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يف صالح الدين

سارعت قوى اإلطار التنسيقي إىل إعالن رفضها
القاطع لنتائج االنتخابات ،فيما أكدت تمسكها
بدعواه�ا ل�دى املحكم�ة االتح�ادي واالتج�اه
اىل تقدي�م طع�ون جدي�دة وتصعي�د حراكه�ا
الرافض .ووجهت هذ القوى اتهامات ملفوضية
االنتخابات ولرئيس�ة بعثة االمم املتحدة جينني
بالس�خارت بتزوير االنتخاب�ات وتعمد اقصاء
قوى بعينها .واش�ارت يف بيان�ات وترصيحات
وتغري�دات لقيادييه�ا اىل تمس�كها بمطالبها
باعادة عد جميع االصوات يدويا.واعلن االطار
التنس�يقي للق�وى الش�يعية رفض�ه القاطع
لنتائج االنتخابات متهم�ا املفوضية بإعدادها
مس�بقا ع�ى حس�اب إرادة الش�عب العراق�ي
قائال «نرفض رفضا قاطع�ا نتائج االنتخابات
الحالي�ة» ،مش�را اىل ان املفوضي�ة والهيئ�ة
القضائية له�ا لم تتعامالن م�ع ملف الطعون
بص�ورة جدي�ة ووف�ق الس�ياقات القانوني�ة
املعم�ول بها .ويضم اإلطار التنس�يقي كالً من
ن�وري املالك�ي رئيس ائت�الف دول�ة القانون،
وهادي العامري رئي�س تحالف الفتح ،وحيدر
العب�ادي رئيس ائتالف الن�رص ،وعمار الحكيم
رئي�س تحال�ف ق�وى الدولة ،وفال�ح الفياض
رئي�س حركة عط�اء ،وهمام حم�ودي رئيس
املجلس األعى اإلسالمي ،فضال عن شخصيات
ش�يعية أخ�رى .وق�ال االط�ار التنس�يقي ان
«االدلة التي قدمتها القوى السياس�ية وأثبتتها
تخبط�ات املفوضية كانت كافي�ة للتوجه نحو
العد والفرز اليدوي .

التفاصيل ص2

األعرجي يستقبل قائد بعثة الناتو ويؤكـد عىل انسحاب القوات القتالية هناية العام

الـداخليـة تـحـذر املـواطنيـن مـن روابـط ومهيـة لـ «فتـح بـاب التطـوع»

ص2

ص2

مفوضية االنتخابات حتدد موعد إرسال أسامء الفائزين
بمقاعد الربملان إىل االحتادية

بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،أم�س األربع�اء ،موع�د
إرس�ال أس�ماء الفائزي�ن بمقاع�د
مجلس الن�واب اىل املحكمة االتحادية
للمصادقة عليها ،فيما أش�ارت اىل أن
جميع الش�كاوى املقدم�ة للمحكمة
االتحادي�ة متعلقة بالقضاي�ا الفنية.
وق�ال عض�و الفري�ق اإلعالم�ي
للمفوضي�ة عماد جميل ،إن «أس�ماء
الفائزي�ن بمقاع�د مجل�س الن�واب
سرتس�ل اليوم ،إىل املحكمة االتحادية

املفوضية األوربية عن «أوميكرون» :نسابق الزمن لنتحداه
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت رئيس�ة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين،
أمس األربعاء ،إن التحدي الذي تش�كله الس�اللة املتحورة
م�ن ف�روس كورونا املس�تجد ،الت�ي باتت تعرف باس�م
«أوميكرون»« ،س�باق مع الزمن» ،وحث�ت كافة األطراف
املعنية عى «التأهب لألسوأ».
وأوضح�ت ،خالل مؤتم�ر صحفي« ،قرأنا ع�ن التحورات
املتع�ددة وما قد يعنيه ذلك ،ونعلم م�ن خربتنا مع بيانات
الساللة دلتا أنه سباق مع الزمن».
وأضاف�ت «يخربن�ا العلم�اء أنه يتع�ني علينا فع�ل كل ما

حمافظ واسط جيري
جولة ليلية لزيارة املستشفيات ومراكز
الرشطة الصويرة والعزيزية
ص3

للمصادق�ة عليه�ا» ،مبين�اً ،أن�ه «ال
توجد فرتة زمنية مح�ددة للمصادقة
ع�ى الطع�ون املقدمة».وأض�اف،
أن «الش�كاوى املقدم�ة للمحكم�ة
االتحادي�ة هي عن اإلطار التنس�يقي
والرشكة الفاحصة وعن تأخر النتائج
وع�ن ارشط�ة للمحط�ات ،فضالً عن
األوراق الباطل�ة وتعط�ل األجه�زة،
وجميعه�ا قضاي�ا فني�ة» .وتابع ،أن
«هنالك طعونا ً أخرى أو شكاوى منها
ما يخص كوتا النساء ،حيث أن قسما ً
من كوتا النس�اء معتق�د أن الفائزات
املفروض ال ينش�ملن بكوتا النس�اء،

وتك�ون الكوت�ا ماع�دا املس�تحقات
والفائزات بأصوات».
وأش�ار إىل أن «املحكم�ة االتحادي�ة
أرس�لت تل�ك الش�كاوى للمفوضية،
حي�ث تمَّ �ت اإلجاب�ة عليها م�ن قبل
اللج�ان الفني�ة املختص�ة ،وأعي�دت
إىل املحكم�ة االتحادي�ة» .ون�رشت
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات
أس�ماء الكت�ل السياس�ية الفائ�زة
باالنتخابات النيابية.
إذ حصل�ت الكتل�ة الصدري�ة عى 73
مقع�داً ،فيم�ا يليه�ا تحال�ف تق�دم
بحصوله عى  37مقعداً ،ويليه ائتالف

دولة القانون ب� ( )33مقعداً.
فيما حصل الديمقراطي الكردستاني
ع�ى  31مقعداً ،و 14مقع�دا ً لتحالف
عزم ،و 17مقعدا ً لتحالف كردستان.
وحصل تحالف الفت�ح عى  17مقعدا ً
وإرشاق�ة كانون ع�ى  6مقاعد ،فيما
حص�ل تحال�ف ق�وى الدول�ة ع�ى 4
مقاعد وتحال�ف العقد الوطني عى 4
مقاعد وتحالف حركة حسم لإلصالح
ع�ى  3مقاعد ،وحركة بابليون عى 4
مقاعد وتحالف جماهرنا هويتنا عى
 3مقاعد .

التفاصيل ص2

القضاء حيكم باملؤبد بحق مدان بتجارة املواد املخدرة يف النجف

يمكن الس�تغالل الوق�ت املتاح لنا بأفض�ل ما يمكن حتى
نملك معرفة مؤكدة بش�أن خصائص العدوى بأوميكرون
وش�دة األعراض» ،وتابع�ت قائلة «تأهبوا لألس�وأ وتمنوا
األفضل».
ودعت رئيس�ة املفوضية األوروبي�ة دول االتحاد األوروبي
إىل ترسي�ع توزي�ع الج�رع املعززة م�ن لقاح�ات كورونا
للحفاظ عى الحماية من الفروس املس�بب لوباء كوفيد-
 19واملتحور الجديد من الفروس «أوميكرون».
وأضاف�ت أن «التحص�ني الكام�ل م�ن خ�الل اللقاح�ات
والجرع�ات املعززة يؤمن حماية أقوى من فروس كورونا
ومتحوراته».

األمن الوطني يضبط مليون ونصف علبة دوائية مهربة يف املنصور

الرشيد يوجه نداء إىل ثالث فئات بشأن السلف :راجعوا فروعنا

املـرور تصـدر
تـوجيهـ ًا لتجنـب مضاعفـة
الـغـرامـات
ص3

التعليم تعلن إطالق
بوابة التقديم اىل اجلامعات
والكليات األهلية
ص3

احتاد الكرة يقيم أداء
املنتخب بعد مباراة ُعامن ويكشف
طموحه يف كأس العرب
ص7

ص2

ص2

ص2

الرشيد يوجه نداء إىل ثالث فئات بشأن السلف :راجعوا فروعنا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن م�رف الرش�يد ،أم�س
االربعاء ،عن إط�اق وجبة جديدة
من سلف منتس�بي وزارتي الدفاع
والداخلي�ة واملوظ���ف�ن وكذلك
املتقاعدين.
ودع�ا املكتب اإلعام�ي للمرف،
يف بيان ،تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه« ،املس�تفيدين كافة
ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة
ف�روع امل�رف او مكات�ب الدفع
االلكرتوني الستام املبلغ».
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س�ارعت ق�وى اإلط�ار التنس�يقي إىل إعان
رفضه�ا القاطع لنتائ�ج االنتخاب�ات ،فيما
أك�دت تمس�كها بدعواه�ا ل�دى املحكم�ة
االتحادي واالتج�اه اىل تقديم طعون جديدة
وتصعيد حراكها الرافض.
ووجه�ت ه�ذ الق�وى اتهام�ات ملفوضي�ة
االنتخاب�ات ولرئيس�ة بعث�ة االم�م املتحدة
جينن باسخارت بتزوير االنتخابات وتعمد
اقص�اء ق�وى بعينه�ا .واش�ارت يف بيان�ات
وتريحات وتغريدات لقيادييها اىل تمسكها
بمطالبها باعادة عد جميع االصوات يدويا.
واعل�ن االط�ار التنس�يقي للقوى الش�يعية
رفض�ه القاطع لنتائ�ج االنتخاب�ات متهما
املفوضية بإعدادها مسبقا عىل حساب إرادة
الش�عب العراقي قائا «نرفض رفضا قاطعا
نتائ�ج االنتخاب�ات الحالي�ة» ،مش�را اىل ان
املفوضية والهيئة القضائية لها لم تتعامان
م�ع مل�ف الطع�ون بص�ورة جدي�ة ووف�ق
السياقات القانونية املعمول بها.
ويضم اإلطار التنسيقي كاً من نوري املالكي
رئيس ائتاف دولة القانون ،وهادي العامري
رئيس تحال�ف الفتح ،وحيدر العبادي رئيس
ائتاف الن�ر ،وعمار الحكيم رئيس تحالف
ق�وى الدول�ة ،وفالح الفي�اض رئيس حرك�ة عطاء،
وهم�ام حم�ودي رئي�س املجل�س األعىل اإلس�امي،
فضا عن ش�خصيات ش�يعية أخ�رى .وق�ال االطار
التنس�يقي ان «االدلة التي قدمتها القوى السياس�ية
وأثبتتها تخبطات املفوضية كانت كافية للتوجه نحو
الع�د والفرز اليدوي الش�امل او إجراء تغير واضح يف
نتائج االقرتاع عىل اقل تقدير وعىل سبيل مثال تناقض
املفوضي�ة بملف نس�ب املطابق�ة فم�رة تتحدث عن
تغيرات يف النسب ثم تعود للتأكيد عىل وجود مطابقة
بنسبة .»%100
واضاف االطار يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه إن «تخبط املفوضية وتناقضه�ا يف التريحات
و إج�راءات االقرتاع بات�ت تؤكد الش�كوك ويف ملفات
عديدة كاالصوات الباطلة وإلغاء املحطات والبصمات
املتطابق�ة فض�ا ع�ن ماحظ�ات املراقب�ن املحلين
والدولي�ن ما يولد الش�ك بع�دم وجود تطبي�ق عادل
لل�روط او الخض�وع لضغوطات سياس�ية داخلية
وخارجي�ة فض�ا ع�ن قيامها باتخ�اذ ق�رارات باتة
وملزمة بفوز أحد املرشحن ثم الرتاجع عنها ما يؤكد
شكوكنا و يعززها».

وق�ال االطار «نؤك�د موقفنا الثابت املس�تند اىل االدلة
والوثائ�ق بوج�ود تاع�ب كب�ر يف نتائج االق�رتاع ما
يدعونا إىل رفض النتائج الحالية واالستمرار بالدعوى
املقامة أمام املحكمة االتحادية إللغاء االنتخابات فيما
نأمل م�ن املحكمة االبتع�اد عن التأثرات السياس�ية
والتعام�ل بموضوعي�ة وحيادية وإنص�اف الجماهر
العراقية وحفظ أصواتها من الضياع».
ام�ا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ،فقد ش�دد
ع�ىل رف�ض نتائ�ج االنتخاب�ات «إلهماله�ا الطعون
الحقيقية» كما قال.
واش�ار القيادي يف الفتح عزي�ز املياحي ان «ما اعلنته
املفوضي�ة العلي�ا لانتخاب�ات م�ن نتائ�ج وأس�مته
بالنهائية غ�ر مقبول ولم تأخ�ذ املفوضية بالطعون
الحقيقية واهملتها».
وأض�اف «نرفض ه�ذه النتائج وس�نطالب املحكمة
االتحادي�ة العليا بعدم املصادقة عليه�ا لكون النتائج
مخالفة للحقيقة» ،منوها اىل ان «العملية الديمقراطية
اساس�ها االنتخاب�ات فاذا كانت مش�كوك فيها حتما
ستولد خلل كبر».
ويعت�ر تحال�ف الفتح الخ�ارس االك�ر يف االنتخابات
املبكرة ،فلم يحصل اال عىل  17مقعدا يف الرملان الجديد

فيما كان له يف الرملان السابق  48مقعدا.
وم�ن جهتها اك�دت حركة حق�وق السياس�ية والتي
حصلت عىل مقعد واحد برغم مشاركتها يف االنتخابات
ب�  32مرش�حا انها س�تقدم طعونا جديدة يف النتائج
النهائية لانتخابات.
وق�ال عض�و الحرك�ة حس�ن الكرع�اوي أن املرحلة
املقبلة ستكون املواجهة القانونية بن املعرتضن عىل
النتائج الحالية وبن املفوضية أمام مجلس النواب.
وأش�ار اىل ان «إع�ان النتائ�ج وذهابه�ا إىل القض�اء
ومصادقته عليها ال يعني انتهاء االعرتاضات والس�ر
وفق مبدأ األمر الواقع بل س�تكون هناك نزاالت أخرى
لك�ن ه�ذه املرة س�تكون تحت قب�ة الرمل�ان الجديد
واملفوضية».
وح ّمل املحكمة االتحادية والقضاء األعىل «املس�ؤولية
الكرى للنظ�ر يف الطعون وعدم امليض باملصادقة عىل
النتائج دون التحقيق يف األدلة واإلثباتات التي ستقدم
لهما».
ام�ا محمد الل�كاش القيادي يف تي�ار الحكمة بزعامة
عمار الحكيم فقد ش�دد عىل رفض «نتائج االنتخابات
الحالي�ة باملطل�ق» .وق�������ال انن�ا «ننتظ�ر قرار
املحكم�ة االتحادي�ة بش�ان مصادقته�ا م�ن عدمها

ع�ىل نتائج االنتخابات» .ون�وه اىل ان «قرار
املعارضة او املشاركة يف الحكومة لم يتداول
بالنسبة لاطار التنسيقي لغاية االن واملطلب
الوحي�د واالس�ايس هو اع�ادة الع�د والفرز
الي�دوي لجميع االصوات» البالغ عددها 9.6
مليون ورقة تصويت.
اما رسول رايض عضو ائتاف دولة القانون
بزعام�ة ن�وري املالك�ي الحلي�ف لتحال�ف
الفتح فقد اتهم رئيس�ة بعث�ة االمم املتحدة
يف العراق جينن باس�خارت ب�االرصار عىل
نتائج استبعاد بعض القوى السياسية.
ولف�ت إىل أن كل م�ا ق�دم م�ن اعرتاض�ات
ل�م يؤخ�ذ به�ا والح�ل االن ل�دى املحكم�ة
االتحادية.
واش�ار اىل ان «املحكم�ة االتحادي�ة س�وف
تكون ملزمة باملصادق�ة عىل النتائج ونحن
بانتظار إصدار امر والئي لتأخرها».
ون�وه اىل ان�ه يف ح�ال مصادق�ة املحكم�ة
االتحادي�ة ع�ىل النتائ�ج فا بد م�ن العودة
اىل الحكوم�ة التوافقي�ة .وأض�اف إن الكتل
املعرتض�ة قدم�ت الطعون واالع�رتاض االن
مرهون باملحكم�ة االتحادية صاحبة القرار
النهائي.
من جهته ،قال املتحدث بأسم االئتاف بهاء
الدي�ن الن�وري إن الطعون املقدم�ة بنتائج
االنتخابات لم تغر بشكل كبر النتائج األولية املعلنة.
واشار اىل ان اإلطار التنسيقي سيشكل لجنة للتفاوض
م�ع املجموعات الفائزة األخرى يف االنتخابات ..منوها
اىل ان «رئي�س وزراء الحكومة املقبلة س�يكون ضمن
إطار التنسيق» عىل حد قوله.
يش�ار اىل انه لكي تكتسب نتائج االنتخابات رشعيتها
فهي بحاجة االن اىل مصادقة املحكمة االتحادية العليا
عليها وعىل اس�ماء الفائزين بعضوية مجلس النواب
الجدي�د البالغ عدده�م  329نائبا وذل�ك خال عرة
أي�ام ليدع�و بعدها رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح
مجلس الن�واب الجدي�د لانعقاد خال م�دة أقصاها
 15يوم�ا برئاس�ة النائب األكر س�نا النتخاب رئيس
الرمل�ان ونائبيه .ويعقب ذلك جلس�ة أخ�رى للرملان
يتم خالها انتخاب رئيس للجمهورية س�يتوىل بدوره
تكليف الكتلة الرملانية األكر لرتشيح رئيس للحكومة
الجديدة عىل ان يتم ذلك خال مدة أقصاها شهر واحد
ويف غضون ذلك س�تتواصل املفاوضات حول تش�كيل
الحكوم�ة املقبلة التي ير الفائز يف االنتخابات زعيم
التي�ار الصدري مقتدى الصدر ع�ىل ان تكون حكومة
أغلبية فيما تريد القوى االخرى ان تكون توافقية.
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رئيس اجلمهورية يستقبل وفد ًا من احلزب الشيوعي
ويبحث معه مستجدات األوضاع

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئي�س الجمهوري�ة
بره�م صال�ح ،أم�س األربعاء،
وف�د الحزب الش�يوعي العراقي
برئاس�ة س�كرتر الح�زب رائد
فهمي.
وذك�ر املكتب اإلعامي لرئاس�ة
الجمهوري�ة يف بي�ان ،تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
منه ،انه «يف مس�تهل اللقاء هنأ
رئيس الجمهورية الوفد بانعقاد
املؤتم�ر الح�ادي ع�ر للحزب
الش�يوعي العراق�ي» ،مش�يدا ً
ب� «ال�دور الري�ادي والتاريخي
ال�ذي لعب�ه يف إط�ار الحرك�ة
الوطني�ة العراقي�ة م�ن أج�ل
إرس�اء الديمقراطي�ة وتج�اوز
مرحلة االستبداد وبناء العملية
السياسية واالرتقاء بها».

وج�رى خ�ال اللق�اء بحس�ب
البي�ان «بح�ث مس�تجدات
األوضاع السياس�ية والتحديات
الت�ي تواج�ه البل�د يف الظ�رف
الراه�ن وم�ا تتطلب�ه م�ن
تضافر الجه�ود وتوحيد الصف
الوطن�ي من أج�ل حماية األمن
واالستقرار يف البلد ،واالستجابة
لتطلعات الش�عب وحل املشاكل
واألزم�ات املتعلق�ة بأوض�اع
املواطنن ،والعمل عىل تحس�ن
األوضاع املعيشية والخدمة».
ّ
وأكد صالح أن «املرحلة الراهنة
تتطل�ب إدراكا ً عالي�ا ً للتحديات
واستجابة فاعلة لاستحقاقات
الوطني�ة الك�رى الت�ي تنتظر
البلد» ،مشرا ً إىل «رضورة تكاتف
الجميع وال�روع باإلصاحات
الرضورية يف مختلف القطاعات
وتثبيت ركائز الحكم الرشيد».

األعرجي يستقبل قائد بعثة الناتو ويؤكـد
عىل انسحاب القوات القتالية هناية العام

مفوضية االنتخابات حتدد موعد إرسال أسامء الفائزين بمقاعد الربملان إىل االحتادية
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لانتخابات ،أمس األربعاء ،موعد إرسال
أس�ماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب
اىل املحكمة االتحادية للمصادقة عليها،
فيم�ا أش�ارت اىل أن جمي�ع الش�كاوى
املقدم�ة للمحكم�ة االتحادي�ة متعلقة
بالقضاي�ا الفني�ة .وقال عض�و الفريق
اإلعام�ي للمفوضي�ة عم�اد جمي�ل،
إن «أس�ماء الفائزي�ن بمقاع�د مجلس

األمن الوطني يضبط
مليون ونصف علبة دوائية
مهربة يف املنصور
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنت مفارز األمن الوطني ،أمس
األربعاء ،من ضبط مليون ونصف
علب�ة دواء مهرب�ة يف منطق�ة
املنصور.
وذك�ر الجه�از يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه،
ان جه�از األمن الوطن�ي يف بغداد
باالش�رتاك م�ع ف�رق التفتي�ش
الصحية وخ�ال جوالتها الرقابية
ع�ىل املذاخ�ر والصيدلي�ات تمكن
من ضب�ط ملي�ون ونص�ف علبة
دوائي�ة مهرب�ة غ�ر خاضع�ة
للتقييس والسيطرة النوعية داخل
احدى املكات�ب العلمية يف منطقة
املنص�ور؛ اذ ج�رى التحف�ظ عىل
املواد لح�ن إس�تكمال االجراءات
القانونية».

الن�واب سرتس�ل الي�وم ،إىل املحكم�ة
االتحادية للمصادقة عليها» ،مبيناً ،أنه
«ال توجد فرتة زمنية محددة للمصادقة
ع�ىل الطع�ون املقدمة».وأض�اف ،أن
«الش�كاوى املقدمة للمحكمة االتحادية
ه�ي ع�ن اإلط�ار التنس�يقي والركة
الفاحص�ة وع�ن تأخ�ر النتائ�ج وع�ن
ارشطة للمحط�ات ،فضاً ع�ن األوراق
الباطل�ة وتعط�ل األجه�زة ،وجميعه�ا
قضاي�ا فنية» .وتابع ،أن «هنالك طعونا ً
أخرى أو ش�كاوى منه�ا ما يخص كوتا

النس�اء ،حيث أن قسما ً من كوتا النساء
معتقد أن الفائزات املفروض ال ينشملن
بكوت�ا النس�اء ،وتك�ون الكوت�ا ماعدا
املستحقات والفائزات بأصوات».
وأش�ار إىل أن «املحكم�ة االتحادي�ة
أرس�لت تلك الشكاوى للمفوضية ،حيث
تمَّ �ت اإلجاب�ة عليها م�ن قب�ل اللجان
الفني�ة املختص�ة ،وأعي�دت إىل املحكمة
االتحادي�ة» .ون�رت املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لانتخاب�ات أس�ماء الكت�ل
السياسية الفائزة باالنتخابات النيابية.

إذ حصل�ت الكتل�ة الصدري�ة ع�ىل 73
مقع�داً ،فيم�ا يليه�ا تحال�ف تق�دم
بحصوله عىل  37مقع�داً ،ويليه ائتاف
دولة القانون ب� ( )33مقعداً.
فيما حص�ل الديمقراطي الكردس�تاني
ع�ىل  31مقع�داً ،و 14مقع�دا ً لتحال�ف
عزم ،و 17مقعدا ً لتحالف كردستان.
وحص�ل تحال�ف الفتح ع�ىل  17مقعدا ً
وإرشاق�ة كانون ع�ىل  6مقاع�د ،فيما
حصل تحالف قوى الدولة عىل  4مقاعد
وتحال�ف العق�د الوطني ع�ىل  4مقاعد

وتحال�ف حركة حس�م لإلص�اح عىل 3
مقاع�د ،وحركة بابلي�ون عىل  4مقاعد
وتحالف جماهرنا هويتنا عىل  3مقاعد
وجبه�ة الرتكم�ان للع�راق املوح�د عىل
مقع�د واحد ،وحراك الجي�ل الجديد عىل
 9مقاع�د ،وحركة امتداد عىل  9مقاعد،
وتحالف تصميم عىل  5مقاعد.
وبلغ عدد األح�زاب الفائزة بمقعد واحد
 16حزب�اً ،فيما بلغ ع�دد مقاعد االفراد
الفائزي�ن يف االنتخابات  43تنقس�م بن
 38رجاً و 5نساء.

اإلعالم األمني تعلن اإلطاحة بـ( )3إرهابيني خطرين يف صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلية اإلعام األمن�ي ،أمس األربعاء ،عن القبض
عىل ثاث�ة إرهابي�ن مطلوبن وفق أح�كام املادة (/4
إره�اب) يف صاح الدي�ن ،مبينة ان أحده�م كان يعمل
بصف�ة عن�ر اس�تخبارات لصالح عصاب�ات داعش
االرهابي�ة واالثنان اآلخران كانا يعمان بصفة مقاتلن
ضد القوات األمنية.
وذكر بيان لخلية اإلعام ،تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه أن «وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية يف
وزارة الداخلي�ة خ�ال عملياتها االس�تباقية لتجفيف

مناب�ع االره�اب ،تمكنت م�ن إلقاء القب�ض عىل ثاثة
ارهابين يف محافظة صاح الدين مطلوبن وفق احكام
املادة (/4ارهاب)».
وأض�اف البي�ان أن «اإلرهاب�ي األول كان يعمل بصفة
عنر اس�تخبارات لصالح عصاب�ات داعش االرهابية
ض�د قوات�����ن�ا األمني�ة بناحية حمري�ن وعمل عىل
تجهي�ز املف�ارز االرهابي�ة املتواجدة يف جب�ال حمرين
بجميع احتياجاتهم من األرزاق واألدوي�����ة وغرهما
من املواد».
وتاب�ع البي�ان أن «اإلرهابي اآلخر عم�ل بصفة مقاتل
ض�د قواتنا االمنية يف قضاء تكري�ت وعمل ايضا ضمن

ما يس�مى ( ديوان عقارات الدولة الا اسامية) إذ قام
م�ع افراد مجموعته االرهابية بمصادرة دور منتس�بي
االجهزة االمنية يف مدينة تكريت والكتابة عليها ونصب
السيطرات الوهمية مع افراد مجموعتة االرهابية داخل
تكري�ت وتهريب املش�تقات النفطي�ة لصالح عصابات
داع�ش اإلرهابية ،وعمل االرهابي الثالث بصفة مقاتل
يف صفوف عصابات داعش االرهابية بما يس�مى قاطع
ابو صفة يف الناحية ذاته�ا ،ضد قواتنا األمنية ومراقبة
تحركاتهم».
وأش�ار إىل أنه «ت�م تدوي�ن اقوالهم باالع�رتاف ابتدائيا ً
وقضائياً ،واتخذت بحقهم االجراءات القانونية».

الداخلية حتذر املواطنني من روابط ومهية لـ «فتح باب التطوع»
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذرت وزارة الداخلي�ة ،أم�س األربع�اء،
املواطن�ن م�ن رواب�ط وهمي�ة لفت�ح باب
التط�وع فيها ،فيما بينت أن�ه ال تقديم عىل
الدورات يف الوقت الحايل.
وج�اء يف بيان مديري�ة ادارة املوارد البرية

 /مديري�ة التطوع« :انت�رت روابط تقديم
ح�ول فتح ب�اب التط�وع عىل م�اك وزارة
الداخلي�ة يف معه�د اعداد املفوض�ن ودورة
كلية الرط�ة واملعهد العايل للتطوير االمني
واالداري».
ونبه ع�ىل أنه «ال يوج�د اي تقديم يف الوقت
الح�ايل ،لل�دورات املذك�ورة اع�اه ونهي�ب

باملواطن�ن الك�رام الح�ذر م�ن الصفحات
املش�بوهة وع�دم تقديم اي بيان�ات او ملء
استمارات غر رسمية».
وب�ن أن�ه «يف حال فت�ح باب التط�وع عىل
م�اك وزارة الداخلية س�يتم ن�ر خر قبل
موعد االعان بع�دة ايام و عن طريق املوقع
االلكرتوني الرسمي لوزارة الداخلية وموقع

مديري�ة ادارة التطوع االلكرتوني الرس�مي
فقط و حرا:
/https://moi-jobs.iq
/https://moi.gov.iq
أو رق�م هات�ف مديري�ة ادارة التطوع 590
وبنف�س س�عر املكاملة العادي�ة ومن جميع
الشبكات ،أو عىل الرقم .»07733336711

بغداد  /المستقبل العراقي
استقبل مستشار األمن القومي قاسم األعرجي ،أمس األربعاء ،قائد
بعثة حلف الناتو يف العراق ،الفريق مايكل أنكر ،والوفد املرافق له.
وذكر املكتب اإلعامي لاعرجي يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،انه «جرى خ�ال اللقاء ،بحث س�بل تعزي�ز التعاون
والراك�ة بن الع�راق وبعثة الناتو ،واس�تمرار دع�م الناتو ،لبناء
قدرات القوات العراقية».
وأك�د األعرجي «حرص الع�راق وحكومته عىل تنفي�ذ قرار مجلس
الن�واب العراق�ي القايض بانس�حاب القوات القتالي�ة األجنبية من
العراق يف نهاية العام الحايل ،تنفيذا ً ملخرجات الحوار االس�رتاتيجي
م�ع الوالي�ات املتح�دة ،مضيف�اً ،نؤكد رفضن�ا للتريح�ات التي
تتعارض ملا تم االتفاق عليه».
وأش�ار األعرجي إىل أن «الق�����وات العراقية اكتسبت خرة كبرة
وهي ق�ادرة عىل قتال داعش ،وتمتل�ك اإلمكانيات لدحر اإلرهاب»،
مؤك�دا أن «التع�اون مع بعثة حلف الن�����ات�و يف العراق يصب يف
مجاالت التدريب وبناء القدرات وتقديم االستشارة لألجهزة األمنية
واألكاديميات العسكرية».

القضاء حيكم باملؤبد بحق مدان بتجارة
املواد املخدرة يف النجف
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مجل�س القض�اء األعىل،
أم�س األربعاء ،عن صدور حكم
بالس�جن املؤب�د بح�ق م�دان
بتجارة امل�واد املخدرة يف النجف
األرشف.
وذكر بيان ملجلس القضاء تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه
أن «محكم�ة جناي�ات النج�ف
أص�درت حكم�ا ً بح�ق م�دان،
بالسجن املؤبد مع غرامة مالية
ع�ن جريم�ة املتاج�رة بامل�واد

املخدرة».
وأض�اف أن «محكمة الجنايات
نظرت بقضية مدان عن جريمة
حيازت�ه عىل أربعة كيلوغرامات
م�ن م�ادة املثي�ل (امفيتام�ن
املخ�درة) بقص�د االتج�ار
به�ا وترويجه�ا وبيعه�ا ع�ىل
املتعاطن».
ولفت البيان إىل أن «الحكم بحق
املدان يأتي اس�تن���ادا ً ألحكام
امل�ادة  /28أوالً م�ن قان�ون
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم
 50لسنة .»2017
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ايرادات الشهر املاضي بلغت اكثر من  7مليارات دوالر

النفط حتدد أسباب انخفاض األسعار :نرجح هذه النتائج يف اجتامع أوبك
بغداد  /المستقبل العراقي
ح� َّددت وزارة النف�ط ،أمس األربعاء ،أس�باب
انخفاض أس�عار النفط خ�الل األيام املاضية،
فيم�ا رجَّ حت نتائج اجتماع اوبك املقرر عقده
اليوم الخميس.
وق�ال عب�د الجب�ار إن «تراجع أس�عار النفط
الخ�ام ،يف بداي�ة تعام�الت الثالث�اء والجمعة
املاضي�ني ،كان بفع�ل املخ�اوف م�ن توصية
فني�ة ملنظمة الصح�ة العاملية بش�أن متحور
ف�ريوس كورون�ا أوميك�رون» ،مبين�اً ،أن
«التقلي�ل من تأث�ري اإلفراج ع�ن االحتياطات
النفطية الس�رتاتيجية يهدف لخفض أس�عار
النفط ،وأثره لن يكون دائما ً عىل منافسة قوة
الخام».
وأش�ار اىل أن «تراج�ع املخ�زون االحتياط�ي
لل�دول املش�اركة باالف�راج جعله�ا تضطر اىل
س�حب كمي�ات اخ�رى لدع�م مخزونه�ا من
س�وق الطاق�ة» ،مؤك�داً ،أن «موق�ف العراق
بشأن االس�تمرار بضخ الزيادة املقررة بحدود
 400ال�ف برمي�ل أو توقفها يرتب�ط بقرارات
اوبك خالل اجتماعه�ا الذي وصفه (بمتالزمة
الكوفيد)».
واوضح ،أن «أعض�اء منظمة اوبك وحلفاءها
سيس�تمعون اىل دراس�ة فريق ابحاث السوق

باملنظم�ة واىل دراس�ة املتغ�ريات يف الع�رض
والطل�ب وتوقع�ات ع�دد كب�ري م�ن املراقبني
واملس�ؤولني يف أوب�ك خ�الل االجتم�اع املقرر
الخميس املقبل « ،مرجحا ً «التوصل اىل اتفاقية
تمديد العمل بسياسات اإلنتاج الحالية للفرتة
القصرية املقبلة «.
وتاب�ع ،أن «ذلك ل�ن يكفي لوق�ف نمو تخمة
املعروض م�ع االرتفاع الحاد بأس�عار النفط،
تفاديا ً اىل اإلغالق الرسيع بس�بب كوفيد،»19-
ً
الفت�ا ،اىل أن «اوب�ك وحلفاءه�ا يهدف�ون اىل
الوصول لحالة من االستقرار والتوازن يف سوق
الطاقة موثوقة ومس�تديمة لل�دول الصناعية
واملصدرة للنفط الخام «.
واوض�ح ،أنه «باملقابل ترتقب أس�واق الطاقة
اجتماعا ً لتحالف أوبك املقرر ،للرد عىل خطوات
بعض الدول ،بش�أن س�حب م�ن احتياطاتها
النفطية وتطورات س�وق النفط املتس�ارعة،
بفعل املتحور الجديد».
يف غض�ون ذلك اعلنت رشك�ة النفط الوطنية،
الب�دء يف برامج التوس�ع الكبري يف حجم أعمال
الحف�ر االستكش�ايف ملكامن الغ�از والنفط يف
مناط�ق غ�رب وجنوب الب�الد لدع�م الجدوى
التجارية للموارد غري التقليدية واالستثمارات
الضخم�ة النتاج الطاق�ة الرخيصة قبل حلول
العام .2035

وقال وزير النفط رئيس رشكة النفط الوطنية،
إن «رشك�ة االستكش�افات النفطي�ة ()OEC
بارشت فعالياتها يف مناط�ق الرمادي الغربية
والبرصة وميسان رشقا ً بهدف تحقيق هدفني
األول زي�ادة يف حج�م االحتياطي املؤكد للنفط
الخ�ام والثان�ي الوص�ول اىل املكام�ن الغازية
العميقة لتعزيز قدرات الب�الد عىل إنتاج الغاز
الح�ر عايل الجودة م�ن الطبقات الجوراس�ية
وصوالً إىل الهدف الس�رتاتيجي إلنتاج املليارات

املكعب�ة من الغ�از الح�ر يوميا ً لتأم�ني وقود
محط�ات انتاج الكهرباء الغازية بنس�بة %80
سنويا ً بالفرتة املقبلة «.
واش�ار عب�د الجب�ار ،اىل «خط�ة ال�وزارة يف
قط�اع اس�تثمار الغ�از املصاحب خ�الل عام
 2021- 2020ترك�ز ع�ىل اس�تثمار 2500
ملي�ون مقم�ق ،تنته�ي بحلول الع�ام ،2024
وتتضمن اس�تكمال مرشوعي اس�تثمار 300
مليون مقمق يف حقل الحلفاية رشق ميس�ان

وم�رشوع غاز البرصة الس�تثمار  400مليون
مقمق م�ن الغاز املصاحب يف حقول تراخيص
رشكات الخدم�ة النفطي�ة العاملي�ة يف غ�رب
القرنة  1/رشكة اكسون موبيل األمريكية».
واضاف ،ان «الخطة تتضمن ايضا ،حقل الزبري
رشكة ايني االيطالية ،وحقل الرميلة رشكة بي
ب�ي الربيطانية ،فضال عن تواصل رشكة بيكر
هيوز ( )Baker Hughesالعمل منذ مطلع هذا
العام بإعداد التصاميم النشاء معمل الستثمار
الغاز يف محافظة ذي ق�ار بطاقة  200مليون
قدم مكعب قيايس من الغاز يوميا ً بكلفة 375
ملي�ون دوالر» ،موكداً ،أن «املرشوع س�يدخل
حيز التنفيذ خالل  30شهرا».
من جهته ،ذكر الخبري يف شوون اسواق النفط
كاظ�م العتاب�ي ،ان «أس�عار العق�ود اآلجل�ة
لخ�ام القياس العامل�ي مزيج برن�ت تراجعت
بنس�بة  %3.71أو  2.72دوالر إىل  70.49دوالرا
للربمي�ل» ،مبيناً ،أن «تقاري�ر منظمة الصحة
العاملية وتداعيات أوميكرون تسببت يف خسائر
رسيع�ة لل�دوالر والنفط واألس�هم لن تعوض
حتى اآلن».
واش�ار ،اىل أن «الخ�رباء أك�دوا أن اإلفراج عن
الخزين الس�رتاتيجي ربما ال يك�ون له التأثري
املس�تهدف» ،الفتا ً اىل أنه «بإم�كان دول أوبك
خفض املزيد من النفط من األسواق ،بمستوى

وزير الصحة ينفي العودة حلظر التجوال :مواجهة «كورونا» باتت تعتمد عىل اللقاحات
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال وزير الصحة هاني العقابي ،أمس األربعاء ،إن
حظر التج�وال أصبح من املايض ،فمواجهة كورونا
باتت تعتمد عىل اللقاحات.
ونقلت الوكالة الرس�مية عن وزي�ر الصحة ،قوله،
«هن�اك ازديادا ً يوميا ً بنس�بة التلقي�ح بحوايل 110
آالف يومي�ا» ،مبينا أن «مجموع امللقحني س�يصل
اىل  8مالي�ني كجرعة أوىل وح�وايل  5ماليني كجرعة
ثانية».
وأش�ار إىل أن «امله�م يف ه�ذه الفرتة هو اس�تثمار
الع�دد القليل م�ن االصابات لتس�جيل اكرب عدد من
امللقح�ني ،لكي نس�يطر عىل الوض�ع يف حال دخول
املوجة الرابع�ة للعراق» ،الفت�ا اىل أن «جميع الدول
مرت بتجرب�ة املوجة الرابعة ،الس�يما افريقيا حيث تمر

بمرحلة سيئة ،إضافة إىل أن بعض الدول االوروبية دخلت
املوجة الخامسة واعداد اصاباتها كبرية».

وأض�اف ،أن «حظر التجوال أصب�ح من املايض ألن
اغل�ب ال�دول لم تلج�أ اليه كم�ا كانت س�ابقا ألن
االغالق يؤث�ر عىل االقتصاد وعىل حركة املواطنني»،
مبين�ا أن «حظر التج�وال يف املوجتني االوىل والثانية
كان بس�بب عدم وجود اللقاح ولكن االن نس�تطيع
حماية املواطنني بدال عن االغالق وحظر التجوال».
وتابع ،أن «العام الدرايس مستمر حضوريا ً بحسب
تعليم�ات وزارة الرتبي�ة ،كم�ا أن فرقن�ا الصحي�ة
مس�تمرة تراقب ع�دد االصابات وامللقح�ني ولدينا
فرق تقوم بتلقيح الطلبة يف الجامعات ولدينا اعداد
جيدة من الطلبة امللقح�ني وجامعة بغداد  90%من
الطلبة ملقحني وايضا الجامعات االخرى» ،مش�ريا ً
إىل أن�ه «حتى اللحظة ال توج�د اصابات بني الطلبة
ونحن اس�بوعيا نأخذ عينات عش�وائية من الطلبة
ونفحصها».

صحة الكرخ تطلق فعاليات املؤمتر العلمي
السنوي العارش

بغداد  /احمد عبد الصاحب كريم وميالد مؤيد اسماعيل

برعاية وزير الصحة الدكتور هاني العقابي ،وارشاف مدير عام دائرة
صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف عيل الحجامي ،أقامت دائرة
صح�ة بغداد الك�رخ مؤتمرها العلمي الس�نوي العارش تحت ش�عار
(ملجتم�ع معاىف) عىل قاعات فن�دق بابل روتانا ليوم�ي  2 – 1كانون
االول  202بحضور نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ومحافظ
بغداد املهندس محمد جابر العطا ومجموعة من الشخصيات وعمداء
الجامعات والكليات واملدراء العامني ونقباء االطباء والصيادلة واطباء
االس�نان وامله�ن الصحي�ة والباحث�ني
العراقيني واملغرتبني والعرب واألجانب.
واستهل املؤتمر تالوة معطرة من الذكر
الحكيم و عزف النشيد الوطني و قراءة
سورة الفاتحة عىل ارواح شهداء العراق
و الجيش االبي�ض بعدها تم عرض فلم
يجس�د انج�ازات و تضحي�ات ابط�ال
الجي�ش االبي�ض يف مواجه�ة جائح�ة
كورونا
و الق�ى مدير ع�ام دائرة صح�ة بغداد
الك�رخ الدكت�ور (جاس�ب لطي�ف عيل
الحجام�ي) كلمت�ه الت�ي رح�ب فيه�ا

بالحضور مش�ريا ً ان ه�ذا املؤتمر يأت�ي تحقيقيا ً للتكام�ل العلمي و
الصحي بني جميع املؤسسات الصحية و املراكز البحثية و جهود عام
كامل م�ن العمل املتواصل حيث تم مش�اركة العديد من الباحثني من
مختلف محافظات العراق باالضاف�ة اىل العلماء و الباحثني و االطباء
من امريكا و بريطانيا و تركيا و اذربيجان و فلسطني  ،مؤكدا ً ان هذا
املؤتم�ر تتكامل فيه امكانات دائرة صحة بغداد الكرخ يف عقد لقاءات
مجموعة من الباحثني املتخصصني يجمعهم شعار البحوث العلمية و
اقامة ورش�ات العمل و اس�تعرض الحجامي مقدار الخدمات الطبية
و الصحي�ة التي اجرته�ا دائرة صحة بغداد الكرخ حيث بلغت نس�ب
الش�فاء للم�رىض املصاب�ني بف�ريوس
كورونا بنسبة  %99و تسجيل اقل نسب
م�ن الوفيات عاملي�ا بحيث ل�م تتجاوز
( % )0،5و تعت�رب دائ�رة صح�ة بغ�داد
الك�رخ اكثر دائرة قامت باعطاء اللقاح
للمواطنني
و ق�دم الحجام�ي دروع املؤتم�ر اىل
الباحث�ني و االس�اتذة املش�اركني يف
املؤتمر
و عىل هامش املؤتمر تم افتتاح معرض
الص�ور و عرض االدوية و املس�تلزمات
الطبية من الرشكات الراعية للمؤتمر .

حددت موعد إجراء امتحانات الثالث متوسط

الرتبية تلغي نظام الكورسات وتعلن
العودة اىل السعي السنوي
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت وزارة الرتبية ،أم�س األربعاء،
إلغ�اء العم�ل بنظ�ام الكورس�ات
للصفوف غري املنتهية.
كم�ا ق�ررت ال�وزارة بحس�ب كتاب
رسمي حصلت املستقبل العراقي عىل
نس�خة منه «العودة اىل نظام السعي
الس�نوي أعتبارا ً من العام الدراس�ي
املقبل .»2023-2022
وكان مجل�س ال�وزراء واف�ق يف 16
م�ن أيل�ول املايض ع�ىل رؤي�ة وزارة
الرتبي�ة بإع�ادة العم�ل بالفرع�ني
األدب�ي والعلم�ي والغ�اء (التطبيقي
واالحيائي) اعتبارا ً من العام الدرايس
. 2023 - 2022
وذكرت ال�وزارة ان :الق�رار جاء بعد
دراسة مستفيضة لتجربة {االحيائي
والتطبيق�ي} فضالً عن التش�اور مع
هيأة املستش�ارين يف االمان�ة العامة
ملجلس ال�وزراء ووزارة التعليم العايل
والبحث العلم�ي ،حيث تمخضت تلك
الرؤى عن اصدار قرار يقيض بالعودة

اىل الفرع�ني «العلمي واالدبي»  ،وذلك
للحفاظ عىل مس�ار العملية الرتبوية
والس�ري بها نحو االهداف املرس�ومة
لها».
إىل ذل�ك ،ح�ددت وزارة الرتبية موعد
إجراء امتحان�ات الدور الثالث للصف
الثالث متوسط.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه ان «موعد اجراء
امتحان «ال�دور الثالث» لطلبة الثالث
املتوس�ط م�ن املكمل�ني (ب�درس او
درس�ني) للع�ام ال�درايس – 2020
 ،2021س�يكون يوم االثن�ني املوافق
 12 /6ب�دالً م�ن  12 / 4به�دف
إعط�اء املجال ام�ام املديريات العامة
الستكمال املتطلبات الفنية واإلدارية
املتعلقة باالمتحان».
وأضاف�ت ان «االمتحان يب�دأ يف تمام
الس�اعة الواحدة ظهرا ً حسب توقيت
مدين�ة بغ�داد» ،معربة ع�ن املها أن
«يحق�ق الطلب�ة النج�اح والتف�وق
واس�تثمار هذه الفرصة املتاحة لهم
خدمة لبلدنا الحبيب».

حمكمة الضلوعية بصالح
الدين تسجل عقد قران
«استثنائي»
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�هدت محكمة الضلوعية يف محافظة صالح
الدي�ن عقد ق�ران اس�تثنائي ،حظي بإش�ادة
واسعة من قبل املواطنني.
وقال مص�در إن عقد ق�ران اس�تثنائي وألول
م�رة ،حصل الثالث�اء ،يف محكم�ة الضلوعية،
عندما حدد والد الفتاة املهر بألف دينار فقط.
والق�ت هذه الخطوة إش�ادة واس�عة من قبل
املواطنني ،الذين وصفوه�ا «الخطوة الكريمة
وقدوة حس�نة ويج�ب االقتداء به�ا للتخفيف
ع�ن كاهل الش�باب وتش�جيعهم لبن�اء حياة
جديدة».
ويف وقت س�ابق م�ن ه�ذا العام ،ت�داول رواد
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ،خ�ربا عن عقد
ق�ران بمه�ر ألف دين�ار عراق�ي ،يف محافظة
واسط.
وتجري العادة خالل السنوات األخرية أن يكون
يرتاوح املهر ما بني  5إىل  10ماليني دينار ،فيما
تنت�رش أنباء ع�ن مهور تص�ل إىل  100مليون
دين�ار ،وهي ح�االت اس�تثنائية ،تقترص عىل
عوائل ثرية.

وأشار إىل أن «وزارة الصحة لديها ثالثة مختربات لفحص
الطف�رات الوراثية والتي تحدث يف الس�الالت املوجودة يف
كورونا ولدينا تواصل مع املراكز العاملية بتحليل البيانات
ولح�د االن ل�م يدخ�ل املتح�ور ولدين�ا فرقن�ا الطبية يف
املطارات تراقب الحركة وس�وف نأخذ عينات عش�وائية
من املس�افرين القادمني ولحد االن لم يصل اوميكرون اىل
املنطقة ونحن نراقب وسوف يكون تحت السيطرة».
وأوض�ح وزير الصح�ة ،أن «الجرع�ة الثالث�ة أقرت قبل
مدة قص�رية من قب�ل  FDAومنظمة ال�دواء الربيطانية
واالوروبي�ة وقامت لجن�ة اللقاح�ات العراقية وهي عىل
مس�توى عال من العلمية لدراس�ة الوضع وقرروا اعطاء
جرعة ثالثة وسوف تكون مخترصة عىل الكوادر الصحية
واالعمار الكبرية والفئات الهش�ة الت�ي مناعتها قليلة»،
مؤكدا ً أنه «س�يتم التوس�ع بها اذا كانت هناك حاجة لها
واخذها يكون بعد ستة اشهر من الجرعة الثانية».

املرور تصدر توجيه ًا لتجنب مضاعفة الغرامات
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت مديرية امل�رور العام�ة ،توجيها ً
مهما ً بشأن الغرامات عىل املركبات.
وذكر بي�ان العالم املرور تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه انه «تم اس�تحداث
وح�دات الغرامات يف قواطع املرور لتجنب

مضاعف�ة الغرام�ة وم�ن اج�ل تقدي�م
االعرتاض ضمن الفرتة القانونية».
ودعت املرور «املواطنني اىل رضورة متابعة
املوق�ع االلكرتون�ي ملديرية امل�رور العامة
لغرض االس�تعالم عن الغرامات وبش�كل
مس�تمر لتجنب مضاعف�ة الغرامات عىل
مركباتهم».

املناف تعيد شحنة «فناجني أراكيل» إىل إيران
بسبب عدم وجود إجازة استرياد
بغداد /المستقبل العراقي

اعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،أمس االربعاء ،إعادة إصدار عجلة تحمل «فناجني اراكيل» ،إىل
الجانب اإليراني عرب منفذ املنذرية الحدودي وذلك لعدم وجود إجازة االسترياد .واكدت الهيئة
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انها «مس�تمرة بالتدقيق واملتابعة امليدانية
لكاف�ة البضائع حيث تم إعادة إصدار عجلة إىل الجانب اإليراني عرب منفذ املنذرية الحدودي
تحم�ل مادة (فنجان أركيلة فخاري وأقداح بالس�تك) مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد
وذلك لعدم وجود إجازة االس�ترياد الخاصة بالبضاعة املحملة» .واكد البيان انه «تم تشكيل
لجنة خاصة وإعادة اإلصدار بالتعاون والتنسيق بني الجهات العاملة يف املنفذ».

فتحت التقديم اىل بوابة قبول خرجيي السنة السابقة

التعليم تعلن إطالق بوابة التقديم
اىل اجلامعات والكليات األهلية
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلم�ي ،أم�س االربع�اء ،إط�الق بواب�ة
التقدي�م اىل الجامع�ات والكلي�ات األهلية
للع�ام ال�درايس .2021/2022وذكر بيان
للوزارة ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه أن�ه «ت�م إط�الق بواب�ة التقدي�م اىل
الجامعات والكليات األهلية للعام الدرايس
 ،»2021/2022مبينا ً أن «مدة التقديم عرب
البوابة اإللكرتونية لدائرة التعليم الجامعي
األهيل ( )ww.pe-gate.orgتستمر خمسة
ع�رش يوم�ا يف ض�وء مدخ�الت ورشوط
التقدي�م للع�ام ال�درايس  2021/2022يف
الدراس�تني الصباحية واملس�ائية».ودعت
ال�وزارة وفق�ا ً للبي�ان «الطلب�ة اىل تدقيق
اختياراته�م ومعرف�ة األج�ور الدراس�ية
والح�دود الدني�ا للتقدي�م من خ�الل دليل
الطالب املنش�ور يف املوقع الرسمي للوزارة
( ،»)www.mohesr.gov.iqمؤك�دة ع�ىل
«عدم السماح بتس�لم األجور الدراسية أو
التأمين�ات أو أية مبال�غ أخرى قبل ظهور
قبول الطلب رسميا أو يف أثناء فرتة القبول

والتس�جيل عىل النظ�ام اإللكرتوني».كما
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
االربعاء ،فتح استمارة التقديم اإللكرتوني
للطلبة من خريجي الس�نتني الدراس�يتني
 2020-2019و 2021-2020بالف�روع
(اإلحيائ�ي -التطبيقي-األدب�ي) اىل كليتي
اإلم�ام الكاظ�م (علي�ه الس�الم) واإلم�ام
االعظ�م (رحم�ه الله).واكدت ال�وزارة يف
بيان لها ،تلقت {اتلفرات نيوز} نسخة منه
«اس�تمرار التقديم إىل غاي�ة يوم الخميس
16/12/2021عرب بوابة دائرة الدراس�ات
والتخطي�ط واملتابعة.إىل ذلك ،أعلنت وزارة
التعلي�م العايل والبح�ث العلمي إعادة فتح
التقديم إىل اس�تمارة قبول خريجي السنة
الس�ابقة للطلب�ة الذي�ن ل�م يتس�ن له�م
التقدي�م ضم�ن الوجبت�ني األوىل والثاني�ة
لقبولهم ضمن املقاعد الشاغرة عىل القناة
العام�ة وقناة ذوي الش�هداء م�ن الطلبة
الذين فعلوا أرقامهم االمتحانية يف مؤسسة
الشهداء مسبقا .ويستمر التقديم إىل غاية
ي�وم الس�بت املواف�ق  4/12/2021ع�رب
بوابة دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة
(.)www.dirasat-gate.org

أك�رب مما تطرحة ال�دول املتحالفة يف مواجهة
ارتفاع سعر النفط الخام».
إىل ذلك ،أعلنت وزارة النفط عن ايرادات الشهر
امل�ايض ،مبينة انها بلغت اكث�ر من  7مليارات
دوالر.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة النف�ط تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه انه «بحس�ب االحصائية
االولي�ة الص�ادرة ع�ن رشكة تس�ويق النفط
العراقي�ة س�ومو ،ف�ان مجم�وع الص�ادرات
واالي�رادات املتحقق�ة لش�هر ترشي�ن الثاني
املايض ،بلغت كمية الصادرات من النفط الخام
ً
برمي�ال،
( )98مليون�ا ( )192الف�ا و()317
باي�رادات بلغ�ت اكثر من ( )7ملي�ار و()590
مليون دوالر».
واش�ار البي�ان ،اىل ان «مجم�وع الكمي�ات
املصدرة من النفط الخام لشهر ترشين الثاني
املايض من الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب
الع�راق بلغ�ت ( )95ملي�ون و( )860ال�ف و
( )149برمي�ال ،ام�ا م�ن حق�ول كركوك عرب
ميناء جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة ()2
مليونا و( )32الفا و( )685برميال».
واضاف ،ان «املعدل اليومي للصادرات النفطية
قد بلغ ( )3مليون و( )273الف برميل يف اليوم،
ومعدل س�عر الربميل الواحد بل�غ ()77.333
دوالرا».

حمافظ واسط جيري جولة ليلية لزيارة
املستشفيات ومراكز الرشطة الصويرة والعزيزية

المستقبل العراقي /الغانم
تفق�د محافظ واس�ط الدكتور محم�د جميل املياحي يف س�اعة
متأخرة من الليل املستشفيات ومركز الرشطة يف كل من الصويرة
والعزيزية برفقة قائد رشطة واس�ط ومدير عام الصحة للوقوف
عىل مس�توى الخدم�ات الصحي�ة واألمنية املقدم�ة للمواطنني،
ومس�توى االلت�زام بالخفارات واملس�ؤوليات املناط�ة عىل عاتق
منتسبي هذه الدوائر.
واس�تمع املحاف�ظ للعدي�د من مش�اكل ومالحظ�ات املواطنني،
ووجه باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحل العاجل لها ،ومتابعة باقي
املالحظات واملناشدات إدارياً..
كما ثمن دور املالكات األمنية والصحية التي تعمل بجد وتس�اهر
عىل سالمة وصحة وأمن املواطنني.

مدير ادارة املوارد البرشية يف الداخلية يرتأس
وفد ًا رفيع ًا لزيارة رشطة دياىل واملنشآت
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس مدير ع�ام ادارة امل�وارد البرشي�ة يف وزارة الداخلية اللواء
الحقوق�ي حس�ني س�بهان الس�اعدي وف�دا اداري�ا ً رفيع�ا ً ضم
مجموعة م�ن ضباط املديري�ة لزيارة مديري�ة رشطة محافظة
دياىل واملنش�ات ،وذلك لالط�الع عىل الهي�كل التنظيمي للمديرية
وآلي�ة توزيع املورد البرشي فيه�ا ،والوقوف عىل املعوقات وحلها
وابداء التس�هيالت وتبسيط اإلجراءات امام املراجعني واملنتسبني
واالهتمام بهم السيما رشيحة ذوي الشهداء والجرحى.
كم�ا اجرى مدير ع�ام إدارة املوارد البرشية ،ع�ىل هامش زيارته
للمحافظة ،مقابالت لعدد من الضباط واملراتب واملوظفني املدنيني،
وكذلك مجموعة من عوائل الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة،
واستمع اللواء اىل طلباتهم واحتياجاتهم واوعز بمتابعتها وحلها
موجها ً بتس�خري كاف�ة االمكانات املتاح�ة واملرشوعة لخدمتهم
ضمن الضوابط والسياقات القانونية واإلدارية.

الـعـدل تـعـلـن اإلفـراج عــن
 ٩٢٥نزي ًال خالل الشهر املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة لوزارة العدل ،أمس األربعاء،
إط�الق رساح  925نزيالً خالل ش�هر ترشي�ن الثاني املايض لعام
.2021
وذكر بي�ان صادر عن الوزارة ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،أن «دائرة اإلصالح العراقية اتخذت كافة التدابري واإلجراءات
التي من ش�أنها ترسيع وترية حركة التسفري وتأمني النزالء إمام
املحاكم».
وأضاف البيان ،أن «مالكات الدائرة كل من التس�فري ونقل النزالء
واللجان القانونية واآلليات والحراس�ات والطوارئ تعمل بشكل
يومي ولس�اعات تعدت س�اعات الدوام الرس�مي بغي�ة متابعة
القضايا والدعاوى م�ع الجهات القضائية والجهات ذات العالقة
للترسي�ع بإجراءات إطالق رساح النزالء ،وحرصا َ منها عىل إتمام
العمل بالشكل األمثل».
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GAZPROM NEFT BADRA B.V.

ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ.

TENDER ANNOUNCEMENT
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra
Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender:

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺗﺩﻋﻭ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،.ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"(
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

TENDER No. 1368
TENDER NAME: Provision of civil construction equipment & transportation services
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1368
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address:

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻝ ﻣﺧﻭﻝ ﻟﻬﺎ(
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺗُﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ
ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ .ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻟﻠﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺷﻐﻝ:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ.

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall:

ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ:

-

-

-

-

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺣﺳﺏ ﺃﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ  /ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ )ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ( ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻳﺋﺔ
ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ )ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ( ؛
ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺧﺑﺭﺓ ﺳﺎﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺎﻻﻋﻣﺎﻝ

-

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻛﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﻭﺍﺭﺑﻌﻭﻥ ) (45ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺣﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ؛
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ )ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ  ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻐﻁﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ(؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺻﺭﻓﻲ )ﺍﻟﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﻻﻭﻟﻲ( ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 50,000.00ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ :ﻳﺟﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ )ﺍﻟﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﻻﻭﻟﻲ( ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﺭﻛﻭﺩ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﻪ؛.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺎﺏ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ )ﺧﻁﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ( ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ )ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ( ﻳﺅﻳﺩ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺣﻖ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ؛

-

-

ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

-

ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﺳﺗﻌﺩﺍ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ) ﺿﻣﺎﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻷﺩﺍء( ﺑﻣﺑﻠﻎ  %10ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺭﺳﺎء ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻳﻪ.

-

 -ﺍﻻﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻥ.

;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation
submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent
;)issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders
;have previous experience in provision of personnel transportation in the Republic of Iraq
have required transportation equipment, construction machinery and construction equipment to commence the
;works
;confirm and certify ability to perform all activities in accordance with the Scope of Work under this Tender
confirm ability to mobilize camp, equipment and personnel to the Badra Oilfield within forty-five (45) days since
;the contract effective date
comply with HSE requirements (availability of HSE competent personnel, Health care procedure, Safety
;)Standards, covering all aspects of Scope of Work under the Contract
provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 50,000.00.
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall
contain a barcode for verification purpose.
submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No;)objection/Non-prevention letter
;accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator
be ready to provide the bank guarantee (Performance Bond) in the amount of 10% of the Contract Price, in
;case of the Contract award
comply with the Operator’s security requirements.

-

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻖ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.

)The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00
December 30, 2021.

ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ ( 11:00ﺻﺑﺎﺣﺎ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ
 30 ،(3:00+ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ.2021

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the
Operator accordingly.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﻳﻥ.

Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid.

ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ :ﻳُﻘﺩﻡ ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ ﻣﺧﺗﻭﻣﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ.

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ (1) :ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺃﻭﻻ ( 2) .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ،ﺣﺳﺏ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ (3) .ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻅﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﺷﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﻡ.

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.

ﺳﺗ ُﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the
bid or justifying the grounds for such actions.
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء
ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ.

مديرية تنفيذ ايب اخلصيب

رقم االضبارة2021/162 :
التاريخ2021/11/23 :

اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ اب�ي الخصيب األم�وال املنقولة املدرج�ة تفاصيلها
ادناه والعائدة اىل الجه�ة املدني�ة (رشكة اتصالنا عرب العراق لالتصاالت
املحدودة) يمثلها الرئيس التنفيذي لسداد دين الدائن عبدالكريم منصور
عيل والبالغ  22670500اثنان وعرشون مليون وس�تمائة وسبعون الف
وخمسمائة دينار يف االضبارة التنفيذي�ة املرقمة أعاله.
فع�ى الراغبني بالرشاء مراجعة مقر مديرية تنفيذ ابي الخصيب الكائنة
يف قض�اء ابي الخصيب يف الب�رة يف اليوم الثالث من تاريخ نرش اإلعالن
يف الصح�ف يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا ً اس�تنادا ً لنص املادة 71
أوالً
ً
وثاني�ا من قانون التنفيذ وان املواد واألموال املنقولة العائدة للمدي�ن
املدرجة ادن��اه- :
ت

المادة

العدد

السعر رقماً

السعر كتابتاً

1

برج اتصاالت مشيد

1

6000000

ستة ماليين دينار

2

مولد كهربائي عاطل حجم 140
امبير

1

1500000

مليون وخمسمائة
ألف دينار

3

خزان وقود حجم  2طن

1

750000

سبعمائة وخمسون
ألف دينار

4

كرفان يحتوي على منظومة تشغيل
البرج

1

7000000

سبعة ماليين دينار

5

سقيفة من الجينكو مشيدة على المولد
وخزان الوقود

1

900000

تسعمائة ألف دينار

المجموع

 16150000ستة عشر مليون ومائة
وخمسون ألف دينار

املنفذ العدل /امحد فالح محودي
اىل الرشيك  /سهام سلطان بايش اقتىض
حضورك اىل مقر بلدي�ة الحيدرية لغرض
اصدار إج�ازة البناء للعقار املرقم (3043
 )116 /خ�ان الحم�اد خ�الل مدة عرشة
أيام وبخالفه س�يتم اص�دار االجازة دون
حضورك طالب االجازة  /مس�لم جاس�م
عبد .
����������������������������������
إعالن
يعل�ن م�رف الخلي�ج التج�اري ع�ن
وجود رصي�د ق�دره  468500الف دينار
فق�ط اربعمائة و ثمانية و س�تون الف و
خمس�مائة دينار ال غري يف حساب الزبون
املتويف (جبار حبرت حسني الركابي) فعى
ذويه مراجعة فرعنا املتنبي الستالم املبلغ
حسب القس�ام الرشعي الخاص بالورثة
....
ادارة مرف الخليج/فرع املتنبي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4120 /
التاريخ 2021/11/24
اىل  /املدعوه  /شكرية عليوي موىس
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة التفات عليوي موىس
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار
حج�ة وفاة بح�ق املدع�وه (ش�كرية عليوي
م�وىس ) ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف
املحلية فعلي�ك الحضور امامه�ا خالل عرشة
اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /3068ش2021/2
التاريخ 2021/11/30
اعالن
اىل املدعى عليه ( عيل حمزة فرهود)
اقام�ت املدعية (رنا محمد عبد الزهرة ) الدع�وى املرقمة اعاله امام
ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها الحك�م بتصديق الطالق الخلع�ي الواقع
بينك�م خ�ارج املحكمة وملجهولي�ة محل اقامتك فقد ق�ررت تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة
يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم  2021/12/9الس�اعة التاس�عة
صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل لفته جادر
���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/2528 :ب2020/1
التاريخ 2021/12/1 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه (فرحان عنيزي مشكور )
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /2528ب 2020/1يف
 2021/11/28واملتضم�ن الحكم ب (ابطال قيد التس�جيل العقاري
املرق�م  174كان�ون الثاني  2003مجل�د  976والذي بموجبه س�جل
العقار املرقم  45788/3حي الفرات باسم املدعى عليه الثاني فرحان
عنيزي مش�كور ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي واش�عار مختار الجديدة  4أ حي�در صاحب امليايل لذا تقرر
تبليغك اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق
الطع�ن ع�ى القرار املذك�ور خالل امل�دة املقررة بكافة ط�رق الطعن
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة البت�ات وفق
االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
���������������������������������������������������������
اعالن
فقدان هوية وظيفية
فقدت مني الهوية الوظيفية املرقمة
يف  2011/11/23والصادرة من وزارة الكهرباء العائدة يل باسم مدير
فني اقدم  /جواد عطشان محسن الكعبي فعىM61336119
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
مقدم الطلب
جواد عطشان محسن الكعبي
���������������������������������������������������������
فقدان
فقد جواز السفر للسيد( نور الزمان نور االمني نور السالم )بنكالدش
الجنسية عى من يعثر علية تسليمه اىل دائرة االقامة والسفر
���������������������������������������������������������
تنويه
ن�رش اع�الن محكم�ة ب�داة النج�ف يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي
بالع�دد 2500يف  30/11/2021االع�داد /5758ب2021 /1
والع�دد/5757ب 2021/ 1والعدد/5760ب 2021 /1والعدد /5760
ب 2021/ 1جاء فيه حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة
كربالء خطا والصحيح /هو محكمة بداءة النجف لذا وجب التنويه

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6107ب2021/5
التاريخ 2021/12/1
اعالن
اىل  /املدعى عليها (سحر مريح سلمان)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك واملدع�ى عليه االخر
والذي يطلب فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدعى عليه االخر بالتكاف�ل والتضامن مبلغا مقداره
 200دوالر امريك�ي ع�ن قرض م�ؤرخ ي�وم  2018/9/27ونظرا
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة
ب�داءة كربالء واش�عار مختار حي النر  13احمد حس�ن عيل لذا
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة
 2021/12/7التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4881ب2021/4
التاريخ 2021/12/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه (حامد عزيز قاسم)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك واملدع�ى عليه االخر
والذي يطلب فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدعى عليه االخر بالتكاف�ل والتضامن مبلغا مقداره
 2500دوالر امريك�ي ع�ن قرض مؤرخ يوم  2020/12/30ونظرا
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار
حي السالم  4عيل كاظم الحسناوي لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2021/12/8التاسعة صباحا وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4874ب2021/4
التاريخ 2021/12/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عمار فتاح صالح)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك واملدع�ى عليه االخر
والذي يطلب فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكافل والتضام�ن مبلغا
مقداره  16500دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2020/5/10
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة
بداءة كربالء واشعار مختار حي العباس سالم محمد جواد عبد االمري
زنك�ي لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد
املرافعة  2021/12/8التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6105ب2021/5
التاريخ 2021/12/1
اعالن
اىل  /املدعى عليهما (عيل مهدي رايض وحسني نعمه علوان)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدكما وال�ذي يطلب فيها
الحك�م بالزامكم�ا بتاديتكما ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغا قدره
 $ 1200عن القرض املؤرخ  2019/10/21ونظرا لثبوت مجهولية
محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة مدينة
الصدر واشعار مركز رشطة الكرامة ومختار محلة  528مهدي سعد
حبي�ب لذا تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف  2021/12/7الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4874ب2021/5
التاريخ 2021/12/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه (كامل نعيم شاهر)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك واملدع�ى عليه االخر
والذي يطلب فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدعى عليه االخر بالتكاف�ل والتضامن مبلغا مقداره
 3000دوالر امريك�ي ع�ن قرض مؤرخ يوم  2020/12/21ونظرا
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة
الديواني�ة واش�عار مخت�اري قض�اء عفك ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة  2021/12/9الس�اعة
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6112ب2021/5
التاريخ 2021/12/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه (محمد عزيز عبد)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك واملدع�ى عليه االخر
والذي يطلب فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكافل والتضام�ن مبلغا
مق�داره  2200دوالر امريك�ي عن قرض مؤرخ يوم 2019/9/28
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة
بداءة كربالء واش�عار مختار حي الغدير  1عدنان تيكان خليف لذا
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة
 2021/12/7التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني ابراهيم وايل
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العدد ( )2502الخميس  2كانون االول 2021

ديوان حمافظ البرصة
القسم :العقود احلكومية
شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq Basra
Governorate

م( /متديد)

ً
الحاقــا بكتابنــا ذي العـــدد 5419
فـــــي  2021/11/14واملتـضـمـن
اعـــــان ثانـي للمناقصـة /2بلدية
 2021/مـروع (تنظيـف شـعبتي
العشار والخليج العربي).
نود ان ننوه اىل تمديد موعد غلق املناقصة
اعـاه ليكـون يـوم االربعـاء املصادف
 2021/12/8بـدال مـن يـوم الخميس
.
2021/12/2
املهندس
مـحمـد طاهر التميمي
النائب االول ملحافظ البرصة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/2075 /
التاريخ 2021/11/29
اعان
تبيـع مديريـة تنفيـذ النجـف االرشف العقار تسلسـل
 2/3569الواقـع يف حي الغديـر العائد للمدين صبيحه
مرزة احمد املحجوز لقاء طلب الدائن ( ماهر عبد الرضا
جاسـم) البالغ خمسـمائة مليون دينـار فعىل الراغب
بالـراء مراجعة هـذه املديرية خال مـدة ثاثن يوما
تبدا من اليوم التايل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  2/3569 /حي الغدير
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه  /بلدية النجف
 4ـ مشتماته يقع ركن شارعن شارع املولدات وشارع
فرعي  10مـر ويحتوي عىل بابن االوىل مقابل شـارع
املولـدات واالخـرى مقابل الشـارع الفرعـي يتالف من
سـاحة امامية وحديقة وصحيات ثم صالة واسـتقبال
ومكشـوفة ومطبخ وصحيات مشركة وغرفة نوم عدد
اثنان وسـلم يودي اىل الطابـق االول يحتوي عىل غرفتن
نوم وصحيـات وان عموم سـقف العقار مـن الطابوق
والشيلمان واالرضية من الكايش العادي والجدران هزاره
 1,50مر من السرياميك واملطبخ اىل اعىل الجدران مغلف
بالسرياميك ومجهز ماء وكهرباء
 5ـ مساحته  628سهم واملراد بيعها  428سهم
 6ـ درجة العمران  /جيدة
 7ـ الشـاغل  /مجيـد محمد سـعيد يرغـب بالبقاء بعد
البيع بصفة مستاجر
 8ـ القيمة املقدرة  /خمسمائة وسبعة وسبعون مليون
وخمسمائة وخمسة وتسـعون الف وخمسمائة وواحد
واربعون دينار عراقي

تنويه
نـر يف صحيفـة املسـتقبل العراقـي بالعـدد  2500يف
 2021/11/30اعان تنفيذ السماوة العدد 2019/201
التارخ  2021/11/29حيث ورد خطأ اسـم االب للمدين
عبد الحسن والصحيح عبد الحسن لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش9556 /
التاريخ 2021/11/30
اعان
بنـاء عـىل الدعـوة املقامة من قبـل املسـتدعي (محمد
عبد الحسـن جاسـم) طلبا لغرض تبديـل لقبه وجعله
( البـو وهب) بدل من ( الشـمرتي) فمـن لديه اعراض
مراجعة هذه املديرية خال مده اقصاها (خمسة عر
يوم) وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديريـة يف الدعوى
وفـق احكام املـادة ( )22مـن قانون البطاقـة الوطنية
رقـم  3لسـنة  2016واالمـر االداري املرقـم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد سـند العقـار املرقـم  5497/3حي العروبه باسـم
صالح عبد االمري مظلوم من يعثر عليه تسليمه إىل جهة
اإلصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نـر اعـان محكمة بـداءة النجف يف جريدة املسـتقبل
العراقـي بالعـدد  2500يف  2021/11/30االعـداد  1ـ
/5758ب 2 2021/1ـ العـدد /5757ب 3 2021/1ـ
العـدد /5760ب 4 2021/1ـ العدد /5759ب2021/1
جاء فيه حسـب رشح املبلغ القضائـي يف محكمة بداءة
كربـاء خطـأ والصحيح هـو محكمة بـداءة النجف لذا
وجب التنوية

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  /3336ش2021 /
التاريخ 2021 /11 /30
إعان
إىل املدعى عليه  /كرار تركي طعمه
أقامـت املدعيـة تغريـد رزاق طعمـه الدعـوى املرقمـة
أعاه أمـام هذه املحكمـة تطلب فيها الزامـك بتاديتك
نفقة ماضية لها ومسـتمرة لهـا والطفالها كل من عيل
ومحمد وحسن وملجهولية محل إقامتك فقد قرر تبليغك
إعانـا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور أمام هذه
املحكمـة يف موعـد املرافعة القادم املوافـق يوم /12 /9
 2021الساعة التاسـعة صباحا ويف حالة عدم حضورك
أو مـن ينوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الـركاء منى عبـد الكريم صالح و نـور الهدى رائد
عبد
اقتـىض حضوركـم إىل مقر بلدية النجـف لغرض اصدار
اجازه بناء للعقار املرقم  29778/3حي الجامعه خال
عره ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حظوركم
طالب االجازه
صاح حيدر خضري محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الريك غنيه محمد حسن
اقتـىض حضـورك إىل مقـر بلدية النجف لغـرض اصدار
اجـازه بناء للعقـار املرقـم 8149/3حي صـدام خال
عره ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
صادق شهيد مظلوم

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4741ب2021/5
التاريخ 2021/12/1
اعان
اىل  /املدعى عليها (محمد حمزة كاظم )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافـة لوظيفته الدعـوى املرقمة اعاه ضـدك واملدعى
عليه االخر والذي يطلب فيها الحكم
بتاديتـك لـه واملدعى عليه االخـر بالتكافـل والتضامن
مبلغـا مقـداره  450دوالر امريكي عـن قرض مؤرخ
يـوم  2011/12/30ونظـرا ملجهوليـة محـل اقامتـك
حسـب رشح القائم بالتبليغ يف محكمـة بداءة الديوانية
واشـعار مركز رشطة الحي الجمهوري لذا تقرر تبليغك
اعانـا بصحيفتـن محليتـن يوميتـن بموعـد املرافعة
 2021/12/7التاسـعة صباحـا وعند عـدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
حسن ابراهيم وايل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3526 :ب2019/5
التاريخ 2021/11/30 :
اعان
نتيجـة للمزايـدة العلنيـة التي جـرت يف هـذه املحكمة
بتاريخ  2021/11/5والتي احيل بموجبها العقار املرقم
 3/21822حـي النرص يف النجف بعهدة املشـري محمد
فاح رايض ببدل قدره  37,750,000دينار فقط سـبعة
وثاثون مليون وسـبعمائة وخمسون الف دينار عراقي
ال غريها ولطلب الضم املقدم من قبل طالب الضم عبد الله
يونس حسـن بنسـبة  %5من البدل االخري اعاه ليكون
قيمة العقار اعاه بعـد الضم مبلغا قدره 39,367,500
دينـار فقط تسـعة وثاثون مليـون وثاثمائة وسـبعة
وسـتون الـف وخمسـمائة دينـار ال غريهـا وبعهـدة
طالبتي الضـم عليه تعلن هذه املحكمـة عن بيع العقار
املرقـم  3/21822حي النرص يف النجـف املبينه اوصافه
يف ادناه باملزايدة العلنية والتي سـتجري يف هذه املحكمة
يف تمام السـاعة الثانية عر من ظهر اليوم الثالث لنر
االعان فعىل الراغبن بالراء الحضور يف املكان والزمان
الحقيقين مسـتصحبن معهم تأمينات قانونية نسـبة
 %10مـن القيمة املقـدرة للعقـار البالـغ 47,000,000
سبعة واربعون مليون دينار فقط ال غريها بموجب صك
مصـدق المر محكمة بـداءة النجف صـادر من مرصف
الرافديـن يف النجف رقم ( )7وسـتجري املزايدة واالحالة
النهائية يف السـاعة الثانية عر ظهرا مـن اليوم الثالث
لنر االعان مع جلب شـهادة الجنسية العراقية وهوية
االحوال املدنية
القايض االول
عامر حسن حمزة
االوصاف:العقار املرقم  3/21822حي النرص يف النجف
عبـارة عن عرصـة فارغة تم وضع سـياج عىل واجهتها
فقط وبواجهه  10مر ومسـاحة اجمالية  210مر غري
مشـغولة مـن احد لحظـة الكشـف وان القيمـة املقدرة
للعقـار مبلغ مقـداره ( )47,000,000سـبعة واربعون
مليون دينار ال غريها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5739 :ش2021/1
التاريخ 2021/11/30 :
اعان
اىل املدعى عليه  /صفاء سمري شاكر
اصدرت هذه املحكمة قرارهـا بالدعوى املرقمة /5739
ش 2021/1يف  2021/10/31غيابيـا بحقـك والقايض
بالتفريـق من املدعية عـذراء ابراهيم خليـل وحيث ورد
سـهوا يف االعان يف الصحيفتن املسـتقبل بالعدد 2476
وصحيفـة العـراق بالعـدد  1506الصادرتـن بتاريـخ
 2021/10/27ان الخطأ هو كلمة (الده) والصحيح هو
(املده) وعليه اقتىض التنويه
القايض
حميد جخم علوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة 2021/1023 :
التاريخ 2021/11/17 :
اعان
اىل املنفذ عليه  /مصطفى عبد العلم عيل
لقـد تحققـق لهـذه املديرية من انـك مرتحـل اىل جهة
مجهولة حسـب رشح املبلغ سعد رشـيد واشعار املختار
مجيـد حميد الحريزي انك مجهـول محل االقامة وليس
لـك موطن دائم او مؤقت او مختـار يمكن اجراء التبليغ
عليه واسـتنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ املشخاب خال خمسة
عـر يوم تبدأ مـن اليوم التايل للنر ملبـارشة املعامات
التنفيذيـة بحضـورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش
هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
اوصاف املحرر :
عقد الزواج الصادر بالعدد  216يف  2017/3/8املشخاب
والبالغ عرة ماين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الريـك محمد فرحان سـعود توجـب عليك الحضور
إىل صندوق االسـكان العراقي فرع النجـف وذلك لتثبيت
اقـرارك باملوافقـه عىل قيـام رشيك رحيم عبـاس بلوش
بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 48414/3
حي النـداء خال مده خمسـه عر يوما داخـل العراق
وشـهر خارج العراق مـن تأريخ نر االعان وبعكسـه
سوف يسقط حقك باالعراض مستقبا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة جنح بعقوبة
العدد  /181ج2021 /
التاريخ 2021 /11 /25
إعان
إىل املتهمة سـجى نجيب طه وفق املـادة  377من قانون
العقوبـات وملجهوليـة محـل إقامتك تقـرر تبليغه نرا
بواسطه صحيفتن محليتن عىل موعد املحاكمة املوافق
 2021 /12 /28ويف حالـة عـدم الحضـور سـتجري
محاكمتك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
راغب سلمان عيدان
قايض محكمة جنح بعقوبة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة|2021| 609
التاريخ|2021| 12| 1
م /تبليغ باالحالة القطعية
اىل /املدين  :اياد حسن حياوي
عنوان  :كوت/داموك
بالنـر لحالـة القطعية للعقـار املرقـم 3992/2م 29
دامـوك العائـد لكـم عىل املشـري جبار حسـن حياوي
بمبلغ  6,000,000ستة ماين دينار تسديدا لدين الدائن
جبار حسـن حياوي وتطبيق الحكام املادة ( )97ـ ثالثا
ـ من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذا الحالة و بتسـديد
الدين البالغ  6,000,000سـتة ماين دينار خال عرة
ايـام تبدا من اليوم التـايل للتبليغ بهذه االشـعار وعنده
عدم التسديد يسجل العقار بأسم املشري وفق القانون
املنفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعان
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (جكاره حسـن
صالح) الـذي يطلب تبديل االسـم املجـرد من(جكاره )
اىل (أيمـان) فمـن لديه اعـراض مراجعة هـذه املديرية
خال مدة اقصاها ( )15يوم وبعكسـه سوف تنظر هذه
املديريـة يف الدعوى وفـق احكام املـادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية
العدد العمومي 18992 :
التاريخ 2021 / 11 / 30 :
اعان
املنذر اليه  :السـيد ( شـوكت اكرم صربي ) عنوانه  :باب
املعظم م  112ز  56بناية ) 3
جهة االنذار :
سـبق وان اسـتاجرت مني املحل واملسـتغل مـن قبلك (
مطبعـة ) واملشـيدة عىل العقـار املرقـم  ( 126الطوب )
بايجـار شـهري مقـداره (  500 ، 000خمسـمائة الف
دينـار عراقـي ) تدفع بداية كل شـهر بالعقد الشـفوي
املـربم بيننا ولعدم التزامك بدفع بدالت االيجار لاشـهر (
حزيران وتموز واب وايلول وترين االول وترين الثاني
) لسـنة  2021لذا انذرك بوجب تخلية العقار وتسـليمه
يل خاليـا من الشـواغل وخال فـرة ( 2021 / 12 / 23
) وبخافـه سـوف اكون مضطـرا القامة دعـوى ضدك
يف املحاكـم املختصـة واحملـك كافة مصاريـف الدعوى
واتعـاب املحاماة وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم
بصحيفتن يوميتن محليتن وخال مدة اقصاها خمسة
عـر يوما من اليـوم التايل للنر وبحكمـه تعترب مبلغا
وفق القانون .
املنذر :
االسم الكامل  :صاح حسن خالد
هويـة  :رصافـة  00164709 :س  3831ص  191يف 16
. 2016 / 11 /
الشـهادة  0520075 :املحفظـة  58913 :يف / 11 / 24
. 2014
العنوان  :الوزيرية م  306ز  11د  77استمارة .15238 :
الكاتب العدل
فردوس طارق يعكوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل
العدد  / 586 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 11 / 28 :
اىل  /املدعى عليها  /عذراء عبد الكريم ياسن
م  /تبليغ مرافعة
اقام املدعي ( حسـن عيل مزحم ) ضدكم الدعوى املرقمة
 / 586ب  2021 /امـام هـذه املحكمة وموضوعها دين
ولعـدم معرفـة محـل اقامتك قـررت املحكمـة تبليغكم
بواسـطة صحيفتن محليتن بموعد املرافعة املوافق يوم
 2021 / 12 / 6وعنـد عدم حضورك سـتجري املرافعات
غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض
جاسم محمد داود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 718 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 11 / 29 :
اىل  /املدعى عليه  /فراس فيصل علوان
م  /تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اقامت املدعيـة ( بيداء صبحي كرحوت ) ضدكم الدعوى
املرقمـة  / 718ش  2021 /امـام هـذه املحكمة وصدر
القـرار غيابي بحقـك واملتضمن الحكـم ( تفريق للهجر
) بتاريـخ  2021 / 11 / 28ولعـدم معرفة محل اقامتك
قـررت املحكمـة تبليغكـم اعانـا بواسـطة صحيفتـن
محليتـن وعنـد عدم اعراضـك عىل القرار يعتـرب القرار
مكتسبا الدرجة القطعية وفقا للقانون .
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 2021 / 1659 :
التاريخ 2021 / 12 / 1 :
م  /اعان
قدمـت املسـتدعية ( وضحـه مهـدي جسـام ) طلبا اىل
محكمة االحوال الشـخصية يف الدجيل تطلب فيه نصبها
قيمـة عىل ( ولدها املفقود محمد كامل عيل ) وذلك كونه
قـد فقـد بتاريـخ  2015 / 9 / 1وانقطعت اخباره فعىل
مـن لديه اعـراض عىل صـدور الحجة تقديـم اعراضه
خال ثاثون يوما من تاريخ االعان .
القايض
معد نجم عبيد
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أجنحة الدجاج بالصوص احلار

املقادير:
 جوانح الدجاج  :نصف كيلو ملح  :ملعقة صغرية بودرة البصل  :ملعقة صغرية ثوم بودرة  :ملعقة صغرية بابريكا  :ملعقة صغرية فلفل أسود  :ملعقة صغرية الزيت النباتي  :غزير (للقيل) صوص حار  :حسب الرغبة السمسم  :ملعقة صغريةطريقة التحضري:
يف وعاء عميق ضعي أجنحة الدجاج وتبيل بامللح والفلفل األسود وبودرة الثوم
وبودرة البصل والبابريكا.
س�خني الزي�ت النبات�ي بمقالة عميق�ة غري الصقة ع�ىل النار واق�يل أجنحة
الدجاج.
بع�د االنتهاء من عملي�ة القيل انقيل أجنحة الدجاج ملق�الة عىل النار وأضيفي
الصوص الحار والسمسم وقلبي حتى تتجانس النكهات.
قدمي أجنحة الدجاج ساخنة.

المتاهات

تق�ول الجمعي�ة األمريكي�ة للزهايم�ر
«تش�ري الدالئ�ل املتزاي�دة إىل أن�ه يمك�ن
التقلي�ل م�ن خط�ر التده�ور املعريف من
خالل تبني عادات نم�ط الحياة الصحية
الرئيسية ،وكلما أمكن ينبغي الجمع بني
هذه العادات لتحقيق أقىص فائدة للدماغ
والجسم».
بحس�ب م�ا ورد يف تقري�ر ن�رشه موقع
« ،»Eat This Not Thatلم يفت األوان أب ًدا
ملن تقدم بهم العمر أو للش�باب يمكنهم

البدء مبكرًا لدمج العادات الصحية التالية
واالستمتاع بنمط حياة أفضل
 .1نظ�ام غذائ�ي صحي  :تق�ول جمعية
الزهايمر إن «تن�اول نظام غذائي صحي
ومت�وازن يحت�وي عىل نس�بة منخفضة
م�ن الدهون وأعىل يف الخض�ار والفاكهة
يس�اعد يف تقليل مخاطر التدهور املعريف.
وعىل الرغم م�ن محدودية األبحاث حول
النظام الغذائي والوظيفة اإلدراكية ،إال أن
بعض األنظمة الغذائي�ة ،من بينها نظام

البح�ر املتوس�ط وداش (املعن�ي بوق�ف
ارتفاع ضغط الدم) ،يمكن أن تس�اهم يف
تقليل املخاطر».
 .2الصح�ة النفس�انية  :ترب�ط بع�ض
الدراس�ات وج�ود تاري�خ م�ن االكتئاب
بزي�ادة خط�ر التدهور املع�ريف ،لذا يجب
املب�ادرة برسع�ة الحص�ول ع�ىل العالج
الطبي املناس�ب إذا كان الشخص يعاني
من أعراض االكتئاب أو التوتر أو القلق أو
غريها من مشكالت الصحة النفسية.

فوائد الصمغ العريب

يعد الصمغ العربي أو اللبان العربي أو األكاس�يا ،من املكونات
ذات الشهرة الواسعة يف الدول العربية وعىل مستوى الكثري من
دول العال�م ،إن الصم�غ العربي يمكن أن يك�ون له الكثري من
االس�تخدامات الطبي�ة والعالجية ،كما يدخ�ل ضمن مكونات
أدوية عالج بع�ض الحاالت الصحية ،ولق�د جمعنا لكم يف هذا
املق�ال فوائ�د الصمغ العربي واس�تخداماته املختلف�ة ،وأيضا ً
اآلث�ار الجانبية التي يمكن أن تنت�ج عنه ،فتابعوا معنا أعزائي
القراء.
ما هو الصمغ العربي؟
الصمغ العربي هو الصمغ الذي ينبت عىل أش�جار السنط التي
يرج�ع أصله�ا إىل دول أفريقيا ،ويكون ذو ش�كل صمغي عىل
األش�جار ،أو الشكل البلوري أو الكريس�تايل عىل أرفف املتاجر
ومح�الت العط�ارة ،كما يمكن أن يكون عىل ش�كل مس�حوق
ُيستخدم لبعض األغراض الصحية والعالجية.
و ُيض�اف الصم�غ العرب�ي لبع�ض الصناعات مث�ل الحلويات
واملخب�وزات ،وبع�ض املرشوبات ،كم�ا ُيضاف كم�ادة فعالة
لبعض األدوية.
مكونات الصمغ العربي يحتوي الصمغ العربي عىل اآلتي:
بروتني خام
أرابينوز
جاالكتان

الكتوز
رامنوز
ميثوكيس
حمض ميثيل
جلوكورونيك
كالسيوم
ماغنسيوم
بوتاسيوم
ألياف
رماد
ما هي فوائد الصمغ العربي؟
فوائد الصمغ العربي عجيبة ومتنوعة ،حيث يحتوي عىل بعض
الخصائص العالجية التي جعلت من املمكن استخدامه يف:
 -1املساعدة عىل التئام الجروح
غالب�ا ً م�ا ُيس�تخدم الصم�غ العرب�ي يف العالج�ات املوضعية
الت�ي تس�اعد عىل التئ�ام الج�روح ،ويعتقد األطب�اء والعلماء
والباحث�ون أن هذا التأثري قد يرج�ع إىل بعض املواد الكيميائية
مثل القلويدات ،والجليكوس�يدات ،والفالفونويدات ،ويف بعض
الدراسات تم اختبار نوع ُيعرف بأكاسيا كاليفورنيا كجزء من
الع�الج املوضعي عىل الفرئان ،وق�د أدى اللتئام الجروح أرسع
من العالج العادي.

حل اللغز

كورونا لوثت املحيطات بأطنان من النفايات
يبدو أن جائح�ة كورونا لم تكتف بإيذاء
اإلنس�ان بجمي�ع أركان املعم�ورة ،ب�ل
وص�ل دماره�ا إىل البح�ار واملحيطات،
وبالتايل إىل الكائنات البحرية.
فقد كش�ف تقري�ر جدي�د أن  193دولة
أنتجت  8ماليني طن م�ن النفايات أثناء
جائح�ة فريوس كورون�ا ،وانتهى الحال
بمعظ�م تل�ك النفاي�ات بق�اع البح�ار
واملحيطات.
وتاب�ع التقري�ر املنش�ور يف مجل�ة
«Proceedings of the National

 »Academy of Scienceاألمريكي�ة أن
نحو  26ألف طن من الثمانية ماليني طن
نفايات من معدات الحماية الش�خصية
التي تس�تعمل أثناء الجائحة ،والتي هي
أغلبها نفاي�ات بالس�تيكية ،ترسبت إىل
محيط�ات العالم وينته�ي بها األمر عىل
الشواطئ وقاع البحار.
وأوض�ح مؤلف�و الدراس�ة أن «جائحة
كوفي�د 19-أدت إىل زي�ادة الطل�ب ع�ىل
املواد البالس�تيكية األحادية االس�تخدام
الت�ي تكث�ف الضغ�ط ع�ىل مش�كلة

النفايات البالس�تيكية العاملية الخارجة
ع�ن الس�يطرة بالفع�ل» .ويعتق�د
الباحث�ون أن نح�و  %87م�ن النفاي�ات
قادم�ة من املستش�فيات وليس األفراد،
وأن البل�دان غري ق�ادرة عىل التعامل مع
الكمية الهائلة من النفايات البالستيكية
ومعالجتها بكفاءة ،وأن معظم التفريغ
العاملي للنفايات يأتي من آس�يا بنس�بة
 .%72وأض�اف الباحث�ون أن هن�اك 10
أنه�ار تمثل  %79من ترصي�ف النفايات
البالستيكية املرتبطة بجائحة كورونا.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
يوم ميلء بالتغيريات االيجابية خاصة يف مجال
العم�ل ،ق�د تحظ�ى برتقي�ة او عالوة بس�بب
نش�اطك يف الفرتة املاضية ،تمتل�ك اليوم طاقة
كب�رية ،عالقات�ك االجتماعية بحاج�ة منك إىل
االنتباه اليها حتى ال تخرس االصدقاء

امليزان
تعط�ي العمل يف هذه الف�رتة اولوية كبرية من
حيات�ك مما ب�دأ يؤثر ع�ىل عالقت�ك العاطفية
والش�خصية ،انت شخص مثابر لكن تذكر أنك
بحاجة لالصدق�اء والحب يف حياتك لذلك حاول
املوازنة بني العمل وحياتك الشخصية

الثور
يوم جيد عىل صعيد العالقات الشخصية ،عليك
بالتكلم مع بعض االش�خاص الذين اغضبتهم
يف وقت س�ابق واالعتذار لهم ،كما انه يوم جيد
لتوطي�د عالقتك بالرشيك بع�د فرتة طويلة من
اهمالك له

العقرب
تواج�ه بع�ض املواقف الت�ي تق�ف يف طريقك
بطريق�ة مميزة وذكية ،لك�ن انتبه لترصفاتك
االنفعالي�ة املبال�غ به�ا ،تحقق نج�اح كبري يف
الصعيد املهني ،لكن يجب عليك العمل اكثر عىل
شخصيتك

اجلوزاء
قد تتع�رض النتكاس�ة يف العمل لك�ن ال تقلق
سوف تحل االمور بسبب دبلوماسيتك وفطنتك،
ابتع�د ع�ن االناني�ة يف ه�ذه الف�رتة خاصة يف
تعاملك مع بعض افراد العائلة ،حاول استيعاب
الرشيك حتى وان كانت كثرة شكواه تزعجك

القوس
تم�ر بازم�ة مالية يف ه�ذه الفرتة لذل�ك عليك
اتخ�اذ قرار رسي�ع يف حيات�ك العملي�ة والبدء
بمرشوع جدي�د او االنتباه لعملك ،ال تماطل يف
امورك العملية حتى ال تجد نفسك يف مازق

السرطان
تعلم من اخطائ�ك املاضية حاول ان ال تكررها
س�وف تتغري االم�ور لالفضل لك�ن يجب عليك
العمل اكثر عىل نفس�ك وقدراتك ،تواجه بعض
املش�اكل العائلية ،س�تكون ان الوسيط لحلها
وتتفهم جميع االطراف

اجلدي
تواجه بعض املش�اكل يف العم�ل ،لكن تواجهها
بمرون�ة وص�ر مما يس�اعدك ع�ىل حلها عىل
الف�ور ،يج�ب علي�ك ان تركز يف عمل�ك اكثر يف
الفرتة املقبلة ،انتبه لكلماتك حيث انك اصبحت
قاس ًيا مع الرشيك يف الفرتة االخرية

االسد
نجاحا كب ً
ً
ريا يف الفرتة املقبلة عىل الصعيد
تحقق
العميل والش�خيص ،تتلق�ى ردود فعل ايجابية
عىل ادائك مما يشعرك بالفخر الشديد بنفسك،
خصص وقت اطول لقضائه مع العائلة

الدلو
ف�رتة غ�ري جيدة ع�ىل موالي�د برج الدل�و لكن
االمور ستصبح احس�ن ،قد تعاني من مشكلة
صحي�ة لذلك علي�ك االنتباه ،ح�اول ان تقيض
وقت يف االسرتخاء والتأمل وابتعد عن التوتر يف
هذه الفرتة

العذراء
ال تهرب من املش�اكل التي تواجهك هذه الفرتة
اعم�ل عىل حلها ف�ورًا وال تجعله�ا تتفاقم ،قد
تمر يف فرتة من القلق خاصة يف املحيط العائلة،
حاول ان ال تؤثر عىل نفسيتك بشكل كبري

احلوت
انتب�ه لعمل�ك اكث�ر فان�ت تمل�ك الكث�ري م�ن
القدرات وعليك فقط اظهارها دون تردد ،انتبه
لترصفات�ك م�ع العائلة والرشي�ك ،تواصل مع
عدد من االصدق�اء لقضاء وقت معهم يخرجك
من القلق الذي تشعر به.
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احتاد الكرة يقيم أداء املنتخب بعد مباراة
ُعامن ويكشف طموحه يف كأس العرب
المستقبل العراقي /متابعة

قيم االتحاد العراق�ي لكرة القدم،
أداء املنتخ�ب الوطن�ي يف أوىل
مبارياته ببطولة كأس العرب التي
دش�نها أمس يف مواجه�ة نظريه
ُ
العماني وانتهت بالتعادل .1-1
وقال الناطق باس�م االتحاد أحمد
املوس�وي»:من أولوياتنا وأهدافنا
ان يصل املنتخب اىل املربع الذهبي
يف بطولة كأس العرب».
وأض�اف «امل�درب اس�تهدف
مجموعة من الشباب يف ارشاكهم
مع املنتخب الوطن�ي وأملنا كبري يف تقديم
مس�توى مختل�ف عم�ا ق�دم يف بطول�ة
تصفيات كأس العالم».
ولف�ت املوس�وي اىل ان «الالعب�ن قدم�وا

أداء متمي�زا ً عىل الرغم م�ن خوض املباراة
ب��  1٠العب�ن اال انهم تمكنوا م�ن إحراز
التعادل».
وكان التعادل اإليجابي بهدف ملثله حس�م
أم�س مواجه�ة منتخب�ي الع�راق وعمان

تدريب منفرد لقائد اليبزيج
بعد تعافيه من كورونا
المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي اليب�زج األملاني األربعاء عودة قائد الفريق بيرت
جوالت�ي إىل التدري�ب بع�د تعافي�ه من اإلصاب�ة بعدوى
فريوس كورونا.
وج�اءت نتيجة اختبار «ب�ي يس آر» الذي أج�راه املجري
ال�دويل بعد أس�بوع م�ن إصابته ،س�لبية وخ�اض تدريبا
فرديا.وم�ا ي�زال من غري املحدد بعد م�ا إذا كان جالوتي
س�يحرس مرمى اليبزج يف مباراته أمام يونيون برلن غدا ً
الجمعة.ويف س�ياق متصل ،عاد املدافع محمد س�يماكان
املتع�ايف من اإلصابة أيضا إىل التدرب م�ع الفريق.ولم يدل
الن�ادي بمعلوم�ات عن املدي�ر الفني جييس م�ارش الذي
ج�اءت عينت�ه إيجابية ي�وم الثالثاء من األس�بوع املايض
وش�كا من أعراض مثل الحمى والتهاب األعضاء.ويستعد
اليبزج لخوض مواجهته أم�ام مضيفه يونيون برلن بعد
غد يف الدوري األملاني بع�د إعالنه أن نتائج الجولة األخرية
م�ن مس�حات فريوس كورون�ا التي خضع له�ا الالعبون
وأعضاء الجهاز الفني جاءت سلبية للجميع.
وأوضح اليبزج أن نتائج املسحات التي جرت أمس الثالثاء
جاءت س�لبية ،وحال ج�اءت نتائج الجول�ة الجديدة من
االختبارات الرسيعة س�لبية أيضا ،فإن الفريق سيستأنف
تدريباته.وأظه�رت االختب�ارات الرسيعة لفريوس كورونا
املستجد التي خضع لها العبو اليبزج أمس وجود  4نتائج
إيجابية.

طم�أن الربازييل فينيس�يوس جونيور ،جن�اح ريال مدريد،
جماهري املرينجي ،بشأن مستقبله يف سانتياجو برنابيو.
وت�رددت أنباء قوية خالل األي�ام املاضية ،عن رغبة باريس
سان جريمان ،يف استقدام النجم الربازييل ،لتعويض الرحيل
املحتمل للفرن�يس كيليان مبابي إىل ري�ال مدريد.وانفجرت

أكد رئي�س ن�ادي برش�لونة ،خوان
البورت�ا ،أن م�روع «إس�باي بارس�ا»
يمثل «فرصة عظيم�ة» للكيان «ملواصلة
ع�ال»،
النم�و والتناف�س ع�ىل مس�توى
ٍ
وطالب أعضاء البالوجرانا عىل املشاركة
يف االستفتاء عن بعد الذي سيجرى يف
 19ديسمرب/كانون أول الجاري.
وس�يكون التصوي�ت يف ه�ذا
االس�تفتاء ع�ىل تموي�ل امل�روع
ال�ذي س�يبلغ ح�وايل ملي�ار و5٠٠
مليون يورو.
وأبرز البورتا األربعاء خالل العرض
التقديم�ي ،يف الكام�ب ن�و« ،إن
إس�باي بارس�ا ليس إنفاق�ا ،إنه
اس�تثمار يمكن أن يعود بفوائد كب�رية عىل نادي
برشلونة».
ويف عام  ،2٠14وافق األعضاء عىل إس�باي بارسا
يف استفتاء آخر ،كان بشكل حضوري.
وتاب�ع البورتا« :منذ ذلك الحن تم اس�تثمار 145

يف بطول�ة كأس الع�رب ،بملع�ب
الجن�وب يف العاصم�ة القطري�ة
الدوحة.وتقدم منتخب عمان عرب
الالعب صالح اليحيائي من ركلة
ج�زاء يف الدقيق�ة  ،78فيم�ا
ج�اء هدف منتخ�ب العراق
عرب حس�ن عب�د الكريم يف
الدقيق�ة السادس�ة م�ن
الوقت بدل الضائع من
ركلة جزاء أيضا.
وحص�د كل منتخ�ب
نقط���ة ضم���ن
مشواره باملجموعة
األوىل الت�ي تض�م معهم��ا
أيض�ا البحري�ن وقط���ر
بصدارة األخ�ري بعد تغلبه
عىل البحرين ٠-1

ملي�ون فق�ط .اآلن ،التزامن�ا هو اس�تكمال املروع بعد
إجراء جميع التعديالت الالزمة».
ويتضم�ن امل�روع الجديد إصالح�ا ش�امالً للكامب نو،
الذي سيتس�ع ل�  1٠5آالف متفرج ،وبناء باالو بالوجرانا
(صالة رياضية) جديدة تضم  15ألف مقعدا ،وباالو أخرى
صغرية بها حلبة للتزلج عىل الجليد.

إبراهيموفيتش يكشف تفاصيل خدعته ملبايب

أفشة :ال نفكر يف مواجهة
اجلزائر حالي ًا

المستقبل العراقي /متابعة
كشف السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،مهاجم ميالن،
تفاصي�ل جديدة ع�ن النجم الفرن�يس كيليان مبابي،
مهاجم باريس سان جريمان ،بخصوص مستقبله.
وينته�ي عق�د مباب�ي مع س�ان جريم�ان يف صيف
 ،2٠22وتش�ري معظ�م التقارير إىل أنه س�ينتقل إىل
ريال مدريد.
وقال إبراهيموفيتش ،يف ترصيحات أبرزتها صحيفة

«ماركا» اإلس�بانية« :تحدثت مع مبابي ونصحته بمغادرة
الن�ادي ،ألن�ه يحتاج إىل بيئ�ة أكثر تنظيمًا مث�ل بيئة ريال
مدريد».
وأضاف املهاجم الس�ويدي« :لكن بعد ذلك ذهبت إىل رئيس
باريس سان جريمان ،وطلبت منه عدم بيع مبابي».
يذك�ر أن مبابي رفض كل عروض التجديد من إدارة س�ان
جريم�ان ،ورصح بأن�ه طل�ب الرحي�ل بالفع�ل يف الصيف
امل�ايض إىل ري�ال مدري�د ،لكن مس�ؤويل الن�ادي البارييس
تمسكوا باستمراره.

أرتيتا حيفز أوباميانج قبل موقعة مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

شجع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال املهاجم
بي�ري إيمري�ك أوباميان�ج ع�ىل اس�تعادة
حاسته التهديفية قبل مواجهة مانشسرت
يونايت�د يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة
الق�دم غ�دا الخمي�س بعد إخف�اق العب
الجاب�ون يف التس�جيل خ�الل آخ�ر أربع
مباريات.
وعان�ى أوباميان�ج ،ه�داف ال�دوري يف
موس�م  2٠19-2٠18مناصفة مع محمد
صالح وس�اديو ماني ،يف املوس�م الجاري
حت�ى اآلن وس�جل أربعة أه�داف فقط يف
 12مباراة.
وتع�اون أوباميان�ج ( 32عام�ا) م�ع

أكد محمد مجدي «أفشة» ،نجم منتخب مرص ،أن الفراعنة
ال يفك�رون حاليا يف مواجهة الجزائ�ر بالجولة الثالثة من
مرحلة املجموعات بكأس العرب.
وقاد أفشة منتخب مرص للفوز عىل لبنان بنتيجة (،)٠-1
األربعاء يف مس�تهل مش�وار الفراعنة ،بعدما سجل هدف
املباراة من رضبة جزاء.
وقال أفشة يف ترصيحات صحفية عقب املباراة« :اقتنصنا
ف�وزا مهما يف بداية مش�وار البطولة ،وقدمن�ا أدا ًء مميزا
وسنتطور مع مرور الوقت».
وأض�اف« :لكل مب�اراة ظروفه�ا وال نفكر حالي�ا يف لقاء
الجزائر ،أمامنا مباراة قوية ضد الس�ودان ونسعى للفوز
بها لالقرتاب من التأهل».
وأش�ار أفش�ة ،إىل أن الجمي�ع يلعب باس�م منتخب مرص
وغي�اب املحرتفن ال يؤثر ع�ىل الفراعنة رغم أنهم العبون
كبار ومميزون.
وختم« :الالعبون عازمون عىل تحقيق االنتصارات باس�م
املنتخب املرصي».
ورفع منتخب مرص رصيده بقيادة مديره الفني الربتغايل
كارلوس كريوش إىل  3نقاط يف املركز الثاني ،خلف منتخب
الجزائر املتصدر بفارق األهداف.
يف املقاب�ل ،يحت�ل منتخب لبن�ان املركز الثال�ث بال نقاط،
بقيادة مديره الفني التشيكي إيفان هاشيك.

موهب�ة فينيس�يوس م�ع ريال مدري�د هذا املوس�م ،بعدما
ً
هدف�ا خالل  19مب�اراة بجميع املس�ابقات،
س�اهم يف 18
ً
حيث س�جل  11هدفا وصنع  7آخرين.وقال فينيسيوس يف
ترصيحات أبرزتها صحيفة «ماركا» اإلس�بانية« :أنا أعشق
ريال مدريد ،وأريد البقاء هنا لفرتة طويلة وصناعة التاريخ
مع هذا النادي».وعن رس إشارته وتقبيله لشعار ريال مدريد
عندما يسجل ،قال« :أشري إىل الشعار ألن الجماهري والنادي

كريستيانو يشكك يف أحقية مييس
بالكرة الذهبية

أثار النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو،
مهاجم مانشسرت يونايتد ،الجدل بعد فوز
األرجنتين�ي ليوني�ل مييس ،نج�م باريس
سان جريمان ،بجائزة الكرة الذهبية.
وتوج مييس بجائ�زة الكرة الذهبية للمرة
السابعة يف تاريخه ،بينما حل كريستيانو
ً
سادس�ا.ونر أحد الحس�ابات
رونال�دو
الداعم�ة لرونال�دو ع�رب «إنس�تجرام»،
منش�ورًا أك�د خالل�ه أن النج�م الربتغايل
يس�تحق الك�رة الذهبي�ة ،يف ظ�ل األرقام
التي حققها مع يوفنتوس خالل املوس�م
املايض ،وأهداف�ه مع مانشس�رت يونايتد
ه�ذا املوس�م ،باإلضاف�ة إىل تألق�ه م�ع
منتخ�ب الربتغ�ال ،وفوزه بلق�ب هداف
اليورو.وسخر الحساب من مييس ،وأشار
إىل أنه لم يس�جل يف ريال مدريد منذ رحيل
رونالدو ،واختفى باملباريات الكربى ،وفاز
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ب�كأس املل�ك فقط م�ع برش�لونة وكوبا
أمري�كا مع األرجنتن التي كانت تقام كل
 4أع�وام ولكنه�ا أصبحت تق�ام كل عام
تقريبا من أجل أن يفوز بها ،ولم يس�جل
يف النهائي أو نص�ف النهائي ،ويقدم أدا ًء
ً
باهت�ا مع باريس س�ان جريمان.وأش�ار
إىل أن رونال�دو علي�ه أن يق�دم  %3٠٠من
الج�ودة ورغم ذل�ك س�يرسقون الجائزة
ملي�يس الذي يمكنه تقديم موس�م ضعيف
للغاية ويمنحونه الكرة الذهبية يف النهاية.
وأش�اد الحس�اب بروبرت ليفاندوفسكي
نجم بايرن ميونخ ،مضيفا أنه كان األحق
بالتنافس مع رونالدو عىل الكرة الذهبية.
واتهم الحس�اب مجلة «فرانس فوتبول»
بالتحي�ز ملي�يس ،ووصف الجائ�زة بالعار
والرسقة.وعلق كريس�تيانو رونالدو عىل
املنش�ور ،وق�ال« :ه�ذه حقيق�ة» ،مما
ً
ً
كب�ريا ع�ىل مواق�ع التواصل
ج�دال
آث�ار
االجتماعي.

ألكس�ندر الكازيت يف هجوم آرس�نال يف
املباري�ات األخرية وقال أرتيتا إن الثنائي
يجب أن يتكيف مع التغيريات يف أسلوب
الفريق.
وأبلغ املدرب اإلس�باني الصحفين اليوم
األربع�اء« :مس�توى أوباميان�ج يرتبط
دائم�ا باألهداف الت�ي يس�جلها .يفعل
العدي�د م�ن األش�ياء األخ�رى بجان�ب
التس�جيل لكننا بالطبع نحتاج إىل هذه
املساهمة ألن أهدافه محورية يف نجاحنا
وهذا كان واضحا يف السنوات األخرية».
وتاب�ع« :األس�لوب ال�ذي نطبق�ه يمنحه
حري�ة أك�رب يف الهجوم يف مناط�ق معينة
والواجب�ات الدفاعية تتغري من تش�كيلة
إىل أخ�رى ويعتم�د ع�ىل الالع�ب ال�ذي

يجاوره».
وأكد أرتيتا غياب جرانيت تش�اكا وس�ياد
كوالشيناتس عن زيارة أولد ترافورد بينما
يأمل يف تعايف بوكايو س�اكا عقب تعرض
املهاج�م إلصاب�ة أمام نيوكاس�ل يونايتد

يحبونني كث ً
ريا ،وأنا أفعل كل ما يف وس�عي ملس�اعدة النادي
يف الوص�ول إىل املكان ال�ذي يجب أن يكون في�ه» .وأضاف:
ً
هداف�ا ،وأفضل العب،
«عندما كن�ت ألعب يف الربازيل ،كنت
وفزن�ا بالبطولة ،والدي أخربن�ي أن ريال مدريد معجب بي،
فظنن�ت أني مجنون ،مر أس�بوع وأخربني أن أمامه يومن
التخاذ القرار ،لم أستطع إخبار أصدقائي ،لم أنم يف اليومن
لكنني اتخذت القرار الصحيح يف النهاية» .

عن الصحفي اإليطايل نيكوال شريا ،فإن نيوكاسل عرض
عقدا عىل بروزوفيتش ينص عىل تقاضيه  1٠٠ألف جنيه
إس�رتليني أس�بوعيا ،بيد أن الالعب الكرواتي ،يتجه نحو
رفض العرض والتوقيع عىل عقد جديد مع إنرت ميالن.
كم�ا أش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن نيوكاس�ل ع�رض ً
أيضا

بنزيما
وعن عالقته م�ع الفرنيس كريم بنزيم�ا ،والعبي ريال
مدريد ،ق�ال« :بنزيما مثري لإلعج�اب ،يفعل كل يشء
صع�ب بمنتهى الس�هولة ،إنه العب رائ�ع ،وأنا أحب
اللعب معه».وتابع« :يمكنن�ا أن نفعل كل يشء من
أجل فوز كري�م بالكرة الذهبي�ة» .وأوضح« :عىل
أرض امللعب ،أتعايش مع بنزيما بشكل أفضل.

توخيل يضغط عىل نجم تشيليس لتجديد عقده
المستقبل العراقي /متابعة
قال توماس توخيل مدرب تش�يليس إنه استبعد
املدافع أندرياس كريستنسن من القائمة يف ظل
ع�دم توقيعه عىل عقد جديد مع النادي اللندني.
وش�ارك كريستنس�ن يف  13مباراة مع تشيليس
ه�ذا املوس�م ،لكنه ل�م يظهر من�ذ اللعب خالل
التعادل  1-1مع برينيل يف السادس من نوفمرب/

ترين الثاني.وينتهي عق�د املدافع الدنماركي
بنهاية املوس�م الجاري.وق�ال توخيل يف مؤتمر
صحفي قب�ل اللعب ضد واتف�ورد اليوم« :نأمل
أن يؤث�ر ذلك ع�ىل موقف العق�د بعض اليء».
وأض�اف« :نحن ننتظر اآلن منذ فرتة طويلة من
أج�ل التأكيد .يتوق�ف األمر ع�ىل أندرياس لكي
يت�رصف خ�ارج امللع�ب بنفس ترصف�ه داخل
امللعب».وتابع« :لقد كنت أفهم منذ أس�ابيع أن

أندرياس يريد مثل ما أريده ويريده النادي .لقد
أبلغن�ا أنه يحب تش�يليس وأنه يري�د البقاء وأن
يك�ون جزءا مهما (من النادي) ،ألنه يمثل جزءا
كب�ريا يف ن�اد كبري».وختم« :أعتقد أنه يناس�ب
النادي وهو لم يستكمل مسريته هنا ،ولم يصل
بعد إىل نهاية مش�واره معنا».ويتصدر تشيليس
ال�دوري بف�ارق نقط�ة واحدة عن مانشس�رت
سيتي صاحب املركز الثاني.

بوادر اتفاق بني برشلونة والسيتي حول توريس
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دخل برش�لونة مؤخ�رًا يف مفاوضات مع مانشس�رت
س�يتي ،بش�أن التعاقد مع العبه فريان توريس ،بنا ًء
عىل طل�ب م�ن امل�درب تش�ايف هرينانديز.وبحس�ب
صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و» الكتالوني�ة ،ف�إن
هناك ب�وادر اتفاق قد يتم خالل األيام املقبلة ،بش�أن
حس�م الصفقة يف يناير/كانون ثان القادم.وأضافت

مطلع األسبوع.
وامتدح أرتيتا املدرب املؤقت ليونايتد
رال�ف رانجني�ك عقب تعيين�ه حتى
نهاية املوسم.
وقال «إنه من أفضل املدربن بس�بب
كل تطوير أحدث�ه يف الرياضة وليس
فق�ط يف التدري�ب .أج�رى بع�ض
التغي�ريات الجذري�ة يف بعض األمور
وهو ش�خص مث�ري لالهتمام حقا يف
عالم كرة الق�دم وتعين رائع للنادي
حقا».ولن يقود رانجنيك ( 63عاما)
يونايتد يف مباراة الغد لعدم اتمام إجراءات
تأش�رية العمل وس�يبقى مايكل كاريك يف
املنص�ب مؤقتا.ويبتع�د يونايت�د بخمس
نقاط خلف آرسنال خامس الرتتيب.

عرض نيوكاسل ال يغري نجم إنرت

كش�ف تقرير صحفي األربعاء ،عن طبيعة العرض الذي
قدم�ه نيوكاس�ل يونايتد لضم العب وس�ط إن�رت ميالن
مارسيلو بروزوفيتش.ووفقا ملا نقلته صحيفة «ذا صن»

فينيسيوس يقتل حلم سان جريمان
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البورتا يوجه طلب ًا ألعضاء برشلونة

الصحيفة أن بيب جوارديوال ،املدير الفني للس�يتي ،ال
يمانع يف رحيل توري�س ،وبالتايل فإن األمور متوقفة
عىل االتفاق ب�ن النادين.وأش�ارت إىل أن الفارق بن
مطالب السيتي وعرض برشلونة ليس كب ً
ريا ،وبالتايل
طاملا أن املقابل املعروض من البارسا ،أعىل مما دفعه
الس�يتيزنس لضم الالعب من فالنس�يا ،فإن الصفقة
قريب�ة من الحس�م.ويرغب الن�ادي اإلنجليزي يف بيع
الدويل اإلس�باني بشكل نهائي ،وليس إعارته ،وهو ما

يريده برشلونة ً
أيضا ،ولكن بد ًءا من الصيف
املقبل.وأوضح�ت «مون�دو ديبورتيفو» أن
البلوجرانا س�يحصل عىل الالعب معارًا ملدة
 6أش�هر فقط ،عىل األرجح ،بسبب ظروفه
االقتصادية الصعب�ة ،مع إلزامية رشائه يف
الصيف.ويرص تش�ايف عىل حس�م صفقة
توريس ،لكونه يجيد اللعب يف جميع مراكز
الهجوم ،ويعرف أجواء الليجا جي ًدا.

مكاف�أة قدره�ا  85٠أل�ف جنيه إس�رتليني ،بي�د أن نية
بروزوفيت�ش تتج�ه نح�و التوقي�ع عىل عق�د جديد مع
النريات�زوري يمتد حتى العام  ،2٠25حيث س�يقل راتبه
الس�نوي بحوايل  424ألف جنيه إس�رتليني ،عما قدمه له
نيوكاسل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2502الخميس  2كانون االول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد عبد الجبار الشبوط

صالح لفتة

الطفل بني الواقع والترشيعات

االزمة تتفاقم وحلوهلا
القريبة والبعيدة
بعد ايام قليلة يكون قد مىض ش�هران عىل اجراء االنتخابات
املس�ماة زورا وبهتانا «مبكرة» .شهران ولم تضع «العملية
السياس�ية» ارجله�ا عىل الخ�ط الرسيع املؤدي اىل تش�كيل
تروي�كا الحكم ،اي الرئاس�ات الثالث اضاف�ة اىل الحكومة.
وهذا بحد ذات�ه دليل عىل ان العملية السياس�ية عليلة ،مثل
اخواتها يف لبنان وارسائي�ل وبلجيكا .ويمكن معرفة املرض
باملقارن�ة ،مثال ،بالعملية السياس�ية يف بريطانيا والكويت.
يف الح�االت الصحية تعل�ن نتائج االنتخاب�ات يف اليوم التايل
ع�ىل ابعد تقدير ،وتش�كل الحكومة يف الي�وم الذي يليه .هذا
ما ال يحصل عندنا ،وألس�باب كثرية متفرعة من االختالالت
َّ
املركب الحضاري للدولة العراقية ومنظومة القيم
الحادة يف
العلي�ا الحاف�ة بعن�ارصه الخمس�ة ويف مقدمتها االنس�ان
حاكم�ا ومحكوما .ليس م�ن مهمة املثقف االنش�غال اكثر
م�ن الالزم بما هو كائ�ن ،انما عليه ان ّ
يفكر ويش�تغل عىل
م�ا ينبغي ان يكون ،اي التوصل اىل حلول مس�تقبلية تخرج
البالد والعباد من ازمات «ما هو كائن» .ولهذا فليست العربة
بتقديم وص�ف لالزمة ،واالكتفاء بذلك ،انم�ا العربة باقرتاح
حلول ومخارج لها ومنها.
وصلت االزمة عندنا «ذروة» قاعها .فقد توىل الحكم اقل الناس
علم�ا ومعرفة ودراية به ،ولم تغري االنتخابات «املبكرة» من
واق�ع الحال ،وغاب االجماع الوطني عىل نتائجها ،وتعمقت
عيوب التأس�يس ومضاعفاتها ،وتفاقمت االزمة املعيش�ية
ممثلة بخفض قيمة الدينار ،وغالء االس�عار ،وتدني القدرة
الرشائية للمواطنني ،واالرتفاع املس�تمر يف معدالت البطالة،
وغري ذلك مما يعرفه املواطنون.
وازاء هذا الوضع البد من حل لالزمة ومشكالتها من بعدين:
بعد عاجل رسيع ،وبعد آجل بعيد املدى .وتتوىل االشتغال عىل
البعدين حكومة كفوءة ،مش�كلة م�ن وزراء اصحاب خربة
وكف�اءة علمية وقيادية وعق�ول مبتكرة ،اضافة اىل النزاهة
واالخ�الص واملثاب�رة ،و تحظ�ى برض�ا وقب�ول الجمهور،
اي يتحق�ق االجم�اع الوطني عليها حتى ل�و كانت حكومة
«اغلبية سياسية» ،بدون توصيفات اخرى ال معنى لها.
يف البع�د العاج�ل الرسي�ع للح�ل ،اقرتح�ت يف مقال س�ابق
تبني «امل�رشوع الوطني لالعمار» ،عىل ان ترافقه اصالحات
سياسية رسيعة تظهر نتائجها خالل السنوات االربع املقبلة
وصوال اىل انتخابات عام  .٢٠٢٥ويمكن ان تكون االصالحات
السياس�ية عىل مس�تويني ،اما اصالحات لدولة مكونات ،او
اصالح�ات لدولة مواطن�ة (والثاني هو ما افضل�ه ارتباطا
بمرشوعي للدولة الحضارية الحديثة) .ويف الحالتني البد من
ترشيع قانونني لالح�زاب واالنتخابات يؤديان اىل تقليل عدد
االحزاب السياس�ية بصورة جذري�ة ،تنهي الترشذم الحزبي
عىل مس�توى املكون�ات او عىل مس�توى املواطنة ،ويضعان
رشوطا قاس�ية للمش�اركة يف الحكومة .وق�د قدمت افكارا
مح�ددة بهذا الصدد يف مق�������االت كثرية س������ابقة
فال اعيدها االن.
وس�وف يؤدي امل�رشوع الوطني لالعمار جنب�ا اىل جنب مع
االصالحات السياس�ية اىل تحس�ني نوعية ومستوى معيشة
املواطنني ،بما يف ذلك زيادة انتاجية املجتمع ،وتنويع وتعظيم
م�وارد الدول�ة ،ومعالج�ة البطالة ،وغري ذلك من املش�كالت
الحياتية التي يعاني منها املواطنون.
وه�ذا كل�ه يف البعد العاجل للحل الذي ال ينبغي ان يس�تغرق
اكثر من اربع س�نوات .اما البعد بعيد املدى ،فيتمثل يف اتخاذ
الحكوم�ة القادم�ة والتي بعده�ا ،والتي بعده�ا (اي لفرتة
زمنية مدتها ١٢سنة) الخطوات التي تضع العراق يف الطريق
املؤدي اىل الدولة الحضاري�ة الحديثة .وال يقولن اح ٌد ان هذا
الهدف ال يمكن تحقيقه يف العراق ،النه الخيار الوحيد املتوفر،
وماعداه اس�تمرار ال�دول املتخلفة الحالي�ة .ولهذا يجب ان
يبذل املجتمع املستحيل من اجل الوصول اليها .وهذا يتطلب
جملة ام�ور ،من بينها اقامة املدرس�ة الحضاري�ة الحديثة
التي تخرج اجياال من املواطنني يش�كلون الرافعة والقاعدة
االجتماعية املتينة لقيام الدولة الحضارية الحديثة.

رشكات األدوية تكشف استعداداهتا
ملجاهبة املتحور أوميكرون

أعلن�ت رشكت�ا {فايزر وجونس�ون آند جونس�ون} ،أنهما بدأت�ا ،عىل غرار
منافس�تهما موديرن�ا ،العم�ل عىل نس�خة جديدة م�ن لقاحاته�ا املضادة
لكوفيد ١٩-تستهدف املتحور أوميكرون يف حال لم تكن التطعيمات الخاصة
بها فعالة يف الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفريوس.
وق�ال آلربت بورال رئيس رشكة «فايزر» يف مقابل�ة صحفية« ،ال يزال هناك
الكثري من الغموض بشأن املتحور الجديد الذي رصد يف جنوب إفريقيا».
وأض�اف« :س�نعرف أهم ما يجب أن نعرفه خالل بضعة أس�ابيع» ،مش�ريا
إىل أن�ه ال ب ّد من القي�ام بتجارب الختبار فاعلية اللق�اح الحايل الذي طورته
رشكته بالتعاون مع رشكة «بايونتيك».
وأوض�ح أنه «إذا تبني أن اللق�اح الحايل أقل فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير
لق�اح جديد ،فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة ،لقد قمنا بأول نموذج للحمض
النووي وهو س�يكون املرحل�ة األوىل يف تطوير لقاح جديد» ،حس�بما نقلت
«فرانس برس».

العراقـي

أفرد الدستور العراقي مواد ونصوص للحفاظ عىل حقوق الطفل بالتعليم
والرعاية الصحي�ة وحمايته من الجوع والترشد خصوصا ً األيتام وكذلك
تجري�م عمالة األطف�ال مع توفري الس�كن والدخل املناس�ب الذي يوفر
لهم حياة مس�تقرة ونذكر املواد ( ٢٩و )٣٠اللتان تهتمان بشكل واضح
ب�األرسة والطفل .لكن كل هذه امل�واد والترشيعات وغريها من القوانني
التي رشع�ت ألجل حماية الطفول�ة يف العراق لم تس�تطع إنهاء معاناة
أطفال العراق ومازالوا يس�تغلون أبش�ع اس�تغالل ويزج بهم باألعمال
التي ال تناس�ب أعمارهم واجس�امهم أو دمجه�م يف عصابات الجريمة
والرسقة والدعارة والشحاذة .ان حجم املعاناة والقصور وعدم االهتمام
برشائح كبار الس�ن والنس�اء وأصح�اب االحتياج�ات الخاصة واضحة
وبالتأكي�د األطفال م�ن الفئات التي ُفر ََّط بحقه�ا وعانت اإلهمال ،فعند
كل تقاط�ع أو نقطة تفتيش ت�رى أطفال بعمر ال�ورد يبيعون حاجات
بس�يطة أو يس�ألون الن�اس من أج�ل إعطائه�م القليل م�ن األموال .يف
الصيف والشتاء سرتى نفس الوجوه الصغرية الكبرية بهمومها ،أطفال
أحالمهم تتبخر ومستقبلهم يضيع ألن الظروف التي وضعوا بها أكرب من
أن يتغلبوا عليها :بعضها بسبب االهل الذين يدفعون باالطفال للعمل ألن
أب�واب الرزق مغلقة أمامهم وافتقارهم ملصدر دخل أو لعدم وجود معيل
لألرسة غري هذا الطفل أو أن هؤالء األطفال أيتام أو ضحايا زواج فاش�ل
أو أس�باب أخرى مختلفة .كذلك هناك األطفال مجهويل النس�ب وأطفال
الزواج خارج املحاكم وأطفال العراقيات املتزوجات من املقاتلني األجانب
أبان سيطرة داعش عىل مناطق عراقية فهؤالء ليس لديهم أوراق رسمية
تس�مح لهم بااللتحاق باملدارس فأصبحت الطريق سالكة لهم للضياع.
فليس من املعقول تركهم دون تس�وية أحوالهم وإيجاد الحلول املناسبة
وع�دم تحميله�م أخطاء من أوجده�م يف هذه الحياة لضمان مس�تقبل
أفضل لهم فاإلنس�ان اآلن مجموعة من األوراق ومن ال هوية له ال وجود
له فكي�ف يمكن حماية من ليس له أوراق ثبوتي�ة .فالخالصة أن هؤالء
األطفال متجهني إىل املجهول جارين معهم البلد ملستقبل أسوأ فهم يوما ً
ما س�يكونون قادة املستقبل .ملف الطفولة ال يمكن النظر له من جانب
واح�د كجانب حقوق اإلنس�ان أو الجانب النفيس ب�ل النظر له كحارض
ومس�تقبل وطن بأكمله وننتظر من املرشع العراقي والحكومة رصامة
أكث�ر بتطبيق قوانني حماية األطفال واالهتمام برشائح الفقراء بش�كل
كبري .ايضا ً هناك مس�ؤولية تقع عىل رجال الدي�ن واملؤثرين يف املجتمع
بتش�جيع الناس عىل كفالة األيتام ومس�اعدة العوائ�ل الفقرية والتبني
لتقلي�ل الترسب من امل�دارس للحد األدنى وخلق مس�تقبل أفضل لهؤالء
األطف�ال وبالتايل مس�تقبل أفضل للبلد بأكمله .ان تع�اون الجميع ملحو
األسباب التي تدفع األطفال لرتك املدارس هو ما مطلوب يف الفرتة املقبلة
للوصول ملستقبل أفضل للعراق.

كـاريكـاتـير

بينهم ابناء شهداء  ..وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة
يكرم فريق لعبة الكيكوشنكاي الريايض

بغداد  /املستقبل العراقي
ضمن االهتمام العايل بذوي الشهداء وباالخص شهداء الرشطة والدعم
املس�تمر للرياضيني االبط�ال ،كرم الفريق عماد محم�د محمود وكيل
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة مجموعة من االبطال الفائزين باملراكز
االوىل بلعبة الكيكوشنكاي ضمن نادي اليات الرشطة يف مقر الوكالة.
وج�اء التكريم بحضور الفري�ق حليم الفرهود مدير حس�ابات وزارة
الداخلية ،ومدير عام الجنائية والحركات وعدد من القادة.
وتضم�ن التكريم تكريما ماديا ً ومعنوي�ا يف خطوة من الفريق محمود
لرعاية هذه الفئة الرياضية ودعمها املتواصل ،فيما تمنى لهم املوفقية
والنجاح الدائم يف املجال الريايض.

كم عدد املتصلني باإلنرتنت يف العالـم؟ ..رقم خميب
كش�فت بيانات حديثة صادرة عن
منظمة األمم املتحدة ،أن ثلث سكان
العالم ما زالوا غري متصلني بش�بكة
اإلنرتن�ت ،أي م�ا يع�ادل نح�و ٢.٩
مليار شخص ،وفقا ً لألمم املتحدة.
ويعان�ي كث�ريون ح�ول العال�م
للوص�ول إىل خدمة اإلنرتن�ت ،فيما
أظه�ر وباء كورونا أهمية الش�بكة
يف تأمني اس�تمرار العمل والدراسة،
خالل األزمات.
وكش�فت البيان�ات الجدي�دة الت�ي
نرشه�ا االتح�اد ال�دويل لالتصاالت
الثالثاء أن نحو  4.٩مليار ش�خص
تصفح�وا اإلن������رتن�ت ه��ذه
الس�نة ،أي بزي����ادة  8٠٠مليون
ش�خص عم�ا كان علي�ه ع�دد
املست���خدمي�ن ق���ب���ل ال�ج�ائ�ح��ة.
وأدت تداب�ري احت�واء الوب�اء إىل إغ�الق عدد ال
يح�ى من ال�رشكات وامل�دارس يف كل أنحاء
العال�م ،وأحيان�ا ً ألش�هر متتالي�ة ،مم�ا دفع
املوظف�ني وتالميذ امل�دارس وطالب الجامعات
إىل استخدام اإلنرتنت ملواصلة العمل والدراسة،
يف حال توافر لديهم إمكان االتصال بالشبكة.

لكن توافر هذا االتصال ما زال مشوبا ً بانعدام
التكاف�ؤ ،إذ يعي�ش جميع م�ن ال يحظون به
تقريبا ً يف دول نامية ،أي ما نسبته  ٩6يف املئة.
ووس�ط املتصلني باالنرتنت ،ثمة مئات املاليني
ممن ال يس�تطيعون ذلك إال باستخدام وسائل
يتش�اركونها مع آخري�ن أو ال تتواف�ر لديهم
س�وى رسعة منخفضة ،مما يحد بشكل كبري
من استفادتهم من قدرات اإلنرتنت.

مشاريع التحول الرقمي لوزارة اإلتصاالت تدخل حيز العمل ..نظام القبول املركزي
يف اجلامعات االهلية سيتم اعتامده لطالب العام الدرايس اجلديد
أعل�ن املهندس بالس�م س�الم س�ميط مدير
مديرية خدم�ات االتصاالت واملعلوماتية عن
إتمام توقيع العقد الخ�اص بتنفيذ مرشوع
نظام القبول املركزي للتعليم االهيل ،لصالح
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .وأش�ار
مدي�ر املديري�ة إىل أن هذا العق�د يعترب األول
ال�ذي توقع�ه الرشك�ة العام�ة لالتص�االت
واملعلوماتية مع مؤسس�ة حكومية يف مجال
تنفيذ مش�اريع التحول الرقمي  .من جانبه
أوض�ح املهن�دس عص�ام عادل مدير قس�م
التح�ول الرقم�ي يف املديرية ان ه�ذا النطام
سيدخل العمل يف العام الدرايس الجديد  ،حيث
ت�م االتفاق م�ع ممث�يل وزارة التعليم العايل
عىل أن يتم تقديم الطالب خريجي الس�ادس

اإلعدادي بمختلف فروعه الراغبني بالدراسة
يف الجامع�ات االهلية من خ�الل هذا النظام.
مضيفا ً إىل أن لهذا النظام عدة مميزات تخدم
الجامع�ات والط�الب أهمها تقلي�ل الروتني
االداري ،وعمل قاعدة بيانات بأعداد الطالب،

وكذل�ك اختص�ار الوق�ت والجه�د والتكلفة
املالي�ة .وبامكان خريجي الصف الس�ادس
اإلع�دادي من كافة املحافظ�ات التقديم ألي
جامع�ة أهلي�ة بغ�ض النظ�ر ع�ن موقعها
الجغ�رايف ،مقاب�ل ثالث�ة آالف دين�ار فقط،
ليتم بعدها ارسال رس�الة تتضمن الجامعة
والقس�م الذي تم قبوله فيها وحس�ب درجة
املع�دل الخاصة به .يذكر ان مالكات مديرية
خدم�ات اإلتص�االت واملعلوماتية مس�تمرة
بالتعري�ف بمش�اريع التح�ول الرقم�ي يف
عم�ل وزارات الدولة من خ�الل ورش العمل
والزي�ارات املتكررة التي تقوم بها ،وحس�ب
توجيه�ات االدارة العلي�ا يف الرشك�ة العامة
لالتصاالت واملعلوماتية.

حتذير من حواسيب «خارقة» لرسقة بيانات حساسة
ح�ذر تقرير تقني م�ن أن قراصنة صينيني قد
يحاول�ون رسقة بيان�ات مش�فرة ذات أهمية
فائقة ،مثل معلومات طبية ودوائية حساس�ة
وتصمي������م�ات األس�لحة وهويات عمالء
االس�تخبارات بهدف فك تش�فريها مس�تقبال
عن طري�ق الحواس�يب الكمي�ة (الكمومية)،
وه�ي أجه�زة كمبيوت�ر يتوق�ع أن تعال�ج

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

البيانات برسعة وكفاءة غري مسبوقة.وحذرت
رشك�ة االستش�ارات التكنولوجي�ة األمريكية
«بوز أل�ني هاميلت�ون» ،يف تقرير له�ا بعنوان
«الته���دي�دات الصيني�ة يف الع�ر الكمي»،
م�ن رسق�ة «مجموع�ات التهدي�د الصيني�ة»
لبيان�ات مش�فرة هام�ة ،مش�رية إىل أن ف�ك
التشفري بمساعدة التقنية الجديدة يف املستقبل

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

س�يكون أرسع م�ن التش�فري بواس�طتها ما
يمنح القراصنة ميزة.ويقول التقرير ،املنشور
حديثا ،إنه رغم أنه لم تثبت فائ����دتها عمليا
بعد ،فإن مس�ار مثل هذه األجهزة «يش�ري إىل
أنها ق�د تحدث ثورة يف العق�ود املقبلة بالعديد
من الصناع�ات ،ويف النه���اية تقوض جميع
طرق التشفري» الحالية.

07801969233
07901463050
07709670606

واعت�رب األمني الع�ام لالتحاد الدويل
لالتصاالت ،هولني ج�او ،أن «جهدا ً
كبريا ً ما زال مطلوباً».
وتحمل الزيادة الكبرية غري املألوفة
يف ع�دد املس�تخدمني ع�ىل االعتقاد
ب�أن الجائح�ة ش�جعت الناس عىل
استخدام االنرتنت.
ومنذ عام  ،٢٠١٩اس�تخدم الشبكة
 78٢ملي�ون ش�خص إضافي�ني،
بزي�ادة قدره�ا  ١7يف املئ�ة ،وبلغت
الزي�ادة  ١٠يف املئ�ة يف الع�ام األول
للوب�اء ،وه�ي أقوى زيادة س�نوية
«خالل عقد»  ،بحسب االتحاد الدويل
لالتصاالت.
والحظ االتحاد أن س�بب عدم توافر
اتصال باإلنرتنت ال يعود بالرضورة
ً
مش�ريا إىل أن  ٩٥يف
إىل نق�ص البني�ة التحتية،
املئ�ة من س�كان العال�م يس�تطيعون نظريا ً
الوصول إىل شبكة الهاتف املحمول من الجيلني
الثالث والرابع.
وش�دد عىل أن تكلفة االتصال باإلنرتنت يجب
أال تتجاوز  ٢يف املئة من الدخل الس�نوي للفرد
يف دولة نامية ،لكي يكون يف متناول العامة.

فايزر تطور لقاح ًا ضد «أوميكرون»:
واثقون جد ًا جد ًا

بدأت رشكة «فايز» العمل عىل نسخة جديدة من لقاحها املضاد لكوفيد١٩-
تس�تهدف متحور «أوميكرون» يف حال ع�دم فعالية اللقاح املتداول حاليا يف
الحماية ،حسبما أعلن ،االثنني ،رئيس الرشكة ألبري بورال.
وق�ال ب�ورال يف مقابلة مع محطة «يس أن بي يس» األمريكية« :ال يزال هناك
الكث�ري من الغموض» بش�أن املتحور الجدي�د الذي رصدته جن�وب أفريقيا
ووصفت�ه منظمة الصح�ة العاملية بأن�ه «مُ قلق» .وأضاف« :س�نعرف أه ّم
ما يجب أن نعرفه خالل بضعة أس�ابيع» .وس�يلزم القيام بتجارب الختبار
فاعلي�ة اللقاحات الحالية للرشكة التي ت�م تطويرها مع رشكة «بايونتيك»
يف مواجه�ة «أوميكرون» لكن «إذا كان اللقاح (الحايل) أقل فعالية وأصبحنا
بحاج�ة لتطوي�ر لقاح جدي�د ،فقد بدأنا بالعم�ل عليه الجمع�ة ،قمنا بأول
نموذج للحمض النووي وهو س�يكون املرحل�ة األوىل يف تطوير لقاح جديد»
وفق املس�ؤول .وابتكرت «فايزر» ،س�ابقا ،نس�ختني جديدت�ني من لقاحها
ملواجهة متحورات «دلتا» و»بيتا»ّ ،
إل أنهما لم تستخدما.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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