومتعددة بضمنها برنامج 
بناء املجمعات الس�كنية العمودي«.وأش�ارت إىل » ان 
من ب�ني هذه املش�اريع مرشوع الهجرة الس�كني يف 
محافظة ميسان والذي يحتوي عىل 300 شقة اضافة 
اىل مدرس�ة ابتدائية ومركز صحي ومس�جد وسوق ، 
ع�اوة عىل مرك�ز خاص للدفاع املدن�ي “. وتابعت ان 
»ه�ذا املرشوع يخدم االش�خاص املهجرين والعائدين 
اىل الباد«، مضيفة ان »هذا املرشوع يهدف إىل إسكان 
العوائل الفقرة والهش�ة من النازحني وخاصة عوائل 

الشهداء واالرامل وذوي االحتياجات الخاصة«.

اهلجرة: توزيع شقق 
جممع ميسان السكني بني 
»300« عائلة من مستحقيها

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس االحد، اعتبار املنتسبني 
املتوفني بكورونا شهداء.

 وقال الغانمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »نتابع 
باهتم�ام كبر أوض�اع املصابني بجائح�ة كورون�ا، وننظر بكل 
اح�رام وتقدير للذين انتقل�وا اىل رحمة ربهم بعد ان إصيبوا بهذا 

الفايروس من منتسبي وزارة الداخلية«.
وأض�اف أنه »م�ن خال القوان�ني النافذة وجهن�ا بإنجاز جميع 
معاماته�م واعتباره�م ش�هداء مع رصف مس�تحقاتهم املالية 
وم�ن ضمنه�ا مدة البق�اء يف املستش�فى ومخصص�ات األرزاق، 

الرحمة واملغفرة لشهداء العراق كافة«.

وزير الداخلية يقرر اعتبار املنتسبني 
املتوفني بـ »كورونا« شهداء

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس االحد، حصيلة املبالغ الكلية التي تم 
اس�ردادها من قبل املتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم 

من أموال خال شهر ايلول املايض.
وق�ال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن “حصيلة األم�وال التي ت�م اس�ردادها من قبل 
املتلكئ�ني الذين امتنعوا عن تس�ديد ما بذمتهم م�ن أموال خال 

شهر ايلول املايض بلغت اكثر من 800 مليون دينار”.
وأض�اف البي�ان أن “امل�رصف مس�تمر يف إجراءات�ه الحثيث�ة يف 
اس�رجاع أمواله م�ن املتلكئني الذي�ن تخلفوا عن س�داد األموال 
من س�لف وقروض واتخاذ كافة األساليب القانونية بحق كل من 

يمتنع عن ذلك”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، أمس االح�د، انها تدرس تخفيض أس�عار 
البنزي�ن ع�ايل االوكتاين ) املمت�از(. وقال وكيل الوزارة لش�ؤون 
التوزيع حامد يونس يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان »ق�رار مراجعة اس�عار البنزي�ن عايل االوكتاي�ن يأتي يف اطار 
توفره للمواطنني باسعار مناسبة، بهدف التخفيف عن كاهلهم 
يف ظل الظروف االقتصادية واملالية املتزامنة مع الظروف الصحية 
املتمثلة ب) كوفيد - 19(«.وشدد يونس عىل »حرص الوزارة عىل 
تنظيم أسعار املنتجات النفطية وفق حسابات اقتصادية تضمن 
فيها تطوير صناعة املنتج�ات النفطية ، فضا عن تقديم افضل 

الخدمات للمواطنني والتخفيف من معاناتهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت مديرية املرور العامة أكثر من 142 ألف مخالفة مرورية 
خال الشهر املايض يف عموم املحافظات.

وأض�اف الرائ�د فادي عم�اد يف عاقات واعام امل�رور العامة، أن 
»ع�دد اللوحات املطبوع�ة واملثبتة عىل املركبات املس�جلة حديثا 
واملرحل�ة اىل املرشوع الوطني أكثر م�ن 138661 لوحة مرورية، 
بينم�ا بلغ عدد س�نويات )بطاقات( تس�جيل املركب�ات 99755 

سنوية من الفرة 20 تموز 2020 اىل 1 ترشين االول الجاري«.
وأضاف عم�اد، أن »هذه أول إحصائية بم�ا أنجزته املديرية بعد 
إعادة فتح مواقع التسجيل التي أغلقت من 17 آذار ولغاية 2020 
بس�بب جائحة كورون�ا، مؤكدا ان العمل يجري عىل قدم وس�اق 
يف مواقع التس�جيل النجاز املعامات عر البوابة االلكرونية التي 

أطلقتها املديرية يف موقعها الرسمي }الويب سات{«.

الرافدين: اسرتدينا أكثر من »٨00« 
مليون دينار من املتلكئني

النفط تدرس خفض أسعار 
»البنزين املمتاز«

املرور: ضبط »142« ألف خمالفة 
مرورية خالل الشهر املايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س اتح�اد الجمعيات الفاحي�ة حيدر العص�اد، عن وجود 3 ماي�ني دونم من 
التج�اوزات عىل الخط�ة الزراعي�ة الصيفية. ونقلت وس�ائل إعام عن العص�اد قوله، إن 
»املساحات التي تجاوز بها الفاحون عىل الخطة الزراعية الصيفية تقدر ب�3 مايني دونم«.

واوضح العصاد، أن »الخطط الزراعية تقر سنوياً من قبل وزارتي الزراعة واملوارد املائية، 
وتكون الجمعيات الفاحية جزءا منها«، داعيا اىل »اصدار تعليمات باس�تثناء البعض من 
ق�رار ايقاف الدعم املقدم للفاحني املتجاوزين«.وأضاف أن »تخفيضاً حصل قدره مليون 
دونم عن خطة العام املايض، وعده امرا يدعو اىل القلق«، مؤكداً »دعمه لقرارات الحكومة 

التي تأتي وفق القانون الذي يتعامل مع املتجاوزين عىل الحصص املائية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، 
أم�س االح�د، إع�ادة إرس�الية م�ن االدوية 
البيطرية ماليزية املنش�ٔا لع�دم وجود اجازة 
اس�تراد وعدم موافق�ة دائ�رة البيطرة عىل 
االس�تراد .وق�ال مدير ع�ام دائ�رة البيطرة 
ثام�ر حبيب حم�زة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »املحج�ر البيطري 
يف منف�ذ طريبيل الح�دودي التابع اىل قس�م 
املحاجر البيطرية يف دائرته فحص االٕرسالية 
من االدوية البيطرية ماليزية املنشأ وكميتها 
28 طن�اً والعائدة اىل رشك�ة خزنة العرب، و 
بعد تدقيق أوراق االٕرس�الية تبني عدم وجود 

اجازة اس�تراد خاص�ة باالٕرس�الية و كذلك 
ع�دم وج�ود موافق�ة دأي�رة البيط�رة ع�ىل 
االس�تراد«.وأضاف ان »اللجن�ة املش�كلة يف 
املحج�ر البيط�ري ق�ررت إعادته�ا اىل مركز 
جم�رك طريبي�ل التاب�ع اىل منف�ذ طريبي�ل 
الحدودي والذي بدوره أعادها اىل بلد املنشأ«.

وش�دد حمزة عىل »حرص دائرة البيطرة عن 
طريق املحاج�ر البيطرية يف املنافذ الحدودية 
ع�ىل منع دخ�ول جميع االدوي�ة واللقاحات 
وامل�واد  الحيواني�ة  املنتج�ات  و  البيطري�ة 
الغذأيية املنتهي�ة الصاحية و الغر مطابقة 
للمواصفات القياس�ية العراقية حفاظاً عىل 
س�امة و صحة املس�تهلك العراق�ي وخدمًة 

للمنتوج املحيل وتقويًة لاقتصاد العراقي«.

اجلمعيات الفالحية: »3« ماليني دونم جتاوزات عىل 
اخلطة الزراعية الصيفية

لعدم وجود اجازة استرياد.. البيطرة تعيد 
»٢٨« طنًا من االدوية ماليزية املنشأ

رشطة بغداد متنع استقالل 
الدراجة ألكثر من شخص

البنك املركزي يطلق املنصة 
االلكرتونية خلطابات الضامن

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت قي�ادة رشطة بغداد، أمس االح�د، بياناً يخص الدراج�ات النارية، 
مؤكدة منع »استقال« الدراجة من قبل أكثر من شخص. 

وقال�ت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إنه »يف إطار 
جه�ود قيادة رشطة بغداد للح�د من الجريمة وبكافة اش�كالها وللحد من 
اس�تغال بعض املجرمني للدراجات تقرر منع استقال الدراجة النارية من 
قبل أكثر من شخص«.وأضاف البيان أن »دورياتنا ستبارش بحجز املخالفني 
وفق الضوابط والتعليمات«، مؤكدة »عدم وجود اس�تثناءات يف هذا التوجيه 

لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن البنك املركزي، أمس االحد، اطاق 
املنصة االلكرونية لخطابات الضمان، 
داعيا الجهات املس�تفيدة للحصول عىل 
نم�وذج تس�جيل املعلومات م�ن قبله.

وق�ال البن�ك يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، »يف إطار اإلجراءات 
اإلصاحية ومواكبة للتطورات الحاصلة 
يف اتمت�ت الصناع�ة املرصفي�ة، نعل�ن 
إط�اق املنص�ة االلكروني�ة لخطابات 
الضمان التي س�يتم تسجيل معلومات 
الخطاب�ات فيه�ا م�ن قب�ل املص�ارف 
املج�ازة«، مش�را اىل أن »ش�املة هذه 
بيان�ات  تحمي�ل  عمله�ا  يف  املنص�ة 
الخطاب�ات من قب�ل مخ�ويل املصارف 
من خ�ال الول�وج اليه�ا وبصاحيات 
مختلفة ومَحدَّدة عىل أن يكون املرصف 
ة تلك البيانات«. ة وصحَّ مسؤوالً عن دقَّ

الجه�ات  م�ن  »ُيش�َرط  واوض�ح، 
املس�تفيدة للقطاعني )العام والخاص( 

وبع�د اص�دار الخطاب اعتم�اد نموذج 
تس�جيل إلكروني يتم استحصاله من 
البن�ك املرك�زي والذي س�تصدره هذه 
املنص�ة متضمن�اً املعلوم�ات الخاصة 
بتلك الخطاب�ات ويحمل عامات أمنيَّة 
مختلف�ة كالخت�م الح�راري وخاصية 
)البارك�ود(، دون أن يتحم�ل هذا البنك 
أي الت�زام مايل ينتج ع�ن تلكؤ املرصف 
يف تس�ديد قيمة الخطاب«. ودعا البنك، 
خطاب�ات  م�ن  املس�تفيدة  الجه�ات 
العاصم�ة  داخ�ل  والكائن�ة  الضم�ان 
بغداد اىل »اس�تحصال نموذج تس�جيل 
املعلوم�ات م�ن قب�ل ه�ذا البن�ك، أم�ا 
الجهات الواقعة خارج العاصمة بغداد 
يمكنه�ا اس�تحصال نم�وذج تس�جيل 
املعلوم�ات م�ن ف�روع البن�ك املركزي 
أربي�ل(  املوص�ل،  )الب�رصة،  العراق�ي 
وحس�ب الرقعة الجغرافي�ة لكل فرع، 
وس�يتم العمل فعلياً باأللي�ة اعاه بدًء 
م�ن )الثام�ن عرش م�ن ترشي�ن األول 

.»)2020

حمافظ بغداد جيري جولة ميدانية لإلطالع 
عىل اعامل تطوير فلكة املدائن وطريق الكوت

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اطل�ع محافظ بغداد املهندس محم�د جابرالعطا، عىل اعمال 
تطوير فلكة املدائن وطريق بغداد_الكوت.

واش�ار املحاف�ظ خ�ال زيارت�ه امليداني�ة اىل ناحي�ة الجرس 
يرافق�ه مدير بلديات محافظة بغداد املهندس يارس القرييش 
ومدير بلدية الجرس املهندس فراس ريس�ان، اىل ان »االعمال 
املنفذة حاليا تتم بامكانات ذاتية للمحافظة وبلدية الجرس«، 
موضحا ان »تأهيل فلكة سلمان باك شمل الرصيف الجانبي 
واملقرنص وانش�اء ناف�ورات وزراعتها وتش�جرها وانارتها 
ووضع مقاعد الخراجها بحلة جديدة لتكون متنفسا لعوائلنا 
الكريم�ة بع�د ان كان�ت مروك�ة ومهمل�ة طيلة الس�نوات 
السابقة«.ولفت املحافظ اىل ان »االنتهاء من االعمال سيكون 
يف غض�ون اقل من ش�هر والتي تاتي ضمن مه�ام املحافظة 
لتطوير مداخل العاصمة وطريق بغداد- الكوت واعتمادا عىل 

االمكانات الذاتية«.

املنافذ: ضبط »5« حاويات خمالفة 
للضوابط ومعدة للتهريب 

يف ميناء أم قرص الشاميل
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قرص الش�مايل يف محافظة البرصة، 
أمس االحد، ضبط 5 حاويات مخالفة للضوابط ومعدة للتهريب يف ميناء أم قرص 
الش�مايل.وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه »تم ضبط 
ارب�ع حاويات محملة بمادة »صفائح االملني�وم« يف نقطة البحث والتحري بوابة 
27 حي�ث ذك�ر يف الترصيح�ة الجمركية بأنها محملة »بباط أس�قف وباس�تك 

للسقوف وسقوف ثانوية ومواد مزخرفة للزينة« وهذا يعد مخالفة جمركية«.
واوضح�ت ان�ه »وبناء ع�ىل املعلومات ال�واردة الين�ا من مركز جم�رك ام قرص 
الش�مايل، تم صبط حاوية 40 قدم محملة بأدوات منزلية مستعملة وتعتر هذه 
مخالفة لرشوط االس�تراد«، الفتة اىل انه » تم إحالتها إىل مركز رشطة جمرك ام 

قرص الشمايل لغرض عرضها عىل أنظار قايض التحقيق«.
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب
الش�خصية يف  محكم�ة األحوال 

يثرب 
العدد: 26/ش/2020

التاريخ: 2020/9/27
اىل/ املدع�ى عليه )عم�اد طارق 

حسن( 
م/تبليغ 

املحكم�ة  ه�ذه  أص�درت 
بتاري�خ  بحق�ك  غيابي�اً  حكم�اً 
بالدع�وى   2020/9/27
الرشعية املرقمة 26/ش/2020 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
املذكور  تق�رر تبليغ�ك بالحك�م 
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني 
ولك حق االع�راض خالل عرشة 
أيام م�ن تاريخ تبليغ�ك بالقرار 
أع�اله ويف حالة ع�دم اعراضك 
عىل القرار خالل امل�دة القانونية 
ف�أن الق�رار سيكتس�ب الدرجة 

القطعية بحقك وفق القانون.
القايض 

فائق مشعل صالح
�������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

املنش�ات  حماي�ة  مديري�ة 
والشخصيات يف بغداد 

القانونية 
العدد : ت . م . غ – 20322 

منش�ات  حماي�ة  قاط�ع   / اىل 
الصالحية / د . ق 

مجل�س  تش�كيل   / املوض�وع 
تحقيقي 

كتابك�م ذي العدد 2570 يف 11 / 
3 / 2020 اس�تنادا للمادة ) 5 ( 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 
تقرر تش�كيل املجلس التحقيقي 
برئاسة م . اول ) مصطفى فؤاد 
فرحان ( وعضوية كل من املالزم 
) نمري اياد داود ( واملالزم ) حيدر 
عبد الكريم ( للتحقيق عن كيفية 
غياب منس�وبكم ش . م ) دلشاد 
حمي�د ع�ي ش�مو ( بتاريخ 28 
/ 1 / 2020 وارتكاب�ه جريم�ة 
الغياب الرس�مي بتاريخ 7 / 3 / 
2020 ع�ىل ان يتم انجاز االوراق 
التحقيقي�ة خالل ) 72 ( س�اعة 

حتما .
اللواء الحقوقي 

اسماعيل نعمة غيالن 
املنش�ات  حماي�ة  ع�ام  مدي�ر 

والشخصيات يف بغداد 
�������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي  
تحسني عي عبد الحسني شاطي 

الالمي( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة 

محافظة البرصة واملنشات 
العن�وان / محافظ�ة ميس�ان � 

العمارة � حي الحسني
بم�ا انك متهم وف�ق املادة /34/ 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
تس�بب  مم�ا  الهمال�ك  املع�دل 
الحكومي�ة  بالعجل�ة  ب�ارضار 
املرقمة )841( نوع شفر بيك اب  
ع�ام 2018 وملجهولي�ة اقامت�ك 
اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل 
ان تح�ر ام�ام محكم�ة قوى 
االم�ن الداخ�ي االوىل / املنطق�ة 
الخامس�ة الب�رصة خ�الل م�دة 
ثالث�ون يوما من تاريخ نرش هذا 
االعالن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليق�ه يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( 
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات 
الجزائي�ة لق�وى االم�ن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

االم�ن  ق�وى  محكم�ة  رئي�س 
الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/418

التاريخ  2020/9/30 
اىل  /املنفذ عليه / املدين حسن 

كريم عباس   
املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
م�ن خ�الل ورقت�ي التكلي�ف 
مخت�ار  واش�عار  بالحض�ور 
حس�ن  صاح�ب  املنطق�ة 

الشمري 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفي�ذ النج�ف خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ م�ن الي�وم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املدين  :امهال  املح�رر  اوصاف 
اعاله بالتس�ديد خالل س�نون 
يوم بالنفقة يف القرار محكمة 
االح�وال الش�خصية يف النجف 
بالع�دد 7344/ش2019/3 يف 
الزام  املتضمن   2019/12/29
املدعى عليه حسن كريم عباس 
بتأديته نفقة مس�تمرة البنته 
عزل مبلغ مائة وخمسون الف 
دينار شهريا اعتبارا من تاريخ 
زوال  ولح�ني   2019/10/24

اسبابها القانونية
�������������������������

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

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 344/ب2020/4
التاريخ 2020/10/11

اعالن
اىل / املدع�ى عليه / س�عدون 

جابر عبد الله
اقامت املدعية )التفات بديوي 
البدائي�ة  الدع�وى  عاش�ور( 
املرقم�ة اع�اله والت�ي يطلب 
فيه�ا الحك�م ب ) ابطال القيد 
الخ�اص بالعق�ار املرقم 116 
مجل�د    1984 لس�نة  اذار 
2359 الخ�اص بالعقار املرقم 
 3/ ص�دام  ح�ي   3/10254
مسجل باسمك) سعدون جابر 
عب�د الله( واعتبار قيد س�هام 
املدعي�ة اع�اله ثاب�ت الحك�م 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار الشهيد الصدر 
3 أ حس�ن صفاء الجبوري لذا 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة 
ع�دم  وعن�د   2020/10/25
حضورك او ارس�ال من ينوب 
تج�ري  س�وف  قانون�ا  عن�ك 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/413

التاريخ  2020/10/11 
اىل  /املنفذ عليه 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية 
م�ن كت�اب مرك�ز رشط�ة 
يف   12544 بالع�دد  الس�الم 
2020/10/6 واشعار مختار 
حي الرحم�ة /2 بان املدينة 
علياء عبيد عبود ارتحلت  اىل 
جهة ال علم لنا بها يف الوقت 
الحارض اسم املختار عبد الله 

عبد املوسوي الرحمة /2  
انك مجه�ول مح�ل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او 
يمك�ن  مخت�ار  او  مؤق�ت 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
قان�ون  م�ن   27 للم�ادة 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا 
تنفيذ  بالحض�ور يف مديرية 
النج�ف خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل 
املعام�الت  ملب�ارشة  للن�رش 
ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة 
حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مس�افر عبد الحس�ني 
الخالدي

ق�رار   / املح�رر  اوص�اف 
محكمة بداءة النجف بالعدد 
يف  2510/ب2019/2 
املحكمة  قررت   2019/7/4
املدعى عليها  بال�زام  الحكم 
علياء عبيد عب�ود بان تؤدي 
للمدعي فالح كاظم حسوني 
ملي�ون  مق�داره  مبل�غ 

وثمنمائة الف دينار
�������������������������

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

النجف االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية 

يف  النجف
العدد : 813/ش2020/3

التاريخ 2020/10/6
اعالن

اىل / املدعى عليه / ش�وكت 
عقيل جعفر

)زين�ب  املدعي�ة  اقام�ت 
الدعوى  صاح�ب(  حس�ون 
املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه 
املحكمة تطلب فيها تسليمك 
االث�اث الزوجي�ة عين�ا واذا 
البالغ�ة  فاقيامه�ا  تع�ذر 
دينار  مليون   )18750000(
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
فق�د  تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  
بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافعة 
 2020/10/25 املواف�ق 
التاس�عة صباحا و  الساعة 
عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا فس�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عي لفته جادر

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

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 4866/ب2019/2

التاريخ : 2020/10/11
اعالن

 اىل املدعى  عليه / )عبد الوهاب 
خضري رشاد(

اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدي�ر 
النجف اضافة لوظيفته  بلدية 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى   )
اعاله ضدك والتي يطلب فيها 
الحك�م )بفس�خ العق�د املربم 
بني املدعي اع�اله وبينك وبني 
املدعي النش�اء فن�دق ومطعم 
ومح�الت تجارية عىل القطعة 
املرقم�ة 29/704 بالتسلس�ل 
6 منطقة خدمات س�ياحية ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار حي الجزائر 1 
جواد حسني الكناني لذا قررت 
هذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف 
وعن�د   2020/10/20 ي�وم  
عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

تنويه
املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
بالعدد 2232 يف 2020/10/11 
االع�الن الصادر م�ن محكمة 
ب�داءة الس�ماوة الع�دد 663/
ب/2020  حيث ورد اسم الجد 
غ�ازي خط�ا والصحيح غزاي 

لذا اقتىض التنويه 
�������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائ�ب / )الرشطي  
نعم�ة  كري�م  هاش�م  كري�م 

الكنعان ( 
املنس�وب اىل / مديرية رشطة 

محافظة البرصة واملنشات 
العن�وان / محافظة البرصة � 

شط العرب
بما انك متهم وفق املادة /34/ 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املع�دل الهمال�ك مما تس�بب 
الحكومية  بالعجل�ة  ب�ارضار 
املرقم�ة )1633( ن�وع ف�ورد 
بيك اب  عام 2011 وملجهولية 
اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تح�ر امام 
الداخي  االم�ن  محكمة ق�وى 
الخامس�ة  املنطق�ة   / االوىل 
البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ ن�رش هذا االعالن يف 
صحيفة محلية يومية وتعليقه 
يف محل اقامت�ك ومقر دائرتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه 
ض�دك وعن�د ع�دم حض�ورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 
68 و 69( م�ن قان�ون اصول 
لق�وى  الجزائي�ة  املحاكم�ات 
االم�ن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1283/ب2017/3

التاريخ 2020/9/17
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار تسلسل )203/3188 
حي الس�عد يف النج�ف ( علي�ه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذك�ور اعاله 
واملبينه اوصافه وقيمته املقدرة ادناه فعىل 
الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة  
خالل )خمسة عرش(  يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بموجب ص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة 
بداء الكوف�ة  وصادر من مرصف الرافدين 
رق�م )7( يف النج�ف  وس�تجري املزاي�دة 
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن 
الي�وم االخري من االع�الن يف قاعة املحكمة  
وعىل املش�ري جلب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العق�ار املرق�م 203/3188 / 
حي الس�عد يف النجف عبارة ع�ن دار ركن 
ش�ارع بعرض 60 م�ر و 15 مر ويتكون 
من جزئني من الداخ�ل الجزء االول يتكون 
م�ن دار بطابقني الطاب�ق االريض يحتوي 
عىل حديقة واس�تقبال 5,7×7,80 وغرفة 
ومطب�خ   4,5×5,10 وس�احة  وكل�دور 
وطارمة وثالث غرف نوم وبابعاد 4×5 مر 
الثنني اما الثالثة بمساحة 4×3,5 باالضافة 
اىل مخ�زن وصال�ة وس�طية اي ان الطابق 
االريض بارب�ع غ�رف ام�ا الطاب�ق العلوي 
يتكون من اربعة غرف بقياس�ات مختلفة 
وصحيات عدد 2 وصالة وس�طية وسطح 
يحتوي عىل مطبخ وهو مش�غول من قبل 
قحط�ان وعقيل وقيص ودري�د اوالد عبود 
عبد االم�ري مدلول وه�م يرغب�ون بالبقاء 
يف العق�ار بع�د البي�ع بصفة مس�تاجرين 
ام�ام الجزء الثاني فهو يتك�ون من طابق 
واح�د وبغرفت�ني ن�وم وحم�ام ومراف�ق 
ومطبخ وكلدور غري مشغول العقار مبني 
بالطاب�وق مس�قف بالكونكري�ت مجه�ز 
بامل�اء والكهرباء درجة عم�ران الدار جيدة 
ج�دا علما ان مس�احة العق�ار الكلية هي 
592 م�ر مرب�ع ان القيمة الكلي�ة للعقار 
مبل�غ )692,000,000( س�تمائة واثن�ان 

وتسعون مليون دينار فقط ال غريها

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/781
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة ق�وى االمن 
الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي منذر 
نعيم حسني صحن الزهريي

3 � رقم الدعوى 2019/781
ع�ام  الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ   �  4

2009/1/18
5 � تاريخ الحكم : 2019/10/7

6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 

7 � املنس�وب اىل /مديرية رشطة محافظة 
البرصة واملنشات  

8 � خالص�ة الحك�م :   عدم ش�مول املتهم 
اع�اله بقاون العف�و العام رقم 27 لس�نة 
2016 كونه ما زال ماكثا يف الغياب ولععدم 
ص�دور ام�ر فص�ل او ط�رد او اس�تقالة 
املرق�م 21110 يف  حس�ب كت�اب دائرت�ه 

 2018/6/14
 9 � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 كونه  القانون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/
اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك 
لغيابه من تاريخ 1/18 /2009 ولحد االن

10 � اخراجه  من الخدمة  استنادا الحكام 
امل�ادة  42/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
بدالل�ة امل�ادة 89/اوال م�ن ق أ د رق�م 17 

لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية 
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن 
امل�ادة  مح�ل اختفائ�ه اس�تنادا الح�كام 
69 /ثاني�ا وثالث�ا م�ن م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 �   حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  

رقم 17 لسنة
13 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنتدب )حس�ني عبد االم�ري جابر( البالغة 
) 25,000( خمس�ة وع�رشون ال�ف دينار 
عراق�ي ترصف ل�ه من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  حكم�ا    
اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق 
أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعراض 
والتميي�ز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال 
وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2019/10/7
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

 املنطقة الخامسة

اعالن اجازة بناء 
طالب االجازة البناء / حيدر فيصل 

غازي
االس�ماء الت�ي ال تحظ�ر / حس�ن 
وك�رار  ابراهي�م  جاس�م  محم�د 
وعباس وامري ومس�لم ونغم وبنني 
وري�زان اوالد وبن�ات ثائ�ر محم�د 
جاس�م وعقي�ل وبش�ار وحس�نني 
ونبي�ل وزهراء ون�ور اله�دى اوالد 
وبن�ات حاتم مجب�ل واحمد وازهر 
وحيدر وانور واكرم وامجد وس�هاد 
وش�يماء وشهالء اوالد وبنات ناظم 
مجبل  رقم اقطعة / 1206 /3 حي 

العروبة  

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2012/1609
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى 
املنطق�ة  االوىل  الداخلي�ة  االم�ن 

الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائ�ب : الرشطي 

فراس محيي جواد
3 � رقم الدعوى 2012/1609

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 
5 � تاريخ الحكم : 2018/9/26

6 � املادة القانونية ) 37( من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 

7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة 
محافظة البرصة واملنشات  

8 � خالص�ة الحكم :   عدم ش�مول 
املتهم اعاله بقاون العفو العام رقم 
27 لسنة 2016 عن التهمة املسنده 
الي�ه وفق املادة 37 م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كون�ه ل�م يق�وم 

بتسديد املبالغ املرتبة بذمته 
9 � الحب�س البس�يط مل�دة )س�نة 
واحدة( وفق اح�كام املادة 37/اوال  
م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 
/69 و  61/اوال  امل�واد  وبدالل�ة 

اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�ة 2008 
الهماله مما تسبب بحصول ارضار 
الحكومية  العجلة  وانخفاض قيمة 
املرقمة 596 نوع ش�وفرليت لومينا 

عام 2008 
مق�داره  مبل�غ  �تضمين�ه   10
ومائ�ة  ملي�ون   )1,165,000(
وخمس�ة وس�تون ال�ف دين�ار عن 
قيمة االرضار واالنخفاض بالعجلة 
املشار اليها يف اعاله استنادا  للفقرة 
ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستوىف 

منه بالطرق التنفيذية 
11 �  اخراجه  من الخدمة  استنادا 
الحكام امل�ادة  42/ثانيا من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 
89/اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

 2008
12 � اعط�اء املوظف�ني العموميني 
صالحي�ة القاء القب�ض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه 
والزام املواطن�ني باالخبارعن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 
/ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
13 �   حجز اموال�ه املنقولة والغري 
منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
14 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي 
املنت�دب )جب�ار عات�ي( البالغ�ة ) 
25,000( خمس�ة وع�رشون ال�ف 
دينار عراق�ي ترصف له من خزينة 
الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
 ق�رارا  غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء 
اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
لس�نة 2008  رق�م 17  د  أ  ق  م�ن 
قابال لالع�راض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من 
بتاري�خ  وافه�م  القان�ون  نف�س 

2018/9/26
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة ق�وى االمن الداخي 

االوىل
 املنطقة الخامسة
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وزارة النفط

رشكة مصايف الشامل/مصفى
الصمود )ش.ع( 

 تعلن رشكة مصايف الشمال )ش.ع( احدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية املدرجه تفاصيلها 
ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح 

الدين / قضاء بيجي الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره 
)ID100,000( )75200954( فقط مائة الف دينار عراقي للمناقصة املرقمة

غ�ري قابل للرد اال يف حال الغائها او تغيري اس�لوب تنفيذها عىل ان يتم تس�ليم العط�اءات )الفنية والتجارية( بظرف 
مغلق لكل منهما يف مقر رشكتنا قسم العالقات العامة /االستعالمات الخارجية / لجنة الفتح وقبل الساعة الواحدة 
بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 2020/11/17 ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم 
دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية 
علما انه س�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف موقع رشكة مصايف الشمال يف الساعة العارشة 

صباحا من يوم الثالثاء املوافق 2020/11/10 ولغاية الواحدة ظهرا وبحضور املختصني للطلبية املرقمة اعاله 

اوال : الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء 
1 � ال�رشكات العراقي�ة الهوي�ة املطلوبة )مص�ورة ملون( نافذة لعام 2020 ووثائق التس�جيل من ضمنها ش�هادة 

التاسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء االشرتاك
، ام�ا بخص�وص الرشكات االجنبي�ة فالوثائق املقدمة م�ن قبلها يجب ان تك�ون مصدقة من قب�ل وزارة الخارجية 
والس�فارة العراقي�ة يف بل�د املجهز لعام 2020 ويف حال تقدي�م العروض من قبل ال�رشكات الوكيلة يتوجب ان يكون 
التخوي�ل مصادق�ا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل الس�فارة العراقية يف بلد املصنع لعام 2020 وعىل 

ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء وثائق الطلبية 
2 � تقدي�م تأمين�ات اولية بمبل�غ قدره )20,000 $( فقط ع�رشون الف دوالر امريكي لالش�رتاك يف املناقصة اعاله 
وبنفس اس�م مقدم العطاء او وكيله او مخوله الرس�مي برشط عدم ميض اكثر من ثالثة اش�هر عىل صدور الوثائق 
عىل شكل صك مصدق ممغنط صادر من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي 

مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
3 � براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2020 )مصورة ملون( باسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات 

االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق
4 � الوكال�ة او التخوي�ل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم ميض اكثر من ثالثة اش�هر عىل صدورها بالنس�بة 

للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض
5 � ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة نسخة )اصلية( 

6 � تقدي�م ظ�رف منفصل يتضمن )وثائ�ق الرشكة( مصوة مل�ون اضافة اىل ظرف منفصل للع�رض الفني وظرف 
منفصل اخر للعرض التجاري مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري

ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزأ ال يتجزأ من العقد 
1 � يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او من يخوله 

2 � ال يج�وز مطلق�ا التنازل عن العق�د او التنازل عن حقوقه التعاقدية اىل مجهز اخ�ر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال 
وتتخذ االجراءات القانونية بحقه

3 � عىل مقدم العطاء تثبيت االسعار رقما وكتابة وتسعري جدول الكميات باملداد او بشكل مطبوع يف فقرات جداول 
املواصفات خالية من الحك والشطب وبشكل واضح موقعه ومختومة عىل جميع صفحات العطاء من قبل املتقدم او 

يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت عليه رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن 
4 � يجب تصديق شهادة املنشا من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشا او بلد الشحن ) بلد التصدير( 

5 � يكون فحص البضائع من قبل الرشكات الفاحصة
 Rina.AL rookal Co.Tuv Rheinland. SGS ATG Lioyds Register . Intertek Global.Burean Veritas(

للمناقصة اعاله
6 � يتم ادخال اسم املرصف ورقم الحساب 

)i ban(  لغرض دفع املستحقات املالية حسب نظام املدفوعات العراقي ويتم دفع
 املستحقات املالية استناا للفقرة الثامنة من رشوط معايري التأهيل

7 � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني 
العراقية النافذة

8 � تج�ري عملي�ة فتح العطاءات ودراس�تها وتحليلها وفق�ا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 
والضوابط امللحقة بها والوثائق القياس�ية ومعايري التاهيل مع مراعاة االس�تثناء املمنوح لرشكتنا بقبول العطاءات 
التي تقل بنسبة تزيد عن )20%( من الكلفة التخمينية وحسب قرار مجلس الطاقة الوزاري املرقم )1( لسنة 2019

9 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل 
ش�كل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط 

باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
10 � عىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكرتوني الرس�مي 

املعتمد وبشكل دقيق وواضح مع ارفاق صورة من املستمسكات الشخصية 
11 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا االسعار

12 � يك�ون تغلي�ف وتعبئة املواد املتعاقد عليها حس�ب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئ�ة ويتحمل املجهز كافة 
االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف والتعبئة 

13 � ال يعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة 
العقد 

14 � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه 
15 � يلت�زم مق�دم العط�اء بال�رشوط املطلوبة يف ج�دول املواصف�ات الفنية وال�رشوط الخاصة ومعاي�ري التأهيل 

املطلوبة 
16 � يتم احتساب الغرامات التأخريية حسب املعادلة املثبتة يف الفقرة رقم )32( من الرشوط الخاصة

17 � تتم مصادرة التامينات االولية للرشكة الناكلة 
18 � ال يمك�ن قب�ول اي طلب�ات تتعلق بتغيري املواصف�ات او املناىشء او االع�داد بعد توقيع العق�د وال ينظر بهكذا 

طلبات 
19 � للجنة اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االس�عار او الحك او الش�طب او التصحيح او التعديل حتى وان 

كان املتقدم اوطا االسعار يف املنافسة
20 � يكون القطع واالشرتاك عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية ولغاية 

الساعة الواحدة بعد الظهر 
21 � االحتف�اظ بنس�بة )10%( من قيمة العقد ال تطلق اال بعد تقديم ب�راءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة 

الرشكات العراقية واالجنبية 
22 � يعت�رب الع�اء ناف�ذا ملدة )120( يوم م�ن  تاريخ غلق املناقص�ة ويهمل اي تحفظ عىل ذل�ك دون حاجة اىل ابالغ 

الرشكة املتحفظة
23 � بامكان كاف املش�رتكني باملناقصات او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الشمال 

الكائن يف محافظة صالح الدين / قضاء بيجي يف تمام الساعة التاسعة صباحا لليوم التايل لغلق املناقصة
24 � يجب ان ال يكون املدير املفوض للرشكة املتعاقدة موظف او مكلف بخدمة عامة يف العراق

25 � لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 
26 � ل�رشكات القطاع العام افضلية بالس�عر بنس�بة ال تزيد عن )10%( عند تحقق القيم�ة املضافة البالغة )%20( 
للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص 

بالرشكات العامة املصنعة استنادا اىل املادة )3( من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية
27 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك

28 � عىل املشرتكني كافة االطالع عىل الرشوط القياسية املرفقة مع االعالن وملئها من قبلكم وختمها بختم الرشكة 
وارفاقها مع العطاء

29 � لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية 
https://nrc.oil.gov.iqاو

 او مراسلتنا عىل الربيد اااللكرتوني التايل :
import@nrc.oil.gov.iq

30 � هذا االعالن  مصاغ باللغتني العربية واالنجليزية اذا كان هنالك اي تناقض بني النس�ختني يجب اعتماد النس�خة 
العربية

مع التقدير

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 3/47806 
حي النداء باس�م حس�نه ك�زار رقم 
القي�د 120/حزي�ران/ 1997 مجلد 
808 م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة 

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

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت الوثيق�ة املرقمة  00051047 
-29 بتاري�خ 2019/9/18 الص�ادر 
م�ن متوس�طة الذاري�ات املعنونة اىل 
متوس�طة الرافدي�ن باس�م / زينب 
ازيرج جاسم من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
������������������������������

تنويه
س�بق وان صدر يف جريدتنا العدد 
1806 يف 2018/12/17 املفق�ود 
)كاظم محم�د احمد( والصحيح 
هو )ارشف كاظ�م محمد احمد( 

لذا وجب التنويه والتصحيح
������������������������������

تنويه 
ورد يف صحيفة املستقبل العراقي 
 /  11  /  19 يف   )2024( بالع�دد 
2019 يف اع�الن مديري�ة االحوال 
املدني�ة والج�وازات واإلقام�ة يف 
النجف االرشف والخاص باملدعو 
العب�اس(  ) كاظ�م عوي�ز عب�د 
ال�ذي يروم تس�جيل لقبه وجعله 
) الخاقان�ي( بدال م�ن ) الفراغ( 
حي�ث ورد يف اعالنكم اعاله وفق 
املادة ) 22( يف حني مادة تسجيل 
اللقب ) 24( / لذا اقتىض التنويه
������������������������������

تنويه 
 ورد يف صحيفة املستقبل العراقي 
 /  11  /  19 يف   )2024( بالع�دد 
2019 يف اع�الن مديري�ة االحوال 
املدني�ة والج�وازات واإلقام�ة يف 
النجف االرشف والخاص باملدعو 
العب�اس(  عب�د  عوي�ز  س�الم   (
ال�ذي يروم تس�جيل لقبه وجعله 
) الخاقان�ي( بدال م�ن ) الفراغ( 
حي�ث ورد يف اعالنكم اعاله وفق 
املادة ) 22( يف حني مادة تسجيل 
اللقب ) 24( / لذا اقتىض التنويه
������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة 
النف�ط – الرشكة العام�ة لتعبئة 
الغ�از بأس�م املوظف  وخدم�ات 
ج�واد قاس�م جحيل محيس�ن – 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل 

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

فقدان
فق�د الب�اج العائد اىل املواطن حس�ن 
محم�و حاف�ظ موظ�ف ل�دى وزارة 
العدل العراقية دائرة االصالح العراقية 
بغداد عىل من يعثر عليه االتصال عىل 

الرقم 07711466322
������������������������������

فقدان
فقدت مني اج�ازه البن�اء الصادره 
م�ن بلدي�ه النج�ف املرقم�ه 523 يف 
2018/6/27 باس�م عيل عباس غايل 
الخاص�ه بالعقار املرق�م 3/61757 
ح�ي النداء من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد / 

الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد: 1104/ب/2010
التاريخ 2020/9/30

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / ف�ارس حامد 

الشمري
وملجهولي�ة محل اقامتك�م حاليا 
اقام املدعي ) امني بغداد / اضافة 
املرقم�ة  الدع�وى   ) لوظيفت�ه 
اعاله لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
فيه�ا )ابطال قي�د العق�ار املرقم 
14937/43 م1 الخر( وملجهولية 
محل اقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأيي�د الجه�ة االدارية 
جه�ة  اىل  انتقالك�م  املختص�ة 
مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
الس�اعة   )2020/10/18( ي�وم 
الثامن�ة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او من ينوب عنكم قانونا 
س�تجري الرافع�ة بحقك�م غيابا 

وعلنا وفق القانون

العدد : 17266
التاريخ : 2020/10/7

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

رئيس جملس االدارة

اعالن مناقصة استريادية عامة
Advertisement of Public Foreig Bid

75200954 رقم المناقصة
مضخات مع محركاتها  الموضوع

1 ـ هوية الغرف التجارية او الشركات او المكاتب المتخصصة

2 ـ اوراق تاسيس الشركة
الوثائق المطلوبة

المرة االولى عدد مرات االعالن
)1,290,000 $( فقط مليون ومائتان وتسعون الف دوالر امريكي الكلفة التخمينية

)270( مائتان وسبعون يوما مدة التجهيز
الموازنة التشغيلية نوع الموازنة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،اليوم يمكن�ك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 

اآلخرون.

عزيزي برج الثور،،اذا فشلت يف يشء، فال تشك 
يف قدرات�ك، فمن املحتمل أن الظروف الخارجية 
لعبت دوًرا يف ذلك. اقتصد من طاقاتك قليالً ودع 
األم�ور تأخذ مجراها. س�وف تتع�رض ملواقف 
تفت�ح أمام�ك أبواب لف�رص جدي�دة، ويف تلك 

اللحظة.

عزيزي برج الجوزاء،يس�هل الوث�وق يف كل ما 
تم�ت تجربته وإثباته، ولك�ن هكذا أيًضا تصدأ 
األشياء. حاول اكتشاف مداخل جديدة لتحقيق 
النج�اح. ه�ؤالء الذي�ن يحيط�ون ب�ك س�وف 
يتفاعلون بإيجابية وسوف يعرضون املساعدة 

يف حالة وجود بداية جديدة.

عزيزي برج الرسطان،أنت تعمل بصورة جيدة 
من خ�الل الفريق، وأنت مس�تمتع بذلك أيًضا. 
قة ه�ذه ألن كًل  حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل الخالاّ
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 

تكاتفتم مًعا. حتى يف حياتك الشخصية 

التنظيمي�ة  األس�د،مهاراتك  ب�رج  عزي�زي 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد.

عزيزي ب�رج العذراء،اس�تعد لكل م�ا هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، 

وكن شكوًرا عىل كل ما تتلقاه.

عزي�زي برج امليزان،تتمت�ع حالًيا بلياقة بدنية 
جي�دة جًدا وإمكانيات ذهني�ة حادة، ويبدو أن 
كل يشء ترشع يف القيام به س�يكون لصالحك 
وال يشء يقف أمامك. قُ�م باس�تغالل وتوظيف 
ه�ذه الطاقة يف الب�دء بالعمل يف مرشوع جديد 

رغبت منذ زمن يف الرشوع به

عزيزي برج العقرب،إذا كانت الشكوك تساورك 
مؤخ�رًا وال تس�تطيع الوصول إىل أي�ة قرارات، 
تستطيع اآلن رؤية األشياء يف ضوء أوضح. أنت 
تش�عر بالتوازن الكايف ال�ذي يمكنك من حصاد 

الخري كنتيجة ألي قرار تتخذه.

عزي�زي برج القوس،من املحتمل ظهور أزمات 
عن قريب، فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. 
اذا حافظ�ت ع�ىل رابط�ة جأش�ك، وواجه�ت 
الثالثاءاث غري الس�ارة والقالق�ل التي تثريها، 

فلن تدوم كثريًا ولن تسبب خسائر مهمة. 

عزي�زي ب�رج الجدي،هن�اك تنبؤ بق�دوم فرتة 
اختب�ار هامة، فتعام�ل معها بتف�اؤل وثق يف 
إمكانات�ك الذاتي�ة. ال تتأثر ب�آراء اآلخرين وال 
تجعله�ا تحيدك عن معتقداتك وب�دالً من ذلك، 
استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم الحجج 

املؤيدة ملواقفك.

عزي�زي ب�رج الدلو،الكثري م�ن املوضوعات يف 
الوقت الحايل ال تس�ري بالسالسة التي خططت 
له�ا، وربما يجب علي�ك قبول األش�ياء التي ال 
تس�تطيع تغيريها. ال تس�مح لخيب�ة أملك أن 
تمنعك من التقدم، وركز عىل ما هو آت، وحتى 

إن استغرق األمر زمًنا أطول

عزي�زي ب�رج الحوت،األم�ر ي�زداد صعوبة يف 
العم�ل، لذل�ك يجب أن تقبل عروض املس�اعدة 
م�ن زمالئك حت�ى يقل جبل العم�ل الذي يقبع 
أمام�ك تدريجًي�ا إىل أن يصب�ح مهاًم�ا يمك�ن 

التعامل معها.

العذراء

احلوت

احتاملية وجود حياة عىل كوكب الزهرة
ق�ال علماء يوم االثنني إنهم اكتش�فوا 
غازا يحمل اس�م الفوس�فني يف ُسحب 
كوك�ب الزهرة ش�ديدة الحمضية مما 
يش�ري إىل احتم�ال وج�ود ميكروب�ات 

وحياة بالكوكب القريب من األرض.
ولم يكتش�ف الباحثون أش�كاال فعلية 
للحياة لكنهم الحظوا أن الفوسفني عىل 
األرض ينتج عن طري�ق البكترييا التي 
تنترش يف بيئات متعطشة لألوكسجني. 
ورصد الفريق العلمي الدويل الفوسفني 
ألول مرة بواس�طة التلسكوب جيمس 
كل�ريك ماكس�ويل يف ه�اواي وتأكدوا 

من ذلك الحقا باس�تخدام التلس�كوب 
أتاكاما الضخم يف تشييل.

وقال�ت عامل�ة الفلك ج�ني جريفز من 
جامع�ة كارديف يف ويل�ز، وهي قائدة 
فريق البحث الذي ُنرش يف مجلة نيترش 
أسرتونومي، “تفاجأت بشدة، أصيبت 
بذهول يف الواقع”.ووجود حياة خارج 
كوكب األرض إح�دى القضايا العلمية 
الرئيس�ية منذ وقت طويل. واس�تخدم 
العلماء مجسات وتلس�كوبات للبحث 
عن “م�ؤرشات حيوية”، وهي عالمات 
غ�ري مب�ارشة للحي�اة، ع�ىل الكواكب 

واألقم�ار األخرى يف نظامنا الش�ميس 
وما وراءه.وقالت كالرا س�وزا سيلفا، 
عامل�ة الفيزي�اء الفلكي�ة الجزيئي�ة يف 
معه�د ماساتشوس�تس للتكنولوجي�ا 
واملش�اركة يف البحث، “م�ع ما نعرفه 
حاليا عن كوكب الزهرة، فإن التفسري 
األكثر منطقية للفوس�فني، عىل الرغم 

من أنه قد يبدو خياليا، هو الحياة”.
وأضافت سوزا س�يلفا “يجب أن أؤكد 
أن الحياة، كتفس�ري الكتش�افنا، يجب 
أن تك�ون، كما هو الح�ال دائما، املالذ 
األخ�ري... ه�ذا مهم ألن�ه إذا كان )هذا 

الغ�از( هو الفوس�فني، وإذا )ثبت أن( 
هذه حياة، فهذا يعني أننا لسنا وحدنا. 
وه�ذا يعن�ي أيض�ا أن الحياة نفس�ها 
يجب أن تكون ش�ائعة جدا، ويجب أن 
يكون هناك العديد من الكواكب األخرى 

املأهولة يف جميع أنحاء مجرتنا”.
ولم يكن كوكب الزه�رة محور البحث 
إذ  الش�ميس  النظ�ام  يف  الحي�اة  ع�ن 
حظ�ي املري�خ وعوال�م أخ�رى بمزيد 
م�ن االهتمام.والفوس�فني، وه�و ذرة 
ذرات  ث�الث  م�ع  متح�دة  فوس�فور 

هيدروجني، شديد السمية لإلنسان.

تعرف عىل سيارة تسال اجلديدة
حافظت رشكة تسال األمريكية عىل 
ريادته�ا يف عالم صناعة الس�يارات 
الكهربائية، وتميزت هذا العام أيضا 

.Model Y بعدة نماذج منها
وتأت�ي س�يارات Model Y الجديدة 
بهي�كل ك�روس أوفر مميز ، يش�به 
يف تصميم�ه بعض ال�يء تصاميم 
م�ن  الش�هرية   cayenne س�يارات 
بورش، لكنه أكثر انسابية ومصمم 
 7 ل��  مخصص�ة  لقم�رة  ليتس�ع 

ركاب.
وواجه�ة القيادة يف هذه الس�يارات 
األزرار  م�ن  وخالي�ة  ممي�زة  أت�ت 
التقليدية، حيث اس�تعاضت تس�ال 
ع�ن األزرار بشاش�ة كب�رية تعم�ل 
باللم�س يمكن م�ن خاللها التحكم 
املركب�ة ومراقبة  بجمي�ع تقني�ات 

أنظمتها وحالتها الفنية ومش�اهدة 
الصور الت�ي تبثها الكام�ريات التي 

تغطي صورها محيط الهيكل.
حالي�ا  الس�يارات  ه�ذه  وتتوف�ر 
بنموذج�ني، نموذج مزود ببطاريات 
تكف�ي لقط�ع 468 كلم بالش�حنة 
كهربائي�ة  ومح�ركات  الواح�دة، 
تؤمن التس�ارع من 0 إىل 100 كلم/
س�ا يف غضون 3.5 ث�ا فقط، وتصل 
باملركبة لرسعة قصوى تعادل 250 
كلم/سا.أما النموذج الثاني فحصل 
عىل بطاريات تكفي لقطع مس�افة 
509 كل�م بالش�حنة الواحدة، وعىل 
محركات كهربائية تؤمن التس�ارع 
م�ن 0 إىل 100 كلم/س�ا يف غض�ون 
4.8 ثاني�ة، والوصول بالس�يارة إىل 

رسعة أقصاها 217 كلم/سا.

خطأ يف تويرت يتيح للمستخدمني تعديل التغريدات
شعر العديد من مستخدمي منصة تويرت 
بالس�عادة عندم�ا تمكنوا م�ن حذف رد 
ع�ىل تغريدة، وتعدي�ل وإصالح الخطأ يف 
النص املحذوف عند ظهوره مرة أخرى، 

وإعادة تغريدها مرة أخرى.
 )Tom Warren( واكتش�ف ت�وم واري�ن
هذا األمر ألول م�رة، وقام بنرش تغريدة 
توضح أن تويرت يبدو أنها تخترب طريقة 

جديدة من أجل تعديل التغريدات.
وق�ال واري�ن: “إذا حذفت تغري�دة عند 
الرد عىل ش�خص ما ثم انتقلت للرد مرة 
أخ�رى، ف�إن الن�ص القدي�م يظهر مرة 
أخرى حتى تتمكن م�ن تصحيح الخطأ 

املطبعي.

وعلق أحد مستخدمي تويرت: أعتقد أنني 
قمت بتحرير تغريدة، لقد كتبت تغريدة، 
والحظت وجود خطأ مطبعي بسيط من 
حرف واحد، وحذفت التغريدة وضغطت 
عىل خيار الرد مرة أخرى ووجدت النص 
الكامل لتغريدتي السابقة متاًحا للتعديل 

وإرساله مرة أخرى.
ويف وقت الحق، رد متحدث باس�م تويرت 
عىل وارين قائاًل: لألس�ف نحن ال نخترب 

هذا، إنه مجرد خطأ ونحن نبحث فيه.
وقد طالب مستخدمو تويرت بزر التحرير 
لتجن�ب اإلح�راج عندم�ا يرس�لون عن 
طري�ق الخط�أ تغري�دات فيه�ا أخطاء 

إمالئية وأخطاء مطبعية.

وقال الرئي�س التنفي�ذي لرشكة تويرت، 
زر  إن   :)Jack Dorsey( دوريس  ج�اك 
التعدي�ل ل�ن يح�دث أب�ًدا ع�ىل األرجح، 
وقد بدأنا كخدمة رس�ائل نصية قصرية 
)SMS(، وكم�ا تعلم�ون جميًعا، عندما 
ترسل رسالة نصية، ال يمكنك استعادتها، 
وقد أردنا الحفاظ عىل هذا الشعور الذي 

كان موجوًدا يف األيام األوىل.
ومع ذل�ك، فق�د طرحت املنص�ة حديًثا 
م�ن  كث�رًيا،  مرغوب�ة  أخ�رى  مي�زات 
ضمنه�ا إتاحة ميزة تحدي�د الرد لجميع 
املس�تخدمني، كجزء من جه�ود املنصة 
ملن�ح األش�خاص مزي�ًدا م�ن التحكم يف 

محادثاتهم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو بفتيك
1 كوب دقيق

4 بيضات
1 ملعقة كبرية زيت نباتي

ملح
فلفل أسود مطحون

شطة
4 كوب بقسماط مطحون

8/1 كوب زيت للتحمري
خطوات التحضري:

إخفقي البيض و 1 ملعقة كبرية من الزيت و امللح و الفلفل و الشطة جيدا.
ضعي البفتيك يف الدقيق ثم يف مزيج البيض ثم البقسماط املطحون.

سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي البفتيك يف الزيت الساخن ليتحمر ملدة 5 دقائق لكل وجه.

قدمي البفتيك مع املكرونة باملرشوم و الوايت صوص.

البفتيك احلار عىل الطريقة األملانية

؟؟هل تعلم
األخطبوط لديه ثالثة قلوب.

بعض انواع رسطان البحر يمكنها العيش 
ملدة 50 عام أو أكثر.

يمك�ن أن تص�اب الغوريال بن�زالت الربد 
واألمراض األخرى.

غ�زال املاء الصيني حدي�ث الوالدة يمكن 
حمل�ه ع�ىل ك�ف الي�د الواح�دة لصغ�ر 

حجمه.
األس�ود يف الربية مس�ؤولة عن 20 حالة 

قتل للبرش سنوياً.
إناث األس�ود هي من تصطاد ملجموعتها 

ما نسبته 90% من األكل.
أصغ�ر كلب حول العالم ه�و من فصيلة 
كالب يوركشاير تريير ويبلغ وزنه حوايل 

4 أونصات فقط.
الس�الحف والثعابني املائية والتماس�يح 
والحيت�ان والدالف�ني وغريه�ا من بعض 
املخلوقات س�تغرق إذا بق�ت وقتاً طويالً 

تحت املاء.
هل تعل�م ع�ن الحيوانات م�ن الخنازير 
والت�ي يوجد نص�ف عدده�ا يف العالم يف 

مزارع الصني.
الكالب لديها قوة برص أقوى من البرش.

الغزال ليس�ت لدي�ه م�رارة “الحويصلة 
الصفراوية”.

عظ�م الس�اق ل�دى الخفافي�ش رقي�ق 
وضعيف جدا بحيث اليمكنها املي.

بع�ض الطيور املغ�ردة يمكنه�ا أن تغراّد 
أكثر من 2000 مرة يف اليوم.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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مواعيد إكامل ملعبي امليناء والنجف
             المستقبل العراقي/ متابعة

كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن 
مواعيد إكمال ملعبي امليناء والنجف.

وق�ال درجال خ�ال اجتماع�ه باملدي�ر املفوض 
لرشك�ة انوار س�ورى والوفد املراف�ق له بحضور 
مدير عام الدائرة الهندسية يف الوزارة بشأن ملعب 
امليناء، ان »الرشكة املنفذة وفقا لحساباتها أكدت 
ان امللعب سيكتمل بصورة نهائية، شهر اذار من 
العام املقبل وسيكون جاهزا لافتتاح واستضافة 
املباري�ات يف محافظ�ة الب�رة بص�ورة مثالية 
وبدون أي نقص يذكر بمعنى ان التسليم سيكون 

نهائياً«.
واضاف »اما بخصوص ملعب النجف واملاحظات 
التي س�جلتها الوزارة عليه اثناء زيارتنا له خال 
املدة املاضية، فإن الرشكة اوضحت انها س�تكمل 
جميع النواق�ص يف غضون ٤٥ يوم�اً وان امللعب 
سيتم تس�ليمه للوزارة يف ش�هر كانون االول من 

هذا العام ك� حٍد أقىص«.
وبني »طالب�ت الرشكة املنفذة ب�� إنجاز األعمال 
خ�ال املدة املح�ددة وبدق�ة متناهية ت�وازي ما 

رصد للمنش�ات من ميزانيات مالي�ة كبرية تليق 
بإس�م وس�معة العراق ليك�ون رصح�ا رياضياً 
مهم�اً ومتكاماً الُتس�تثنى منه اي�ة جزئية من 
امللع�ب وملحقاته،يس�تضيف البط�والت املحلية 

والدولية«.

17 العبًا يف قائمة 
سلة العراق

وودوارد مستعد 
إلقالة سولسكاير

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد العراقي لكرة السلة، تشكيلة املنتخب الوطني 
الذي سيشارك يف تصفيات آسيا، املؤهلة لكأس العالم. 

وس�يبارش املنتخ�ب مرانه م�ن خال املعس�كر التدريبي، 
الذي سيقام يف قاعة الشعب، بدًءا من غد األحد.

وضمت القائمة 17 العبا، كالتايل:
ذو الفق�ار فاهم عبد الس�ادة، وعيل حات�م حميد، وكرار 
جاس�م حم�زة، وعيل عب�د الله حم�د، ومحم�د أمني عبد 
الخال�ق، ومحمد ص�اح مهدي، وحس�ان عيل عب�د الله، 

وإيهاب حسن عبادي، وعيل مؤيد إسماعيل.
وس�نار إياد عبد الرحمن، وحسني هادي، وأحمد فرحان، 
وذو الفق�ار فاض�ل، وعب�اس ه�ادي عبد ال�رزاق، وخالد 

كريم، وعيل عامر طالب، وديماريو مايفيد.

أملانيا تسعى الستثامر صحوهتا األوروبية أمام سويرسا

هاميلتون يعادل رقم شوماخر القيايس يف أملانيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق املنتخب األملاني لك�رة القدم، أخريا 
أول انتصار له يف بطولة دوري أمم أوروبا، 
ويأمل الاعبون واملدير الفني يواخيم لوف 
أن يس�تمر هذا التح�ول، حت�ى ولو كان 

هناك الكثري من العمل ينتظر الفريق.
وع�اد الفريق إىل أملانيا يف الس�اعات األوىل 
م�ن صب�اح الي�وم األح�د، بع�د أن حقق 
ف�وزه األول ع�ى اإلط�اق يف البطول�ة، 
ويأم�ل الفريق أن يؤدي هذا الفوز لتعزيز 
ثق�ة الاعب�ني ورفع ال�روح املعنوية قبل 
مواجه�ة املنتخ�ب الس�ويرسي بع�د غد 

الثاثاء، ويف املباريات املقبلة.
ولم يكن أداء املنتخب األملاني، بطل العالم 

201٤، رائعا يف كييف ولكن هديف ماتياس 
جينرت وليون جوريتس�كا أدي�ا إىل تهدئة 
أعصاب الجميع قليا، وقال يواخيم لوف: 
»االنتص�ارات مث�ل الغ�راء، االنتص�ارات 

مهمة«.
النتق�ادات  عام�ا(   60( ل�وف  وتع�رض 
متزاي�دة مؤخ�را بعدم�ا فش�ل املنتخ�ب 
األملان�ي يف الحف�اظ ع�ى تقدم�ه يف آخر 
3 مباري�ات، حي�ث تع�ادل م�ع إس�بانيا 
وس�ويرسا 1/1 الش�هر امل�ايض ببطولة 
دوري األمم، وتع�ادل مع املنتخب الرتكي 

3/3 وديا.
ولك�ن لوف قال إن�ه كان ينظر » للصورة 
الكب�رية« حي�ث يواص�ل إع�ادة تش�كيل 
املنتخ�ب األملان�ي ويض�ع نص�ب عيني�ه 

منافس�ات أمم أوروبا يورو 2020 والتي 
تم تأجيلها لتقام العام املقبل بسبب وباء 
فريوس كورونا، وأك�د املدرب :«نعرف ما 

نقوم به«.
وأج�رى ل�وف 9 تبدي�ات عق�ب مب�اراة 
تركي�ا، حيث ع�اد العب�و باي�رن ميونخ 
بجانب تون�ي كروس، نجم ري�ال مدريد، 

للتشكيل األسايس.
ولك�ن املنتخ�ب األملاني أه�در العديد من 
الفرص كما كان�ت هناك أخطاء كثرية يف 
التمرير يف الش�وط األول، ولك�ن املنتخب 
األملاني عمل بك�د يف النهاية بعد أن تمكن 
املنتخب األوكراني من تقليص الفارق عرب 
ركلة جزاء سددها روسان مالينوفسكي 

بعد عرقلة متهورة من نيكاس شوله.

ولم يمر أيضا مرور الكرام، أن الهدف األول 
جاء م�ن املدافعني، حيث صن�ع أنطونيو 
روديجر الهدف الذي سجله جينرت، كما أن 
اله�دف الثاني جاء بعد خطأ من الحارس 

األوكراني جيورجي بوشان.
وقال س�ريج جاناب�ري مهاج�م املنتخب 
األملاني: »أنجزنا املهمة و حصدنا النقاط 
جع�ل  ال�ذي  التري�ح  وه�و  الث�اث«، 
صحيفة »سود دويتشه تسايتونج« تذكر 
الي�وم األحد :«ربما يتع�ني عليك أن تكون 

راضيا عن هذا يف الوقت الحايل«.
وأكد ماثي�اس جينتري هذا من خال قوله 
:«س�عداء ألننا فزنا. هذا مهم ملهمة التي 
نخوضه�ا. ل�م نك�ن يف أفض�ل حاالتن�ا. 

وكانت املباراة متقاربة مع نهايتها«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�ادل الربيطان�ي لويس هاميلتون، س�ائق مرس�يدس، 
الرق�م القيايس العاملي لع�دد مرات التتويج يف س�باقات 
فورم�وال 1 للس�يارات، وه�و 91 فوزا واملس�جل باس�م 

األملاني املعتزل مايكل شوماخر، عندما فاز بسباق جائزة 
أيفل الكربى عى حلبة نوربرجرينج األملانية، اليوم األحد.
وبهذا الفوز وهو الس�ابع له هذا املوسم، عزز هاميلتون 
متصدر الرتتيب العام موقعه عى رأس قائمة الس�ائقني 
متفوق�ا بفارق 69 نقطة عى زميل�ه يف الفريق الفنلندي 

فالت�ريي بوتاس، الذي اضطر ألس�باب فنية لانس�حاب 
من سباق اليوم.واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق 
رد بول املركز الثاني يف س�باق الي�وم، وحصل عى نقطة 
إضافي�ة مكافأة عى تس�جيله أرسع لف�ة.يف حني احتل 

األسرتايل دانييل ريتشياردو سائق رينو املركز الثالث.

رومينيجه يدق ناقوس اخلطر بشأن اهنيار البوندسليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخ�ى كارل هاين�ز رومينيج�ه رئيس مجل�س إدارة نادي 
باي�رن ميونخ بطل أملانيا، أن تواجه كرة القدم خطرا كبريا، 
إذا اس�تمرت إقام�ة املباريات خل�ف األب�واب املغلقة بدون 
جماهري.وق�ال رومينيجه يف تريح�ات لصحيفة »بيلد ام 
س�ونتاج«، اليوم األحد، إنه يف حال إلغاء املوسم نظرا لتزايد 

ح�االت اإلصابة بفريوس كورونا املس�تجد، فإن هناك عددا 
من األندية لن تنجو من تلك األزمة.

وجرت املراحل األخرية من الدوري األملاني يف املوس�م املايض 
ب�دون جماهري، لك�ن حاليا تم الس�ماح بع�ودة الجماهري 
بش�كل جزئي، إال أن القرار النهائي يف ه�ذا الصدد يكون يف 
يد س�لطات الصحة التي تس�تند قرارته�ا إىل معدل اإلصابة 
بالع�دوى ع�ى الصعيد املح�يل.ويف الوقت الذي تم الس�ماح 

لبوروس�يا دورتموند بحضور 11 ألفا و٥0 مش�جعا مرتني 
خال مباريات املوس�م الحايل من البوندسليجا، فإنه لم يتم 
الس�ماح بنفس األمر لبايرن ميون�خ حتى 2٥ ترشين أول/

اكتوبر عى أدنى تقدير.يف الوقت الذي تم السماح فيه ألندية 
أخرى بحضور عدد صغري من املش�جعني خ�ال املباريات.

وأوضح رومينيجه »إذا ل�م تعد الجماهري قريبا للمدرجات، 
أخ�ى أن كرة الق�دم س�تعاني م�ن أرضارا كبرية«.وتابع 

»نتح�دث بالفع�ل عن انخف�اض الدخل بنح�و 100 مليون 
ي�ورو، يف كل أنح�اء أوروبا كل األندية تخ�رس ما بني ٥0 إىل 
200 ملي�ون يورو يف املوس�م، إذا لعبت ب�دون جماهري، من 
الس�هل معرف�ة إىل أي مدى يمكن لألندي�ة تحمل ذلك«.كما 
يخى رومينيجه اندثار ثقاف�ة حضور الجماهري ملدرجات 
كرة الق�دم، مش�ريا إىل أن األمر برمته يتوق�ف عى قرارات 

السلطات السياسية ومسؤويل الصحة.

أنباء الرحيل تعود ملطاردة كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن أنباء الرحيل عن يوفنتوس عادت ملطاردة 
الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، نج�م الس�يدة العجوز.وكانت تقارير 
صحفي�ة زعم�ت أن رونالدو كان يف طريقه إىل باريس س�ان جريمان 
خ�ال املوس�م املايض، لكنه ل�م يرحل بس�بب أزمة ف�ريوس كورونا 
املستجد، والتي تس�ببت يف مش�كلة اقتصادية لألندية الكربى.ووفًقا 
لصحيفة »توتو س�بورت« اإليطالية، فإن هناك أنباء ظهرت مجدًدا يف 
فرنس�ا بأن رونالدو قد يرتك يوفنتوس بنهاية املوس�م الحايل، الرتداء 
قميص س�ان جريمان.وينتهي عقد ص�اروخ ماديرا مع يوفنتوس يف 

يونيو / حزيران 2022.وأشارت الصحيفة إىل أن هذا السيناريو 
غري مس�تبعد، لكن تتوقف صحته عى أمرين: األول ريايض، 

ويتعل�ق بكيفي�ة انتهاء موس�م يوفنتوس.وأوضحت أن 
التتويج مع يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا قد يحفز 

رونال�دو عى الرحي�ل، والس�عي للف�وز بالبطولة 
مجدًدا رفقة باريس س�ان 

جريم�ان، ليك�ون بذلك 
حق�ق اللق�ب األوروبي 
وإس�بانيا  إنجل�رتا  يف 

وإيطاليا وفرنسا.

فينجر يدعو إلقامة املونديال 
واليورو كل عامني

              المستقبل العراقي/ متابعة

اقرتح الفرنيس آرسني فينجر املدير الفني 
الس�ابق آلرس�نال اإلنجليزي إقامة كأس 
العال�م وكأس أمم أوروب�ا كل عامني بدال 
من أربع�ة أعوام، مع التخلص من بطولة 
دوري األم�م األوروبية لجعل ك�رة القدم 

أكثر جاذبية.
وقال فينجر لصحيفة »بيلد ام س�ونتاج« 
الي�وم األحد: »ينبغي أن يك�ون لدينا أكرب 
عدد ممك�ن من الفعالي�ات، كأس العالم 
وكأس أمم أوروبا كل عامني سيكون عى 
األرجح أكثر مائمة لكرة القدم العرية 
الحال�ة  تل�ك  أن�ه يف  ».وأوض�ح فينج�ر 
ينبغي إقامة جمي�ع مباريات التصفيات 
يف غض�ون ش�هر واحد ألن بي�ع الحقوق 
التلفزيونية والرعاة س�يكون  للش�بكات 
أسهل.وأش�ار فينج�ر إىل أنه ت�م التطرق 
له�ذا األمر يف االتح�اد الدويل لك�رة القدم 

)فيفا( بعد أن ت�م تعيينه يف العام املايض 
مديرا لربنامج تطوير كرة القدم العاملية.

وأك�د امل�درب الفرن�يس »ع�ى املس�توى 
الش�خيص أعتق�د أنه�ا س�تكون خطوة 
لألمام« مستبعدا املقرتحات التي تشري إىل 
أن صورة الفعاليات الكربى س�تعاني من 

خال اإلفراط يف إقامتها.
وق�ال فينجر »دائم�ا أقول للن�اس الذين 
يقول�ون ذل�ك أن الص�ورة غ�ري مرتبطة 
بالوق�ت ال�ذي تنتظ�ر خاله قب�ل اللعب 
مجددا ولكن بكفاءة املنافسة ، باإلضافة 
إىل ذلك ف�إن الناس تش�اهد دوري أبطال 

أوروبا يف كل عام«.
واالتح�اد  فيف�ا  ب�ني  خاف�ات  وهن�اك 
األوروب�ي لك�رة الق�دم )يويف�ا( بش�أن 
املنافسات الجديدة، وانتقد فينجر بطولة 
دوري األم�م األوروبية حيث تق�ام حاليا 
فعالي�ات دور املجموع�ات من النس�خة 

الثانية للبطولة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو أن إد وودوارد، الرئيس التنفيذي ملانشس�رت يونايتد، 
يس�تعد إلقالة أويل جونار سولس�كاير م�درب الفريق، يف 
حال استمرت مس�رية النتائج الضعيفة للشياطني الحمر 

هذا املوسم.
وخ�رس مانشس�رت يونايت�د مباراتني م�ن أول 3 خاضها 
يف ال�دوري ه�ذا املوس�م، وبحس�ب صحيف�ة »م�ريور« 
الربيطانية، لن يرتدد وودوارد يف إنهاء حقبة سولس�كاير 

إذا لم تتحسن األمور.
وبحس�ب الصحيف�ة الربيطاني�ة أيًضا، يعد ماوريس�يو 
بوكيتينو، مدرب توتنهام الس�ابق، املرش�ح األبرز لخافة 

سولسكاير.
ويتواجد سولس�كاير ع�ى رأس املهمة الفنية ملانشس�رت 
يونايت�د بصورة دائمة، منذ م�ارس/ أذار من عام 2018، 
بعد نتائجه املشجعة كمدرب مؤقت، ونجح املوسم املايض 
يف اإلنه�اء بني األربعة الكبار، ووص�ل إىل نصف النهائي يف 

3 بطوالت.
ولكن بعد الخس�ارة عى ملعبه يف الدوري هذا املوسم أمام 
كريس�تال ب�االس بنتيجة 3-1، وأم�ام توتنه�ام بنتيجة 
6-1، حامت الشكوك حول مستقبله عى الرغم من امتداد 

تعاقده حتى عام 2022.

التطبيعية تبيع حقوق النقل التلفزيوين 
ملباريات الدوري املمتاز بمزايدة علنية

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة يف االتح�اد 
العراقي لكرة الق�دم، عرض حقوق 
الدوري  التلفزيوني ملباريات  النقل 

املمتاز للبيع يف مزايدة علنية.
وذكرت الهيئة يف بيان أن »الهيئة 
التطبيعي�ة يف االتح�اد العراق�ي 
لكرة الق�دم، تعلن إجراء مزايدة 
النق�ل  حق�وق  لبي�ع  علني�ة 
التلفزيون�ي ملباري�ات الدوري 
العراقي املمتاز وبطولة كأس 

الع�راق لك�رة الق�دم للموس�م 
.»2020/2021

الراغب�ني  »ع�ى  ان�ه  وبين�ت 
باملزاي�دة  االش�رتاك  يف 
الفضائي�ة  القن�وات  م�ن 

والرشكات املتخصصة، مراجعة مقر االتحاد وتقديم عروضهم 
الفنية واملالية يف ظرف مغلق خال مدة أقصاها ثمانية أيام من 

تاريخ نرش هذا االعان«.
يذكر ان دوري الكرة املمتاز سينطلق يف ال�2٥ من ترشين االول 
الجاري.ومن املقرر ان تعلن الهيئة التطبيعية عن رشكة راعية 

لدوري الكرة املمتاز خال االيام املقبلة.

رضبة مزدوجة إلسبانيا قبل مواجهة أوكرانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض ج�ريارد مورين�و ودييج�و يورنت�ي 
لإلصابة أثناء تدريبات منتخب إس�بانيا لكرة 
الق�دم ضمن االس�تعدادات ملواجه�ة أوكرانيا 
املقررة الثاثاء املقبل، ليخرجا بذلك من قائمة 

املدرب لويس إنريكي التي أصبحت بذلك تضم 
22 العبا.

ويف مران املنتخب صباح األحد تعرض مورينو 
ويورنتي إلصابة عضلي�ة اضطرتهما ملغادرة 
التدريبات، ولن يتمكنا من الس�فر مع الفريق 

الوطني إىل كييف.

وس�يعود الاعب�ان كل لفريق�ه م�ن أج�ل 
وت�م  الازم�ة،  للفحوص�ات  الخض�وع 

إخطار أنديتهما، فياريال وليدز يونايتد 
اإلنجلي�زي، عى الرتتيب وم�ن املقرر 

أن يعلن�ا خال األي�ام القادمة مدى 
إصابة كل منهما.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مييس يتحدى عقدة دولية مع األرجنتني
المستقبل العراقي/ متابعة            

يس�عى ليونيل مييس، 
برش�لونة  نج�م 
األرجنتني،  ومنتخ�ب 
دولية  عق�دة  إلنه�اء 
له مع راقيص التانجو.

ق�اد  األرجنتني من�ذ أيام للفوز وكان مي�يس 
عى اإلكوادور بفضل تسجيل ركلة جزاء، خال الجولة 
األوىل م�ن التصفي�ات املؤهل�ة إىل كأس العالم 2022.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
مييس يبح�ث عن إنهاء عقدته أم�ام منتخب بوليفيا، 
عندما يواجه�ه، الثاثاء املقب�ل، يف الجولة الثانية من 
تصفي�ات املونديال.وس�بق أن لعب مي�يس مرتني ضد 
بوليفي�ا رفق�ة راق�يص التانج�و، لكنه ل�م يحقق أي 
فوز ولم يس�جل أي هدف.وأشارت إىل أن املباراة األوىل 
للربغوث أمام بوليفيا تعود إىل 11 عاًما، عندما خرست 
األرجنتني بنتيجة 1-6، وكان دييجو أرماندو مارادونا 
م�ن يق�ود راق�يص التانج�و فنًي�ا يف ذل�ك الوقت.أما 

املواجهة الثانية ملييس ضد بوليفيا فكانت يف 2013.
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بعد منتصف الليلالتسول آفة أم حاجة؟ 

ابراهيم المحجوبصبيح الكعبي

»من اس�تجد الناس جاء ي�وم القيامة وهو اجذم ال لح�م عىل وجه« صدق 
رسول الله )ص(.

تم�ر الش�عوب بظ�روف صعب�ة نتيجة الح�روب املفروض�ة، أوبئ�ة، أزمة 
اقتصادية، تنعكس عىل حياة املواطن اليومية بعاهات مس�تديمة وأمراض 
نفس�ية وفق�ر مدقع، م�ن الصعوب�ة ش�فائها أو تحمل تبعاته�ا فتحبط 
نفس�يته وتثقل كاهله وتحط من وزره، ش�عوب العالم الثالث أكثر عرضة 
لهذه املظاهر، العوز والحاجة، تعليم، صحة، كرامة. الجهل يرضب أطنابه 
بالعدي�د منهم. الفق�ر واحدة من ه�ذه التبعات التي يتحم�ل ثقلها بعض 
ضحاي�ا املجتمع وهي حالة مذمومة وس�يئة ومرفوض�ة والحديث النبوي 
الرشي�ف: »الفقر س�واد الوجه يف الدارين« ويعني رس�ول الله )ص( يجعل 
االنس�ان يف الدني�ا ذليالً حقرياً ال قيمة له، وكرد ع�ىل آفة العوز والفقر قال 
أمري املؤمنني عيل الس�الم: »ما دخل الفقر اىل بلد اال قال الكفر خذني معك« 
ويف كلمة اخرى قال: »لو تمثل يل الفقر رجالً لرضبت عنقه« هذا ألن الفقر 
له آثار سيئة، يخرس الفصيح، يفقد االنسان الحيلة مهما كان ذكياً يجعله 
مخلداً اىل االرض، ال يتحرك س�اكناً راكداً. عىل األنسان ان يكون عزيزاً منيع 
املقام محرتماً، يكد ويجتهد ويعمل وال يجعل الفقر يتس�لل اىل حياته، ألنه 
يورث ذل يف الوجه ونقصا يف الدين وخفة بالعقل. قال س�لمان املحمدي ر. 
ض وارض�اه عجب�ت لرجل يدخل ع�ىل عياله ولم يجد ق�وت يومه كيف ال 
يستل س�يف.. هاذن الحاجة والعوز ذل ومهانة تدفع االنسان ألن يمد يده 
ويطأطأ راسه من ضعفاء األيمان والنفوس )من يهن يسهل الهوان عليه... 
م�ا لجرح بميت أي�الُم(. صف�ة مذمومة ال تليق باإلنس�ان. يق�ول الخالق 
}بس�م الل�ه الرحمن الرحيم وتحس�بهم أغنياء من التعف�ف{ إذن هي عفة 
وكرامة ليس من الس�هولة ان تجعل صاحبه�ا ذليال مهانا ,واملجتمع املثايل 
يتصف بالتكافل االجتماعي بني بعضهم البعض س�وآء عىل مستوى األفراد 
والجماع�ات، ومنظمات إنس�انية هدفها مس�اعدة الفق�راء، مؤخرا رأينا 
تسابق الناس واملنظمات يف مساعدة العوائل املتعففة بحصار كورونا امتدت 
ألش�هر. التس�ول اآلن بازدياد ملحوظ وظاهرة تقض املواجع بانتش�ارها 
الواسع عند كل تقاطع وزقاق حتى ان البعض يطرق االبواب طلبا للحاجة 
مدعيا فقر الحال،  بعد التحري واملتابعة يف أكثر ش�وارع بغداد واملحافظات 
واللق�اء بالبعض يظه�ر انها حرفة لها قوانينها ودوائ�ر متابعيها وحماية 
ممتهنيه�ا، قس�مت املناطق ب�ني املتنفذين واصحاب الش�أن م�ن الراعني 
واملمولني واملس�تفيدين من هذه الرشيحة بعد ان وفرت لهم مأكال، ملبسا 
ومناما، محميات ومقاطعات فرضت عىل واقع الش�ارع العراقي وأصبحت 
مألوفة ومستس�اغة تس�يطر عىل حركتها مافيات وعصابات للرتويج لهم 
وكس�ب املزيد منهم تحت طائلة الخوف والعوز والترشد، قرب كل س�يطرة 
عسكرية وخاصة مدخل بغداد سيطرة )75(، تجد النساء املتسوالت بجمال 

شكل وصغر سن.. 

الهدوء والسكينة يخيمان عىل شارعنا بعد ان كان قبل سويعات معدودة مكتظ 
باملارة والسيارات وصوت االوالد يعلوا هنا وهناك... 

ال احد يف الش�ارع، ولكن البعض الكثري يجلس�ون يف البيوت يراقبون ويتابعون 
االخب�ار عرب شاش�ة املوبايل عن طري�ق مواقع التواص�ل االجتماعي.. الجميع 
يريدون نتيجة ما يجري يف بالدنا التي غزتها الحروب ولم تفارقها حتى اللحظة 
ولع�ل ابرز اخب�ار هذا الي�وم هو مقت�ل مدير الرشك�ة الكورية ال�ذي وجدوه 
مشنوقا داخل مقر عمله وربما الخرب ال يعني شيئا مهما يف املايض، ولكنه اليوم 
يعني الكثري للعراقيني الذين اصبحوا جميعهم ذات خربة يف االمور السياسية او 
االقتصادية.. ويف ظل التوترات يف منطقة الرشق االوس�ط عموما والعراق ودول 
الج�ريان خاصة نجد اننا اصبحنا نحلل اي خ�رب او حادثة عىل انها بفعل فاعل 
وان هن�اك ايادي خفيه وراء هذه االفعال ولكوننا نعيش يف ظل تطورات علمية 
ش�بيه بالخيال اصبحنا نسمع ان االمراض والفايروسات املعدية لالنسان تقف 
خلفه�ا صناع�ة برشية وكل هذا االم�ور اصبحت ضمن منط�ق العقل البرشي 
ولذل�ك ال غرابة يف اي موض�وع او حدث معني... وعودًة عىل الس�كينة والهدوء 
يجل�س مع�ي يف هذه اللحظ�ات ابني املدل�ل الصغري حماد ورغ�م ان عمره لم 
يتجاوز س�ن العارشة اال انه يس�هر الليل وينام يف النهار وكأن الدنيا قد اندارت 
عقارب س�اعاتها.. ولكن املفيد من االمر انه يجلس اىل ساعات الصباح ويصيل 
ص�الة الفجر ويتوجه بعدها للنوم وبرصاح�ة اكثر لعدم وجود دوام يف املدارس 
وخوفن�ا من اختالطه يف النهار مع الناس وخاصة بعد تفيش وباء كورونا ولكل 

هذه االسباب اصبحنا نحن وغرينا يرتكون ابنائهم للسهر ليال...
لق�د تب�دل كل يشء يف حياتنا اليومية حت�ى االخبار لم تع�د مخيفة او مفرحه 
مهما كانت اهميتها فالعراقيون تعودوا عىل حياة السلم والحرب... حياة العيش 
واملوت.. حياة الجوع والش�بع.... ولم نستطيع اليوم بان نقنع ابناء هذا الجيل 
الجديد عن الحياة التي عش�ناها ليس ببعيد ع�ن وقتنا الحارض الن التكنلوجيا 
والعومل�ة غ�ريت كل مجريات الحياة بيومنا هذا فحتى وس�ائل املش�اهدة التي 
كانت موجودة باالمس القريب من تلفزيون وشاشة سينمائية قد اختف تقريبا 
ورغم وجود الشاش�ات التلفزيونية يف البيوت وبصناعة متطورة وحديثة ولكن 
االنرتني�ت وعن طريق املوبايل قد أخ�ذ كل يشء منا يف هذه االيام فلم نعرف اي 
قيم�ة للوقت وماتت تقريبا صلة االرحام وانتهت االحاديث يف مجالس�نا وحتى 
ضمن الرتابط االرسي... فاصبح الراوتر هذا الجهاز الناقل للش�بكة العنكبوتية 
االنرتنيت هو س�يد املوقف وهو من يقرر متى تجتم�ع العائلة ومتى تنام وعند 
انقطاع�ه للحظات تجد العائلة جميعها م�ن رب االرسة وربة البيت واالبناء قد 
اصابتهم هس�ترييا وبصوت واحد الجميع يسأل ماكو انرتنيت... وهذا هو حال 
الدني�ا وتلك االي�ام نداولها بني الناس... نعم انني االن وان�ا اكتب هذه الكلمات 
تش�ري الس�اعة ان الوقت اآلن هو  الثالثة وعرشون دقيقة والهدوء والسكينة يف 
الش�ارع ولكنن�ي متأكد ان اغلب الناس مازالت مس�تيقظة وهي تتابع االخبار 

عرب مواقع التواصل االجتماعي فتصبحون وتمسون عىل خري.

السيد جاسم الطويرجاوي سطر اسمه بحروف من ذهب يف سجل خدم أهل البيت عليهم السالم
محل حب احلسني )عليه السالم( مذ كان يف العارشة.. وتنقل بني دول عديدة لنقل مأساة الطف

بغداد / املستقبل العراقي

 ت�ويف، أمس األح�د، الخطيب الحس�يني 
السيد جاس�م الطويرجاوي عن عمر 73 
سنة يف املستش�فى االمريي بالكويت بعد 

رصاع طويل مع املرض.
والطويرج�اوي ه�و الس�يد جاس�م بن 
الس�يد عبد بن الس�يد عباس من السادة 
الع�رد، م�ن محافظ�ة النج�ف األرشف 
ناحي�ة الحرية )الصليجي�ة( ومن مواليد 

1947 وله خمسة أوالد وسبع بنات.
والس�يد جاس�م الطويرجاوي كان علماً 
من اعالم املنرب الحس�يني س�طر اس�مه 
بح�روف م�ن ذهب يف س�جل خ�دم أهل 
البي�ت عليهم الس�الم حي�ث أفنى عمره 
يف طري�ق خدمتهم، ومن من�ا لم يبقى يف 
ذاكرته ذلك الصوت الش�جي األخاذ الذي 
ي�أرس النف�وس التواق�ة حي�ث ال يمتلك 
االنسان نفسه إال ان يتفاعل معه بالحزن 
واألىس ملا يضيف صوته الشجي من االلم 
واللوع�ة اضافة مل�ا تمثل�ه مصائب اهل 

البيت عليهم السالم بحد ذاتها.
وج�اء لقب�ه }الطويرج�اي{ عندما عقد 
اإلم�ام  قب�ة  تح�ت  كرب�الء  يف  مجلس�ا 
الحس�ني }ع{ منذ عام 1962 وحتى عام 
1980م وكان يف البداي�ة يقرأ يف طويريج 
قب�ل أن يأت�ي إىل ه�ذا املجل�س يف كربالء 
فعندم�ا كان يص�ل كان�وا يقولون وصل 

الطويرجاوي وقد سار هذا االسم عليه.
والتحصي�ل ال�درايس للخطي�ب الراح�ل 
وصل�ت املرحلة املتوس�طة النش�غاله يف 
الخطاب�ة ول�م ي�رتك املنرب الحس�يني له 
مجاالً كي يكمل دراس�ته، أما يف الدراسة 
الحوزوي�ة فق�د درس يف النجف األرشف 
املقدمات، وكان من أبرز أساتذته الشيخ 
عز الدين الجزائري والشيخ طه البرصي 
حي�ث كان يف مدرس�ة القوام ومدرس�ة 

الجزائري.
وخرج الس�يد الطويرجاوي م�ن العراق 
يف ترشي�ن األول ع�ام 1980 بع�د تدهور 
األوض�اع يف تل�ك الف�رتة م�ن إعدام�ات 
واعتقاالت يف زمن النظام البائد وقد ذهب 

إىل الكويت واس�تقبلوه بأحسن استقبال 
وبقي هناك حتى دخول النظام الس�ابق 
اىل الكوي�ت عندها خرج منها متوجهاً إىل 

إيران عام 1990.
س�وريا  يف  الطويرج�اوي  الس�يد  وق�رأ 
ولبنان والس�عودية والكوي�ت والبحرين 
وقط�ر وإي�ران وبريطاني�ا وكان تفاعل 
الجمه�ور كب�رياً معه أينما ق�رأ، ولكن ال 
يش�في قلبه إال للجمهور العراقي لبكائه 
بحرقة ولوعة ول�م يجد أكثر منهم تعلقاً 

باالمام الحسني عليه السالم.
وبدأ السيد الطويرجوي رحلته بالخطابة 
منذ كان عمره 10 س�نوات وكان الشيخ 
حس�ني جواد يق�رأ عن�د أخوال�ه فطلب 
منه أن يعلم�ه القراءة، وحفظه أول بيت 

شعري: 
إن كان عندك عربة تجريها

فانزل بأرض الطف كي نسقيها
وكان�ت والدته أكثر ش�خصية أثرت فيه 
خالل مس�رية حيات�ه فهي الت�ي ربت يف 
داخله حب االمام الحس�ني عليه السالم، 

فمن�ذ أن كان صغ�رياً كان�ت تضع�ه يف 
حضنه�ا وتطحن بالرح�ى وتنعى االمام 
الحس�ني }ع{ وتبك�ي، فيق�ول له�ا ملاذا 
تبكني؟ فتجيبه بانها تبكي عىل الحسني، 
فمنذ ذلك الحني عشق السيد الراحل االمام 
الحس�ني }ع{ وصار يحفظ ما تقوله أمه 

ويبكي معها عند قراءتها.
الطويرج�اوي  جاس�م  الس�يد  واعت�رب 
مرجعية آية الله العظمى الس�يد محسن 
الحكي�م )ق�دس( األب الروح�ي له حيث 
كان دائم التوجيه ل�ه، ويف أحد املرات قرأ 
ل�ه مجل�س يف مكتبه وق�د دعا ل�ه )الله 
بالتوفيق لهذه الخدم�ة الجليلة( وكانت 

أيام عصيبة أيام شدة ومحنة.
وكان أيض�اً دائ�م ال�رتدد ع�ىل املراج�ع 
العظ�ام يف النجف األرشف ويف أحد املرات 
دخ�ل عىل أي�ة الل�ه العظمى الس�يد أبو 
القاسم الخوئي )قدس( وكان يف مجلس 
مهيب فأدناه منه وأجلسه جنبه وقال له 
أنه ناعي الحس�ني ورحب به، وكذلك آية 
الل�ه العظمى الس�يد محم�د باقر الصدر 

)ق�دس( كان يأت�ي إىل كرب�الء يف لي�ايل 
الجم�ع ويجلس ويس�مع قراءت�ه، فهو 

كان دائم الصلة بالعلماء.
وتركزت مراثي الس�يد الطويرجاوي عىل 
قصائد شعراء عبد األمري الفتالوي والسيد 
عبد الحسني الرشع والشاعر عبود غفلة، 
أما الش�يخ معني الس�باك فكان ش�عره 

مؤثراً يف نفسه.
وتع�رض الخطي�ب الراح�ل للكث�ري من 
املضايق�ات يف زم�ن النظ�ام البائ�د فقد 
دع�اه ذات مرة مدي�ر األمن وحدثه حول 
زيارة عاشوراء واعتربها بأن هذه اللعن 
املوجود فيه�ا يمس لألمة العربية ثم قال 
ما فائدة هذه الشعائر والطبخ والتوزيع 
وهذه كله�ا أموال تكل�ف الدولة، وطلب 
منه التعاون معهم لذا قرر بعدها مغادرة 
العراق عام 1980 وأرصوا عىل إيذائه فقد 

قاموا بإعدام ولده قحطان سنة 1982.
الطويرج�اوي ع�دد  الس�يد  نع�ى  وق�د 
كب�ري من السياس�يني ورج�االت الثقافة 

واإلعالم.

اس�تطاع طفل امريكي وه�و من مدينة ممفيس بوالي�ة تينييس قبل عيد 
ميالده ال� 13 بناء مفاعل اندماج نووي صغري ليدخل من خالل موسوعة 

غينيس لالرقام القياسية.
وعلق الطفل جاكس�ون أوس�والت قائال »تمكنت من اس�تخدام الكهرباء 
لترسي�ع ذرتني م�ن الديوترييوم معا حت�ى تندمجا يف ذرة م�ن الهليوم 3 
وتحرر أيًضا نيوترونا والذي يمكن اس�تخدامه لتس�خني املياه وتش�غيل 
محرك بخاري«، واضاف »لن أقوم بعمل اندماج كامل لكنني سأظل أقوم 

بإنشاء بالزما داخل الغرفة هنا«.
كم�ا تابع اوس�والت »أود أن أقول إن الجزء األصع�ب كان محاولة معرفة 
كيفي�ة جعل الصم�ام محكم اإلغالق لذل�ك أمضيت ح�وايل نصف عام يف 

محاولة تصحيح الصمام«.

وجد األطباء، يف جثث األش�خاص الذين ماتوا بسبب مرض “كوفيد-19” 
آثاًرا للفريوس يف أدمغة معظم املرىض املتوفني.

وأجرى األطباء ترشيًحا لجثث 43 شخًصا ترتاوح أعمارهم بني 51 و 94 
عاًما، ووجدوا آثارا لفريوس “كورونا” يف الدماغ لدى 53% منهم.

ووفق�ا لألطباء، فقد ت�م العثور عىل آثار الف�ريوس يف خاليا جذع الدماغ 
والخالي�ا العصبي�ة املمت�دة من�ه، بينم�ا كان 86% مصاب�ني بزيادة غري 
طبيعية يف الخاليا النجمية التي تدعم خاليا النسيج العصبي بسبب تدمري 

الخاليا العصبية القريبة، وفق مجلة “النسيت”.
ويف الوقت نفس�ه، الحظ مؤلفو الدراس�ة أن التغيريات يف الدماغ بس�بب 
تغلغل فريوس “كورونا” غري خطرية، حيث لم يسجلوا تأثري مدمر مبارش 

للفريوس عىل الجهاز العصبي املركزي.

طفـل يدخـل غينيـس لبنـاءه 
مفاعاًل نوويًا

العلامء حيذرون من عاصفة مغناطيسية تستمر عدة أيام
الس�ينية  يتوق�ع علم�اء مخت�رب األش�عة 
وعل�م فل�ك الش�مس بمعه�د الفيزي�اء يف 
أكاديمية العلوم الروس�ية، حدوث عاصفة 
مغناطيس�ية يف النص�ف الثان�ي من ش�هر 
أكتوبر الجاري. ووفقا لتوقعاتهم، املنشورة 
ع�ىل املوق�ع الرس�مي للمعه�د، س�تكون 
العاصفة املغناطيس�ية التي ستبدأ يوم 21 
أكتوب�ر ضعيفة من فئة G1 وتس�تمر حتى 
ي�وم 24 من�ه، وبعدها تق�وى وتصبح من 
فئ�ة G2 املتوس�طة، وتس�تمر إىل ي�وم 29 
أكتوب�ر وبعدها تنحرس وتع�ود األوضاع إىل 
طبيعتها. وتجدر اإلش�ارة، إىل أن العواصف 
املغناطيس�ية من خم�س فئ�ات، أضعفها 
العواص�ف  أن  ويعتق�د   .G5 وأش�دها   G1
املغناطيس�ية الضعيف�ة، يمكن أن تس�بب 

اضطرابات طفيفة يف عمل ش�بكات الطاقة 
وتؤثر يف اتج�اه هجرة الطيور والحيوانات. 
وأما العواصف املغناطيسية األقوى، فتسبب 
تعطيل االتصاالت باملوجات القصرية ونظم 
املالح�ة وعط�ل ش�بكات الطاق�ة يف قطاع 

الصناع�ات. كما يمكن للنش�اط الش�ميس 
املس�بب للعواصف املغناطيس�ية، أن يجعل 
الش�فق القطب�ي مرئي�ا يف مناطق خطوط 

عرض أكثر جنوبية من املعتاد.
ويدحض الربوفيس�ور بافل فوروبيوف من 
أكاديمية موس�كو الطبية، رئيس الجمعية 
العلمي�ة ألطباء موس�كو، أس�طورة خطر 
العواصف املغناطيس�ية عىل صحة اإلنسان 
ويق�ول “ل�م أس�مع يوم�ا، أن العواص�ف 
املغناطيسية تؤثر بقوة يف الناس. ويبدو أن 

ما يشاع ليس سوى تصورات خيالية”.
وأض�اف موضح�ا، إن م�ا ين�رش ع�ن تأثر 
األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة 
بالعواص�ف امل���غناطيس�ية، لي�س له أي 

أساس علمي.

تعم�ل رشك�ة “Vivo” الصيني�ة ع�ىل أول 
هات�ف ذكي يف العالم مزود بكامريا أمامية 
 Red قابلة لإلزالة. حاز الجهاز عىل جائزة

.Dot Design Concept Award
يف الهات�ف الذك�ي املس�مى IFEA، يح�ل 
أن  دون  الشاش�ة  مش�كلة  املط�ورون 
يجع�����ل�وا فيه�ا فتح�ات بطريقته�م 

الخاص�ة. يف�رتض التصميم وج�ود جزء 
قابل للس�حب يف ال�����حافة الع���لوية 
م�ن الهات�ف، يمك�ن إزالته واس�تخدامه 
بش�كل منفصل ع�ن الهات�ف الذك����ي. 
وهي مي����زة فريدة حًقا، بحسب موقع 

ريد دوت.
الوحدة مجهزة ببطارية خاصة بها ويمكن 

استخدامها، عىل سبيل املثال، ككامريا عىل 
حام�ل منفص�ل. بالطب�ع ، عن�د االتصال 

السلكًيا بهاتف ذكي.
لم يت�م اإلعالن عن خطط Vivo بخصوص 
IFEA. ومع ذلك، يمكن اس�تخدام الحلول 
املط�ورة يف الهوات�ف الذكي�ة املس�تقبلية 

للرشكة.

ابتكار أول هاتف ذكي يف العالـم بكامريا قابلة لإلزالة

أطباء: فريوس »كورونا« قادر
 عىل اخرتاق الدماغ

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


