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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

حسن الصحبة يزيد في محبة

 الـقـلـوب

ص2رئيس اجلمهورية لوزيري خارجية مرص واألردن: العراق يعطي أولوية لعالقاته مع أشقائه

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

القضاء يوجه بمحاسبة موظفيه ممن ينرشون الكتب الرسمية عرب مواقع التواصل االجتامعي 

الربملان ينهي الفصل الترشيعي الثاين.. واحللبويس يدعو للعمل من املحافظات

العراق يستعني بـ »خطة أممية« للحرب عىل املخدرات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تث�ر تج�ارة املخ�درات يف الع�راق تحدّياً 
حقيقي�اً بالنسب�ة للحكوم�ة والجه�ات 
األمنية والسّكان، وعىل أثر انتشارها بني 
الشباب، واتساع رقع�ة تجارتها، وتغّول 
املتاجرين بيها، باتت الحكومة تبحث عن 
حلول ليست محلّية فحسب، وإنما ايضاً 
عن نصائ�ح دولي�ة ملنع ه�ذه التجارة، 
وإنقاذ متعاطني املخدرات. وأعلنت وزراة 
العدل عن قيام مدير مكتب األمم املتحدة 
لشؤون املخدرات والجريمة بوضع خطة 
ملكافحة املخ�درات، بالتع�اون مع وزير 

العدل ف�اروق الشواني. وقالت الوزارة يف 
بي�ان تلقت »املستقب�ل العراقي« نسخة 
منه، إن “لق�اًء جمع املدي�ر األممي عيل 
برير، مع الشواني، تمخض عنه الخروج 
بخطة ملكافحة املخ�درات، تشمل إرسال 
خرباء لدائرة اإلص�اح العراقية؛ من أجل 
عق�د دورات تأهيلية للمدرب�ني”. وأبدى 
الفريق األمم�ي استعداده ل��� “تجهيز 
احتياج�ات دائ�رة اإلص�اح م�ن جميع 
النواح�ي، ومنه�ا املستلزم�ات الصحية 
وتوفر ورش عمل وندوات تأهيل نفسية 
للمدمني�ني من الن�زالء«. وب�ات االتجار 
باملخّدرات مشكلة كبرة تؤرق السلطات 

األمنية، يف وقت تعلن فيه سلطات الحدود 
بشكل يومي توقي�ف تجار مخّدرات عىل 
الح�دود العراقي�ة الربي�ة لع�دد من دول 
الج�وار بينه�ا إي�ران وسوري�ا.  ويعترب 
أمن السج�ون قضية يف غاي�ة الخطورة 
يف بل�د يحت�ّل املرك�ز ال��12 ع�ىل الئحة 
الدول األكثر فس�اداً يف العالم، إال أنه بدء 
يتزعزع. وفّر أمس األول السبت عدداً من 
املتهم�ني بتعاطي وتج�ارة املخدرات من 
أحد السج�ون رشقي بغ�داد، االمر الذي 
دف�ع إىل سلسلة من اإلق�االت التي الحت 

قادة األمنيني.
التفاصيل ص2

املرور متنع »منعًا باتًا« 
استخدام السيارة اخلاصة 

للعمل هبا كـ »تاكيس«

التخطيط تؤكد
 املصـادقـة علـى املشاريـع 

احليوية ملحافظة بابل

حمافظ بغداد يتفقد ميدانيًا اعامل
 توسعة وتأهيل سيطرة السالميات واملركز 

الصحي يف ابراهيم بن عيل

القوات األمنية تالحق »التجار اهلاربني« وتقبض على )8( منهم.. والعدل تعد لـ »دورات تأهيلية« إلنقاذ املتعاطني
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اجليش األردين جيري تدريبات »األسد املتأهب« بمشاركة )28( دولة
      بغداد / المستقبل العراقي

تنفذ القوات املس�لحة األردنية تدريبات »األسد 
املتأهب« مع الجانب األمركي بمشاركة العديد 
من الدول، وذلك من 25 أغسطس الجاري حتى 

5 سبتمرب املقبل.
تحقي�ق  إىل  العس�كري  التمري�ن  ويس�عى 
أهداف اس�راتيجية وتعبوي�ة لتعزيز التعاون 
والجاهزية بني الدول املشاركة والعمل املشرك 
يف مج�ال مكافح�ة اإلرهاب وتطوي�ر القدرات 

األمنية لقوات حرس الحدود.

كم�ا يه�دف التدري�ب إىل تطوير التع�اون بني 
أجهزة ومؤسس�ات الدولة املختلفة لاستجابة 
الداخلي�ة  واألزم�ات  األمني�ة  للتهدي�دات 
وزي�ادة تأث�ر عمليات املعلوم�ات واالتصاالت 

االسراتيجية.
وسيش�مل تمرين األس�د املتأهب التدريب عىل 
العمليات التقليدية وغ�ر التقليدية وإجراءات 
القيادة والس�يطرة، عاوة ع�ىل تدريب هيئات 
األركان عىل التخطيط العملياتي واللوجس�تي 

والتدريب عىل النقل الربي والجوي.
ويسعى التمرين إىل تعزيز قدرة القوات املسلحة 

عىل العمل املش�رك، حيث يشارك يف التدريبات 
28 دولة، إضافة إىل األردن.

يش�ار إىل أن تمري�ن األس�د املتأه�ب ينفذ عىل 
أرايض اململكة األردنية منذ عام 2011 يف مختلف 
ميادين التدريب التابعة للقوات املس�لحة وعدد 

من مدارس ومراكز التدريب.
ويحظى التمرين بمشاركة واسعة من مختلف 
صنوف األس�لحة الربي�ة والجوي�ة والبحرية، 
م�ن  املش�اركني  م�ن  العدي�د  إىل  باإلضاف�ة 
املؤسس�ات املعني�ة بإدارة األزم�ات والوزارات 

واألجهزة األمنية.

مكافحة االرهاب ينفذ عملية »الفجر اجلديد« 
يف احلوجية والعبايس والرشاد 

حمافظ كربالء يبحث التنسيق املشرتك والتعاون 
3مع وزير االعامر واالسكان والبلديات 3

        بغداد / المستقبل العراقي

شّدد رئيس الوزراء، عادل عبداملهدي، أمس 
األحد، عىل رضورة حماية مصادر املياه من 
التلوث والعمل عىل ترسيع إنجاز املشاريع 
وتأهيل وتشغيل محطات املعالجة املعطلة. 
ووفقا لبيان نرشه مكتبه اإلعامي، تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة، فقد عقد عبد 
امله�دي  “اجتماع�ا ألعضاء لجن�ة الحملة 
الوطنية للحف�اظ عىل مص�ادر املياه من 
التل�وث املنبثقة عن األم�ر الديواني ) ٩٩( 
، وج�رى خ�ال االجتم�اع  لسن�ة 2018 

بحث الواق�ع البيئي وجهود معالجة تلوث 
مصادر املياه واألنه�ر وترشيد االستهاك 
واملشاري�ع املنج�زة وتأهي�ل املعطلة وما 
ت�ّم إنج�اُزُه يف األشهر السابق�ة والخطط 
املستقبلي�ة وحم�ات التوعي�ة الازم�ة”. 
وأكد عىل “أهمية موضوع حماية مصادر 
املي�اه م�ن التل�وث ورضورة اي�اء ه�ذا 
املل�ف األهمي�ة الت�ي يستحقه�ا ، والعمل 
املشاري�ع وتأهي�ل  انج�از  ع�ىل ترسي�ع 
وتشغي�ل محط�ات املعالج�ة املعطلة، كم 
وج�ه عبدامله�دي بتقديم “دراس�ة عاجلة 
ع�ن جمي�ع املحط�ات املتوقف�ة؛ لغرض 

كس�ب الوقت وإطاق التخصيصات املالية 
الازم�ة”. ودعا رئيس مجل�س الوزراء إىل 
“إرشاك الحكوم�ات املحلي�ة والجامع�ات 
واملراك�ز البحثي�ة واملجتمعي�ة كافة بهذا 
الجهد وتلق�ي الحلول واملقرحات ملعالجة 
التل�وث البيئ�ي، داعي�ا إىل حمل�ة توعي�ة 
إعامي�ة؛ من أج�ل الحفاظ ع�ىل مصادر 
املي�اه وحمايته�ا م�ن التل�وث”. وحسب 
البي�ان، ح�ر االجتم�اع وزي�ر الصح�ة 

والبيئة عاء عبدالصاحب العلوان.

التفاصيل ص2

رئيس الوزراء جيتمع بكوادر )7( وزارات.. ويطالب
 بـ »دراسة عاجلة« عن مشاريع املياه

وزير الداخلية حيدد موعد
 افتتاح منفذ القائم.. وجملس االنبار: 

الكلفة مليون دوالر
ص2
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استثامر بغداد تكشف عن توفري )50( الف فرصة عمل من املشاريع االستثامرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت هيئة استثم�ار بغداد ع�ن تحقيقها نسبة 50 باملئ�ة من خطته�ا االستثمارية لقطاع 
السكن، فيما كشفت عن أن املستقبل سيضمن نحو مليون فرصة عمل يف العراق.

وق�ال رئيس الهيئة شاكر الزاميل أن “قانون االستثم�ار النافذ حاليا منح املستثمرين املحليني 
واالجان�ب امتيازات كبرية منها حق تملك االرايض ملشاريع السك�ن او تأجريها ألعوام طويلة، 
عالوة عىل خروج رؤوس االموال بالنسبة لالجانب منهم مع السماح بجلب العمالة واالمتيازات 

الرضيبية، مع حق التقايض باملحاكم الدولية”.
وافصح الزاميل عن “توفري املشاريع االستثمارية ل� 50 الف فرصة عمل مبارشة وغري مبارشة«، 
مؤكدا انه حال انجاز جميع املشاريع الحالية، فستوفر اكثر من مليون فرصة عمل المتصاص 
البطال�ة«. ونّوه ب�أن مشاريع االستثمار تنفذ وفق خارط�ة استثمارية بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالق�ة، فض�ال عن ان الخارطة تعد مع وزارة التخطي�ط بحسب مؤرشات حاجة السوق 

للقطاعات املختلفة كالصحة والرتبية والتعليم والزراعة والصناعة والسكن”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تثري تجارة املخ�درات يف العراق تحدّياً 
حقيقياً بالنسب�ة للحكومة والجهات 
األمنية والسّك�ان، وعىل أثر انتشارها 
بني الشباب، واتس�اع رقعة تجارتها، 
وتغّول املتاجرين بيها، باتت الحكومة 
ليس�ت محلّي�ة  تبح�ث ع�ن حل�ول 
فحسب، وإنما ايضاً عن نصائح دولية 
ملنع ه�ذه التجارة، وإنق�اذ متعاطني 

املخدرات.
وأعلن�ت وزراة العدل ع�ن قيام مدير 
مكتب األمم املتحدة لشؤون املخدرات 
ملكافح�ة  خط�ة  بوض�ع  والجريم�ة 
املخ�درات، بالتعاون م�ع وزير العدل 

فاروق الشواني.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نسخة منه، إن “لقاًء جمع 
املدي�ر األممي عيل برير، مع الشواني، 
تمخ�ض عنه الخروج بخطة ملكافحة 
املخ�درات، تشمل إرسال خرباء لدائرة 

اإلصالح العراقية؛ من أجل عقد دورات 
تأهيلية للمدربني”.

وأبدى الفريق األمم�ي استعداده ل�� 
“تجهيز احتياجات دائرة اإلصالح من 
جميع النواح�ي، ومنه�ا املستلزمات 
الصحي�ة وتوف�ري ورش عمل وندوات 
تأهيل نفسية للمدمنيني من النزالء«.

وبات االتجار باملخّدرات مشكلة كبرية 
تؤرق السلطات األمنية، يف وقت تعلن 
في�ه سلط�ات الح�دود بشك�ل يومي 
توقي�ف تجار مخ�ّدرات ع�ىل الحدود 
العراقية الربية لع�دد من دول الجوار 

بينها إيران وسوريا. 
ويعت�رب أمن السج�ون قضية يف غاية 
الخطورة يف بلد يحتّل املركز ال�12 عىل 
الئحة الدول األكثر فساداً يف العالم، إال 

أنه بدء يتزعزع.
وف�ّر أم�س األول السب�ت ع�دداً م�ن 
املتهم�ني بتعاطي وتج�ارة املخدرات 
من أحد السج�ون رشقي بغداد، االمر 
الذي دفع إىل سلسلة من اإلقاالت التي 

الحت قادة األمنيني.
وأعلن�ت وزارة الداخلية القبض عىل 8 
من بني 15 موقوفا تمكنوا من الفرار 

من أحد مراكز الرشطة.
وقال اللواء سعد معن، املتحدث باسم 
الوزارة: »ألقينا القبض عىل 8 هاربني 
م�ن أصل 15 ف�روا من سج�ن مركز 

رشطة القناة« يف رشق العاصمة. 
وشهدت بغداد، بعد الحادثة، إجراءات 
أمني�ة مش�ددة وإغالق�ا شب�ه كامل 
ملداخله�ا وعملي�ات تدقي�ق بحثا عن 

الهاربني.
وأصدر وزير الداخلية العراقي ياسني 
الي�ارسي أم�راً بإقال�ة 3 مسؤول�ني، 
ه�م قائد رشطة بغ�داد ومدير رشطة 
الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، بعد 
ه�روب املوقوفني، كما ق�رر حجزهم 
يف مق�ر ال�وزارة، باإلضاف�ة إىل حجز 
ضباط مرك�ز رشطة القن�اة وجميع 
عنارص الرشط�ة الذين كانوا مكلفني 

بالواجب أثناء الحادث. 

وشه�دت بغداد، فور هروب املساجني 
الذين ألق�ي القبض عليه�م عىل ذمة 
قضاي�ا تتعل�ق باملخ�درات، إجراءات 
أمني�ة مش�ددة وإغ�الق شب�ه كامل 
ملداخلها وعمليات تدقيق بحثا عنهم. 
ووجه اليارسي بتشكيل لجنة تحقيق 
من كبار ضباط ال�وزارة للكشف عن 
مالبس�ات ح�ادث ه�روب املوقوفني، 
كم�ا أم�ر بتشكي�ل ع�دة ف�رق عمل 
للبحث والتحري عن الهاربني وتكثيف 
وتوحي�د  االستخباراتي�ة  اإلج�راءات 

الجهود للقبض عليهم. 
ون�رش فيدي�و ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي، يصور لحظة الهروب التي 
جرت دون مواجهات مع قوات حماية 

املركز الذي بدا خاليا من الحراسة. 
وقال مصدر أمن�ي أن عملية الهروب 
الح�رس  ت�����قدي�م  أثن�اء  تم�ت 
الطعام للموقوغ�ني إذ أق��دم أحدهم 
عىل سحب الحرس ورضبهم، وتمكن 

15 شخصا من الفرار.

القوات األمنية تالحق »التجار اهلاربني« وتقبض على )8( منهم.. والعدل تعد لـ »دورات تأهيلية« إلنقاذ املتعاطني

العراق يستعني بـ »خطة أممية« للحرب عىل املخدرات

رئيس الوزراء جيتمع بكوادر )7( وزارات.. ويطالب بـ«دراسة عاجلة« عن مشاريع املياه

رئيس اجلمهورية لوزيري خارجية مرص واألردن: العراق يعطي أولوية لعالقاته مع أشقائه

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ّدد رئيس الوزراء، ع�ادل عبداملهدي، أمس 
األحد، ع�ىل رضورة حماية مصادر املياه من 
التل�وث والعمل عىل ترسيع إنج�از املشاريع 

وتأهيل وتشغيل محطات املعالجة املعطلة.
ووفقا لبي�ان نرشه مكتب�ه اإلعالمي، تلقت 

»املستقب�ل العراق�ي« نسخة، فق�د عقد عبد 
امله�دي  “اجتماع�ا ألعض�اء لجن�ة الحمل�ة 
الوطنية للحفاظ عىل مصادر املياه من التلوث 
املنبثقة عن األمر الديواني ) ٩٩( لسنة 2018 
، وج�رى خالل االجتماع بح�ث الواقع البيئي 
وجهود معالجة تلوث مص�ادر املياه واألنهر 
وترشيد االستهالك واملشاريع املنجزة وتأهيل 

املعطل�ة وما ت�ّم إنجاُزُه يف األشه�ر السابقة 
التوعي�ة  وحم�الت  املستقبلي�ة  والخط�ط 
الالزمة”. وأكد ع�ىل “أهمية موضوع حماية 
مصادر املياه من التل�وث ورضورة ايالء هذا 
امللف األهمي�ة التي يستحقه�ا ، والعمل عىل 
ترسي�ع انج�از املشاري�ع وتأهي�ل وتشغيل 
محطات املعالجة املعطلة، كم وجه عبداملهدي 

بتقديم “دراسة عاجلة ع�ن جميع املحطات 
املتوقف�ة؛ لغ�رض كس�ب الوق�ت وإط�الق 
التخصيص�ات املالية الالزم�ة”. ودعا رئيس 
مجلس الوزراء إىل “إرشاك الحكومات املحلية 
والجامعات واملراكز البحثية واملجتمعية كافة 
بهذا الجهد وتلقي الحلول واملقرتحات ملعالجة 
التلوث البيئي، داعيا إىل حملة توعية إعالمية؛ 

من أجل الحفاظ عىل مصادر املياه وحمايتها 
م�ن التلوث”. وحسب البيان، حرض االجتماع 
وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة ع�الء عبدالصاح�ب 
العل�وان ، ووكالء وزارات: الصح�ة، واملالية، 
والتخطي�ط، واإلسكان واإلعم�ار والبلديات، 
والزراع�ة ، والصناعة واملع�ادن، والكهرباء، 
ومدي�ر عام دائ�رة املخلفات الصلب�ة والبيئة 

يف أمان�ة بغداد، ومدير ع�ام التوعية واإلعالم 
البيئ�ي، والصح�ة العام�ة يف وزارة الصح�ة 
والبيئة، وعدد من املديرين العامني لدائرة املاء 
يف وزارة اإلسكان، وديواني الوقفني: الشيعي 
والسني، وممثلني ع�ن الهيئة العليا للتنسيق 
ب�ني املحافظات، ومنظم�ات املجتمع املدني، 

وهيئة املستشارين.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح صالح 
لوزيري خارجية م�ر واألردن، أمس االحد، ان 
العراق يعطي أولوية لعالقاته مع أشقائه العرب، 

مشددا عىل أهمية استم�رار التنسيق والتشاور 
ب�ني األشق�اء.  وقال املكت�ب االعالم�ي لرئاسة 
الجمهوري�ة يف بيان تلق�ت »املستقبل العراقي« 
نسخ�ة من�ه، إن »رئي�س الجمهوري�ة استقبل 
يف قر الس�الم ب بغداد، وزي�ري خارجية مر 

سام�ح شك�ري، واألردن أيمن الصف�دي، واكد 
ان الع�راق يعط�ي أولوية لعالقاته م�ع أشقائه 
وفق�اً لسياس�ة االنفت�اح عىل محيط�ه العربي 
وعمق�ه اإلسالم�ي التي نحرص ع�ىل ترسيخها 
من خالل تبادل األفكار وال�رؤى بشأن القضايا 

واألح�داث الراهن�ة«، مش�رياً إىل »أهمية تطوير 
أسس العمل العربي املش�رتك لتحقيق الرفاهية 
واالزدهار االقتصادي لشعوبنا«. واضاف املكتب، 
أن »رئي�س الجمهوري�ة أش�اد بعق�د االجتماع 
الع�راق وم�ر  الثالث�ي ب�ني وزراء خارجي�ة 

واألردن ب بغداد ال�ذي يجسد الرغبة والسعي بأن 
يك�ون بلدنا ساحة لتالقي األشق�اء واألصدقاء، 
وتب�ادل املصالح املشرتكة بم�ا ُيسهم يف تحقيق 
أم�ن واستقرار املنطق�ة«، مشدداً ع�ىل »أهمية 
متابع�ة تنفيذ مخرجات قمة قادة الدول الثالث، 

الت�ي ُعق�دت يف شه�ر آذار امل�ايض ب القاهرة«. 
بدورهما، جدد الوزي�ران رغبة بلديهما بتطوير 
آلي�ات التع�اون والتكام�ل يف مختل�ف املجاالت، 
ووقوفهما إىل جانب الشع�ب العراقي يف تحقيق 

آماله يف العيش بسالم وأمان وتطور دائم.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد عض�و مجلس محافظة األنبار 
فرحان الدليم�ي بأن وزير الداخلية 
ياس�ني الي�ارسي ح�دد األول م�ن 
شه�ر أيل�ول املقب�ل موع�داً إلعادة 
افتت�اح منفذ القائ�م الحدودي مع 
سوري�ا،  فيما ت�م تخصيص مليار 
و500 مليون دين�ار عراقي )حوايل 

1,25 ملي�ون دوالر( لدع�م جه�ود 
إع�ادة افتتاح املنف�ذ.  وقال فرحان 
الدليم�ي  إن »وزير الداخلية ياسني 
اليارسي أجرى اجتماعاً مع أعضاء 
من حكومة األنبار املحلية يف مدينة 
الرم�ادي، وأطلعه�م بافتتاح منفذ 
القائم الحدودي مع سوريا يوم 1/ 
٩ وبإم�ر م�ن رئيس ال�وزراء عادل 
عب�د املهدي«. وأض�اف الدليمي، أن 

املركزية تتضمن  الحكوم�ة  »خطة 
افتت�اح منف�ذ القائ�م )القدي�م( يف 
الوقت الحارض عىل أن تتم املبارشة 
بالعم�ل بانشاء املنف�ذ الجديد الذي 
يبعد نح�و 3 كم عن قض�اء القائم 
وعرض�ه الستثم�ار«. وأوض�ح، أن 
»آلية العم�ل ستكون إنشاء كرفات 
يف املنفذ القديم بدالً من املباني التي 
ُدم�رت بالكام�ل من قب�ل مجرمي 

داع�ش إبان سيطرته ع�ىل املنفذ«، 
مؤك�داً »ع�زم الحكوم�ة املركزي�ة 
افتت�اح املنف�ذ يف املوع�د املحدد بعد 
توفري كاف�ة املستلزمات ». بدوره، 
وأعلن مجل�س محافظة األنبار، إن 
حكومة األنبار تدع�م كافة الجهود 
التي تص�ب يف مصلح�ة املحافظة. 
وأكد أن إعادة افتتاح املنفذ ستسهم 
يف تشغي�ل العاطل�ني ع�ن العم�ل، 

فضال عن دخول البضائع السورية 
إىل املحافظة وعودة أسطول التجارة 
ب�ني البلدي�ن. وأوض�ح أن استقرار 
األوضاع األمنية يف عموم مدن األنبار 
ساهم باتخاذ قرار افتتاحه من قبل 
الحكومت�ني املركزي�ة واملحلية بعد 
تأمني كافة الطرق املؤدية إىل املنفذ، 
وإىل  بغ�داد  العاصم�ة  إىل  وص�وال 

محافظات العراق األخرى.

وزير الداخلية حيدد موعد افتتاح منفذ القائم.. وجملس االنبار: الكلفة مليون دوالر
        بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس القضاء االعىل محاسبة املوظف 
الذي ينرش الكتب الرسمية يف مواقع التواصل 
االجتماع�ي.  وق�ال املجل�س يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراق�ي« نسخة منه نسخة منه 

إن »املجلس ق�رر محاسبة أي موظف ضمن 
مالك�ه مم�ن يقوم�ون بن�رش م�ا يطلعون 
علي�ه بحك�م وظيفتهم، يف مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي«. وتاب�ع ان »املجل�س ع�د ذلك 
سلوكا غ�ري الئق يحاسب عليه القانون وفق 

احكام املادة 327 من قانون العقوبات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

انتهى، أمس األحد، رسمي�ًا الفصل الترشيعي 
الثان�ي م�ن السن�ة الترشيعي�ة األوىل ملجلس 
النواب بعد تمديده لشهر كامل. وبدأت العطلة 
الترشيعي�ة للنواب وتستمر ل�� 30 يوماً. أعلن 
رئيس مجلس النواب محم�د الحلبويس نهاية 
الفص�ل الترشيعي الثاني بعد تمديده إىل شهر 
واح�د. وق�ال رئيس املجل�س، يف بي�ان ملكتبه 
اإلعالم�ي تلق�ت »املستقبل العراق�ي« نسخة 

من�ه، إن »يوم السبت املواف�ق 3 آب هو نهاية 
الفص�ل الترشيعي الثاني/ السن�ة الترشيعية 
األوىل للدورة النيابية الرابعة«. ودعا الحلبويس 
أعضاء مجلس النواب إىل »االستمرار بممارسة 
دوره�م الرقابي والتواج�د بمكاتب املجلس يف 
املحافظات«. وكانت رئاسة مجلس النواب قد 
قررت يف الثاني من تموز املايض تمديد الفصل 
الترشيع�ي الثان�ي ملدة شه�ر واحد م�ن أجل 
إنج�از القوانني املهم�ة«. ومن املق�رر ان يبدأ 

الفصل الترشيعي الثالث يف 3/201٩/٩.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذي  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  اعلن�ت 
ق�ار، أمس االح�د، عن الق�اء القبض عىل 
)30( متهم�ا بقضايا جنائي�ة مختلفة يف 

املحافظة.
وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »من خالل تنفيذ 
الفعالي�ات و املمارسات األمني�ة اليومية 
تمكن�ت أقس�ام وتواب�ع مديري�ة رشطة 

محافظة ذي قار واملنشات خالل ال� ) 72 
( ساع�ة املاضي�ة من القبض ع�ىل )30( 

متهما«.
واضاف�ت ان املتهم�ني »مطلوبني بقضايا 
العم�د  القت�ل  جنائي�ة مختلف�ة اهمه�ا 
وحي�ازة  واالحتي�ال  والتهدي�د  والرسق�ة 
أملخ�درات باإلضافة إىل ضبط مواد مخدرة 
ومرشوبات كحولية واتخذت بحقهم كافة 
اإلجراءات القانوني�ة الالزمة وتم إحالتهم 

اىل الجهات التحقيقية املختصة«.

القضاء يوجه بمحاسبة موظفيه ممن ينرشون الكتب 
الرسمية عرب مواقع التواصل االجتامعي 

الربملان ينهي الفصل الترشيعي الثاين.. واحللبويس 
يدعو للعمل من املحافظات

رشطة ذي قار تعتقل )30( متهاًم بقضايا جنائية خمتلفة خالل )72( ساعة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة القانونية النيابية عزمها جمع 
تواقي�ع نيابي�ة لتعدي�ل قان�ون االنتخاب�ات 
املحلية بداية الفصل الترشيعي الثالث ملجلس 
الن�واب، فيم�ا بين�ت أن التعدي�ل سيتضمن 
“سانت ليغو” وموع�د تدقيق سجل الناخبني 

يف محافظة كركوك.
وقال عضو اللجنة حسني العقابي يف تريح 
صحف�ي إن “قانون االنتخاب�ات املحلية مرر 
بفق�رات مخالف�ة للقانون بسب�ب الضغوط 
السياسي�ة لتحقيق مصالحه�ا”، الفتا إىل إن 
“فقرة تدقيق سج�ل الناخبني يف كانون األول 
من العام املقبل تعد ابرز املخالفات، فضال عن 

سانت ليغو 1،٩ الذي جعل قانون االنتخابات 
مح�ل استحواذ الكت�ل الكبرية ع�ىل مجالس 

املحافظات”.
وأض�اف أن “هنال�ك توج�ه نياب�ي بجم�ع 
تواقي�ع لتعدي�ل قان�ون االنتخاب�ات املحلية 
بداي�ة الفصل الترشيع�ي الثال�ث”، مبينا أن 
“مفوضية االنتخابات قادرة عىل تدقيق سجل 

الناخبني بكركوك خالل ثالثة أشهر قبل إجراء 
االنتخابات املحلية”.

وهاجم عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، 
يف وق�ت ساب�ق ، الق�وى السياسي�ة داخ�ل 
الربملان، متهما إياه�ا ب�”التالعب” يف فقرات 
القان�ون حس�ب أمزجته�ا السياسي�ة، فيما 

اعترب القانون رشعنة جديدة للتزوير.

القانونية الربملانية تعتزم مجع تواقيع لتعديل قانون االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد ناشط ايزيدي مقيم يف املانيا، وجود معلومات 
مؤك�دة بش�أن تواج�د مختطف�ات ايزيديات يف 
السعودي�ة، الفت�ا إىل أن جهات تدع�م “ داعش” 
وق�ال  الخلي�ج.  دول  إىل  املختطف�ات  اوصل�ت 
الناشط عي�ى سعدو يف تريح�ات متلفزة إن 
“هناك اكثر م�ن 2٩00 ايزيدي مايزال مصريهم 
مجهوال”، مؤكدا أن “هناك معلومات تؤكد وجود 

سباي�ا ايزيديات يف تركي�ا والسعودية”. وأضاف 
سع�دو، أن “جه�ات تتعاون م�ع داعش اوصلت 
االيزيديات اىل السعودي�ة وتركيا”، مؤكدا أنه “ال 
يوج�د اي تحقيق باب�ادة االيزيدي�ني بعد خمس 

سنوات من وقوعها”.
 ودعا سعدو إىل “محاكمة قيادات البيشمركة ألن 
القوات انسحبت بشك�ل مفاجئ ورسيع”، الفتا 
إىل أن “البيشمرك�ة لم تطلق رصاصة واحدة عىل 

داعش يف سنجار”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلعالم األمني، أمس األحد، قتل عدد 
م�ن »اإلرهابي�ني« والعثور عىل عب�وات وأحزمة 
ناسف�ة وتدم�ري أوك�ار وأنف�اق بعملي�ات إنزال 
ج�وي يف مناط�ق متفرق�ة من كرك�وك.  وقالت 
الخلية يف بي�ان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن�ه »وفقاً ملعلوم�ات استخباري�ة دقيقة، 
نف�ذت قوات جه�از مكافح�ة اإلره�اب البطلة، 

عملي�ات إنزال ج�وي، بإسناد م�ن القوة الجوية 
العراقي�ة وط�ريان الجي�ش وط�ريان التحال�ف 
ال�دويل يف مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية 
العبايس«. وأضاف البيان، أن »العملية التي أطلق 
عليه�ا الفج�ر الجديد، أسفرت ع�ن قتل عدد من 
اإلرهابي�ني والعث�ور عىل مجموعة م�ن العبوات 
واألحزم�ة الناسف�ة، فض�اًل عن تدم�ري عدد من 
األوك�ار واألنفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من 

اإلرهابيني بواسطة الرضبات الجوية املبارشة«.

ناشط ايزيدي يتحدث عن »معلومات مؤكدة« تفيد بوجود 
خمتطفات ايزيديات يف السعودية

مكافحة االرهاب ينفذ عملية »الفجر اجلديد« يف احلوجية 
والعبايس والرشاد 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة املنافذ الحدودية افتتاح منفذ 
القائم الحدودي مع س�وريا مطلع ش�هر 

ايلول املقبل.
»املس�تقبل  تلق�ت  للهيئ�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »رئيس هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة كاظ�م العقاب�ي رافق 
وزي�ر الداخلي�ة ياس�ن الي�ارسي وقائد 
قوات حرس الحدود يف زيارته التفقدية إىل 

محافظة االنبار«.
وأض�اف البي�ان ان »الوفد عق�د اجتماعا 
موس�عا يف قيادة رشطة االنب�ار بحضور 
قائ�د رشطة املحافظة وعدد من القيادات 

االمنية«.
وأض�اف انه »ت�م اللقاء بمحاف�ظ االنبار 
ملناقش�ة التحض�رات اإلداري�ة والفني�ة 
املتعلقة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 
الخاص بفتح منف�ذ القائم الحدودي مع 

سوريا«.
وأش�ار اىل انه »م�ن املؤمل افتت�اح منفذ 
القائ�م الحدودي مع س�وريا يف األول من 

شهر أيلول املقبل .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة، عن 
تسويقها أكثر من 40 مليون بيضة مائدة 
و72 طن من الدجاج املجزور اىل االس�واق 
املحلية خالل ش�هر تم�وز لغرض تحقيق 
االكتفاء الذاتي وس�د حاج�ة املواطنن يف 

املحافظة.
ورد  ال�وزارة  م�ن  ص�در  بي�ان  وق�ال 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان ” انتاج بيض 
املائ�دة ضم�ن مش�اريع تربي�ة الدج�اج 
البياض العامل�ة ضمن الرقعة الجغرافية 
لعم�ل املديري�ة خ�الل ش�هر تم�وز بلغ 
ت�م  بيض�ة  )40.385.500(ملي�ون 
تسويقها اىل االس�واق املحلية منتجة من 
15 م�روع يف الوقت ال�ذي بلغ فيه عدد 
الدج�اج البياض يف مرحل�ة االنتاج لهذه 
املش�اريع)1.619.550( ملي�ون دجاجة 
وأكثر م�ن )494.400( دجاجة يف مرحلة 

الرتبية”.
واضاف�ت انه ” ت�م تس�ويق 72 طن من 
الدج�اج املج�زور م�ن خ�الل مجزرت�ن 
مجازت�ن ضمن الرقع�ة الجغرافية لعمل 
املديري�ة يف الوق�ت ال�ذي بل�غ في�ه عدد 
دجاج اللحم املنتج 407 طن من خالل 14 

مروع مجاز النتاج افراخ اللحم”.
واوضح�ت ان “ه�ذه املش�اريع بمختلف 
انواعها فرضت حض�ور متميز ملنتجاتها 
يف مختل�ف االس�واق العراقية واس�تمرار 

النهوض بالعملية الزراعية يف البالد.

املنافذ تعلن افتتاح 
منفذ القائم مطلع 

الشهر املقبل

زراعة الرصافة تسوق »40« 
مليون بيضة و »72« طن 

من الدجاج خالل شهر متوز
    المستقبل العراقي / على ابراهيم

اس�تقبل محافظ كربالء املقدس�ة  نصيف جاسم الخطابي 
وزي�ر االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات بنك�ن 
ريكاني والوفد املرافق له بحضور رئيس مجلس 
املحافظة عيل املالك�ي والنائب االول للمحافظ 
والنائ�ب الثان�ي وع�دد م�ن اعض�اء مجل�س 
املحافظة ». وجرى خالل اللقاء »بحث التنسيق 
املشرتك والتعاون واهم القضايا املتعلقة مابن 
الحكومة املحلية والوزارة وخصوصا املشاريع 
املتلكئة واملش�اريع غر املس�تلمة بسبب عدم 
انجازها بالكامل كم�روع ماء كربالء املوحد 
ومروع مج�اري كربالء والهندي�ة والخرات 
وغره�ا م�ن املش�اريع التي عرضه�ا من قبل 

م�دراء الدوائر البلدية والبلديات واملج�اري واملاء ».وكما تم 
»التط�رق اىل مروع الجزيرة 1 والجزي�رة 2 الخاص ببناء 
الوح�دات الس�كنية للمواطنن وت�م معالجة مش�كلة هذا 

امل�روع بتنفي�ذه من خالل رشك�ة اس�تثمارية وايضا تم 
مناقشة موضوع االحياء العشوائية واالحياء الزراعية ضمن 
مركز املدينة ». وايضا تم مناقشة االجراءات الخاصة بقطع 
املواطن�ن وت�م وضع الي�ة مناس�بة ورسيعة 
ولغرض تس�هيل االجراءات ومن مبدأ التكامل 
يف العم�ل ماب�ن ال�وزارة والحكوم�ة املحلي�ة 

والرؤية املشرتكة للمشاكل والحلول 
وت�م اعط�اء صالحي�ات مهم�ة اىل الحكوم�ة 
االرساع  اج�ل  الدوائ�ر م�ن  املحلي�ة وم�دراء 
باملش�اريع ورفع وترة العم�ل من اجل تقديم 

خدمة اكرب للمواطنن
وعق�د بعد اللق�اء مؤتمر صحفي مش�رتك تم 
التوضي�ح فيه م�ا تمخض اللقاء م�ن قرارات 

وكذلك االجابة عىل تساؤالت الصحفين.

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت املحكم�ة االتحادية العليا، موقعها 
باللغة االنكليزية، الفتة إىل اهمية التواصل 
م�ع ال�رأي العام ال�دويل واطالع�ه عىل ما 

يصدر عن القضاء الدستوري العراقي.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكم�ة إياس 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الس�اموك، 
العراق�ي«، إن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
اطلق�ت الي�وم النس�خة االلكرتوني�ة من 
موقعه�ا االلكرتوني«. واضاف الس�اموك، 
ان »املوقع سوف يتضمن عدداً من االبواب 

الت�ي تمّكن الرأي الع�ام الدويل من االطالع 
يف  الدس�توري  القض�اء  نش�اطات  ع�ىل 
العراق«. وب�ن، ان »جميع اخبار املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا س�وف تن�ر باللغت�ن 
العربية واالنكليزية، وكذلك الحال بالنسبة 
للس�ر الذاتي�ة للس�ادة القض�اة اعض�اء 
املحكم�ة، وتاري�خ القضاء الدس�توري يف 
الع�راق«. وأوض�ح، أن »اط�الق النس�خة 
الجديدة من املوقع ج�اء بعد نجاح تجربة 
ترجمة احكام املحكمة االتحادية العليا إىل 
اللغة االنكليزية، ونس�بة االقبال عليها من 

الباحثن الدولين .

   بغداد / المستقبل العراقي

تفقد وزير امل�وارد املائية جمال العاديل، 
موق�ع س�دة س�امراء وقن�اة الثرث�ار 

الفيضانية.
وق�ال بيان لل�وزارة، ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »الوزير اطلع عىل األعمال 
التي تنفذها املالكات الفنية والهندسية 
لتش�كيالت ال�وزارة يف توس�عة القن�اة 
الفيضانية وازالة الرتسبات من منطقة 
مؤخ�ر ناظم س�امراء - الثرث�ار بهدف 
توسعة مقطع القناة لضمان امرار اكرب 

تصاريف فيضانية ممكنة خالل املوسم 
الشتوي القادم«.

واض�اف، ان »الوزير اثن�ى عىل الجهود 
الجه�د  قب�ل  م�ن  املبذول�ة  املتمي�زة 
الهن�ديس لل�وزارة العام�ل يف امل�روع 
بالرغم م�ن الظروف الصعب�ة املحيطة 
بالعمل وحثهم عىل ب�ذل املزيد من اجل 
انجاز العم�ل يف الوقت املحدد، كما اثنى 
س�يادته عىل جه�ود الق�وات االمنية ملا 
تقدمه من دعم واس�ناد لكوادر الوزارة 
وتهيأة الظروف املناس�بة لتنفيذ املهمة 

املوكلة اليهم .

اطالق النسخة االنكليزية من املوقع 
االلكرتوين للمحكمة االحتادية العليا

وزير املوارد املائية يتفقد سدة سامراء 
وقناة الثرثار

   بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، ما 
وصفته ب�«اللبس الحاصل« يف فهم كتاب 
االمان�ة العام�ة ملجل�س الوزراء بش�أن 
تكلي�ف وتدوي�ر واعفاء امل�دراء العامن 
يف تش�كيالت ال�وزارة العامة.ونقل بيان 
لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي« عن 
مدير ع�ام الدائرة االداري�ة واملالية فيها 
دي�ار عبدالل�ه خلي�ل قوله�ا توضح فيه 
»اللبس الحاصل يف فهم ماجاء بمضمون 
االمان�ة  يف  القانوني�ة  الدائ�رة  كت�اب 
العام�ة ملجلس ال�وزراء الع�دد 2266 يف 
2019/7/25 بخص�وص تكليف وتدوير 
واعفاء املدراء العامن واصحاب املناصب 

الخاص�ة يف مرك�ز الوزارة والتش�كيالت 
العام�ة التابع�ة له�ا ردا ع�ىل ماتداولته 
وس�ائل االع�الم املختلفة«.وقال�ت خليل 
ان »كتاب االمان�ة العامة ملجلس الوزراء 
املذكور جاء تأكيدا للتعليمات والضوابط 
الص�ادرة م�ن االمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء الدائ�رة القانوني�ة )الس�ابقة( 
والتدوي�ر  التكلي�ف  اج�راءات  بش�أن 
واصح�اب  العام�ن  للم�دراء  واالعف�اء 
املناصب العليا« مشرة اىل انه »سبق وان 
تم اصدار كتاب م�ن الدائرة القانونية يف 
االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء بالعدد 
2551 يف 2019/1/23 واملتضمن توجيه 
رئي�س مجلس ال�وزراء برتوي�ج طلبات 

التعين والتكليف من خالل مكتبه .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير العدل فاروق أمن الشواني، استعداد 
وزارته لعقد اتفاقيات مش�رتكة مع نظرتها 
االندونيسية يف مجاالت متعددة.جاء ذلك خالل 
استقباله بمكتبه الرسمي، السفر االندونييس 
ل�دى بغ�داد بانب�اج أنتاريكس�و.وذكر بي�ان 
ملكتبه، تلقته »املستقبل العراقي«، » الشواني 
اكد استعداد وزارة العدل لتطوير العالقات مع 
نظرتها االندونيس�ية يف جمي�ع املجاالت ذات 
االهتمام املشرتك اضافة اىل تبادل الخربات بن 
البلدين«.وبن ش�واني خ�الل اللقاء« امكانية 
توقيع اتفاقيات قانونية بن البلدين ومذكرات 
تفاهم يف مجال تب�ادل املحكومن واملعلومات 
بش�أن املطلوبن للقضاء«، مش�را اىل« وجود 

جالي�ة عراقية يف اندونيس�يا كما توجد جالية 
اندونيسية يف العراق، االمر الذي يحتم االهتمام 
ب�كال الجاليت�ن ووضعه�ا ضم�ن أولوي�ات 
الحكومت�ن يف البلدين ومتابع�ة احتياجاتهم 
للوص�ول اىل اتفاقية قانونية مش�رتكة تنظم 

عالقات الجاليتن يف البلدين الصديقن«.
م�ن جانب�ه اك�د الس�فر اإلندوني�يس اهمية 
عقد اتفاقيات ثنائي�ة تنظم الجانب القانوني 
للرعاي�ا يف البلدي�ن، مؤك�دا دعم�ه للحكومة 
العراقي�ة م�ن خ�الل التع�اون املش�رتك عرب 
تطوي�ر الق�درات وتب�ادل ال�دورات التدريبية 
القانونية ب�ن الوزارتن يف البلدين الصديقن، 
ويف ختام اللقاء قدم الس�فر اإلندونييس درع 
يحمل ش�عار الدولة االندونيسية هدية للوزير 

متمنيا له النجاح يف مهام عمله.

العراق يعلن استعداده لتطوير العالقات مع إندونيسيا الصناعة توضح قرار إعفاء مسؤولني كبار يف الوزارة

حمافظ كربالء يبحث التنسيق املشرتك والتعاون مع وزير االعامر واالسكان والبلديات

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التخطي�ط ، املصادق�ة ع�ىل 
املش�اريع الحيوية ملحافظة بابل وتنس�يق 
الجه�ود الوطنية والدولية إلنجاز املش�اريع 
يف توقيتاتها املحددة بهدف تحس�ن الواقع 

الخدمي يف املحافظة بابل.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
وزي�ر  التخطي�ط  وزي�ر  إن«  العراق�ي«، 
التخطيط نوري صباح الدليمي تفقد اليوم، 
الواق�ع الخدم�ي يف محافظة باب�ل وجهود 
تنفيذ املشاريع الجديدة واستئناف املشاريع 

املتوقفة واملتلكئة«.
واك�د وزير التخطي�ط عق�ب اجتماعه مع 
الحكوم�ة املحلي�ة »مصادقة ال�وزارة عىل 
جميع املش�اريع الجديدة وخطة مش�اريع 
األبني�ة املدرس�ية الت�ي قدمته�ا الحكومة 
املحلية مؤخراً ضمن موازنة العام الجاري«. 
وذكر الدليمي خ�الل مؤتمر صحفي عقده 
عقب اجتماع موسع مع حكومة بابل املحلية 
بحضور محافظ بابل ورئيس املجلس وعدد 
من أعضاء مجل�س النواب وأعضاء مجلس 
املحلين،أهمي�ة  واملس�ؤولن  املحافظ�ة 
محافظ�ة بابل يف الرتاث اإلنس�اني العاملي، 

وال�دور ال�ذي يجب ان يتم زي�ادة تفعيله يف 
قطاعات الس�ياحة والخدمات، وتوفر بيئة 

أمنة وجاذبة لالستثمار«.
وتفقد وزير التخطيط بحسب البيان الواقع 
الخدم�ي يف قض�اء املحاوي�ل مؤك�داً خالل 
اجتم�اع م�ع الحكوم�ة املحلي�ة ووجه�اء 
وفعالي�ات القض�اء املجتمعي�ة ع�ىل »عدم 
ادخار الوزارة ألي جهد من ش�أنه تحس�ن 
مس�توى الخدم�ات يف عم�وم املحافظ�ة«. 
مش�را اىل »استضافة الوزارة لحكومة بابل 
املحلية خالل الفرتة املقبلة لتنس�يق الجهود 
مع جميع الجهات ذات العالقة يف الحكومة 

املركزي�ة واملجتم�ع ال�دويل، وتذلي�ل جميع 
التحديات«.

واطل�ع وزير التخطي�ط ميدانياً عىل املواقع 
األثري�ة يف املحافظ�ة، ومراح�ل انجاز عدد 
من املش�اريع الخدمية، فقد  تفقد مروع 
الجدي�د  املبن�ى  وم�روع  بّت�ه(،  )ج�ر 
للمحافظة، و)مجر األم(، ومروع الدور 
واطئة الكلفة ال�ذي تنفذه وزارة التخطيط 
ضمن مش�اريع اسرتاتيجية تخفيف الفقر، 
فيم�ا اطل�ع الس�يد الوزي�ر ع�ىل مس�توى 
الخدم�ات املقدم�ة يف دار رعاي�ة املس�نن، 

موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم املمكنة.

التخطيط تؤكد املصادقة عىل املشاريع احليوية ملحافظة بابل

   بغداد/ المستقبل العراقي

أف�اد مصدر امني، االحد، ب�أن وزارة الداخلية قررت إنهاء تكليف 
مدير االحوال والجوازات واالقامة.

وق�ال املص�در، إن »وزارة الداخلي�ة أص�درت، أمراً إداري�اً بإنهاء 
تكليف اللواء هيثم فاضل عباس موىس، من مهام تمشية مديرية 

االحوال املدنية والجوازات واإلقامة«.
وأض�اف أن »الداخلي�ة ق�ررت نقل الل�واء هيثم فاض�ل إىل مالك 

التفتيش اإلداري واملهني«.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الركة العامة لتصنيع الحبوب يف وزارة التجارة مع احدى 
الركات االس�تثمارية امكانية انش�اء مجمع س�كني ملنتسبيها 
بتصامي�م حديثة ومتطورة ».اكد ذلك مدير عام الركة حس�ن 
س�امي وأضاف يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »لقاءا 
جم�ع ادارة الرك�ة وممثل�ن عن الرك�ة االس�تثمارية جرى 
خالل�ه بحث الخط�وط العريضة القامة مجمع س�كني بتصميم 
حديث خاص بمنتس�بي الركة يف احد املواقع التابعة لها ».الفتا 
اىل ان »املروع س�يكون مقدمة ملشاريع مماثلة بعد فرز ارايض 
تصلح لبناء مجمعات س�كنية يف مواقع مختلفة تابعة للركة يف 
بغداد وعدد من املحافظات وحسب الحاجة الفعلية وكثافة املالك 
الوظيف�ي يف املحافظات واملواقع القريبة م�ن االرايض املقرتحة« 
.مضيفا ان اللقاء تناول كذلك مناقش�ة الجوانب املالية للمروع 
وفرتة االنجاز والية التسديد ومساحة الوحدات السكنية املقرتحة 
حيث يض�م املروع املقرتح روضة ومدرس�ة وحضانة لالطفال 

فضال عن املساحات الخرضاء .

    بغداد / المستقبل العراقي

اكمل�ت الركة العامة لخدمات املالحة الجوية احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل تأهيل الدفعة االوىل ملتدرب�ي العطلة الصيفية لطلبة 
الجامع�ة التكنولوجي�ة هندس�ة كهروميكاني�ك قس�م املالح�ة 
والتوجيه.وبين�ت الرك�ة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
انها »تق�وم بالتدريب امليداني للطلبة بهدف ضمان اس�تعدادهم 
وجاهزيتهم لتنفيذ وتطبيق الربامج بشكل عميل بطريقة تضمن 
تحقي�ق االهداف املرج�وة منهم من خالل تدريبه�م عىل االجهزة 
وطبيع�ة عمله�ا وكيفي�ة اس�تخدامها«.واضافت ان »املب�ادرة 
كخطوة لتنمية مهاراته�م الحياتية والريادية وتأهيلهم للعمل يف 
مؤسس�ات الدولة والقطاع الخاص بطريق�ة صحيحة ،مؤكدة ، 
تدريبهم عىل يد مس�ؤولن ذو كفاءة وخربة يف الركة بغية نقل 
خرباتهم لجيل الش�باب واملس�اهمة يف اعداد جيل واعد ليصبحوا 
اعضاء فعالن يف املجتمع ويساهموا يف تنمية االقتصاد الوطني«.

يذك�ر ان املالح�ة الجوية قامت منذ فرتة بتدري�ب عددا من طلبة 
الجامع�ات وانها مس�تمرة بالتدري�ب الصيفي امليداني وس�وف 
تستقبل دفعة جديدة من الطلبة بهدف اعدادهم وتهيأتهم للعمل 

بصورة افضل .

املالحة اجلوية تكمل تأهيل الدفعة 
االوىل من متدريب العطلة الصيفية

   بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت مديري�ة امل�رور العامة، قرارا بمنع اس�تخدام الس�يارة 
الخاص�ة للعمل بها بأجر كس�يارة )اجرة(«.وذك�رت املديرية يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه، انه »استنادا إلحكام 
القس�م)1/ب( من قانون امل�رور والذي عرف الس�يارة الخاصة 
انها املعدة لنقل االش�خاص بدون اجر ولرصد ظاهرة اس�تخدام 
الس�يارة الخصويص غر املحدد اس�تخدامها والعمل بها كسيارة 
اجرة، يمنع منعا باتا اس�تخدام السيارة الخاصة للعمل بها بأجر 
كس�يارة عامة )اجرة(«.واضافت انه »تتخذ االجراءات القانونية 
بحق الس�ائق املخالف استنادا الحكام امللحق )أ( ق 27/ذ بفرض 
غرام�ة مقدارها )30( الف دينار وحجز الس�يارة ملدة ال تزيد عن 
)10( اي�ام اس�تنادا الح�كام القس�م )31( من القان�ون اعاله«، 

مبينة انه »ينفذ هذا القانون من تاريخ نره واذاعته.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امانة بغداد، عن مبارشة أعمال تطوير وتوس�يع ش�ارع 
مهم شمايل العاصمة .

وذك�ر بيان لالمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»مالكات دائرة بلدية الشعلة وبالتنسيق مع مديرية املرور العامة 
بارشت اعمال تطوير وتوس�يع شارع )جكوك( الرئيس عرب قلع 

الرصيف لجانبي الطريق وتوسيعه ليكون بعرض )7( امتار ».
واضاف ان »االعمال تتضمن مد القالب الجانبي بواس�طة ماكنة 
)الباور كربر ( ومد س�اقية جانبية وفت�ح بوكس ترابي والصب 

املسلح ثم االكساء بطبقتن من االسفلت تعديلية وسطحية .

املرور متنع »منعًا باتًا« استخدام 
السيارة اخلاصة للعمل هبا كـ »تاكيس«

امانة بغداد تطور وتوسع شارع جكوك 
الرئيس شاميل العاصمة

مصدر: الداخلية تقرر اهناء تكليف 
مدير االحوال واجلوازات واالقامة

تصنيع احلبوب تبحث مع احدى الرشكات 
االستثامرية امكانية انشاء جممع سكني ملنتسبيها

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، اعتماد مخترب قس�م 
السيطرة النوعية يف الركة العامة لتجارة 
ISO/ املواد الغذائية ضمن  املواصفة الدولية

IRC 17025:2005 واملواصفة العراقية من 
قبل الهيئة العراقية لالعتماد التابعة لوزارة 

التخطيط.
وق�ال مدير ع�ام الرك�ة العام�ة لتجارة 
امل�واد الغذائي�ة قاس�م حمود يف بي�ان ورد 

ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان«مخترب قس�م 
الس�يطرة النوعي�ة  للرك�ة حص�ل ع�ىل 
االعتماد ضم�ن املواصف�ة الدولية من قبل 
الهيئ�ة العراقي�ة لالعتم�اد التابع�ة لوزارة 
التخطي�ط بجه�ود ذاتي�ة ودون االعتم�اد 
ع�ىل رشكات عاملي�ة يف هذا املج�ال«، مبينا 
ان« حص�ول مخت�رب الرك�ة ع�ىل اعتماد 
املواصف�ة الدولي�ة ج�اء بع�د سلس�لة من 
واض�اف،  والفني�ة«.  االداري�ة  اإلج�راءات 
ان«الكوادر الفنية يف قسم السيطرة النوعية 

يف الركة تمكنت   من الحصول عىل شهادة 
 ISO/IEC االعتم�اد امتطلب�ات املواصف�ة
17025:2005وف�ق نظام االعتماد العراقي 
IQASيف فحوص�ات العن�ارص الثقيلة ملادة 
الس�كر بجهاز املطياف ال�ذري  ويعترب هذا 
االنجاز خطوة متميزة جدا تحس�ب للوزارة 
عموم�ا وللركة خصوص�ا،  اذ ان الجهود 
التي بذلت لنيل هذا الشهادة كبرة ومتميزة 
ملا تتمتع به هذه املواصفة من دقة يف نتائج 
الفحص مقارن�ة باملختربات االخرى وحتى 

يف حال�ة االعرتاض ع�ىل نتائج الفحص من 
املجهزي�ن ال يجوز االحت�كام اال بمختربات 
حاصل�ة ع�ىل نف�س ش�هادة االعتم�اد او 
موازي�ة لها كما اصبح باالم�كان االحتكام 
لدى مختربنا بن املتنازعن وبشكل رسمي 
) كط�رف ثال�ث ( مل�زم للطرف�ن«. ع�ىل 
الصعي�د نفس�ه ثمن محمد هاش�م العاني 
وزير التجارة الجهود التي قامت بها مالكات 
الرك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد الغذائية يف 
الحصول ع�ىل االعتماد للمواصفات الدولية 

يف الفحص املختربي االمر الذي يؤكد سالمة 
النهج املتبع يف عمليات فحص مادة السكر 
ضم�ن البطاقة التموينية فضال عن اعتماد 
املخترب كجه�ة فاحصة يمكن الركون اليها 
يف ح�ال اختالف فحص�ن لجهات فاحصة. 
وأك�د الوزي�ر العان�ي، ب�أن«وزارة التجارة 
تس�عى لحص�ول كاف�ة مخترباته�ا ع�ىل 
املواصف�ة الدولية من خ�الل العمل الدؤوب 
واعتم�اد االجه�زة املتط�ورة الت�ي تدخ�ل 

الخدمة او املوجودة حاليا.

التجارة تعلن حصول خمترب الغذائية عىل شهادة االعتامد للمواصفة الدولية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اج�رى محافظ بغداد ف�الح الجزائري جولة ميدانية ملتابعة االعم�ال املنفذة الخاصة 
بتوسعة وتأهيل س�يطرة )السالميات( مدخل ابو غريب _ الشعلة، فضال عن متابعة 
مراحل العمل بمروع انجاز املركز الصحي يف منطقة ابراهيم بن عيل . وقال املحافظ 
خالل جولته برفقة قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ان » هذه الزيارة 
تأت�ي ضمن سلس�لة زي�ارات متكررة للوق�وف عىل احتياج�ات األقضي�ة والنواحي 
ومتابعة مراحل انجاز وتنفيذ املشاريع بمختلف القطاعات السيما الصحية والرتبوية 
واكس�اء الطرق وغرها من املشاريع«. واشار الجزائري اىل ان » الجهد الخدمي تمثل 
بتأهيل س�يطرة )الس�الميات( مدخل ابو غريب - الش�علة عن طري�ق رفع الحواجز 
الكونكريتية وتسوية الشارع لتخفيف الزخم الحاصل وتامن انسيابية اكرب يف مرور 
املركبات«، الفتا اىل ان » زيارته اش�تملت ايضا عىل تفقد سر العمل يف املركز الصحي 
بمنطق�ة ابراهي�م بن ع�يل اذ مؤمل انج�ازه قريبا ليغط�ي احتياج�ات املنطقة من 
الخدمات الصحية«. واضاف ان » قضاء ابو غريب عانى الكثر بس�بب االرهاب خالل 

الف�رتة املاضية ويحت�اج اىل تضافر الجه�ود من اجل امليض بتنفيذ مش�اريع مهمة 
تخدم املواطن يف تلك املناطق« ، داعيا جميع الدوائر الخدمية واملؤسس�ات والوزارات 
املعنية بتقسيم االدوار وتكثيف الجهود من اجل النهوض بالواقع الخدمي يف مناطق 
ح�زام بغداد« . وعىل صعيد خدمي متصل اعلن محاف�ظ بغ��داد عن »تقدم مراحل 
انج�از مروع توس�عة مستش�فى النعمان التعليم�ي وبنس�بة 45٪ واملتكون من 
تس�عة طوابق وبس�عة 75 رسير ». وقال الجزائري ان »انجاز املروع يسر بوترة 
متصاعدة وبنس�بة تصل اىل 45٪« والذي ين�درج ضمن حملة خدمة بغداد رشف لنا 
».واوضح ان »االعمال الحالية ش�ملت )صب( وانجاز الطابق الثالث الخاص بأدارة 
املستش�فى وكذلك اعمال انجاز )الرداب( الذي يش�تمل ع�ىل الخدمات الكهربائية 
وامليكانيكي�ة فضال عن اس�تمرار العم�ل بالطابق األريض املتألف من االس�تعالمات 
والعي�ادة االستش�ارية وأجهزة الفح�ص والعالج ». وتابع املحافظ ان »املستش�فى 
س�يكون بسعة 75 رسير وبتسعة طوابق وس�يحدث طفرة نوعية بتقديم الخدمات 
الطبي�ة والعالجية باإلضافة إىل حيث س�يكون عبارة عن مستش�فى تعليمي مجهز 

بأحدث التقنيات الطبية ومشيد بتصاميم عمرانية حديثة .

حمافظ بغداد يتفقد ميدانيًا اعامل توسعة وتأهيل سيطرة السالميات واملركز الصحي يف ابراهيم بن عيل
اعلن تقدم اجناز مشروع توسعة مستشفى النعمان اىل نسبة ٤٥٪
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1. ي�ر مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد االعالن مش�اريع بناء مدارس 
ضم�ن ق���اط����ع م���ديري�ة ت��ربية )الك�رخ االوىل(املدرجة ادناه ضمن  
املوازنة االس�تثمارية لسنة 2019 فعىل كافة  مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 

الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
2. ع�ىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة 
باملش�اريع وج�داول الكميات مراجع�ة محافظة بغداد الطابق الثامن / قس�م 
العق�ود خالل اوقات الدوام الرس�مي من الس�اعه8  صباحا ولغاية الس�اعة 2 

ظهرا  .
3. يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظ�رف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش�هادة تأس�يس, عقد تأس�يس , 
مح�ر اجتماع , اجازة ممارس�ة مهنه, هوية تصنيف بدرجة رابعة انش�ائية 
نافذة صادرة من وزارة التخطيط ،حسابات ختامية الخر سنتني مصدقة , هوية 
غرفة تجارة  نافذه , ,تقديم اعمال مماثله مصدقة من الجهه املستفيده, تقديم 
مستمس�كات املدير املفوض , تقديم مايؤيد حجب البطاق�ة التموينية , تقديم 
براءة ذمة معنونه اىل محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة للرائب|)نسخة 
اصلية(,وصل الرشاء النس�خة االصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات 
جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمه , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة 
نفاذية العطاء 90 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام 
الهوات�ف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يج�ب ان تكون االرقام مدونه رقما 
وكتاب�ة وان تكون الكتابة واضحه وخالية من الحك والش�طب ومقرتن بتوقيع 
مق�دم العطاء , ع�ىل ال�رشكات االجنبية الراغب�ة باالش�رتاك باملناقصه تقديم 
شهادة تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف 
بلد التاس�يس , تلتزم الرشكة بتقديم االس�عار النهائية  غري القابلة للتفاوض , 

تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد (
4.  بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وثائق املناقصة بع�د تقديم طلب 
تحريري اىل العنوان التايل ( محافظة بغداد / قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة لقاء مبلغ قدره )500.000( )خمسمائة  الف دينار عراقي( 
5.  يت�م تس�ليم العط�اءات / اىل العنوان الت�ايل محافظة بغداد / االس�تعالمات 
االلكرتونية /الطابق االول يف الساعه 12 ظهرا  من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم 
الثالثاء 3 /2019/9  والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات 

بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / 
قسم العقود الساعه 12 ظهرا من يوم  3 /2019/9او اليوم الذي يليه  

6. يج�ب ان تتضم�ن العط�اءات ضمان للعطاء عىل ش�كل) خط�اب ضمان او 
صك مصدق او س�فتجة(   للمناقص�ة يف الجدول  صادر من احد مصارف بغداد 

املعتمده لدى البنك املركزي .
7 0يس�تقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم والرائب املشار 

اليها يف القوانني واالنظمة  والتعليمات  العراقية
08  اذا ص�ادف موعد غلق املناقصه عطلة رس�مية فيكون موع�د الغلق باليوم 

التايل
09  كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به

010جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
وبضمنه�ا  القياس�ية  الوثيق�ة  حس�ب  ينظ�م  ل�م  عط�اء  أي  011يس�تبعد 

)السيولةالنقدية, االعمال املماثلة،االيراد السنوي( 
)con .baghdad.iq( 012للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني

13  0يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

حمافظة بغداد/ قسم العقود

اعالن
م/ مناقصة رقم )44( لسنة 2019  مديرية تربية )الكرخ االوىل(

إعـــالن 
م/ مناقصة عامة لتجهيز قرطاسية

مبلغ التامينات 
االولية التبويب المدة/

يوم الكلفة اسم المناقصة رقم 
مناقصة 

79,000,000
تسعة وسبعون 
مليون دينار 

عراقي
49ـ1ـ5ـ3ـ1ـ55ـ2 220

7,862,505,900
سبعة مليار وثمانمائة 
واثنان وستون مليون 

وخمسمائة وخمسة الف 
وتسعمائة دينار عراقي

ـ بناء مدرسة ثانوية 18 
صف في ابي غريب في 
ساحة م المنامة تربية 

الكرخ االولى 
ـ بناء مدرسة ثانوية 18 

صف م/ ابي غريب 
على القطعة المرقمة 
32/535م8 في ابي 
غريب تربية الكرخ 

االولى
ـ بناء مدرسة ثانوية 18 
صف في ابي غريب على 
القطعة المرقمة 2/1584 
م12 تربية الكرخ االولى 
ـ بناء مدرسة ثانوية 18 
صف في ابي غريب على 
القطعة المرقمة 4/1975 

م16 هكتريا والشعار 
تربية الكرخ االولى 

مناقصة 
رقم 

 )44(
لسنة 
2019

تعلن محافظة بغداد / املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر - شعبة العقود 
عن إعالن مناقصة عامة )تجهيز قلم س�بورة( )قلم وايت بورد( بالكلفة التخمينية ضمن مش�اريع املوازنة 
الجارية لعام 2019 )فقرات تجهيز قرطاسية( )واملدرجة بالجدول ادناه( . فعىل الراغبني باالشرتاك فيها من 
أصحاب رشكات التجهيز اتحاد الغرف التجارية العراقية/ غرفة تجارة بغداد التي ال تقل عن درجة التصنيف 
)االوىل( او هوية تصنيف مقاولني من الدرجة الخامسة صادرة من وزارة التخطيط مراجعة املديرية العامة 
للرتبي�ة يف محافظ�ة بغداد – الرصافة/3 مدينة الصدر – مقابل حي االمان�ة / قرب تقاطع الفالح / قطاع 
)4( لغرض رشاء مس�تندات )املناقصات( لقاء مبلغ ق�دره )100( مائة الف دينار عراقي ال غريه غري قابل 
للرد. وتقديم التأمينات االولية بنسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية بشكل خطاب ضمان او صك مصدق 
او سفتجة نافذة ملدة )120( مائة وعرشون يوما بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة باملناقصة 
داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة او املكتب الراغب باالشرتاك بشكل 

واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف شعبة العقود يف هذه املديرية 
واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة الحادية عرش صباحا من يوم )الثالثاء( املصادف 2019/8/27 )وال 

يقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت( .
املستمسكات املطلوبة:

شهادة تأسيس الرشكة أو املكتب عند تقديم العطاء ويراعى للرشكات غري العراقية مصادقتها من الجهات 
املعنية.

هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنشائية أو هويات املقاولني التي ال تقل عن الدرجة ) الخامسة ( و الصادرة 
م�ن وزارة التخطي�ط  نافذة عند تقديم العطاء حتماً )الهوية االصلية مع نس�خة مصورة( يتم إعادتها بعد 

فتح العطاء. او هوية غرفة تجارة نافذة / اوىل
الهوية الريبية )الهوية االصلية مع نسخة مصورة( يتم إعادتها بعد فتح العطاء.

املستمس�كات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة او صاحب املكتب ) هوية االحوال املدنية ,ش�هادة الجنسية , 
بطاقة السكن( أو )البطاقة املوحدة ( .

قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية التي تؤيد القيام 
باألعمال املحالة او املنجزة كل حسب حالته.

تقدي�م كتاب عدم ممانعة )نس�خة اصلي�ة( صادر من الهيئة العام�ة للرائب معن�ون اىل املديرية العامة 
للرتبية يف محافظة بغداد - الرصافة /3 مدينة الصدر , و نافذ عند تقديم العطاء .

تقدي�م التأمين�ات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة )120( 
ي�وم  أو ص�ك مصدق أو س�فتجة معنونة اىل محافظة بغ�داد - املديرية العامة للرتبي�ة يف محافظة بغداد – 

الرصافة /3 مدينة الصدر.
تقديم الحس�ابات الختامية لسنتني مصدقة حس�ب االصول تظهر الكفاءة املالية و مقدار االرباح املتحققة 

من االعمال السابقة للرشكة بالنسبة لرشكات املقاوالت .
تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت الجهاز الفني. 

تقديم طريقة و منهاج تقدم العمل االويل .
وصل الرشاء )النسخة االصلية(.

االيراد السنوي ال يقل عن عملني مماثلني خالل مدة عرش سنوات سابقة
السيولة النقدية مؤيدة من املرصف وبقيمة 35% من مبلغ الكلفة التخمينية .

املالحظ���������ات:
تدون األسعار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء إذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من 

الحك والشطب وأي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم الرشكة .
الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن .
يستبعد عطاء الرشكة أو املكتب غري الكفوء من خالل التجربة مع املديرية.

سيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفسارات الرشكات واملكاتب يوم )االربعاء( 7 /8 /2019 الساعة العارشة 
صباحاً يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 -مدينة الصدر.

تفت�ح العطاءات يف يوم الغلق الس�اعة الحادية عرش صباحاً من ي�وم )الثالثاء( املصادف 27 / 8 /2019 أو 
اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر وبحضور من 

يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانوناً .
مدة التنفيذ )40( يوم ، ومدة نفاذ العطاء املقدم ) 90 ( تسعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات.

للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء .
9. يكون صاحب الرشكة أو املكتب هو املس�ؤول عن اوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء ش�طب أي 

بند من بنود املناقصة.
10. يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة او املكتب مع توقيع املدير املفوض.

11. يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها .
12. رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما.

13.  يرفض العطاء غري املستويف لرشوط املناقصة.
14.  تكون االولوية للمواد االولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشاريع أو تجهيز مواد العقود.

الربيد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر
main@r3.epedu.gov.iq/edu_rusafa_3@yahoo.com 

املوقع االلكرتوني  للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة/3 مدينة الصدر
www.r3.epedu.gov.iq

املوقع التفصييل اسم املناقصة رقم املناقصة ت
درجة التصنيف 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1959( االثنين  5  آب  2019 اعالنات5

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )81(  الصادر يف 2019/8/4 
تعلن اللجن�������ة اعاله عن أتجري العقارات  املدرج�������ة تفاصيلها يف ادانه  والعائدة 
ملكيته�������ا اىل مديرية بلدية  ربيعة وفقا الحكام القانون )21( لس�������نة )2013( 
وبطريق�������ة املزاي�������دة العلنية  فعلى الراغب�������ن ابالجيار مراجعة مديري�������ة بلدية ربيعة 
وخالل مدة )15(  يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر االعالن  ابلصحف مستصحبن 
معهم التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة املقدرة وس�������تجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�������و عليه املزايدة اجور نش�������ر 
االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتس�������ديد ابقي بدل االجيار والرس�������وم 
االخ�������رى وابرام العقد خالل مدة )ثالث�������ون يوم( من اتريخ  تصديق قرار االحالة 
وخبالف�������ه يعترب املس�������تاجر انكال ويعاد االعالن عن أتجر امللك وعلى حس�������اب 
الن�������اكل وحتمله فرق البدلن وكافة املصاري�������ف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماانته وعدم الس�������ماح له ابلدخول ابملزايدة جمددا وستكون املزايدة 

يف مبىن حمافظة نينوى )قاعة احلدابء(  
مالحظة/ 

1 � مدة االجيار سنة واحدة فقط 
2 � تدف�������ع التامينات القانونية البالغة 100% م�������ن القيمة املقدرة مبوجب صك 
مصدق أبس�������م مديرية بلدية ربيعة حمرر ومصدق من مصرف جماز من قبل البنك 

املركزي العراقي
العقارات :

1/ أتج�������ري علوة املخضرات يف ربيعة على ج�������زء من القطعة املرقمة 2966/5 
م66 السعدة ومبساحة 68175م2

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6946

التاريخ : 2019/8/1
بناء عىل الدع�وى املقامة من  قبل املستدعي ) احمد مريان حسن( التي 
تطل�ب تبدي�ل لقبه وجعله )سميس�م( بدال )زغري( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها   )خمسة عرش يوما( وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى  وفق احكام املادة  )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
اىل الرشيك / سالم شنان يحيى 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االسك�ان العراق�ي يف 
محافظ�ة النجف ش�ارع الغدي�ر وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قيام رشيكك يف العقار السيد حيدر مزان 
من�ذور بالبن�اء عىل حصت�ه املشاعة يف العق�ار املرقم 
32/346/16 االغ�ا ح�ي املنتظ�ر يف ناحي�ة العباسية 
لغ�رض تسليفه ق�رض االسكان العراق�ي وخالل مده 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل الع�راق وشهر خارج 
الع�راق من تاريخ نرش االع�الن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة : 92/ 2017

التاريخ : 2019/8/4 
اىل  /املنفذ عليه / ناجي عباس 

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب 
مركز رشطة ن�ر بالعدد 6588 يف 
2019/7/31  ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  عليه واستن�ادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ 
غم�اس خ�الل خمسة ع�رش يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حض�ورك ستبارش هذه 
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل االول

ناجي سوادي مراد الزيدي
اوص�اف املحرر: قرار محكمة بداءة 
يف  27/ب/2017  بالع�دد  غم�اس 
ال�زام  واملتضم�ن   2017/3/27
املدعي�ة شكرية حري�ر عبيد بتأدية 
مبل�غ للدائ�ن حلي�م رايض محم�د 

اربعمائة الف دينار فقط 
�����������������������������

تنويه
ورد يف صحيف�ة املستقب�ل العراقي  
بالعدد 1958 يف 2019/8/4 االعالن 
الخ�اص بمحكم�ة ب�داءة الرميث�ة 
حيث سق�ط سهوا كلمة  يسكن لذا 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتسجي�ل   2019/4/28 بتاري�خ 
العق�ار تسلس�ل 1052/السعدي�ة محل�ة 
جن�ه خ�ان باالعتب�ار  208 سه�م بأس�م 
املدرجه اسمائهم ادن�اه وحسب سهامهم 
مج�ددا باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصف�ة املالك 
للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكية 
املذك�ورة تمهي�دا للتسجي�ل وف�ق احكام 
قانون التسجي�ل العقاري رقم )43( لسنة 
1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا الطل�ب فعىل كل 
من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق معينة 
ع�ىل هذا العقار تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة ثالث�ن يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
�  االعتبار 208 سهم

1  � 13 سهم  قبيلة عباس عبد الرضا
2 � 13 سهم صبيحة جواد حبيب

3 � 28 سه�م لك�ل م�ن منص�ور وكاظ�م 
وحسن وعيل وعبد ال�رزاق و14 سهم لكل 
من  هيام واحالم وابتسام اوالد عبد الحاكم 

كاظم 
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة 
مالحظية التسجيل العقاري املناذرة 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 119/ 2018

التاريخ : 2019/8/1 
اىل  /املنفذ عليه / مؤيد فاضل جابر /الكوفة

لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح املبلغ 
القضائ�ي واشعار مختار حي العربي يف الكوفة 
عبد الحس�ن الغزايل انك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  علي�ه واستنادا للم�ادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ كوف�ة  خالل خمسة عرش يوما 
تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
ستبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي 
اوصاف املحرر :

تجدي�د واالستم�رار باالج�راءات التنفيذي�ة يف 
االضبارة التنفذية املرقمة اعاله استنادا اىل قرار 
محكم�ة االح�وال الشخصية يف الكوف�ة بالعدد 
2466/ش2017/1 يف 2017/12/28 واملوحدة 
معه�ا االضبارة التنفيذي�ة املرقمة 2018/119 
وقرارها ق�رار محكم�ة االح�وال الشخصية يف 
الكوفة بالع�دد 2/ش2018/2 يف 2018/1/15 
ولغرض تسديد املبالغ الذي بذمتك للدائنة زهرة 
مكي هالل مع كافة الرسوم واملصاريف واتعاب 

املحاماة

�����������������������������
تنويه

ورد يف صحيف�ة املستقب�ل العراقي  بالعدد 
1952  يف 2019/7/25 االع�الن الخ�اص 
بمديرية تنفي�ذ الكوفة والخ�اص بالعقار 
املرق�م 3/17/م28 البونعم�ان  حيث ذكر 
االعتب�ار الك�يل للعقار ه�و 850 و 835 و 
081 و1 سه�م  خطأ والصحيح هو )580 , 

835 , 081 , 1( سهم لذا اقتى التنويه 

�����������������������������
فقدان  جواز السفر

سفرالرتك�ي   ج�واز  من�ي  فق�د 
 u2222717 املرقم

tamer atahan / باسم
فمن يعث�ر علية تسليم�ة لجهة 
االص�دار او االتص�ال ع�ىل رق�م 

املوبايل  ..  07720437628
�����������������������������

فقدان 
فق�د مني الوصل املرقم 28417 بتاريخ 21 
/ 1 / 2015 والصادر م�ن دائرة العقارات 
محل�ة 340 بأس�م / نوار مزه�ر مهدي – 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

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

رئاسة محكم�ة استئناف بغ�داد / الكرخ 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد : 707 / قيمومة 

التاريخ : 30 / 4 / 2019 
اعالن 

اىل / املدع�و / ع�دي حس�ن عب�اس ع�يل 
الشم�ري – الساك�ن البي�اع م 817 ز 6 د 

.39
للطل�ب املقدم م�ن قب�ل املستدعي حسن 
عباس ع�يل لنصب�ه قيما علي�ك ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض ق�ررت 
صحيفت�ن  يف  اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة 
محليت�ن للحضور امام املحكم�ة اذا كنت 
داخ�ل العراق خمسة ع�رش يوما واذا كنت 
خ�ارج الع�راق ثالث�ون يوم�ا وعن�د عدم 
حضورك س�وف تتخذ املحكم�ة االجراءات 

ضدك وفق االصول .
القايض

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكم�ة استئناف صالح الدين 
االتحادية

 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 1339/ب/2019
التاريخ 2019/7/31 

اىل/ املدع�ى عليه / عبد الخالق فرحان 
مناحي

م/تبليغ
املقام�ة م�ن قب�ل  البدائي�ة  للدع�وى 
النب�ي(  املدع�ي )ص�دام حام�د عب�د 
موضوعها إعادة بدل البيع البالغ قدرة 
)34850000( أربع�ة وثالث�ون مليون 
وثنمائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار ع�ن 
قيمة رشاء العقار املرقم 232 مقاطعة 
26 ت�ل العلي�ج الواقع يف ص�الح الدين 
–قضاء سامراء – حي الدوانم وبالنظر 
لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ املفوض )رعد عبد 
العزيز حس�ن( بتاري�خ 2019/7/10 
واملنس�وب اىل مركز رشط�ة القادسية 
بموجب كتابه�م املرقم 4094/2/3 يف 
التبليغ  2019/7/10 ومرفق�ة ورق�ة 
م�رشوح عليه�ا عدم مرتح�ل اىل جهه 
مجهوله وغري معروفة ومرفقة اشعار 
ح�ي الدوان�م )عم�ار زاح�م فاض�ل( 
وشهادة الشاهدين كل من )عبيدة داود 
احمد ون�وران بشري عبود( عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتن محليتن 
املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ن 
حض�ورك  ع�دم  وعن�د   2019/8/18
يف موع�د املرافع�ة او ارس�ال من ينوب 
عنك قانون�اً او تقديم معذرة مرشوعة 
فسوف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابياً 

وفق القانون.
القايض 

عمر فهد سلطان
�����������������������������

اعالن
اىل املدعو / صفاء محمد صالح عبد 

الحسن 
انك رشيكي مناصفة يف العقار املرقم 
23870/3 مقاطعة 4 جزيرة النجف 
والواق�ع يف الكوفة  حي ميسان انك 
مجه�ول محل االقام�ة وقد تقدمت 
بطل�ب اج�ازة بناء لغ�رض استالم 
ق�رض االسك�ان علي�ه وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بواسط�ة صحيف�ة محلي�ة يومية 
وبخالف�ه سيت�م استخ�راج اجازة 

البناء دون حضورك 
املالك الرشيك

وسام حسن هاشم 
�����������������������������

تنويه 
ورد يف صحيف�ة املستقب�ل بالع�دد 
موع�د  يف    2019/8/4 يف   1958
املزايدة سيكون يف اليوم االخري وملدة 
30 يوم التالي�ة لتاريخ نرش االعالن 
والصحي�ح يف يوم الت�ايل لهذه املدة 

لذا اقتى التنويه

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

حمافظة ميسان 
دائرة صحة ميسان 

قسم االمور االدارية   واملالية والقانونية 
الشعبة القانونية 

العدد / 16152
التاريخ 2019/8/1

اعالن مزايداترقم )3  ، 5 ، 6 ، 7 ، 8( لسنة 2019
تعل�ن لجن�ة االيجار املشكل�ة يف دائرة صحة ميسان وف�ق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رق�م 21/ لسنة 2013 
ع�ن وج�ود مزايدات علنية لتأج�ري االكشاك العائدة لدائرتنا  رق�م )3 ، 5  ، 6 ، 7 ، 8( وكما م�درج تفاصيلها ادناه 
فع�ىل الراغبن باالشرتاك مراجعة الدائرة اعاله الشعبة القانونية خالل ف�رتة االعالن مستصحبن معهم التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية وستجري املزايدات يوم 1 , 3 , 5 , 8 , 10 / 2019/9 ويعترب قرار االحالة 
قطعيا بعد فوات خمسة ايام من تاريخ االحالة وعىل املؤجر تسديد مبلغ االيجار خالل )30( يوما من تاريخ تبليغه 
باالحالة القطعية من مبلغ 2% من قيمة االيجار وبعكسه يتحمل غرامة تأخريية بمبلغ )25000( خمسة وعرشون 
ال�ف دين�ار عن كل ي�وم تأخري وبعدها يعترب ناكل وتص�ادر تأميناته ويتحمل فرق البدلن ويت�م اعادة املزايدة عىل 

حسابه 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21  لسنة 2013

الدكتور الصيدالني / علي حممود العالق
املدير العام

تفاصيل الكشك تار�ييييخ ومكان المزايدة اليوم اسم المزايدة ت

 الكشك عبارة عن كرفان ذو ابعاد طول 5 م وعرض
 الساعة 2,5 الكشك يقع داخل المستش�ىف يفتح
 السابعة صباحا اىل الساعة الثانية ع�رش مساءا

2019/9/1 قاعة مرك�ز 
دائرة صحة ميسان

االحد
 مزايدة رقم )3( لسنة 2019 تأج�

كشك مستش�ىف الزهراوي الجراحي 1

 الكشك عبارة عن كرفان ذو ابعاد طول 5 م وعرض
 2,5 الكشك يقع داخل المستش�ىف يفتح الساعة
السابعة صباحا اىل الساعة الثانية ع�رش مساءا

2019/9/3 قاعة 
مستشفى املجر الكبري

الثالثاء
 مزايدة رقم )5( لسنة 2019 تاج�

كشك مستش�ىف المجر الكب� 2

�ا ذو ابعاد العرض 5 م والطول 6  البناء عبارة عن كاف�رت
 داخل مب�ىف المعهد يحتوي عىل سبالت يحتوي يقع م

 )16( عىل طاولة وكرسي عدد

2019/9/5 قاعة  معهد 
املهن الصحية العايل 

الخميس
 لسنة 2019 تأج� )6( مزايدة رقم

�ا معهد المهن الصحية 3 كاف�رت

�ا عبارة عن بناء يتكون من مطبخ وصالة  الكاف�رت
�ا مغلف طول م 8 ذو ابعاد  و4م عرض والكاف�رت

اميك واالرضية مرمر وجود مروحة سقفية عدد  بالس�ري
 2 يقع داخل المستش�

2019/9/8 قاعة 
مستشفى ع�يل الغرب�ي

االحد
 لسنة 2019 )7( مزايدة رقم

ي كشك مستش�ىف عىلي الغر�ب 4

 الكشك عبارة عن بناء قديم يقع داخل المستش�
 عىل مروحية سقفية يفتح يحتوي وجود كهربائيات
 الساعة السابعة صباحا و�غلق الساعة الثانية ع�

 بعد الظهر

2019/9/10 عىل قاعة 
قطاع العماره الرابع

الثالثاء
 مزايدة رقم )8( لسنة 2019 تأج�

5 كشك مركز صحي الكحالء

وزارة النفط
شركة مصافي الجنوب )شركة عامة(

لجنة بيع وايجار اموال الدولة
اعالن  للمرة الثانية

تعل�ن رشك�ة مصايف الجنوب ) رشكة عامة ( عن اجراء املزاي�دة العلنية الثانية اليجار حوانيت املجمع 
السكني / خور الزبرييف تمام الساعة )9( من صباح يوم )الثالثاء( املصادف 2019/9/4 فعىل الراغبن 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية الحضور يف الزمان واملكان املحددي�ن مستصحبن معهم مبلغ التامينات 
القانوني�ة املدرجة ادن�اه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االع�الن والداللية عىل املشرتك يف 
املزايدة جلب هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة مع بطاقة السكن )االصلية واالستنساخ( 

مع براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ضمن منطقة سكناهم
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم موعد  الغلق 

مبلغ التامينات رقم الحانوت ت رقم الحانوت مبلغ التأمينات ت

 خمسون الف 50000
دينار حانوت رقم 7 4 خمسون الف دينار 50000 حانوت رقم 3 1

 خمسون الف 50000
دينار حانوت رقم 8 5 خمسون الف دينار 50000 حانوت رقم 5 2

 مئة الف 100000
حانوت رقم 9 دينار 6 خمسون الف دينار 50000 حانوت رقم 6 3

حسام حسين ولي
و . مدير عام شركة مصافي الجنوب /وكالة 
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العدد )1959( االثنين  5  آب  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: قد يحاول بعضهم النيل منك، أو عىل األقل تش�ويه 
صورتك، فكن حذراً 

عاطفي�اً: إذا تنازل�ت للرشي�ك يف األمور األساس�ية، فقد 
تواجه الحقاً مواقف أكثر صعوبة 

بعضهم بنيات س�يئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، 
ال تع�ّرض نفس�ك لفضائح عام�ة أو لبع�ض االنتقادات 
العلني�ة . عاطفياً: فتور يف العالق�ة مع الرشيك، لكن ذلك 

لن يدوم وستعود املياه اىل مجاريها 

مهني�اً: تتطور األم�ور إيجابياً ملصلحت�ك يف زمن قيايس، 
وهذا يرفع معنوياتك لُتقبل عىل األعمال بحماسة كبرية 

عاطفي�اً: إي�اك التجّن�ي ع�ىل الرشيك ألس�باب س�خيفة 
وسطحية، قد ترتد األمور سلباً عليك

مهني�اً: قد تخف الحظوظ تدريجياً، واملطلوب منك الروّية 
والتعّقل، وخصوصاً يف املجاالت املادية واملهنية 

عاطفياً: تشعر بالشوق اىل الحبيب وترغب يف قضاء بعض 
الوقت بجانبه، وتتبادالن أحاديث شيقة ورومانسية 

مهني�اً: تظهر ق�درة عىل الخلق واالب�داع وتميل اىل تقديم 
املساعدة للزمالء ما يرفع من رصيدك بينهم، وتلمس ذلك 

عند أّول اختبار جدّي يف العمل وتجدهم إىل جانبك 
عاطفياً: ال تربر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر 

مهنياً: تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع 
الزمالء العمل كي تنجز املشارعي بشكل أرسع 

عاطفي�اً: ك�ن أكثر ق�وة وال تضعف أم�ام الضغوط التى 
تقف بوجه عالقتك مع الحبيب 

مهني�اً: تعارض أي خطوة إذا ل�م تكن مقتنعاً بما يعرض 
عليك، العشوائية لن تكون يف مصلحتك 

عاطفي�اً: صارح الرشيك بما تنوي القيام به، ألنك قد تجد 
عنده األفكار البناءة لكل ما يقلقك

مهني�اً: بعد النج�اح الذي حققت�ه أخ�رياً يف العمل، باتت 
النظ�رة إليك مختلف�ة ما يرفع معنويات�ك ويعّزز موقعك 
بني الزم�الء . عاطقياً: ش�خص ما معجب ب�ك ويالحقك 

دائماً، لم ال تفكر يف إعطائه فرصة للتقرب منك؟ 

مهني�اً: تواجه ش�كوكاً يف غري محلها، وق�د يصعب عليك 
التعبري عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة 
وغري مؤذية. عاطفياً: العمل بالنصائح رضوري وال سيما 

أنك تنتقل من مرحلة عادية إىل مرحلة استثنائية 

مهني�اً: تح�اط باألصدق�اء واأله�ل واألحّب�اء، وتتلق�ى 
مس�اعدة تفاجئك، تكس�ب املال، وتقوم بعمليات مربحة 
وتس�تفيد حتى من أخطاء اآلخرين، وتش�عر بأن س�اعة 

املجد قد دقت 

مهنياً: تطورات إيجابية تعّزز مركزك املهني، فكن جاهزاً 
لأليام املقبلة، فهي قد تكون أكثر إرشاقاً 

عاطفياً: أنانية الرشيك باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك 
األمر والترصف بفاعلية أكرب 

مهني�اً: ال تحس�م أمراً عقد اليوم قب�ل أن تتأكد من صدقه 
وح�اول الي�وم أن تحس�ن عالقت�ك برؤس�ائك يف العم�ل . 
عاطفياً: تشتعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص 

يثري إعجابك من النظرة األوىل ويأرسك بأخالقه وجماله.

احلوتالعذراء

حتديثات متوقعة لتطبيق »واتساب«
يعمل تطبيق »واتس آب« األكثر شهرة يف العالم 
واململوك لرشكة »فيسبوك« عىل مجموعة من 
التحديثات لتحسني كفاءته،والتي من املتوقع 
أن توف�ر بعض املزايا يف التطبي�ق خالل العام 

الحايل.
ف�إن  ت�وداي«،  »بيزن�س  موق�ع  وبحس�ب 
»وات�س آب« قدم بالفع�ل عدة تداب�ري تتعلق 
بالخصوصي�ة لتعزي�ز األم�ان ملس�تخدميه، 
وكش�ف ه�ذا العام ع�ن مزاي�ا جدي�دة منها 
الس�ماح بإج�راء مكامل�ات جماعي�ة صوتية 

وعرب الفيديو من خالل الضغط عىل زر واحد.
وفيما ييل بعض أبرز امليزات املتوقعة:

1- ترتيب جهات االتصال
س�تتوافر قريًبا خاصية وضع جهات االتصال 
املفضل�ة يف قم�ة التطبي�ق ط�وال الوق�ت، إذ 
س�رتب تلقائًي�ا من خ�الل اكتش�اف جهات 

االتصال التي يتفاعل معها املستخدم أكثر.
2- التعرف عىل بصمة اإلصبع والوجه

أي ط�رف  األمني�ة  الخاصي�ة  تل�ك  س�تمنع 
ثالث من قراءة رس�ائل املس�تخدم، إذ ستتيح 

إعدادات الخصوصية اس�تخدام تقنية التعرف 
عىل الوجه أو بصمة اإلصبع يف فتح التطبيق.

3- مشاركة الحالة
سيتيح »واتس آب« ملستخدميه قريًبا مشاركة 
منشورات الحالة الخاصة بهم عرب »فيسبوك« 
و«إنس�تجرام« و«جيميل« من خالل مشاركة 
البيان�ات »إي�ه ب�ي آي« املس�تخدمة من قبل 
أنظمة »آي أو إس« و«أندرويد«، ولكن لن يتم 
مش�اركة الحالة بشكل تلقائي ولكن يجب أن 

يقرر املستخدم مشاركتها.

هكذا يبدو املستقبل بعد »انقراض« اهلاتف الذكي
من الصعب عىل الكثريين اليوم تخيل الحياة اليومية 
دون الهاتف الذكي، لكن كربى الرشكات التكنولوجية 
يف العال�م تتوقع »انق�راض« الهات�ف الذكي وبدأت 
بالفع�ل يف اإلعداد ملرحل�ة »ما بعد الهات�ف الذكي.
وتعمل رشك�ة IBM األمريكية لتصنيع الحواس�ب 
اآللي�ة، منذ أكثر من ثالثة أعوام عىل تطوير س�اعة 
رقمية قابل�ة للطي يمكن تحويله�ا إىل هاتف ذكي 
أو جه�از تابلت، وبالتايل الق�درة عىل تحديد الحجم 

املطلوب للشاشة بما يتناسب مع الوظائف املطلوب 
تأديتها. ولم يكش�ف عن هذه الخط�ط إال مؤخرا، 
لتس�ارع املواقع املتخصصة يف األجهزة اإللكرونية، 
بعمل نموذج تخييل لشكل الساعة الرقمية املقرحة 
حيث س�تبدو كس�اعة يد أكثر س�مكا من الساعة 
العادية لوجود أجزاء الشاش�ة القابلة للطي أس�فل 
الشاش�ة الرئيس�ية للس�اعة.ويتوقع الخرباء وفقا 
ملوق�ع »وين فيوترش« األملاني، أن يحل هذا االبتكار، 

مح�ل الهاتف الذكي يف املس�تقبل القريب. لكن هذا 
ال يمن�ع أن بع�ض اآلراء ترى أن ه�ذه األفكار غري 
عملي�ة ول�ن تخ�رج عن نط�اق »األف�كار الطريفة 
واملث�رية لالهتم�ام« مؤكدي�ن عىل وجه�ة نظرهم 
بالحديث عن ظهور فكرة الس�اعة الرقمية القابلة 
للتح�ول لهاتف ذكي ألول مرة يف ع�ام 2016 وعدم 
الحص�ول عىل موافقة الرشك�ة االمريكية لتنفيذها 

سوى مؤخرا.وفقا ملوقع »بوكيت لينت«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ح�رشة الذباب�ة التي نس�تهني بها هي 
أخطر ح�رشة ع�ىل األرض، ألنها تقوم 
بنقل امليكروبات والجراثيم إىل اإلنس�ان 

من القمامة.
لو ن�ام اإلنس�ان يف م�كان لي�س دافئ 

بشكل كايف فإنه يحلم بالكوابيس. 
أن املاء الس�اخن يثلج بشكل أرسع من 

املاء البارد. 
هن�اك الكثري من أن�واع الحيتان تغوص 
ع�ىل عمق بع�ض الكيلو م�رات وتظل 

واقفة تحت املاء. 
النبات�ات  يف  علي�ه  عث�ر  ف�ريوس  أول 
والحيوان�ات كان من�ذ أكث�ر م�ن 100 

سنة.

المتاهات

فوائد لفيتامني E حتتاجها برشتنا
ُيطلقون عليه اس�م »فيتامني الجمال«. إنه الفيتامني 
E الذي يتمتع بخصائص مضادة لألكس�دة ومحاربة 
للش�يخوخة، إضافة إىل مفعوله اململّس واملحافظ عىل 
ليونة البرشة. هو أقل ش�هرة م�ن إخوته الفيتامينات 
A، وC، وD ولكن�ه ليس أقل منها أهمّية. تعرّفوا فيما 

ييل عىل الفوائد التي تجعل منه مهماً لبرشتنا.
ُيعرف الفيتامني E بفوائده يف مجال الحّد من إمكانّية 
تطّور أمراض القلب والرشايني، كما أنه يحمي الجسم 
م�ن اإلصابة بالرسطان ويحّد م�ن انخفاض دفاعاته 
املناعّي�ة. وهو مض�اد فّعال جداً لألكس�دة يحمي من 

مظاهر الشيخوخة املبكرة.
خصائص ممّيزة

يتمتع الفيتامني E كأخوي�ه الفيتامني A وD بقابلّية 
ع�ىل الذوب�ان يف الده�ون، ولذل�ك نج�ده يف زي�وت 
دّوار الش�مس، والبن�دق، والكول�زا. ونج�ده أيضاً يف 
الحبوب الكاملة، والزيت�ون، وصفار البيض، والزبدة، 

واألفوكادو، وس�مك الرسدين املعلّب، والنقوالت النيئة 
)ل�وز، فس�تق، بن�دق( ويف الخ�وخ املجف�ف. وتجدر 
اإلش�ارة إىل أن هذا الفيتامني حّس�اس تج�اه الضوء 
ولذلك يجب حفظ األطعمة التي تحتوي عليه يف أوعية 

غري شّفافة.

تبل�غ حاجة النس�اء من هذا الفيتام�ني 9,9 ملليغرام 
يف الي�وم، وتصل هذه الحاج�ة إىل 15,5 ملليغرام لدى 
الرجال. وإذا كان هذا الفيتامني متوفراً يف أطعمة محّددة، 
فيمك�ن أن نج�ده أيض�اً يف املس�تحرضات التجميلّية 
 Tocopherols»تحت اس�م علمّي ه�و »التوكوف�ريول
. ويمك�ن تطبيق�ه مب�ارشًة ع�ىل البرشة م�ن خالل 
اس�تعمال الزي�وت النباتية الغنّي�ة بالفيتامني E مثل 

زيت األفوكادو وزيت اللوز الحلو.
يحارب شيخوخة البرشة

إن فعاليته املضادة لألكس�دة تجعل من هذا الفيتامني 
قادراً ع�ىل إبطال مفعول الجذيرات الحرّة املتواجدة يف 
الجس�م، والتي تعترب مسؤولة عن الشيخوخة املبكرة 
للب�رشة. ويس�اعد ه�ذا الفيتامني أيضاً عىل تنش�يط 
إنت�اج الكوالجني أي الربوتني الذي ُيح�ّدد مدى لينونة 
الجل�د، كما أن مفعوله املضاد لألكس�دة يس�اعد عىل 

تقوية األظافر وتعزيز نمّو الشعر.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 ع�دد زيت�ون - x 3 معلقة كبرية زيت زيت�ون - x 3 عدد صفار 
بيضة - x 2 معلقة كبرية بقدونس طازج )مفروم( - x 2 عدد خيار 
)مخلل مفروم( - x 1 عدد بصلة مفرومة - x 1 عدد ليمونة )مخللة 
مفرومة( - x 1 علبة انشوجة )مفرومة( - x 1 معلقة كبرية خردل 
- x 1 رشة فلفل اسود مطحون - x 1 رشة ملح - x 1 معلقة كبرية 
ورشسر صوص - x 1 معلقة كبرية صوص )تباسكو( - ½ x كيلو 

لحمة مفرومة - ¼ x كوب الكرب )مفروم(
الخطوات:

ىف وعاء عميق نضيف صفار البيض والخردل ونقلب.
ثم بالتدريج نضيف زيت الزيتون مع التقلب املستمر حتى يتجانس 

املزيج تماما.
ثم نضيف الصوصات ونقلب.

ثم نضي�ف الخيار املخل�ل والكاب�ر والبصل واألنش�وجة والليمون 
ونقلب جيدا.

ثم نضيف اللحم املفروم وتتبل بامللح والفلفل حسب الرغبة ونقلب 
باليد جيدا حتى تتجانس املكونات.

ثم نضع أس�تيك الرتار ىف طبق التقديم ويزين بالبقدونس املفروم 
ويقدم بالهنا والشفا.

ستيك ترتار
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احتاد غرب آسيا: العراق بإمكانه 
استضافة أي حدث ريايض وبنجاح تام

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد رئيس اتحاد غرب آس�يا لك�رة القدم، 
األمري ع�ي بن الحس�ن، بق�درات العراق يف 
تنظيم البطولة بنسختها التاسعة، مؤكداً أن 
العراق بإمكانه اآلن تضييف أي حدث ريايض 
وب�«نجاح تام«.وقال بن الحس�ن، يف اتصال 

هاتف�ي مع رئي�س اتحاد الك�رة عبد الخالق 
مس�عود، بحس�ب بي�ان لالتح�اد، إن »ه�ذا 
النج�اح س�يلقي ظ�الالً إيجابياً ع�ى اللعبة 
يف املنطق�ة برمتها«.وأض�اف، أن »مش�اعر 
الغبط�ة برؤي�ة الحفل االفتتاح�ي، وما تاله 
من تنظيم مبهر للمباريات، يؤكد لنا أن منح 
العراق لتضييف النسخة الحالية من البطولة 

لم يأت اعتباطا«، منوهاً بأن »العراق بإمكانه 
اآلن تضيي�ف أي ح�دث ري�ايض، وبنج�اح 
تام«.وتاب�ع، أنه يقدم »ش�كره وتقديره اىل 
كل من س�اهم بنج�اح البطول�ة واظهارها 
بالش�كل الذي يعكس م�دى اهميتها«، مبينا 
ان »الحضور الجماهريي االخاذ اضاف رونقا 

بهيجا عى املباريات«.

ليفاندوفسكي يدين إدارة البايرن بعد خسارة السوبر
            المستقبل العراقي/ وكاالت

مهاج�م  ليفاندوفس�كي،  روب�رت  واص�ل 
بايرن ميونخ، انتقاد سياس�ة ناديه يف س�وق 
االنتقاالت، عقب خسارة لقب السوبر األملاني، 

لحساب بوروسيا دورتموند.
 وتلق�ى الفري�ق الباف�اري خس�ارة بهدف�ن 
نظيف�ن ع�ى ملع�ب س�يجنال إيدون�ا بارك، 

ليمن�ح غريم�ه فرص�ة االق�راب م�ن رقمه 
القيايس، بعدما وصل دورتموند للقب السادس 
يف تاريخ�ه، متأخ�رًا عن الباي�رن بفارق لقب 

وحيد.
 وخالل ترصيحات أبرزتها صحيفة »س�بورت 
بيلد« األملانية، قال ليفاندوفسكي: »اليوم كان 
وقًت�ا مثالًيا لرؤية ما يحدث عندما يكون لديك 

قائمة محدودة من الالعبن املحرفن«.

 واس�تطرد: »الالعبون الش�باب الذين جلسوا 
ع�ى مقاع�د الب�دالء لديه�م املقوم�ات، ه�ذا 
صحيح، لكن�ك يف بعض األحيان تكون بحاجة 
لالع�ب بديل بإمكانه املس�اعدة ع�ى الفور أو 

إعطاء زخم للفريق«.
 وكان الدويل البولندي قد انتقد تحركات ناديه 
يف املريكات�و قبل أس�بوعن، بقول�ه »إذا أردت 
اس�تعادة نغمة الف�وز بكافة األلق�اب، فأنت 

بحاجة لتعزيزات«.
 وفش�ل الباي�رن حت�ى اآلن يف تعويض رحيل 
الثنائ�ي فرانك ريبريي وآري�ن روبن، ليكتفي 
ب��3 صفق�ات أبرمه�ا قب�ل نهاي�ة املوس�م 

املايض.
 يذك�ر أن باي�رن ميون�خ تعاق�د م�ع ثنائ�ي 
الدفاع، ل�وكاس هرينانديز وبينجامن بافارد، 

باإلضافة للمهاجم الشاب، يان فيات أرب.

كلوب: انتصارات ليفربول اليشء األسوأ قبل املوسم
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يس�تمتع يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول 
برؤي�ة فريق�ه كاماًل، من�ذ التتوب�ج بلقب دوري 
أبطال أوروبا املوسم املايض، عى حساب توتنهام.
ورغ�م ع�ودة الثالث�ي محم�د ص�الح وأليس�ون 
وفريمينو، اإلثن�ن املايض، بعد انته�اء إجازتهم، 
إال أن س�اديو ماني مازال لم يلتحق بالفريق بعد، 
وم�ن املقرر عودته بعد غٍد اإلثن�ن، يف اليوم التايل 
لكأس ال�درع الخريية.وب�دأ ليفرب�ول أيًضا فرة 
اإلعداد، بدون الثنائي نابي كيتا وشريدان شاكريي 
حتى هذا األسبوع، بعد إصابتهما وغيابهما عن 4 

مباريات ودي�ة متتالية.وقال كلوب يف ترصيحات 
لشبكة »سكاي س�بورتس«: »بدء عودة الالعبن 
أم�ٍر رائ�ع، لكن األم�ر لي�س كذلك تماًم�ا، ألنني 
فقدت 6 العبن قبل املوس�م، وهو يجعل عودتهم 

أمر رائع«.
وأض�اف »ألول م�رة منذ املوس�م امل�ايض، اآلن أو 
م�ن اإلثن�ن فصاعًدا عندم�ا يعود س�اديو أيًضا، 

سأجتمع مع فريقي كاماًل«.
وتاب�ع كل�وب »علين�ا أن نواصل اس�تعدادتنا مع 
الصفقات الجديدة التي قمنا بها. هدفنا مواصلة 
القت�ال واإلبقاء عى هذا الفري�ق عى قدميه، ويف 

كامل قوته، ثم ننتظر لنرى«.

وواصل »اليشء األس�وأ الذي يمكن أن 
يح�دث هو أننا فزنا يف مباريات ودية 
)بس�هولة( بدون 6 العبن، وهو أمر 
لم أكن أتمناه، ألن املش�اكل س�تأتي 

خالل املوسم فجأة، وأمر كنت أرغب يف 
االستعداد له مبكرًا«.وأوضح مدرب الريدز 

»يجب أن نتدرب مًعا ونستعد جيًدا يف املباريات 
املتبقية. هذا هو اليشء الرئييس الذي أفكر فيه 

يف الوقت الحايل، وكيف يمكننا القيام بذلك«.
وأت�م: »ال أفك�ر كث�رًيا يف مدى س�عادتي بأن 
الالعب�ن ع�ادوا.. لق�د قررنا ذل�ك منذ فرة 

طويلة وأنا لست متفاجًئا بحدوث ذلك«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رب جوني�ور فريب�و، الظه�ري األيرس 
لريال بيتيس، من التوقيع رس�مًيا لصالح 

برشلونة،.
وقال�ت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، إنَّ فريبو، س�يخضع للكشف 
الطبي يف برش�لونة اليوم األح�د، وقد يتم 
تقديمه للجماهري يف مباراة آرس�نال عى 
ملع�ب »كامب ن�و« ضم�ن كأس جامرب 

الودية.وأش�ارت الصحيفة اإلسبانية، إىل 
أنَّ فريبو انتقل لربشلونة مقابل 18 مليون 

يورو باإلضافة ل�7 مالين كمتغريات.
وسيكون فريبو، جزًءا من كتيبة اإلسباني 
إرنس�تو فالفريدي مدرب برش�لونة، التي 
ستش�ارك يف جول�ة إعدادي�ة بالوالي�ات 

املتحدة، وستواجه فريق نابويل مرتن.
البدي�ل  دور  س�يلعب  فريب�و  أن  ُيذك�ر 
لجوردي ألبا يف مركز الظهري األيرس خالل 

املوسم املقبل.

الكشف عن تفاصيل انتقال فريبو 
لربشلونة

           المستقبل العراقي/ وكاالت

علق اإلسباني بيب جوارديوال مدرب مانشسر سيتي، عى اختيارات 
الالعب�ن يف قائم�ة املرش�حن لجائ�زة األفض�ل التابع�ة لالتح�اد 
ال�دويل لكرة الق�دم »فيفا«.وقال جواردي�وال، يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة »الجارديان«: »لن أتحدث عن أن املرش�حن لهذه الجائزة ال 
يستحقونها، لكنني فوجئت بأن العبي فريقي الذين توجوا ب�4 
ألق�اب يف الدوري اإلنجليزي لم يرش�حوا ولو ملرة واحدة«. 
وأض�اف: »ربما األم�ر يعتمد عى التتوي�ج بلقب دوري 
أبط�ال أوروبا، وعندما نف�وز بهذه البطولة س�يكون 
العبو فريقنا ضمن قائمة املرشحن«. وتابع: »إنهم ال 
يهتم�ون يف التقييم بالبطوالت األخ�رى التي تقام عى 
مدار 10 أو 11 ش�هرًا وهذا غري عادل، فأنا ال أتخيل أن 
هناك العًبا قدم موس�ًما أفضل من برناردو س�يلفا«. 
وواصل: »خالل 8 سنوات فزنا بأربعة ألقاب ببطولة 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، ولكن لم يفز أبًدا سريجيو 
أجويرو أو دافيد سيلفا أو فينسنت كومباني بلقب 
أفض�ل العب يف إنجلرا«.وأتم: »خالل املوس�م قبل 
املايض وصلنا إىل 100 نقطة، ومع احرامي ملحمد 
صالح، ولكن كيف�ن دي بروين كان يتفوق عليه 
ولكنها وجهات نظر«.يذكر أن صالح توج بلقب 
أفضل العب يف إنجلرا باملوس�م قبل املايض عى 
حساب دي بروين الذي حقق لقب الربيمريليج 

رفقة مانشسر سيتي.

جوارديوال: دي بروين تفوق 
عىل صالح

ريال مدريد يسابق الزمن إلهناء صفقة فان دي بيك
            المستقبل العراقي/ وكاالت

تس�ابق إدارة ريال مدريد الزمن إلنهاء التعاقد 
مع الهولندي دوني فان دي بيك، العب وس�ط 
أياكس أمس�ردام، خ�الل املريكات�و الصيفي 

الجاري.
وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
إن فان دي بيك اع�رف بمفاوضات املرينجي، 
ولك�ن ع�ى أرض الواق�ع توصل ري�ال مدريد 

التفاق نهائي بالفعل مع الالعب الهولندي.

وأش�ارت إىل أن املفاوض�ات تج�ري ع�ى قدم 
وس�اق بن ريال مدري�د وأياكس، لالتفاق عى 
قيم�ة الصفقة، والتي س�تكون يف ح�دود 55 

مليون يورو.
وأوضح�ت أن خي�ار التعاقد مع ف�ان دي بيك 

يع�ود إىل الن�ادي، بينم�ا الفرنيس زي�ن الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد يس�عى لضم مواطنه 

بول بوجبا، العب وسط مانشسر يونايتد.
كان ري�ال مدري�د ع�رض ع�ى زي�دان قب�ل 
مباريات اإلعداد للموس�م الجديد اسمن لدعم 

خط الوس�ط وهم�ا فان دي بيك وكريس�تيان 
إريكس�ن، نج�م توتنه�ام، لك�ن امل�درب أخرب 
اإلدارة أنه ال يريد س�وى بوجبا، وإذا لم ينجح 
الن�ادي يف التعاق�د معه فإنه مس�تعد لخوض 
دون  الحالي�ة  الالعب�ن  بمجموع�ة  املوس�م 

صفقات أخرى.
وكش�فت الصحيفة أن مستوى ريال مدريد يف 
املباريات اإلعدادية أعطى إنذاًرا إلدارة املرينجي، 
بأنه يجب التحرك بعيًدا عن وجهة نظر زيدان، 

وإبرام إحدى الصفقات يف خط الوسط.

             بغداد/ المستقبل العراقي

تح�دث تقرير صحف�ي بريطاني، اليوم األح�د، عن آخر 
تطور يف املفاوضات بن برشلونة وآرسنال، حول انتقال 

النجم الربازيي فيليب كوتينيو، إىل ملعب اإلمارات.
وكان�ت العدي�د م�ن التقارير أك�دت أن برش�لونة يريد 
إع�ارة كوتيني�و ملدة موس�م واح�د، ويعد آرس�نال أكثر 
املهتم�ن بالصفق�ة، وس�تتم املفاوض�ات الي�وم خالل 
مباراة الفريق�ن بكأس خ�وان جامرب.ووفًقا لصحيفة 
»ذا ص�ن« الربيطانية، فإن برش�لونة س�يطلب رس�وًما 

مرتفع�ة تصل إىل 27 مليون جنيه إس�رليني، للموافقة 
عى إعارة كوتينيو.وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل أنه 
م�ن الصعب أن يدفع آرس�نال هذا الرقم، خاصة أن لديه 

ميزانية محدودة للصفقات خالل الصيف الحايل.
وأوضح�ت أن اإلس�باني أون�اي إيم�ري، املدي�ر الفني 
آلرس�نال، س�يفضل إنف�اق األم�وال عى دع�م فريقه 

بمدافع جديد يف املريكاتو الصيفي.
ويع�د كوتينيو أغى صفقة يف تاريخ برش�لونة، حيث 
انض�م إىل »كام�ب ن�و« مقاب�ل 120 ملي�ون ي�ورو، 

باإلضافة إىل متغريات تبلغ 40 مليوًنا.

مانشسرت يونايتد يتلقى حتذيرًا بشأن صفقة ديباالثغرة آرسنال هتدد صفقة كوتينيو

             بغداد/ المستقبل العراقي

عل�ق الفرن�يس باتريس إيفرا، العب مانشس�ر 
يونايتد ويوفنتوس الس�ابق، عى األنباء الحالية 
بش�أن إمكانية رحيل مواطنه ب�ول بوجبا، عن 

الشياطن الحمر.
وقال إيفرا، يف ترصيحات أبرزها موقع »كالتشيو 
مريكات�و« اإليطايل: »رحيل بوجبا عن اليونايتد؟ 

أنا ال أعرف ما سيحدث يف مستقبل بول«.
وأضاف: »ما أعرفه أن بوجبا ش�عر أنه محبوب 
رفق�ة يوفنتوس، ولكن�ه لم يش�عر بنفس هذا 

الحب يف مانشسر«.
وتابع: »نحن ننىس دائًما كيف نقيم الالعب، 
حي�ث إن األمر يجب أن يع�ود إىل األداء الذي 

يقدمه عى أرض امللعب«.
 وأت�م: »اقتل�وا الالع�ب عندم�ا ال ي�ؤدي 
بش�كل جيد، ولكن إذا كان يظهر بشكل 

مميز فعلينا أن نركز عى ذلك«.
 يذك�ر أن العدي�د م�ن األنب�اء أكدت 

مؤخرًا أن بوجب�ا قريب من الرحيل 
ه�ذا  يونايت�د  مانشس�ر  ع�ن 

الصيف.

               المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن نادي ميالن، اليوم األحد، تعاقده مع الجزائري 
إسماعيل بن نارص، بشكل رسمي قادًما من صفوف 

إمبويل.
 ووفًقا للموقع الرسمي للروسونريي، فإن بن نارص 
وقع م�ع ميالن عى عق�د مدته 5 أع�وام وينتهي يف 

صيف 2024.
 وأش�ارت تقاري�ر إىل أن ب�ن نارص انتق�ل إىل ميالن 
مقاب�ل 15 مليون ي�ورو، باإلضاف�ة إىل مليون يورو 

كمتغ�ريات. وس�يحصل بن نارص عى راتب س�نوي 
يبلغ 1.5 مليون يورو يف املوسم الواحد.

 يذك�ر أن إس�ماعيل ب�ن ن�ارص، حصل عى 
جائزة أفضل الع�ب يف بطولة أمم أفريقيا، 
الت�ي أقيمت مؤخرًا يف م�رص، ونال لقبها 

منتخب الجزائر عى حساب السنغال.
وكان بن نارص ينتمي ألكاديمية آرسنال 
اإلنجليزي قبل انتقاله إىل إمبويل يف 2017، 
وخ�اض 37 مب�اراة يف ال�دوري االيط�ايل 

املوسم املايض وصنع ثالثة أهداف.

إيفرا: بوجبا ال يشعر باحلب 
يف مانشسرت يونايتد

رسميًا.. ميالن يضم بن نارص
  بغداد/ المستقبل العراقي

 
األس�طورة  أش�اد 
مارادونا،  دييجو  األرجنتيني 
بمواطنه ليوني�ل مييس، بعدما ما 
وصفه ب�«الشخصية املختلفة« بعد كوبا أمريكا 

.2019
وقال مارادونا يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس�بانية: »رأيت مييس مارادونًيا، رأيته 

متم�رًدا.. قال ما ش�عر به وفاز يف امللعب دون مس�اعدة 
أحد«.

وأض�اف أس�طورة األرجنت�ن: »أح�ب مييس ه�ذا أكثر، 
إنه م�ع عائلته، يلعب مع كلبه، أكثر من الش�خص الذي 

يتعرض النتقادات ألنه ال يردد كلمات النشيد الوطني«.
وأت�م: »كل م�ا يفعل�ه مي�يس يف النهاي�ة ه�و ملصلح�ة 

األرجنتن«.
يذكر أن مييس نال عقوبة اإليقاف ملدة 3 أشهر من اللعب 

الدويل، وذلك بعد اتهامه التحاد »كونميبول« بالفساد.

مترد مييس يثري إعجاب مارادونا

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

ق�ال تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، الي�وم األح�د، إن نادي 
إنر مي�الن يتخذ موقًفا متش�دًدا فيم�ا يخص قضية 

األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق.
وأعل�ن الن�ادي يف وقت س�ابق خ�روج إي�كاردي من 
حس�ابات الفري�ق للف�رة املقبل�ة، بجان�ب خروج 
ناينج�والن أيًض�ا، الذي ب�ات عى أعت�اب االنضمام 
الرس�مي لصف�وف كالي�اري، بينم�ا يظ�ل موقف 

األرجنتيني غامًضا حتى اآلن.
ووفًق�ا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«، فإن 
إنر انتقل إىل مس�توى آخر يف أزمته مع إيكاردي، 
حي�ث هدد الالعب بالبقاء خارج امللعب ملدة تصل 

إىل عام�ن، حت�ى نهاية عقده يف يوني�و / حزيران 2021 
املقبل، إذا صمم عى البقاء ورفض الخيارات املتاحة حالًيا 

يف سوق االنتقاالت الصيفي.
وترغ�ب أندية ناب�ويل وروم�ا يف التعاقد مع إي�كاردي، إال 
أن املهاج�م األرجنتين�ي يفض�ل البق�اء يف س�ان س�ريو 
أو االنضم�ام لصف�وف يوفنت�وس، وه�و خي�ار يرفضه 

النرياتزوري.
وأضاف�ت أنه تحس�ًبا لقي�ام الالع�ب بمقاض�اة النادي، 
يفكر اإلنر يف االحتفاظ باس�م إي�كاردي يف قائمة الفريق 
لل�دوري ودوري أبط�ال أوروب�ا، إال أن�ه لن يت�م اختياره 
ضمن التشكيلة.وختمت الصحيفة بأن قرار اإلنر سيؤدي 
ألرضار بالغة للطرفن، الس�يما وأن إيكاردي لن يش�ارك 

ملدة عامن، بجانب استمرار النادي يف دفع راتبه.

إنرت ميالن هيدد إيكاردي

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد تقرير صحفي إيطايل، اليوم األحد، أن نادي مانشس�ر يونايتد، تلقى 
تحذيرًا بش�أن التعاقد مع األرجنتيني باولو ديباال، نجم يوفنتوس، يف 

املريكاتو الصيفي الحايل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيت�ا ديللو س�بورت« اإليطالي�ة، فإن وكالء 
ديباال السابقن )Star Image( أرسلوا خطاًبا قانونًيا إىل مانشسر 
يونايتد لتحذيره من أنه س�يدفع 40 مليون يورو، إذا نجح 

يف الحصول عى توقيع املهاجم األرجنتيني.

وتق�وم وكالة )Star Image( حالًي�ا بمقاضاة ديباال، بعد أن أخل باالتفاق 
املربم بينهما، وانضم إىل وكالة جديدة يف 2017.

وتزعم )Star Image( أن تعاقدها مع ديباال مدته 10 سنوات، ولذلك هناك 
الكث�ري من األموال مطلوبة م�ن الالعب وناديه تقدر ب�� 40 مليون يورو، 

بسبب حقوق الصور.
وقامت الوكالة بتقديم األوراق التي تثبت حقوقها يف غرفة التجارة الدولية 

هذا األسبوع.
ويري�د يوفنت�وس بيع ديب�اال إىل مانشس�ر يونايتد مقاب�ل الحصول عى 

خدمات املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
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األوائل: وصناعة األمل عالء الدين.. نسوية واسترشاق
سعدية مفرح عادل عبد الحق

تبنى ال�دول وتتطور بطاقات أبنائها وبناته�ا املبدعني الذين ال يعريون 
أهمية للصعاب ويس�تمرون بمسريتهم الناجحة ليكملوا طريق التفوق 

العلمي وينالوا فرصهم الحقيقية يف بناء املجتمع الذي ينتمون اليه.
ويف الع�راق، ورغ�م كل الصعوب�ات والس�لبيات الت�ي نعيش�ها ونراها 
ونسمع عنها، تخرج علينا يف نهاية كل عام درايس مجموعة من الطلبة 
والطالب�ات ليبعث�وا فينا األمل من جديد ويقولون لن�ا بمأل أفواههم: ال 
تيأسوا فنحن هنا ولن نموت أو نختفي من هذا املجتمع الذي علم العالم 
كل يشء ع�ر التاريخ وأخرج العلماء والفقه�اء واملبدعني والقادة عىل 

جميع املستويات ولم َينضب َرِحمُه أبداً.
إن م�ا يحدث كل عام وما حدث هذا العام م�ن تفوق للعديد من الطلبة 
والطالب�ات ه�و دليل كبري عىل أن التوجه العلمي م�ا زال هو الهم األول 
واألك�ر للعراقيني عىل مختلف مس�توياتهم وطبقاتهم، فقد كان األول 
عىل العراق يف هذه الس�نة من أقىص َرحم الريف األصيل، وأمتد التفوق 

ليشمل كل املناطق فقد أخرجت املدن الكثري والعديد من املتفوقني.
ال يتوقف التفوق وال تتوقف املس�ؤولية عند حد وعند مرحلة دراسية أو 
حياتية معينة.. واملس�ؤولية هنا مش�ركة عىل جميع األطراف، فيجب 
أن ال يتوق�ف الطموح لدى املتفوقني واألوائل عىل املس�توى الش�خيص، 
بل عليهم أن يتوس�عوا للمجتمع والبل�د. وباملقابل فإن عىل املجتمع أن 
ينص�ف ه�ؤالء، وعىل الدول�ة، الراعي األك�ر لهذه الرشيح�ة، أن تنظر 
بع�ني التقدير والرفعة له�ؤالء، ويجب أن تخصص له�م قنوات خاصة 

الستيعابهم وعدم تركهم أو إهمالهم لينال منهم الوضع السلبي.
يج�ب قب�ول األوائل يف أرق�ى الجامع�ات وارفع االختصاص�ات، ويجب 
زرع األم�ل الحقيق�ي يف نفوس�هم حت�ى ال يظن�ون إن اجتهاده�م ال 
يقابل بالتقدير والرفعة، وحتى ال يفكرون: س�نتخرج وسيكون مصري 
شهاداتنا وتفوقنا الرفوف ليأكل عليها الدهر ويرشب دون راٍع ملا قدمناه 
وما نطمح لتقديمه. كل هذا هو من مس�ؤولية الدولة أوالً وأخرياً حتى 
تشعرهم أنهم قادة املستقبل وعىل الطرف اآلخر اإلبداع والتطور وتنمية 

الطموح ليثبت أنه عىل قدر املسؤولية املستقبلية املأمولة منه.
ُسلطت األضواء واإلعالم عىل بعض املتفوقني واملبدعني واألوائل وهنالك 
العديد منهم بعيداً عن األضواء قدم كل ما يمكنه ووصل إىل هذه الدرجة 
وعلي�ه نوجه أل�ف تحية واح�رام وتقدير لجميع املتفوق�ني واألوائل يف 
جمي�ع االختصاصات واألقس�ام وعىل كافة املس�تويات وب�كل املناطق 
م�ن أعماق الريف إىل أعايل الجبال، وأيضاً أل�ف تحية وتقدير إىل العوائل 
الت�ي عانت كثرياً يف ظل الظ�روف الصعبة وأوصلت أبنائه�ا وبناتها إىل 
هذه الدرجة من التفوق واالجتهاد، وكذلك إىل املدارس واألس�اتذة الذين 
احتضنوهم وأوصلوهم إىل مبتغاهم .. وال ننىس أيضا كل من دعم وترع 
واحتضن وتكفل كل هذه الكفاءات.. ولكنها تبقى عىل مستوى شخيص 
وفردي ويجب أن تكون عىل مس�توى حكوم�ي رفيع دون انقطاع، واىل 
الذي�ن لم يحالفهم الح�ظ من أبنائنا األعزاء نقول: ال تيأس�وا وال تهنوا 
وال تنكل�وا وأرصوا عىل التقدم والنجاح ألنك�م أمل العراق وأمل األجيال 

القادمة )أنهم أملنا فاعتنوا بهم(.

عىل الرغم من االعتقاد السائد بأن قصة عالء الدين واملصباح السحري 
مأخ�وذة من حكاي�ات ألف ليلة وليلة العربي�ة، إال أن هذا غري صحيح، 
فالنس�خة العربية، وهي األصلية من الليايل، ال توجد فيها أي إشارة إىل 
عالء الدين ومصباحه، مع أنها مثال تحتوي عىل قصص شهرية أخرى، 
مثل قصة الس�ندباد الذي انطلق من بغداد ليجوب بحار العالم، وقصة 
عيل بابا واألربعني حرامي والغار امليلء بالذهب والفضة واملرجان... أما 
قصة عالء الدين وبس�اطه السحري، فيبدو أنها مجرد محاكاة لهما يف 
صيغ�ٍة تثري خيال الغربيني بس�حر الرشق وغموض�ه، فحل كل نماذج 
ما يس�ّمى أدب االسترشاق. وأول وجود منش�ور لهذه القصة يعود إىل 
الرجمة الفرنسية من الليايل، والتي قدمها املسترشق الفرنيس، أنطوان 
غاالن�د، يف بدايات القرن الثامن عرش، وقال إن�ه دّونها يف الكتاب، نقال 
عن حكاية ش�فهية رواها له، كم�ا قال، أحد الحكواتية يف مدينة، حلب 
يف الق�رن الثامن عرش. ومنذ ذلك التاريخ، والحكاية تثري إعجاب صناع 
الفن الغربي�ني الذين قّدموه�ا يف صيغ مرسحية وس�ينمائية وإذاعية 
وتلفزيوني�ة كثرية، كما اتخ�ذت مادة خاما لفنون أخ�رى كثرية، مثل 

التشكيل والغناء وتصميم األزياء وغريها.
ع�ادت الحكاي�ة هذا الع�ام مرة جدي�دة بفيل�م قدمته رشك�ة ديزني 
العاملي�ة عىل طريقتها املبهرة بتوقيع املخرج، غاي ريتيش. وعىل الرغم 
من أن ديزني س�بق وأن أنتجت فيلما كرتونيا بالعنوان نفس�ه، مطلع 
تس�عينيات القرن املايض، إال أن هناك فروقا كبرية بني الفيلمني، يمكن 
رصدها بس�هولة لصال�ح الفيلم الجديد الذي فّض�ل صانعوه أن يؤّدي 
أدواره ممثلون حقيقيون بالصوت والصورة والحركة، بدال من تقنيات 

الكرتون.
ش�اهدُت الفيلم الجديد أخريا، وخرجُت من قاعة الس�ينما وكيل شوق 
للمش�اهدة مرة أخرى... أو عىل األقل مش�اهدة األغنية الرئيس�ية فيه 
وس�ماعها، وهو ما تحق�ق يل، عندما وجدتها يف »يوتي�وب«، وحّملتها 
ف�ورا عىل هاتف�ي. فاألغنية جميلة ج�دا يف كلماتها ولحنه�ا وغنائها، 
ويمكن بسهولة اعتبارها أحد أجمل منشورات النسوية الحديثة، نظرا 
إىل خطابها الذي يش�جع النساء عىل الكلمة والتعبري عن أنفسهن بكل 
ق�وة وجم�ال، إذ تختتم األغنية بعبارة تقولها ياس�مني وس�ط تالحق 

أنفاسها؛ »كل ما أعلمه أنني لن أظل عاجزة عن الكالم«!
ويمك�ن أن ُيق�ال الكث�ري ع�ن ه�ذا الفيل�م الذي تف�ّوق عىل س�ابقه 
الكرتون�ي، ليس عىل الصعيد الفني والتقني وحس�ب، ولكن أيضا عىل 
صعي�د املعالجة الثقافية للفكرة، فقد حاول صّناع النس�خة الحية من 
»عالء الدين« أن يتالفوا أخطاء ش�ابت النسخة الكرتونية، مثل تنميط 
الش�خصية العربية واملسلمة. ويبدو أن لوجود هيئة استشارية مكونة 
من باحثني ونقاد ومبدعني عرب ومس�لمني، قيل إن فريق إنتاج الفيلم 
قد اس�تعان بها، دورا يف تاليف تلك األخط�اء القديمة والنمطية يف نظرة 
هوليوود التقليدية الظاملة للمجتمعات الرشقية، والتي س�بق وأن أشار 
إليها إداورد سعيد يف كتابه »االسترشاق« باعتبارها نظرة مقصودة من 

الغرب، لترير السيطرة عىل الرشق األوسط!

ابتكار خاليا صناعية لعالج الرسطان عدد شهري جديد من صحيفة القضاء
تمكن علماء »إمريال كوليدج لندن« بريطانيا للمرة األوىل من ابتكار 
خاليا صناعية، يمكنها اإلحساس بعوامل الوسط املحيط وإفراز مواد 

كيميائية ردا عىل املهيجات املختلفة.
وأفاد موق�ع Phys.org ب�أن الخلية الصناعية تتكون من غش�اء به 
مس�امات تتوغل خاللها أيونات الكالسيوم، وبداخل الخلية فقاعات 
بها إنزيمات تنشط الكالس�يوم، وتساعد بدورها عىل تحرر جزيئات 
الفلورس�نت.ووفقا للعلماء، فقد تمكنوا من خلق مس�ار اس�تقالبي 
بس�يط، لع�دم الحاجة إىل آلي�ة إلزالة النوات�ج الثانوية التي تش�كل 

خطورة عىل الخلية الحية.
ويعتقد الباحثون أنه من املمكن استخدام هذا االبتكار يف التكنولوجيات 
الحيوية والطب، حيث يمكن اس�تخدام الخالي�ا الصناعية يف التعرف 
ع�ىل العالمات البيولوجية لألورام الرسطاني�ة، وتركيب املواد الطبية 

يف الجسم.
عالوة عىل ذلك، يمكن لهذه الخاليا اكتشاف املعادن الثقيلة يف الوسط 

املحيط وإفراز املواد الالزمة لربط وتحييد امللوثات.

أص�در املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل عددا ش�هريا جديدا من 
صحيف�ة القض�اء االلكرونية، حم�ل العديد من التقاري�ر واملقاالت 

والقصص، وجاء يف العدد:
- قي�ادي ب�ارز يف داعش يكش�ف الهيكلية الجدي�دة.. ويروي أحداث 

»غزوة رمضان«
- القضاء يؤكد عىل حرية التظاهر واملعارضة
- اصطياد شبكة كبرية ل�«تسليب« السيارات
- غلق مراكز مساج وتجميل مخالفة يف بغداد

- قاض: اإلرهابيون الفرنسيون كانوا قياديني.. وبعضهم انهار أمام 
حكم اإلعدام

- مخمور يقتل زوجته وجنينها ألنها طلبت الذهاب إىل أهلها!
- »عريس« قتل صديقه إلتمام 

مراسيم زواجه!
- زوجة تقتل رضيعاً برضبه 

بالجدار وتكسريه بالعصا!
- )24( حكما باإلعدام و)16( 
باملؤب�د يف ذي قار خالل ثالثة 

أشهر
وشمل العدد باقة من املقاالت 

للسادة القضاة، منها:
 - القضائ�ي  االس�تقالل   *

القايض عبد الستار بريقدار
ع�ىل  املعن�وي  اإلك�راه   *
املوظف�ني - الق�ايض عام�ر 

حسن شنته
 - القضائي�ة  الخطب�ة   *
القايض عماد عبد الله شكور

أظهرت فحوص�ات للدماغ واقعا 
مخيف�ا ح�ول تعاط�ي كمي�ات 
حي�ث  الكوكاي�ني،  م�ن  كب�رية 
تكشف الصور كيف يمكن للفئة 
»أ« من املخدرات »التهام الدماغ«، 
ما يسبب اإلعاقة أو املوت يف أسوأ 

األحوال.
التأث�ري  م�ن  األطب�اء  وح�ذر 
الجانب�ي الن�ادر، بعد أن كش�ف 
املغناطي�يس  بالرن�ني  تصوي�ر 
ملتعاط�ي كوكاي�ني نقل�ه والداه 
إىل املستشفى يف مسيدا، بمالطا، 
عن الرضر الشديد الذي يمكن أن 
يس�ببه املخدر من الفئ�ة »أ« مع 

مرور الوقت.
وكان متعاط�ي الكوكاي�ني البالغ من العمر 
45 عام�ا، يترصف بش�كل غري�ب، قبل أن 
ي�درك املس�عفون أن�ه يعان�ي م�ن اعتالل 
دماغي عضيل سميك ناجم عن جرعة زائدة 

من املخدر من فئة »أ«.
والحظ األطباء أن قرنيتي عيني الرجل كانتا 
تتوس�عان ومتفاعلتني رسيعا م�ع الضوء، 
ولم يكن املريض قادرا عىل أداء مهام بسيطة 

فضال عن أنه لم يتمكن من االس�تجابة ألي 
أوام�ر. وأوضحت الدكت�ورة ييلنيا عبد الله، 
الت�ي عالج�ت الرجل ال�ذي لم يكش�ف عن 
هويته: »إنه اضطراب نادر يمكن أن يسبب 

إعاقة كبرية«.
وأش�ارت إىل أن تقرير الحال�ة الطبية يدفع 
إىل زي�ادة الوعي بهذا الس�لوك املدمر، قائلة 
إن تشخيص هذه الحالة نادر عموما لكنها 
قد تكون قاتلة رسيعة، إال أن بعضها يمكن 

أن يتعاىف تمام�ا، كما وقع مع 
حالة هذا الرجل.

وأرس�ل فريق الدكت�ورة ييلنيا 
فحوص�ات  إلج�راء  املري�ض 
الرنني املغناطييس عىل دماغه، 
للم�ادة  أرضار  ع�ن  وكش�فوا 
البيضاء يف الدماغ، وقام األطباء 
الن�ادرة  بالحال�ة  بتش�خيصه 
الناجم�ة ع�ن اعت�الل بيض�اء 
الدماغ الس�امة )ويسمى أيضا 
مرضة امل�ادة البيضاء( الناجم 
عن الكوكاي�ني، والذي يكون يف 

أغلب الحاالت املماثلة قاتال.
وعال�ج الفري�ق املري�ض ع�ن 
منش�طات  إعطائ�ه  طري�ق 
ووحدات لتبديل البالزما و األجسام املضادة، 
كما تم نقله إىل منشأة إلعادة التأهيل، حيث 

ظهرت عليه عالمات التحسن.
تعاط�ي  ع�ن  االنقط�اع  م�ن  ع�ام  وبع�د 
الكوكايني، عاد املريض للمعاينة، حيث وجد 
األطباء عند فحص دماغه أنه ما تزال هناك 
»تغي�ريات دائم�ة يف املادة البيض�اء«، بينما 

كانت االختبارات العصبية طبيعية.

حق�ق علماء اكتش�افا جديدا ح�ول الذهب 
ي�دل عىل خصائ�ص مثرية لالهتم�ام يمكن 
أن تس�اعدهم يف تحس�ني فهمه�م لس�لوك 

العنارص تحت الضغط.
وتبني أنه عند تطبيق ضغط التحطيم الشديد 
برسع�ة، بمج�رد نانو ثانية، يتغ�ري الهيكل 
الذري للعنرص، ليصبح أكثر ش�بها باملعادن 

األقىس من الذهب.
ويعد الذهب عن�رصا رائعا ضعيف التفاعل، 
ومن املتوقع أن يكون هيكله البلوري مستقرا 

عند ضغوط عالية، بشكل ال يصدق.
ويتب�ع ترتيب ال�ذرات يف الذهب ما يس�مى 
هيكل »وجه مكعب وسطي« )fcc(. وأظهرت 
التجارب الس�ابقة أن هي�كل fcc يظل ثابتا 
يف الذهب، حتى عند تطبي�ق الضغط العايل. 
ويمك�ن القول إنها إح�دى الخصائص التي 
تجع�ل الذهب مفي�دا للغاي�ة، لوضع معيار 
 -diamond anvil ضغ�ط يف تج�ارب خالي�ا
األجه�زة املس�تخدمة لتوليد ضغ�وط عالية 

للغاية يف املختر.
وع�ادة، يج�ري تطبي�ق الضغ�ط تدريجيا. 
ولك�ن تح�ت ظ�روف الضغ�ط املفاجئ�ة، 
الحظ العلم�اء يف مختر »لورنس ليفرمور« 

الوطني، أمرا مختلفا.
واكتشفوا أنه عند GPa 223 )غيغاباسكال(- 
أي ما يع�ادل 2.2 مليون مرة ضغط الغالف 
الجوي لألرض عند مس�توى س�طح البحر- 
يعاد تش�كيل الذهب ليصبح هيكال محوريا 
مكعبا أقل كثافة، حيث يرابط الهيكالن مع 

انتقال املعدن من واحد إىل آخر.
وقال الفيزيائي ريتش�ارد بريغز، من مختر 
لورنس ليفرم�ور الوطني: »اكتش�فنا بنية 

جدي�دة م�ن الذه�ب موج�ودة يف الح�االت 
القصوى- م�ا يعادل ثلثا الضغط املوجود يف 

مركز األرض«.
 .GPa 223 ول�م يتوقف فري�ق البحث عن�د
فبعد الصدمة األولية، قاموا بتتبع التغيريات 
الهيكلي�ة أثناء زي�ادة الضغ�ط. وعند 262 
GPa، اكتمل�ت مرحلة االنتق�ال وبدأ ذوبان 
الذه�ب. وعن�د GPa 322- بح�دود الضغط 
املوج�ود يف مرك�ز األرض تقريب�ا- أصب�ح 
الذهب سائال تماما، ولم يالحظ العلماء من 

قبل هذا املستوى من الضغط.
وأوضح العلم�اء أن النتائج لها آثار أوس�ع 
ع�ىل التصني�ع. عىل س�بيل املث�ال، يحتوي 
الحدي�د إم�ا ع�ىل بني�ة fcc أو bcc اعتمادا 
ع�ىل درجة حرارته، وهو أمر مهم بالنس�بة 

لتصنيع الصلب.
وكش�فت الدراس�ة أن الذه�ب خضع لطور 
انتقال بس�بب درج�ة الح�رارة والضغط-. 
ويش�ري الجم�ع ب�ني هي�اكل fcc و bcc يف 
ظ�روف  ظ�ل  يف   GPa  220 عن�د  الذه�ب، 
الصدم�ة، إىل وج�ود نق�������طة ثالثية- 
حي�ث توج�د أش�كالها الصلب�ة والس�ائلة 

والغازية يف حالة توازن.

اكتشاف جديد يف الذهب أذهل علامء الفيزياء!عملية مسح تكشف كيف »يلتهم« الكوكايني الدماغ

تطوير عدسات الصقة روبوتية يمكن التحكم هبا بطرفة عني!
طور باحثون يف جامعة كاليفورنيا بس�ان 
دييغ�و، عدس�ة الصق�ة روبوتي�ة، يمكن 

التحكم فيها عن طريق حركة العني.
وتعم�ل العدس�ات الالصق�ة الجديدة عن 
الكهربائي�ة  اإلش�ارات  مح�اكاة  طري�ق 
الطبيعي�ة يف مقلة العني البرشية، حيث أن 
هذه اإلشارات التي تسمى »إشارات العني 
الكهربائي�ة«، تصبح نش�طة حتى عندما 

تكون العني مغلقة )مغمضة(.
وأوضح الدكتور ش�ينج غيانغ كاي، الذي 
قاد الدراس�ة، أنه حتى عندما ال تس�تطيع 
العني رؤية أي يشء، فإن الكثريين ما زالوا 
قادرين ع�ىل تحريك مقل�ة العني الخاصة 

بهم وتوليد إشارات كهربائية.
اإلش�ارة  تس�خري  م�ن  العلم�اء  وتمك�ن 

الكهربائية الطبيعية للتحكم بالعدس�ات، 
اإلمكاني�ات  قي�اس  طري�ق  ع�ن  وذل�ك 
والقدرات الكهربائية للعني )إش�ارة العني 
الكهربائية(. وصنعت العدس�ات الالصقة 
من البوليمرات )مواد مصنوعة من سالسل 

طويل�ة ومتك�ررة م�ن الجزيئ�ات(، التي 
يمكنها التوسع عند تطبيق تيار كهربائي، 
ويتوفر هذا التيار من خالل خمسة أقطاب 
كهربائية تحيط بالع�ني، والتي تعمل مثل 
العضالت. وعندم�ا يصبح البوليمر محدبا 
أكث�ر، تصبح العدس�ة قادرة ع�ىل التكبري 
)zooms in( والتقري�ب، وه�ذا يعن�ي أنه 
تكب�ري  املس�تقبل  يف  للمس�تخدم  يمك�ن 
وتصغري العدس�ة عن طري�ق طرفة عني. 
ويمك�ن أن يفتح هذا الباب أمام مجموعة 
من االس�تخدامات املثرية، بدءا من العيون 
الصناعية إىل الكامريات التي تسيطر عليها 
الع�ني. ومن غري الواضح حت�ى اآلن، متى 
س�تكون هذه العدس�ات الالصقة متاحة 

باألسواق، أو كم يرجح أن تبلغ تكلفتها.

فائدة غري متوقعة لإلنجاب يف عمر متأخر
وج�دت دراس�ة جدي�دة أن األطف�ال الذين 
يول�دون لألمه�ات واآلب�اء األكث�ر نضج�ا، 
يترصفون بشكل أفضل ويميلون ألن يكونوا 
أق�ل عدوانية من األطف�ال املولودين ألبوين 
أصغر سنا. وكشفت الدراسة أنه عىل الرغم 
من أن األطف�ال املولودين ألبوين أكر س�نا 
لديهم سلوكيات خارجية أقل إشكالية، مثل 

العدواني�ة، إال أن عم�ر الوالدين ل�م يكن له 
أي تأثري عىل الس�لوكيات الداخلية لألطفال، 
مث�ل القل�ق أو االكتئ�اب. ودرس الباحثون 
الهولنديون املش�كالت الس�لوكية الش�ائعة 
لألطفال املولودين ألبوين أكر س�نا، يف إطار 
نهج تتبعه مجمل الدول املتقدمة يف السنوات 
األخرية ملتابعة األزواج الذين ينجبون الطفل 

األول يف وقت متأخر من العمر. وحللوا سلوك 
أكثر من 32800 طفال هولنديا عندما كانت 
أعمارهم ت�راوح بني 10 و12 عاما، والذين 
ينتم�ون إىل فئ�ات اجتماعي�ة واقتصادي�ة 
يف  األمه�ات  أعم�ار  وتراوح�ت  مختلف�ة. 
الدراس�ة بني 16 و48 عاما، بينما كان عمر 

أصغر أب 17 عاما، واألكر سنا 68 عاما.


