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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تشهد وس�ائل التواصل االجتماعي ووسائل 
اإلعالم تحشيداً كبرياً للمشاركة يف التظاهرة 
املليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر تحشياً كبرياً.
وأعلن�ت صفح�ة مقرب�ة م�ن زعي�م التيار 
الص�دري ع�ن زم�ان وم�كان التظاه�رات 
املليوني�ة الت�ي دع�ا اليه�ا تندي�دا بالتواجد 
األمريك�ي يف العراق، فيما دعا إىل االس�تعداد 
لباق�ي االحتجاج�ات الس�لمية كاالعتصام 
م�ن  وغريه�ا  الطع�ام  ع�ن  واالرضاب 

االحتجاجات.
ون�رت صحف�ة صال�ح محم�د العراق�ي 
منشورا عىل الفيسوك بعنوان “نصائح” قال 
فيه “س�نتظاهر من اج�ل التنديد باالحتالل 
وانتهاكاته لسيادة العراق، لنعيش يف عراقنا 
آمنني، ومع جرياننا واصدقائنا ساملني وانني 
اجد ان الواجب الوطني ُيحّتم عىل كل عراقي 
ان يتظاه�ر م�ن اج�ل س�يادته، وم�ن اجل 

رفض التواجد االمريكي يف العراق”.
ودع�ا العراق�ي يف جملة توصيات�ه إىل »رفع 
العل�م العراقي فق�ط ال غري، فعندم�ا ُيرَفع 
س باق�ي االعالم، وتذوب  العل�م العراقي ُتَنكَّ
فيه وتخش�ع له«، مؤكدا أنه »ال بأس بلبس 
االكفان، للداللة عىل ح�ب الوطن والفداء يف 

سبيله«.
ومن�ع العراقي »كل الهتاف�ات عىل االطالق، 
والتي تيسء لغري املحتل، او التي تتغّنى بحب 

الوطن.
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النقل الربي الدويل سيفتح آفاق 
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني إن تعيني رئيس مجلس 
الوزراء وفريقه الوزاري يجب أن يتم من قبل مجلس الدوما، 
وال يح�ق للرئي�س رفض الرتش�يحات املقدمة م�ن املجلس. 
وأض�اف الرئيس بوت�ني خالل كلمته يف الرس�الة الرئاس�ية 
الس�نوية للجمعي�ة الفدرالي�ة، الت�ي تضم غرفت�ي الربملان 
ال�رويس، مجلس الدوم�ا، ومجل�س الفدرالي�ة »أقرتح منح 
مجل�س الدوما حق لي�س فقط املوافقة، ب�ل والتصديق عىل 
ترش�يح رئيس الوزراء وفريقه الوزاري.. وهنا س�يكون من 
واجب الرئي�س أن يعينهم وال يحق للرئيس رفض املقرتحات 
)بهذا الشأن( التي قدمها مجلس الدوما«. ولفت بوتني إىل أنه 
يج�ب أن يكون للرئيس الحق يف تحديد أولويات وأهداف عمل 

الحكومة وحق إقالة رئيس الوزراء ونوابه يف حال مخالفاتهم 
للقانون أو فقدان الثقة. وأكد الرئيس بوتني رضورة أن تكون 
روس�يا جمهورية رئاس�ية قوية وليس جمهوري�ة برملانية، 
قائ�ال: »أنا واثق بأن بلدنا بنظامه اإلداري ال يمكن أن يتطور 
برسع�ة ويبق�ى ثابتا عىل ش�كل جمهوري�ة برملانية.. يجب 
أن تبقى روس�يا جمهورية رئاس�ية قوية«. وش�دد بوتني أن 
يكون للرئيس السيطرة املبارشة عىل القوات املسلحة وجميع 
هيئ�ات أنظمة إنفاذ القان�ون، بما يف ذلك املدع�ون العامون 
اإلقليمي�ون، وتعيينهم. كما لفت الرئيس إىل رضورة أن يحق 
للرئي�س إقالة قض�اة املحكمتني العليا والدس�تورية، يف حال 
قاموا بمخالفات، بحس�ب القانون. وطال�ب الرئيس أن يتم 
ع�رض ما ت�م تقديمه من مقرتحات عىل االس�تفتاء وإجراء 

تصويت للمواطنني عىل مجموعة التعديالت الدستورية.

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
أم�س االربع�اء، م�ع س�فراء ث�الث 
دول ق�رار الربملان بانس�حاب القوات 
االجنبية، فيم�ا أكد عىل اعتزاز العراق 
الصديق�������ة  ال�دول  بمواق�ف 

الداعمة ألمنه واستقراره.

وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي يف بي�ان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ال�وزراء ع�ادل  ان »رئي�س مجل�س 
كن�دا  س�فراء  اس�تقبل  عبدامله�دي 
واس�رتاليا وروس�يا املعتمدي�ن ل�دى 
الع�راق بن�اء ع�ىل طلبه�م، كال ع�ىل 
انف�راد«، مبينا ان »اللق�اءات تناولت 
وامللفات  الثن���������ائية  العالقات 

املش�رتكة وبح�ث األزم�ة االقليمي�ة 
التصعي�د  ومن�ع  التهدئ�ة  وجه�ود 
اي  والعال�م  املنطق�ة  دول  وتجني�ب 
تداعيات محتملة لألزم�ة، اىل ج�انب 
قرار مجلس النواب بانسحاب القوات 
االجنبي�ة من الع�راق والتع�اون ضد 
االرهاب، واستمرار التشاور والتواصل 
ح�ول تط�ورات األوض�اع ».وأكد عبد 

املهدي »اعت�زاز العراق بمواقف الدول 
الصديق�ة الداعمة ألمنه واس�تقراره 
االره�اب،  التع�اون ض�د  واس�تمرار 
وللتوجه�ات املش�رتكة نح�و التهدئة 
وإبع�اد مخاط�ر التوت�ر والنزاع�ات 
العسكرية عن املنطقة وتركيز الجهود 

عىل محاربة داعش«.
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الرتبية حتدد موعد بدء العطلة الربيعية ملحافظتي بغداد والبرصة
     بغداد / المستقبل العراقي 

للتقوي�م  العام�ة  املديري�ة   / الرتبي�ة  وزارة  ح�ددت 
واالمتحان�ات، أمس األربع�اء، يوم االحد ١٦ من ش�باط 
الح�ايل موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدرايس الحايل، 
وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس االول. 
وتش�مل هذه العطلة، بحس�ب كتاب ال�وزارة مديريات 
االوىل،  الرصاف�ة  )تربي�ة  بغ�داد  محافظ�ة  يف  الرتبي�ة 
والرصاف�ة الثانية، والرصافة الثالثة، تربية الكرخ االوىل، 
والك�رخ الثانية، والك�رخ الثالثة(، باالضاف�ة اىل مديرية 

تربية محافظة البرصة. 
واشارت الوزارة اىل ان موعد استئناف دوام النصف الثاني 

سيكون يوم االحد املوافق األول من شهر اذار 2020.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

التواصل االجتماعي  تشهد وس�ائل 
كب�راً  تحش�يداً  اإلع�ام  ووس�ائل 
للمش�اركة يف التظاه�رة املليوني�ة 
الت�ي دعا إليها زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر تحشياً كبراً.
وأعلن�ت صفح�ة مقربة م�ن زعيم 
التي�ار الص�دري عن زم�ان ومكان 
التظاهرات املليوني�ة التي دعا اليها 
تنديدا بالتواجد األمركي يف العراق، 
لباق�ي  االس�تعداد  إىل  دع�ا  فيم�ا 
االحتجاج�ات الس�لمية كاالعتصام 
واالرضاب ع�ن الطع�ام وغرها من 

االحتجاجات.
محم�د  صال�ح  صحف�ة  ون�رت 
العراق�ي منش�ورا ع�ى الفيس�وك 
في�ه  ق�ال  “نصائ�ح”  بعن�وان 
التندي�د  اج�ل  م�ن  “س�نتظاهر 
لس�يادة  وانتهاكات�ه  باالحت�ال 
الع�راق، لنعي�ش يف عراقن�ا آمنني، 
وم�ع جرانن�ا واصدقائن�ا س�املني 
وانني اجد ان الواجب الوطني ُيحّتم 
ع�ى كل عراقي ان يتظاهر من اجل 
س�يادته، ومن اجل رف�ض التواجد 

االمريكي يف العراق”.
ودعا العراق�ي يف جملة توصياته إىل 

»رف�ع العل�م العراقي فق�ط ال غر، فعندم�ا ُيرَفع 
�س باقي االعام، وت�ذوب فيه  العل�م العراق�ي ُتَنكَّ
وتخش�ع له«، مؤك�دا أنه »ال ب�أس بلبس االكفان، 

للداللة عى حب الوطن والفداء يف سبيله«.
ومنع العراق�ي »كل الهتافات ع�ى االطاق، والتي 
ت�يء لغ�ر املحتل، او الت�ي تتغّنى بح�ب الوطن، 
فمظاهراتن�ا )ال رشقي�ة وال غربي�ة ث�ورة ث�ورة 

عراقي�ة(«، مش�را إىل أن التظاه�رة س�تكون »يف 
سوح االصاح، الذي بذلنا من اجله الغايل والنفيس، 
وَم�ْن يتظاه�ر يف س�وح االص�اح اخوتن�ا، هدفنا 
هدفه�م، ومطلبن�ا مطلبه�م، والعك�س صحيح.. 
ف�)املحتل س�يد الفاس�دين(”. وأض�اف “عى كل 
متظاه�ر االلت�زام بهويت�ه العراقية فق�ط ال غر، 
وُيمَنع الكش�ف بأي صورة من الصور عن انتمائه 
الديني والعقائدي والعرقي والحزبي او العس�كري 

او الجهادي، أو اي ُمس�مى من املُس�ميات األخرى 
ومن�ع رفع الافت�ات املتحزب�ة والفردي�ة مطلقا، 

ومنع رفع اي صورة”.
ودعت الصفحة إىل “االستعداد لباقي االحتجاجات 
السلمية كاالعتصام واالرضاب عن الطعام وغرها 
من االحتجاجات”، مش�ددا عى “عدم التوسع عن 
املكان املحدد للتظاهر والذي س�يحدد الحقا، وعدم 
التعدي ع�ى االم�وال الخاصة والعامة، وال س�يما 

دوائر الدولة والبعثات الدبلوماسية 
وغرها مطلقا”.

ولفت صالح محمد العراقي إىل “يوم 
التظاه�رة املوحدة هو يوم الجمعة 
املصادف 24/١/2020 يف الس�اعة 
التاسعة صباحا يف بغداد الحبيبة”. 
وكان زعي�م التيار الصدري مقتدى 
الص�در دع�ا إىل تظاه�رة مليوني�ة 
للتندي�د بالوجود األمركي يف الباد، 

بعد لقائه زعماء فصائل املقاومة.
وق�ال الصدر يف تغري�دة عرب موقع 
توي�رت، إن س�ماء الع�راق وأرض�ه 
وس�يادته تنته�ك من قب�ل القوات 
الغازية، ودعا جند الله وجند الوطن 
لهب�ة وث�ورة عراقي�ة ومظاه�رة 
تن�دد  موح�دة،  س�لمية  مليوني�ة 

بالوجود األمركي وبانتهاكاته.
ش�عبية  وقف�ات  أن  إىل  ولف�ت 
وسياس�ية وبرملانية ستعقب هذه 
املظاه�رات، وق�ال إنها س�تحفظ 

للعراق وشعبه الكرامة والسيادة.
وتأت�ي دع�وة الصدر بع�د يوم من 
لقائه فصائ�ل مقاومة عراقية عى 
رأس�ها عصائب أهل الحق وكتائب 
س�يد الش�هداء وحرك�ة النجباء يف 
مدينة قم اإليرانية- لتشكيل جبهة 
الق�وات  إلخ�راج  ته�دف  موح�دة 
األمركية من العراق. وكشف املتحدث باسم حركة 
النجباء نرص الشمري أن فصائل املقاومة العراقية 
أعطت فرصة وم�دة للحكومة ومجلس النواب من 
أجل إنهاء الوجود األجنبي عرب الطرق الدبلوماسية 
والسياس�ية. وحظيت دع�وة الص�در إىل تأييد من 
مختل�ف الكت�ل السياس�ية واألوس�اط الش�عبية، 

وحثت األحزاب أنصارها إىل املشاركة فيها.

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، 
أم�س االربع�اء، مع س�فراء ث�اث دول 
قرار الربملان بانسحاب القوات االجنبية، 
فيما أك�د عى اعت�زاز الع�راق بمواقف 

الداعمة ألمنه  ال�دول الصديق�������ة 
واستقراره.

وق�ال مكت�ب عبد امله�دي يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه ان »رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبداملهدي استقبل 
سفراء كندا واسرتاليا وروسيا املعتمدين 

ل�دى الع�راق بناء عى طلبه�م، كا عى 
انف�راد«، مبين�ا ان »اللق�اءات تناول�ت 
وامللفات  الثن���������ائي�ة  العاق�ات 
املشرتكة وبحث األزمة االقليمية وجهود 
التهدئ�ة ومن�ع التصعي�د وتجنيب دول 
املنطق�ة والعال�م اي تداعي�ات محتملة 

لألزم�ة، اىل ج�انب ق�رار مجلس النواب 
بانس�حاب القوات االجنبي�ة من العراق 
واس�تمرار  االره�اب،  ض�د  والتع�اون 
تط�ورات  ح�ول  والتواص�ل  التش�اور 

األوضاع ».
الع�راق  »اعت�زاز  امله�دي  عب�د  وأك�د 

بمواقف الدول الصديق�ة الداعمة ألمنه 
واس�تقراره واس�تمرار التع�اون ض�د 
االره�اب، وللتوجه�ات املش�رتكة نحو 
التهدئة وإبعاد مخاطر التوتر والنزاعات 
العس�كرية عن املنطقة وتركيز الجهود 

عى محاربة داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس االربعاء، 
يف ق�رص الس�ام ببغ�داد، نائ�ب رئي�س ال�وزراء وزير 

الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وج�رى، خ�ال اللقاء، بحس�ب بي�ان املكت�ب االعامي 

لرئاس�ة الجمهوري�ة، »بح�ث الوض�ع الراه�ن إقليمياً 
ودولي�اً وس�بل التهدئ�ة للحف�اظ ع�ى أمن واس�تقرار 
املنطق�ة، ورضورة ضبط النفس وتغلي�ب لغة الحكمة 

والحوار لتخفيف حدة التوتر والتصعيد«.
وب�نّي رئي�س الجمهورية أن »الع�راق يمك�ن أن يكون 
عام�ًا للتفاهم اإليجابي ونقطة اس�تقرار وس�ام بني 

القوى اإلقليمية والدولية، ويدعم توحيد الجهود الرامية 
ملعالج�ة األزم�ات الحالي�ة لك�ي تنعم ش�عوب املنطقة 
بالس�ام والرفاهية، مشراً اىل أن البلد لن يكون منطلقاً 
ألي اعت�داء ع�ى أي اية دول�ة مجاور أو س�احة لحرب 

جديدة تستنزف طاقات ومقدرات الشعوب.«
بدوره، أكد وزير الخارجية القطري »حساس�ية الوضع 

الراهن، مش�راً اىل أهمية التنس�يق والعمل املشرتك مع 
االط�راف اإلقليمي�ة والدولي�ة بغي�ة الوص�ول اىل حلول 

سلمية لحفظ أمن املنطقة واستقرارها«.
كم�ا تمت مناقش�ة »الس�بل الكفيل�ة لتعزي�ز وتطوير 
العاقات الثنائية بني الع�راق وقطر، بما يخدم املصالح 

املشرتكة للشعبني الشقيقني«.

توافق على ضرورة املشاركة بقوة.. والصدر يعلن املوعد وحيدد بغداد مكانًا ويدعو إىل رفع شعارات تندد باالحتالل

حتشيد كبري للتظاهرة املليونية ضد الوجود األمريكي

العدد )2063(  16  كانون الثاني  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

رئيس الوزراء يبحث مع سفراء ثالث دول قرار انسحاب القوات االجنبية

رئيس اجلمهورية لوزير خارجية قطر: العراق لن يكون منطلقًا ألي اعتداء عىل اية دولة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، 
م�ع  الع�راق  ان  االربع�اء،  أم�س 
سياس�ة التهدئة يف املنطقة وحرية 
املاح�ة بالخلي�ج، فيم�ا اش�ار اىل 
انه اتفق م�ع الجانب القطري عى 

تخفيف حدة التوتر يف املنطقة.
وق�ال الحكي�م يف مؤتم�ر صح�ايف 
عقده مع وزير الخارجية القطري 
محم�د بن عب�د الرحم�ن آل ثاني، 
ان »الع�راق يؤك�د رفض�ه وادانته 
اراضي�ه ويعدها  للهجم�ات داخل 
خرقا لس�يادته«، مبينا »اننا ركزنا 
مع وزير الخارجي�ة القطري ان ال 
يك�ون العراق س�احة للمعارك بني 

اي طرف«.
الجان�ب  م�ع  »اتفقن�ا  واض�اف 
القط�ري عى تخفيف ح�دة التوتر 
يف املنطق�ة«، مش�را اىل »انن�ا مع 
سياس�ة التهدئة يف املنطقة وحرية 
املاح�ة بالخلي�ج ع�ى ان تك�ون 

ال�دول املطلة ع�ى الخليج صاحبة 
القرار وهي ايضا كانت مستمرة يف 
ادارة شؤون املاحة وحرية املاحة 

يف هذه املنطقة«.
 وتابع الحكيم ان »وزير الخارجية 
القطري اعطانا نبذة مخترصة عن 
الجه�ود التي قام�ت بها باده بني 
اي�ران والواليات املتح�دة، واعطانا 
نب�ذه مخترصة عن املباحثات التي 
جرت ب�ني الطرف�ني واالتصاالت«، 
موضح�ا »انن�ا اكدنا ع�ى احرتام 
جمي�ع  م�ن  الع�راق  س�يادة 

االطراف«.
واكد ان »العراق يرفض ويس�تنكر 
الهجمات الت�ي طالت اهدافا داخل 
اراضيه ملا تمثل�ه من خرق فاضح 
الع�راق وخ�رق الح�كام  لس�يادة 

القانون الدويل«.
 ووص�ل وزير الخارجي�ة القطري 
محم�د ب�ن عب�د الرحم�ن آل ثاني 
الي�وم االربعاء، إىل بغ�داد، يف زيارة 

لبحث آخر التطورات يف املنطقة.

وزير اخلارجية: العراق مع سياسة التهدئة
 يف املنطقة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائب مس�اعد وزير الخارجية األمريكية لش�ؤون 
الرق األوس�ط، ج�وي ه�ود، أن الوالي�ات املتحدة قد 
تف�رض عقوبات عى الع�راق يف حال اقتن�اء منظومة 

الدفاع الجوي الصاروخية الروسية »إس-400«.
ونقلت وس�ائل إعام عن هود قوله: »بالنسبة ل�«إس-

400«، نعم: من املرجح أن تؤدي عملية الراء إىل فرض 

عقوبات. لذلك ننص�ح رشكائنا بعدم القيام بمثل هذه 
املشرتيات«.

وكان س�فر العراق لدى طهران، س�عد جواد قنديل قد 
أكد يوم االثن�ني املايض، أن بغداد تتفاوض مع روس�يا 
لراء منظومة »إس- 300« الصاروخية للدفاع الجوي، 

الفًتا إىل أنه من الوارد رشاء املنظومة.
وقال قندي�ل، يف مقابلة مع وكالة »س�بوتنيك«: »هذه 
طاول�ة  ع�ى  مطروح�ة   )300 إس-  )رشاء  املس�ألة 

املباحثات بني روس�يا والعراق، ومن املمكن أن يش�رتي 
العراق هذه املنظومة«.

ويف وق�ت س�ابق، أعل�ن رئي�س لجن�ة الدف�اع واألمن 
الربملاني�ة محمد رضا، أن بغداد اس�تأنفت مفاوضاتها 
مع موس�كو ح�ول رشاء أنظم�ة »إس-300«. يحاول 
الع�راق رشاء أنظم�ة الدفاع الجوي الروس�ية منذ عام 
20١7، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل 

الواليات املتحدة ما زال يعيق املفاوضات.

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب االحمر، 
أم�س االربعاء، توضيحا بش�أن منش�ورات 
تفي�د بحصوله�ا عى معلوم�ات ألرسى من 

الحرب العراقية_اإليرانية.
وذكرت اللجنة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 

نس�خة من�ه، ان�ه »الزالت بع�ض صفحات 
التواص�ل االجتماع�ي مس�تمرة يف االع�ان 
ع�ن حصول اللجنة الدولي�ة للصليب األحمر 
ع�ى معلومات وأس�ماء ألرسى عراقيني من 
الحرب العراقية اإليرانية وُطلب من العائات 
مراجع�ة الصلي�ب األحم�ر لاستفس�ارعن 

اقربائهم املفقودين«.

واضافت، ان�ه »يف هذا الصدد، نود أن نوضح 
أن ه�ذه املنش�ورات كاذب�ة ول�م تصدر عن 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، ويف حال كان 
هنال�ك بيان عن اللجنة الدولية فس�تجدونه 
حرصاً ع�ى صفحاتنا الرس�مية عى مواقع 
التواص�ل االجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن 
آخر وجبة تبادل أرسى حصلت بني جمهورية 

الع�راق والجمهورية اإلس�امية يف ايران قد 
تمت بإرشاف اللجنة الدولية للصليب األحمر 

يف شهر شباط 2003«.
الجانب�ني  واك�دت، ان »مل�ف األرسى ب�ني 
العراق�ي واإليراني قد تم اإلعان رس�مياً عن 
غلق�ه م�ن قب�ل الحكومتني يف الع�ام 20١١ 

واليوجد أي أسر حرب يف كا البلدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جه�از مكافح�ة املتف������ج�رات يف اللواء 30 
بالح���ش�د الش�عبي، أم�س األربع����اء، 25 عب�وة 

ناسفة يف سهل نينوى.
وذكر بيان للحش�د الشعبي وتلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه ان »مفارز مكافحة املتف����جرات يف اللواء 
30 بالحش�د الش�عبي رفعت 25 عبوة ناس�فة يف قرية 

البدن����ة يف سهل نين���وى«.
وأض�اف ان، »الفرق تخلصت من العبوات بش�كل امن 
ودفع�ت خط����ره�ا ع�ن األه����ايل الذين ناش�دوا 

اللواء بالتدخل.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، 
أمس االربعاء، رغبته بتشكيل حكومة 
»مس�تقلة غ�ر جدلية«، مش�داا عى 
رضورة أن تك�ون مصداق�ا لخارطة 
الطريق التي رسمتها املرجعية النهاء 
يف  الحكي�م  وق�ال  الحالي�ة.  االزم�ة 
بيان صدر، عقب اس�تقباله الس�فر 
االسباني لدى بغداد هنسكي اسكوبار، 
وتلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن »تهدئ�ة أوض�اع املنطق�ة وايقاف 
الخطاب التصعيدي وتطورات املشهد 
السيايس يف العراق ومحيطه وتأثرها 
عى االم�ن االقليم�ي والعامل�ي كانت 
ع�ى رأس امللفات الت�ي بحثناها مع 
الس�فر«. وأضاف »بّينا اهمية ركون 
وابع�اد  الح�وار  اىل  املنطق�ة  رشكاء 
ش�بح التصعيد لتنرصف الشعوب اىل 
إستثمار خراتها وامكاناتها«، مؤكدا 
اهمية ان ينطلق العراق يف عاقاته من 
املصلحة املش�رتكة واحرتام الس�يادة 
العراقية«. وبشأن الحكومة القادمة، 
ق�ال الحكي�م »إنن�ا نريده�ا حكومة 
مس�تقلة ال جدلية ومصداقا لخارطة 
الطريق التي رسمتها املرجعية النهاء 

االزمة الحالية«.

واشنطن هتدد بغداد بعقوبات يف حال رشاء »إس-400« من موسكو 

الصليب األمحر: ملف أرسى احلرب العراقية اإليرانية أغلق عام ٢0١١

احلشد الشعبي يعلن رفع )٢5( عبوة ناسفة يف سهل نينوى

احلكيم: نريد حكومة 
مستقلة ال جدلية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مستش�ار رئيس ال�وزراء مظهر محم�د صالح، أم�س األربعاء، أن 
موازنة 2020 الحايل جاهزة يف وزارة املالية.

وق�ال صال�ح يف ترصيح صحف�ي إن املوازن�ة تم املصادق عليه�ا من قبل 
مجل�س ال�وزراء قب�ل اس�تقالة الحكوم�ة، لك�ن املجلس طال�ب بإعادة 
هندس�تها مج�دداً والنظر ببعض فقرات اإلنفاق وم�ن ثم يتم تحويلها إىل 

وزارة املالية تمهيداً إلرسالها إىل الربملان.
وأك�د صال�ح ان »املوازنة حالي�اً جاهزة ل�دى املالية«، داعي�ا »الربملان إىل 

املطالبة بها لاطاع عليها بما يمهد لتريعها«.
ولفت صالح اىل ان املوازنة »ستتضمن إدراج أبرز املشاريع التي ستنفذ من 

قبل الصني لغرض تمريرها يف الربملان«.

مستشار حكومي:
 موازنة ٢0٢0 جاهزة يف املالية وستتضمن 

اتفاقية الصني

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائب قائ�د العمليات املش�رتكة الفريق الركن عبد االم�ر يار الله، 
أم�س األربعاء، أن رحيل نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي 

املهندس خسارة للعراق بأجمعه وال يمكن تعويضها.
وقال يار الله يف ترصيح نقله موقع هيئة الحش�د، إن »استشهاد القائد 
الشهيد أبو مهدي املهندس خس�ارة كبرة للعراق ال يمكن تعويضها«، 
مش�را إىل أن »الش�هيد املهن�دس كان ه�و االخ والس�ند والداعم الذي 
كان يلم ش�ملنا يف املعارك وعندما نقع يف مش�كلة كجيش او رشطة او 

مكافحة ارهاب ال يوجد شخص يحلها غر الشهيد املهندس«.
ولفت يار الله إىل أنه »أكثر املترضرين من استشهاده ورحيله ألنه كان 
العون واالخ«، مضيفا بالقول: »هنيئا له هذه الش�هادة ونتمنى السر 

عى دربه«.
واستش�هد املهندس بصحبة قائد فيلق القدس قاس�م سليماني ونخبة 
من منتس�بي الحشد الشعبي يف غارة امريكية نفذتها عى طريق مطار 

بغداد الدويل.

يار اهلل عن رحيل املهندس: خسارة ال تعوض

        بغداد / المستقبل العراقي

األملاني�ة،  الدف�اع  وزي�رة  وصل�ت 
أنيغري�ت كرامب-كارينباور، أمس 
األربعاء، إىل العراق يف زيارة مفاجئة 
للق�اء عس�كريني أمل�ان منترين 
يف ه�ذا البل�د، حس�با أوردت وزارة 
متح�دث  وق�ال  األملاني�ة.  الدف�اع 
باس�م الوزارة، يف بيان، أن الوزيرة 
تخطط للقاء »مسؤولني عسكريني 

عراقي�ني رفيعي املس�توى« لبحث 
القضايا املتعلقة باس�تمرار وجود 
القوات األملاني�ة يف الباد ومكافحة 

تنظيم »داعش«.
وأش�ار إىل أن تفاصي�ل الزي�ارة لن 
يتم الكشف عنها العتبارات أمنية.

ووصلت الوزي�رة إىل العراق قادمة 
من األردن حيث التقت عس�كريني 
م�ع  محادث�ات  وخاض�ت  أمل�ان 

مسؤولني أردنيني.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جهاز مكافح�ة اإلرهاب، 
أم�س األربعاء، ع�ن تمكنه من 
تفكيك واعتقال ش�بكة إرهابية 
كانت تخطط الس�تهداف بغداد 

واألنبار.
وق�ال املتح�دث باس�م الجهاز، 
صب�اح النعمان، يف بي�ان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »جه�از مكافح�ة اإلره�اب 
فكك واعتقل ش�بكة إرهابية يف 
الفلوج�ة كانت تخط�ط لتنفيذ 
بغ�داد  يف  إرهابي�ة  عملي�ات 

واألنبار«.
»ت�م  أن�ه  النعم�ان،  وأض�اف 
اعتق�ال 4 ارهابيني واالس�تياء 

عى اسلحة ومعدات.

يف زيارة مفاجئة.. وزيرة الدفاع األملانية 
يف بغداد 

مكافحة اإلرهاب يعلن تفكيك شبكة 
خططت الستهداف بغداد واألنبار
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية، 
تجهيز مخيم�ات النازح�ن يف محافظة 
ده�وك ومخي�م النمرود يف جبل س�نجار 
ومخيمي الجدعة وحم�ام العليل ب�200 

لرت من النفط األبيض مجاناً لكل عائلة.

وق�ال وكي�ل مدير ع�ام رشك�ة التوزيع 
حس�ن طالب يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الكمي�ة املذكورة س�يتم 
توزيعه�ا للمخيم�ات عىل ش�كل دفعات 
وفق آلي�ة منظم�ة وأن الرشكة حريصة 
ع�ىل توف�ر كاف�ة إحتياج�ات العوائ�ل 
النازح�ة م�ن املش�تقات النفطية حيث 

إنها تويل مللف النازح�ن إهتماماً كبراً«، 
مبين�اً ان »ذل�ك يأتي من خ�ال املتابعة 
امليدانية املس�تمرة التي يجريها مسؤولو 
الرشك�ة يف املواقع التي يت�م فيها تجهيز 

النازحن«.
وأض�اف طال�ب »إننا ل�ن نألو جه�داً يف 
إستمرارنا بتجهيز املناطق التي ترضرت 

م�ن اإلره�اب بالوقود الازم س�واء كان 
للنازح�ن أو من العائدي�ن اىل مناطقهم 
أو من خ�ال قيام رشكتنا بتأهيل املنافذ 
التوزيعي�ة يف تل�ك املحافظ�ات وإع�ادة 
تجهيزها باملنتجات النفطية حتى عودة 
الحياة اىل طبيعتها«. وأش�ار البيان اىل ان 
»وزارة النف�ط ومن خال رشكة التوزيع 

مستمرة بتجهيز الحصص الشهرية من 
املنتج�ات النفطي�ة للنازح�ن واملناطق 
املح�ررة من�ذ بداي�ة النزوح ع�ر وضع 
خطط تجهيزي�ة لتغطية إحتياجاتهم يف 
ظل الظرف اإلنساني الذي يواجهونه من 
أج�ل مس�اعدتهم عىل الع�ودة اىل الحياة 

الطبيعية يف مدنهم املحررة .

املنتجات النفطية جتهز خميامت النازحني بـ »200« لرت من النفط األبيض لكل عائلة جمانًا

وزير النقل: االنضامم التفاقية النقل الربي الدويل سيفتح آفاق التعاون التجاري العاملي
    بغداد / المستقبل العراقي

اعتر وزي�ر النقل عبد الل�ه لعيبي،  انضم�ام العراق إىل 
اتفاقي�ة النق�ل الري ال�دويل )TIR( س�يفتح بأنه آفاق 
التع�اون التج�اري العامل�ي. وقال�ت لعيبي يف بي�ان، إن 
»انضم�ام جمهوري�ة الع�راق إىل اتفاقي�ة النق�ل الري 
ال�دويل )TIR( لس�نة 1975وذل�ك بع�د تصويت مجلس 
الن�واب العراق�ي بتأري�خ 13/ 1/ 2020 ع�ىل مرشوع 
قانون االنضمام مهم وس�يفتح آف�اق التعاون التجاري 
م�ع جميع دول العالم والتي س�عى العراق اىل االنضمام 
اليه�ا من�ذ ع�ام 2013 ول�م يح�ى بذل�ك يف حينها«. 
وأضاف لعيبي، أن »جدوى انضمام العراق لاتفاقية هو 
تس�هيل مرور البضائع بن الدول املوقعة عىل االتفاقية 

وتش�جيع صادرات االنتاج املحيل للبل�د واالرتقاء بالبنى 
التحتي�ة )الطرق( من خال مرور الش�احنات، ما يتيح 
انش�اء محطات خدمية اضافة اىل توطي�د العاقات مع 
هذه الدول«.واكد وزير النقل، بحس�ب البيان، أن »هذه 
الخطوة جاءت بعد رغبة الدول املوقعة بأنضمام العراق 
اىل هذه االتفاقي�ة الدولية ملا يتمتع به العراق من موقع 
جغ�رايف مه�م رشيط�ة احتفاظ�ه بكافة حقوق�ه مثل 
اس�تيفاء اجور الخدم�ة املنافيس�ت والرتانزيت واتمتت 
عم�ل املنافذ الحدودي�ة لتس�هيل االج�راءات الكمركية 
لدخ�ول البضائع اىل العراق«، مش�يرسا اىل أن »االتفاقية 
س�تدخل حي�ز التنفيذ ح�ال انتع�اش قطاع�ي الزراعة 
والصناع�ة يف البل�د لاس�تفادة منها يف عملي�ة تصدير 

البضائع ضمن حلقة النقل العاملية برآ«.

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل مستش�ار وزارة الزراعة مهدي ضمد القييس 
وفد س�فارة الجمهورية التش�يكية يف العراق برئاسة 
ادوارد رجيهاجي�ك لبحث التع�اون يف املجال الزراعي، 
بحضور مستش�ار الوزارة لش�ؤون الثروة الحيوانية 
حسن عيل س�عود ومدير عام دائرة الثروة الحيوانية 
مصدق دلفي ومعاون مدير عام دائرة البيطرة الدكتور 
ثام�ر حبيب حم�زة«. وافاد بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »جرى خال اللقاء مناقش�ة عدد من 
املح�اور منها التع�اون يف املجال الزراعي ومش�اركة 
ال�رشكات التش�يكية يف إنش�اء وتطوي�ر املش�اريع 
والحق�ول الزراعية، وإعادة بن�اء بعض املزارع ودعم 
القطاع الزراعي باملكائن واملعدات الزراعية املصنوعة يف 
جمهورية التشيك، فضا عن نقل وتوطن التكنولوجيا 
الحديث�ة للرشكات التش�يكية يف مج�ال تربية األبقار 
والدواجن واألس�ماك، وإمكانية املشاركة يف األسبوع 
الزراعي خال ش�هر آذار املقبل«.  وأكد القييس خال 
اللق�اء إن »وزارة الزراعة تويل اهتماما كبرا بالقطاع 
الزراعي والقطاع الخاص بش�قيه النباتي والحيواني 
وإنشاء املش�اريع ونقل التكنولوجيا الحديثة كتقنية 
تربي�ة األس�ماك بالنظ�ام املغل�ق ونقله�ا إىل القطاع 
الخاص، إضافة إىل تقديم الخدمات من بذور وأسمدة 
مدعومة للمحاصيل اإلس�رتاتيجية واملبيدات املجانية 
وخدمات اإلرشاد زراعي، داعيا الرشكات التشيكية إىل 
املشاركة باألس�بوع الزراعي املقبل لعرض منتجاتها 
الزراعي�ة فيه، معربا ع�ن رسوره باللق�اء والتعاون 
مع الجانب التشيكي لتطوير القطاع الزراعي بشقيه 
النباتي والحيواني وإنشاء املشاريع االستثمارية. من 
جانبه أبدى الوفد الضيف عن سعادته باللقاء وحفاوة 
االستقبال مش�يدا بالخطط واملشاريع التي تقوم بها 
الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، مبديا اس�تعداده 
لتوس�يع التع�اون م�ع ال�وزارة يف مج�ال مس�اهمة 
الرشكات التش�يكية يف القطاع الخاص ونقل وتوطن 

التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

الزراعة تبحث مع التشيك التعاون 
يف جمال االستثامر الزراعي ونقل 

وتوطني التكنولوجيا احلديثة 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

خاطب اهليئة العليا للتنسيق بني احملافظات بشأن انشاء حمطة حتلية املياه احلرارية والطريق احلولي

حمافظ البرصة يستحصل املوافقة عىل تنفيذ مرشوع سكة ومدينة الفاو السكنية وتشغيل االجراء اليوميني
    البصرة / صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة اسعد عبد االمر العيداني 
عن موافقة مجلس الوزراء خال االجتماع الذي 
عقد يف مجلس ال�وزراء عىل قيام وزارتي املالية 
واالعم�ار بتملي�ك االرايض املثب�ت تفاصيلها يف 
وزارة النق�ل لتنفي�ذ مرشوع�ي س�كة الحديد 
ب�رصة - فاو ومدين�ة )الفاو الس�كنية( رشط 
ع�دم تعارض امل�رشوع مع التصميم االس�ايس 
ملحافظ�ة الب�رصة اضاف�ة اىل مواضي�ع اخرى 
تتعل�ق بابن�اء املدينة.وق�ال العيدان�ي يف بيان 
صحف�ي صدر ع�ن مكتب�ه االعام�ي الخاص 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان�ه »خال زيارته 
العاصم�ة بغ�داد وحض�وره اجتم�اع مجلس 
ال�وزراء بحضور املحافظ�ن ان مجلس الوزراء 
واف�ق ع�ىل عدة ق�رار مهمة م�ن بينه�ا تنفيذ 
مرشوع س�كة الحديد برصة فاو وانشاء مدينة 

الف�او الس�كنية ، اضاف�ة اىل تخويله بتش�غيل 
االجراء اليومين بمدة ثاثة اشهر قابلة للتجديد 

ومن ايرادات املنافذ الحدودية املحلية«.
واض�اف  محاف�ظ البرصة انه »تم�ت مخاطبة 

رئي�س ال�وزراء ح�ول الكت�اب املتعل�ق بالبنى 
التحتية واملشاريع املهمة التي تحتاجها البرصة 
حسب كتاب مجلس الوزراء بخصوص االتفاق 
العراق�ي الصيني حيث ت�روم محافظة البرصة 
اضافة )19( مرشوعا والتي تعتر من املشاريع 
املهمة والس�رتاتيجية التي له�ا اهمية كبرة يف 
تطوير املحافظة من الناحية الصحية والعلمية 
والعمرانية ، مشراً اىل انه من بن تلك املشاريع 
مرشوع البن�ى التحتية ملدين�ة النخيل ومحطة 
كهرب�اء الف�او ومحط�ة تحلية املي�اه وجرس 
الزب�ر املعل�ق والطري�ق الحويل ملرك�ز البرصة 
وأعم�ال البن�ى التحتي�ة إلفرازات ش�ط العرب 
املوزعة وانش�اء املدن الصناعية وفق توسعات 

التنظيم األساس ».
واش�ار اىل ان »من ب�ن املش�اريع االخرى التي 
قدمت والتي تروم حكومة البرصة إضافتها عىل 
االتفاق العراقي الصيني هي مش�اريع انش�اء 

املرتو يف مركز املدينة وربطه بأقضية شط العرب 
والزبر والهارثة وتطوي�ر انهر مركز املحافظة 
ومعالجةاملج�اري الخاصة بها وانش�اء مدينة 
املع�ارض غرب ش�ط الب�رصة وانش�اء جامعة 
النفط والغاز يف القرنة وانشاء مستشفى قضاء 
املدينة الجديد بسعة )200( رسير وانشاء جرس 
معلق عىل شط العرب يف موقع القيادة البحرية 
س�ابقاً وانش�اء مستش�فيات يف أقضية القرنة 
والدي�ر واالمام الصادق وتطوير املركز التجاري 
يف العش�ار والبرصة القديمة وانشاء املجمعات 
الس�كنية الرسيعة يف املناطق الخاصة بإنش�اء 
املجمع�ات وأعم�ال س�ياحية يف املناط�ق ذات 

االستخدام السياحي يف البرصة ».
وعىل صعي�د متصل اعلن محاف�ظ البرصة عن 
مخاطبة الهيئة العليا للتنس�يق بن املحافظات 
يف مجل�س الوزراء بكتاب رس�مي حول انش�اء 
محطة تحلي�ة املياه البحرية بس�عة )1،250( 

ملي�ون مرت مكع�ب باليوم ومحط�ة كهربائية 
.Mv )3000( بطاقة

وق�ال العيدان�ي ان�ه »ع�ىل ض�وء كتاب قس�م 
التخطيط واملتابعة ش�عبة الخطة وادارة املوارد 
وح�دة الخط�ة االس�تثمارية تم�ت املخاطب�ة 
اىل الهيئ�ة العلي�ا للتنس�يق ب�ن املحافظات يف 
مجلس الوزراء حول انشاء محطة تحلية املياه 
البحري�ة بطاق�ة )1،250( ملي�ون مرت مكعب 
 mv )3000( بالي�وم ومحطة كهربائي�ة بطاقة
محطة مدمجة، مش�راً اىل انه تم احالة دراسة 
وتصمي�م املحطة ملكتب استش�اري عن طريق 

وزارة االعمار واالسكان ».
وذك�ر ان »املخاطبة للهيئة العليا للتنس�يق بن 
املحافظات يف مجلس الوزراء تضمنت موضوع 
انش�اء الطريق الحويل ضمن التصميم األسايس 
ملرك�ز محافظة البرصة حي�ث يتطلب املرشوع 

تصميم وتنفيذ يضاف لها خط املرتو املقرتح.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الدكت�ور كاظ�م العقابي رئيس 
هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة يف مكتب�ه وف�د 
منظم�ة )iOM( منظمة الهج�رة الدولية 
التابع�ة لاتحاد األوروب�ي يرافقهم مدير 

القسم الهنديس يف الهيأة.
واطلع السيد رئيس الهيأة عىل املخططات 
األولي�ة املع�دة لتطوي�ر منف�ذ طريبي�ل 
الحدودي م�ع الجانب األردني واإلجراءات 
املثبت�ة عىل التصامي�م للوصول إىل صيغة 
نهائية تكاملية تصب يف مصلحة تس�هيل 

الحركة التجارية واملسافرين بن البلدين.
وأكد السيد رئيس الهيأة عىل رضورة اتباع 
الس�ياقات اإلدارية والفني�ة واملالية وفق 
الضوابط وتنظيم الجداول الكمية والكلف 
الس�تحصال املوافقات م�ن الجهات ذات 
العاقة،مع ضمان تدريب املوارد البرشية 

التابعة للهيأة وفق االختصاصات العاملة 
وف�ق برام�ج تحاك�ي التط�ور العلم�ي 
والتقن�ي يف دول العالم ، مبديٱ ماحظاته 
التقويمي�ة ع�ىل التصامي�م بم�ا يضمن 
حس�ن االداء عند الرشوع بعملية تطوير 

املنفذ الحدودي.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة تس�جيل ال�رشكات يف وزارة التجارة ان 
»م�اكات الدائ�رة انجزت معامات تاس�يس )193( 
رشك�ة وطنية وتس�جيل )36( فرع لرشك�ة اجنبية 

خال ش�هر كانون االول املايض .
واضاف مدير عام الدائرة مجاهد محمد شايف يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، بان »الدائرة اصدرت عدة 
ق�رارات تتعلق بتعديل عقود الرشكات توزعت مابن 
زي�ادة راس مال و دمج حس�ابات رشك�ة وتصفية 

حسابات رشكة .
وب�ن انه »ت�م كذلك توثي�ق )206( رشكة مس�جلة 
وتاش�ر املح�ارض واحالة )226( رشك�ة عراقية اىل 

املحقق العديل ملخالفتها الضوابط والتعليمات«.
واش�ار اىل ان »الدائ�رة قام�ت بدراس�ة الحس�ابات 
الختامي�ة للرشكات الوطنية البال�غ عددها )1013( 
رشكة وطنية باالضافة اىل دمج حسابات )25( رشكة 
وزي�ادة راس م�ال )30( رشكة وتصفية حس�ابات 
)19( رشك�ة وتعدي�ل عق�د )44(رشك�ة ودراس�ة 
حس�ابات مكات�ب وف�روع ال�رشكات االجنبي�ة ل� 

)80( رشكة وتاش�ر الحجوزات والتاكد من االسماء 
املحج�وزة امواله�م ل�� )329( وتدقي�ق وص�والت 
ل�)3119( واجراء )34( كشف عن الرشكات يف بغداد 

واملحافظات ».
ولفت اىل »قيام الدائرة بتصديق محارض االجتماعات 
التاسيسية للرشكات املحدودة والبالغ عددها )198( 
مح�رض باالضاف�ة اىل تصدي�ق )45( محرض خاص 
باجتماعات الهيئة العامة للرشكات املساهمة فضا 
عن تصديق قرارات الهيئة العامة لرشكات االشخاص 

املحدودة والبالغ عددها )573( قرار .

رئيس هيأة املنافذ احلدودية يستقبل وفد منظمة اهلجرة الدولية للتباحث يف تطوير منفذ طريبيل

التجارة تعلن تأسيس »193« رشكة وطنية وتسجيل »36« فرع رشكة اجنبية خالل كانون االول

   بغداد / المستقبل العراقي

األدوي�ة  لصناع�ة  العام�ة  الرشك�ة  أعلن��ت 
واملس�تلزمات الطبية يف سامراء إحدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن تحقي�ق زيادة 
يف مبيعاته�ا خ�ال النص�ف الثاني م�ن العام 

املايض وبنس�بة تطور بلغ�ت ) 33% ( مقارنة 
بمبيعاته�ا يف النص�ف األول م�ن الع�ام ذات�ه 
.وأوض��ح مدي�ر عام الرشك�ة الصيدالني عبد 
الحمي�د عب�د الرحم�ن محم�ود يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »الرشكة تمكنت من 
تحقي�ق أرتف�اع وزيادة ملحوظ�ة يف مبيعاتها 

بع�د أن أتبعت سياس�ة تس�ويقية جديدة من 
خال متابعة دراسات وبحوث السوق الحديثة 
واألستقراءات املستمرة للسوق اىل جانب وضع 
خطة تسويقية أستطاعت الرشكة من خالها 
ان تحق�ق قفزة نوعي�ة أدت اىل أرتفاع معدالت 
املبيع�ات يف النص�ف الثان�ي من الع�ام املايض 

بنس�بة ) 33% ( عن مبيعات النصف األول من 
نفس العام ، مبيناً ب�أن قيمة مبيعات الرشكة 
خ�ال النص�ف االول م�ن العام امل�ايض بلغت 
)11( ملي�ار و )39( مليون دينار فيما بلغت يف 
النص�ف الثاني منه )15( مليار و )11( مليون 
دين�ار .وأك�د املدير العام بأن الرشكة س�تقوم 

خ�ال الع�ام الح�ايل بأتخ�اذ أج�راءات عديدة 
وأعتماد سياس�ات جدي�دة هدفه�ا مضاعفة 
اإلنتاج واملبيعات وتأمن توفر املس�تحرضات 
الصيدالني�ة يف الس�وق املحلية م�ن خال فتح 
مراكز تس�ويقية جديد ومنح وكاالت حرصية 

لبعض املكاتب العلمية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة من خ�ال مديرية زراعة 
كرباء املقدسة عن تس�ويق أكثر من )2000(  
طن م�ن محصول الذرة الصف�راء يف املحافظة 

للموسم الزراعي الحايل 2020-2019.
حي�ث بلغ�ت الكميات املس�وقة م�ن محصول 
الذرة الصفراء )2266( طن حتى اآلن إىل منفذ 
تس�ويق رشكة ما بن النهري�ن العامة للبذور 
يف محافظ�ة كرباء، فيما تبل�غ إجمايل الخطة 

التس�ويقية املستهدفة يف عموم املحافظة أكثر 
م�ن )3000( ط�ن للموس�م الح�ايل، وال زالت 
عملية التس�ويق مس�تمرة حتى اآلن وان آخر 
موعد للتس�ويق لغاية األول من ش�هر نيس�ان 

املقبل.
يذكر إن وزارة الزراعة تقوم باستام محصول 
الذرة الصفراء من الفاحن واملزارعن بأسعار 
املدعوم�ة م�ن اج�ل تش�جيعهم عىل التوس�ع 
بإنت�اج املحصول لس�د حاجة الس�وق املحلية 

منه.

كربالء: تسويق أكثر من ألفي طن من حمصول 
الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2020-2019

   بغداد / المستقبل العراقي

ألتق�ى وزير امل�وارد املائية جم�ال العاديل 
ممث�ل منظم�ة الف�او )FAO( يف الع�راق 
صاح الحاج حسن ملناقشة املشاريع التي 
تنفذها املنظم�ة يف املناطق املحررة ومنها 
أعادة اعمار مرشوع ري الجزيرة الش�مايل 

واالعمال املنفذة واملخطط لتنفيذها .
وأك�د العاديل بحس�ب بيان لل�وزارة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، عىل 

الهندس�ية  امل�اكات  ارشاك  »رضورة 
والفنية لرشكات ال�وزارة يف تنفيذ االعمال 
املكلفة بها املنظمة وان ال تقترص اعمالهم 
ع�ىل املناط�ق املحررة وش�مول مش�اريع 
املحافظ�ات الوس�طى والجنوبي�ة لل�دور 
الفاع�ل البناء تل�ك املحافظ�ات يف تحرير 
املناط�ق املح�ررة م�ن عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة ».إضافة اىل االزم�ة املالية التي 
تم�ر به�ا الب�اد والتي أث�رت ع�ىل انجاز 

املشاريع االروائية يف تلك املحافظات.

وزير املوارد املائية يلتقي ممثل منظمة الفاو 
»FAO« يف العراق

أدويـة سامـراء حتقـق زيـادة فـي مبيعاهتـا خـالل النصف الثانـي مـن العـام املايض

    بغداد / طالب ضاحي

افتتح محافظ بغداد محمد جابر العطا، قاعة الش�هيد ابو مهدي 
املهندس عرفانا وتثمينا وتكريما لدمائه الطاهرة التي سالت من 

اجل تحرير وتطهر العراق من دنس داعش اإلرهابي.
وقال مكتب محافظ بغداد أن »املحافظ محمد جابر العطا افتتح 
القاعة الرئيسة ملحافظة بغداد واملخصصة للمناسبات واملؤتمرات 
والندوات وغرها من النش�اطات حي�ث تضم قاعة كبرة وأخرى 
مصغ�رة لاجتماعات«، مش�را إىل أن »املحافظة تترشف وللمرة 
الثانية بإطاق تس�مية الش�هيد أبو مهدي املهندس حيث سميت 
إحدى املدارس ضمن مديرية تربية الكرخ الثالثة باس�م الش�هيد 

واليوم نترشف بتسمية قاعة املحافظة باسم الشهيد«.
وأضاف البيان، انه »إذ نستذكر سرة شهدائنا األبرار وما قدموه 
للذود عن الباد، البد لنا اإلش�ارة إىل أن باكورة عملنا هو التواصل 
املس�تمر والدائم م�ع مواطنينا الكرام، لارتق�اء بواقع الخدمات 
املقدم�ة ومعالج�ة املش�اكل والنق�ص الحاص�ل ع�ىل مس�توى 

الخدمات.

حمافظ بغداد يفتتح قاعة الشهيد القائد
»أبو مهدي املهندس« للمؤمترات واملناسبات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا ع�ن إصدارها أح�كام تتعلق 
بالرتبي�ة والتعلي�م مش�رة إىل رده�ا طل�ب إلغ�اء من�ح قروض 
للمعلمن واملدرسن، وترسيخ دس�تورية قانون يوفرأمواالً لبناء 

املدارس ورياض األطفال.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة إي�اس الس�اموك، إن »قضاء 
املحكمةاالتحادية العليا نظر خال العام املايض عدد من الدعاوى 

دستورية التي تتعلق بالرتبية والتعليم«.
بأنص�اف  حكم�اً  أص�درت  »املحكم�ة  أن  الس�اموك،  وأض�اف 
املحارضي�ن، ووجوب احتس�اب خدمتهم لألغ�راض كافة، خال 

مدة املحارضات؛ ألن ذلك يمثل جزاًء عادالً لجهودهم«.
وأشار، إىل أن »املحكمة االتحادية العليا ردت طلب إلغاء تخصيص 
أراضوقروض للمعلمن واملدرسن واملرشفن واملرشدين الرتبوين، 

واعترت أن ذلك من حق منحقوقهم وال يجوز إلغاؤه«.
ولفت الساموك، إىل أن »املحكمة رسخت املبادئ الدستورية بشان 
املس�اواة بن التعليم الحكومي واأله�يل، وردت الطعن الوارد عىل 
قانون يوّفر أمواالً لبن�اء املدارس ورياض األطفال، وذهبت إىل أن 

ذلك من شأنه أن يساعد يف عملية التعليم املجاني«.

    النجف / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ النجف االرشف ل�ؤي اليارسي، املب�ارشة بتجهيز 
وكاء املواد الغذائية بمادة الرز العنر انتاج محافظة النجف لهذا 

الشهر.
وذكر اليارسي يف بيان صحفي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن« فرع النجف لتجارة الحبوب، بارشت بتجهيز وكاء املواد 
الغذائي�ة بم�ادة الرز العنر ع�ن طريق موقع س�ايلو ابو صخر 

للوكاء صباح هذا اليوم«.
واضاف، ان »موقع س�ايلو ابو صخ�ر اليوم جهز وكاء الغذائية 
بم�ادة ال�رز العنر وغ�دا ان ش�اء الله س�يبارش س�ايلو الكوفة 

بالتوزيع للوكاء الغذائية.

املحكمة االحتادية تكشف عن أحكامها 
بخصوص الرتبية والتعليم

حمافظ النجف يعلن املبارشة بتجهيز 
وكالء املواد الغذائية بامدة رز العنرب
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حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2020/5 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

تبليط الشارع املمتد من سيطرة سحيلة اىل قرية شيبانة بطول 3,7كم
 )ضم�ن تخصيص�ات خطة تنمي�ة االقاليم لع�ام 2019 ملحافظة 
نين�وى(  وبكلف�ة تخميني�ة )756,519,750 دين�ار )س�بعمائة 
وستة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة عرش الف  وسبعمائة 

وخمسون دينار عراقي( وبمدة تنفيذ )150 يوم( .
عىل مقدم�ي العطاءات من ال�رشكات الراغبني بدخ�ول املناقصة 
مراجع�ة قس�م العق�ود يف ديوان املحافظ�ة )خالل اوق�ات الدوام 
الرس�مي وابت�داءا من تاريخ ن�رش االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام 
الرسمي ليوم 2020/1/26( للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 250,000 دينار فقط ) مائتان وخمسون الف 

دينار( غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق 
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوانه 
وي�ودع يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العقود مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم املوافق 2020/1/27 الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2020/1/20 لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2020/4 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

انشاء بناية مديرية ناحية ربيعة مع االجهزة واالثاث
)ضمن تخصيصات خطة تنمية االقاليم لعام 2019 ملحافظة نينوى(  وبكلفة 
تخمينية )339,345,000 دينار )ثالثمائة وتس�عة وثالثون مليون وثالثمائة 

وخمسة واربعون الف دينار عراقي( وبمدة تنفيذ )210 يوم( .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم 
العق�ود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا من تاريخ 
نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم 2020/1/26( للحصول عىل 
نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 250,000 دينار فقط ) مائتان 

وخمسون الف دينار ( غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق ومختوم 
ويكت�ب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوان�ه ويودع يف صندوق 
العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة 
يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم املوافق 2020/1/27 الس�اعة 

الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 
2020/1/20 لالجاب�ة ع�ىل االستفس�ارات يف العن�وان املذك�ور يف وثيق�ة 

العطاء.
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

السادة مسامهي رشكة ارض الوطن للتأمني م . خ الكرام 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 87 / ثانيا ( يف قانون ال�رشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجل�س االدارة املنعقد بتاري�خ 22 / 12 / 2019 يرسن�ا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االربعاء املوافق 5 / 
2 / 2020 يف مقر الرشكة الكائن يف ) العراق – بغداد – الجادرية – قرب ساحة الطابقني ( 

ملناقشة جدول االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليه 
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليه . 
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليها .
4 – مناقشة ومعالجة الخسائر لعام 2018 واتخاذ الالزم بشانها .

5 – تعي�ني مراقب الحس�ابات لعام 2019 وتحدي�د اجوره وفقا لتعليم�ات مجلس املهنة 
ومراقبة تدقيق الحسابات .

6 – ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء املجلس .
راجني الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب سند االنابة او توكيل الغري بموجب 
وكال�ة مصدق�ة من كاتب العدل عىل ان ت�ودع االنابات والوكاالت لدى هيئ�ة االوراق املالية 
قب�ل ثالث�ة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من قانون 
الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع 

اىل االسبوع التايل ليوم االربعاء املوافق 12 / 2 / 2020 يف ذلك املكان والزمان اعاله .
رئيس جملس االدارة 
كريم حممد حتسني اخلياط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد االتحادية

محكمة بداءة الرصافة 
العدد : 1612/ب/2019

التاريخ 2020/01/05

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد بشري حنا مريزا

اص�درت هذه املحكم�ة يف الدعوى البدائي�ة املرقم�ة 1612/ب/2019 يف 2019/11/28 
حكم�ا يقيض بالزام املدعى عليه )خال بش�ري حنا مريزا( بتأديت�ه للمدعي) امني بغداد / 
اضافة لوظيفته ( مبلغ مقداره ) خمسة ماليني وثالثمائة وخمسة وعرشون الف دينار( 
حكما غيابيا قابال لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ عليه تق�رر تبليغك بالنرش اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2020/2 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

جتهيز أليات ختصصية ناحية فايدة  
 )ضم�ن تخصيص�ات خطة تنمي�ة االقاليم لع�ام 2019 ملحافظة 
نينوى(  وبكلفة تخمينية )678,155,000 دينار )ستمائة وثمانية 
وس�بعون  مليون ومائة وخمس�ة وخمس�ون الف دين�ار عراقي( 

وبمدة تنفيذ )120 يوم( .
عىل مقدم�ي العطاءات من ال�رشكات الراغبني بدخ�ول املناقصة 
مراجع�ة قس�م العق�ود يف ديوان املحافظ�ة )خالل اوق�ات الدوام 
الرس�مي وابت�داءا من تاريخ ن�رش االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام 
الرسمي ليوم 2020/1/26( للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 250,000 دينار فقط ) مائتان وخمسون الف 

دينار( غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق 
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوانه 
وي�ودع يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العقود مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم املوافق 2020/1/27 الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2020/1/20 لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

العدد : 634
التاريخ : 2020/1/13

العدد : 633
التاريخ : 2020/1/13

العدد : 632
التاريخ : 2020/1/13
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رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد:2119/ب/2019 

التاريخ: 2020/1/12

اعالن 
اىل املدعى عليه / عمـر هشـام محمـد

أصـدرت هـذه املحكمـة قـرار الحكـم املرقـم 2119/ب/2019 يف 
2019/9/29 ضـدك واملتضمـن الحكم بإلزامك بتأديتـك للمدعي / 
مديـر بلدية البرصة – إضافة لوظيفته مبلغاً وقدره عرشون مليون 
واربعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار، كأجر مثل عن استغاللك جزء 
من العقار تسلسل 26/1 م 39 كوت الفرنكي للفرتة من 2017/1/1 
ولغاية تاريخ إقامة الدعوى 2019/8/25، ولتعذر تبليغك ملجهولية 
محـل اقامتـك وحسـب رشح القائم بالتبليغ وتأييـد املجلس البلدي 
ملنطقة بريهـه والكزارة. لذا تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القايض / علوان بربوت البزوين

اعالن غلق اكتتاب
الـدويل  التنميـة  مـرصف  يعلـن 
لالستثمار  عن غلق االكتتاب العام 
يف زيـادة راسـمال رشكـة مرصف 
املرشق العربي االسالمي لالستثمار 
و ذلـك نهاية الدوام الرسـمي ليوم 
  2020/1/1٤ املصـادف  الثالثـاء 
وذلـك الكتمـال االكتتاب مـن قبل 
املساهمني و الجمهور بكافة االسهم 
املطروحة لالكتتاب و البالغة )000 
، 000 ، 000 ، 50( خمسـني مليار 

سهم 
مع التقدير

ع/ املدير املفوض
امحد نجم عبد

اىل / السادة مسامهي رشكة املوصل ملدن االلعاب واالستثامرات السياحية املحرتمني 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اسـتنادا اىل احـكام املـادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الـرشكات وتنفيذا لقرار 
مجلس االدارة بجلسته التاسعة املنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 2019 .

تقـرر دعوة الهيئة العامة لالجتماع يف تمام السـاعة العـارشة والنصف من 
صبـاح يـوم االربعاء املصـادف 12 / 2 / 2020 عىل قاعـة كازينو ام كلثوم 
السـياحي املجاورة ملقر رشكة املوصل ملدن االلعاب واالستثمارات السياحية 
الكائـن يف الفيصلية قرب جرس نينوى القديم ملناقشـة جدول االعمال وكما 

ييل :
1 – مناقشة استغالل ارض التوسع الخارجي بمساحة ) 36 ( دونم بطريقة 

االيجار الطويل وملدة ) 22 ( سنة واتخاذ القرار املناسب بشانها .
يرجـى مـن جميع املسـاهمني الحضـور يف الزمـان واملكان املعينـني اعاله 
مسـتصحبني معهم شـهادة االسـهم االصلية او االنابة بموجب صك االنابة 
الذي يمكن الحصول عليه من مقر الرشكة او وكالة مصدقة من كاتب العدل 
عـىل ان تودع االنابـات لدى هيئـة االوراق املالية قبل ثالثة ايـام يف االقل من 
املوعـد املحدد لالجتمـاع تطبيقا للمادة ) 91 ( من قانـون الرشكات رقم 21 
لسـنة 1997 املعدل ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع 

اىل يوم االربعاء املصادف 19 / 2 / 2020 يف نفس الزمان واملكان املعينني .
نواف خرض حسن 
رئيس جملس االدارة

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي : 705٤ 

التاريخ : 1٤ / 1 / 2020 
اعالن 

ادناه االنذار املسـر مـن قبل املنذر 
حسـن محمـود حسـن وبواسـطة 
الكاتب العـدل يف البـاب الرشقي اىل 
السـيدة مالذ حكمت جبوري بالعدد 
2020 وملجهوليـة   / 1 287 يف 8 / 
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 

محليتني .
جهة االنذار : سبق لك وان استاجرت 
مني الشقة املؤثثة رقم 1 محلة 50٤ 
بنايـة 1 / 33 واملشـيدة عـىل جـزء 
مـن القطعة املرقمـة 3 / 1789 م3 
وزيريـة وببدل ايجار شـهري قدره 
سـبعمائة الـف دينار تدفع شـهريا 
ويف بدايـة كل شـهر وحيـث انك لم 
تسـددي يل بدل ايجار الشـقة لشهر 
كانون الثاني لسـنة 2020 والبالغة 
سبعمائة الف دينار رغم االستحقاق 
واملطالبـة – عليـه انـذرك بوجـوب 
تسـديده خالل مدة ثمانية ايام من 
تاريخ تبليغك بهذا االنذار وبعكسـه 
سـاضطر ملراجعة املحاكم املختصة 
القانونية بحقك  االجـراءات  واتخاذ 

وتحميلك املصاريف القضائية .
املنذر / حسن محمود حسن / وكيله 

املحامي حسني شيخة هواس 
هوية نقابة املحامني املرقمة 13977 

يف 29 / 10 / 1989 
كاتب العدل 

عادل حسني حمد 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرادة 
رقم االضبارة : 3117 / 2018 

التاريخ : 1 / 12 / 2019 
محرض وضع اليد 

استنادا للمادة ) 88 ( من قانون التنفيذ 
جـرى وضـع اليـد عـىل العقـار املبـني 

اوصافه ادناه : 
الدائـن : عـالء شـون املشـايخي – نوع 

املحجوز – عمارة ملك رصف .
املديـن : اكرم نوري – رقمه 332 / 876 

م البو جمعة .
الحدود الحـارضة : كما مثبـت بصورة 

القيد والخارطة .
موقع العقار : عرصات الهندية م 929 ز 

33 بناية / 12 .
جنسه : عمارة ملك رصف . 

اوصافـه : عمـارة تحتوي عىل خمسـة 
طوابـق مـع االريض + رسداب وتحتوي 
عىل مصاعد كهربائية عدد ) 2 ( الطابق 
االول يحتـوي عىل اربعة شـقق والثاني 
عىل الثالث والرابع تحتوي عىل خمسـة 
شـقق والطابـق الخامـس يحتوي عىل 
اربعة شـقق وكل شـقة تحتـوي غرف 
نوم عـدد ) 2 ( وصالـة ومطبخ وحمام 
جميعهـا  العمـارة  وارضيـة  وتواليـت 
من اليورسـلني والبناء مـن الكونكريت 
بالكوبـون  مغلفـة  العمـارة  وواجهـة 

الحديث .
درجـة   – م2   3٤٤  /  21  : مسـاحته 

العمران / جيدة .
الشاغل : مسـتاجري العمارة ) رشكات 

تجارية ( ويرغبون بالبقاء بعد البيع .
الـوارد السـنوي : 2000 $ ألفـان دوالر 

امريكي .
القيمـة التقديريـة : 000 / 8٤0 / 376 
/ 1 مليـار وثالثمائة وسـتة وسـبعون 
مليون عن سهام املدين بالعقار اعاله . 

املنفذ العدل 

حيدر قاسم جعفر 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية الطالـب / كرار 
عباس جبرت الصادرة من كلية 
الطـب – جامعـة البـرصة – 
فمن يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1218 / ب3 / 2019 

التاريخ : 15 / 1 / 2020 
اعالن 

تنفيـذا للقـرار الصادر من هـذه املحكمة يف 
الدعوى اعاله والقايض بازالة شـيوع العقار 
املوصـوف ادناه بيعا والعائد للسـيد ) سـعد 
محمـود احمد ( ورشكائه والكتسـاب القرار 
الدرجـة القطعيـة تقرر االعالن عـن بيعه يف 
الصحف املحلية ملـدة ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش فعىل من له الرغبة مراجعة 
هـذه املحكمـة مسـتصحبا معـه التامينات 
القانونية البالغة ) 10 % ( من القيمة املقدرة 
لـه البالغـة ) 250 ، 751 ، 33 ثالثة وثالثون 
مليـون وسـبعمائة وواحـد وخمسـون الف 
ومائتـان وخمسـون دينـار ( بصـك مصدق 
لحسـاب هـذه املحكمـة ان لم يكـن رشيكا 
وسـتجري االحالـة القطعية بعهـدة الراغب 
االخر بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
املزايـدة وان الداللية ورسـوم التسـجيل عىل 

املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – ان العقـار املرقـم 578 بهرز املسـاحة 1 
أولـك و 55 ، ٤ م2 يف بعقوبـة بهـرز منطقة 
الرساي عىل الشـارع العام مشـيد عليها دار 
سـكن من الطابوق مسقف شـيلمان يتكون 
مـن اسـتقبال غرفـة نـوم وممـر ودرج اىل 
البيتونة املسـقفة الشـيلمان ويتضمن ايضا 
صحيات حمام مخزن مسـقف حديد مسلح 
والسـمنت الشـاغل يرغـب بالبقـاء بصفـة 

مستاجر والدار مجهز ماء وكهرباء .
2 – قيمـة العقار ارضـا ) 250 ، 751 ، 28 ( 
ثمانية وعـرشون مليون وسـبعمائة وواحد 

وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار .
3 – قيمة املشيدات ) 000 ، 000 ، 5 ( خمسة 

مليون دينار .
٤ – القيمـة الكليـة للعقـار ) 250 ، 751 ، 
33 ثالثـة وثالثون مليون وسـبعمائة وواحد 

وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار ( .

الدعـاوى  بنظـر  املتخصصـة  البـداءة  محكمــة 
التجارية يف البصـرة 

العدد:117/ت/2019 
التاريخ: 2020/1/13

اعالن 
اىل /املديـر املفوض لرشكة آونـا أويل – يوان اية أي 

ويس العراق املحدودة / إضافة لوظيفته.  
أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 117/ت/2019 
بإلزامـك  الـذي يقـي  املـؤرخ يف 2019/12/19 
بتأديـة للمدعـي املديـر املفـوض لرشكـة ضفاف 
الخليـج للحمايـة األمنيـة للـرشكات واألشـخاص 
أضافـة لوظيفتـه مبلغ قـدره سـتة واربعون الف 
وسبعمائة وسـتة وتسعون دوالر وثمانية واربعون 
سـنت امريكي، مـع تحميلـك املرصفـات بضمنها 
أجـور محاماة وكيـل املدعي املحامـي كاظم جواد 
عبداملجيـد قدرهـا خمسـمائة الف دينـار، ولتعذر 
تبليغـِك ملجهولية عنوانــك عليه قرر تبليغِكم اعالناً 
بصحيفتني محليتني يوميتـني ولِكم حق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونيـة وبعكسه 

سوف يكتسب الحكم درجة البتات.
القايض / مؤيد شمخي جرب الشاوي

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادنـاه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )سـنة واحدة( فعىل من يرغب باالشـرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مسـتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأسـتثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغبـون بالدخـول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلـغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحسـاب 
البلديـة املذكـورة اسـتنادا اىل ما جاء بالقانـون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  السـيد املحافـظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوم يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1ـ  عىل املسـتاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السـكن او مضبطة تأييد سـكن + شـهادة الجنسـية 

العراقية( 
2ـ  عـىل املسـتأجر مراجعة البلدية خـالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسـديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

٤ـ  استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 201٤/9/28 يلزم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 2383 / ب1 / 2019 

التاريخ : 30 / 12 / 2019 
م / اعالن 

اىل املدعى عليه / حامد فوزي عزيز 
اقامـت عليـك املدعية ) فـردوس قحطان سـلمان 
( الدعـوى املرقمـة اعـاله وطلبت الحكـم بالزامك 
بتسـديد مبلـغ قـدره ) 000 ، 000 ، 20 ( عرشون 
مليـون دينار والـذي بذمتـك وتحميلـك املصاريف 
القانونيـة وملجهوليـة محل اقامتك حسـب تبليغك 
عن طريق مركز رشطة العروبة يف محافظة كركوك 
يف كتابهـم املرقم 13٤21 املؤرخ يف 8 / 12 / 2019 
ورشح املبلـغ يف املركـز اعاله دزال دلـر يف 8 / 12 / 
2019 ومرفقـة اشـعار مختـار ) حـي االنتفاضة 
2 جاسـم محمـد صالـح يف 8 / 12 / 2019 قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني واسـعتي االنتشـار للحضور امـام هذه 
املحكمـة يف موعد املرافعة املوافـق 29 / 1 / 2020 
السـاعة العـارشة صباحا ويف حالة عـدم حضورك 
يف املوعد اعاله سـوف تجري املرافعـة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 9٤ / ب / 2019 

التاريخ : 13 / 1 / 2020 
اعالن 

نظرا الكتسـاب الحكـم الصادر عن هـذه املحكمة 
بالعـدد 9٤ / ب / 2019 وتاريـخ 1 / 10 / 2019 
الدرجـة القطعية واملتضمن ازالة شـيوع السـيارة 
املرقمـة ) 28989 أ ( نجـف خصـويص رصـايص 
اللـون / موديـل 2010 والنتهـاء اجـراء وضع اليد 
قرر االعالن عن بيعها باملزايدة العلنية وعىل الراغب 
بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة خالل مدة النرش 
البالغة خمسة عرش يوما مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10 % من القيمة التقديرية البالغة 
مليون وخمسـمائة الف دينار وسـتجري املزايدة يف 
تمام السـاعة الثانية عرش من اليـوم االخر للنرش 
واذا صادف اليوم االخر عطلة رسـمية يكون اليوم 
الذي يليه موعدا للمزايدة ويتحمل املشـرتي رسـوم 

التسجيل والداللية .
القايض 

سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف البـرصة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبر 

العدد : 2837 / ش / 2019 
التاريخ : 1٤ / 1 / 2020 

اىل / املدعى عليه / مالك حمود عكار 
م / اعالن 

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف 
الزبر اعالم الحكـم بالعدد اعاله يف 2 
/ 1 / 201٤ املتضمـن الحكـم بتاييد 
حضانـة املدعيـة امـل محمد حسـن 
الوالدهـا القارصيـن كل مـن منتظر 
ومصطفـى وزهـراء ولـدى تبليغـك 
بموجـب كتـاب مركز رشطـة الزبر 
بالعـدد 3٤3 يف 12 / 1 / 2020 تبـني 
انك مرتحل اىل جهة مجهولة لذا تقرر 
تبليغك بواسـطة صحيفتني يوميتني 
ويف حال عـدم االعرتاض عـىل الحكم 
اعـاله خالل مـدة االعـرتاض البالغة 
عرشة ايـام سـوف يكتسـب الدرجة 

القطعية .
القايض 

فالح حسن حصني 

ــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

امانـات  قبـض  وصـل  فقـد 
البـرصة  بلديـة  مـن  الصـادر 
 / مرقـم 695905 مـؤرخ 1٤ 
2019 بمبلـغ 000 ، 350   / 5
، 1 مليون باسـم / نايف جبار 
خلف – فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية الطالبـة / ذكرى 
محمد مهـدي ابراهيم الصادرة 
اداري  التقنـي  املعهـد  مـن 
برصة قسـم املحاسـبة – فمن 
يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان 
فقـد وصل قبـض صادر من 
بلديـة الهنديـة رقـم الوصل 
365682 التاريـخ 3 / 11 / 
2019 بمبلـغ / 672000 / 
تامينات مستلمة رقم الدليل 
2661 – التفاصيل – امانات 
مزايدة ايجار العقار املرقم 1 
/ ٤0 م 19 عبد عوبنات باسم 
/ زيـد حسـني محمد رضا – 
فمـن يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـد وصل قبـض صادر من 
بلديـة الهنديـة رقـم الوصل 
365681 التاريـخ 3 / 11 / 
2019 بمبلـغ / 693000 / 
تامينات مستلمة رقم الدليل 
2661 – التفاصيل – امانات 
مزايـدة ايجار العقـار املرقم 
1 / 38 م 19 باسـم / زيـد 
حسـني محمد رضـا – فمن 
يعثـر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار .
ــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
اىل الرشيـك / مؤيـد حسـني 

ابراهيم 
اقتىض حضـورك اىل مديرية 
يف  العقـاري  التسـجيل 
انجاز  الكاظميـة / لغـرض 
معاملة اجازة بنـاء للقطعة 
 7  /  3236  /  1 املرقمـة 

البور.
الرشيك 

مرتىض ياسني خضر

العدد /2 
التاريخ 2020/1/13

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت

واحة النخيل/مقابل مستشفى ابن بالل 1221م2 بال / 653 مشتل الكثار الشتالت 1

حي ميسان )3*4( م 718/21 حانوت 2

عمارة البلدية / شارع السكة )6*3( م
10/13 ـ 11/14ـ15/18ـ)37+30(/28

ـ)32+35(/30ـ)34+33(
/31ـ)40+51(/34ـ)69+76(/53ـ774/74

حوانيت 3

عمارة البلدية / شارع السكة )3*3( م 26/28ـ27/29ـ59/78ـ60/79 حوانيت 4

حي ميسان على القطعة 3/31409 )3*4( م 5

جدار نفق مسلم بن عقيل )ع( /الجهة 
اليمنى 81م2 مساحة على جزء من جدار 

نفق مسلم بن عقيل )ع( 6

جدار نفق مسلم بن عقيل )ع( /الجهة 
اليسرى 81م2 مساحة على جزء من جدار 

نفق مسلم بن عقيل )ع( 7



www.almustakbalpaper.net العدد )2063( الخميس  16  كانون الثاني  2020 اعالنات6

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /عن اج�راء املزايدة العلنية  
لتاجري االم�وال العائدة  لجامعتن�ا واملدرجة ادناه  فعىل 
الراغبني يف االش�راك باملزايدة   املذك�ورة مراجعة ديوان 
الجامعة / الش�ؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية 
طري�ق كوف�ة � نج�ف لالطالع ع�ىل التفاصي�ل والعقار 
املعل�ن عن�ه موقعي�ا وخ�الل مدة خمس�ة ع�را  يوما 
ابت�داء  من اليوم التايل لنر  االعالن اذ س�تجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري  للمدة اعاله 
بديوان الجامعة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل 
رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق التعلي�م العايل وكتاب 
ب�راءة ذمة  من دوائ�ر الرضيبة  املختص�ة تتضمن عدم 
املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب 
يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة السكن 
وهوي�ة االح�وال املدنية ع�ىل ان  يقوم املس�تأجر بايداع 
تأمين�ات مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار الس�نوي 
يت�م ارجاعها بعد انته�اء مدة العقد يف حال�ة عدم ترتب 
مبال�غ بذمته نتيج�ة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره 
باملأجور وال يجوز اشراك املوظفني الذين ذكرتهم احكام 
املادة )4( م�ن قانون بيع وايجار ام�وال الدولة النافذ يف 
هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو عليه املزايدة   اجور 
الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
العل�وم  /كلي�ة  الفوتغ�رايف  التصوي�ر  اج�ازة  اوال/  

السياسية
1 � القيمة  التقديرية السنوية : / )1,250,000(  مليون 

ومائتان وخمسون الف دينار 
ثانيا / حانوت املجمع الثاني الداخيل / االقسام الداخلية 

/ املدينة الجامعية 
1 � القيمة التقديرية الس�نوية  / )700,000(  سبعمائة 

الف دينار

وزارة النفط 
رشكة االستكشافات النفطية 

مناقصة عامة)رشكة عامة( 
رقم 2020/1

تنظيف بناية جممع وزارة النفط 
تعل�ن رشكة االستكش�افات النفطية احدى تش�كيالت وزارة النفط عن اجراء املناقص�ة اعاله فعىل الراغبني 
باالش�راك م�ن الركات املحلية واملكاتب م�ن اصحاب الخربة واالختصاص مراجعة مق�ر الركة الكائن يف 
مبن�ى وزارة النفط لراء وثائق املناقصة من لجنة بيع املناقصات بمبلغ )500,000( خمس�مائة الف دينار 
عراق�ي غ�ري قابل للرد عىل ان يقدم صاحب العطاء املستمس�كات املدرجه ادناه علما ان اخر موعد الس�تالم 
العطاءات هو الس�اعة )12( ظهرا ليوم الخميس املصادف 2020/1/30 ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 

اجور االعالن.
الروط واملستمسكات :

1 � تقدي�م تأمينات اولية تبلغ )15,000,000( خمس�ة عر مليون دين�ار عراقي بموجب خطاب ضمان او 
صك مصدق او سفتجة  صادرة من احدى املصارف املعتمدة بموجب النرة الخاصة من البنك املركزي لصالح 
رشك�ة االستكش�افات النفطية عدا مصارف الت�ي ) تحت التصفية او الوصايا او التأهي�ل( نافذة طيلة فرة 

نفاذية العطاء وقابلة للتمديد بعد انتهاء فرة النفاذية وملزيد من املعلومات مراجعة الربيد االلكروني
 )cbi@cbi.iq(.دائرة مراقبة الصريفة العراقي 

2 �  عىل مقدم العطاء ان يوقع استمارة تقديم العطاء وعىل كل صفحة من جداول الكميات املسعرة وال يجوز 
الحك او الشطب وكل تصحيح يف االسعار يجب اعادة كتابته والتوقيع ازاءه

3 � عىل مقدم العطاء تقديم العطاء وفق ما ورد يف القسم الثالث من الوثائق القياسية لعقود  الخدمات الغري 
استشارية حيث تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي لركته مع بقية الوثائق املكونة للعطاء.

4 � عىل مقدم العطاء تزويد الركة بكتاب تأييد ) تخويل( للمراجعة ورشاء وثائق املناقصة معنون اىل رشكة 
االستكشافات النفطية 

5 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم العطاء وفق استمارة تقديم العطاء
6 � سيهمل اي عطاء لم يتضمن اي فقرة من الفقرات اعاله

7 � تودع العطاءات يف مقر رشكة االستكش�افات النفطية / الطابق الثاني / قس�م املوارد البرية / ش�عبة 
العالقات يف الساعة 12 ظهرا من يوم غلق املناقصة

8 � ال يسمح بتقديم العطاءات االلكرونية 
9 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون الدوام الرسمي لليوم الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة

10 � س�يتم عقد مؤتمر لالجابة عىل عىل استفس�اراتكم يوم الثالثاء املصادف 2020/1/28 الساعة العارشة 
صباحا يف مقر الركة

11 � سيتم فتح العطاءات الساعة العارشة صباحا يف مقر الركة من يوم االحد املصادف 2020/2/2 وامام 
املقاولني واملشاركني يف املناقصة

مجلس القضاء االعىل 
محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 44 / ش / 2020 

التاريخ : 15 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل / املدعى عليه ) رؤوف سعيد مظلوم ( 
بن�اء عىل الدعوى الرعية املرقم�ة املقامة امام هذه 
املحكم�ة بالعدد اعاله من قب�ل املدعية ) علياء نارص 
حسب ( وملجهولية اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسطة 
الن�ر بصحيفتني محليتني يوميت�ني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 28 / 1 / 2020 امام محكمة 
االحوال الش�خصية يف البرصة وعن�د عدم حضورك او 
من يمثلك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

راغب محمد حسن املظفر
��������������������������������������������

اىل الريك / محمد احمد جبار رايض
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي / فرع 
النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك )دموع جرب حس�ني فرحان( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة )908/92( النجف 

/ املناذرة 
رقم املقاطعة )51( اس�م املقاطعة / اللهيبات لغرض 

تسليفه قرض االسكان 
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة ع�ر يوم داخ�ل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نر االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعراض  مستقبال

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:1270/ش/2019

التاريخ:2020/1/15
اىل املدعى عليه / محمد مزاحم حسني

م/تبليغ
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
/1270 املرقم�ة  الدع�وى  يف   2019/10/27 يف  امل�ؤرخ 
ش/2019 واملقامة من قبل املدعية )وفاء محمود يوسف( 
واملتضمن تأيي�د حضانتها لألطفال )س�عد وعيل وعبيدة( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
املبلغ القضائي  )عي�ى صالح محمد( وتأييد املختار )باز 
محم�ود حس�ني( مخت�ار منطقة ح�ي اله�ادي الثانية يف 
سامراء لذا قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعند عدم حضورك وعدم االعراض والتمييز عىل 
قرار الحك�م املذكور فان القرار يكتس�ب الدرجة القطعية 

وفق القانون.              
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
كاظم متعب داود

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

فقدان
فقد مني الوصل الص�ادر من بلديه النجف 
واملرقم 1332913 باسم صباح عزيز حميد 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

اىل املدين ) عيل كاظم دحام(
والكفيل ) محمد كاظم دحام(

لق�د تحقق ملرصف الرش�يد /فرع الروضة / ومن خالل اش�عار 
املختار يف محافظة النجف / املركز / القاس�م / 6 بالعدد /بال يف 
2019/12/24 انكما خارج العراق وليس لديكما موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا اىل نص املادة 
الرابع�ة الفق�رة )4( من قان�ون تحصيل الدي�وم الحكومية رقم 
)56( لس�نة 1977 تق�رر تبليغكما اعالن�ا بالحضور اىل مرصف 
الرش�يد فرع الروض�ة لتس�ديد الدين ال�ذي بذمتكم�ا بالتكافل 
والتضامن والبالغ ) 1237723( مليون ومئتان وس�بعة وثالثون 
الف وس�بعمائة وثالثة عرون دينار عدا الفوائد والتي تحتسب 
عن�د التس�ديد الفعيل خالل عرة ايام تبدأ م�ن تاريخ النر ويف 
حال�ة عدم الحضور س�يتم اصدار ق�رار بحجز االم�وال املنقولة 

وغري املنقولة وفقا للقانون
املشاور القانوني 

رائد محمود سعيد 
املخول بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية 

رقم 56 لسنة 1977

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 560
التاريخ 2020/1/14

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي )هاني مس�لم عيل(  
طلب�ا لغرض  تبدي�ل لقبه وجعله )جربان( ب�دل من ) الرماحي( 
فم�ن لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
خمسة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد / 346/ب/2017
التاريخ 2020/1/12

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية 
العقار املرقم 77 مقاطعة 17 الحرية 
فعىل الراغبني بال�راء الحضور اىل 
ه�ذه املحكمة خالل ثالثون يوم من 
اليوم التايل لنر االعالن مستصحبني 
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحمل  

املشري اجور االعالن والداللية
مع فائق التقدير

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

االوصاف /
القطعة عبارة عن بستان  مساحته 
ح�وايل 2 دون�م  20 اول�ك يق�ع عىل 
نه�ر الضابطي�ة يوج�د في�ه حوايل 
15 نخل�ة وبعض الفس�ائل واالرض 
ب�ور يف الوقت الحارض وقس�م منها 
املغروس�ات   للزراع�ة  قيم�ة  مع�د 
مالي�ني  ع�رة   )10,250,000  (
ومائتان وخمس�ون ال�ف دينار اما 
قيمة االرض ) 42,000,000( اثنان 
واربع�ون ملي�ون دينار ام�ا القيمة 
 )45,750,000  ( للقطع�ة  الكلي�ة 
خمس�ة واربعون مليون وسبعمائة 

وخمسون  الف دينار

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

ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة  وكال�ة 
واملالية

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 558

التاريخ 2020/1/14
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املس�تدعي )رحيم مسلم عيل(  طلبا 
لغرض  تبديل لقبه وجعله )جربان( 
ب�دل م�ن ) الرماح�ي( فم�ن لدي�ه 
املديري�ة  اع�راض مراجع�ة ه�ذه 
خالل مدة اقصاها خمسة عر يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( 
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 2 
لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
اس�تئناف  رئاس�ة محكمة 

ميسان االتحادية 
محكمة بداءة عيل الغربي 

العدد : 10 / ب / 2020 
التاريخ : 15 / 1 / 2020 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / رعد عيل 
ش�مخي / يسكن محافظة 
ميس�ان / قضاء العمارة / 
حي الجدة سابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا .
قررت ه�ذه املحكمة تعيني 
يوم 26 / 1 / 2020 موعدا 
الج�راء املرافع�ة يف الدعوى 
 2020  / ب   /  10 املرقم�ة 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي 
) س�هام محس�ن ش�مخي 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام   )
بخص�وص ادعائ�ه بانه له 
بذمت�ك مبل�غ ق�دره مائة 
وثالثة وستون مليون دينار 
عراق�ي وعند عدم حضورك 
امام ه�ذه املحكمة بموعد 
املرافعة املعني من قبل هذه 
املحكمة سوف تجري بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

هادي نعيمه مريهج 
�����������������������

اعالن 
اىل الريك / مرتىض ياسني 

خضري 
اقتىض حضورك اىل مديرية 
يف  العق�اري  التس�جيل 
الكاظمي�ة / لغ�رض انجاز 
معاملة اجازة بناء للقطعة 
 7  /  3236  /  1 املرقم�ة 

البور..
الريك 

مؤيد حسني ابراهيم

نشوان حممد نوري
املدير العام

رئيس جملس االدارة



رياضة7
العدد )2063( الخميس  16  كانون الثاني  2020

توتنهام يربم أوىل صفقاته يف حقبة مورينيو الفوضى اإلدارية وقلة اخلربة وراء خيبة األوملبي بكأس آسيا
             المستقبل العراقي/ متابعة

خرج املنتخب األوملبي العراقي، من بطولة 
آس�يا دون 23 عاًما، خايل الوفاض، بعد 
توديعه املس�ابقة من ال�دور األول، وهو 
ما ترك غصة كب�رية يف قلوب الجماهري، 
التي كانت ُتمني النفس بالتأهل ألوملبياد 
طوكيو.وال ش�ك أنَّ هذا الخروج، وراءه 
العديد من األسباب، نرصد أبرزها يف هذا 

التقرير:
اتحاد مشتت

املشاكل التي عصفت باالتحاد والفوىض 
العارمة التي يش�هدها املش�هد الكروي 
بعد إص�دار أمر إلقاء القبض عىل رئيس 
االتحاد عبد الخالق مس�عود، ونائبه عيل 

جبار، كان له تأثري عىل املنتخب.
فاالتحاد انش�غل بكيفية حلحلة األمور، 
التفك�ري بمهم�ة  األزم�ة دون  وإنه�اء 
املنتخ�ب، ال�ذي عان�ى من الع�وز املايل، 
وتش�تته يف املعس�كر التدريب�ي نتيج�ة 

إبعاد بعض الالعبني، ودعوة آخرين.

لجنة غري رشعية
من ناحية أخ�رى، بقيت اللجنة األوملبية 
العراقية تش�اهد األمر دون تدخل، رغم 
أنَّ الفريق يقع تحت مسؤوليتها، لكنها 
ه�ي األخ�رى كان�ت أس�رية ملش�اكلها 

اإلدارية، وصدور حكم باعتبار انتخابات 
املكتب التنفيذي غري رشعية كونها كيان 
منحل، وال يوجد قانون معرتف به ينظم 

عملها.
وبق�ي املنتخ�ب، وس�ط تل�ك األم�واج 

املتالطم�ة، يعاني مالًي�ا وتنظيمًيا رغم 
أنَّ الهدف من املش�اركة ه�و بلوغ دورة 

األلعاب األوملبية.
توقف الدوري

توق�ف منافس�ات الدوري املح�يل، أكرب 
التحدي�ات الت�ي أث�رت بش�كل واض�ح 
ع�ىل الفري�ق، وهو م�ا ظهر أث�ره عىل 
املس�توى البدني، والفني لالعبني. ورغم 
أنَّ امل�درب، بح�ث ع�ن بدائل م�ن خالل 
معس�كر اإلم�ارات، لك�ن ه�ذا ل�م يكن 
كافًيا لتعويض غياب املنافس�ة املحلية. 
قلة الخربة. ظهرت خ�الل البطولة، قلة 
خ�ربة الالعب�ني، ع�رب إهداره�م الكثري 
من الف�رص، وبعض األخط�اء الفردية 
منها ركل�ة الجزاء أم�ام منتخب تايالند 
يف الدقائ�ق األوىل م�ن املب�اراة، ُتدلل عىل 
ضعف خ�ربة الالعب�ني. التحض�ري وفق 
ه�ذه الظروف ظهرت تأثرياته الس�لبية 
عىل أداء الالعب�ني الذين كانوا بحاجة إىل 
خ�وض أكرب ع�دد ممكن م�ن املباريات 

التجريبية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي توتنه�ام اإلنجلي�زي لكرة 
جيدس�ون  م�ع  تعاق�ده  ع�ن  الق�دم، 
فرينانديز العب وس�ط بنفيكا الربتغايل، 
عىل سبيل اإلعارة ملدة 18 شهرا ، مع بند 

يتيح التعاقد معه بشكل دائم.
وذك�ر توتنه�ام عرب بيان ل�ه عىل موقع 
»تويرت« للتواصل االجتماعي: »يس�عدنا 
أن نعلن توصلنا إىل اتفاق لضم جيدسون 
فرينانديز عىل سبيل اإلعارة ملدة 18 شهرا 
مع بند للتعاقد مع الالعب بشكل دائم«.
ونرش الحس�اب الرس�مي للنادي صورا 
لفريناندي�ز بقمي�ص الفري�ق، ليصب�ح 
الصفقة األوىل الت�ي يربمها النادي تحت 
قي�ادة مدربه الربتغ�ايل جوزيه مورينيو 
ال�ذي توىل املهمة يف نوفمرب/ ترشين ثان 
امل�ايض، خلف�ا لألرجنتيني ماوريس�يو 

بوكيتينو.
وم�ن املق�رر أن يرت�دي فريناندي�ز )21 

عاًما( القميص رقم 30.

 ووفقا لشبكة »سكاي سبورتس«، فإن 
عقد توتنهام مع بنفيكا يحتوي عىل بند 
خي�ار الرشاء مقابل 42.76 مليون جنيه 

إسرتليني )50 مليون يورو(.
 وواف�ق بنفيكا ع�ىل عق�د الصفقة مع 
توتنهام ووس�ت ه�ام، لك�ن فرينانديز 
اختار التعاقد مع الس�بريز، الذي يقوده 

مواطنه جوزيه مورينيو.

 وكان تش�يليس من ب�ني األندية املهتمة 
بض�م الالعب أيًض�ا مع االلت�زام بضمه 
مقاب�ل 55 ملي�ون جنيه إس�رتليني، إذا 
ش�ارك يف 50% ع�ىل األقل م�ن املباريات 

خالل فرتة إعارته.
 يف الوقت ذاته، سعى ليون ميالن لضمه، 
لكن رغب�ة فرينانديز كان�ت االنتقال إىل 

الدوري اإلنجليزي.

بايرن يستهدف العب سان 
جريمان.. وحيسم مصري بواتينج

أستون فيال يقرتب 
من ضم بطل املونديال

              المستقبل العراقي/ متابعة

ح�ول بايرن ميونخ أنظاره نحو أحد العبي باريس س�ان 
جريم�ان، ملحاولة ضمه خ�الل فرتة االنتقاالت الش�توية 

الجارية، وفقا لتقرير صحفي أملاني.
 ويستهدف النادي البافاري منذ بدء املريكاتو الحايل، جلب 
ظهري أيمن جديد ملنافسة الفرنيس بينيامني بافارد، يف ظل 

مشاركة جوشوا كيميتش يف وسط امللعب.
 وبحسب صحيفة »شبورت بيلد«، فإن بايرن وجه أنظاره 
ص�وب البلجيكي توم�اس مونييه، ظهري س�ان جريمان، 
ملحاولة ضمه هذا الش�هر. وأشارت الصحيفة إىل إمكانية 
تعاق�د بايرن مع صاحب ال�28 عاًم�ا، بمبلغ زهيد، نظرًا 
ألن عق�ده مع ناديه س�ينتهي الصيف املقبل. ويف س�ياق 
متصل، أكدت »شبورت بيلد« أن إدارة بايرن أبلغت املدافع 
األملاني، جريوم بواتين�ج )31 عاًما(، بعدم وجود إمكانية 
لرحيله خ�الل املريكاتو الش�توي، يف ظل العج�ز الواضح 
بالخ�ط الخلف�ي. وعانى باي�رن ميونخ مؤخ�رًا من كثرة 
إصابات مدافعيه، وعىل رأس�هم نيكالس س�ويل ولوكاس 
هرينانديز، ما دفع امل�درب هانز فليك لالعتماد عىل ديفيد 

لوف: الدوري األملاين حتسن كثريًا يف النصف األولأالبا وخايف مارتينيز، يف قلب الدفاع.
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال يواخي�م لوف املدير الفن�ي للمنتخب 
األملاني، إن جودة منافسات البوندسليجا 
تحس�نت يف النص�ف األول م�ن املوس�م 

الجاري.
وق�ال ل�وف يف ترصيحات قبل اس�تئناف 
ال�دوري األملان�ي عقب العطلة الش�توية: 
»يمكنك مالحظة التحس�ن يف مس�تويات 

بعض الفرق، لقد غريت أسلوبها«.
وأضاف: »بش�كل ع�ام، كان هناك العديد 
م�ن املباري�ات يف النص�ف األول م�ن هذا 
املوس�م، والت�ي يمكنك الق�ول إنها جيدة 

جدا«.

وكان ل�وف أعرب عن قلق�ه يف العديد من 
املناس�بات العام املايض، بش�أن مستوى 

مباريات الدوري املحيل.
وينطل�ق ال�دور الثان�ي للمس�ابقة بع�د 
العطل�ة الش�توية، حينما يلتقي ش�الكه 
صاح�ب املرك�ز الخام�س مع بوروس�يا 
مونشنجالدباخ صاحب املركز الثاني بعد 

غد الجمعة.
وأش�اد لوف، خالل حفل اس�تقبال العام 
الجدي�د يف اتح�اد الكرة األملان�ي، بكل من 
ديفيد فاجنر مدرب شالكه وماركو روزه 

املدير الفني لجالدباخ
وقال ل�وف: »لقد حقق�ا بالتأكيد جوانب 

جديدة«.

وتاب�ع: »هناك بعض الف�رق التي ترى يف 
مبارياتها ش�جاعة كب�رية يف التعامل مع 
الك�رة، وكذل�ك تبحث عن ف�رص للميض 

قدما«.
وأش�ار إىل أن�ه بينم�ا كانت هن�اك أندية 
تح�اول إدارة املباري�ات لتجن�ب الهزائم، 
كان هن�اك جانبا إيجابي�ا مع الفرق التي 
أدت بش�كل جيد رغ�م ع�دم قدرتها عىل 

التحكم يف مجريات اللقاءات.
ويف باق�ي املباري�ات، يس�تقبل اليبزي�ج 
املتصدر ضيفه فريق يونيون برلني، بينما 
يح�ل بايرن ميون�خ حامل اللق�ب والذي 
يبتعد خلف املتصدر بأربع نقاط يف املركز 

الثالث، ضيفا عىل هريتا برلني.

برشلونة يستعيد جهود تري شتيجن
              المستقبل العراقي/ متابعة

خاض برشلونة، ثالث مران مع مدربه الجديد كيكي 
س�يتني، وذلك اس�تعداًدا ملب�اراة غرناط�ة يف الليجا، 

والتي ستقام يوم األحد املقبل.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فقد تدرب األملاني مارك أندريه تري ش�تيجن، حارس 

برش�لونة، مع الالعبني بشكل طبيعي، وبات جاهزًا 
لخوض مواجهة غرناطة.

وغاب تري ش�تيجن عن أول مباراتني لربشلونة بعام 
2020، أمام إس�بانيول يف الليج�ا، وانتهت بالتعادل 
اإليجاب�ي 2-2، وأم�ام أتلتيك�و مدريد يف الس�وبر، 

وخرسها البارسا 2-3.
م�ن ناحية أخ�رى، ق�ام الربازييل آرث�ر ميلو، العب 

وس�ط برش�لونة، والذي ش�ارك مع الفريق يف مران 
أم�س الثالث�اء، بخ�وض ج�زء بس�يط م�ن تدريب 

األربعاء.
ويغيب ميلو منذ مب�اراة أتلتيكو مدريد يف الليجا، يف 
1 ديس�مرب/ كانون األول املايض، لكنه دخل املرحلة 

النهائية من التعايف.
ويمك�ن آلرث�ر أن يغيب عن مواجه�ة غرناطة، عىل 

أن يع�ود للظه�ور يف مب�اراة الكأس ض�د إيبيزا يوم 
األربعاء القادم أو ضد فالنس�يا يف امليس�تايا يوم 25 

يناير/ كانون الثاني الجاري.
ول�ن يش�ارك ريكي بوي�ج اليوم مع الفري�ق الثاني 
لربش�لونة ض�د بادالونا عىل ملع�ب يوهان كرويف، 
ألن�ه يتمرن مع الفري�ق األول طوال األس�بوع، وقد 

يتواجد يف القائمة مع إيقاف فرينكي دي يونج.

هازارد: فقدت املتعة مع كونتي وساري وأعادها يل زيدان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد إيدين هازارد، نجم ري�ال مدريد، بمدربه زين 
الدين زيدان، مؤكًدا أنه جعله يش�عر بالسعادة التي 
افتقدها يف تشيليس مع أنطونيو كونتي وماوريسيو 

ساري.
وقال ه�ازارد يف ترصيحات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس�بانية: »ليس لدينا نفس األسلوب، 

من الناحية الفنية، فهو أفضل بالتأكيد«.

وأوض�ح الفارق بينه وزيدان: »م�ا يعجبني فيه أنه 
عندم�ا كن�ت تنظر إلي�ه، يتكون لدي�ك انطباع بأنه 
س�يمتعك، فهو يريد مراوغة الجميع، ويلعب ملتعته 
فق�ط، أما أنا فألعب م�ن أجل الفري�ق، أحب أولئك 
الذين يستمتعون بالكرة، لكن أنا ال أتطلع للمراوغة، 
بالطبع س�أكون س�عيًدا إذا حدثت، لكنها ليست يف 

مقدمة أهدايف«.
وعن عالقته باملدرب الفرنيس، قال: »لم أتحدث معه 
كث�رًيا، املرة األوىل كان�ت يف بطول�ة أوروبا 2016 يف 

فرنسا، حيث اتصل بي وقتها، أخربني )سيكون من 
الجيد ل�و أتيت إىل مدريد(، عندم�ا يتصل بك زيدان، 
فإنه أمر خطري«.وتابع: »أخربني )زيدان( ببساطة 
أنه يتابعني وقال يل )س�نتقابل يوًما ما عندما تأتي 

إىل مدريد(، بقيت هذه الكلمة يف رأيس دائًما«.
وواصل: »هو من نوعي�ة املدربني الذين ال يتحدثون 
كث�رًيا، يتحدث فقط قبل املب�اراة بفرتة قصرية، أول 
ش�هرين أو ثالثة أش�هر لم يكونوا كم�ا أردت، لكنه 
طالبن�ي ب�أن أبق�ى هادًئا«.وأكد: »)زي�دان( يحب 

العبيه، ويحافظ عىل الجانب العاطفي معهم، حيث 
تشعر أن املجموعة س�عيدة ألنه املدرب، حتى أولئك 
الذين ال يلعبون، فهذا رضوري، حيث يفهم ما يشعر 
ب�ه الالعب�ون، ألن�ه كان يف مكانن�ا م�ن قبل«.وعن 
الفارق بني زيدان، ومدربيه يف تشيليس، قال: »يدربنا 
دائًما بالكرة، وهذا ممت�ع للغاية، عندما تتدرب مع 
مدرب�ني إيطالي�ني مثل كونتي وس�اري، لن تش�عر 
بمتعة كافية، فقد قضيت معهم 3 سنوات متتالية، 

لكن زيدان جعلني أشعر بالسعادة مجدًدا«.

سيميوين يلح لإلرساع يف ضم كافاين

يونايتد يضع ملساته األخرية 
لضم نجم نابويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة 
ُملحة م�ن دييجو س�يميوني، املدير الفني 
ألتلتيك�و مدري�د، يف التعاقد مع إدينس�ون 
كافان�ي، مهاج�م باريس س�ان جريمان.
وينته�ي عق�د كافاني مع س�ان جريمان 
بنهاية املوس�م الجاري، إال أن املسؤولني يف 
باريس متمسكني باستمراره لنهاية عقده، 

حي�ث وضع ليون�اردو، 
الري�ايض، مبلًغا  املدي�ر 
إىل 30  تعجيزًي�ا وص�ل 
ملي�ون ي�ورو للموافقة 
ح�ني  يف  بيع�ه،  ع�ىل 
ع�رض أتلتيكو 5 ماليني 
موق�ع  فقط.وبحس�ب 
الفرنيس،   »le10sport«
يضغط  س�يميوني  فإن 

بقوة عىل إدارة ناديه، من أجل إبرام الصفقة 
يف فرتة االنتقاالت الش�توية الجارية.ويعود 
ذل�ك إىل عدم رضا املدي�ر الفني األرجنتيني 
عن املس�تويات التي يقدمها العبيه ألفارو 
موراتا وجواو فيليكس.وس�يحاول ميجيل 
أنخي�ل جي�ل ماري�ن، الرئي�س التنفي�ذي 
ألتلتيك�و، املتواجد يف باري�س، للتوصل إىل 
اتف�اق خ�الل الس�اعات املقبلة مع س�ان 
جريمان، م�ن أجل تلبية طلب س�يميوني.

ويع�د كافان�ي الهداف التاريخ�ي لفريقه، 
برصي�د 198 هدًف�ا، إال 
أن�ه خ�رج كث�رًيا ه�ذا 
املوس�م م�ن حس�ابات 
توخيل،  توماس  مدربه، 
الذي يعتمد بش�كل كبري 
الهجومي  الرباع�ي  عىل 
إي�كاردي ومباب�ي ودي 

ماريا ونيمار.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة بريطانية، أن 
مانشس�رت يونايتد أنهى االتفاق عىل ضم 
إحدى الصفقات املهمة، لتعزيز صفوفه.

إىل  باالنتق�ال  كوليب�ايل  اس�م  وارتب�ط 
مانشس�رت يونايت�د يف أكثر من مناس�بة، 
كان آخرها الصيف املايض، قبل االستقرار 

عىل هاري ماجواير.
وبحسب صحيفة »صن« الربيطانية، فإن 
مانشسرت يونايتد يضع ملساته األخرية 
إلتم�ام التعاق�د م�ع النجم الس�نغايل 
كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، مشرية 
إىل أن الصفق�ة س�تكلف يونايت�د 60 

مليون جنيه إسرتليني.
وأش�ار التقرير إىل أن الصفقة س�تتم 
يف ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة بنهاية 
املوس�م، حي�ث ت�م االتف�اق ع�ىل كل 

يشء.
وانض�م هاري ماجواير إىل مانشس�رت 
يونايت�د يف الصي�ف امل�ايض، مقاب�ل 
80 ملي�ون جني�ه إس�رتليني، لكنه لم 
يس�تطع ح�ل املش�اكل الدفاعية التي 

يعاني منها الفريق.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أصب�ح أس�تون فيال اإلنجلي�زي قريبا من ض�م الفرنيس، 
س�تيفن نزونزي، العب وس�ط جالط�ة رساي، املعار من 
روما اإليط�ايل، وذلك عقب إيقاف الالع�ب من قبل النادي 

الرتكي، إثر مشادة مع زمالئه يف ملعب التدريبات.
وذك�رت صحيفة »مريور« الربيطاني�ة، اليوم األربعاء، أن 
نزون�زي )31 عاما( يرغب يف العودة إىل الدوري اإلنجليزي 
مج�ددا، حيث س�بق ل�ه اللع�ب لناديي بالكب�رين روفرز 
وستوك سيتي، وأن أستون فيال يتصدر السباق عىل ضمه.
وتعرض أستون فيال لهزيمة ساحقة مؤخرا، أمام ضيفه 

مانشسرت سيتي )6/1(.
وه�و ما أك�د حاجة الن�ادي ملزيد م�ن التعاق�دات، خالل 
فرتة االنتقاالت الش�توية الجارية، من أجل تجنب الهبوط 
للدرج�ة األوىل، خاصة م�ع احتالل الفري�ق املركز الثامن 

عرش يف الربيمريليج، برصيد 21 نقطة.
وكان نزون�زي ضمن صف�وف املنتخب الفرن�يس، الفائز 

بكأس العام 2018.
وتعاق�د أس�تون في�ال، خ�الل ف�رتة االنتقاالت الش�توية 
الجاري�ة، م�ع كل م�ن اإلس�باني املخ�رم، بيب�ي رينا، 
ح�ارس مرمى ليفربول الس�ابق، ليحل مح�ل توم هيتون 
املصاب، وكذلك داني درينك ووتر، العب تش�يليس وليسرت 

سيتي السابق.

نادال يتأهب ملساواة رقم فيدرر القيايس
              المستقبل العراقي/ متابعة

بعدما بدأ أخريا املوسم دون مشكالت تتعلق باإلصابة، 
سيس�تهل رفاييل نادال مش�واره يف بطولة أسرتاليا 
املفتوح�ة للتنس بالش�كل الذي يريده، ويس�مح له 
بمعادل�ة رقم روجر فيدرر القي�ايس يف تحقيق لقبه 

20 بالبطوالت األربع الكربى.
وخ�الل حص�د 19 لقب�ا يف البطوالت الك�ربى، كانت 
املعاناة األكرب لنادال يف ملبورن، إذ توج هناك باللقب 
يف 2009 فق�ط، عندما فاز عىل فيدرر يف مباراة من 5 

مجموعات قبل أن تنهمر دموعه احتفاال باإلنجاز.
وبلغ ن�ادال النهائي 4 م�رات يف العقد املايض وخرس 
مرتني أمام نوفاك ديوكوفيت�ش، منها العام املايض، 
وم�رة أم�ام في�درر وأخ�رى بش�كل مفاج�ئ أمام 

ستانيسالس فافرينكا يف 2014.
وس�بق أن تح�دث نادال ع�ن عدم رض�اه عن موعد 
انط�الق بطولة أس�رتاليا املفتوحة بع�د فرتة قصرية 
من عطلة عيد امليالد وكان يعاني مرارا من مشكالت 

بدنية مع اقرتاب بدء املسابقة.
وعانى نادال من مش�كالت متك�ررة يف الركبة خالل 

االس�تعداد لبطولة 2018، وأس�فر ذلك عن انسحابه 
من املجموعة الخامس�ة أمام مارين شيليتش يف دور 

الثمانية.
ويف الع�ام املايض خضع ن�ادال لجراحة قبل البطولة 
لذا كان الوصول إىل النهائي دون خسارة أي مجموعة 

بمثابة اإلنجاز.
وهذا الع�ام يبدو املصنف األول عاملي�ا يف حالة رائعة 
وقاد إسبانيا للفوز بكأس ديفيز يف نوفمرب/ ترشين 
الثان�ي وس�اعد ب�الده ع�ىل بل�وغ نهائي النس�خة 

االفتتاحي�ة ل�كأس اتح�اد الالعب�ني املحرتف�ني قبل 
الخسارة أمام ديوكوفيتش.

وال يعان�ي نادال من إصابات كب�رية منذ حصد لقب 
بطول�ة أمري�كا املفتوحة العام امل�ايض، بينما كانت 
أح�دث مش�كلة صحي�ة تتعل�ق بإصاب�ة يف البط�ن 
وأجربته عىل االنسحاب من بطولة باريس لألساتذة.

وقال فرنس�يس رويج مدرب نادال بع�د الوصول إىل 
أسرتاليا قبل كأس اتحاد املحرتفني: »رفاييل يف حالة 
رائع�ة والس�ؤال اآلن يتعلق بم�دى إمكانية الحفاظ 

عىل مستواه«.
وتابع: »يش�عر )ن�ادال( بثقة كبرية بس�بب طريقة 

لعبه وبسبب رضبات إرساله التي تساعده كثريا«.
وس�يكون ن�ادال مطالبا بالبقاء يف قمة مس�تواه يف 
ملب�ورن لتعويض أثقل هزيمة يف مس�ريته يف نهائي 
بطول�ة ك�ربى حيث أخف�ق يف مجاراة ق�وة ورسعة 

ديوكوفيتش العام املايض.
ورغ�م أن نادال بات عىل ُبعد لق�ب واحد من معادلة 
رق�م فيدرر البالغ 20 لقبا يف البطوالت األربع الكربى 
ف�إن الالع�ب اإلس�باني أكد أن�ه غري مه�ووس بهذا 

األمر.

بلد الوليد يفسخ عقد حارس ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

توصل ناديا ريال مدريد وبلد الوليد التفاق، من أجل فسخ 
عق�د إعارة الحارس األوكراني، أن�دري لونني، الذي انتقل 
معارا لصف�وف األخري الصيف املايض.ولم يش�ارك لونني 
)20 عاما( أساسيا مع بلد الوليد، سوى يف املباراتني اللتني 

خاضهما الفري�ق، يف كأس ملك إس�بانيا، وآخرهما أمام 
ماربي�ا، حيث تألق الح�ارس األوكراني وتص�دى لركلتي 
جزاء.وتوج�ه بل�د الولي�د بالش�كر للونني، عىل س�لوكه 
املتميز، وتمنى له األفضل يف املرحلة الجديدة من مسريته.
وعقب فس�خ العقد مع بلد الوليد، أعار ريال مدريد العبه 

لريال أوفييدو، حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ما هو الروديوم األغىل من الذهب؟
يعتبر الروديوم من بني أغىل املعادن عىل وجه 
األرض، ويتفوق بسعره عىل الذهب بب 5 مرات 
تقريبا، فما هو هذا املعدن، وما سببب اإلقبال 
عليه يف السنوات األخرية؟ أتت تسمية الروديوم 
أو Rhodium باإلنكليزية من الكلمة اليونانية 
Rhodon والتبي تعني الوردة، واكتشبف ألول 
مرة عام 1803 من قبل الكيميائي اإلنكليزي، 
ويليبام هايد ويلسبون. ويعتر هبذا العنرص 
من أندر العنارص املعدنية يف الطبيعة، وواحدا 
من سبتة عنارص معدنية يف مجموعة البالتني 
)بالتني، بالديوم،روديبوم، أوزميوم، إريديوم، 
روثينيوم(، ويصنف مبن بني العنارص النبيلة 
يف علبم الكيمياء ألنه ال يتفاعل بسبهولة مع 
األوكسيجني، ويعتر مقاوما ممتازا لألكسدة 
والتآكل. ويتصف هذا املعبدن بكثافة أقل من 

البالتني ولديه درجبة ذوبان أعىل، وال يتفاعل 
مبع املاء والهواء حتى يف درجات حرارة عالية 
جبدا تفوق البب 500 درجة مئويبة، ما يجعل 
منه مبادة ممتازة تدخبل يف الخالئط املعدنية 

املخصصة للطائرات واملركبات الفضائية.

يف  أسبايس  بشبكل  الروديبوم  ويسبتخدم 
األجهزة املخصصبة لتنقية وتنظيف انبعاثات 
السبيارات، وعبادة ما يسبتخدم مبع عنارص 
أخبرى كالبالتبني والبالديبوم، إذ تخفبف تلك 
العنارص من كميات أكسيد النرتوجني الصادر 

عن عوادم السيارات. 
وكون هذا املعدن يعتر من بني أفضل املعادن 
التي ال تتأثر بالرطوببة وال تفقد بريقها فقد 
بات يستعمل يف صناعة املجوهرات، وصناعة 
والعواكبس  السبيارات  ومصابيبح  املرايبا 
الضوئيبة. كمبا توجبد بعض االسبتخدامات 
األخرى لهذا املعدن النفيس إذ يدخل يف تصنيع 
بعض األدوات واملعبدات الطبية، والكهربائية 
واإللكرتونيبة، كمبا يدخبل يف تصنيبع بعض 

أجزاء الساعات الفاخرة.

ابتكر العلماء طريقة جديدة رسيعة جدا لعالج 
الرسطان باألشبعة، باسبتخدام الروتونات، 
وقد اخترت بنجاح عىل الحيوانات املخرية.

 International Journal of Radiation وتفيد
بأنبه   ،Oncology, Biology, and Physics
اتضح من هذه االختبارات أن جلسبة واحدة 
بجرعبة عالية من األشبعة لها نفس مفعول 

العالج باألشبعة بالطريقبة التقليدية املتبعة 
حاليا. ويكمن العالج باألشبعة يف أن األطباء 
يقتلون الخاليا الرسطانية بواسبطة األشعة، 
مبع السبعي إىل عبدم املسباس باألنسبجة 
السبليمة قبدر اإلمبكان. وقبد تسبتخدم يف 
العالج اشبعاعات كهرومغناطيسبية شديدة 
)أشعة إكس أو غاما(، أو تيار جسيمات مثل 

الكرتونات ونيرتونات أو بروتونات.
وقد بدأ الخراء يف السبنوات األخرية باختبار 
طريقة العالج الرسيع، الذي بموجبه يحصل 
املريض يف جلسة واحدة عىل جرعة كبرية من 
األشعة بدال من إطالة العالج إىل عدة أسابيع. 
ويؤكبد بعض الخراء عبىل أن هذه الطريقة 

أقل خطرا عىل املرىض.

توصل علماء من جامعة ميتشبيغان األمريكية الكتشباف جديد قد يسباعد 
يف الحفاظ عىل صحة العضالت دون تمارين رياضية. وحول هذا االكتشباف 
قالبت مجلة Nature Communications: »خالل األبحاث التي قام بها خراء 
من جامعة ميتشبيغان األمريكية، تمكنوا من اكتشاف بروتينات قادرة عىل 
التأثري عىل آلية عمل العضالت، وآلية التمثيل الغذائي واستقالب املواد الغذائية 
يف الجسم«. ويف ترصيح للمجلة قال الروفيسور، جون هي يل، الذي قاد فريق 
األبحباث املذكورة: خالل 3 أسبابيع أجرينا العديد مبن التجارب عىل الفرئان 
وذباب الفاكهة الكتشاف اآلليات التي تؤثر عىل عمل العضالت، واكتشفنا أن 
بروتينبات البب Sestrin  لها تأثري واضح عىل عمل العضالت وآلية بنائها، لقد 
قمنا بتعطيل هذه الروتينات يف أجسبام بعض الحرشات والفرئان، والحظنا 
فرقا واضحا يف النشباط بينها وبني تلبك الطبيعية، حتى أن عمليات التنفس 
وحبرق الدهون لديهبا كان مختلفة«. وأضاف :«لقد حقنبا بعض الحرشات 
بكميبات إضافية من هبذه الروتينات، والحظنبا أن البنيبة 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. وكشبف موقع 

»ذي صن« عن بعض أفضل النصائح والحيل يف »واتس آب«، لتجربتها:
- معرفة الصديق املفضل يف »واتس آب«: يمكن التحقق من األصدقاء الذين 
ترسبل إليهم معظم رسبائل »واتس آب«، مع تتبع العدد الدقيق للنصوص 
املرسبلة. ولتحقيق ذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق الدردشة، والنقر فوق 
 Data and Storage عالمبة التبويب »اإلعبدادات«. وبعد ذلك، افتح لوحبة
Usage، ثبم انقر فبوق Storage Usage  يف األسبفل، حيث سبتجد قائمة 

كبرية من الدردشات مع اكتشاف أكر مساحة تخزين مستهلكة.
وملعرفة عدد النصوص املرسبلة إىل مسبتخدم محدد، انقر فوق الدردشبة 

وستحصل عىل إحصائيات مفصلة.
- تغيري الخط : يمكن كتابة رسبائل »واتبس آب« الخاصة بصورة غامقة 
أو بخبط مائل، مبع إضافة تأثبريات معينة وتغيري الخبط إىل نمط أحادي 

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

عالج الرسطان بطريقة اإلشعاع بطرفة عني

اكـتـشـاف ثـوري لـلـحـفـاظ 
عىل لياقة العضالت

حـيـل مـمـيـزة فـي »واتـس آب«
 حيبذ معرفتها!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

االبتسامة عبادة مهجورةما بني األلباب خلف الباب

سحر خليل منهل عبد األمير المرشدي

إن خبري من مىش عىل هذه االرض وخري من عرج إىل السبماء، وأجمل 
من نظرت إليه األعني والني من صافحت االكف، واطيب من اسبتمعت 
إليبه اآلذان كان اكثر الناس تبسبما. وكان كل مبن رآه قال »ما رأيت 
أحبدا اكثر تبسبما من رسبول الله )عليبه أفضل الصالة و السبالم(. 
االبتسبامة سنة من سبنن املرسبلني وصفة من صفات املؤمنني فهي 
عبادة وصدقة فقال »رسبول الله صىل الله عليه وسبلم« » تبسبمك يف 
وجبه أخيك صدقة«، فقد فرطنا بهذه العبادة وبخلنا يف هذه الصدقة. 
فاذا كان نبي الله سبليمان عليه السبالم قد تبسم لنملة صغرية يف واد 
مرتامي األطراف عندما سبمعها تحذر قومها من جيشه، فما احوجنا 
إىل تبسبم األخ يف وجبه أخيبه والجبار يف وجه جاره يف زمبن قد طغت 
فيبه املادة وقلت فيبه األلفة وكثرت فيبه الرصاعات ومبا احوجنا اىل 
تبسم الرجل يف وجه زوجته والزوجة يف وجه زوجها يف زمن كثرت فيه 
املشباكل االجتماعيبة فال نرى إال عبوس الوجبه وكأننا يف حلبة رصاع 

من أجل البقاء.
يف وقتنا هذا هجرت االبتسبامة التي كانت تطلق الوجه وترشح الصدر 
وتلطبف الروح وتزيد التفاؤل. ما اجمل أن تنترش البسبمة يف املجتمع 
حتبى تخفبف كثرياً مبن اآلالم التي يعيشبها النباس يف حياتهم، ليس 
بالرضورة أن يكون املرء خاليا من املشباكل واالزمات لكي يبتسبم. اذ 
كان رسولنا الكريم يبتسم دوما رغم األحزان التي تالحقه من آن آلخر. 
لالبتسامة فوائد كثرية فهي باب من أبواب الخري والصدقة وقد تساعد 
االبتسبامة عبىل خفض ضغط الدم، وتنشبط البدورة الدموية وتؤخر 
عوارض الشيخوخة وتزيد الثقة بالنفس وتقوي العالقات االجتماعية 
وتخفف من حدة االجهاد والتوتر وتزيد من أداء األفراد. عىل الرغم من 
بسباطة االبتسامة إال أنها من أكثر األشياء اهمية ملا لها من أثر نفيس 
ايجابي عىل الفرد. هنالك فرق بني االبتسبامة والضحك: فاالبتسبامة 
هي رد فعل إيجابي بينما الضحك قد يكون سبلبيا. االبتسبامة معرة 
عبن وفاء وصفاء لكن قد يكون الضحك لالسبتهزاء واملكر والخديعة، 

االبتسامة شفاء لألسقام بينما كثرة الضحك يفسد القلوب.
لنقف قليال عند هذه الكلمات.... ماذا لو كان املوظف مبتسما متفائال 
مخلصبا يف عمله ومببادرا ومقدرا لظروف االخرين ببدال من أن يكون 
عصبيبا يسء املبزاج والتعامل، مباذا ينقص الرجل صاحبب املنزل لو 
دخل منزله مبتسبما متفائال بدال من أن يكون رافعا صوته محاسببا 
عبىل الصغرية والكبرية، ماذا يكون لو ابتسبم الطبيب يف وجه املريض 
وخفبف عنه الروع وتفاءل له بالشبفاء بإذن اللبه بدال من أن يكر له 
االسبقام. يا فاقد البسبمة عود نفسك عىل االبتسبامة وجاهد نفسك 
عليهبا، وباملجاهبدة يهديك اللبه سببيلها وتنعم بعدها بحبالوة ولذة 

االبتسامة. 

بعض األمثال ترضب وال تقاس، وبعض األقوال تقال وال تعني من تقال 
لهم، وبعض األصوات ال تدل عىل أصحابها، وبعض التكشريات ال تعرفها 
ال انت وال من كان قبلك او بعدك ان كانت فرحة ام غضب وابتسبامة ام 
التنبؤ برش مستطري. يقال، والعهدة عىل القائل، ان شيخا كبري السن ذو 
هيبة ووقار كان فريضة عشائرية يحتكم له الناس جلس ذات يوم أمام 
مضيفبه حزيناً يبكي فرآه ولده الصغري وهبو الذكر الوحيد من ذريته 
البنات فسبأله عن سبب البكاء، فأجاب االب إني ابكي عىل هذا املضيف 
وزهوه وسبنينه الجميلة وآخرته، فأيامي تقرتب مبن نهايتها وتعرف 
ذريتي اخواتك الكبريات وسبيندثر هذا املضيف من بعد وال يبقى له ذكر 
وال تاريخ، فمن يفرض للناس ويحل مشباكلهم. كان االبن صغرياً لكنه 
كببري العقبل فأجاب والده انا لهبا يا ابي، فقبال االب وهل تعرف كيف 
تفرض بني الناس وتحل مشاكلهم وعىل سبيل املثال إذا جاءك مجنونان 
متخاصمان فمباذا تفعل؟ قال االبن اضع بعض من عقيل عىل عقل كل 
منهمبا فيكون عقليهمبا اكر من عقيل ويصبح لكل منهما نسببة من 
تعقل واحل الخالف. سبأله والده واذا كان الخصام بني عاقل ومجنون، 
فأجباب اضبع بعض من عقبيل عىل عقبل املجنون فيصبحبان عاقلني 
واحل املشبكلة، فقال له اذا كانا املتخاصمان عاقلني؟ فأجاب العقالء ال 
يتخاصمون يا ابي واذا تخاصما ال يحتاجا وسبيطا لحل مشاكلهم من 
دون اي حبوادث تذكر. ضحك االب وفرح ألنه اطمأن ملسبتقبل مضيفه 
وابنبه وعرف حكمته. نحن اليوم نعيش أشبد االوقبات حراجا من عمر 
وتجربة العراق كدولة وحضارة وتاريخ. الحدث العراقي املنتظر قد يغري 
ايقباع الحياة واملسبتقبل.. قد يغبري كل يشء لدينا؛ فنحبن اليوم اما ان 

نكون او ال نكون، لذلك البد من والدة وعي عقالئي.
حياتنا ومشباكلنا ومعاناتنا تكمن يف التفاصيل الصغرية تلك التي قد ال 
تذكر وال تعلن وال تكشف وغري املرئية واملهملة التي ال احد يتوقف عندها 
وقبد يعترها البعض ال قيمة لها يف حني ان هذه التفاصيل الصغرية اذا 
جمعتها ستكتشبف انها تشبكل املباديء االساسية والجذور الحقيقية 
لكل ما يطفح عىل السبطح من احداث اجتماعية واخالقية وسياسبية. 
وألننا نعيش يف عالم مفتوح عىل مرصاعيه وليس كما كان سابقا نعيش 
يف جدران واحدة وتقاليد ثابته وأصبح الخروج منها يشكل خالصا ألنها 
تفسبد حياة الناس. هناك افكار كثرية وصالحة لقيبادة املجتمع لكننا 
بحاجبة اىل ان يتصبدى العقالء مبن خالل جهاز تنفيبذي ونخبة واعية 
تتحبدى هذا الترشذم والضياع ولو من خالل رصاع شباق لعله يسبمح 
يف نهايبة املطاف النتصار عقالء القوم بصرهم وحكمتهم والترصف يف 
حل مشباكل البالد وتلبية ما يريد العباد بعيدا ان الخالفات واالختالفات 
وبمبا يمنح العراق فرصة العودة ليكبون حارضا يف دوره الريادي وبما 

يستحقه ارثا وتأريخا وعقول وثروات.

مشاهدة األفالم يف السينام »مترين« مفيد للصحة اجلسدية والعقلية
أن  جديبدة  دراسبة  كشبفت 
مشباهدة فيلم يف السبينما قد 
يكون مفيدا للصحة تماما مثل 
ممارسبة التماريبن الرياضية 

الخفيفة.
معبدل  أن  الباحثبون  ووجبد 
السبينما  يف  القلبب  رضببات 
تبزداد بقبدر ما يحبدث خالل 
الخفيفة  »الكارديبو«  تمارين 

ملدة 45 دقيقة تقريبا.
الجسبم  إن  الباحثبون  وقبال 
يتفاعل وينشط عندما يصبح 
الدماغ منغمسا يف الفيلم، كما 
أن فبرتة الرتكيز الطويلة هذه 

لها أيضا فوائد للعقل.
ويمكبن أن تسبفر »الرحلبة« 
إىل األفبالم عبن دعبم الرتكيبز 

والذاكرة من خالل الرتكيز عىل يشء واحد لفرتة 
طويلة مقارنة بحالة الخلط بني األجهزة، مثل 
الهواتف الذكية  واألجهزة اللوحية والتلفزيون، 

التي تحدث عند مشاهدة فيلم يف املنزل.
وشملت الدراسة 51 مشاركا شاهدوا النسخة 
الجديدة مبن فيلم عالء الدين البذي صدر عام 

2019، واسبتخدم الباحثون أجهزة استشعار 
لتتببع معدل رضببات القلبب ودرجبة حرارة 

الجسم ورد فعل برشة املشاهدين.
يف  الباحثبني  قببل  مبن  الدراسبة  وأجريبت 
 Vue جامعبة كوليدج لندن بدعبم مايل من قبل
بريطانيبة  سبينما  رشكبة  وهبي   ،Cinemas
متعبددة الجنسبيات تعمل يف اململكبة املتحدة 

وأملانيبا  وهولنبدا  وإيرلنبدا 
والدنمبارك وإيطاليبا وبولندا 

والتفيا وليتوانيا وتايوان.
وقارن الباحثبون بيانات رواد 
السبينما بمجموعبة مبن 26 
الوقت نفسه  شبخصا أمضوا 
يف القبراءة، ووجبدوا أن الذين 
يف  دقيقبة   45 نحبو  أمضبوا 
معبدالت  ارتفعبت  السبينما، 
إىل  لديهبم  القلبب  رضببات 
السبليمة«  القلبب  »منطقبة 
حيبث ينببض القلبب بنسببة 
تبرتاوح ببني 40% و80% مبن 
الحبد األقىص ملعبدل رضبات 
القلبب الصحبي، أي ما يعادل 
ملمارسبة  الصحيبة  الفوائبد 

تمارين »الكارديو« الخفيفة.
ملشباهدة  الجسبدية  الفوائبد  إىل  وباإلضافبة 
األفالم يف السبينما، فإن مهارات حل املشكالت 
املسبتخدمة عنبد محاولبة متابعبة املؤامرات 
يف الفيلبم، تعبد تمرينبا جيدا للدمباغ، ألن حل 
املشبكالت يتطلب عادة بذل جهد مركز للتغلب 

عىل العقبات.

شعبة النشاط املدريس يف تربية البرصة تطلق جتربة 
»السينام الرتبوية يف مدارسنا«

    بغداد / املستقبل العراقي

اطلقبت شبعبة النشباط املبدريس يف تربية 
يف  الرتبويبة  )السبينما  تجرببة  الببرصة 
مدارسبنا(، أمس األربعاء، لتالميذ مدرسبة 
نبور الخليبج األهلية حيث تم عبرض الفلم 
الرتبوي )شكوالته( من تأليف :جبار قاسم، 
تمثيبل: خلود جببار وجبار قاسبم، اخراج: 
يافبذ النجار، والذي حاز عبىل املرتبة الثانية 
عبىل عمبوم تربيبات العبراق يف املسبابقة 

الوزارية للفلم القصري.
وقد تفاعل األطفال مع معطيات الفلم الذي 
يتحبدث عبن اسبباب الترسب مبن املدارس 
وتفعيل القيم الرتبوية لبناء مجتمع سبليم 
ومتماسبك، حيبث جبرت نقاشبات جميلة 
بعد العرض تم األسبتماع من خاللها اىل آراء 
اطفالنبا من قبل مبرشيف النشباط املدريس 

وسط اجواء رائعة.
وقد اكد يوسف صالح الدين، مسؤول شعبة 
النشاط املدريس، أن هذه التجربة هي واحدة 

من تجارب كثرية بدأها النشاط املدريس هذا 
العبام ، اذ يتبم تفعيبل مواضيع السبينما ، 
واملرسح ، واملوسيقى ، والتشكيل والخطابة 
والشبعر يف مدارسبنا مبن خبالل جبوالت 

ميدانية لنكون وجها لوجه مع اجيالنا ، من 
اجل اكتشباف مواهبهم وصقلها وتحسبني 
ذائقتهم الجمالية يف شبتى مجاالت الثقافة 

واملعرفة .


