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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فش�لت اللجنة الس�باعية املكونة من األحزاب 
الش�يعية، أم�س االثنني، من تس�مية مرش�ح 
لرئاس�ة ال�وزراء، وفيم�ا أعل�ن تي�ار الحكمة 
تحال�ف  ألق�ى  املفاوض�ات،  م�ن  انس�حابه 
الس�ائرون املس�ؤولية عىل رئيس الجمهورية 
لتس�مية مرش�ح، فيم�ا طرح تحال�ف النرص 

خارطة طريق بديلة.
واك�د ائت�اف دول�ة القان�ون بزعام�ة رئيس 
ال�وزراء األس�بق ن�وري املالكي يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »رغم عدم 
علي�ه  تجم�ع  مس�تقل  مرش�ح  إىل  التوص�ل 
القوى السياس�ية السبع، اال اننا لن نتخىل عن 
مس�ؤوليتنا يف إدامة زخم الحوار مع اخواننا يف 
الكت�ل لتقريب وجهات النظر من اجل الوصول 
بإذن الله اىل مرش�ح نعتقد في�ه كفاءة وقدرة 
ع�ىل النه�وض باملهمة، ونقف خلف�ه ومعه يف 

مواجهة التحديات«.
وش�دد عىل عدم موافقته ع�ىل صدور التكليف 
ألي مرش�ح قبل حصول توافق حوله بحس�ب 

قوله. 
من جهتهما انسحب تيار سائرون بقيادة زعيم 
التيار الص�دري مقتدى الص�در وتيار الحكمة 
برئاس�ة عمار الحكي�م من مباحث�ات اللجنة 

السباعية املكلفة برتشيح شخصية للمهمة.
واكد تحالف سائرون »فشل اللجنة السباعية. 
ودعا رئيس الجمهورية اىل ممارسة صاحياته 
الدس�تورية بالتكلي�ف« معلن�ا انس�حابه من 

مهمة اللجنة السباعية.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قالت رئيس�ة املفوضية األوروبية أورس�وال فني دير لني، 
أمس االثنني، إنها اقرتحت فرض قيود مؤقتة عىل الس�فر 

غري الرضوري بني بلدان االتحاد األوروبي، لثاثني يوما.
وأوضح�ت املس�ؤولة األوروبي�ة، يف رس�الة ع�ر مقطع 
فيديو، أن الهدف من هذا اإلجراء املقرتح هو كبح انتشار 
ف�ريوس كورونا املس�تجد )كوفي�د 19( الذي يس�تفحل 
بش�كل مقلق يف القارة. وعرضت فني دير لني هذا املقرتح 
عىل قادة مجموعة السبع، خال اجتماع انعقد عن طريق 
الهات�ف، أم�س االثنني. ويف ح�ال تم اعتماد ه�ذا اإلجراء 
الوقائ�ي، وجرى فرض القيود لثاث�ني يوما، فإن االتحاد 
األوروبي س�تكون ل�ه الصاحية فيما بع�د حتى ينظر يف 

مسألة تمديد اإلجراءات الصارمة ملدة إضافية، وسيعتمد 
ذلك عىل مدى التحسن يف تطويق الوباء العاملي.

وتعن�ي هذه اإلجراءات إذا تم التوافق عليها تعليق التنقل 
بموجب اتفاقية شينغن التي تتيح ملواطني الدول األعضاء 

حرية التنقل يف كل بلدان االتحاد األوروبي تقريبا.
وتأث�رت دول االتح�اد األوروبي، عىل نح�و كبري بفريوس 
كورونا، وتس�جل إيطاليا ثاني أكر عدد من املصابني بعد 

الصني التي ظهر فيها الفريوس، أواخر العام املايض.
وأصي�ب أكث�ر م�ن 24 أل�ف ش�خص بف�ريوس كورونا 
املس�تجد يف إيطاليا، بينما تويف 1809 أش�خاص من جراء 
مضاعف�ات املرض. وأصبحت إس�بانيا راب�ع أكثر الدول 
يف ع�دد اإلصابات بالف�ريوس يف العالم، متج�اوزة كوريا 

الجنوبية، ما دفعها لدراسة إغاق حدودها.

       بغداد/ اعالم القضاء

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء األعىل 
الق�ايض فائق زي�دان يف مكتبه،أمس 
االثنني، وزير الصح�ة الدكتور جعفر 
صادق عاوي، ووكيل الوزير الدكتور 
حازم الجمييل ومدي�ر الصحة العامة 
الدكت�ور ري�اض عبد األم�ري وناقش 
االجراءات القانوني�ة الواجب اتباعها 
ملجابه�ة خط�ر فاي�روس )كورون�ا( 

والحد من انتشاره يف العراق.
وأفاد بيان ص�ادر عن املركز االعامي 

ملجلس القضاء األعىل وتلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه أن »رئيس مجلس 
القض�اء األع�ىل القايض فائ�ق زيدان 
أوع�ز اىل محاك�م التحقي�ق ومكاتب 
االدع�اء الع�ام عىل ض�وء املاحظات 
التي أثارها الس�يد وزي�ر الصحة بما 

ييل:
القانوني�ة عىل  1-اتخ�اذ االج�راءات 
وف�ق أحكام امل�ادة )368( من قانون 
العقوبات بحق كل من يتس�بب بنرش 
هذا الفايروس من خال بث الشائعات 
الكاذب�ة ح�ول االصاب�ات باملرض أو 

تش�جيع  أو  بخطورت�ه  االس�تهزاء 
املواطن�ني عىل التجمعات بأي ش�كل 
من األشكال والتي منعتها لجنة األمر 

الديواني بالرقم )55( لسنة2020.
2-اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحق 
املصابني بالفاي�روس املمتنعني منهم 
ع�ن تقدي�م املعلوم�ات اىل الجه�ات 
الطبي�ة املختصة لغ�رض معالجتهم 
والقي�ام باالج�راءات الازم�ة للحجر 
اىل  امل�رض  انتش�ار  م�ن  والوقاي�ة 

عوائلهم.
األمني�ة  الجه�ات  ع�ىل  3-التأكي�د 

املختص�ة عىل تنفي�ذ حظ�ر التجوال 
بش�كل كامل وإلق�اء القبض عىل كل 
م�ن يخالف ذلك بالتعاون مع املحاكم 
الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر 

التجوال.
وم�ن الجدير بالذك�ر أن املادة )368( 
من قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 
1969 نص�ت عىل عقوبة الحبس مدة 
ثاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً 
فعاً من شأنه نرش مرض خطري يرض 

بحياة األفراد.
التفاصيل ص2
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الرافدين يطلق املنصة االلكرتونية للتقديم عىل سلف املوظفني واملتقاعدين
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن اطالق منصة النظ�ام االلكرتوني الفوري للتقديم 
عىل سلف املوظفني واملتقاعدين املوطنة رواتبهم لدى املرصف.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »بإمكان 
املوظ�ف او املتقاعد التقديم عىل الس�لف م�ن أي مكان يتواجد فيها س�واء من املنزل او من 
دائرت�ه وعن طريق الدخول اىل الرابط االلكرتون�ي https://qi.iq/loans«.وأوضح انه »بعد 
الدخول عىل الرابط االلكرتوني وملئ املعلومات املتعلقة بالش�مول بالس�لفة وعند استكمال 
مل�ئ الحقول ال�واردة يف الراب�ط االلكرتوني فيما يتعلق بالتقديم عىل الس�لفة س�يتم ابالغ 
املوظف او املتقاعد عرب ارس�ال رس�الة نصية تصله عىل موبايله الشخيص تخطره بشموله 
بمنح السلفة«.ولفت اىل انه »بعد االنتهاء من هذه املرحلة فعىل املوظف او املتقاعد االنتظار 
ولفرتة قصرية جدا حتى تصله رس�الة عن طريق هاتفه الش�خيص بااليعاز لتعبئة الرصيد 

املايل اليها للسلفة عن طريق بطاقته االلكرتونية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فشلت اللجنة السباعية املكونة من األحزاب الشيعية، 
أمس االثنني، من تس�مية مرش�ح لرئاس�ة ال�وزراء، 
وفيم�ا أعلن تيار الحكمة انس�حابه م�ن املفاوضات، 
رئي�س  ع�ىل  املس�ؤولية  الس�ائرون  تحال�ف  ألق�ى 
الجمهورية لتسمية مرشح، فيما طرح تحالف النرص 

خارطة طريق بديلة.
واكد ائت�الف دول�ة القان�ون بزعامة رئي�س الوزراء 
األسبق نوري املالكي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، »رغم عدم التوصل إىل مرش�ح مس�تقل 
تجمع عليه القوى السياسية السبع، اال اننا لن نتخىل 
عن مس�ؤوليتنا يف إدام�ة زخم الحوار م�ع اخواننا يف 
الكت�ل لتقريب وجهات النظر م�ن اجل الوصول بإذن 
الله اىل مرش�ح نعتقد فيه كفاءة وقدرة عىل النهوض 

باملهمة، ونقف خلفه ومعه يف مواجهة التحديات«.
وش�دد عىل ع�دم موافقته ع�ىل ص�دور التكليف ألي 

مرشح قبل حصول توافق حوله بحسب قوله. 
م�ن جهتهما انس�حب تي�ار س�ائرون بقي�ادة زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة برئاس�ة 
عمار الحكيم من مباحثات اللجنة الس�باعية املكلفة 

برتشيح شخصية للمهمة.
واكد تحالف س�ائرون »فش�ل اللجنة السباعية. ودعا 
رئيس الجمهورية اىل ممارس�ة صالحياته الدستورية 
اللجن�ة  مهم�ة  م�ن  انس�حابه  معلن�ا  بالتكلي�ف« 

السباعية.
كما اعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم االنسحاب 

من مهمة اختيار رئيس الحكومة الجديدة. 
وقال الحكيم يف تغريدة عىل حسابه يف شبكة التواصل 
االجتماعي »تويرت«، »بس�بب رفضنا البقاء يف معادلة 
التلك�ؤ وتحفظنا عىل حس�ابات سياس�ية ال تأخذ يف 
االعتب�ار املصلحة العليا للع�راق والعراقيني وال تراعي 
الظ�روف الحالية الت�ي تمر بها البالد فإنن�ا قررنا ان 
ال نتدخ�ل يف مهمة اختيار أس�ماء املرش�حني ملنصب 
رئيس ال�وزراء للمرحلة االنتقالي�ة بعد اآلن«. وطالب 
بحرص مهمة املرشح املقبل يف اطار إعادة هيبة الدولة 

والتهيؤ إلجراء االنتخابات املبكرة خالل العام الحايل.

اث�ر ذلك، ارجع تحالف الفت�ح بزعامة هادي العامري 
فشل عمل اللجنة السباعية اىل انسحاب بعض االطراف 

منها يف اشارة اىل الصدريني وتحالف الحكيم.
وق�ال النائ�ب يف التحال�ف حن�ني ق�دو يف ترصيحات 
لالع�الم إن »كل جه�ة يف ه�ذه اللجنة له�ا رأي حول 
ش�خصية معينة مرشحة لرئاس�ة الوزراء«، موضحا 
ان الق�وى السياس�ية الش�يعية س�تواصل حواراتها 
واجتماعاتها من أجل حس�م تس�مية رئي�س الوزراء 

الجديد قبل انتهاء املهلة الدستورية مساء اليوم.
واوض�ح ان امام الرئيس بره�م صالح خيارين النهاء 
االم�ر اما برتش�يحه لش�خصية م�ن قبل�ه او اعتماد 

مرشح الكتلة االكرب التي تضم قوى شيعية.
من جهته ط�رح تحالف النرص بزعامة رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي خارطة طريق بهدف ما قال انه 
اليجاد حل وطن�ي لالزمة الراهنة، موضحا ان موقفه 
م�ن أي مرش�ح يتلخص بالتأكيد ع�ىل معايري ومهام 
تلبي مطالب الش�عب، حيث يجب ان يكون ش�خصية 
وطني�ة وحيادي�ة، وان يك�ون املكلّف ب�ادارة الحكم 
نزيه�اً، وان يق�وم املكلف بتش�كيل حكوم�ة مصغرة 
الدارة املرحلة االنتقالية ال يتجاوز عمرها سنة واحدة 
من تاريخ تسلمها املسؤولية وان تكون مهامها اجراء 
انتخاب�ات مبكرة نزيه�ة برشاكة بعث�ة االمم املتحدة 

يف الع�راق بتاري�خ اقصاه نهاية الع�ام الحايل وضبط 
االمن، وحرص الس�الح بيد الدول�ة وتقديم الجناة ضد 
املتظاهري�ن وق�وات االم�ن اىل العدالة وحي�اد القرار 

الوطني.
وش�دد النرص عىل رضورة الزام رئيس الوزراء املكلّف 
بتش�كيل حكوم�ة بعيداً ع�ن املحاصص�ة املقيتة مع 
الحفاظ ع�ىل تمثيل التنوع املجتمعي الوطني وارشاك 
الكفاءات املهنية ومن الناش�طني بالحكومة، وتعيني 
مستشار لرئيس الوزراء لشؤون املطالب الجماهريية، 
لضم�ان ارشاك الجمهور ب�ادارة املرحل�ة االنتقالية، 
إضافة اىل تش�كيل لجان خاصة )ثالثية االطراف( من 
الحكومة وبعثة االمم املتح�دة واملتظاهرين لالرشاف 
عىل املهام التالي�ة: اجراء االنتخاب�ات لجان التحقيق 

الخاصة بقتل املتظاهرين وقوات االمن.
عىل الصعيد نفسه، اشار الخبري القانوني عيل التميمي 
اىل انه بعد فش�ل اللجنة الس�باعية وميض مدة ال�15 
املمنوح�ة لرئي�س الجمهوري�ة فقد انته�ى موضوع 
الكتلة األكرب التي الزمت املرشح يف الفقرات اوال وثالثا 

وخامسا من املادة 76 من الدستور.
واضاف التميم�ي، »يف الفرتة الحالي�ة يكون االنتقال 
إىل  الصالحي�ات  وانتق�ال  وثاني�ا  اوال   81 امل�ادة  إىل 
رئي�س الجمهورية، وه�و الذي س�يقوم مقام رئيس 
ال�وزراء بكامل الصالحيات وانته�اء دور عبد املهدي، 
وم�ن معه والذي عليه ان يس�لم إدارة البالد إىل رئيس 

الجمهورية«.
واوضح انه لرئي�س الجمهورية وفق الفقرة ثانيا من 
امل�ادة 81 ان يكل�ف مرش�حا بعيدا ع�ن الكتلة األكرب 
أو األح�زاب م�ا يعني أنه ح�ر غري مقي�د وال ملزم يف 
االختي�ار. وبنّي انه »اذا لم يص�ّوت له الربملان عىل من 
اخت�اره فيمكن اي رئيس الجمهورية أن يحل الربملان 
ويدعو إىل إنتخابات مبكرة وفق املادة 64 من الدستور 
ألن�ه جمع املنصبني اي رئاس�ة الجمهوري�ة والوزراء 

معنا«.
واعت�رب التميمي ه�ذه الخطوة رضبة معلم س�تحل 
مشاكل البلد جميعا، ويف حالة الخالف عىل ذلك يمكن 
لرئي�س الجمهوري�ة اللج�وء إىل املحكم�ة االتحادي�ة 

إليجاد حل لألزمة وفق املادة 93 ف 2 من الدستور.

»احلكمة« خيرج من املفاوضات.. و«سائرون« يلقي املسؤولية على رئيس اجلمهورية.. و«النصر« يطرح خارطة طريق

»السباعية« تفشل بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء

العدد )2106(   17     آذار    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

      بغداد/ اعالم القضاء

استقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق 
زيدان يف مكتبه،أمس االثنني، وزير الصحة الدكتور 
جعف�ر صادق عالوي، ووكيل الوزير الدكتور حازم 
الجمي�يل ومدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد 
األمري وناقش االجراءات القانونية الواجب اتباعها 
ملجابه�ة خط�ر فاي�روس )كورون�ا( والح�د م�ن 

انتشاره يف العراق.

وأف�اد بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز االعالم�ي ملجلس 
القض�اء األعىل وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه أن »رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق 
زيدان أوع�ز اىل محاكم التحقي�ق ومكاتب االدعاء 
العام عىل ضوء املالحظات التي أثارها الس�يد وزير 

الصحة بما ييل:
1-اتخاذ االجراءات القانونية عىل وفق أحكام املادة 
)368( م�ن قانون العقوبات بحق كل من يتس�بب 
بنرش هذا الفايروس من خالل بث الشائعات الكاذبة 

حول االصابات باملرض أو االس�تهزاء بخطورته أو 
تش�جيع املواطنني ع�ىل التجمعات بأي ش�كل من 
األش�كال والتي منعتها لجنة األمر الديواني بالرقم 

)55( لسنة2020.
املصاب�ني  القانوني�ة بح�ق  االج�راءات  2-اتخ�اذ 
بالفايروس املمتنعني منهم عن تقديم املعلومات اىل 
الجهات الطبية املختصة لغرض معالجتهم والقيام 
باالج�راءات الالزم�ة للحجر والوقاية من انتش�ار 

املرض اىل عوائلهم.

3-التأكي�د عىل الجهات األمنية املختصة عىل تنفيذ 
حظر التجوال بش�كل كامل وإلقاء القبض عىل كل 
من يخالف ذلك بالتعاون مع املحاكم الخافرة التي 

سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن املادة )368( م�ن قانون 
العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 نصت عىل عقوبة 
الحب�س م�دة ثالث س�نوات بح�ق كل م�ن يرتكب 
عمداً فعالً من شأنه نرش مرض خطري يرض بحياة 

األفراد.

القضاءهيدد املمتنعني عن تقديم املعلومات حول املصابني بفايروس »كورونا« بعقوبات
شدد على اختاذ االجراءات القانونية حبق املخالفني حلظر التجوال

        بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  رئي�س  نائ�ب  طال�ب 
الن�واب حس�ن كري�م الكعب�ي، 
أمس االثن�ني، بمالحقة مرتكبي 
املقابر الجماعية قبل عام 2003 
وم�ا بع�ده، معت�ربا أن مج�زرة 
القي�م  ألدن�ى  انته�اك  حلبج�ة 
االنسانية واحدى الشواهد الحية 
الدكتات�وري. النظ�ام  لبش�اعة 

وق�ال الكعبي، يف بي�ان بالذكرى 
الس�نوية ملجزرة حلبجة وتلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
كان�ت وال  الجريم�ة  إن »ه�ذه 
صارخآالدن�ى  انته�اكا  زال�ت 
القيم االنسانية واحدى الشواهد 
الحية لبش�اعة ودموي�ة النظام 
الدكتاتوري«. وأضاف، أن »جميع 
ابناء شعبنا اكتوى بنريان البعث 
املجرم كما ه�و االمر مع داعش 
صفوفن�ا  ل�رص  يدعون�ا  مم�ا 

املش�رتك  بالتعاي�ش  والتمس�ك 
وانه�اء كل الخالف�ات ملواجه�ة 
التي تعص�ف بالعراق  الظ�روف 
اىل “رضورة  واملنطق�ة”. ودع�ا 
متابعة ومالحقة جميع مرتكبي 
املقابر الجماعية قبل عام 2003 
وم�ا بع�ده، فض�ال ع�ن تخليد 
اصح�اب ه�ذه املقاب�ر ورعاية 
عوائلهم عرفانا لتضحياتهم وما 
عان�وه يف حقب�ة البعث وداعش 
“. وابدى ح�رص مجلس النواب 
الكفيل�ة  القوان�ني  “س�ن  ع�ىل 
يف تحقي�ق العدال�ة االجتماعي�ة 
الشهداء وضحايا  وانصاف ذوي 
جرائم النظ�ام البائد واإلرهاب”، 
الفت�ا اىل ان “جرائ�م االب�ادة لم 
تنح�رص يف حقب�ة املج�رم هدام 
فحس�ب بل تجددت يف س�بايكر 
وقت�ل املس�يحيني و االيزيدي�ني 
والرتكمان والك�ورد الفيلني عىل 

يد عصابات داعش االرهابية “.

الكعبي يطالب 
بمالحقة مرتكبي املقابر اجلامعية 

قبل عام 2003 وبعده

        بغداد / المستقبل العراقي

قرر املجلس الوزاري لالقتصاد برئاسة وزير املالية فؤاد 
حس�ني، أمس االثنني، فتح حس�اب لدى البنك املركزي 

بشأن مكافحة فايروس كورونا. 
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لوزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ني 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، إن 
»املجلس ال�وزاري لالقتصاد والذي ترأس�ه وزير املالية 

وبحض�ور وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والعمل 
والش�ؤون االجتماعية والزراع�ة واالمني العام ل مجلس 
ال�وزراء ورئي�س الهيئ�ة الوط������ني�ة لالس�تثمار 
وكال�ة ومستش�ارو رئي�س ال�وزراء ووكي�يل وزارتي 
املالي�ة والتخطيط ومستش�ار وزير النف�ط فت�����ح 
الحس�اب املرق�م 70777 ل�دى البنك املرك�زي العراقي 
لغرض اس�تقبال التربعات واملنح من جميع املؤسسات 
الحكومية والقطاع الخ�اص واالفراد من داخل وخارج 

الع�راق لدعم جهود الحكوم�ة العراقية ووزارة الصحة 
ومديرياته�ا بالخص�وص ملكافح�ة فاي�روس كورونا 

املتجدد«.
وأض�اف املكتب االعالمي، أنه »تم االتفاق عىل تش�كيل 
والتخطي�ط  والصح�ة  املالي�����ة  وزارة  م�ن  لجن�ة 
وممثل�ني عن الهيئ�ة العليا للتنس�يق ب�ني املحافظات 
واقليم كردستان لوضع اآلليات الخاصة واالرشاف عىل 

عملية الرصف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت خلية األزم�ة الخاص�ة بالتعامل 
مع ف�ريوس كورون�ا، أم�س االثنني، ان 
ف�رض حظر التج�وال يف بغ�داد وبعض 
املحافظ�ات ج�اء م�ن اج�ل من�ع املدن 
م�ن تحوله�ا اىل بؤرة لف�ريوس كورونا، 

مبينا ان اي ش�خص يخالف قرار الحظر 
سيعرض نفسه للسجن.

وق�ال عض�و الخلية جاس�م الفالحي يف 
ترصيح صحفي، إن اعالن حظر التجوال 
ليس للتسلية وفس�ح املجال للمواطنني 
للتجوال ومن يخالفه يتعرض للمساءلة 

القانونية والحبس”.

واض�اف الفالح�ي، أن “حظ�ر التجوال 
مه�م ج�دا للغاي�ة ملن�ع ان�زالق العراق 
يف ازم�ة صحي�ة كب�رية وع�ىل الجمي�ع 
االلتزام الطوعي يف القرار دون تعرضهم 
املس�اءلة القانونية”، مبينا انه “ال داعي 
لهلع املواطنني حيث س�يتم توفري جميع 

البضائع يف وقت فرض حظر التجوال”.

واوض�ح ان “املعرك�ة الحقيقية الحالية 
م�ع ف�ريوس كورون�ا ه�و من�ع تحول 
لتف�ي  ب�ؤرة  اىل  العراقي�ة  مدين�ة  اي 
امل�رض كم�ا حص�ل يف ووهانالصين�ة 
وق�م االيرانية”، مؤك�دا أن “خلية االزمة 
ستحاس�ب اي تاجر يح�رض عىل زيادة 

االسعار وفق القانون العراقي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلعالم األمني، أمس االثنني، 
عن ضبط كدس للعتاد يف بس�اتني قرية 

ألبو شاهني يف الخالص.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، إنه »وفقاً ملعلومات 
دقيق�ة، ضبط�ت ق�وة مش�رتكة ضمن 

قي�ادة عملي�ات دي�اىل، كدس�اً للعتاد يف 
بس�اتني قري�ة الب�و ش�اهني يف ناحي�ة 

السالم بقضاء الخالص«.
واضاف�ت: »قد احتوى عىل« 21 صاروخ 

قاذف�ة و4 صواريخ كاتيوش�ا و5 قنابر 
هاون و3 صواريخ مهدات و17 حشوات 
دافع�ة«، وق�د ت�م التعام�ل م�ع امل�واد 

املضبوطة أصوليا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه نقيب الصحفيني مؤيد الالمي، 
االرسة  اىل  رس�الة  االثن�ني،  أم�س 
الصحفية بش�أن فاي�روس كورونا، 
اال  التنق�ل  ع�دم  اىل  اياه�م  داعي�ا 
لل�رضورات، وااللت�زام بالتوجيهات 

الحكومية. 
وقال الالمي يف رسالة مصورة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ايها 
الزمالء يف االرسة الصحفية العراقية 
يف بغداد واملحافظ�ات أدعوكم اليوم 
فاي�روس  وب�اء  خط�ر  تجن�ب  اىل 

كورونا.
تعلم�ون  »كم�ا  الالم�ي،  وأض�اف 
الفاي�روس ب�دء يفت�ك بالش�عوب، 
ودول ك�ربى ال تس�تطيع لغاية اآلن 
ايق�اف خطورت�ه، فاوصيك�م بعدم 
التنق�ل بش�كل دائ�م اال للرضورات 
واخ�ذ اس�اليب الوقاي�ة الحقيقية، 

ولبس الكمامات«.
وتاب�ع، ادعوك�م ايض�ا اىل »تثقي�ف 
التوجيهات  املواطنني، وااللتزام بكل 
م�ن خلي�ة األزم�ة ووزارة الصح�ة 
والدوائ�ر املعني�ة«، مخاطب�ا اياهم 

بالقول »حياتكم لدينا اهم«.

املجلس الوزاري لالقتصاد يقرر فتح حساب بالبنك املركزي ملكافحة »كورونا«

خلية األزمة: حظر التجوال جاء ملنع حتول املدن إىل بؤرة لـ »كورونا«

اإلعالم األمني تعلن ضبط كدس للعتاد يف بساتني قرية ألبو شاهني يف دياىل

نقيب الصحفيني
 يوجه رسالة اىل االرسة 

الصحفية بشأن 
كورونا

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت األمانة العامة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة، أم�س االثنني، 
دعوة رس�مية اىل ممثلية االمم املتحدة بالعراق }يونامي{ مع خرباء 
دوليني لزي�ارة مطار كربالء الدويل الذي تع�رض اىل قصف امريكي 

فجر الجمعة املاضية.
واعل�ن مجل�س ادارة العتبة، خالل كتاب رس�مي، ت�م توجيهه اىل 
بعثة االمم املتحدة بالعراق )يونامي( يدعوها فيه مع خرباء دوليني 
تختارهم بعثة االمم نفس�ها، اىل زيارة موقع املطار الذي تعرض اىل 
قص�ف امريكي فج�ر الجمعة 13 اذار الجاري، للتأكد من نش�اطه 

املدني وحجم االرضار التي حصلت باملطار الذي هو قيد االنشاء.
وكان�ت ادارة العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة قد ردت م�ن خالل بيان 
مس�بق، ان منش�أت مطار كربالء الدويل قد تعرض�ت فجر الجمعة 
)13 اذار 2020(، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطريان األمريكي 
مم�ا أدى إىل استش�هاد أحد املدنيني وج�رح آخرين ممن يعملون يف 

تشيد املطار إضافة اىل أرضار كبرية يف املنشآت االدارية والخدمية.

العتبة احلسينية 
تدعو »يونامي« للوقوف عىل أرضار القصف 

األمريكي ملطار كربالء

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، أمس االثنني، ان حركة تنّقل البضائع تجري 
بانسيابية عالية وال داعياّ للذعر أو الخوف.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»حرك�ة تنّقل البضائع تجري بانس�يابية عالي�ة وال داعياّ للذعر أو 

الخوف«.
واضافت، ان »قس�م الجريمة االقتصادية يقوم بجهد كبري بمتابعة 

األسواق ومحاسبة من يرفع األسعار«.

الداخلية:
 حركة تنقل البضائع جتري بانسيابية 

عالية وال داعي للذعر أو اخلوف

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الثقاف�ة،  وزارة  اطلق�ت 
االثنني، مبادرة القراءة بمواجهة 
الكت�ب  بتوف�ري  )الكورون�ا( 
االلكرتونية مجانا أمام املواطنني 

خالل أسبوع حظر التجوال.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه: 
»انس�جاما م�ع ق�رارات خلي�ة 
األزم�ة املش�كلة بموج�ب األمر 
الديوان�ي 55لس�نة 2020 ق�رر 
وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار 
عب�د األمري الحمدان�ي تم إطالق 
بمواجه�ة  )الق�راءة  مب�ادرة 
كورونا( خالل )عطلة األس�بوع 
الت�ي الت�ي أقرتها خلي�ة األزمة 

العليا(«.

واضاف�ت، ان »مبادرة الحمداني 
تتضمن اإليع�از إىل دوائر الوزارة 
بإتاح�ة الع�رشات م�ن الكت�ب 
 )pdf( بصيغ�ة  االلكرتوني�ة 
ال�وزارة  إص�دارات  واملتضمن�ة 
ضم�ن م�رشوع بغ�داد عاصمة 
الثقاف�ة العربي�ة  مجان�ا أم�ام 
املواطنني عرب مواقع الوزارة عىل 
صفحات الفيس بوك والتليكرام 
والواتس آب باس�تخدام الروابط 
املنش�ورة يف أدن�اه فض�ال ع�ن 
مكتب�ات رقمي�ة قدمتها جهات 
وشخصيات سياسية مختلفة«.

واش�ار الحمدان�ي اىل إن »ه�ذه 
املب�ادرة تأت�ي يف س�ياق الجهود 
الحكومية التي تسعى اىل احتواء 
أزمة الوباء والحفاظ عىل سالمة 

وأرواح مواطنينا الكرام«.

أعلنت توفري الكتب االلكرتونية جمانًا
وزارة الثقافة تطلق مبادرة القراءة

 ملواجهة »الكورونا« 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل / الرشك�ة العامة للنقل 
البحري ، االثنني ، اس�تمراها بحملة واس�عة 
لتعقي�م وتعفري زوارقها النهرية ومراس�يها 
يف محافظ�ة النجف االرشف )مرىس الكوفه( 

للحد من االصابة بفايروس كورونا .
بإرش�ادات  التزام�ا  أن�ه  ال�وزارة  وبين�ت 
وتوصي�ات وزي�ر النق�ل املهن�دس عبدالل�ه 
لعيبي برضورة اخذ الحيط�ة والحذر واتباع 
توجيه�ات خلي�ة االزم�ة ت�م تعقي�م جميع 
زوارق النقل البحري بالكامل للحد من تفيش 

هذا امل�رض ورسعة انتقاله حي�ث يأتي هذا 
االجراء  ضمن مجموع�ة االجراءات الوقائية 
الت�ي اتخذتها وزارة النقل للحد من انتش�ار 

وباء كورونا .
يذك�ر أن وزارة النقل تواصل وبش�كل دوري 
ومكثف تنظيم حمالت تعقيم وتعفريملقراتها 
يف بغ�داد واملحافظات كافه وجمي�ع آلياتها 
الخدمي�ة من طائ�رات وحاف�الت وقطارات 

وبواخر .
إىل ذل�ك، س�جلت وزارة النق�ل قس�م الرصد 
الزل�زايل يف الهيئ�ة العام�ة لألن�واء الجوية ، 
االثن�ني ، املوافق 2020/3/16 عند الس�اعة  

10،14،11 بالتوقي�ت املح�ي للمدينة حدوث 
هزة أرضية يف محافظة نينوى

وب�ني التقرير :  بلغت قوة الهزة)4،4( درجة 
ع�ى مقي�اس رخرت ، مش�ريا ، قد ش�عر بها 
املواطني�ني يف املنطق�ة وإقلي�م كوردس�تان 
العراق  ش�عور خفيف ،منوها، لم تردنا أنباء 
عن حصول أرضار تذكر وسنوافيكم بتقارير 
جديدة يف حال حصول أية مستجدات أخرى. 
وتاب�ع التقري�ر : نهي�ب باملواطن�ني الكرام 
بأخذ الحيطة والحذر واالبتعاد عن اإلشاعات 
بالوصاي�ا  واإللت�زام  الكاذب�ة  واألخب�ار 

الزلزالية.

النقل تستمر بتنفيذ محالت موسعة لتعقيم زوارقها النهرية يف مرسى »الكوفة« للوقاية من »كورونا«
رصدت هزة أرضية يف حمافظة نينوى بقوة »4،4« درجة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�دت وزارة املالي�ة عى اس�تمرار تأمني 
روات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن ، فض�ال 
عن دع�م فعالي�ات خلية االزم�ة ووزارة 
الصحة ومديرياتها ملواجهة خطر انتشار 

فايروس كورونا.
وعق�د نائ�ب رئي�س ال�وزراء للش�ؤون 
االقتصادية وزير املالية فؤاد حسني اليوم 
االحد اجتماعا ضم محافظ البنك املركزي 
وكال�ة  املالي�ة  وزارة  ووكي�ل  العراق�ي 
ورئيس الهيئة العامة للتقاعد ومدير عام 
دائرة الدين العام واملدراء العامني ملصارف 

الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، لدراسة 

وتقييم الوضع املايل العام وكيفية ادارة االزمة 
الحالية ، حيث قرر املجتمعون فتح حس�اب 

خاص الستقبال وايداع التربعات من قبل 
املصارف وال�رشكات والهيئات الحكومية 
والخاصة ويك�ون الرصف بارشاف لجنة 
عليا، هذا باالضافة اىل التمويل الش�هري 
من قبل دائرة املحاس�بة يف وزارة املالية ، 
من اجل معالجة الوضع القانوني لتمويل 
وزارة الصح�ة ودوائرها بما تحتاجه من 

تمويل .
كم�ا ت�ربع امل�رصف العراق�ي للتج�ارة 
بخمسة ماليني دوالر ، ومرصفا الرافدين 
والرش�يد بثالثة ماليني دوالر ، وس�يكون 
ب�اب التربعات مفتوح�ا لبقي�ة الهيئات 
واملؤسسات ويكون هذا الحساب من اجل 

مواجهة خطر انتشار فايروس كورونا.

أطلقت محلة تربعات مصرفيـة لدعم خلية االزمة ضد »كورونـا«

املالية: مستمرون بتأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين
    بغداد / المستقبل العراقي

نفْت وزارُة التعليم العايل، أمس االثنني، ما 
يتك�رُر مْن انباِء حوَل اعتبار هذه الس�نة 
عدم رس�وب وانهاء الع�ام الدرايس الحايل 
مؤك�دة انها تس�تخدم الط�رق البديلة يف 

التدريس حالياً.
واوضح املتحدث باسم وزارة التعليم العايل 
عدنان العربي يف بيان له، إن »مايرتدد من 
اخبار بني فرتة واخرى بش�ان إنهاء العام 
ال�درايس الحايل للمراحل غ�ري املنتهية هو 

خرب عاري عن الصحة«.
وقال العربي »ال يوجد انهاء للعام الدرايس 
والتعلي�م  مس�تمرة  والدراس�ة  الح�ايل 
تس�تخدم الطرق البديل�ة يف التدريس عرب 
ع�رب  او  االجتماع�ي  التواص�ل  منص�ات 
منص�ات االع�الم االلكرتون�ي، اذ رشعت 
الجامعات بتزويد املحارضات حتى انتهاء 
االزمة والعام س�يتم اكماله وليس هنالك 

اي تاجيل او تاخري اوعبور«.
وبني انه عى »الطلبة مس�اعدة أنفس�هم 
به�ذا الخص�وص كم�ا ان امل�واد س�تتم 
اعادته�ا يف حال ع�ودة ال�دوام اىل وضعه 
اىل  ومش�ريا  املقبل�ة  االي�ام  يف  الطبيع�ي 
وجود قنوات تلفزيونية س�اهمت يف طرح 
هذه امل�واد، وداعي�ا الطلبة اىل االش�رتاك 
يف خدم�ة االنرتنيت للمس�اعدة يف معرفة 

املحارضات«.
وبش�أن تقلي�ص امل�واد اوض�ح العربي، 
ان�ه »اليوجد تقليص للم�واد وانما اعطاء 
االمور املهمة للطالب والتي يس�تفيد منها 
خالل هذه الفرتة لتجاوز الفصل االول اما 
الفصل ال�درايس الثاني فالوزارة ذاهبة اىل 

اكماله ».
خلي�ة  حددته�ا  »العطل�ة  ان  اىل  منوه�ا 
االزم�ة اىل 21 من الش�هر الحايل وهي من 
تحدد تمديده�ا اواالكتفاء بهذا الحد النها 

املسؤولة عن هذا الوضع«.

التعليم تنفي تأجيل العام الدرايس 
واعتبار هذه السنة »عدم رسوب«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن فرع الرشك�ة العامة لتعبئة وخدمات الغاز 
يف الب�رصة، االثنني، عن مب�ارشة معامل التعبئة 
بتوف�ري اس�طوانات الغ�از كخزين يس�تخدم يف 

الحاالت الطارئة.
وذكر اعالم الفرع الرسمي يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه، أن�ه »تنفي�ذا لتوجيهات 
مدير عام الرشكة عي املوس�وي يف اتخاذ التدابري 
االحرتازي�ة ملواجهة اّي ظرف طارئ قد ُيعلن من 
قب�ل خلي�ة األزم�ة، ملواجهة ف�ريوس كورونا يف 
البل�د ، بارشت ك�وادر فرع الب�رصة عرب معامل 
التعبئة الحكومية يف املحافظة بتوفري خزين من 
االس�طوانات املعبأة الستخدامها عند الرضورات 

القصوى«.
واك�دت الرشك�ة، ان »العملي�ة االنتاجية تجري 
بانس�يابية عالي�ة، يف ظ�ل التنس�يق الع�ايل بني 
ف�رع الرشك�ة ومقره�ا به�ذا الص�دد، وتطمني 
الش�ارع البرصّي بتوفري الغاز السائل بالكميات 

املطلوبة«.
وأف�ادت ان »اتخ�اذ مثل هكذا اج�راءات يضمن 
تجهيز الجوالني باس�طوانات الغاز عند الحاجة، 
وتغطية الطلب يف مختلف الظروف الطارئة التي 

يشهدها البلد«.

املبارشة بتوفري 
اسطوانات الغاز كخزين 

للحاالت الطارئة
    بغداد/ المستقبل العراقي

کش�ف�ت الرشكة العامة للس�منت العراقية إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن 
تحقي�ق معمل س�منت الرافدين التاب�ع لها 129% من خطة اإلنت�اج واملبيعات يف ش�هر 

شباط املايض.
وبي��ن مدير ع�ام الرشكة املهندس : عدن��ان الغن�ام : يف ترصي�ح للمكتب اإلعالمي يف 
الوزارة بأن معامل الرشكة يف املنطقة الشمالية تسري وفق الخطط التسويقية واإلنتاجية 
املوضوعة وقد تجاوزت تلك الخطط بتحقيق نسب أعى من النسبة املخطط لها ، مشرياً 
اىل أن معمل س�منت الرافدين يحقق طفرات إنتاجية وتس�ويقية شهرياً وسنوياً نتيجة 
الخطط املدروس�ة والجهود الكبرية للعاملني يف املعمل والتطبيق األمثل لتوجيهات إدارة 
الرشكة ، الفتاً اىل ان املعمل ينتج الس�منت الع�ادي واملقاوم املطابق للمواصفة العراقية 

رقم 1984/5 ويطرح إنتاجه بسعر ) 70 ( ألف دينار للطن املكيس لكال النوعني .

    بغداد/ المستقبل العراقي
  

أوضح مركز االعلام الرقمي DMC ان 
رقمنة قطاع التعليم يف العراق واالتجاه 
نحلو وسلائل الدراسلة االلكرتونيلة ال 
ينبغلي ان تكون اجلراًء مؤقتلا، مبيناً 
ان التعليلم االلكرتونلي رضورة وليس 
اسلتجابة لطارئ ينتهي بعلودة الدوام 
الطبيعلي، اذ ان اغللب الجامعات حول 
العاللم توفلر صفلوف الكرتونيلة عرب 
GooGle ClassrooM او تطبيقات اخرى 

للتواصلل بني االسلتاذ والطالب، كما ال 

يمكلن اعتبلاره بدياً علن املحارضات 
املختلربات  او  التقليديلة  الصفلوف  يف 
العلميلة، اذ يعتلرب ُمكِملًا لهلا وفقلا 

لانظمة التعليمية العراقية.
االختبلارات  ان  املركلز  واضلاف 
يف  تجلري  االلكرتونيلة  واالمتحانلات 
مختربات خاصة بالجامعة وباستخدام 
حواسيب وشبكة Wi-Fi خاصة وتحت 
رقابلة الكاملرات، وال يمكلن نهائيلاً 
ان تجلرى االمتحانلات علرب االنرتنلت 
من املنلزل كما شلاع يف مواقلع التوال 

االجتماعي يف العراق.

السمنـت تعلـن عـن حتقيـق »129« باملئة مـن خطـة 
اإلنتـاج واملبيعـات فـي معمـل الرافديـن خـالل شبـاط

االعالم الرقمي: التعليم االلكرتوين رضورة 
وليس استجابة لطارئ

حمافظ ذي قار يبارش مهامه رسميًا 
بعد رفض جملس الوزراء استقالته

العمل تعد آلية الكامل ملحق رواتب املعني 
املتفرغ اثناء عطلة حظر التجوال

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارش محافظ ذي قار عادل الدخيي مهامه كمحافظ بش�كل رس�مي، بعد 
رف�ض مجلس الوزراء العراقي اس�تقالته نتيجًة للظروف االس�تثنائية التي 

تمر بها املحافظة.
ورفض رئيس الوزراء االستقالة التي قدمها الدخيي لكون الحكومة املركزية 
ه�ي حكوم�ة ترصيف أعم�ال، عالوة ع�ى الظ�روف الراهنة الت�ي تمر بها 
املحافظة والعالم اجمع بس�بب تحدي�ات فريوس كورونا، األمر الذي يتطلب 

وجود قيادة تتمتع بجميع الصالحيات الالزمة إلدارة االزمة.
وأس�تهل محافظ ذي ق�ار اعماله بتوجيه املؤسس�ات الصحية بالعمل فوًرا 
عى توفري أماكن بديلة لحاالت الحجر الصحي استعداداً ألي تطور يف انتشار 

فريوس كورونا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

عق�دت هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاقة 
وزارة  يف  الخاص�ة  واالحتياج�ات 
االجتماعي�ة  والش�وؤن  العم�ل 
اجتماعا طارئ�اً لبحث الية العمل يف 
العطل الرسمية النجاز ملحق رواتب 

املعني املتفرغ املدني والعسكري.
ووج�ه رئي�س هيئ�ة ذوي االعاق�ة 
عص�ام عب�د اللطيف بحس�ب بيان 
لل�وزارة: بمبارشة االقس�ام املعنية 
برصف راتب املع�ني املتفرغ بالعمل 

ع�ى احتس�اب رواتب املس�تفيدين 
تظه�ر  ول�م  س�ابقا  املس�تلمني 
املع�ني  روات�ب  ضم�ن  اس�ماؤهم 
املتف�رغ يف الدفعتني االخرية من عام 
)2019( واالوىل م�ن ع�ام ) 2020( 
ورصف جمي�ع مس�تحاقتهم وف�ق 

القانون«.
واش�ار اىل ان »تلك االجراءات ستتم 
اثن�اء عطل�ة حظ�ر التج�ول الت�ي 
اعلنته�ا الحكومة وف�ق آلية تعتمد 
الكم�ال  التكنولوج�ي  التواص�ل 

العمل«.

وجه بصرف رواتب العاملني يف جمال التنظيف.. وقيادة العمليات تهيب باملواطنني بالتعاون خبصوص حظر التجول

حمافظ البرصة يوجه باختاذ إجراءات قانونية ضد املتالعبني بأسعار املواد الغذائية
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

 وجه محافظ البرصة اسعد العيداني األمن 
االقتصادي يف املحافظة بمحاس�بة كل من 

يتالعب بأسعار املواد الغذائية.
كما وجه املحافظ بحس�ب ترصيح ملكتبه 
الخ�اص« باتخ�اذ إج�راءات قانونية بحق 
املخالفني تصل للس�جن والغرامات، مؤكدا 
ان هن�اك البع�ض م�ن التج�ار وأصحاب 
املحال التجارية يحاولون اس�تغالل الناس 

الفقراء من أبناء الشعب البرصي.
م�ن جانب آخ�ر، وج�ه محاف�ظ البرصة 
برصف روات�ب العاملني يف مجال التنظيف 

ملا لهم من دور يف التنظيف يف املحافظة.
إىل ذل�ك، أهاب�ت قي�ادة عملي�ات البرصة 
باالخ�وة املواطنني عى التعاون مع القوات 
األمني�ة بخص�وص ف�رض حظ�ر التجول 
وذلك حس�ب مقررات خلية األزمة متمثلة 

بالس�يد رئي�س الجن�ة األمني�ة العلي�ا يف 
محافظة البرصة األستاذ أسعد العيداني 

وقال�ت قي�ادة العملي�ات أنه�ا س�تبارش 
يف  التج�ول  حظ�ر  ف�رض  بإج�راءات 

مرك�ز املحافظ�ة وتوابعه�ا الي�وم اإلثنني 
16/3/2020 يف تم�ام الس�اعة الس�ابعة 

مساء والغاية 22/3/2020 
وأكد قائ�د عمليات الب�رصة الفريق الركن 

قاسم جاسم نزال أن القوات األمنية ستأخذ 
بنظ�ر االعتب�ار جميع الحاالت اإلنس�انية 
وتسهيل عملية دخول املستلزمات الدوائية 
والطبي�ة والبضائ�ع من امل�واد الغذائية إىل 

محافظة البرصة. 
وأوض�ح أن�ه س�تقوم القي�ادة بتس�هيل 
حرك�ة الك�وادر الطبي�ة وأقص�د بالطبية 
جميع العاملني ضمن دائرة صحة البرصة 
وكذلك االخوة العامل�ني يف املجال اإلعالمي 

واألمني. 
وأش�ار إىل أن هناك إجراءات قانونية سيتم 
اتخاذها بحق املخالفني وحسب توجيهات 
السادة املس�ؤولني يف رئاسة لجنة القضاء 

األعى 
وطال�ب جمي�ع املواطني�ني التع�اون مع 
الق�وات األمنية والج�ان واملف�ارز الطبية 
لتجاوز األزمة إن ش�اء الل�ه، اللهم أحفظ 

العراق واهلة من كل مكروه.

توزيع كهرباء ميسان: إنجاز »٩٠١« شكوى 
وردت حول الشبكة يف شهر شباط

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن ف�رع توزي�ع كهرباء ميس�ان اح�د فروع 
الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الجن�وب إنجاز 
جميع ش�كاوى املواطن�ني التي تخص الش�بكة 
الكهربائية وردت خالل شهر شباط 2020.وقال 
وكيل مدير الف�رع املهندس رائ�د محمد عليوي، 
يف بي�ان تلقت�ه »الغ�د ب�رس«، ب�ان »مالكاته يف 
شعبة ش�كاوى املواطنني وتحت إرشاف مسؤول 
الش�عبة، أنج�زت جميع الش�كاوى ال�واردة عرب 
رقم استقال ش�كاوى املواطنني املوحد)159 ( يف 
الشهر املنرصم«، مبينا، بان »عددها كان ) 901( 

شكوى«.
وتاب�ع »تمكن�ت الش�عبة م�ن إنج�از الطلب�ات التي 
اس�تلمت بش�كل مبارش، ابرزها )46( طلب�اً تحريرياً 
م�ن املواطن�ني، و) 9( طلباً أثناء الزي�ارات امليدانية«.
وأضاف وكيل مدير الفرع بانه »أنجزت أيضا الش�عبة 

الش�كاوى الت�ي رصدته�ا ش�عبة العالق�ات واالعالم 
بالفرع بعدد )19 ( ، ) 20( طلب من مقابلة املسؤولني 
للمواطن�ني ، ) 17( مفاتحة رس�مية النجاز معامالت 
املواطن�ني، ) 42( متابعة لطلبات املواطنني مع قس�م 

شؤون املواطنني يف الرشكة والدوائر ذات العالقة«.

    بغداد / المستقبل العراقي 

وجه�ت وزارة النف�ط، أمس االثنني، بتوزيع الغاز الس�ائل داخل 
املناطق بصورة مبارشة.

وذك�رت خلي�ة املتابع�ة التابعة لرئاس�ة الوزراء، يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن »وزارة النفط وجهت بتوزيع 
النف�ط والغاز الس�ائل داخل املناط�ق بصورة مب�ارشة بدال من 

ساحات البيع املبارشة«.
وطمنئ املتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، يف وقت سابق 
الي�وم، املواطنني بتش�كيل خلية أزم�ة لتوفري الغاز واملش�تقات 

النفطية لهم خالل أيام حظر التجوال.

وزارة النفط توجه بتوزيع الغاز السائل 
داخل املناطق بصورة مبارشة

    بغداد / المستقبل العراقي

قال مدير ع�ام دائرة التوعية واالعالم البيئي امري عي الحس�ون 
ان�ه تنفيذاً لتوجي�ه وزير الصحة والبيئة ورئي�س خلية االزمة د 
جعفر صادق عالوي بتحشيد كل وسائل التوعية امليدانية بارشت 
اليوم كوادر الدائرة وبدعم من منظمة اليونسيف بوضع مغاسل 
حوضي�ة يف االس�واق املكتظ�ة يف بغ�داد لغ�رض غس�ل اليدين ، 
مضيفاً ان الحملة  ش�ملت اس�واق السنك والش�ورجة والخالني 
وش�ارع الجمهورية وستش�مل قريبا باقي املناط�ق املكتظة  يف 

بغداد وباقي املحافظات.
الحسون اضاف ان عى املواطنني  التعاون مع الفرق التوعوية يف 

التصدّي للوباء من خالل اّتباع التعليمات واإلرشادات الصحية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن استمرار مالكاتها الخدمية ال سيما العاملة 
يف مجال النظافة ورفع النفايات بالعمل بصورة دورية خالل أيام 
الحظر باإلضافة اىل االس�تعداد ملوجه�ة اَي امطار محتملة خالل 

االيام املذكورة 
ووجهت أمانة بغ�داد كافة كوادرها امليداني�ة بارتداء الكمامات 
والتعقي�م املس�تمر وغريه�ا م�ن أس�اليب الوقاي�ة والس�المة 

وستحاسب من يتهاون بذلك.

الصحة والبيئة توزع »مغاسل حوضية« 
يف االسواق املزدمحة

أمانة بغداد: أعامل النظافة مستمرة 
خالل أيام حظر التجوال  
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER EXTENSION ANNOUNCEMENT مناقصةال تمديد عالنإ
  

1269مناقصة رقم   TENDER No.  1269 
الحاسوب واالتصاالت شراء معدات ومواد وبرامجاسم المناقصة :   TENDER NAME:  PROCUREMENT OF IT AND TELECOM EQUIPMENT, MATERIALS AND 

SOFTWARE 
البرامج – 1القسم   
 معدات ومواد "موتوروال" و"كوبهام"؛ – 2القسم 
 معدات "هواواي"؛ – 3القسم 
 معدات ومواد "سيسكو"، "أيج بي" و"هيكفيجن"؛ – 4القسم 
 معدات ومواد مختلفة. – 5القسم 

 
لتي تم اإلعالن المذكورة أعاله وا 1269اإلعالن عن تمديد موعد استحقاق العطاء للمناقصة رقم  ) تودمشغل(ال ،.فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 .2020 شباط 16عنها في 
 

الساعة الخامسة مساءا (بالتوقيت  ) هواتالعطاء انتهاء تقديم ساعةويوم ( مناقصةلتقديم العطاءات بموجب هذا ال تم تمديدة إن أقصى موعد
   2020نيسان عام  12+) 3:00العالمي / غرينتش (

 
من الفاتورة األولى بموجب العقد الموقع مع مقدم العطاء  هاوإعالن تمديد مناقصةدد في وثائق العطاء إلعالن المحالمبلغ بأستقطاع اليقوم المشغل س

 الفائز.
 

 

Lot 1 – Software; 
Lot 2 – Motorola and Cobham equipment and materials; 
Lot 3 – Huawei equipment; 
Lot 4 – Cisco, HP and Hikvision equipment and material; 
Lot 5 – Miscellaneous equipment and materials; 
 

Gazprom Neft Badra B.V.(the “Operator”) would like to announce Bid Due Date Extension for the 
above-mentioned Tender No.1269 which was announced on February 16, 2020.  
 

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 
17:00 (UTC/GMT+3:00) April 12, 2020. 

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

 

الشركة المقدمة العطاء موقع من قبل ممثلها على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص

 وان التالي التابع للمشغل:عن. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

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: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
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. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a لي:ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من المطالب التي تتضمن ما ي
minimum shall:  

  

 التصديق من قبل "سيسكو" (مع طلب إبداء الرغبة) لتوريد المعدات إلى العراق؛ثبت ن يأ -
 وريد المعدات إلى العراق؛أن يثبت التصديق من قبل هواواي" (مع طلب إبداء الرغبة) لت -
 أن يثبت التصديق من قبل "أيج بي" (مع طلب إبداء الرغبة) لتوريد المعدات إلى العراق؛ -
 أن يثبت التصديق من قبل "موتوروال" (مع طلب إبداء الرغبة) لتوريد المعدات إلى العراق؛ -
 أن يمتلك القدرة والخبرة لتوريد هذه المواد أو أمثالها إلى العراق؛ -
 ؛2020كانون األول  31يثبت قدرته على توريد البضائع في موعد أقصاه  أن -
 أن يثبت قدرته على توريد البضائع التي تتوافق مع متطلبات نطاق التوريد؛ -
 أن يقبل الشروط األساسية لصيغة العقد المعدة من قبل المشغل خصيصا لهذه المناقصة. -

- Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by Huawei (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder have an ability and past experience in delivery of such or similar materials into Iraq 
- Bidder shall confirm the ability to supply the Goods not later than 31 of December 2020; 
- Bidder shall confirm the ability to supply the Goods that comply with requirements of Scope of 

Supply; 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

  
 

  

 .الممتد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة سينشر المشغل  العطاء،في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا 
 

تكون المناقصة مفتوحة يخصص لكل قسم منها ظرف واحد، حيث يكون ظرف واحد للعرض الفني وظرف واحد للعرض التجاري. : االستراتيجية
 لجميع األقسام أو ألي عدد من األقسام يرغبون فيه.ويمكن أن يقدم المشاركين عطاءاتهم 

 
) ال يتم تقييم العروض التجارية إال للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة 2يتم تقييم العروض الفنية أوال. () 1التقييم: (

 المعتمدة من قبل المشغل.
 

 .المناقصة وثائق في لمناقصةا حكاموأ شروط تفاصيل ُتوضحس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو أي التزام بتفسير أي من التصرفات المذكورة في حال القيام به. عطاء ي مقدمأ

In case of further deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: General (Public) Tender with one (1) envelope for each lot. One envelope for Technical bid 
and Commercial bid. Bidders may submit their Bid either for all lots or for any number of lots.  
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
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. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

مجهورية العراق  
ديوان الوقف السني 

هيئة ادارة واستثامر اموال الوقف السني 
فرع دياىل 

اعالن 
يعلن فرع هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف الس�ني يف دياىل الكائن خلف مستش�فى الش�فاء االهيل عن اجراء مزايدة علنية 
لتاجري االمالك املبينة ادناه وذلك يف الس�اعة التاس�عة من صباح يوم االربعاء املوافق 25 / 3 / 2020 يف مقر فرع الهيئة اعاله 

ويف حالة موافقة تاريخ املزايدة عطلة يكون موعد املزايدة يف يوم الدوام الرسمي الذي يليه .
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20 
% من بدل التقدير واملستمسكات االصولية االخرى – بضمنها تاييد سكن مصدق من املجلس البلدي او الوحدة االدارية ويتحمل 
م�ن ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالعالن ع�ىل ان يدفع االيجار الس�نوي صفقة واحدة – ويعترب من ترس�و عليه املزايدة 
مسقطا لخيار الروئية ويلتزم باالحفاظ عىل القطعة املستاجرة من التجاوزات بالبناء وغريها واخالئها من املتجاوزين يف حالة 

وجودها وعدم مطالبة جهة الوقف بأي تعويض يف حالة اخالئها من التجاوزات واملتجاوزين .

وصف الملك البدل السنوي
المساحة

القطعة والمقاطعة ت
دونم اولك م2

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا كسر قرار 103500 4 18 - ج ق 2 / 1 م 49 كشكين  1

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا كسر قرار 126500 6 12 50 ج ق 2 / 1 م 49 كشكين 2

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا كسر قرار 92000 4 18 - ج ق 2 / 1 م 49 كشكين 3

ارض زراعية جيدة الخصوبة تسقى سيحا كسر قرار 69000 2 18 20 ج ق 2 / 1 م 49 كشكين 4

ارض زراعية خالية تكثر فيها التالل كسر قرار ليس لها حصة مائية  132 ، 250 17 1 - ج ق 4406 / 5 م 57 عليبات   5

ارض زراعية خالية تكثر فيها التالل ليس لها حصة مائية 400000 40 - - ج ق 4406 / 5 م 57 عليبات   6

ارض زراعية صبخة ليس لها حصة مائية  115000 17 6 25 ج ق 4406 / 5 م 57 عليبات   7

ارض زراعية متوسطة الخصوبة ليس لها حصة مائية 375000 13 20 - ج ق 4406 / 5 م 57 عليبات   8

ارض زراعية ليس لها حصة مائية  100000 16 2 - ج ق 1 / 28 م 22 العامرية  9

ارض زراعية جيدة الخصوبة تسقى سيحا  300000 18 12 80 ج ق 77 / 20 م 17 المنصورية  10

ارض زراعية ديمية داخل جبال حمرين   80000 10 - - ج ق 77 / 20 م 17 المنصورية 11

ارض زراعية ديمية داخل جبال حمرين   110000 10 - - ج ق 77 / 20 م 17 المنصورية 12

ارض زراعية ديمية وعرة  150000 10 - - ج ق 77 / 20 م 17 المنصورية 13

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا  675000 48 - - ج ق 10 / 8 م 17 المنصورية   14

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 160000 13 - - ج ق 10 / 8 م 17 المنصورية   15

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 200000 13 - - ج ق 10 / 8 م 17 المنصورية   16

ارض زراعية متوسطة الخصوبة تسقى سيحا 175000 13 - - ج ق 10 / 8 م 17 المنصورية   17

ارض زراعية ديمية متوسطة الخصوبة  12000000 2750 - - ج ق 2 / 2 م 16 الشوهاني  18

ارض زراعية ديمية متوسطة الخصوبة 5000000 500 - - ج ق 2 / 2 م 16 الشوهاني 19

حانوت رقم ) 6 ( وقف ملحق شيخ الحلقة القادرية  1148000 - - 12 ، 5 ج ق 583 م السراي   20

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من 
إلهيئة العامة للرضائب فرع النجف 
االرشف ذي العدد 20٦٦٩ بتاريخ ٨ 
/ ١0 / 20١٩ واملعنون�ة إىل الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب فرع القادس�ية 
بأس�م ) باس�م محمد عيل عيىس( 
/ فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل 

جهة اإلصدار
�������������������������������

محكمة  بداءة بلدروز
العدد/522/ب/20١٩

 اعالن  بيع عقار
م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ىل  عطف�ا 
/5 2 2 د لع�د با ز و ر بلد ة ء ا بد محكمة
املتضمن   ب/20١٩واملورخ20١٩/١2/30 
ازالة شيوع العقار املرقم4١٩٦/١مقاطعة 
قض�اء  يف  الواق�ع  منص�ور  ١4أم�ام 
بلدروزاملوص�وف ادن�اه تق�رر وضع�ة  يف 
املزاي�دة  العلنية  ملدة ثالث�ون يوما اعتبارا 

من اليوم التايل  للنرش
فع�ىل الراغب�ني بالرشاء الحض�ور يف هذه 
املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية 
وقدره )١0%( من القيمة املقدرة والبالغة 
) 30000000( ثالث�ون مليون ديناران لم 
يكن  من الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة 
س�تجري االحال�ة القطعية وف�ق االصول 
مع العل�م ان الدفع  مقدم�ا والداللية عىل 
املش�رتي  واذا ص�ادف ي�وم االحالة عطلة 
رس�مية يكون اليوم الذي  يليهموعدا لذلك 
وعىل املش�رتي ان  يس�تصحب مع شهادة 

الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض

عيل طالب خسباك
االوصاف

اوال:- ان القطعة اعاله  تقع ضمن الحدود 
البلدية للقضاء /حي سكني 

االبني�ة  م�ن  خالي�ة  القطع�ة  ثاني�ا:-  
واملشيدات

ثالثا:- مس�احة القطعة )3 أولك و١٦م2( 
جنسها ملك رصف تقع امام البزل ملجموع 

القضاء
رابعا:-االرض غري  قابلة  للقس�مة الصغر  

حصة
خامس�ا:- ان القيمة املقدرة  للعقار اعاله  
مبل�غ ق�دره)30000000( ثالثون مليون 

دينار فقط

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

االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
العدد : 45٦0 

التاريخ : ١٦ / 3 / 2020 
اعالن 

اىل / املدع�ى عليه�ا / حن�ان طال�ب 
فاضل – مجهولة محل االقامة . 

بن�اء ع�ىل الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
7٩ / بح�ث / 2020 واملقامة من قبل 
املدعي حيدر سيف الله مشهدي والتي 
يطلب فيها تصدي�ق الطالق الخارجي 
وق�د ح�ددت املحكم�ة ي�وم 30 / 3 / 
2020 الساعة التاسعة صباحا موعدا 
للحضور امام مكتب البحث االجتماعي 
ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر 
بواس�طة  اع�اله  باملوع�د  تبليغ�ك 
صحيفتني محليتني وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تستكمل املحكمة اجراءاتها القانونية 

بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك
�������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : ٩٩٨ / ش4 / 2020 
التاريخ : ١2 / 3 / 2020 

اىل / املدع�ى علي�ه ) محم�د ابراهي�م 
ظاهر ( 

م / اعالن 
الدع�وى الرشعية  ملقتضي�ات حس�م 
املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية 
) شيماء خليل هادي ( والتي موضوعها 
) تفري�ق قب�ل الدخ�ول ( وملجهولي�ة 
محل اقامتك حسب اشعار مبلغ مركز 
رشطة خرنابات قررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني 
بموع�د املرافعة املوافق 2 / 4 / 2020 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابا وعلنا حسب االصول .
القايض 

مصباح مهدي صالح

العدد / 227
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي ال تجدي نفعاً، 
ورك�ز عىل ما ه�و أكثر أهمية م�ن أجل عطاء 

افضل
عاطفي�اً: إذا كن�ت ال تش�عر باالس�تقرار م�ع 
الرشيك، يجب أن تبادر إىل البحث عن األس�باب 

لئال تقع يف املحظور

مهني�اً: قد تعرتض�ك بعض املطّب�ات يف العمل، 
لك�ن ذلك لن يحول دون قيام�ك باملهام املوكلة 

إليك كما يجب
عاطفي�ا: ك�ن جاه�زاً لتلبية طلب�ات الرشيك، 
حت�ى ل�و كان بعضها يدخل يف إط�ار الرشوط 

التعجيزية

مهني�اً: عليك أن تس�تمع إىل نصائ�ح اآلخرين، 
فه�م أكثر خ�رة من�ك يف كيفي�ة إدارة األمور 

للخروج بنتائج إيجابية
عاطفي�اً: االرتي�اح س�ّيد املوق�ف يف العالق�ة 
بالرشيك، وهذا جّيد قياس�ًا بم�ا كانت تمر به 

عالقتكما يف السابق

مهني�اً: ق�رارات مصريية حازمة، تجد نفس�ك 
مضط�راً إىل اتخاذه�ا يف ظروف صعب�ة، وهذا 

تكون له ارتدادات
عاطفياً: عالقة قديمة قد تعود إىل الواجهة بعد 
فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة 

حتى ال تندم مجدداً

مهني�اً: أنش�طتك املتع�ددة تمنح�ك الق�وة يف 
مواجهة اآلخرين، لكن يستحس�ن أال تضع كل 

رصيدك يف مواجهة واحدة
عاطفي�اً: كن عادالً مع الرشي�ك وامنحه مزيداً 
من الوقت، فهو س�اعدك كثرياً ويس�تحق منك 

بعض التضحية

مهني�اً: طباع�ك املتقلب�ة ل�ن تس�اعدك كثرياً، 
لذا علي�ك تبدي�ل أولوياتك لبل�وغ أهدافك التي 

حددتها لنفسك
عاطفياً: حاول ان تك�ون رصيحاً مع الرشيك، 
ألّن الحقيق�ة س�تظهر عاج�اًل أم آج�اًل، وكما 

يقال \«حبل الكذب قصري\«

مهنياً: قد تش�عر ب�رورة مواجهة الحقائق، 
وه�ذا س�يكون يف مصلحت�ك إذا كن�ت واثق�اً 

يقدراتك املهنية والفكرية
عاطفياً: املزاجية لن تنفع مع الرشيك، والطباع 
الح�ادة س�تؤدي إىل فت�ور يف العالق�ة بينكما، 

وعندها تبدأ الخالفات

مهني�اً: ح�اول أن تتم�ّم واجبات�ك إزاء بع�ض 
الزبائن أو األطراف أو املؤسس�ات أو املوظفني 
بإتقان، وال تؤجل شيئاً ألّن العيون تسلط عليك 

وتراقب ما تفعل
عاطفي�اً: تفض�ل االبتع�اد عن صخ�ب الحياة 

االجتماعية

مهني�اً: ال تقدم عىل أي مغامرة مهنية، الوضع 
الحايل يف غري مصلحتك

عاطفي�اً: تواج�ه بعض االضط�راب يف العالقة 
بالرشيك، النعدام الثقة شبه الكامل بينكما

صحي�اً: البقاء بصح�ة جيدة س�ببه الرياضة 
اليومية وخصوصاً يف ساعات الصباح

مهنياً: كفاءتك تثري إعجاب الجميع، فأنت قادر 
ع�ىل تنفيذ كل ما يوكل إليك بس�هولة.عاطفياً: 
ال تفرّط يف الحب الذي بنيته مع الرشيك بس�بب 
ن�زوة عاب�رة، فهو أكث�ر من يتفه�م أوضاعك.
صحياً: التعرّض ألش�عة الشمس الربيعية مؤذ، 
ويزيد من نسبة االرضار التي قد تصيب برشتك

مهني�اً: تبذل جهداً كبرياً لتتف�وق عىل الزمالء، 
وهذا عالمة فارقة ملصلحتك

عاطفي�اً: عالق�ة جديدة بش�خص م�ن خارج 
محيط�ك، لكن التخلّ�ص من الرشيك الس�ابق 
لي�س س�هالً. صحي�اً: ح�اول أن تبتع�د ق�در 
املس�تطاع عن الح�رارة املرتفعة، فه�ذا أفضل 

لصحتكمهني�اً: التعاط�ي م�ع بع�ض األم�ور 
بجدية اكر يكون أفضل الحلول التي يمكن ان 

تحقق من خاللها اهدافك
عاطفي�اً: بح�ث أس�باب الخالف م�ع الرشيك 

يمنحك مجاالً اكر لقول الحقيقة

العذراء

احلوت

دراسة »صادمة« حول املوت!
أن  جدي�دة  ثوري�ة  دراس�ة  زعم�ت 
املوت، الذي يش�كل الخوف األكر لدى 
الكثريي�ن، هو يف الواقع تجربة مبهجة 

تجع�ل الناس ال يرغب�ون يف العودة 
إىل الحياة.

أن  الرائ�دة  الدراس�ة  وأف�ادت 
األش�خاص الذين يغادرون »لفائف 
امل�وت« )مصطلح ش�اعري ملتاعب 
الحي�اة اليومي�ة(، بش�كل لحظ�ي 
قبل إع�ادة إحيائهم، يحصلون عىل 
مفاهيم إيجابية عما يش�به الزوال 

)أو املوت(.

ال�ذكاء  البح�ث  فري�ق  واس�تخدم 
االصطناع�ي الس�تخراج كنز من 158 
ش�هادة مكتوبة، من أشخاص شهدوا 

تج�ارب قريب�ة م�ن امل�وت، ووج�دوا 
أن الكلم�ات اإليجابي�ة مث�ل »انظ�ر« 
متك�رر  بش�كل  ُتس�تخدم  و«ن�ور«، 
أكث�ر بكثري م�ن تلك الس�لبية، مثل 

»الخوف« و«املوتى«.
جامع�ة  م�ن  الباحث�ون  وأش�اد 
وجامع�ة  الكندي�ة  »ويس�رتن« 
Liège يف بلجي�كا، بنتائجهم كدليل 
علمي كم�ي عىل أن معظ�م الناس 
يس�تجيبون بشكل إيجابي لتجارب 
االقرتاب من املوت.وتتوافق النتائج 
م�ع تجربة الكن�دي، آدم تاب، الذي 

حاك�ى امل�وت ألكث�ر م�ن 11 دقيقة، 
عندما تعرض للصعق الكهربائي خالل 
م�رشوع أعم�ال النج�ارة. ويف حديثه 
م�ع CTV News، قال تاب: »كان األمر 
أشبه باالس�تيقاظ من غفوة يف مكان 
حيث لم يكن هناك خوف، مجرد شعور 
بالرىض وس�عادة كاملة«.واستخدمت 
التحقيقات العلمية السابقة يف تجارب 
االقرتاب من املوت، استبيانات موحدة، 
تتضمن استفسارات مثل »هل شعرت 
بالس�الم والبهج�ة؟« أو »هل ش�عرت 

باالنفصال عن جسدك؟«.

الشوفان يف الفطور قد حيمي من السكتة الدماغية
أظهرت دراس�ة دنماركي�ة أن تناول 
الشوفان عىل الفطور بدالً من البيض 
والخب�ز األبيض، قد يح�د من خطر 
اإلصابة بالس�كتة الدماغية.وأش�ار 
فريق الدراسة يف دورية )سرتوك( إىل 
أن األبح�اث ربطت من�ذ وقت طويل 
بني تن�اول اإلفط�ار يومي�اً، خاصة 
الشوفان، وبني تراجع خطر اإلصابة 
بالس�كتة الدماغي�ة، لكنها لم تقدم 
إىل اآلن ص�ورة واضح�ة ع�ن التأثري 
املحتم�ل لتناول الش�وفان ب�دالً من 
أصناف الفطور الشائعة، مثل البيض 
والخب�ز واللبن )الزبادي(، عىل خطر 
اإلصابة بالسكتات.ودرس الباحثون 
بيان�ات األنظمة الغذائي�ة التي كان 
يتبعها نحو 55 ألف بالغ يف الدنمارك 
أعماره�م 56 عاماً يف املتوس�ط وال 

يوجد يف تاريخهم املريض أي إصابات 
بالس�كتة الدماغي�ة.يف البداي�ة كان 
املش�اركون يتناولون 2.1 حصة من 
البيض يف املتوس�ط وث�الث حصص 
م�ن الخب�ز األبيض وحص�ة واحدة 
من الزبادي وحص�ة قدرها 0.1 من 
الباحثون  أس�بوعياً.وتابع  الشوفان 
نصف املشاركني ملدة 13.4 عاماً عىل 
األقل. وخالل املتابع�ة أصيب 2260 
منهم بس�كتة دماغية. وباستخدام 
نم�وذج إحصائي، توص�ل الباحثون 
الش�وفان  اس�تبدلوا  الذي�ن  أن  إىل 
بحص�ة واحدة من البي�ض أو الخبز 
األبي�ض تراجع لديهم خطر اإلصابة 
بالسكتة بنسبة أربعة باملئة مقارنة 
بم�ن واظبوا ع�ىل تن�اول البيض أو 

الخبز يف اإلفطار.

نصائح لتغريد حمرتف عىل »تويرت«!
ه�ل ش�عرت يوم�ا أن�ه م�ن الصعب 
الحص�ول عىل ش�عبية يف منصة تويرت 
إذا لم يكن لدي�ك العديد من املتابعني؟ 
ربم�ا يبدو األمر صعبا جدا، لكن هناك 
طرق�اً لبن�اء قاع�دة املتابع�ني لديك، 
وهن�اك ط�رق لزي�ادة املش�اركة عىل 
منص�ة تويرت وبش�كل أكث�ر تحديدا، 

هناك 4 نصائح:
طول التغريدة

قامت منصة تويرت بزيادة عدد األحرف 
املسموح بها يف التغريدة من 140 حرفاً 
املس�تخدمون  إىل 280 حرف�ًا، وأظه�ر 
حماس�هم للموضوع وذل�ك كون البرش 
يحبون التحدث يف األمور واالس�تفاضة 

به�ا، لك�ن ما ننص�ح به هو اس�تخدام 
100 حرف يف التغريدة، حيث تكمن قوة 
التغريدة يف قرصها وغناها يف املعلومات، 

فخري الكالم ما قل ودل.
الهاشتاغ

الهاش�تاغ  عالم�ات  اس�تخدام  إن 
الصحيح�ة يف تغريدتك يزيد من فرص 
انتش�ارها كما يع�زز إرشاك عدد كبري 
م�ن املس�تخدمني يف املوض�وع ال�ذي 
تتحدث عنه، لذلك يجب عليك استخدام 
الهاش�تاغ املرتب�ط بالتغريدة بش�كل 
مبارش، ويجب أن يكون ُمستخدم من 
عدد كبري من األشخاص، ويجب عليك 
االمتناع عن اس�تخدام هاش�تاغ ليس 
له عالق�ة بالتغريدة ألن املس�تخدمني 
س�ينظرون إىل حس�ابك ع�ىل أن�ه غ�ري 
محرتف أو وهمي، كما يجب اس�تخدام 
الهاشتاغ بناًء عىل االستهداف الجغرايف.

الوسائط املتعددة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 500 جرام أرز عادى - x 3 عدد فص ثوم مهروس - x 2 معلقة كبرية صلصة 
طماط�م - x 2 معلق�ة كبرية زب�دة - x 2 كوب ماء )مغ�ي( - x 2 عدد بصلة 
مفروم�ة - x 1 معلق�ة صغرية ملح )أو حس�ب الرغب�ة( - ½ x معلقة كبرية 
مسرتدة - ½ x معلقة صغرية فلفل اسود مطحون - ½ x معلقة صغرية فلفل 
أحم�ر مطحون - ¼ x معلقة صغرية كارى أصفر - ¼ x معلقة كبرية بهارات 

دجاج
الخطوات:

ُيغسل األرز جيداً، وُيصفى من املاء.
ُيس�خن قدر عميق عىل الن�ار، وُتضاف ملعقت�ني الزبدة والبص�ل املفروم مع 
التقلي�ب ملدة دقيقة عىل نار متوس�طة ثم يضاف الثوم املفروم مع اس�تمرار 

التقليب ملدة دقيقة أخرى.
يضاف األرز للبصل والثوم مع التقليب ملدة دقيقتني، ثم يضاف الفلفل األسود، 

الفلفل األحمر، امللح، الكاري، بهارات الدجاج، الصلصة، واملسرتدة.
يض�اف املاء املغي لألرز حتى يغطيه تماماً، وُيرتك عىل نار عالية ملدة دقيقتني 

ثم تهدأ النار حتى ينضج األرز تماماً.

أرز ريزو »أرز كنتاكي املبهر«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن عضالت جس�م 
م�ن  وزن�ا  أثق�ل  اإلنس�ان 

العظام.
هل تعلم أن مادة الفليني مادة 
طبيعية تستخرج من أشجار 

البلوط.
هل تعل�م أن أفض�ل عالجات 

العظام هو فيتامني “د”.
هل تعلم أن أفضل عالج للنظر 

هو فيتامني “أ”.
هل تعلم أن الطبقة الخارجية 
لجلد اإلنس�ان تجدد نفس�ها 

كل 28 يوم.
هل تعلم أن يطلق عىل رشيان 
األورطى يف جسم البرشى أسم 

“األبهر”.
ه�ل تعل�م أن امل�اس تك�وَّن 
نتيج�ة تعرض الفحم املدفون 
للضغ�ط  األرض  طبق�ات  يف 
والح�رارة املرتفع�ة عر آالف 

السنني.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احتاد الكرة يوضح حقيقة إلغاء 
الدوري املمتاز

             المستقبل العراقي/ متابعة

لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  كش�ف 
ال�دوري  إلغ�اء  الق�دم، حقيق�ة 
املمت�از للموس�م الح�ايل 2019/ 

.2020
وتداولت بعض املواقع والصفحات 
عرب مواق�ع التواصل االجتماعي، 
خ�رب إلغ�اء ال�دوري املمت�از بعد 

موافقة 12 نادياً من اصل 15.
االعالم�ي  املكت�ب  عض�و  وق�ال 
التحاد الكرة حس�ن الخرساني، 
ان »األنب�اء الت�ي تش�ر إىل إلغاء 
دوري الك�رة املمت�از، عارية عن 

الصحة«.
س�يعقد  الك�رة  »اتح�اد  ان  وأض�اف 
اجتماع�ا م�ع ممث�ي األندية، س�يتم 

تحديده بعد انتهاء مدة حظر التجوال، 
الق�رار  ع�ى  االتف�اق  س�يتم  بعده�ا 
النهائي«. يذكر ان اتحاد الكرة قد أعلن 

تأجي�ل عقد االجتم�اع مع 
ممثي األندية حتى إش�عار 

اخر.

نجم سلة العراق: كورونا خصم مميت 
علينا إيقافه

        المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه نج�م املنتخب الوطن�ي ونادي 
الرشطة لكرة السلة، محمد صالح، 
رسالة إىل الشعب العراقي للوقاية 

من فايروس كورونا.
وقال صالح عرب حسابه الرسمي 
ع�ى »فيس�بوك«، إن »الرياض�ة 
كل  ويتابعه�ا  الجمي�ع  يحبه�ا 
رشائ�ح املجتم�ع خصوص�اً كرة 
الق�دم وكرة الس�لة ولك�ن هناك 
خصماً مميتاً يج�ب علينا إيقافه 
م�ن خ�الل توعي�ة الن�اس وعدم 
االس�تهانة ب�ه ألنه غ�ر منظور 

ويأتي حن غفلة«.
وأض�اف، »الرج�اء م�ن كل األخ�وة واألصدقاء عدم 
االس�تخفاف به�ذا الفاي�روس املميت ال�ذي يهاجم 

م�ن هم ضعيفي املناع�ة، اتمنى منك�م الحيطة والحذر 
وااللت�زام ب�كل تعليم�ات الوقاي�ة والس�المة م�ن ه�ذا 

الفايروس«.

خطر جديد يداهم 
رونالدو يف الربتغال

سان جريمان يتحرك 
إلبرام صفقتني

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، أن كريس�تيانو رونالدو 
نجم يوفنت�وس اإليطايل، عاش أجواء خط�ر جديد، خالل 

فرتة تواجده يف الربتغال.
وذكرت صحيفة »س�بورت«، أن رونالدو ال�ذي يتواجد يف 
حجر صحي بمدينة فونش�ال يف جزي�رة ماديرا، كان عى 
ُبع�د 49 كيلو مرتًا فقط من مركز الزلزال الذي تعرضت له 

الجزيرة الربتغالية أمس األحد.
ولفت�ت إىل أن ال�دون بع�د أن عاش خط�ر تفيش فروس 
كورونا يف إيطاليا وإصاب�ة زميله دانيي روجاني بالوباء، 
ع�اش عن قرب أج�واء خطر جديد يتمث�ل يف الزلزال الذي 

رضب جزيرة ماديرا بقوة 3.5 ريخرت.
ويتواج�د رونال�دو يف الربتغ�ال بجانب والدت�ه دولوريس 
أفرو التي أصيبت بس�كتة دماغية مطلع الشهر الجاري، 
قب�ل أن يدخ�ل يف حج�ر صح�ي بعد تأك�د إصاب�ة زميله 

روجاني بفروس كورونا.

روسيا تعرض حاًل لتفادي تأجيل اليورو

سيميوين يطلب نجم إنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

يبح�ث االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم 
»يويف�ا« ع�ن حل�ول جوهري�ة لتف�ادي 
تأجيل بطولة يورو 2020، املقرر إقامتها 
الصيف املقبل. ومن املنتظر عقد اجتماع، 
غًدا الثالثاء، لبحث تداعيات أزمة انتش�ار 
ف�روس كورون�ا يف أوروبا، واتخ�اذ قرار 
حاس�م بشأن مس�ابقات األندية وبطولة 
اليورو. ووفًقا ملا ذكرته ش�بكة »س�كاي 
س�بورت أملاني�ا«، ف�إن روس�يا عرض�ت 
اس�تضافة الي�ورو ه�ذا العام، ب�داًل من 
البطول�ة يف 12 دول�ة مختلف�ة.  إقام�ة 
وعرضت روسيا مساعدتها لتفادي األزمة 
الحالية، رغم أنها أحد البلدان التي سجلت 

حاالت إصابة بالفروس يف األيام األخرة. 
من جانبه، قال أليكيس سوروكن، رئيس 
اللجن�ة املنظم�ة ل�كأس العال�م 2018، 
»س�نكون  الروس�ية  اإلع�الم  لوس�ائل 
مستعدين الس�تضافة البطولة بالطبع«. 
رغ�م ذل�ك، أض�اف: »نح�ن بحاج�ة أواًل 
ملعرفة كيف سيكون شكل البطولة، وعدد 
املباريات التي ستقام ومثل هذه األمور«. 
كما أبدى أوليج ماتيزي�ن، وزير الرياضة 
الرويس، رأيه يف هذا الش�أن، قائاًل: »نحن 
مس�تعدون التخاذ كاف�ة التدابر الالزمة 
لضمان س�المة الرياضين«. وهناك أكثر 
م�ن اتجاه داخل أروق�ة اليويفا، حيث أن 
هن�اك احتمالي�ة لتأجي�ل البطول�ة حتى 
ديس�مرب/كانون أول املقبل.كم�ا أنه من 

املمك�ن إلغ�اء تنفيذ إقامته�ا يف 12 دولة 
مختلف�ة، واالنتظ�ار ملعرفة م�دى تطور 

الوب�اء، التخ�اذ قرار نهائي الحًقا بش�أن 
البدائل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي عن احتمالية عودة نجم إنرت ميالن 
اإليط�ايل، إىل منافس�ات الدوري اإلس�باني خ�الل الفرتة 

املقبلة.

وذك�رت صحيف�ة الديي مي�ل، أن التش�يي أليكس�يس 
سانش�يز ق�د يعود إىل إس�بانيا من جديد، بمج�رد نهاية 
فرتة إعارته مع إنرت ميالن.وانضم أليكس�يس سانش�يز 

لصف�وف إن�رت مي�الن يف الصي�ف املايض، عى س�بيل 
اإلعارة ملدة موسم واحد قادًما من مانشسرت يونايتد.

وأضاف�ت الصحيف�ة أن دييجو س�يميوني املدي�ر الفني 
ألتلتيك�و مدري�د، يرغ�ب يف ض�م سانش�يز، خاصة وأن 
الالع�ب التش�يي عمل تح�ت قيادته من 
قب�ل، عندما كان مدرًب�ا لريفر بليت 

األرجنتيني يف عام 2008.

تأييد جديد لتأجيل اليورو بسبب كورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�د يمثل تأجيل بطولة أمم أوروبا، رغم ما يس�ببه ذلك من 
خسائر بعرشات املالين، هو الحل املثايل للسماح باستكمال 
الدوري�ات الك�ربى وبط�والت األندي�ة األوروبي�ة املتوقفة 
حاليا بس�بب فروس كورونا، لكي ال ينتهي الحال بخسائر 

باملليارات.

وأكد ذلك االقتصادي املتخصص يف صناعة الرياضة، ماركو 
بيينازو، الذي أش�ار إىل أن تأجيل انطالق بطولة أمم أوروبا 
سيتسبب يف »رضر نس�بي«، ألنه لن يمس بعقود الرعاة أو 
حق�وق البث التلفزيوني.واعترب أن عدم اختتام مس�ابقات 
الدوريات والكؤوس األوروبية، املتوقفة يف الوقت الحايل حتى 
موعد لم يتحدد بعد بسبب انتشار فروس كورونا سيتسبب 
يف خسائر ضخمة.وقال بيينازو »تأجيل أمم أوروبا ملدة عام 

ق�د يخلق رضًرا اقتصادًيا، لكننا نتحدث عن عرشات املالين 
م�ن اليورو، ألن عق�ود الرعاة يمكن ببس�اطة تأجيلها ملدة 
عام، إنها مبالغ كبرة ولكن يمكن تجاوزها«.وأضاف »إنها 
بطولة س�ُتلعب يف مالعب قائمة بالفعل، وأعمال التحس�ن 
التي جرت يف تلك املالعب س�تفيد األندي�ة واملواطنن يف تلك 
البلدان. ال اس�تطيع أن أتفهم الخسائر االقتصادية التي قد 
تنج�م وال يمكن تجاوزها م�ن تأجيل أمم أوروبا ملدة عام«.

وتتفق قيادات كرة القدم اإليطالية مع هذا الرأي مثل رئيس 
اتحاد ك�رة القدم جابرييي جرافينا ال�ذي أكد أنه لن تكون 
هن�اك »بدائل« س�وى تأجيل أمم أوروب�ا. وتواجه منظومة 
كرة القدم يف إيطاليا مش�اكل خطرة مرتبطة بحقوق البث 

التلفزيوني التي تبلغ 1.4 مليار يورو س�نويا، فضال عن 
حقوق رعاي�ة بقيم�ة 600 مليون يورو، وخس�ائر 

بنحو 150 مليون يورو من التذاكر.

زيدان يصيب ثنائي ريال مدريد بالتوتر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار الفرنيس زين الدين زي�دان، املدير الفني لريال 
مدري�د، حالة م�ن التوتر ب�ن ثنائي ري�ال مدريد، 
بس�بب خطت�ه التي يفض�ل تنفيذها داخ�ل امللعب 
خالل مباريات امللكي.وذكرت صحيفة »ماركا«، أن 
زي�دان قرر عدم االعتماد ع�ى الثنائي توني كروس 
ول�وكا مودريتش مًعا يف خط الوس�ط، خصوصا يف 
املباريات الكربى مثلما حدث أمام مانشسرت سيتي 

وبرش�لونة.وغاب كروس عن التش�كيل األس�ايس 
للمرينجي أمام السيتي بدوري أبطال أوروبا، فيما 
غاب مودريتش عن تشكيل مباراة برشلونة بالليجا.
وأضافت أن زيدان حريص عى تدوير الثنائي وترك 
واحد منهما عى األقل يف املباريات الكبرة، مش�رة 
إىل أن قرار زيدان خلق وضًعا غر مريح بن الالعبن.
وأشارت »ماركا«، إىل أن هناك حالة من عدم الرضا 
من جان�ب مودريتش عى فقدان فرصة املش�اركة 
بالكالس�يكو وكذلك كروس لجلوس�ه ع�ى مقاعد 

الصحيفة  أم�ام س�يتي.ونوهت  البدالء 
أن الثنائي ظهرا مًعا يف مناس�بتن خالل 
الش�هر امل�ايض وكان ذل�ك يف الهزيم�ة 
بيتيس.وأوضحت  ليفانت�ي وري�ال  أمام 

أن زي�دان ال يريد أن يك�ون الثنائي مًعا يف 
امللعب، حيث يعرف أنه سيكون من الصعب 

التعامل معهم�ا، خصوصا أنه مع وجود كل 
من فيدي فالفردي وكاس�يمرو، يوجد مكان 

واحد متاح إما لكروس أو مودريتش.

تشيليس حيطم رقمه القيايس 
خلطف هدف برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط تش�يليس لتحطيم الرقم القيايس 
الخ�اص بالفري�ق يف س�وق االنتق�االت، 
للتغل�ب ع�ى برش�لونة، من أج�ل خطف 
مهاجم إنرت الوتارو مارتينيز البالغ قيمته 
إسرتليني.وأش�ارت  جني�ه  ملي�ون   100
صحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية إىل رغبة 
كل من تشيليس ومانشسرت سيتي يف ضم 
الالع�ب البال�غ من العم�ر 22 عاًما، وهو 
ما يمثل تهديًدا كبرًا لربش�لونة.وأضافت 

الصحيف�ة اإلس�بانية 
عمالق�ة  أح�د  أن 
إنجلرتا، يسعى لتقديم 
عرض خيايل للمهاجم 
ال�ذي  األرجنتين�ي، 
يتواجد يف عقده رشط 
 100 قيمت�ه  جزائ�ي 
ميون جنيه إسرتليني، 

ويمك�ن دفع تلك القيم�ة يف أول 15 يوًما 
يف يوليو/ تموز املقبل.ويرى برش�لونة أن 
ذل�ك الرقم كبرًا للغاي�ة، وحاول تقلصيه 
بعرض أرتورو فيدال كجزء من الصفقة.
ولم يخف فرانك المبارد، مدرب تشيليس، 
رغبت�ه يف التعاق�د م�ع مهاج�م جديد يف 
الصيف للتنافس مع تامي أبراهام، وربما 
يجد المبارد سهولة يف ضم مارتينيز الذي 
يرشف عى تدريب�ه أنطونيو كونتي، حال 
دخل يف الصفقة أي من ماركوس ألونسو 
أو إيمرس�ون.ومع ذلك، يبقى برشلونة يف 
ص�دارة الس�باق نحو 
التعاق�د م�ع الوتاور، 
خصوص�ا أن�ه يض�ع 
األرجنتين�ي  املهاج�م 
أولويات�ه  رأس  ع�ى 
هذا الصيف وسيسخر 
إمكانياته لحسم هذه 

الصفقة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى باريس س�ان جرمان الفرنيس، للتعاقد مع اثنن 
من نج�وم الدوري اإليط�ايل، يف فرتة االنتق�االت الصيفية 

املقبلة.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيتا ديلل�و س�بورت«، أن النادي 
الفرنيس يهتم كثرًا بضم السنغايل كاليدو كوليبايل مدافع 

نابويل، والبوسني مرالم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس.
وأضافت أن ليوناردو املدير الريايض لسان جرمان، اتخذ 
أول خط�وة نح�و التعاق�د مع ثنائ�ي الكالتش�يو، بعدما 
تح�دث إىل فايل رمضاني وكيل أعم�ال كوليبايل وبيانيتش، 

إلحضار الالعبن للعاصمة الفرنسية باريس.
وارتبط كوليب�ايل باالنتقال لصفوف س�ان جرمان، وزاد 
من الش�ائعات بعدما أفادت تقارير بأن الالعب قام برشاء 

عقار يف باريس.
يف املقاب�ل، ش�ارك بيانيتش مع يوفنت�وس يف 167 مباراة 
يف جميع املس�ابقات منذ وصوله قادًما من روما يف صيف 
2016، وش�ارك يف تس�جيل 22 هدًف�ا وق�دم 36 تمري�رة 

حاسمة.

عامد حممد يضع فندقه »يف خدمة« خلية األزمة لعالج املصابني بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن النج�م ال�دويل الس�ابق وم�درب 
منتخب الناش�ئن الح�ايل، عماد محمد، 
خدم�ة«  »يف  الخ�اص  فندق�ه  وض�ع 
خلي�ة األزمة لع�الج املصابن بفايروس 

كورونا.
وقال محمد عرب صفحته الرس�مية عى 
»فيس�بوك«، »اخواني الكرام.. من باب 
ش�عورنا باملس�ؤولية وحرص�ا منا عى 
تقدي�م املس�اعدة يف ظل الظ�روف التي 
يمر بها البلد قررن�ا وضع فندق العمدة 

يف خدمة خلية األزمة يف كربالء لغرض 
استخدامه لعالج املصابن ب كورونا«.

يذك�ر ان نج�وم ك�رة الق�دم وك�رة 
الس�لة يف العراق، بادروا بنرش الوعي 
بن املواطن�ن للوقاية م�ن فايروس 

كورونا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

         المستقبل العراقي/ متابعة

أن  إيط�ايل،  تقري�ر صحف�ي  أك�د 
وصول العب إنرت ميالن املحتمل إىل 
صفوف برش�لونة اإلس�باني، أصبح 

خياًرا صعًبا يف الفرتة األخرة.
ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وبحس�ب 
س�بورت«، فإن س�تيفانو س�ينيس نجم إنرت ميالن، 
يق�رتب من البق�اء يف صف�وف النراتزوري.وأضافت 
أن كل يشء يش�ر إىل أن س�ينيس س�يبقى ملدة موسم 

آخر عى سبيل اإلعارة يف إنرت ميالن.وانضم العب الوسط 
لصفوف النراتزوري يف الصيف املايض من ساسولو عى 
س�بيل اإلعارة مقاب�ل 5 مالين يورو، مع خي�ار الرشاء 
مقابل 20 ملي�ون يورو.ونوهت الصحيفة أن برش�لونة 
كان يقًظا للحصول عى فرصة جيدة يف سوق االنتقاالت، 
لكون سينيس من املواهب الصاعدة، حيث يبلغ من العمر 
24 عاًم�ا، بجانب أن قيمته س�تكون أق�ل من 30 مليون 
يورو.وتابع�ت أن إن�رت رغم الش�كوك الت�ي أثرت حول 
تعاقده بشكل نهائي مع س�ينيس خاصة بعد االصابات 

املتتالية لالعب والتعاقد مع إريكسن.

برشلونة يفقد األمل يف صفقة جديدة
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تحتف�ي أمثالنا الش�عبية العربي�ة غالباً بثقافة التجمه�ر والتجمع. 
فهناك مثل يقول: »حرش مع الناس عيد«، ويقول مثل آخر: »جنة بال 
ن�اس ما تنداس«، أي إن حاجتنا، نح�ن البرش، بعضنا إىل بعض أكرب 

من حاجتنا الحلمية للجنة بكل نعيمها املتخيل. 
ت�روج ه�ذه األمث�ال كث�رياً للتعبري عن أننا ش�عوٌب نح�ب التواصل 
م�ع اآلخري�ن، ونعترب أي نوع من التجمع متعة، أو فرصة للس�عادة 
بالحدي�ث املتب�ادل، وإْن ع�ى س�بيل املشاكس�ة أو االخت�الف مثالً. 
له�ذا نعترب كل عزلٍة، حتى ل�و كانت اختياريًة، نوع�اً من العقاب أو 
الس�جن. بل يف السجن نفس�ه، غالباً ما يعاقبون السجني الذي يأتي 
بمخالف�ٍة بالس�جن االنفرادي، فه�م يعتربون وج�وده داخل زنزانة 
مكتظة باملساجني الذين يشاركهم الهواء واملساحة الضيقة واملرفق 
الصحي الوحيد ربما أفضل له من الب���قاء وحيداً يف مساحٍة خاصة 
ل�ه. وه�ذا ما لم أفهمه كلم�ا قرأت عن حالة عقاب لس�جني بزنزانة 
انفرادية، حتى قال يل س�جني س�ابق تعرّض له�ذا النوع من العقاب 
إن األم�ر كان، يف البداية، مزعجاً جداً، ألنك ال تجد يف زنزانتك الفردية 
م�ن ُتحادثه طوال الي�وم، حتى ت�كاد تنىس الكالم، فتب�دأ بمواجهة 
نفس�ك بالرضورة، وهو ما يحيلك إىل تذكر كل يشء، وغالباً ما تكون 
األش�ياء سوداوية. قال إن القرارة هي ما أنقذته من التدهور النفيس 

يف الزنزانة االنفرادية. 
وأضاف: »كان لحسن الحظ معي بعض الكتب، وبدأت قراءتها، ألجد 
نف�يس فجأة خارج تل�ك الزنزانة املعتمة الضيقة، بل خارج الس�جن 
نفس�ه. وعى الرغم من أن الكتب الت�ي كانت متوافرة بني يدي آنذاك 
ليس�ت من النوع ال�ذي أفضله، لكنه�ا كانت بالفعل حي�اة إضافية 

جديدة وجميلة«. 
تذك�رت حديث�ي مع ذلك الس�جني، وهو س�جني رأي، وأن�ا أقرأ عن 
أحوال املحجوزين يف املحاجر الصحية هذه األيام، بس�بب االش�تباه 
يف إصابته�م بف�ريوس كورون�ا. كثريون منه�م يعت�ربون أن البقاء 
يف الحج�ر الصح�ي نوع م�ن الس�جن، عى الرغ�م م�ن أن املحاجر 
الصحية، يف البل�دان الخليجية عى األقل، غالب����اً يف فنادق بخمس 
نج�وم ومنتجعات ومتنزهات، يس�مح فيها ب�كل يشء، وبالتواصل 
اإللكرتوني والهاتفي مع الخارج، وبتلقي كل ما يحتاجونه أيضاً من 
أرسه�م وأهاليهم، لكن مجرد ش�عورهم بأنهم غري أحرار يف الدخول 
والخ�روج يعطيهم ذلك الش�عور املقيت بالس����جن. ث�م إن فكرة 
العزل واالبتعاد عن اآلخرين ُتضاعف من ذلك الشعور، وفقاً للمفهوم 
العرب�ي أن الجنة بال ناس ال يمكن العي�ش فيها! وبالتايل ال يتقبلون 
فكرة االس�تمتاع بتلك العزلة كما يعرفها عّشاقها، والعكس صحيح 

لعشاقها الذين يرونها جنة حقيقية. 

مساحة للرأي

يوميات اهللع

بسمة النسور

بع�د متابع�ة دام�ت س�اعات متواصل�ة ملسلس�ل إس�باني طويل عى 
»نتفليكس«، توقف البث فجأة عند مشهد شديد التشويق، وظهرت عى 
الشاشة عبارة موجهة إىل املشاهد: هل ما زلَت هنا؟ عندها عليك أن تعيد 
الضغط عى زر التش�غيل، فيطمنئ التطبيق الذكي أنك ما زلت متس�ّمرا 
ب�كل باله�ة الدنيا أم�ام أحداث مسلس�ل مصّم�م أصال ك�ي ال ينتهي، 
فيواص�ل البث من جدي�د، خطر لها أن تجيب: وأي�ن تريدني أن أكون يا 
ابن ال..؟ أين أهرب من س�طوتك، والجهات الرسمية تطالبني بأن ألتزم 
البي�ت، وأال أغادره إال للرضورة القصوى؟ غراٌب أس�ود ينعق بال توقف 
عى سطح البناء املقابل. توقفت السيدة غريبة األطوار عن التشاؤم عند 
رؤية مش�هٍد كهذا. منذ ش�اهدت برنامجا وثائقيا ع�ن األخالق الرفيعة 
للغربان، تبنّي لها أنه طائر نبيل، ال يخذل صاحبه يف شّدة. تتابع بانتباه 
شديد املسلسل الذي تجري أحداثه يف ماربّيا، وهي بقعة رائعة يف الجنوب 
اإلسباني، شواطئ فس�يحة وجبال يغطيها لوٌن أخرض غامق، وشوارع 
ضيق�ة متعّرج�ة. وعدت نفس�ها بزيارة تل�ك املدينة، ح�ال انتهاء أزمة 
»كورون�ا«، ألن إس�بانيا ضمن الدول املمنوع زيارتها حتى إش�عار آخر. 
الغراب األحم�ق يواصل النعيق، لعله يفتقد أنث�اه التي غادرت من دون 
رجعة... هل تسلل الضجر إىل روحها املتعبة جّراء نعيقه الذي ال يؤّدي إىل 
يشء؟ حاولت أال تشغل بالها بأمرهما، فليذهبا إىل الجحيم، تغسل يدها 
للم�رّة العارشة، انصياعا لتوجيهات منظم�ة الصحة العاملية، ترتك املاء 
ينس�اب عرشين ثانية بالتم�ام. ترّدد، يف األثناء، أغني�ًة تحاول أال تكون 
حزين�ًة، تخط�ر يف بالها أغني�ة »نطرونا كتري«. رّددتها م�ن دون اقتناع 
كب�ري، ليقينه�ا أن أحدا لم يع�د ينتظر أحدا يف زم�ن متوحش، كرّش عن 
أنيابه، وتهّيأ لنهش ما تبقى من أمل يف أرواح انكرس قلبها مراراً. كتب لها 
الطبيب حبوب�ا مهّدئة ملواجهة نوبات الهلع التي عانت منها طويال قبل 
حلول كورونا. قال إنها من النوع الخفيف الذي ال يرّتب آثارا جانبية، وال 
ي�ؤّدي إىل اإلدمان. أكد يل أنه وزم�الءه يتناولونها يوميا ملواجهة ضغوط 
املهنة، حيث االش�تباك اليومي مع األلم. رضخت الس�يدة غريبة األطوار 
لتعليمات�ه، والحظت تحّس�نا عى نوعي�ة أحالمها، فاختف�ت الوحوش 
الضاري�ة، وعاد موتاها م�ن األحبة إىل قبورهم، بعد أن كفوا عن الهمس 
بأذنها، معاتبني عى أفعاٍل لم تقرتفها، وغابت القطط السوداء السمينة 
التي تتقافز عى رسيرها كل ليلة، فتنهض مذعورًة، وهي تتصبب عرقا. 
فّكرت بمهاتفة الطبيب البارع كي تش�كره عى الوصفة السحرية التي 
أوصلته�ا إىل مرحل�ة الت�وازن النفيس أخ�ريا. كان ذلك، قبل أي�ام قليلة 
من اإلعالن عن اكتش�اف إصابات بفريوس كورون�ا يف الصني، حني عرب 
كثريون عن ش�ماتة كربى بتلك الش�عوب الكافرة التي استحّقت عقاب 
الله، ومارس كثريون منهم أبشع أشكال التنّمر والعنرصية الكريهة عى 

أفراٍد من العرق اآلسيوي، شاء حظهم السيئ أن يوجدوا يف بالدنا.

معدن اغىل من الذهب بـ »5« مرات!
يعت�رب الروديوم من بني أغى املعادن عى وجه 
األرض، ويتفوق بسعره عى الذهب ب� 5 مرات 
تقريبا، فما هو هذا املعدن، وما س�بب اإلقبال 
عليه يف السنوات األخرية؟ أتت تسمية الروديوم 
أو Rhodium باإلنكليزية من الكلمة اليونانية 
Rhodon والت�ي تعني الوردة، واكتش�ف ألول 
مرة عام 1803 من قبل الكيميائي اإلنكليزي، 
ويلي�ام هايد ويلس�ون. ويعترب ه�ذا العنرص 
من أندر العنارص املعدنية يف الطبيعة، وواحدا 
من س�تة عنارص معدنية يف مجموعة البالتني 
)بالتني، بالديوم،رودي�وم، أوزميوم، إريديوم، 
روثينيوم(، ويصنف م�ن بني العنارص النبيلة 
يف عل�م الكيمياء ألنه ال يتفاعل بس�هولة مع 
األوكسيجني، ويعترب مقاوما ممتازا لألكسدة 
والتآكل. ويتصف هذا املع�دن بكثافة أقل من 

البالتني ولديه درج�ة ذوبان أعى، وال يتفاعل 
م�ع املاء والهواء حتى يف درجات حرارة عالية 
ج�دا تفوق ال�� 500 درجة مئوي�ة، ما يجعل 
منه م�ادة ممتازة تدخ�ل يف الخالئط املعدنية 

املخصصة للطائرات واملركبات الفضائية.

يف  أس�ايس  بش�كل  الرودي�وم  ويس�تخدم 
األجهزة املخصص�ة لتنقية وتنظيف انبعاثات 
الس�يارات، وع�ادة ما يس�تخدم م�ع عنارص 
أخ�رى كالبالت�ني والبالدي�وم، إذ تخف�ف تلك 
العنارص من كميات أكسيد النرتوجني الصادر 

عن عوادم السيارات. 
وكون هذا املعدن يعترب من بني أفضل املعادن 
التي ال تتأثر بالرطوب�ة وال تفقد بريقها فقد 
بات يستعمل يف صناعة املجوهرات، وصناعة 
والعواك�س  الس�يارات  ومصابي�ح  املراي�ا 
الضوئي�ة. كم�ا توج�د بعض االس�تخدامات 
األخرى لهذا املعدن النفيس إذ يدخل يف تصنيع 
بعض األدوات واملع�دات الطبية، والكهربائية 
واإللكرتوني�ة، كم�ا يدخ�ل يف تصني�ع بعض 

أجزاء الساعات الفاخرة.

ابتكر العلماء طريقة جديدة رسيعة جدا لعالج 
الرسطان باألش�عة، باس�تخدام الربوتونات، 
وقد اختربت بنجاح عى الحيوانات املخربية.

 International Journal of Radiation وتفيد
بأن�ه   ،Oncology, Biology, and Physics
اتضح من هذه االختبارات أن جلس�ة واحدة 
بجرع�ة عالية من األش�عة لها نفس مفعول 

العالج باألش�عة بالطريق�ة التقليدية املتبعة 
حاليا. ويكمن العالج باألش�عة يف أن األطباء 
يقتلون الخاليا الرسطانية بواس�طة األشعة، 
م�ع الس�عي إىل ع�دم املس�اس باألنس�جة 
الس�ليمة ق�در اإلم�كان. وق�د تس�تخدم يف 
العالج اش�عاعات كهرومغناطيس�ية شديدة 
)أشعة إكس أو غاما(، أو تيار جسيمات مثل 

الكرتونات ونيرتونات أو بروتونات.
وقد بدأ الخرباء يف الس�نوات األخرية باختبار 
طريقة العالج الرسيع، الذي بموجبه يحصل 
املريض يف جلسة واحدة عى جرعة كبرية من 
األشعة بدال من إطالة العالج إىل عدة أسابيع. 
ويؤك�د بعض الخرباء ع�ى أن هذه الطريقة 

أقل خطرا عى املرىض.

توصل علماء من جامعة ميتش�يغان األمريكية الكتش�اف جديد قد يس�اعد 
يف الحفاظ عى صحة العضالت دون تمارين رياضية. وحول هذا االكتش�اف 
قال�ت مجلة Nature Communications: »خالل األبحاث التي قام بها خرباء 
من جامعة ميتش�يغان األمريكية، تمكنوا من اكتشاف بروتينات قادرة عى 
التأثري عى آلية عمل العضالت، وآلية التمثيل الغذائي واستقالب املواد الغذائية 
يف الجسم«. ويف ترصيح للمجلة قال الربوفيسور، جون هي يل، الذي قاد فريق 
األبح�اث املذكورة: خالل 3 أس�ابيع أجرينا العديد م�ن التجارب عى الفرئان 
وذباب الفاكهة الكتشاف اآلليات التي تؤثر عى عمل العضالت، واكتشفنا أن 
بروتين�ات ال�� Sestrin  لها تأثري واضح عى عمل العضالت وآلية بنائها، لقد 
قمنا بتعطيل هذه الربوتينات يف أجس�ام بعض الحرشات والفرئان، والحظنا 
فرقا واضحا يف النش�اط بينها وبني تل�ك الطبيعية، حتى أن عمليات التنفس 
وح�رق الدهون لديه�ا كان مختلفة«. وأضاف :«لقد حقن�ا بعض الحرشات 
بكمي�ات إضافية من ه�ذه الربوتينات، والحظن�ا أن البني�ة العضلية لديها 

أصبحت أفضل، ما يبرش بنتائج واعدة الستعمالها يف املستقبل«.

يستخدم مئات املاليني من املستخدمني حول العالم تطبيق املراسلة الشهري 
»واتس آب« دون إدراك الجميع للحيل الرائعة املتوفرة فيه. وكش�ف موقع 

»ذي صن« عن بعض أفضل النصائح والحيل يف »واتس آب«، لتجربتها:
- معرفة الصديق املفضل يف »واتس آب«: يمكن التحقق من األصدقاء الذين 
ترس�ل إليهم معظم رس�ائل »واتس آب«، مع تتبع العدد الدقيق للنصوص 
املرس�لة. ولتحقيق ذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق الدردشة، والنقر فوق 
 Data and Storage عالم�ة التبويب »اإلع�دادات«. وبعد ذلك، افتح لوح�ة
Usage، ث�م انقر ف�وق Storage Usage  يف األس�فل، حيث س�تجد قائمة 

كبرية من الدردشات مع اكتشاف أكرب مساحة تخزين مستهلكة.
وملعرفة عدد النصوص املرس�لة إىل مس�تخدم محدد، انقر فوق الدردش�ة 

وستحصل عى إحصائيات مفصلة.
- تغيري الخط : يمكن كتابة رس�ائل »وات�س آب« الخاصة بصورة غامقة 
أو بخ�ط مائل، م�ع إضافة تأث�ريات معينة وتغيري الخ�ط إىل نمط أحادي 

املسافة، عرب إضافة رمز ``` قبل وبعد الجملة املكتوبة.

ابتكار عالج للرسطان بطريقة اإلشعاع 

اكـتـشـاف جديـد يـحـافـظ 
عىل لياقة العضالت

حـيـل مـمـيـزة فـي »واتـس آب«
 حيبذ معرفتها!

بروفيسور: كورونا أسوأ بكثري من اإليبوال!
قال الربوفيس�ور بيرت بايوت، 
مدير كلية لندن للصحة والطب 
االستوائي، إن فريوس كورونا 
الجديد يمكن أن ينترش بمجرد 
التح�دث إىل ش�خص م�ا وهو 

»أسوأ بكثري من اإليبوال«.
وحذر عال�م األحي�اء الدقيقة 
املشهور عامليا، من أن اململكة 
املتحدة ق�د تش�هد ارتفاعا يف 
الحاالت، بما يتج�اوز ال�800 

املبلغ عنها بالفعل.
ويف حديثه مع »سكاي نيوز«، 
ق�ال بايوت: »هذا أس�وأ بكثري 
م�ن اإليب�وال. يتطل�ب اإليبوال 
اتص�اال وثيق�ا ج�دا لالنتقال. 
الن�اس خائف�ون ج�دا من�ه، 

ولكن برصاحة، عادة ما يجري احتواؤه بشدة، 
وهناك بعض االس�تثناءات. ولكن ألن فريوس 
كورون�ا ينتق�ل عن طري�ق الجه�از التنفيس، 
فيعترب مقلق�ا جدا. إنه مع�د للغاية ألن هناك 
الكثري من الفريوسات يف الحلق. لذا، فهذا اليشء 
يمك�ن التقاطه من خالل التحدث إىل ش�خص 
م�ا، وهذه ليس�ت هي الحال مع الفريوس�ات 

األخرى«. وساعد الربوفيسور بايوت يف التعرف 
عى اإليبوال ألول مرة يف السبعينيات، أثناء عمله 
يف معهد الطب االس�توائي يف أنتويرب، بلجيكا. 
ويبل�غ مع�دل الوفيات بامل�رض 50%، ولكن يف 
بعض حاالت التفيش الت�ي كانت عالية، وصل 

املعدل إىل %90.
وباملقارنة، فإن مع�دل وفيات فريوس كورونا 
الجديد يبلغ حوايل 3.4%، وفقا ملنظمة الصحة 

العاملي�ة. وه�و مميت بش�كل 
خاص لكبار السن.

وحللت دراسة رئيسية نرشت 
يف املجل�ة الطبية JAMA حالة 
أكثر من 72 ألف مريض صيني 

أصيبوا بالفريوس.
مع�دل  أن  الباحث�ون  ووج�د 
الوفيات اإلجم�ايل كان %2.3- 
ولك�ن لدى البالغني فوق س�ن 
80، ارتفع الرقم إىل نحو %15.

وقال الربوفيسور بايوت أيضا 
القص�وى« هي  إن »األولوي�ة 
حماية املسنني وذوي الحاالت 

الصحية األساسية.
وأضاف: »أعتق�د أننا يجب أن 
نفكر بعناية حول من يجب أن 
نزور، ومن الذي يجب أن نعرتف به كزوار حتى 
يف منازل كبار السن ودور رعاية املسنني. يجب 
أن نتأك�د حقا م�ن أن املوظفني هناك يعرفون 
كل يشء ع�ن حماي�ة املس�نني. نح�ن بحاجة 
إىل التفك�ري أيض�ا يف االتص�االت ب�ني األج�داد 
واألطف�ال. ال نعرف مدى خط�ورة ذلك، ولكن 

هذا ما سأفعله.«

رشطة نجدة بغداد تضبط مطلوبني وأسلحة غري مرخصة
 وسيارات مطلوبة

بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مديرية رشطة نج�دة بغداد من ضبط 
مطلوب�ني للقض�اء وأس�لحة غ�ري مرخص�ة 
وس�يارات مخالف�ة ومخموري�ن يعرتض�ون 

سبيل املارة.
وتمكن�ت دوريات نجدة ال�دورة من تنفيذ امر 
قبض بحق ش�خص ص�ادر بحق�ة أمر قبض 
وفق املادة 45٦ ضمن منطقة ابو دش�ري، جاء 
ذلك خالل إجراء ممارسة أمنية ضمن املنطقة 

املذك�ورة ادت اىل القبض عليهوتم تس�ليمه إىل 
الجهات املختصة.

وتمكن�ت دوري�ات نج�دة بغ�داد م�ن ضب�ط 
ش�خص يحم�ل س�الح غ�ري مرخص�ة ضمن 
منطق�ة )الك�رادة( من خالل إجراء ممارس�ة 
أمنية ضمن املنطقة املذكورة،وتم تس�ليمه اىل 

مراكز الرشطة.
وضبط دوريات النجدة سيارات مطلوبة )عليها 
إشارة حجز( عدد 8 ضمن مناطق متفرقة من 
العاصم�ة بغداد م�ن خالل إجراء ممارس�ات 

الجه�ات  إىل  املطلوب�ني  أمني�ة، وت�م تس�ليم 
املختصة. كم�ا تمكنت دوري�ات رشطة نجدة 
بغداد من ضبط س�يارات مخالف�ة للتعليمات 

عدد )41( ودراجات نارية عدد )225( وايضاً
القبض عى متسولني عدد )8٦( للحد من هذه 

الظاهرة غري الحضارية.
إىل ذل�ك، ألقت النجدة القب�ض عى مخمورين 
يعرتضون س�بيل املارة ضمن مناطق مختلفة 
م�ن العاصم�ة بغ�داد ع�دد 25 ش�خص،وتم 

تس�ليمهم إىل مراكز الرشطة أصوليا.


