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حـسـن الـخـلـق مـن الـديـن 
وهو يزيد في الرزق

ص3العراق سيتسلم الوجبة األخرية من »F16« العام املقبل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 بضغط أمريكي.. السودان يفرج عن املعارضني

الكـرمـلـيـن: ال دلـيـل عىل تـدخـل روسـيـا فـي االنـتـخـابـات األمـيـركـيـة

رئـيـس الـوزراء: قـريـبـا سـنـفـتـح مـطــارات كـردسـتــان

ثأرا لشهداء السعدونية: انطالق عملية أمنية يف كركوك
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، أمس األثنني، 
بيان�اً يوض�ح الكم�ني الغ�ادر لعصاب�ات 
»داع�ش« االرهابي�ة يف قض�اء الحويج�ة 
جنوب غرب محافظة كركوك ضد مقاتلني 
يف الحشد الشعبي، وفيما أمر رئيس الوزراء 
بفتح تحقيق عاجل حول مالبسات الحادثة 
اإلجرامية، بدأت القوات األمنية بشن حملة 
أمنية لتطه�ر املنطقة. وذك�ر بيان العالم 
الحشد الش�عبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه أنه »تبارش منذ أيام قوة خاصة 
من الحشد الشعبي عمليات نوعية العتقال 

ع�دد م�ن االرهابي�ني والخالي�ا النائم�ة يف 
منطق�ة الحويج�ة واملناط�ق املحيطة بها 
وتمكن�ت هذه القوة م�ن تحقيق انجازات 
مهم�ة إثر ثم�ان عملي�ات تم م�ن خاللها 
اعتق�ال ع�دد كبر م�ن االرهابي�ني بينهم 
ق�ادة«. وأضاف، انه »ويف مس�اء يوم االحد 
تعرضت ه�ذه القوة لكمني غ�ادر من قبل 
مجموع�ة ارهابي�ة م�ن املنطق�ة متنكرة 
بالزي العس�كري مم�ا ادى اىل اش�تباكات 
عنيفة دامت الكثر من ساعتني حيث بادرت 
قوة اخرى من الحش�د الشعبي بالدخول اىل 
املنطق�ة والتدخ�ل لدحر الع�دو وقتل عدد 
منهم«. وأش�ار البيان اىل انه »وبسبب كثرة 

اعداد املهاجمني واالج�واء الجوية الصعبة 
استش�هد 27 عن�راً م�ن الق�وة الخاصة 
املحارصة«. ولفت اىل ان�ه »ويف الوقت الذي 
يفتخر الحش�د الش�عبي بتقديم املزيد من 
الدماء خدمة المن العراق ويعاهد املرجعية 
الرش�يدة والقيادة العليا بامليض قدما نحو 
فرض القانون والقضاء عىل الخاليا النائمة 
يف البالد فانه يش�دد عىل أهمية التعاون من 
أج�ل تطهر جميع املناط�ق املحررة منهم، 
ويهيب باهايل تلك املناطق للتعاون من اجل 

فضح االرهابيني املتواجدين بينهم«.
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حمافظ بغداد يرشف
 عىل تسليك وفتح املجاري 

يف منطقة الكاملية

زين العراق 
تنظم ورشة عمل يف بريوت 

لكادرها النسائي
ص6ص6

»فضائح جنسية« هتز منظمة »أوكسفام« اخلريية
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت »أوكس�فام«، أم�س االثن�ني، أن مديره�ا 
الس�ابق يف هايت�ي روالند فان هورم�رن، اعرتف 
بجلب عاه�رات ملقر إقامته التاب�ع للمنظمة قبل 

استقالته يف 2011.
تموي�ل  مراجع�ة  يف  أوروبي�ة  دول  ورشع�ت 
»أوكس�فام« إح�دى أك�ر املؤسس�ات الخرية يف 
العالم الناش�طة يف مواجهة الكوارث، إثر فضائح 

جنسية تحوم حولها.
واع�رتف مدي�ر منظم�ة »أوكس�فام« الخرية يف 
هايت�ي باس�تقدام »عاهرات« ملق�ر إقامته خالل 

مهم�ة إغاثة قبل اس�تقالته يف 2011 ، وذلك وفقا 
لتحقي�ق داخ�ي يف مزاعم عن ارت�كاب مخالفات 

جنسية نرشته »أوكسفام«.
وه�ذه أول مرة تتناول فيها »أوكس�فام« بش�كل 
مبارش االتهامات ض�د روالند فان هورمرن الذي 
نفى دفع مال مقابل ممارسة الجنس مع عاهرات 
أو سوء اس�تغالل قارصات. وتوىل هورمرن إدارة 
عمليات املنظمة يف هايتي بعد زلزال وقع يف 2010 

واستقال يف 2011.
وقال�ت »أوكس�فام« إنها نرشت تقري�را يف 2011 
يوثق أيضا اتهامات ضد آخرين بش�أن ممارس�ة 
الجن�س مع عاه�رات يف مس�كن كان�ت املنظمة 

تستأجره، وبعمليات بلطجة وترهيب كي »نتحىل 
بالش�فافية بق�در اإلمكان بش�أن الق�رارات التي 
اتخذناه�ا... واعرتافا بخيان�ة األمانة التي نجمت 

عن ذلك«. 
وهزت ادعاءات ارتكاب األش�خاص الذين أرس�لوا 
ملساعدة ضحايا الزلزال الذي خلف عرشات اآلالف 
م�ن القتىل مخالف�ات جنس�ية، أوس�اط اإلغاثة 
مع دعوة رئي�س هايتي إلجراء تحقيقات بش�أن 

جماعات أخرى.
وب�دأت بريطاني�ا واالتح�اد األوروب�ي يف مراجعة 
تمويل »أوكس�فام« وهي إحدى أكر املؤسس�ات 

الخرية يف العالم ملواجهة الكوارث.

حمافظ البرصة : رضورة تنظيم االسواق مع احلفاظ 
عىل ارزاق اصحاب البسطات

وزير الداخلية من االردن: افتتاح معرب طريبيل 
6سينـعـكـس ايـجـابـًا عىل البلدين 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

م�ن بني 27 تحالف�اً س�ّجلتها املفوّضّية 
املس�تقلّة العلي�ا لالنتخاب�ات يف العراق، 
اس�تعداداً لالنتخابات العاّم�ة املقّررة يف 
أّيار املقبل، هن�اك حواىل عرشة تحالفات 
تمّثل املكّون الس�ّنّي، معظمها منضوية 

يف كتلة »تحالف القوى العراقّية«.

وع�ىل الرغم من املؤتم�رات التي نّظمتها 
األطراف يف العام املايض، وأهّمها تلك التي 
عق�دت يف أنق�رة وعّم�ان، برعاية بعض 
ال�دول العربّي�ة وتركيا لتوحي�د األطراف 
السّنّية وتأسيس مرشوع سيايّس موّحد، 
إاّل أّنه�ا ل�م تتمّك�ن من تش�كيل تحالف 
سيايّس شامل، ألسباب كثرة يف مقّدمتها 
»الراع عىل الزعامة«، كما عّر القيادّي 

يف تحالف »القرار العراقّي« ظافر العاني. 
وقال العان�ي إّن »املؤتمرات التي عقدتها 
األطراف الس�ّنّية يف الفرتة املاضية كانت 
حول م�رشوع س�ّنّي موّح�د، إاّل أّن هذا 
امل�رشوع ل�م يكتم�ل بس�بب االنقس�ام 
الحاصل بني »س�ّنة الس�لطة« و«س�ّنة 

املعارضة«، بحسب تعبره.
التفاصيل ص3

األحزاب السنية تواجه »التشظي« بسبب »الرتتيب«
 يف قوائم التحالفات
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         بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، 
أم�س االثنني، ان البعض اراد ان ترمى 
مبال�غ مؤتم�ر الكوي�ت ع�ى العراق 
حت�ى يحصل الفاس�دون ع�ى الجزء 
االكرب، فيما بني ان االستفتاء كان فيه 
تبعات خطرية عى االقليم، أشار اىل ان 

مطارات كردستان ستفتح قريبا.
م�ع  مقابل�ة  يف  العب�ادي  وق�ال 
تلفزيون ال��DW االملاني ان »التحالف 
الدويل انش�أ ملحاربة داعش يف العراق، 
لكنن�ا ال نري�د الع�ودة اىل ال�وراء كما 
حصل يف الس�ابق«، مبينا »اننا ال نريد 
قوات عس�كرية تقوم ب�اي جهد قتايل 

او اي جهد عسكري«.
يواج�ه رئيس الوزراء موجة رفض 
كبرية قد تؤدي إىل استجوابه يف الربملان 
بسبب تواجد قوات أمريكية يف العراق، 
وتتساءل لجنة األمن والدفاع الربملانية 
عن عمل هذه الق�وات يف العراق، وإذا 

ما كان لها أي عمليات ميدانية.
»مؤتم�ر  ان  العب�ادي  واض�اف 
الكويت انجاز وهو مرحلة اوىل، وهناك 
تفاؤل واهتمام كبري من قبل الرشكات 
االس�تثمارية والدول ونظ�رة ايجابية 
للعراق«، مشرياً اىل ان »الجانب االيراني 
اخربنا ان�ه يريد مس�اعدة العراق من 

خالل رشكاته«.
وتابع العب�ادي ان »البعض اراد ان 
يت�م رمي مبال�غ مؤتم�ر الكويت عى 

الع�راق بدون حس�اب، حت�ى يحصل 
الفاس�دين عى الجزء االكرب«، الفتا اىل 

»اننا لن نسمح بذلك«.
وقد وصلت تعه�دات الدول املانحة  
يف مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد 
يف الكوي�ت، إىل نح�و 30 ملي�ار دوالر، 
بينم�ا كان العراق يأم�ل يف أن يحصل 

عى تعهدات بنحو 88 مليار دوالر يف.
وبش�أن العالق�ة م�ع كردس�تان، 
اكد العب�ادي ان »االس�تفتاء كان فيه 
تبعات خطرية ع�ى االقليم«، موضحا 
»اننا نقرتب من توفري رواتب موظفي 
االقليم�ن ولكن يج�ب ان تكون هناك 
رقاب�ة صحيح�ة حتى نضم�ن ذهاب 
الروات�ب للموظف ال لتابع�ي االحزاب 

وهذه قضية خطرية«.
وبني انه »يف الف�رتة القليلة املقبلة 
س�نفتح املطارات اربيل والس�ليمانية 
للس�فر اىل الخ�ارج، بع�د ضم�ان ان 
تكون الس�لطة االتحادي�ة موجودة يف 

مطارات االقليم«.
الحكوم�ة  ب�ني  العالق�ة  وتش�هد 
االتحادي�ة وإقلي�م كردس�تان توت�را 
كبريا، بعد إجراء األخري اس�تفتاء عى 
االنفص�ال يف الخام�س والعرشين من 
أيلول املايض، ما دفع رئيس الحكومة 
إىل ف�رض  العب�ادي  املركزي�ة حي�در 
إج�راءات ع�دة بينها إيق�اف الرحالت 
الدولية يف مطاري أربيل والسليمانية، 
املناف�ذ  بتس�ليم  اإلقلي�م  ومطالب�ة 

الحدودية الربية كافة.

كشف عن عرض ايراني باملساعدة يف اإلعمار من خالل الشركات االستثمارية

رئيس الوزراء: قريبا سنفتح مطارات كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرئاس�ة اللبناني�ة، أن�س االثنني، أن 
رئيس الجمهورية العماد ميش�ال عون س�يصل 

العاصمة بغداد الثالثاء يف زيارة رسمية.
وقالت الرئاسة يف بيان إن »رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون يغادر صباح )الثالثاء( لبنان 
متوجه�اً اىل الع�راق يف زيارة رس�مية بدعوة من 

رئيس جمهوريتها فؤاد معصوم«.
وأض�اف البيان أن »الرئيس عون س�يجري يف 
العراق محادثات م�ع كل من رئيس الجمهورية، 
ورئيس الحكومة حيدر العبادي، ورئيس مجلس 
الن�واب س�ليم الجب�وري، كم�ا ي�زور مطرانية 

الرسيان الكاثوليك ونصب الجندي املجهول«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد رئيس جهاز اإلدعاء العام القايض موفق 
العبيدي اجتماعا موسعا ضم ممثلني عن وزارات 
الخارجي�ة والداخلي�ة والدف�اع والع�دل واألمانة 

العامة ملجلس الوزراء وهيئة الحشد الشعبي.
وق�ال القايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعى إن »االجتماع الذي 
عقد صباح الي�وم االثنني ناقش الس�بل الكفيلة 
لتع�اون الجه�ات املختلفة مع مجل�س القضاء 

األعى بما يرتبط باملواضيع ذات الصلة«.
ناق�ش  »كم�ا  الرس�مي  املتح�دث  وأض�اف 
االجتماع التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية 
الخاصة بحقوق اإلنسان وآليات التعاطي معها«، 
الفتا إىل أن »رئيس االدع�اء العام العبيدي أكد أن 
أغل�ب ه�ذه التقارير التي تردنا م�ن جهات عدة 
تفتق�ر إىل األدلة القانونية وتعتمد عى اإلخبارات 

املرسلة«.
وب�ني القايض بريق�دار أن »االجتم�اع خلص 
إىل تعزي�ز التع�اون ب�ني مجلس القض�اء األعى 
والجهات الحكومية ، واعتماد مبدأ الشفافية بما 
يرتبط بالقضاي�ا املنظورة أمام املحاكم العراقية 

خاصة ما يرتبط منها بدعاوى اإلرهاب«.

رئيس االدعاء العام
 جيتمع بممثيل األمانة العامة ووزارات الدفاع 

والداخلية وهيئة احلشد

اليـوم.. الرئيـس اللبنـاين 
يف زيارة رسمية إىل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئيس التحالف 
الوطن�ي بمكتبه يف بغ�داد مفتي الديار الس�ورية 
الش�يخ احمد بدر الدين حس�ون يرافقه الس�فري 

السوري يف بغداد صطام جدعان الدندح.
وبح�ث الحكيم م�ع املفتي الس�وري مكافحة 

التطرف واشاعة السالم. وناقش السيد الحكيم مع 
حسون تطور العالقات الثنائية بني البلدين واهمية 
تطويره�ا بم�ا يخدم الش�عبني الش�قيقني، حيث 
اكد الحكيم عى اهمي�ة التصدي لخطاب التطرف 
والكراهي�ة واش�اعة اج�واء الس�الم والتعاي�ش، 
داعي�ا اىل تغليب لغة الحوار والرتكيز عى املش�رتك 
االس�المي الوطني. وعن واقع العراق، اكد الحكيم 

ان الع�راق امام تحد رابع والبد م�ن االنتصار فيه 
يتمثل ببناء الدولة، مش�ريا اىل ان النجاح يف الرابع 
س�يكون حافظا ومتوجا لالنتصارات العس�كرية 
عى داع�ش والسياس�ية ع�ى نزع�ات االنفصال 
والتقسيم واملجتمعية عى الخطاب الطائفي، الفتا 
اىل ان دماء العراقيني وتضحياتهم كانت وقود تلك 

االنتصارات .

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الداخلي�ة العراقي قاس�م 
األعرج�ي، أم�س االثن�ني، عم�ق ومتانة 
والع�راق  االردن  ترب�ط  الت�ي  العالق�ات 
والتطور الذي تشهده يف مختلف املجاالت.

وق�ال االعرجي يف مؤتم�ر صحفي عقده 
بمقر السفارة العراقية بعمان، انه »نقدر 
مواق�ف االردن الداعم�ة للع�راق وأمن�ه 
واستقراره والجهود العراقية يف محاربة 
اإلره�اب والعصابات اإلرهابية«، مش�ريا 
اىل ان »افتتاح معرب طريبيل وتوفر األمان 
لهذه الطريق انعك�س ايجابا عى حركة 

التجارة واالقتصاد بني البلدين«.
واش�ار اىل ان »زيارتن�ا ل�أردن مهمة 
وجاءت لتعزيز العالق�ات القائمة وبحث 
ع�دد م�ن القضاي�ا األمنية والسياس�ية 
واالقتصادية املشرتكة«، مبينا انها »كانت 

ناجحة ومثمرة بكل املقاييس«.
ق�د  العراق�ي  الداخلي�ة  وزي�ر  وكان 
التقى بمقر السفارة قبيل انعقاد املؤتمر 
الصحف�ي ابناء الج����الي�ة العراقية يف 
عمان.يش�ار اىل ان وزير الداخلية قاس�م 
االعرج�ي وص�ل ي�وم الس�بت امل�ايض، 
اىل االردن لبح�ث ع����دد م�ن امللف�ات 

واالتفاقيات االمنية.

         بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة الجنايات املركزية املتخصصة بنظر اإلرهاب 
والجريم�ة املنظم�ة أحكاماً بالس�جن املؤبد بحق عرش نس�اء 
ينتمني إىل تنظيم داعش اإلرهابي، وأصدرت حكماً آخر باإلعدام 
بحق إرهابية تركية الجنسية. وقال القايض عبد الستار بريقدار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعى يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »املحكمة الجنائية املركزية يف استئناف 
بغداد/الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمني إىل تنظيم 
داعش اإلرهابي من جنسيات مختلفة بينها الرتكية واألذرية«.

وأضاف بريقدار أن »املحكمة أصدرت عرشة أحكام بالسجن 
املؤبد بحق عرش نساء بعد إدانتهن باإلرهاب، فيما قضت حكماً 

باإلعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية الرتكية«.
وتاب�ع بريق�دار أن »تل�ك األحكام تأت�ي وفق أح�كام املادة 
الرابع�ة /1 من قانون مكافحة اإلره�اب و بداللة املادة الثانية 
3/1«، الفت�ا إىل أن »األحكام ابتدائي�ة قابلة للتمييز التلقائي يف 

محكمة التمييز االتحادية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال قائ�د القوات الربية الفريق رياض توفيق، أمس اإلثنني، 
إن الب�رة ستش�هد فرضا للقان�ون، نافيا ما ج�رى تداوله يف 
وس�ائل اإلعالم حول اإلعداد لعملية عسكرية تستهدف السالح 
لدى العشائر. وأضاف توفيق يف مؤتمر صحفي حرضته، أن »ما 
جرى تداوله يف وس�ائل اإلعالم غري دقيق؛ ألننا لن نش�ن عملية 
عس�كرية، بل س�نتحرك لفرض القانون يف املحافظة وتوس�يع 
مدى انتشار قواتنا عى األرض«. وأوضح أن »القوات التي وصلت 
قب�ل أيام إىل البرة س�تعمل ع�ى فرض القانون«، مس�تبعدا 
»ب�دء عملية عس�كرية كربى يتم تنفيذها حس�ب التريحات 
الس�ابقة«. وكان من املقرر أن تنفذ عملية عسكرية تحت اسم 
»صولة املطرقة« بعد أن أصدر رئيس الوزراء أمراً بإرسال ثالث 
ألوية إىل البرة مس�لحني بآليات عس�كرية ودبابات »برامز«، 
وتتمركز القوة املرسلة يف الوقت الحايل بقيادة عمليات البرة.  
وتباح�ث رئيس أركان الجي�ش الفريق عثم�ان الغانمي وقائد 
القوة الربية رياض مع قائد عمليات البرة الفريق الركن جليل 
الش�مري حول تداعي�ات األوضاع األمني�ة يف املحافظة وكيفية 

التعامل مع العصابات املسلحة والخارجني عن القانون.

القضاء: اإلعدام لرتكية
 والسجن املؤبد لعرش إرهابيات أخريات 

من جنسيات خمتلفة

قائد القوات الربية ينفي شن عملية عسكرية 
عىل البرصة: سنفرض القانون 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس املجلس االعى اإلسالمي 
هم�ام حم�ودي، أم�س االثن�ني، ان 
الع�راق واي�ران جبه�ة واح�دة ضد 
االٍره�اب، فيما اش�ار اىل رفضه الي 
تواجد أمريكي باملنطقة. وقال مكتب 
حم�ودي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة من�ه ان »رئيس 

هم�ام  اإلس�المي  االع�ى  املجل�س 
حمودي اس�تقبل يف مكتبه مستشار 
االيراني�ة  االس�المية  الث�ورة  قائ�د 
عيل اك�رب واليتي والوف�د املرافق له، 
بحضور رئي�س تحالف الفتح هادي 
العام�ري«، مبين�ا انه »تم مناقش�ة 
اهم املستجدات عى الصعيد السيايس 
واالمني واإلقتص�ادي لكال البلدين«. 
واضاف املكتب ان »حمودي وواليتي 

اتفقا عى رفض اي تواجد عس�كري 
أمريكي يف املنطقة«. وش�دد حمودي 
خ�الل البيان »ع�ى ان هذه الخطوة 
له�ا غاياته�ا وأهدافه�ا الخبيث�ة«، 
داعيا اىل »اس�تمرار التعاون ملواجهة 
مخطط�ات الع�دو«.  ب�دوره، ق�ال 
واليت�ي ان »العالقات االس�رتاتيجية 
بني الدولتني حاسمة ملستقبل منطقة 
الرشق االوس�ط بأكمله«، معربآ عن 

امل�ه ان »تش�هد العالق�ات الثنائية 
مستوى اوسع بتفعيل املجاالت ذات 
االهتمام املش�رتك«. وشن مستشار 
املرش�د اإليراني عيل أك�رب واليتي، يف 
وق�ت س�ابق، هجوما ع�ى الواليات 
معه�ا  املتحالف�ة  وال�دول  املتح�دة 
يف املنطق�ة، مؤك�دا أن�ه ل�وال بالده 
لسقطت دمش�ق وبغداد وقطر، وملا 

تمكن الروس من فعل يشء.

محودي يؤكد لواليتي: نرفض اي تواجد أمريكي باملنطقة

وزير الداخلية من االردن: افتتاح معرب طريبيل سينعكس 
ايـجـابـًا عىل البلدين

احلكيم يبحث مع مفتي الديار السورية مكافحة التطرف 
واشاعة اجواء السالم

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أمس 
االثنني، ان وفدا س�عوديا زار منفذ عرعر 

لصيانته وتأهيله.
يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل  تلقت  بيان 
منه،  نس�خة  العراقي« 
ان�ه »يف إط�ار الجه�ود 
املكثف�ة لتفعي�ل منفذ 
زار  الح�دودي،  عرع�ر 
أم�س وف�د قادماً  يوم 
ألعربي�ة  اململك�ة  م�ن 
الس�عودية مؤل�ف من 
وع�رشون  خمس����ة 
ش�خصا ثالث�ة منه�م 
ينتسبون اىل وزارة املالية 

الس�عودية كمرك منفذ عرعر السعودي، 
واألثن�ان والعرشون االخرين مهندس�ني 
ينتسبون اىل ثمانية عرش رشكة مقاالت 
مختلف�ة العناوين واالس�ماء«. واضاف 

ان »الغاي�ة م�ن الزيارة االط�الع ميدانياً 
م�ن قب�ل ال�رشكات واملهندس�ني ع�ى 
موقع املرشوع لصيان�ة وتأهيل املنفذ«، 
مشريا اىل انه »تم اس�تقبالهم يف الحدود 
الس�عودية  العراقي�ة 
واصطحابه�م اىل داخل 
والتج�وال معهم  املنفذ 
التفاصيل  كافة  ملعرفة 
وحس�ب التصميم الذي 

تم اعداده سلفا«.
واعلن عضو مجلس 
االنب�ار  محاف����ظ�ة 
ياس�ني، يف 14  محم�د 
اب 2017، ع�ن افتتاح 
منف�ذ عرع�ر الحدودي 
لغرض التبادل التجاري 

مع السعودية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس االثنني، عزمها 
إجراء مباحثات مع تركيا من أجل اس�تئناف 
الص�ادرات النفطي�ة العراقي�ة ع�رب مين�اء 
جيهان الرتكي، مؤكدة حرصها عى استئناف 
عملي�ة تصدير النف�ط العراق�ي عرب رشكة 

تسويق النفط )س�ومو( حراً. وقال 
املتحدث باس�م الوزارة عاصم جهاد يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »وفداً وزارياً رفيعاً يرأسه وزير 
النفط جبار عيل اللعيبي س�يزور تركيا 
نهاية االس�بوع الحايل إلجراء مباحثات 
الثنائي�ة  العالق�ات  بتطوي�ر  تتعل�ق 
وتوس�يع آفاق حج�م التعاون يف مجال 
النفط والطاقة، فض�ال عن بحث ملف 
اس�تئناف الصادرات النفطية العراقية 

عرب ميناء جيهان الرتكي«. وأضاف جهاد، أن 
»وزير النفط س�يلتقي بنظريه الرتكي وعدد 
من املس�ؤولني هناك، لتأكيد ح�رص العراق 
والوزارة عى بناء جسور من الثقة والتعاون 
وص�وال إىل اتف�اق يعزز من متان�ة العالقات 
الثنائي�ة واس�تئناف عملي�ة تصدي�ر النفط 
العراق�ي عرب رشكة تس�ويق النفط س�ومو 

ح�را«، مش�رياً إىل أن »الزيارة س�تتضمن 
أيضا دع�وة ال�رشكات الرتكي�ة املتخصصة 
لتنفيذ املشاريع االستثمارية املعلنة من قبل 
ال�وزارة وللمس�اهمة واملش�اركة يف تطوير 
القط�اع النفطي«. ولفت جهاد، اىل ان »هذه 
الزيارة تاتي استكماال للمباحثات التي جرت 
يف بغداد قبل نهاية العام املايض«. وأكد وزير 
النف�ط جبار ع�يل اللعيب�ي، يف ترشين 
الرئي�ي  املع�وق  أن   ،2017 الثان�ي 
لتصدي�ر النفط م�ن كرك�وك لجيهان 
الرتك�ي هو مطالبة تركي�ا لالقليم ب�4 
ملي�ارات دوالر. يذك�ر أن وزارة النفط 
ب�دأت بتصدي�ر نفط كرك�وك اىل ميناء 
جيه�ان الرتك�ي ع�رب االنب�وب إقلي�م 
كردس�تان الذي قام بإنش�ائه لتصدير 
نفط�ه إىل الخ�ارج م�ن دون موافق�ة 

الحكومة املركزية.

املنافذ احلدودية تكشف عن زيارة وفد سعودي
 ملنفذ عرعر لصيانته وتأهيله

العراق يبحث مع تركيا استئناف الصادرات النفطية
 عرب ميناء جيهان



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1620 )  February  20  Tue 2018    العدد ) 1620 ( 20 شباط 2018          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن ميزات مالية عديدة يقدمها عن طريق توطني رواتب موظفي 
دوائر الدولة الكرتونياً وإصدار بطاقة املاسرت كارد الدولية لهم تمهيداً ملنحهم السلف والقروض.

وذك�ر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »تم عقد العديد من 
ورش العم�ل مع بعض دوائ�ر ووزارات الدولة حول الخدمات املالية الت�ي يقدمها املرصف وباألخص 
خدمة بطاقات املاس�رت كارد وباس�تخدامها يمكن للمس�تفيدين منها س�حب االموال من أي مرصف 
داخل العراق وخارجه ويمكن التس�وق بها الكرتونياً«. وأضاف كما تم »عقد ورشة عمل مع الجامعة 
التقنية الوس�طى وحرضه ممثلون عن املرصف والرشكة العاملية للبطاقة الذكية واس�تعرضت فيها 
كافة الجوانب املتعلقة بطريقة الحصول عىل املاسرت كارد وكيفية تفعيل البطاقة االلكرتونية وطريقة 
الكود الرسي الخاص بها فضال عن استخدامها ومميزاتها«. وتاعب البيان »كما استمع ممثلو املرصف 
ورشكة البطاقة الذكية اىل استفس�ارات الحارضين وأجاب عىل أسئلتهم وتحديداً فيما يتعلق بتوطني 

رواتب موظفي الدولة والخدمات التي يرافق تلك الخطوة يف منح السلف والقروض لهم«.

الرافدين يعلن عن »ميزات مالية« تتضمن السلف والقروض للموظفني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدرت هيئة الحش�د الشعبي، أمس األثنني، 
لعصاب�ات  الغ�ادر  الكم�ني  يوض�ح  بيان�اً 
الحويج�ة  قض�اء  يف  االرهابي�ة  »داع�ش« 
جن�وب غرب محافظة كرك�وك ضد مقاتلني 
يف الحشد الش�عبي، وفيما أمر رئيس الوزراء 
بفتح تحقيق عاجل حول مالبس�ات الحادثة 
اإلجرامية، بدأت القوات األمنية بش�ن حملة 

أمنية لتطهري املنطقة.
وذك�ر بي�ان الع�الم الحش�د الش�عبي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه أنه »تبارش 
من�ذ أيام ق�وة خاصة من الحش�د الش�عبي 
عملي�ات نوعية العتقال ع�دد من االرهابيني 
والخاليا النائمة يف منطقة الحويجة واملناطق 
املحيطة بها وتمكنت هذه القوة من تحقيق 
انج�ازات مهم�ة إثر ثم�ان عملي�ات تم من 
خالله�ا اعتق�ال عدد كب�ري م�ن االرهابيني 

بينهم قادة«.
وأضاف، انه »ويف مس�اء ي�وم االحد تعرضت 
ه�ذه الق�وة لكمني غادر من قب�ل مجموعة 
ارهابية من املنطقة متنكرة بالزي العسكري 
مما ادى اىل اشتباكات عنيفة دامت الكثر من 
س�اعتني حيث بادرت قوة اخرى من الحشد 
الش�عبي بالدخول اىل املنطقة والتدخل لدحر 

العدو وقتل عدد منهم«.
وأش�ار البي�ان اىل انه »وبس�بب كث�رة اعداد 
املهاجمني واالجواء الجوية الصعبة استشهد 

27 عنرصاً من القوة الخاصة املحارصة«.
ولفت اىل انه »ويف الوقت الذي يفتخر الحش�د 
الشعبي بتقديم املزيد من الدماء خدمة المن 
الع�راق ويعاهد املرجعية الرش�يدة والقيادة 
العلي�ا بامل�ي قدم�ا نح�و ف�رض القانون 
والقضاء ع�ىل الخاليا النائم�ة يف البالد فانه 
يش�دد عىل أهمي�ة التعاون م�ن أجل تطهري 
ويهي�ب  منه�م،  املح�ررة  املناط�ق  جمي�ع 
باهايل تل�ك املناطق للتع�اون من اجل فضح 

االرهابيني املتواجدين بينهم«.
ب�دوره، أم�ر رئي�س ال�وزراء القائ�د العام 
للقوات املسلحة حيدر العبادي بفتح تحقيق 
عاج�ل ح�ول مالبس�ات الحادث�ة اإلجرامية 
التي تعرضت لها قوة من الحش�د الشعبي يف 

منطقة السعدونية.
وق�ال رئي�س هي�أة الحش�د الش�عبي فالح 
الفي�اض يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »رئيس الوزراء القائد العام 

للقوات املس�لحة حي�در العب�ادي أمر بفتح 
تحقيق عاج�ل بالحادثة اإلجرامي�ة الغادرة 
التي تعرضت لها قوة من الحش�د الشعبي يف 
منطقة الس�عدونية بقضاء الحويجة ضمن 

محافظة كركوك«.
اع�رب  »العب�ادي  ان  الفي�اض،  وأض�اف 
ع�ن تعازيه ومواس�اته م�ع ذوي الش�هداء 
الش�هداء  »دم�اء  أن  مؤك�دا  املغدوري�ن«، 
املغدورين لن تذهب وس�نثأر له�م بالقضاء 
ع�ىل آخ�ر بقاي�ا خالي�ا عصاب�ات داع�ش 
اإلجرامي�ة«. بدوره، أعل�ن مجلس محافظة 

الب�رصة الحداد مل�دة ثالثة أيام عىل ش�هداء 
حادثة السعدونية يف محافظة كركوك.

وق�ال املجل�س يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »يعل�ن الحداد 
ثالث�ة أي�ام يف املحافظة عىل أرواح الش�هداء 
الذين استش�هدوا يف العملية الغادرة لداعش 

اإلرهابي يف الحويجة«.
وطال�ب الحكوم�ة بالتحقي�ق الف�وري بهذ 
الخ�رق الكب�ري ملن�ع تك�راره والحفاظ عىل 

سالمة املقاتلني ».
ورّداً ع�ىل ما حدث، أكد األم�ني العام ملنظمة 

»ب�در« هادي العام�ري أن »اإلرهاب« ما زال 
موجوداً يف بعض املناطق الرخوة.

وق�ال العام�ري يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، »ببالغ الحزن واألىس 
تلقينا نبأ استش�هاد ثلة من أبنائنا املرابطني 
األرض  ع�ن  املدافع�ني  ال�رشف  س�واتر  يف 
والع�رض ض�د أرشس عدو م�رغ العراقيون 

أنفه بالرتاب«.
وأض�اف، »انن�ي إذ أق�دم التع�ازي لعوائ�ل 
الشهداء وش�عبنا العراقي الصابر واملرجعية 
الديني�ة العليا ب هذه الكوكبة التي روت أرض 

الوطن يف قاط�ع الحويجه بكمني غدر بائس 
فأننا نهيب بقواتنا األمنية بمختلف صنوفها 
بأخ�ذ الحيطة والح�ذر ألن اإلره�اب ما زال 

موجوداً يف بعض املناطق الرخوة«.
وتابع العامري قائالً، »اعاهدكم أننا سنسحق 
رأس األفعى وس�نأخذ بثأر الشهداء أضعافاً 
مضاعفة وس�نجعل الدواعش األوباش عربة 
مل�ن تس�ول له نفس�ه العب�ث بأم�ن العراق 

ودماء أبنائه«.
يف الغض�ون، أعلنت قوات الحش�د الش�عبي 
والرشطة االتحادية إنط�الق عمليات تطهري 

منطقة الس�عدونية. وذك�رت مديرية اعالم 
الحشد الش�عبي، أن »قوات الحشد وقطعات 
الرشط�ة االتحادي�ة وبإس�ناد م�ن ط�ريان 
الجيش ب�ارشت، اإلثن�ني، بعملي�ات تطهري 
الس�عدونية جن�وب غرب كرك�وك من خاليا 
داع�ش اإلرهابية«. وأضاف�ت، أن »العمليات 
األمنية تأتي بعد ان استهدفت خاليا التنظيم 
اإلجرامي األح�د، عددا من املدنيني والحش�د 
الق�وات االمني�ة، يف مناط�ق جن�وب قضاء 
الحويجة املحرر، عن طريق نصب س�يطرات 

وهمية وعمليات مباغتة«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

من بني 27 تحالفاً سّجلتها املفوّضّية 
املس�تقلّة العليا لالنتخابات يف العراق، 
اس�تعداداً لالنتخاب�ات العاّمة املقّررة 
يف أّي�ار املقب�ل، هن�اك ح�واىل ع�رشة 
الس�ّنّي،  املك�ّون  تمّث�ل  تحالف�ات 
معظمه�ا منضوية يف كتل�ة »تحالف 

القوى العراقّية«.
وعىل الرغم من املؤتمرات التي نّظمتها 
األطراف يف الع�ام املايض، وأهّمها تلك 
التي عقدت يف أنق�رة وعّمان، برعاية 
بعض ال�دول العربّي�ة وتركيا لتوحيد 
األط�راف الس�ّنّية وتأس�يس مرشوع 
س�يايّس موّحد، إاّل أّنها لم تتمّكن من 
تشكيل تحالف سيايّس شامل، ألسباب 
ع�ىل  »ال�رصاع  مقّدمته�ا  يف  كث�رية 
الزعامة«، كما عرّب القيادّي يف تحالف 

»القرار العراقّي« ظافر العاني.
الت�ي  »املؤتم�رات  إّن  العان�ي  وق�ال 
عقدته�ا األط�راف الس�ّنّية يف الف�رتة 
املاضي�ة كانت ح�ول مرشوع س�ّنّي 
موّح�د، إاّل أّن ه�ذا املرشوع لم يكتمل 
بس�بب االنقس�ام الحاصل بني »سّنة 
الس�لطة« و«سّنة املعارضة«، بحسب 

تعبريه.
وأردف، قائالً: »لكّن الس�بب الرئييّس 
لهذه التحالف�ات االنتخابّية الس�ّنّية 
الكث�رية ه�و ال�رصاع ع�ىل الزعامة، 
الش�خصّيات  م�ن  الكث�ري  فهن�اك 
السياس�ّية ترى أّنها يج�ب أن تتزّعم 
التحالفات أو القوائ�م االنتخابّية وأّن 
إدراجها يف تسلس�ل متأّخ�ر يؤّثر عىل 

رمزّيتها وشعبّيتها«. وإذا كان تحالف 
األح�زاب  يض�ّم  العراق�ّي«  »الق�رار 
الس�ّنّية الرصف�ة، فإّن أطرافاً س�ّنّية 
مهّم�ة أخ�رى اخت�ارت االنضمام إىل 
قي�ادة زعي�م تحالف »الوطنّي�ة« إياد 
ع�اّلوي، وه�و لي�ربايلّ ش�يعّي س�بق 
يف  الس�ّنّية  الق�وى  غالبّي�ة  وتزّع�م 
انتخاب�ات عام 2010، وه�ي »الكتلة 
املطل�ك،  صال�ح  بزعام�ة  العربّي�ة« 
و«التجّم�ع املدنّي لإلص�الح« بزعامة 
س�ليم الجّبوري، و14 حزباً سّنّياً من 

املحافظات الش�مالّية والغربّية، تحت 
مسّمى »تحالف ائتالف الوطنّية«.

مع ذلك، فإّن عضو تحالف »الوطنّية« 
عب�د الكري�م عبطان يرف�ض وصف 
التحال�ف ب�«الطائف�ّي« أو أّن�ه فق�د 
أّن  طبيعت�ه الليربالّي�ة، وش�ّدد ع�ىل 
التحالف »حاول ضّم األطراف السّنّية 
حّت�ى يمّثل جميع األط�راف العراقّية 
التي س�بق وكانت مع�ه يف انتخابات 
ع�ام 2010«. وعن أس�باب عدم ضّم 
التحال�ف  أو  جه�ات ش�يعّية ب�ارزة 

مع كت�ل النجيفي والخنج�ر، أوضح 
عبط�ان أّن »االخت�الف ح�ول ترتيب 
أسماء املرّشحني يف القوائم االنتخابّية 
يعّد الس�بب األبرز لذل�ك، وعىل الرغم 
م�ن ذل�ك، انتهت مفاوضات توس�يع 
تحالف »الوطنّية« بض�ّم أعداد كبرية 
عبط�ان  واس�تبعد  األح�زاب«.  م�ن 
»تأثري دول إقليمّية عىل رس�م خارطة 
التحالف�ات الس�ّنّية«، لكّن�ه حّذر من 
»تعّثر إعادة النازحني واالس�تقرار إىل 
املدن املحّررة وعدم نزع س�الح بعض 

الجهات التي ستشارك يف االنتخابات، 
األمر الذي سيؤّدي إىل تغيري يف التمثيل 

السيايّس للمكّونات«.
أّما تحالف »التضامن« بزعامة وّضاح 
الصدي�د، وه�و ش�خصّية عش�ائرّية 
غ�ري معروفة ع�ىل مس�توى العملّية 
السياس�ّية، فق�د ضّم ثالث�ة كيانات 
وأم�ل  التضام�ن  )ح�زب  انتخابّي�ة 
الع�راق والع�راق هوّيتن�ا(، وكلّها لم 
تدخ�ل االنتخاب�ات من قبل، ل�ذا فإّن 
توّقع حصوله�ا عىل مقاع�د برملانّية 

كثرية أمر صعب للغاية، خصوصاً وأّن 
تحالفات سّنّية أخرى تشّكلت لدخول 
)محافظ�ات(  دوائ�ر  يف  االنتخاب�ات 
معّين�ة، مث�ل »صالح الدي�ن هوّيتنا« 
و«دياىل التح�ّدي« و«األنبار هوّيتنا«، 
معروف�ة،  سياس�ّية  أحزاب�اً  تض�ّم 
وتمتلك الخ�ربة الكافية للحصول عىل 
ع�دد أكرب من األصوات، مث�ل »الحّل« 
بزعام�ة جم�ال الكرب�ويل، و«الوفاء« 

بزعامة قاسم الفهداوي.
وإذا م�ا توّفرت الظروف املناس�بة يف 

املناطق املحّررة من »داعش« وتمّكنت 
كّل هذه األطراف السّنّية من الحصول 
ع�ىل العدد املعت�اد من املقاع�د يف كّل 
دورة انتخابّي�ة )80 إىل 90 مقع�داً(، 
فإّنها ستكون أمام االختبار ذاته التي 
ستخوضه تحالفات املكوّنات األخرى، 
وهو العمل كقوائم »وطنّية« وتتحالف 
عىل أس�اس تشابه الربامج االنتخابّية 
واألهداف املش�رتكة، أو أّنها ستتجّمع 
عىل أس�اس الطائفة، واختيار رئيس 
الربملان الذي يك�ون من حّصة املكّون 

السّنّي كما جرت العادة.
أغلب الظ�ّن أّن »التش�ّظي« أو التعّدد 
الحاصل هو ألسباب سياسّية الختبار 
أّن  حي�ث  االنتخاب�ات،  يف  الش�عبّية 
التحال�ف الذي يحصل ع�ىل أكرب عدد 
م�ن األص�وات، ه�و الذي س�يحصل 
ع�ىل املناص�ب املهّم�ة التي س�تكون 
م�ن حّص�ة الس�ّنة. كم�ا أّن كيفّي�ة 
توزيع املرّشحني عىل القوائم واختيار 
الزعام�ات ق�د لعب�ا دوراً يف تش�كيل 
خارطة األحزاب والتحالفات الس�ّنّية 

لخوض االنتخابات املقبلة.
كما أّن ن�درة األحزاب غ�ري الطائفّية 
تزي�د م�ن  االنتخاب�ات  يف  املش�رتكة 
العاب�رة  القوائ�م  تش�كيل  صعوب�ة 
بع�ض  تض�ّم  فه�ي  للطوائ�ف، 
الش�خصّيات م�ن الطوائف األخرى يف 
أحسن الظروف، وال تتألّف من أحزاب 
»وطنّية«، بمعنى أّن التقسيم الطائفّي 
يبقى مستمرّاً حّتى داخل التحالف أو 
القائمة الواح�دة، األمر الذي ينعكس 

عىل توزيع املناصب الحقاً.

البصرة يف حداد لـ)3( أيام.. ورئيس الوزراء يأمر بفتح »حتقيق فوري«.. وقيادات أمنية: سنسحق رأس األفعى

ثأرا لشهداء السعدونية: انطالق عملية أمنية يف كركوك

صراع الزعامات بني القيادات يف تصاعد

األحزاب السنية تواجه »التشظي« بسبب »الرتتيب« يف قوائم التحالفات

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن التحالف ال�دويل الذي تقوده واش�نطن، 
أم�س االثنني، إن دفع�ة جديدة م�ن مقاتالت 
»إف-16« س�تصل إىل العراق اعتبارا من العام 

املقبل.
وقال نائب قائ�د قوات التحال�ف الدويل امليجر 
جنرال أن�درو كروفت إن العراق سيتس�لم 13 
طائ�رة من ط�راز »إف - 16« يف غضون العام 
املقبل عىل األرج�ح، لريتفع مجموع الطائرات 

من هذا الطراز التي يملكها العراق إىل 34.
وأضاف كروف�ت يف ترصيح لتلفزيون )الحرة( 
األمريكي الناطق بالعربي�ة، أن »القوة الجوية 
العراقي�ة بات�ت أكثر ق�درة اآلن ع�ىل القضاء 

عىل التنظيمات اإلرهابية عرب اس�تخدام هذه 
الطائ�رات«. وأكد أن »التحالف الدويل س�يعمل 
عىل تعزي�ز ق�درات الق�وة الجوي�ة العراقية، 
وتدريبها كي تتمك�ن من تدريب طيارين جدد 

الستخدام ال�«إف—16«.
وتاب�ع القائد العس�كري األمريك�ي أن »هناك 
طيارين عراقيني يتلقون دروس�ا يف قاعدة بلد 
الجوي�ة يف محافظ�ة صالح الدي�ن، فضال عن 

التدريب يف مجال هندسة الطريان«.
وأشار إىل أن التحالف ال يزال يستخدم طائرات 
اس�تطالع متط�ورة يف العراق، لضم�ان توفري 

الدعم الرضوري للقوات العراقية.
وبني كروفت أن التحالف الدويل سيواصل دعم 
الق�وات العراقي�ة لضم�ان عدم ع�ودة تنظيم 

»داعش« أو ظهور تنظيمات متشددة جديدة.
هذه الدفعة س�رتفع عدد الطائرات سيملكها 

العراق إىل 34 طائرة.
وأحدث سالح الجو العراقي فرقاً كبرياً يف الحرب 
عىل تنظيم »داعش« التي استمرت لنحو ثالثة 
أع�وام، إذ نف�ذت رضبات مهمة ض�د التنظيم 

أّدت إىل قتل قيادات بارزة يف »داعش«.
ول�م يوضح كروف�ت م�ا إذا كان�ت الطائرات 
س�تصل دفعة واح�دة إىل العراق أم عىل ش�كل 

دفعات منفصلة.
وكانت بغداد وواش�نطن أبرمتا اتفاقاً يف العام 

2011 لرشاء 36 مقاتلة من طراز »إف-16«.
وتسلم العراق الدفعة األوىل من تلك الطائرات يف 
تموز يولي�و 2015 ثم وصلت الدفعات األخرى 

تباعا يف السنوات الالحقة.
وأعل�ن الع�راق يف أواخر الع�ام املايض »النرص 
النهائي« عىل تنظيم داعش بعد حرب استمرت 
ثالث س�نوات وانتهت بط�رد التنظيم من ثلثي 

مساحة البالد.
واستخدم س�الح الجو العراقي مقاتالت »إف-

16« يف املع�ارك التي حظيت بدعم من التحالف 
ال�دويل بقيادة الوالي�ات املتحدة ض�د التنظيم 

املتطرف.
وتعتمد القوة الجوية العراقية عىل عدد محدود 
من مقاتالت روسية من طراز سوخوي تعاني 
م�ن التق�ادم، إضاف�ة إىل بع�ض املروحي�ات 
الهجومية الروسية، وطائرات من طراز سيسنا 

مزودة بصواريخ جو-أرض.

سرب القوة اجلوية من الطائرات األمريكية سريتفع إىل )34( طائرة

العراق سيتسلم الوجبة األخرية من )F16( العام املقبل



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1620(  الثالثاء 20 شباط 2018

الكويت: اإلفراج عن )60( حمكومًا يف قضية 
»اقتحام الربملان«

         بغداد / المستقبل العراقي

السودانية  السلطات  أطلقت 
رساح الع�رات من الناش�طني 
كان�ت  الذي�ن  واملعارض�ني 
الفائت خالل  الش�هر  اعتقلتهم 
تظاه�رات احتجاجية عىل غالء 
األس�عار، يف خط�وة تأت�ي بعد 
ثالث�ة أيام عىل انتقاد الس�فارة 
االمريكية يف الخرط�وم لظروف 
االنس�انية  »غ�ري  احتجازه�م 

واملهينة«.
وخ�رج املف�رج عنه�م م�ن 
سجن كوبر يف ش�مال العاصمة 
هاتفني »حري�ة، عدالة، ثورة«، 
وكان يف انتظارهم امام السجن 
الع�رات م�ن اف�راد عائالتهم 

الذين استقبلوهم باالحضان.
وكانت السلطات طلبت، عىل 
غري العادة، من مراس�ي وسائل 
االعالم الحضور اىل كوبر لتغطية 

خرب إطالق رساح هؤالء.
وق�ال مس�ؤول يف الحكومة 
للصحافي�ني ان اطالق رساحهم 
ت�م »بأم�ر م�ن الرئي�س عم�ر 

البشري«.
من جهت�ه قال نج�ل رئيس 
الوزراء االس�بق الصادق املهدي 
ال�ذي اط�اح بحكومت�ه انقالب 
قاده البش�ري يف 1989 »نحن لم 
نتح�رر بالكام�ل ألن العديد من 

رفاقنا ما زالوا يف السجن«.
س�جينا   40 نح�و  وش�وهد 
يخرج�ون من الس�جن الرئييس 
بحلول مس�اء األح�د وإن بعض 
زعماء املعارضة البارزين مازالوا 

محتجزين هناك.
وم�ن بني الش�خصيات التي 
اف�رج عنه�ا األح�د ع�دد م�ن 
كوادر حزب االم�ة، ابرز احزاب 
املعارض�ة، ويف مقدمه�م نائ�ب 
رئي�س الحزب فض�ل الله برمة 
ن�ارص، واألمينة العام�ة للحزب 

س�ارة نقد الل�ه. كما ش�ملت قائمة املف�رج عنهم 
الناش�طة يف مجال الدفاع عن حقوق االنس�ان أمل 
هبان�ي. ومنذ مطلع كان�ون الثاني امل�ايض قمعت 
الس�لطات الس�ودانية تظاه�رات احتجاجي�ة عىل 
ارتف�اع اس�عار امل�واد الغذائية ويف مقدمه�ا الخبز. 
وج�رت التظاه�رات يف العاصمة الخرط�وم وانحاء 
مختلف�ة من الب�الد ولكن رشطة مكافحة الش�غب 
وقوات االمن عم�دت اىل تفريقها مس�تخدمة الغاز 
املس�يل للدموع. وتم اعتقال ع�دد من قادة االحزاب 
املعارضة من�ذ بداية االحتجاجات. وأتى االفراج عن 
ه�ؤالء املعتقلني بع�د ثالثة ايام عىل ابداء الس�فارة 

االمريكي�ة يف الخرط�وم قلقها الحتجاز الس�لطات 
السودانية »املئات من القادة السياسيني والناشطني 
واملواطن�ني العاديني« واعتق�ال عدد كبري من هؤالء 
»يف ظ�روف غ�ري انس�انية ومهين�ة ب�دون وصول 

محاميهم او ارسهم اليهم«.
وكانت سفارات دول االتحاد االوروبي يف الخرطوم 
طالب�ت يف نهاي�ة كان�ون الثان�ي يف بي�ان مش�رك 

السلطات السودانية باالفراج عن املوقوفني.
ورفعت الواليات املتحدة يف ترين األول عقوبات 
اس�تمرت 20 عاما عىل الس�ودان مما دفع صندوق 
النق�د ال�دويل إىل حث�ه عىل تعوي�م عملت�ه من بني 
إج�راءات أخ�رى قال إنها قد تس�اعد ع�ىل انتعاش 

االقتصاد السوداني. ورفض السودان تعويم الجنيه 
ولكنه خفض قيمت�ه يف كانون الثاني وخفض دعم 
القم�ح مم�ا أدى إىل هبوط قيمة الجنيه يف الس�وق 
الس�وداء والتسبب يف زيادة أس�عار الخبز إىل املثلني 

األمر الذي أدى إىل مظاهرات ينايركانون الثاني.
وأجرب أيضا هبوط قيمة الجنيه يف السوق السوداء 
الس�لطات عىل خفض سعر رصفه مقابل الدوالر يف 
البن�وك. ويواجه االقتصاد الس�وداني صعوبات منذ 
انفصال الجنوب يف 2011 واس�تقطاعه ثالثة أرباع 

إنتاج السودان من النفط.
ويات�ي قرار االفراج بعد أس�بوع من تعيني مدير 

جديد لجهاز األمن واملخابرات.

وذكرت وكالة الس�ودان لألنباء )سونا( األسبوع 
املايض أن البش�ري أق�ال املدي�ر العام لجه�از األمن 
واملخابرات الوطني الفريق أول مهندس محمد عطا 

فضل املوىل وأعاد املدير السابق للجهاز إىل منصبه.
وقالت الوكالة إن البش�ري أص�در قرارا جمهوريا 
بتعي�ني الفريق أول مهندس ص�الح عبد الله محمد 
صالح مديرا عام�ا لجهاز األمن واملخابرات الوطني 

خلفا لفضل املوىل.
وكان صال�ح قد توىل رئاس�ة الجه�از بني عامي 
2004 و 2009 وس�اعد يف ب�دء ح�وار م�ع الواليات 
املتح�دة بع�د هجم�ات 11 أيل�ول ع�ىل واش�نطن 

ونيويورك.

اعتقلوا الشهر املاضي خالل تظاهرات احتجاجية على غالء األسعار

بضغط أمريكي.. السودان يفرج عن املعارضني

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الرط�ة الفلبيني�ة أم�س االثن�ني إن ق�وات 
األمن اعتقلت أجنبيا تش�تبه أنه يجن�د مقاتلني محليني 
لجماع�ات موالي�ة لجماع�ة »داع�ش« الوهابي�ة منها 
تحال�ف كان قد احتل مدينة يف جنوب البالد ملدة خمس�ة 

أشهر العام املايض. 
وع�رض رونالد ديال روزا املدير الع�ام بالرطة أمام 
وس�ائل اإلعالم فهمي األس�ود وصديقته الفلبينية أنابل 
ساليبادا بعد ثالثة أيام من اعتقالهما يف شقة مستأجرة 
عىل بع�د بضعة مب�ان من مق�ر الس�فارة األمريكية يف 

مانيال.
وق�ال دي�ال روزا »يجرى اآلن تحقيق موس�ع لتحديد 
مدى تورطهما مع الجماعات الدولية واملحلية التي تشكل 
خطرا« وأضاف أن جه�از مخابرات أجنبي لدولة حليفة 

لم يذكرها قدم تفاصيل عن هوية األسود وأنشطته.
وعرضت الرطة كذلك مسدسات وذخرية ومكونات 
لصنع عبوات ناس�فة والعلم األس�ود لجماعة »داعش« 
الوهابي�ة وقال�ت إنه�ا صادرته�ا م�ن ش�قة األس�ود 
وس�اليبادا. وق�ال دي�ال روزا »إنه هنا ع�ىل األرجح بنية 

تجنيد املتعاطفني مع الجماعة التكفريية يف مينداناو«.
وق�ال إن األس�ود س�افر إىل ماليزيا والفلب�ني وتركيا 
خ�الل العام�ني املاضيني ووص�ل إىل ماني�ال ألول مرة يف 
يونيو/حزي�ران 2016 بج�واز س�فر تون�يس اتضح أنه 

مزور.
وتابع دي�ال روزا أن األس�ود ولد يف اإلم�ارات العربية 
املتح�دة وه�و من أص�ول ليبية وتونس�ية لكنه عاش يف 
س�وريا لس�نوات طويلة.وأض�اف أن املش�تبه فيه ربما 
يكون س�اعد يف التجنيد لجماعة ماوت�ي املوالية لداعش 
االرهابي�ة والت�ي ق�ادت حص�ارا ملدين�ة م�اراوي العام 
امل�ايض. ونفى األس�ود لدى مثول�ه أمام ممث�ل االدعاء 
اتهامات الرطة. وقال إنه فر من س�وريا عندما سعت 

جماعة »داعش« إليجاد موطئ قدم لها هناك.

       بغداد / المستقبل العراقي

س�تدخل قوات ش�عبية موالية للحكومة السورية للقتال إىل 
جانب الفصائل الكردية، وصداً للحملة العسكرية الركية. 

واك�دت الوكال�ة العربي�ة الس�ورية لالنب�اء »س�انا« وف�ق 
مراس�لها من حلب بأن قوات ش�عبية س�تصل إىل عفرين خالل 
مساء االثنني لدعم صمود أهلها يف مواجهة العدوان الذي تشنه 

قوات النظام الركي عىل املنطقة وسكانها منذ الشهر املايض.
وق�د أكدت مصادر كردية األنباء ع�ن توصل وحدات حماية 
الش�عب والحكومة الس�ورية إىل اتفاق يقيض بدخول قوات من 
الجيش الس�وري إىل مدينة عفرين، ملواجهة العملية العسكرية 

التي تخوضها تركيا يف عفرين.
ونقل�ت »روي�رز« ع�ن املستش�ار ب�اإلدارة الذاتية ش�مال 
س�وريا، بدران جيا ك�رد، قوله أم�س األحد، إن ق�وات الجيش 
السوري س�تنتر يف بعض املواقع الحدودية يف منطقة عفرين 
خالل يومني، مبينا ان هناك »تفاهمات عس�كرية فحس�ب، أما 

املحادثات السياسية ستكون يف دمشق الحقاً«.
وأوض�ح جيا كرد، أن »ثمة معارضة من ش�أنها منع تنفيذ 
االتفاق، وال نعلم إىل أي درجة ستكون هذه التفاهمات صامدة، 
ألن�ه هناك أطرافا غري راضية وتريد إفش�الها. ولكن منفتحون 
عىل الح�وار م�ع كل الجهات الت�ي ترغب بحل األزمة بالس�بل 

السياسية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد امني مجمع تش�خيص مصلحة النظام محسن رضائي، 
أم�س االثن�ني، بان ايران ستس�وي تل ابيب م�ع االرض ان قام 
الكي�ان الصهيون�ي ب�اي اجراء ضده�ا. ويف ترصي�ح، ردا عىل 
ترصيح�ات رئي�س وزراء الكيان الصهيون�ي يف مؤتمر ميونيخ 
االمن�ي وعرضه قطع�ة ادعى انها تعود لطائرة ايرانية مس�رية 
س�قطت يف االرض املحتل�ة: ان نتنياه�و ق�ال يف ه�ذا املؤتم�ر 
»س�نتحرك ض�د ايران اذا ل�زم االم�ر«. ال يمكنك�م ارتكاب اي 
حماق�ة. لو اردت�م القيام بتحرك ما، فس�وف لن نمنحكم حتى 
فرصة الهرب وس�نوي تل ابيب مع االرض. واش�ار امني مجمع 
تشخيص مصلحة النظام اىل الفساد االقتصادي لنتنياهو وملف 
مخالفات ترامب االنتخابية وقال، لحسن الحظ اننا نواجه اليوم 
خصمني، احدهما له ملفات فساد مالية كبرية واالخر له ملفات 

كثرية يف املحاكم بشان االنتخابات.

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تؤنفت أمس االثنني عملي�ة البحث عن حط�ام الطائرة 
االيراني�ة املنكوب�ة التي س�قطت صباح امس االح�د يف منطقة 
س�مريم باصفهان، وذلك بارسال 26 فريق اغاثة وانقاذ و 105 

متسلقي جبال. 
كم�ا حلقت مروحي�ات يف مرتفعات منطقة جب�ل دنا اال ان 

الظروف الجوية السيئة اضطرتها للعودة.
وتفي�د التقارير بان فرق االغاثة ورغ�م صعودها اىل ارتفاع 
3 آالف م�ر يف مرتفع�ات ل�م تعث�ر لغاي�ة االن ع�ىل اي حطام 

للطائرة.
ونظرا لتضاري�س املنطقة الجبلية الوعرة والظروف الجوية 
املرافقة مع هطول الثلوج واالمطار، فان عمليات البحث تجري 
بصعوب�ة كب�رية وال تتوفر امكانية مواصل�ة تحليق املروحيات 

التي رسعان ما تعود بسبب الظروف الجوية الصعبة.
وق�د اعلن�ت العالق�ات العامة لرك�ة »آس�مان« للطريان 
االيرانية بان طائرة الركاب تحطمت اثر ارتطامها بجبل واعلنت 
عن مرصع جمي�ع ركابها البالغ عدده�م 66 راكبا مع الطاقم 

)60 راكبا و 6 الطاقم(.
وحسب التقارير الواردة فقد تحطمت الطائرة بعد ارتطامها 

بجبل دنا الشاهق املعروف يف هذه املنطقة.

الفلبني تعتقل »اجنبي« يشتبه به 
بتجنيد عنارص حلساب »داعش«

قوات موالية للحكومة السورية ستدخل 
عفرين للقتال إىل جانب األكراد

رضائي لنتنياهو: لو قمتم بأي اجراء 
ضدنا سنسوي تل ابيب مع االرض  

السلطات اإليرانية ترسل )26( فريق اغاثة و)105( 
من متسلقي جبال للبحث عن حطام الطائرة 

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الكرملني أمس االثنني عىل عدم وجود أدلة بأن موس�كو 
س�عت للتأثري عىل س�ري االنتخابات الرئاس�ية األمريكية، بعدما 
وجه�ت واش�نطن اتهام�ات إىل 13 روس�يا ب�إدارة حملة رسية 

للتأثري عىل الناخبني لصالح دونالد ترامب.
وقال املتحدث باس�م الكرملني دميري بيسكوف للصحافيني 
»ال يوجد أي مؤرش عىل ضلوع الحكومة الروسية« يف التأثري عىل 
االنتخاب�ات. وأش�ار إىل أن االتهامات التي ت�م توجيهها الجمعة 
»تتعل�ق فق�ط بمواطن�ني روس« يف حني أن موس�كو »س�معت 
اتهام�ات م�ن واش�نطن تتحدث ع�ن ضل�وع الدولة الروس�ية 
والكرمل�ني والحكوم�ة« يف القضي�ة. وج�اء يف الق�رار االتهامي 
األمريك�ي أن يفغين�ي بريغوزي�ن املق�رب من الرئي�س الرويس 
فالديم�ري بوت�ني أدار حمل�ة هدف�ت إىل تقليص ف�رص هيالري 

كلينتون يف الفوز بانتخابات العام 2016 لصالح ترامب.
وت�ورط يف الحملة مئات األش�خاص وخصصت له�ا ميزانية 

بماليني الدوالرات. وتم توجيه اتهامات إىل ثالث رشكات كذلك.
وقال بيس�كوف »ال نرى إىل اليوم أدلة جوهرية عىل تدخل أي 

كان« يف الشؤون األمريكية.
وأضاف »كالسابق، نرص عىل أننا نعترب أي دليل من هذا النوع 

ال أس�اس له وال نعتربه ش�امال أو عادال عىل اإلطالق وال يمكننا 
االتفاق عليه«. وأكد أن موس�كو »ليس�ت لديها ع�ادة التدخل يف 

شؤون الدول األخرى الداخلية وال تقوم بذلك اآلن«.
والس�بت، وصف وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�ريغي الفروف 
االتهامات بأنها »هراء«. ووجه القضاء األمريكي الجمعة رسميا 
االتهام إىل 13 روس�يا، بينه�م احد املقربني م�ن الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني، بالتدخل يف االنتخابات لتس�هيل فوز ترامب عىل 
املرش�حة الديمقراطية هي�الري كلينتون. وس�بق أن نددت أهم 
أجهزة االس�تخبارات األمريكي�ة بالتدخل ال�رويس يف االنتخابات 
الرئاس�ية. وتعترب ه�ذه االتهامات حساس�ة ألنه�ا تتزامن مع 
اقراب موعد انتخابات تريعية مهمة يف ترين الثاني/نوفمرب 
املقبل. وحذر رئيس االس�تخبارات األمريكي�ة دان كوتس مجددا 
الثالث�اء امل�ايض من أن روس�يا قد تعم�د إىل الس�عي للتأثري عىل 

انتخابات الخريف املقبل عىل غرار ما فعلت العام 2016.
وعلقت املتحدثة باس�م الخارجية الروس�ية ماريا زاخاروفا، 
س�ابقا، عىل فيسبوك »13 ش�خصا قاموا بالتدخل يف االنتخابات 
األمريكية؟ 13 ضد ميزانية بمليارات الدوالرات للقوات الخاصة؟ 
وض�د التجس�س والتجس�س املضاد، وض�د التقني�ات املتطورة 
الحديثة؟«. ووصفت زاخاروفا األمر ب�«الس�خيف«، مؤكدة أنها 

»حقيقة السياسة األمريكية الحديثة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أفرجت السلطات الكويتية عن 60 محكوماً 
بتهم�ة اقتح�ام مبنى مجلس األم�ة )الربملان( 
يف 2011. وجاء اإلف�راج عن املحكومني؛ بينهم 
نواب حاليون وسابقون يف املجلس، عقب قرار 
محكمة التمييز، يف وقت سابق من اليوم، وقف 

نفاذ حكم سابق بحبسهم، وإخالء سبيلهم.
وأم�رت محكم�ة التمييز الكويتي�ة، بوقف 

نفاذ حكم سابق بحبس عدد من املتهمني.
وحظ�ي املف�رج عنه�م، وأبرزه�م النائبان 
وليد الطبطبائي )إسالمي(، وجمعان الحربش 

)إخوان مسلمني(، والنائب السابق املعارض مسلم 
ال�رباك، باس�تقبال ش�عبي أمام الس�جن املركزي 
يف محافظ�ة الفرواني�ة )جنوب غرب�ي العاصمة 

الكويت(. 
ويف 27 نوفمرب املايض، قضت محكمة االستئناف 
بحبس 68 ناش�طاً كويتياً معارضاً، بينهم 8 نواب 

سابقني ونائبني حاليني، بمدد تراوح بني سنة و5 
سنوات، يف حني برَّأت متهمني اثنني.

لوكال�ة  مطلع�ة،  قضائي�ة  مص�ادر  وقال�ت 
ل�ت القضية  »األناض�ول«، األح�د، إن املحكم�ة أجَّ
إىل 4 م�ارس املقبل؛ الس�تكمال مرافعات محامي 
الدف�اع عن املحكومني. وأضاف�ت املصادر أن عدداً 
م�ن محام�ي الدف�اع قدَّم�وا مرافعاته�م الي�وم، 

وطلبوا من املحكمة وق�ف نفاذ الحكم وإخالء 
س�بيل املحبوس�ني. ونوّه�ت إىل أن املحكومني 
حرضوا أم�ام املحكم�ة، باس�تثناء 10 منهم، 
اثنان باملستشفى وثمانية آخرون خارج البالد 

لم يسلِّموا أنفسهم.
وبن�اًء ع�ىل طل�ب محام�ي الدف�اع، أمرت 
املحكم�ة بوق�ف نفاذ حك�م الحب�س وإطالق 
رساحهم، باس�تثناء الثمانية املوجودين خارج 

الكويت.
ووفق القانون الكويتي، فإن مثول املحكوم 
لقب�ول  التميي�ز رشط  أم�ام محكم�ة  علي�ه 

الطعن.
وح�ني صدور حكم الحب�س يف نوفمرب املايض، 
أف�ادت مص�ادر قضائي�ة للوكال�ة بأن�ه بإمكان 
املتهم�ني الطع�ن بالحكم أم�ام محكم�ة التمييز 
ب�رَّأت محكم�ة   ،2013 ديس�مرب  الكويتي�ة. ويف 
الجنايات الكويتي�ة جميع املتهمني يف القضية، إال 

أن النيابة العامة استأنفت عىل الحكم.

الكرملني: ال دليل عىل تدخل روسيا يف االنتخابات األمريكية
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وزارة الصناعة واملعادن 
رشكة دياىل العامة

تنويه
يف  املنش�ور  باعالنن�ا  الحاق�ا 
يف   1598 بالع�دد  جريدتن�ا 
والخ�����اص   2018/1/21
االستي���رادية  باملناقص���ة 
املرقم�ة 2017/37 ) تجهي�ز 
مقياس مستوى الزيت( يمدد 
تاري�خ غل�ق املناقص�ة اعاله 
ليصب�ح 2018/3/6  بدال من 

 2018/2/20
املدير العام / ورئيس جملس االدارة

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية الحي  وف�ق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية  الحي  خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 
)30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا   وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية بلديات ميسان واسط   يف تمام الساعة 
)الع�ارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور النرش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جل�ب هوية االحوال املدنية مصورة 
واصلي�ة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضواب�ط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) كاظم 
مهدي عبود(  ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )العطب�ي( اىل ) املوس�وي( م�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر األح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد  :407/بحث/2018

التاريخ 2018/2/19
اعالن

اىل املدعى عليه / سيف محمود عبد الله
اقام�ت املدعية آي�ات غازي ي�ارس الدعوى 
املرقم�ة 407/بح�ث/2018 ض�دك تطلب 
فيه�ا الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي للهجر 
وق�د لوحظ م�ن الرشح الوارد م�ن املجلس 
البلدي ملنطقة الس�يدية /بغداد انك مرتحل 
اىل جهة مجهولة وغ�ري معلومة عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني  محليتني يوميتني 
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2018/3/11  اما مكتب الباحث االجتماعي 
وعن�د ع�دم حض�ورك او من يمثل�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

نزار عبد الكريم

اعالن 
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) عبد الس�تار عبد 
الجب�ار عبد الكريم(  الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)اللطيف( اىل ) املوس�وي( من لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم من الس�يد ) خال�د حافظ 
جري(  الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )اللطيف( اىل 
) املوس�وي( من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) رعد عيىس جاسم(  
ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل )لقبه(  من )القاس�م( اىل ) 
املوس�وي( من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
 رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 210/ب/2017
التاريخ 2018/02/18

اعالن
تبي�ع محكم�ة بداءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 
1056/2092 الرب�اط الكب�ري جن�س العقار دار م�ع ابنيتها 
نوعه مل�ك رصف مس�احته 149,48م2 وهو عب�ارة عن دار 
س�كن تقع عىل شارع فرعي مبلط  يف منطقة الكزيزة  يتألف 
من طابقني الطابق االريض يحتوي عىل باحة خارجية مبلطة 
بالكايش املوزائيك وممر من الجانبني احدهما مبلط بالكرانيت 
واالخ�ر بالكايش املوزائيك ويحتوي عىل حمام خارجي وغرفة 
اس�تقبال وه�ول وغرفت�ي من�ام وارضيته مبلط�ة بالكايش 
املوزائيك والطابق الثاني يحتوي عىل ثالث غرف نوم وان الدار 
مبنية من البلوك ومسقفة بالكونكريت املسلح ومجهزة باملاء 
والكهرباء ودرجة عمرانها متوس�طة فمن ل�ه رغبة بالرشاء 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف بناية ق�رص القضاء يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش  من ظهر الي�وم الثالثني التايل لنرش هذا 
االعالن مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة %10 
م�ن قيمة العقار املقدرة مائة واثنان مليون ومائة وعرش الف 

دينار
القايض

عالء حسني صيهود

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

 رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 776/ش/2018
التاريخ 19/ 2018/2 

اعالن
اىل املدعى عليه )قاسم مصطفى خلف( 

اقامت املدعية )شميم شهاب احمد( الدعوى الرشعية املرقمة 
اع�اله لدى هذه املحكم�ة تطالبك فيه�ا )بالتفريق القضائي 
للهجر( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف 
مركز رشطة الهادي وتأييد املجلس البلدي ملنطقة االبلة االوىل 
امل�ؤرخ 2018/1/28 لذا قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني رس�ميتني ويف حال�ة عدم حض�ورك فانه 
س�وف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون علما ان 
موعد املرافعة يصادف 2018/3/4 الساعة التاسعة صباحا 

القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 43/ش/2017
التاريخ 2017/2/19

اعالن
اىل / املفقود )مكي كاظم ثامر(

اقام ش�قيقك املدعي )هاني كاظم ثامر ( الدعوى املرقمة بالعدد 
432/ش/2018 طلب فيها الحكم بتأييد فقدانك وذلك ملرور  مدة 
تزي�د عىل اربع س�نوات عىل فقدانك وع�دم التحقق من حياتك او 
مماتك وكونك مجهول املصري منذ فقدانك بتاريخ 2006/10/12 
ولح�د االن ل�ذا  اقتىض حض�ورك او من ينوب عن�ك او من تتوفر 
لدي�ه معلومات عنك اىل ه�ذه املحكمة يف ي�وم املرافعة املصادف 
2018/2/28 وبعكس�ه س�تجري املحكمة اجراءاتها يف الدعوى  

وفق القانون
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
 �����������������������������������������������������

فقدان  
فق�دت هوي�ة الدائ�رة )عظم عاج( الص�ادرة من رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطية/ هياة توزيع بغ�داد الخاصة باملوظف )عادل 

عناد خالوي حيدر( من يعثر عليها تسليمها ملصدرها.
 �����������������������������������������������������

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) محمد مه�دي صالح عن 
وال�ده املتوىف مه�دي صالح ( الذي يطلب في�ه تصحيح لقب من 
)العطبي( اىل ) املوسوي( من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن املعه�د التقني 
البرصة اداري قس�م محاسبة باسم ) كرار سامي صباح ( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
 �����������������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني هوي�ة املوظ�ف الوزارية الصادرة م�ن وزارة 
الع�دل دائرة االصالح العراقية  باس�م ) س�تار جرب مانع ( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
وزارة الصحة والبيئة  /الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسن�ا دعوتكم لالش�رتاك باملناقصات ادناه والتي تتضم�ن تجهيز )املواد املذكورة يف الج�دول ادناه( والواردة 
ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا  عىل االنرتنت 

) www.moh.gov.iq(  واملوقع الخاص بالوزارة   )  WWW.kimadia.iq( وعىل املوقع الخاص بالرشكة
علم�ا ان ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من ملي�ون $ هو )1000000( مليون دين�ار غري قابل للرد 
واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتس�و 
علي�ه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعم�ال املماثلة مع العرض اما التأمينات  االولية والتي 
يج�ب ان تك�ون بنس�بة 1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خط�اب ضمان نافذ ملدة س�نة  كاملة وال يطلق 
املبل�غ م�ن املرصف اال بكت�اب من الرشكة يؤي�د انتفاء الحاجة او ص�ك مصدق او كفالة مرصفي�ة ضامنة او 
س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة ( 
وطريقة الش�حن )CIP( او حس�ب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و 
عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسن االداء(  البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل شكل 
خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض 
االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات 

املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االثنني 2018/3/5
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية  يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم 

العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن دائرة 
كهرباء النجف االرشف بأسم  /عيل رزاق 
جفات  فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية بني سعد
العدد  :51/ش/2018
التاريخ 2018/2/13

اىل املدعى عليه حسن هادي عبد /مجهول 
محل االقامة 

االعالن
ادعت املدعية )مديحة مهدي جابر(  امام 
هذه املحكمة بان�ك طلقتها طالقا خلعيا 
بتاري�خ 2016/5/29 وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني محليتني رس�ميتني 
ويف حال عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
او م�ن يمثل�ك قانون�ا يف موع�د املرافعة 
املصادف 2018/2/25 س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفقا الحكام القانون
القايض

منذر خالد خضري
������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ات الص�ادره م�ن نقاب�ه 
املهندس�ني باالس�ماء التاليه فم�ن يعثر 
يف  النقاب�ه  مق�ر  اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

املنصور
1 احمد عبد اللطيف جهاد

2 عادل عبد الحسني عبد االمري 
3 عالء جاسم عباس

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
مدخل المدينة ثالث سنوات11م6472محل تجاري1
مدخل المدينة ثالث سنوات40م6482محل تجاري2
مدخل المدينة ثالث سنوات12م6372محل تجاري3
مدخل المدينة ثالث سنوات12م2 638محل تجاري4
مدخل المدينة ثالث سنوات12م6392محل تجاري5
مدخل المدينة ثالث سنوات10م6402محل تجاري6
مدخل المدينة ثالث سنوات10م6412محل تجاري7
مدخل المدينة ثالث سنوات11م6422محل تجاري8
مدخل المدينة ثالث سنوات40م6432محل تجاري9

مدخل المدينة ثالث سنوات12م6442محل تجاري10
مدخل المدينة ثالث سنوات12م6452محل تجاري11
مدخل المدينة ثالث سنوات12م6462محل تجاري12
مدخل المدينة ثالث سنوات90م6492شقة13
مدخل المدينة ثالث سنوات87م6502شقة14

املدير العام
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الكهرباء: مالكات الوزارة تتمكن من اعادة مجيع 
املغذيات التي توقفت جراء هطول االمطار

    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه من وزي�ر الكهرباء قاس�م محم�د الفه�داوي، تمكنت 
املالكات الهندس�ية والفنية يف مديريات التوزيع العامة من اعادة 
جميع مغذيات الطاقة الكهربائية يف العاصمة بغداد واملحافظات 
التي توقف�ت نتيجة هطول االمطار، فضال عن اس�نادها للدوائر 
البلدية يف امانة بغداد واملحافظ�ات، حيث كانت االولوية بتجهيز 
الطاق�ة الكهربائي�ة لدوائر ال�رف الصحي الس�تيعاب كميات 

مياه االمطار«.
كما كان للجهود الهندسية والفنية ملالكات قطاعي االنتاج ونقل 
الطاقة االثر االيجابي لضمان استمرارية عمل املحطات التوليدية 

ومراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وتؤك�د الوزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، بأن جميع 
محطاتها التوليدية مستمرة بالعمل ولم تتوقف كما ادعت بعض 
القن�وات الفضائية عن توقف محط�ة الدورة الحرارية وهذا بعيد 
عن الحقيقة حيث ان املحطة مستمرة بالعمل وطاقتها االنتاجية 
225 مي�كاواط وه�ي انت�اج لوحدت�ن توليديت�ن م�ن مجموع 
اربع وح�دات، كون الوحدت�ن املتبقيتن ضم�ن برنامج التأهيل 

والصيانة.
كما تأس�ف وزارتنا ع�ى تريحات بعض مس�ؤويل امانة بغداد 
بتوجيه االتهامات لوزارتنا بعدم اس�ناد عملها, علما ان اولويات 
عملنا وبحضور الس�يدة امينة بغداد بأكثر من موقع كان لتوفري 
الطاق�ة الكهربائية اىل دوائر  تريف املياه التابعة ألمانة بغداد, 
ولم يتوق�ف تجهيزها بالطاق�ة الكهربائية طيل�ة االيام املاضية 
ولح�د أالن, لذا اقتىض التنويه وإطالع ال�رأي العام للحقيقة التي 
تؤك�د حجم العم�ل الكبري الذي تقوم به م�الكات وزارة الكهرباء 
يف جميع املواق�ع وخاصة املناطق الس�كنية والتجارية التي كان 
معظمهم�ا عبارة عن برك من املياه والذي يكون يف أغلب االحيان 
محف�وف باملخاطر كونه مش�رك بصيانة الش�بكات الكهربائية 

ووجود املياه يف الشوارع واألزقة.

التخطيط: إرتفاع معدل التضخم 
السنوي للعراق بنسبة 0.4 %

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التخطيط،  عن إرتفاع معدل التضخم السنوي العراق 
بنس�بة }٠.4%{، خالل املدة من ش�هر كانون الثاني 2٠١٧ لغاية 
كان�ون الثان�ي 2٠١٨.وعزا املتحدث الرس�مي ل�وزارة التخطيط 
عبدالزهرة الهنداوي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، »أسباب 
االنخفاض يف معدل التضخم الش�هري اىل انخفاض قسم االغذية 
واملرشوبات غري الكحولية بنسبة ١% والتبغ بنسبة ٠.2%، وقسم 
املالبس بنس�بة ٠.5%، وقسم السكن بنسبة ٠.3%، وقسم التعليم 
بنس�بة ٠.2% وقس�م املطاعم بنس�بة ٠.4%«.وبن، أن »أس�باب 
ارتفاع التضخم السنوي تعود اىل ارتفاع قسم السكن بنسبة ١.١%، 
وارتفاع قس�م التعليم بنسبة 3% وقسم السلع والخدمات بنسبة 
2.5%« مضيفاً »بينما شهدت اقسام التجهيزات واملعدات املنزلية 
والصيانة وقس�م االتصال وقس�م الرفيه والثقاف�ة انخفاضا يف 
معدالته بنسب متقاربة تراوحت بن ١-3 %« موضحا ان »عملية 
جمع االس�عار لش�هر كانون الثان�ي 2٠١٨ لم تش�مل محافظة 
نين�وى فقط«.ولف�ت الهن�داوي اىل، ان »مع�دل التضخ�م ش�هد 
إنخفاضا بنس�بة ٠.3% خالل شهركانون الثاني املايض باملقارنة 

مع شهركانون االول الذي سبقه.

   المستقبل العراقي / حكمت الصافي

قامت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
ع�ى م�دى ع�ام 2٠١٧ بالعدي�د م�ن 
حم�الت التنظيف وإكس�اء الش�وارع 
الخدم�ي لبعض  بالواق�ع  والنه�وض 
املحافظات بإستخدام آلياتها املختلفة 
وإستنفار كوادرها يف فروعها املنترشة 
النج�ف  كمحافظ�ة  املحافظ�ات   يف 
األرشف وكربالء املقدسة وواسط وذي 
قار وال زالت مس�تمرة به�ذا النهج يف 

املحافظات األخرى .
رشك�ة  م�الكات  تس�تمر  اآلن،  وإىل 
توزيع املنتجات النفطية يف محافظات 
املوصل وصالح الدي�ن واألنبار بإعادة 

تأهي�ل العدي�د م�ن املناف�ذ التوزيعية 
باملناط�ق املحررة س�عياً منه�ا إلعادة 
تجهي�ز املواطنن باملنتج�ات النفطية 
وبتوجيه�ات ومتابع�ة مس�تمرة من 
قبل مدير عام الرشكة املهندس كاظم 
مس�ري ياسن ملا عانته تلك املحافظات 
من ظروف إس�تثنائية أبان فرة حكم 
داع�ش، حي�ث بلغ�ت أع�داد املناف�ذ 
التوزيعي�ة الت�ي ت�م تأهيله�ا وتعمل 
حالياً عى تقدي�م خدماتها للمواطنن  
من�ذ بداي�ة التحرير لغاي�ة اآلن ما بن 
محطة حكومية وأهلية وساحات نفط 

وغاز)94( منفذ يف محافظة املوصل .
النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع  لرشك�ة 
مش�اركات سنوية واس�عة النطاق يف 

العدي�د من املحاف�ل الدولي�ة واملحلية 
والتي تحقق خاللها مشاركات ناجحة 
من خ�الل عرضه�ا ألهم النش�اطات 
التوزيعية الرئيسية والساندة للرشكة 
، وق�د ش�هد ع�ام 2٠١٧ العدي�د م�ن 
املعارض واملؤتمرات والندوات املختلفة 
داخ�ل العراق وخارج�ه والتي حصلت 
فيها عى إشادات واسعة من املسؤولن 
وش�خصيات إعالمي�ة ومهني�ة ، ومن 

بن مشاركاتها املتميزة :-
عامل�ي  مؤتم�ر  ألول  إقامته�ا  أ -    
تخص�ي للنانوتكنولوجي يف صناعة 
النف�ط والغاز بالتعاون م�ع الجامعة 

التكنولوجية . 
ب -   مش�اركتها يف مع�رض صفاقس 

ال�دويل للطاق�ة املنعق�د يف جمهورية 
تونس الشقيقة .

ت -   املش�اركة بأعم�ال املؤتمر الثاني 
إلتحاد اإلذاعات والتلفزيونات العراقية 
املنعقد يف مدينة النجف األرشف .          

ث -   عق�د ن�دوة نقاش�ية تخصصية 
مع رشك�ة العراقي�ة الدولي�ة لتجارة 
وخدم�ات املكائ�ن واملع�دات الوكي�ل 
الحري لرشكة كربل�ر األمريكية يف 

العراق .
ج -   املش�اركة باملؤتمر ال�دويل الثاني 
لإلستثمار والطاقة املنعقد  يف محافظة 

واسط 
ح– عقد ندوة تثقيفي�ة للمرأة لتعزيز 

قابلياتها ملواجهة الفساد .

خ-   املشاركة يف معرض طاقة العراق 
)IEE( ع�ى أرض معرض بغداد الدويل 

.
د-   املش�اركة يف معرض العراق الثاني 
إلعم�ار املناط�ق املت�ررة املنعقد يف 

محافظة أربيل . 
ه-  تش�كيلها لغ�رف العمليات خالل 

الزيارات املليونية لخدمة الزوار . 
ذ -  تنظي�م مع�رض الس�جاد العراقي 
يف مق�ر الرشك�ة لتش�جيع الصناع�ة 

الوطنية. 
ومؤتم�ر  مع�رض  يف  املش�اركة  ر -  

البرة الدويل السابع للنفط والغاز . 
ز -  املشاركة يف معرض ميسان للنفط 

والطاقة .

رشكة توزيع املنتجات النفطية تعلن عن محالهتا يف عام 2017

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن فريق طبي اختصاص جراحة الوجه و الفكن يف مستشفى 
الريم�وك التعليم�ي م�ن اج�راء عملي�ة جراحية ف�وق الكربى و 
معقدة لحالة نادرة لش�اب يبلغ من العمر )36( عام الزالة اورام 
و انتفاخ�ات متعددة و منترشة يف الوجه«.ذكر ذلك رئيس الفريق 
الطبي اخصائي جراحة الوج�ه و الفكن الدكتور عماد صالح يف 
بيان لدائرة صحة بغداد الكرخ تلقته »املستقبل العراقي«، انه »عند 
مراجعة املريض استشارية الوجه و الفكن كان يشكو من وجود 
انتفاخات متعددة يف الوجه يف الناحية اليرسى مع وجود ضيق يف 
التنف�س و ارتفاع درجة الح�رارة  ».واضاف انه » تم اجراء كافة 
الفحوصات الرسيرية و املختربية و االش�عاعية عى الفور و بعد 
ظه�ور نتائج الفحوصات تبن وجود ورم يف الجيب االنفي االيرس 
و منترش اىل الحاجز االنفي و الجدار السفيل ملحجر العن اذ يعترب 
هذا النوع من االصاب�ات من النوع النادر ».وتابع انه  »بناءا عى 
نتائج الفحوصات و التش�خيص قرر الفريق الطبي اجراء عملية 
جراحي�ة للمريض و بعون الله تكللت العملي�ة بالنجاح الكبري و 
كانت العملية ش�ديدة الخطورة لحساسيتها الكبرية و الحمد لله 
تمكن�ا من انهاء العملية بالنج�اح الكبري و املريض بحالة صحية 
جي�دة و تك�ون الفريق الطبي م�ن )مقيم اقدم الدكت�ور )احمد 

فارس( , مقيم اقدم الدكتورة )غفران ماجد( .

نجاح عملية جراحية حلالة نادرة لرفع اورام 
منترشة يف الوجه بمستشفى الريموك

     بغداد/ المستقبل العراقي

 يف إط�ار التزامه�ا بتمكن املرأة كأحد املبادئ الراس�خة 
يف ثقافتها، نّظمت زي�ن العراق إحدى رشكات مجموعة 
زي�ن الرائدة يف خدم�ات االتصاالت والبيان�ات املتنقلة يف 
منطقة الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا ورشة عمل يف 
العاصم�ة اللبناني�ة بريوت ش�ارك فيها أكث�ر من عرش 
نس�اء من فري�ق عملها به�دف تحقيق الت�وازن يف بيئة 
العم�ل من خ�الل تمك�ن امل�رأة يف املج�االت القيادية و 
اعطائها املس�احة الكافية للمش�اركة يف صنع القرار و 

اتاحة الفرص التدريبية و التطويرية 
وأطلق�ت مجموعة زين مبادرة تمكن املرأة، التي تهدف 
اىل  اتخاذ خطوات حقيقية نحو التنوع بن الجنس�ن يف 
بيئة األعمال، وتقوية ودعم العنر النسائي حتى يكون 
للمرأة دور فاعل يف تطوير وقيادة املؤسسة نحو تحقيق 

أهدافها االسراتيجية.
وح�ول املوض�وع،  ذكر الرئي�س التنفي�ذي لرشكة زين 
الع�راق ع�يل الزاه�د إن »املرأة تش�ّكل نص�ف املجتمع، 
م�ن هنا تأتي أهمية مش�اركتها يف بيئ�ة العمل لتحقيق 
الت�وازن وإتاحة الف�رص املتكافئ�ة لها. فامل�رأة تتمّيز 
بمؤّه�الت إبداعي�ة، ومواه�ب تكّمل دور الرجل بش�كل 
يس�اهم يف إنج�از املس�ؤوليات بكفاءة عالي�ة وتحقيق 
ديمومة الرشكة وتقدمها. واس�تناداً له�ذه الحقائق، ال 
يمكن ملؤسس�ة تعترب نفس�ها تقّدمية بطرحه�ا، أالّ ان 
تتبنى هذه املفاهيم وتتخذ خطوات عملية لتمكن املرأة. 
وتماش�ياً مع هذا املبدأ، نطلق اليوم ورشة عمل تدريبية 
ضم�ن خطة طويلة األمد تتضمن وض�ع آليات حقيقية 
لدع�م وتطوي�ر وتمكن امل�رأة، وخارطة طري�ق ملراقبة 
التق�دم الفع�يل الذي ت�م إح�رازه يف هذا الص�دد تمهيداً 

للنهوض باملسارات املهنية النسائية.«   
وتمحورت أوىل جلسات الورشة التدريبية والحوارية حول 
»تحقيق املس�اواة بن الجنس�ن يف بيئ�ة العمل« ليكون 
للمرأة دور فاعل يف تطوي�ر وقيادة الرشكة نحو تحقيق 

أهدافه�ا االس�راتيجية، وتولّت إدارة الجلس�ة اإلعالمية 
تاني�ا ع�وض غرّة الت�ي قّدم�ت تجربة تفاعلي�ة أتاحت 
للمش�اركات فرصة االطالع عى كيفية تحديد التحديات 
الت�ي تواجههّن، ومناقش�تها واقراح الحل�ول الناجحة 
له�ا، كما تطرّق�ت إىل تنمي�ة قدراتهّن بناًء ع�ى تحديد 
احتياجاته�ن وإدراك قيمتهن كرشيك رئييس يس�اهم يف 
بناء املجتمع، وأهمية تعزيز ثقتهّن بأنفس�هن لتحسن 
أدائه�ن يف الحي�اة عموماً ويف بيئة العم�ل خصوصاً كما 
تجدر اإلش�ارة أن تانيا من املدربات التنفيذيات يف مجال 
إدارة األزمات لحل النزاعات باس�تخدام وسائل التواصل 

الالعنفي يف لبنان والرشق األوسط حول موضوع »توفري 
الفرص املتكافئة للجنسن«، فضالً عن باعها الطويل يف 

عالم اإلعالم
 م�ن جهته�ا قالت مديرة قس�م امل�وارد البرشية يف زين 
العراق ميسم الحيايل: »تشغل املرأة حالياً 3١% من مجمل 
موظف�ي زين العراق، وتش�غل نس�بة ١5% من املناصب 
القيادي�ة يف الرشكة، وتهدف هذه الورش�ة التدريبية إىل 
تعزي�ز مهارات كادرنا النس�ائي وتنمية قدراته وتطوير 
مس�اره الوظيفي فض�اًل عن من�ح الكف�اءات املتميزة 
فرصة ت�ويل مناصب قيادية عرب تفعي�ل دورها الريادي 

واملؤثر يف املجتمع وبيئة العمل عى حد سواء، مما يسهم 
يف دفعه�ا للمش�اركة الفاعل�ة يف مس�ار عجل�ة التنمية 
فنح�ن يف زين العراق، نؤمن بتكافؤ الفرص ونرجم هذا 

اإليمان إىل إجراءات عملية.«
أما الجلسة الثانية من الورشة التدريبية فتمحورت حول 
»امل�رأة يف ري�ادة األعم�ال و التكنولوجي�ا »وهدفها بناء 
قدرة االستكش�اف عند النس�اء إلمكانياته�ن الدفينة يف 
مجال ري�ادة األعمال، ودورهن االجتماعي واالقتصادي، 
وكيفية تنمي�ة مهاراتهن وتوس�يع معارفهن وقدرتهن 
عى إدارة األعمال بنجاح. وأدارت الجلس�ة رائدة األعمال 
الخبرية يف مجال تكنولوجيا املعلومات الحائزة عى جوائز 
مرموقة ليال جربان الرشيكة املؤسس�ة ملنصة »مربمج« 
ومديرتها التنفيذية، وهي منصة تقّدم دروس�اً يف مجال 
الربمج�ة باللغة العربية كما أن لي�ال هي قائدة مجتمع 
برامج »تكس�تارس« يف لبنان، من »س�تارتب ويكند« إىل 
»ستارتب ديجست«،  وهي ضمن القلة القليلة من نساء 
األعم�ال اللبناني�ات اللواتي أحدثن تأثرياً واس�عاً بفضل 

نجاحها يف عملها.
يأتي تنظيم هذه الورش�ة تأكيداً عى س�عي رشكة زين 
العراق الحثيث لوضع املرأة عى قدم املساواة مع زمالئها 
من الرجال، ودعمها لكل مبادرة من ش�أنها اس�تحداث 
بيئ�ة عم�ل أفضل للنس�اء داخ�ل الرشك�ة. وفضالً عن 
خطة العمل السنوية لتطبيق هذه املبادرة بشكل يحقق 
أهدافها، س�تبحث مبادرة تمكن امل�رأة يف كيفية تعزيز 
التنمي�ة االقتصادية عرب ري�ادة األعمال النس�ائية التي 
ستساهم يف دفع عجلة االقتصاد املحيل يف العراق والبلدان 
التي تعمل فيها مجموعة زين، وس�تقّدم املبادرة دعمها 
لقضية تعليم الشابات ضمن سلسلة مبادرات متجانسة 
إضافة إلطالق حملة إعالمية ش�املة تع�رض دعم زين 
املستمر ومش�اركتها يف تمكن املرأة تماشياً مع خطتها 
ورؤيته�ا للع�ام 2٠2٠، وانس�جاماً مع أه�داف التنمية 
املس�تدامة الت�ي وضعتها هيئ�ة األمم املتح�دة والهدف 

الخامس تحديدا وهو تحقيق املساواة بن الجنسن.

زين العراق تنّظم ورشة عمل يف بريوت لكادرها النسائي
استكمااًل ملبادرة جمموعة زين يف جمال متكني ودعم املرأة يف بيئة األعمال

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ش�ارك محافظ بغداد عط�وان العطواني ش�خصيا بعملية 
تسليك وفتح املجاري يف منطقة الكمالية وارشف عى عملية 

تريف مياه االمطار .
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان » املحاف�ظ مس�تمر يف جوالته 
امليداني�ة املس�تمرة يف مناطق اط�راف العاصم�ة لالرشاف 
ومتابعة عمل الدوائر الخدمية ومضاعفة الجهود لالرساع يف 

عملية تريف املياه«.ويشار : اىل ان محافظ بغداد وجه يف 
وقت سابق بأستنفار جميع اليات الدوائر البلدية والخدمية 
والجه�د االيل الس�اند لقي�ادة عمليات بغ�داد لتطويق مياه 

االمطار يف مناطق اطراف العاصمة.
مؤكدا: عى التواصل والتنسيق املستمر مع دوائر الكهرباء يف 
جانبي الكرخ والرصافة والصدر لتامن الطاقة الكهربائية يف 
عموم العاصمة.وثمن املحافظ دور االهايل مشيدا بتعاونهم 

مع الدوائر الخدمية يف عملية تجفيف مياه االمطار.

حمافظ بغداد يرشف عىل تسليك وفتح املجاري
يف منطقة الكاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

التقت وزير االعمار واالس�كان والبلديات 
واالش�غال العام�ة آن ناف�ع أويس يف مقر 
ال�وزارة ، وفد منظمة اليونس�يف الدولية 
ووقع�ت معه خطة العمل الس�نوية لعام 
2٠١٨، بحض�ور الوكي�ل االداري للوزارة 

يلماز النجار«.
وذكرت أويس يف بيان العالم الوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، انه »تم اثناء اللقاء 
توقي�ع خطة العم�ل الس�نوية للمنظمة 
لع�ام 2٠١٨ ورشح ومناقش�ة الفعاليات 
املخط�ط تنفيذه�ا خ�الل الع�ام الجاري 
وتعزي�ز التع�اون التع�اون املش�رك بن 
ال�وزارة واملنظمة من اج�ل تقديم افضل 
الخدمات وتوفري شبكات الرشب والرف 
الصحي والخدمات االخ�رى وفق املعايري 
املعرف بها دولياً ويف عموم املحافظات«.

ت�م  الت�ي  »الخط�ة  ان  واوضح�ت 
توقيعه�ا تضمن�ت ع�دة مح�اور منه�ا 
تطويرالسياسات الحالية الخاصة بادارة 
املوارد املائية والتخطيط وتعزيز القدرات 
املؤسس�ية لتنفيذ الخطط االس�راتيجية 
الحكومي�ة وتحلي�ل احتياج�ات التع�ايف 
والتنمي�ة ذات االولوية ودعم الحكومة يف 
تقديم مستوى مناسب من خدمات املياه 
وال�رف الصح�ي والنظاف�ة للس�كان 
وتحس�ن التواص�ل لتعزيز املس�اءلة عن 
الخدمات العامة وتثقيف املواطن بأهمية 
املاء وع�دم ه�دره، ووضع اس�راتيجية 
لخطة سالمة املياه عى املستوى الوطني 
مس�توى  ع�ى  املي�اه  س�المة  وخط�ط 

املحافظات«.
وثمن�ت الجه�ود الت�ي تبذله�ا منظم�ة 
اليونس�يف وخاص�ة يف املناط�ق املحررة 
وتوف�ري امل�اء الصال�ح لل�رشب للنازحن 
، فض�ال عن توفري م�ادة الكلور والش�ب 

ملشاريع املاء يف عموم املحافظات .
م�ن جانبهم عرب الوفد الزائر عن ش�كره 
وامتنان�ه للجه�ود الكب�رية الت�ي تبذلها 
ال�وزارة يف مج�ال اع�ادة اعم�ار املناطق 
املحررة وتوفري الخدمات االساسية وعودة 

االستقرار اليها .

االعامر توقع
مع اليونسيف خطة العمل 

السنوية لعام 2018

   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت أس�عار النفط يف ت�داوالت، محققة 
أعى مس�توياتها منذ أس�بوعن مع ضعف 

الدوالر وارتداد األسهم العاملية.
وحقق مؤرش »داو جونز« األمريكي، أفضل 
أداء أس�بوعي من�ذ 2٠١6، بدع�م بيان�ات 

اقتصادية قوية ونتائج أعمال الرشكات.
وبحل�ول الس�اعة )٠6:24 ت�غ(، ارتفع�ت 
العقود اآلجلة لخام القياس العاملي »برنت« 
تس�ليم نيس�ان بنس�بة ٠.٧٧ باملائة، أو ما 
يع�ادل 5٠ س�نتاً، ليص�ل إىل 65.34 دوالر 

للربميل.

ونجحت األسواق العاملية، عى مدار األسبوع 
امل�ايض، يف تحقي�ق أداء ق�وي بعد خس�ائر 
ح�ادة ُمنيت بها يف وقت س�ابق من ش�باط 

الحايل.
األمريك�ي  للخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  وزادت 
»نايمكس«، تسليم آذار، بنسبة ١.١3 باملائة 

أو ٧٠ سنتاً إىل 62.3٨ دوالر للربميل.
وكانت أس�عار النف�ط صع�دت بنحو كبري 
بتريح�ات  امل�ايض، مدعوم�ة  األس�بوع 
إيجابي�ة ألعض�اء منظم�ة ال�دول املصدرة 
للنف�ط »أوبك«، إضافة إىل ارتفاع مخزونات 
النف�ط األمريكي�ة بأق�ل م�ن التوقع�ات يف 

األسبوع املايض.

سعر النفط يرتفع اىل أعىل مستوياته منذ اسبوعني

   البصرة / المستقبل العراقي

أك�د محاف�ظ البرة ع�ى »رضورة 
ع�ى  والقض�اء  االس�واق  تنظي�م 
العش�وائيات فيه�ا لك�ن دون قط�ع 
ارزاق املواطنن من اصحاب البسطات 

وأهمية العمل عى توفري البديل لهم.

وقال محافظ البرة اسعد العيداني 
يف تري�ح صحف�ي خ�الل تفق�ده 
قض�اء  يف  االورزدي  ش�ارع  أس�واق 
الزب�ري غربي املحافظ�ة الذي تعرض 
اىل حري�ق ام�س االح�د، ان�ه » م�ن 
ال�روري ترتي�ب اس�واق الش�ارع 
من جديد وإعادة البس�طات بش�كل 

نظام�ي لح�ن توفر البديل املناس�ب 
والقريب عن مركز املدينة ».واضاف » 
الحفاظ عى ارزاق اصحاب البسطات 
»، مش�ريا اىل ان » حادث الحريق كان 
ناتج ع�ن فوىض وعش�وائية عرقلت 
مرور وعبور مركبات االنقاذ واإلطفاء 

ألداء مهامها.

حمافظ البرصة : رضورة تنظيم االسواق مع احلفاظ 
عىل ارزاق اصحاب البسطات
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استنادا لقانون الرشكات رقم 21  لسنة 1997 املعدل وما قرره مجلس االدارة 
بجلس�ته املنعق�دة يف 07/25 /2017  يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة 
العامة يف الساعة الحادية عرش من صباح يوم الثالثاء املصادف 2018/3/13 
يف مق�ر الرشكة الكائن يف بغ�داد املنصور حي املتنبي بناية 53 ، ش�ارع 14 ، 

زقاق 605  ، وذلك ملناقشة التايل:
1 � مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف 2016/12/31

2 � مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامية للس�نة املالية 
املنتهية يف 2016/12/31 واملصادقة عليها

3 � تعيني مراقب حسابات لعام 2017 وتحديد اجوره
4  � اق�رار معالج�ة العج�ز الحاص�ل يف امليزاني�ة للس�نة املالي�ة املنتهية يف 

 2016/12/31
5  � ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة لسنة 2016

6 � انتخاب اعضاء مجلس االدارة االصليني واالحتياط اس�تنادا الحكام املادة 
108 رابعا من قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997 املعدل

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب صك االنابة او الغري 
بموجب وكالة صدارة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات او الوكاالت قبل ثالثة 
ايام من تاريخ االجتماع ويف حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل االجتماع 

يف نفس الزمان واملكان املحدد اىل يوم الثالثاء املصادف 2018/3/20

اعالن
اىل الرشيك / عصام عيل حسني

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان وذلك 
لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام الرشيكة 
الس�يدة ) فاطم�ة نعمه ش�ايع ( بالبناء عىل 
حصتها املشاعة يف القطعة املرقمة 1 / 8004 م 
7 البور لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق 
وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقكم يف االعرتاض

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدع�ي ) عقيل 
حم�ود عل�وان ( يطلب تبديل لقبه م�ن ) الزبيدي ( اىل 
) املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) انور هاتف 
حس�ون ( يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن ) العجي�يل ( اىل ) 
املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) ازهر هاتف 
حس�ون ( يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن ) العجي�يل ( اىل ) 
املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي ) س�اهم 
حم�ود علوان ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن )الزبيدي ( اىل 
) املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي ) حس�ني 
حي�در علوان ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن )النعيمي ( اىل 
) املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عباس حيدر 
علوان ( يطلب تبديل لقبه من )الزبيدي / النعيمي ( اىل 
) املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حسني احمد 
علوان ( يطلب تبديل لقبه من )الزبيدي / النعيمي ( اىل 
) املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

��������������������������������������������
فقدان شخص 

فقد املدعو فارس حسني عيل حسني الرساج  من تاريخ 
1980 ولم يعد لحد االن وهو من تولد عام 1979 فمن 
لديه أي معلومة عنه االب�الغ عن اقرب مركز للرشطة 

او االتصال بالهاتف / 07702006363

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) جعفر 
هات�ف حس�ون ( يطلب تبديل لقبه م�ن ) العجييل 
( اىل ) املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عيل عبد 
الله عوس�ج ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجييل ( 
اىل ) الش�ماطي( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) قاس�م 
محم�د علوان ( يطلب تبديل لقب�ه من ) النعيمي ( 
اىل ) املوس�وي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) عدنان 
عاي�د دوران ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجييل ( 
اىل ) الش�ماطي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ) تبيه 
جودة حم�زة ( يطلب تبديل لقبه م�ن ) الغريري ( 
اىل ) الش�ماطي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) مصطفى 
كري�م ديبس ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجييل ( 
اىل ) الش�ماطي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) س�ليم 
دبي�س دوران ( يطلب تبديل لقب�ه من ) العجييل ( 
اىل ) الش�ماطي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) عبد 
الرحمن اسويدان ( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل 
( اىل ) الشماطي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حس�ني 
علوان عبد ( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) 
املالك�ي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة ) 22 ( 

من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

تنويه
ورد يف االعالن املنش�ور يف جريدتكم 
 2018  /  2  /  19 يف   1619 بالع�دد 
الص�����ادر م����ن م����ديري�ة 
تنفيذ الكاظمي�ة الخاص باالضبارة 
 2014  /  1583 امل����رقم�ة 
حي�ث   2018/  2  /  18 ف������ي 
ال������دي�ن  م��������بل�غ  ان 
ه���و ) 1,236,541,780 ( وليس 
) 1,436,541,780 ( . ل�ذا اقت�ىض 

التنويه مع التقدير   
�������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )محمد فالح 
جالل( الذي يطل�ب تبديل لقب�ه من)الوزداري( 
اىل )باب�ان(. فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق أحكام املادة 22 من قانون البطاقة املدنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 

الع  / 26 
اعالن 

اىل / املدعو ثابت ش�ناوي عبيده – يس�كن حي 
املثنى سابقا – مجهول محل االقامة حاليا .

قدمت املس�تدعية ) س�مريه مجيد كريم ( طلبا 
اىل هذه املحكمة تطلب فيها نصبها قيمة مؤقتة 
عىل ابنها املفقود ) ثابت ش�ناوي هبيده ( عليه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني 
بوجوب حضورك او من يتوب عنك قانونا وخالل 
امل�دة القانوني�ة س�تتخذ املحكم�ة االج�راءات 

القانونية بحقك وعلنا وفق االصول .
القايض

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االح�وال املدني�ة والجوازات واالقام�ة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) طالب حيدر 
علوان ( يطلب تبديل لقبه من )النعيمي ( اىل ) املوسوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االح�وال املدني�ة والجوازات واالقام�ة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) عبد حس�ن 
غيالن ( يطلب تبديل لقبه من )النعيمي ( اىل ) االس�دي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 127 / ب / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه االول / ياسني عبد خضري / اىل املدعى 
عليه الثاني / طه عبد خضري / اىل املدعى عليه الثالث / 
محم�د عبد خضري / اىل املدعى علي�ه الرابع / هناء عبد 
خض�ري / اىل املدعى عليه الخامس / س�ناء عبد خضري 
/ اىل املدعى عليه الس�ادس / سوس�ن عبد خضري / اىل 
املدعى عليه السابع / اسيا عبد خضري اىل / املدعى عليه 

الثامن / زهرة وحيد حسني .
اقام�ت املدعي�ة ) نورية ناج�ي عبد ( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 127 / ب / 2018 تطلب فيه�ا الزامكم بتادية 
مبلغ س�تة وعرشون مليون دين�ار عن قيمة بيع قطعة 
االرض املرقم�ة 3 / 7671 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م 
يف الوق�ت الح�ارض ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني اس�تنادا لن�ص امل�ادة 21 – 1 من 
قانون املرافع�ات املدنية والحضور ام�ام هذه املحكمة 
ي�وم املرافعة املصادف 28 / 2 / 2018 وبخالفه س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 147 / ب / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) سالم حسني عيل ( 

اق�ام املدع�ي ) يونس عب�ود خل�ف ( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 147 / ب / 2018 يطل�ب فيه�ا الزام�ك بتادية 
مبلغ اثن�ا عرش مليون دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك 
يف الوق�ت الح�ارض ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفتني محليتني اس�تنادا لنص امل�ادة 21 من قانون 
املرافع�ات املدني�ة والحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يوم 
املرافعة املصادف 27 / 2 / 2018 وبخالفه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الخالدية 
العدد 14 / ب / 2018 

اىل / املدع�ى عليهم�ا / 1 – محم�د عبد رم�ح 2 – عبد 
رمح مخلف 

م / تبليغ 
بن�اءا عىل الدعوى املرقم�ة 14 / ب / 2018 املقامة من 
قب�ل املدع�ي ) هيثم عطا الل�ه مخلف ( عليكم�ا والذي 
يطل�ب فيه تمليكه قطع�ة االرض املرقم�ة 66 / 4250 
م – زوية الذبان وملجهولي�ة محل اقامتكما قررت هذه 
املحكمة تبليغكما بصحيفت�ني محليتني بموعد املرافعة 
املواف�ق 28 / 2 / 2018 للحض�ور اىل هذه املحكمة ويف 
حالة عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما سوف 

ستجري املرافعة بحقكما غيابيا وفقا للقانون .
القايض

محمد جميل الفياض 
��������������������������������������������

�وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الخالدية 
رقم االضبارة 17 / 2018 

اىل / املنفذ عليه / مهند احمد صالح 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح القائم بالتبليغ 
ملرك�ز رشطة االندلس امل�ؤرخ يف 17 / 1 / 2018 وتاييد 
املختار وتاييد املجلس املحيل لقضاء الخالدية ملا ورد فيه 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الخالدية خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

مراد محمد حماد 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة الخالدية بالعدد 563 / ب / 2017 يف 
29 / 11 / 2017 واملتضم�ن الحكم بالزام املنفذ عليه ) 
املدعى عليه ( مهند احمد صالح بتس�ليم املركبة املرقمة 
7293 االنب�ار حم�ل مودي�ل 2009 اىل طال�ب التنفيذ ) 

املدعي ( حاتم بداع عيل .

اخلاتم لالتصاالت  ـ مسامهة  خاصة
رأسامهلا 1,839,782,653,400 دينار

اىل مسامهي رشكة اخلاتم لالتصاالت  ـ مسامهة  خاصة
اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة

حممد اجلرجفجي
رئيس جملس االدارة

Bldg.53.str.14.Dist.605
Hay ALMutanabi.ALMansoor

Baghdad – Iraq
Email: info@iq.zain.com

www.zain.com

مبنى 52 شارع 14 محلة 605
حي املتنبي  � املنصور

بغداد  � العراق
Email: info@iq.zain.com : الربيد االلكرتوني

www.zain.com
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مقاهي الكتب يف العالـم العريب: مبادرات لغذاء الروح واجلسد

كانت البداية بالنس�بة لها يف »ملاذا ال نقرأ؟« 
هذا ه�و الس�ؤال ال�ذي راود مخيلته�ا منذ 
الطفولة، حيث حلمت بأن يقرأ الوسط الذي 
ك�رت وترعرعت فيه. راڤان جعفر الطائي، 
ابن�ة أربي�ل العراقية، اس�تطاعت أن تحقق 
فك�رة راودتها من�ذ أن بدأ عش�قها للقراءة 
والكتابة، حتى صارت مهندس�ة. انشغالها 
بالعمل والتحصي�ل، ووجود أزمة اقتصادية 
بالبلد، لم يمنعها أبدا من اس�تكمال الطريق 

نحو رغبتها وإنشاء مقهى للكتب.
تق�ول الطائ�ي إن زيارته�ا ملجموع�ة م�ن 
البلدان األوربية وأمريكا واملكس�يك، جعلتها 
تفكر جديا يف إنشاء املقهى ونقل التجربة إىل 
بلدها. وأن فكرتها كانت دائما ترتبط بتغيري 
نم�ط املكتب�ات الس�ائد واس�تحواذ األلوان 
الحزينة عليه�ا، وبهذا الخص�وص تقول يف 
حديثها معنا: »ملاذا ترتبط القراءة باألماكن 
الكئيبة امللونة بالرمادي واألس�ود؟ يجب أن 
ترتبط القراءة بأشياء ملونة وعرصية تفتح 

شهية القارئ«.
»احتس�اء القه�وة و التل�ذذ بطب�ق ش�هي، 
وقراءة كتاب« من هنا انطلقت راڤان، حسب 
قولها، لتخلق مقهى للكتب، بمدينتها أربيل، 
املرشوع الذي أضحك الكثري من املستثمرين، 
ح�ن كان مجرد حر عىل ورق حملته إليهم 
س�ائلة دعما ماديا يمّكنها من تحقيق حلم 
الصغر. املهندسة التي تعمل برشكة للنفط، 
هي الي�وم صاحبة املقهى ال�ذي يحوي عىل 
أكث�ر م�ن  3500 كتاب، بالعربي�ة، الكردية 
واإلنجليزي�ة، وهو أيضا م�ن األماكن األكثر 

شهرة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي.
عمل�ت الش�ابة العراقية، جاه�دة يف تأثيث 
كان لرشيكته�ا  ال�ذي  »الحل�م«،  مقهاه�ا 

وصديق�ة عمره�ا فض�ل كب�ري يف انش�ائه. 
أغلب التفاصيل حرصت عىل وضعها بيدها. 
»تسعون باملائة من الشغل، من يدي« تقول 
راف�ان الطائ�ي. فرغبته�ا يف الحص�ول عىل 
فك�رة رس�متها يف مخيلتها دفعتها لتس�هر 
ع�ىل كل قطع�ة أثاث وكل ل�ون يوضع هنا، 
وهو ما جعل من املقهى مكانا مميزا تش�هد 
ل�ه تفاصيل�ه املختلفة ع�ن األماكن األخرى 

بجماله. 
زائ�ر ال�� »book cafe«، ال يمكن�ه أن يغادر 
امل�كان دون أن يأخ�ذ ص�ورا تذكاري�ة م�ع 
»قرصالكت�اب«، ف�كل تفاصي�ل املقهى هنا 
تنتم�ي إىل حظ�رية الورق والح�رف؛ األرفف 
تملؤه�ا الكت�ب، الس�اعة املعلق�ة بالحائط 
تش�ري عقاربها إىل كتب ب�دل أرقام بل حتى 
الهات�ف وبي�ت الدرج والس�تائر عىل ش�كل 

كتب.
الديك�ور املل�ون وفكرة القراءة هي ليس�ت 
ال�زوار  تجع�ل  الت�ي  الوحي�دة  األس�باب 
يتواف�دون عىل ه�ذا املكان، بل يتخ�ذ الزوار 
من املكان مالذا يحيهم من قس�وة الخارج، 
خاصة اإلن�اث اللواتي يجدن يف املقهى ملجأ 
لهن من »العقليات الذكورية« عىل حد تعبري 
الطائ�ي »اإلناث يأتن هن�ا أكثر من الذكور، 
يف الخارج ال يمكنهن الجلوس دون أن يحدق 
به�ن الذكور وخاص�ة يف اللي�ل، عىل عكس 

الراحة وانشغال الكل هنا بكتابه«.
يف ه�ذا املكان يلتق�ي الفنان�ون واملثقفون، 
ليغ�ذوا عقولهم قبل بطونه�م. خاصة وأنه 
ل�م يعد يقترص ع�ىل القراءة، ب�ل صار قبلة 
لتنظيم أمسيات فنية وأدبية وكذلك معارض 

للفنانن من كل األعمار واألجناس.
يف املغرب، توجد أفكار ش�بيهة ملقهى الكتب 

الذي أنش�أته الش�ابة العراقية. ق�د يختلف 
ع�دد الكتب ولغته�ا، كما يمك�ن أن يختلف 
البل�د والرقعة التي توجد به�ا هذه املقاهي 
الخاص�ة بالكت�ب، لك�ن الغاية منه�ا تبقى 
واحدة؛ ن�رش ثقافة الق�راءة وتعويد الناس 

عىل االس�تمتاع بغذاء الروح والجس�د.
يف فاس باملغ�رب، أو »املدين�ة العلمية« كما 
توص�ف، وبالتحديد يف حيه�ا القديم، توجد 
»مقه�ى الس�اعة«. وه�ي مقهى ملس�تثمر 
أجنبي جاء إىل البلد، لينش�ئ مقهى-مطعم، 
وبعد ثالث سنوات يقيم مكتبة داخله لتصري 

ركن�ا معروف�ا ل�دى مدمن�ي الكت�ب بهذه 
املدين�ة وخارجه�ا. وألن »مقهى الس�اعة«، 
صار له فرٌع بمراك�ش املغربية، فإن الكتب 
هي األخ�رى الزمت املرشوع وص�ارت جزء 
يطبع نظام ه�ذا املقهى ويجذب إليه محبي 

الحرف.
»الفك�رة كانت ولي�دة الصدف�ة، ال أظن أن 
الرئي�س خطط لها من قب�ل« هذا ما تحدث 
ب�ه خال�د بلح�اج، أح�د مس�ريي املقهى يف 
ف�اس، مش�ريا اىل أّن الفك�رة رأت النور قبل 
سبع س�نوات، ومبيناً أن »األجانب غالبا هم 

م�ن يجدون ضالتهم هنا، خاصة وأن الكتب 
املوضوعة كلها باللغة اإلنجليزية. كما اعتر 
خال�د فكرة »تب�ادل الكتب« الت�ي يعمل بها 
امل�كان، فك�رة تس�تهوي الكثري م�ن القراء 
الذين يضعون ما يف جعبتهم من كتب قديمة 

ليحصلوا مقابلها عىل أخرى جديدة.
اس�م  كت�ب«،  »قائم�ة  أو   »Menu livre«
مرشوع آخ�ر أطلقه مجموعة من الش�باب 
املغارب�ة ع�ىل مب�ادرة يضعون م�ن خاللها 
مكتبات يف مق�اٍه ومطاعم بامل�دن املغربية 

دون مقابل.

الطع�ام  والفك�رة ه�ي مصاحب�ة قائم�ة 
والرشاب بقائمة كت�ب. أمجد ملومني، واحد 
م�ن ه�ؤالء الش�باب، تح�دث ع�ن حيثيات 
املبادرة التي أقيمت باألساس ل�«نرش ثقافة 

القراءة«.
أمجد أكد يف حواره، أن هدفه وبقية الشباب 
ال يقت�رص عىل نرش ثقافة الق�راءة باملغرب 
وفق�ط، وإنم�ا يس�عى إىل إحي�اء اله�دف 
األس�ايس من إنش�اء املقاهي منذ بداياتها، 
مؤك�داً »املقاهي لم تخل�ق لهدر الوقت، هي 

مكان للنقاش والتكوين« حسب رايه.
الفرنس�ية  العربي�ة،  األمازيغي�ة،  باللغ�ة 
واإلنجليزي�ة، يخت�ار أمجد وزم�الؤه الذين 
ينتمون لنادي »رواد املغرب الشباب«، كتبهم 
منذ سنة 2015، لينرشونها يف مقاٍه باملغرب 
عابرين نقطة انطالقهم يف الرباط )عاصمة 
املغ�رب(، وص�والً إىل م�دن أخ�رى كطنجة، 

الدار البيضاء، مراكش.
ويف ب�ريوت عاصم�ة لبن�ان والرياض وجدة 
الس�عوديتن توج�د أيضا تج�ارب ملقاهي-

 Dar« الكتب. فمعروف لدى سكان بريوت أن
Bistro & Books«، واح�دة من األماكن التي 
تس�مح لزوارها بطلب ما تش�تهيه بطونهم 

واختي�ار م�ا يمك�ن أن يؤن�س عقوله�م«.
أما يف جدة، فمقهى الراوي واحد من املقاهي 
التي تهتم بتقديم الكتب. األمر نفسه ينطبق 
ع�ىل مقهى فور ش�باب يف ج�دة، وقبل ذلك 
مقه�ى أندلس�ية. عالوة ع�ىل تجربة أخرى، 
هي مقه�ى تايتل غرب مدينة الرياض حيث 
يجد ال�زوار أماك�ن أقيمت خصيص�ا لفتح 
الشهية للقراءة مع احتساء فناجن القهوة 
والش�اي. يف املقهى 7 آالف عنوان من الكتب 

املتنوعة وذات االهتمامات املختلفة.

         بغداد / المستقبل العراقي
 

تنظ�م إدارة امل�رح يف دائ�رة الثقافة 
يف الش�ارقة، دورة جدي�دة من ملتقى 
امل�رح العربي، بمش�اركة أحد عرش 
باحث�اً م�ن اإلم�ارات وبع�ض ال�دول 
العربية، تحت شعار »الفضاء املرحي: 

التوجهات الجديدة وآفاقها«.
امللتق�ى ال�ذي أطلقت�ه الش�ارقة قبل 
س�نوية،  بصف�ة  ُيعق�د  عام�اً،   15
وُيعن�ى بقراءة -ومقاربة ومناقش�ة- 
مستجدات الس�احة املرحية العربية 
والعاملية، عر منصة حوارية مفتوحة، 
الفاعل�ن يف  وبمش�اركة نخب�ة م�ن 
املش�هد املرحي، املمثلن أجياالً عدة 
وحساس�يات فنية مختلف�ة. وتجيء 
الدورة الجدي�دة من امللتقى، مصاحبة 

لل�دورة الثالثة م�ن مهرجان للمرح 
الثنائ�ي، الذي يحتضن�ه املركز الثقايف 
ملدين�ة دب�ا الحص�ن يف الف�رة 22 إىل 
26 الج�اري بمش�اركة خم�س ف�رق 
واملغ�رب  اإلم�ارات  م�ن  مرحي�ة 
وس�لطنة عمان ومرص واألردن. وقال 
أحمد بورحيمة مدي�ر إدارة املرح يف 
الدائ�رة، إن »تنظي�م امللتق�ى يف إطار 
املهرجان، يجر املس�افة بن التنظري 
واملمارسة، ويوسع من دائرة التواصل 
والتفاع�ل ب�ن املش�اركن والجمهور 
يف التظاهرت�ن«. ويق�رأ امللتق�ى الذي 
ينظم يومي )23 و24 شباط/ فراير( 
انتقل�ت  الت�ي  املرحي�ة  التج�ارب 
املرح�ي  الفض�اء  م�ن  بعروضه�ا 
التقليدي الذي تمثله »العلبة اإليطالية- 
املنصة والصالة«، إىل فضاءات جديدة، 

ك��  مفتوح�ة،  وأماك�ن  مواق�ع  يف 
»املقهى«، و »الش�ارع«، و »السوق«، 
و »الس�احات العامة«، و »الصحراء«. 
بع�د مرور نحو ربع ق�رن أو أكثر عىل 
بروز هذا املي�ل بن التجارب املرحية 
الفض�اءات  ه�ذه  نح�و  العربي�ة، 
املفتوحة، واس�تكماالً ل�دوره املنظور 
يف توثيق وتس�جيل وفح�ص ومقاربة 
ظواه�ر امل�رح العرب�ي وقضاي�اه؛ 
اقرح ملتقى الشارقة للمرح العربي 
عىل املشاركن يف فعاليات دورته ال�15، 
اس�تعادة ه�ذه التج�ارب، وتس�ليط 
الض�وء عىل م�ا حققته م�ن نجاحات 
وإنجازات، وع�ىل ما نهض أمامها من 
تحديات وصعوب�ات. وتقرح األبحاث 
املقدم�ة يف امللتق�ى إجاب�ات وأف�كار 
ح�ول اس�ئلة مثل: كيف يمك�ن النظر 

أه�ي »موض�ة«  التج�ارب،  إىل ه�ذه 
عابرة / أم أنها بديل أو رديف للمرح 
»التقليدي«؟ كيف انعكس االشتغال يف 
هذه الفضاءات املفتوحة عىل الجوانب 
التقني�ة والداللية املعهودة يف العروض 
املرحية »التقليدي�ة«: النص: لغته/ 
دراميت�ه/ بيئت�ه املتخيل�ة/ حواراته، 
وحرك�ة املمث�ل وإش�اراته وحضوره 
التعب�ريي وعالقت�ه بالجمه�ور، وثمة 

األجهزة الصوتية والضوئية واملكياج.
ويناقش امللتقى هذه األسئلة وسواها 
تش�كيل  املقرح�ن:  املحوري�ن  ع�ر 
الفض�اء يف املرح املع�ارص: رهانات 
التجديد وإشكالياته، لفضاء املرحي 
العربي�ة  التج�ارب  واق�ع  الجدي�د.. 
وآفاقه�ا. ويش�ارك يف امللتق�ى: مرعي 
الحليان وعب�د الله راش�د )اإلمارات(، 

وعلي�ة  )األردن(  الريمون�ي  ف�راس 
الخالدي )لبنان( وأحمد عبد الرزاق أبو 
الع�ال وأحمد الحن�اوي )مرص( وعياد 
رشيف زيان�ي )الجزائر( عم�اد املي ) 
تونس( رشيد منترص )املغرب( وباسم 
األعس�م )الع�راق( وإبراهي�م امج�ن 
)موريتانيا(. ويهدف ملتقى الش�ارقة 
للم�رح العربي، الذي يص�در أبحاثه 
يف كت�اب خ�اص ب�ه، إىل إث�راء املجال 
بال�رؤى النظرية التي تدف�ع بالحراك 
املرحي وباملزيد من األسماء البحثية 
الجديدة والشابة، وقد ناقش يف دوراته 
الس�ابقة العديد م�ن املوضوعات التي 
ترب�ط امل�رح باملج�االت االجتماعية 
»امل�رح  ك��  والثقافي�ة،  والعلمي�ة 
و  والهوي�ة«  »امل�رح  و  والش�باب« 

»املرح والعلوم«.

         علي السباعي
 

أدنى 1: عازٌف نس��َي ُعوَده
كان معي جندٌي إبان ح�رب ثماني الس�ن��وات 
ف�ي جب���هِة القت���اِل، لم يكن مقاتاًل رشسً�ا، 
ًا، ال  ك��ان ع�ازَف ع�وٍد موه���وًب�ا، ُمبدع���
يجيُد القتاَل... أثن�اَء املع��ارِك الطاحن���ِة وما 
أكثرَه�ا وأثن�اَء اش�تداِد القصِف كان يع�زُف لنا 
نحُن إخواَن�ه املقاتلي�ن أجم�َل األلحان، يرضُب 
عل���ى عودِه ب�ال تع����ٍب، بمتع�ٍة وإبداٍع أبًدا 
ال يكرُر نفَس�ه... أُعل����َن وق���ُف إط����الِق 
الناِر يف 1988/8/8 راَح يدندن فرحا بانتهاِئها.. 
وإذا بقذيف���ٍة إيرانيٍة تس�قُط عىل موِضع���ه 

وهو يعُزف ... تقتله.
أدنى 2: أرملة 

زم�َن الح�رب. كن�ا نقُف طوابرَي ل�رشاِء الخبِز، 
ك�����اَن الناُس يصطف��وَن صفي��ن اثنن... 
صًفا للنس�اء وآخر للرجال، كان طابوُر النس�وة 
طوي�اًل ج�دا ك�أن�ه أفع�ى س�وداء، وص����ُف 
الرجاِل يتكوُن م����ن ثالثِة أش�خاٍص مس�نن 
أرمل����ٌة واصطف��ْت  وأن����ا، ج������اءت 
ف����ي ط��ابوِرن���ا، خلف����ي مباش���رًة، 
أمرهَ���ا ص��احُب املخبز املص��رِي الجنس�ية 
أن تقَف يف طابوِر النس���اِء، فقالْت بحدٍة وهي 

ٌتَعدُِّل من وضِع عباءتها السوداء الكال�حة:
يف  أق�ف  حت�ى  رج����ال  هنال�ك  وه���ل   -

صفه��م.
أدنى 3: ثأر

ج�اه��َد ج�دي ض��َد اإلنكلي�ز... ك��ان يقتُل 
الجن�دَي الريطان�َي ويأُخ�ذ س��الح�َه وعتاده 
ويدفُنه يف بس�تاِنه ويزرُع فوَق جثتِه نخل��ٍة... 
ص���ارت فس�يالُت النخي�ل تم��أل بس�تانَه... 
تح��َت كِل تال�ٍة يرقُد جن�دٌي إنكلي�زٌي َقت���لُه 
ج���دي... غ��اَدرن�ا الريطاني����ون... كب�َر 
النخي�ُل... م��ات جدي... كرنا... شاخ نخيُلنا... 
احتلّن���ا اإلنكليُز ثاني��ًة... قام��وا باقتالِع كل 

نخيل جدي.
أدنى 4: زائر

حرُب الخليج الثانية...
ذات  وطفلُتهم�ا  الش�ابة،  وزوجت�ُه  ش�اٌب، 
الربيع�ن... ني�ام... اقتحم�ت ش�ب�اَك غرفتهم 
ش�ظية قنبل�ة أطلقه�ا مدفع م�ا وقطعتهم... 

ُكَل َجَسد صاَر نصفن.
أدنى 5: حظ عاثر     

ته�دم من�زل صديق�ي الكائ��ن خل�ف الفن�دق 
الذي رس�مت عىل أرضي�ة مدخل�ه صورة بوش 
األب... نتيج�ة قصف الق�وات الجوية األمريكية 
لهذا الفن�دق... أصيب صديق�ي بالقصف وطار 
نصف قحف رأس�ه... رقد يف املستش���فى سنة 
ونصف السنة... تركته زوجت�ه وقد أخذت معها 

أوالده... هو اآلن يشحذ يف الشوارع.
أدنى 6: معركة 

كنُت ُجنديا يف األه�واِر... اخرقت قطع�����اُت 
الظ���الُم  اللي�ِل...  منتص�ِف  يف  اله�وَر  الع�دِو 
الباس��لُة  حال����ٌك... اس�َتمَكنتها قطعاُت��نا 
وأطلق�ْت عليه�ا واباًل م��ن ص�نوف األس�لحة 
كاف�ة... وعولج�ت قطع�اُت الع�����دِو بنرياِن 
ًا  أس�لحِت��نا الخفي��فة والثقيل���ِة... صباح�
اتضح�ت الرؤي�ة جي�دا... ل�وُن مي�اه اله��ور 
أحم�ر... ل�م نج�د جث���ة أٍي م�ن جن�����ود 
العدو... م�ا وجدن���اه ك�����ان جثًثا لقطيع 

من الخن���ازير.
أدنى 7: جندّي 

بعد انته�اء املعرك����ة، جندي يخ��رج م���ن 

كيس املوت����ى ويقول لزمالئ��ه:
- مه�����ال م������ا زل���ت حي������ً�ا.      

أدنى 8: دهاء 
آن�ذاك... كن�ُت يف ح���رِب الش�مال... انضباط 
»عب�د  لزيارِتن���ا  ج����اء  الل�واء...  آم����ر 
الس���الم محم�د ع�ارف«... طل���َب من����ه 
آم���ُر لواِئن����ا أن يوف�ر لن��ا دعم�ا... كان 
ال�رُد قارًس�ا عل����ى جبل ك���ورك والجن�ود 
جي�اع ومالبس�هم بالي���ة... قاطع�ه رئي��س 

الجمهورية بح��دة:
ال�كاكا«..   « ب�ن  دائ�رة  الح�رب  -اس�مع. 
عن��ه�ا...  بعي����د  و..«الچ��اش�لون«...أنت 

إب�ْ�َق حيُث أنْت... ودعه���م يتقاتلون.
أدنى 9: رزمة أسئلة 

ج�اُرن���ا اله�ارُب م����ن الخدمة العس�كرية 
... ك��ان يس�كر كل ليل���ة م��ن ليايل ح��رب 

الثمانينيات ح��د الثَ��َمل...
يبدأ بعتاب أم���ه:

- لِ���َم ولدِتن�ي يف قارة آس�يا... لِ��َم ولدتني يف 
الع�راق... لِ��َم ولدتن�ي ف��ي النارصي�ة... ولَِم 
ولدتن�ي ف��ي ش���ارع عرشي�ن ... ولِ��َم أن�ا 

هارب؟!!!
أدنى 10: محارب...!! 

بكام�ِل  جالًس�ا  كاَن  القت�اِل...  ب�زِي  جن�دٌي 
ُعدَّت�ِ����ِه الحربية وس�طَ جث�ِث زمالئِه القتىل 
الثقي������ل  األس����وَد  بس�طال��َه  واضًع�ا 

عل������ى ص������دِر جث���ٍة  املُدم������ى 
ُمَش�وهٍة مدم�اة وهو يك��رُع م�ن قنينة رشاًبا 
ما، كإش�ارة عل�����ى م��ا يش�ع���ر ب����ه 

م��ن أم������ان.
أدنى 11: أحنه مشينه للحرب

َمْس�ع���وٍد  ب����ِن  هان���ئ  تمث����اُل 
الشيب�����اني ممسكا بيدِه اليرى سي����فَه 
الذي يف ِغْمِده، وي���دُه اليمن��ى تش�ي���ُر إىل 
الق���واِت الغازي���ِة... ينتص��ُب َف�وق قاعدٍة 
كونكريتيِة تتوس�ُط الطريَق امل�ؤدي إىل القاعدِة 
األمريكيِة، يديُر ظهَ��ره يل، وتدي��ر الق���واُت 
األمريكي�ُة واملتع�ددُة الجنس�يات ظهرهَ��ا له، 
ويضُعها الشيبان��ُي أماَمه، وبإشارٍة من ي��دِه 
اليمنى الرونزي��ِة القوي��ِة ذاِت العروق النافرِة 
تش�رُي باتج�اِه الق����واِت الغازي�ِة، ش�اهدت 
ش�فتي���ه تتمتم����ان ب���أل�م: إنه������م 

أمام����كم!
ل�م أع����رف م���ن ك������ان يقص�����د؟ 
رحت أغن�ي: »أحنه مش�ينه للحرب. . . عاش�ك 
يداف�ع عن محبوبته. . . وحنه مش�ينه للحرب . 

.». .
أدنى 12: احتفال

ليل�َة إعالِن بي�اِن الن�رص والس���الم ف��ي تلك 
الس�نة الثمانينية... أتت س�ي���ارُة »اإليف���ا« 
العسكري�����ة مجلجل���ًة بسريِه���ا الوئيد، 
وصاخب��ًة، ومطفأَة املصابي�ِح، محملًة بجنوٍد 
يرت�دوَن ب�زات الح���رب وبكام���ل ُعَدته��م 
ُك فيها بغاُل  الحربي���ة... ج�اءوا إىل رابي�ٍة ُت�ْرَ

َح وتأكل. وحدتنا لَِتْرَ
كن����ُت أرقبُهُم من مرص�دي... اخت�اروا َبْغاًل 
ًا ... وس�اقوه إىل  صغ�رًيا س�مين�ا... رمادي����
حوض الس�ي���ارة الخاكي... وراحوا يتناوبون 

عىل الِنِزِو عليه.
أدنى 13: قناص

امرأٌة... قلعت ريُح الَس�موم النخل�َة الوحيدَة يف 
حديقِة منزلِها...

علم���ت أن عزي�زًا عنده���ا س�يموت... فإذا 
زوجها قتل��ه قناص أمريكي خطأ  .

قاب حربني أو أدنى

قريبًا.. انطالق الدورة )15( ملهرجان الشارقة للمرسح العريب

           مريم مرغيش

س�اعة تش�ري عقاربها إىل »كتاب إال ورقة« ، ُس�ٌلم تغطيه كعوب الكتب، وجدران تزينها مجلدات مرصوصة تزدحم بقصص وحكايا تختلف لغتها ويوحدها 
اجتماعها هنا بال�«book cafe« أو مقهى الكتب. مرشوع الش�ابة العراقية، راڤان جعفر الطائي وصديقتها، القى استحس�انا كبريا لدى رواد مواقع التواصل 

اإلجتماعي. لكن ما هي أسباب هذا االنتشار؟ وهل يوجد شبيه للفكرة يف دول عربية أخرى؟ 

          نزار قباني

رّبم�ا.. أنا لم أعش�قك حت�ى اآلن 
.. لك�ن رّبم�ا .. تح�دُث املُْعِج�زَُة 
الك�رى.. وَتْنَش�قُّ الَس�َما.. ع�ن 
وتصريي�ن  عجيَب�ْه..  فرادي�َس 
ي�ا  الش�مُس  وتص�رُي  الحبيَب�ْه.. 
.. وأرى يف  س�يِّدتي خاتماً بن َيدَّيْ
ُحُلم�ي َوْجَه النبّيْ وأرى الجنََّة من 
نافذتي واألنُجَما.. ُربَّما.. رّبما.. أنا 
لم أعش�قك حت�ى اآلن .. لكن رّبما 
.. يرضُب الطوفاُن ُش�طآَن حياتي 
ويجي البحر من كل الجهات.. ُربَّما 
يجتاحني اإلعصاُر يف يوِم غٍد ُربَّما 
بعَد غٍد.. ُربَّما يف أشُهٍر أو َسَنواِت.. 
فاعُذرين�ي إِن َتَريَّْث�ُت قليالً.. فأنا 
أخت�اُر يف ش�كٍل دقي�ٍق َكلِمات�ي.. 
ُمعَج�ٌب في�ِك أن�ا.. غ�ري أنَّ الحبَّ 
ما بلَّ�َل بالَدْمع رسي�ري.. أو َرَمى 
فاتي.. أنا لم أَْعَشْقِك  أزهاَرُه يف رُشُ
حت�ى اآلَن.. لك�ن.. س�وَف تأت�ي 
س�اعُة الُحبِّ التي ال َرْي�َب فيها.. 
وسريمي البحر أسماكاً عىل نهديك 
ل�م تنظريه�ا.. وس�ُيهديِك كنوزاً، 
َقْب�ُل، ل�م تكتِش�ِفيها.. س�يجيء 
القمح يف موع�ده .. ويجيُء الورُد 
يف موع�ِدِه.. وستنس�اُب الينابيُع، 
وَتْخرَضُّ الحُقوْل فاتركي األشجار 
تنم�و وحده�ا .. واترك�ي األنهاَر 
تجري وحَده�ا.. فمن الصعب عىل 
اإلنسان تغيرُي الُفُصوْل.. ُربَّما كنِت 
أرقَّ امرأٍة.. ُوِجدْت يف الكون، أو أحىل 
عروْس.. رّبم�ا كنِت برأي اآلخريْن 
َقَمَر األقمار، أو َش�ْمَس الشموْس 
ُربَّم�ا كنِت جميلَْه.. غ�رَي أنَّ الحبَّ 
– مث�َل الِش�ْعر عن�دي- اليلّبين�ي 
بي�ر وس�هولة .. فاعذرين�ي ان 
تردَّدُت بَبْوحي.. وتجاهلُتِك صدراً، 
وقوام�اً، وجم�اال.. إنَّ ُحبِّي لِك ما 
زاَل احتم�اال.. فاتركي األمَر إىل أْن 
ي�أَذَن اللُه َتَع�اىل... ارشبي القهوَة 
ي�ا َس�يِّدتي.. رّبم�ا يأت�ي اله�وى 
كاملسيح املُْنَتَظْر.. ليس عندي اآلَن 
م�ا أعلُن�ُه.. فلقد يأت�ي.. وال يأتي 
الهوى ولقد ُيلْغي مواعيَد الَسَفْر.. 
رّبما أكُتُب شعراً جّيداً.. غري أني لم 
أُحاوْل أبداً من َقْبُل إِْس�َقاَط املَطْر 
اّن للُح�بِّ قوان�َن فال.. تس�تبقي 
بي القه�وَة يا  وق�ت الثم�ر .. ارْشَ
َسيِّدتي.. واْبَحثي يف صفحة األَْزَياِء 
عن َثْوٍب جميٍل.. أو ِسوَاٍر ُمبَتَكْر.. 
واْبَحث�ي يف صفح�ة األب�راج ع�ن 
ُعْصُفورٍة خرضاَء.. تأتيِك بمكتوٍب 
بي الَقْهوََة يا  جدي�ٍد.. أو َخَرْ.. ارْشَ
سّيدتي.. فالجميالُت قضاٌء وَقَدْر.. 
والعيوُن الُخرْضُ والُس�وُد.. قضاٌء 
وَق�َدٌر.. ه�ل أن�ا أه�واِك؟. ال يشَء 
أكي�ْد.. ه�ل أن�ا مضط�رب الرؤية 
.. اليشء أكي�د .. ه�ل أنا ُمْنَش�ِطُر 
.. ال يشَء أكيْدْ  الَنْف�س إىل َنْفَس�ْنِ

به�ا؟  الن�اُر  َش�بَِّت  ه�ل حيات�ي 
ه�ل ثيابي اش�تعلَْت؟ ه�ل حرويف 
اش�تعلْت؟ هل ُدُموعي اش�تعلْت؟ 
.. وإنس�اٌن  ه�ل أنا َضوٌْء َس�َماِويٌّ
ي ذل�ك اإلعجاَب يا  جديْد؟ ال ُتَس�مِّ
س�يِّدتي ُحبَّاً.. فان الُح�بَّ ال يأتي 
إذا نح�ُن أردن�اُه.. ويأت�ي كغزاٍل 
شارٍد حن ُيريْد... ارشبي القهوة ، 
يامائّية الصوت ، وخرضاء العيون 
.. فعىل خارطة األشواق ال أعرُف يف 
أيِّ مكاٍن سأكوُن.. ومتى يذبحني 
س�يف الجن�ون؟ فلم�اذا تكثريَن 
األس�ئلة؟. وملاذا أنت ، يا س�ّيدتي 
، ُمْس�َتْعِجلَْه.؟ أنا ال أْنِكُر إعجابي 
بعينيِك، فإعجاب�ي بعينيِك قديْم.. 
ال وال أَنك�ر تاريخ�ي م�ع العط�ر 
الَفرَْنيسِّ الحميْم وم�ع النهد الذي 
َ أب�واَب الَحريْم. غ�ري أّني لم  ك�رَّ
أزْل أفتق�ُد الحبَّ العظي�ْم.. آِه ما 
أروَع أن ينس�حَق اإلنس�اُن يف ُحبٍّ 
عظيْم.. فامنحيني ُفرْصًة أُخرى.. 
.. واللُه  فق�د يكتُب اللُه عيلَّ الح�بَّ
كري�ْم.. أن�ا لم أعش�قك حتى اآلن 
.. لك�ن م�ن س�يدري؟ م�ا ال�ذي 
يح�دُث يف ي�وٍم ولَْيلَ�ْه.. ُربَّما تنمو 
أزاه�رُي املاُنولَْي�ا فوق ثغ�ري ُرّبما 
تأوي ماليُن الفراش�ات إىل غاباِت 
ص�دري.. ُربَّم�ا تمنُحن�ي عين�اِك 
ُعْم�راً فوَق ُعْمري.. َمْن َس�َيْدِري؟ 
م�ا ال�ذي يح�ُدُث للعال�م ل�و أّني 
َعِشْقْت.. هل يجيء الخرُي والِرْزُق، 
س�تزداُد  ه�ل  الرخ�اْء؟  وي�زداُد 
قنادي�ُل الس�ماْء.. ه�ل س�يميض 
َزَمُن الُقْب�ح.. ويأتي الُش�َعرَاْء ثم 
هل يبدأُ تاريٌخ جديٌد للِنَساْء.؟ َمْن 
ب�ي قهوَت�ِك اآلَن  َس�َيدري...؟ ارْشَ
.. وال َتْس�َتْعجليني.. فأن�ا أجه�ل 
أوق�ات العصاف�ري ، كم�ا أجه�ل 
وقت الياس�من.. فاعُذريني.. فأنا 
أجهُل يف أيِّ نهاٍر س�وف أْعَش�ْق.. 
ومتى يرضبني الَرُْق، ويف أي بحاٍر 
سوف أغرْق وعىل أي ِشَفاٍه سوف 
أرُس�و.. وعىل أي صليٍب َسأُعلَّْق.. 
آِه.. ل�و أعرُف ما يح�دُث يف داخل 
قلبي.. إنَّ أمَر الحّب يا سيدتي من 
علم رب�ّي فاترك���ي األمَر لتقدير 
الَس�َما.. ُربَّم�ا ندُخ�ُل يف مملك�ة 

الِعْشِق قريباً.. ُربَّما.. 

ربـمـا



www.almustakbalpaper.net

العدد )1620( الثالثاء  20  شباط  2018
فنون9

صابر الرباعي: أحالم فنانة واثقة من نفسها ومشاكسة وهلا وزهنا

بع�د النجاح الكبري الذي حققه يف فيديو كليب »ما 
تخافش مني« بإدارة املخرج وليد ناصيف، اطل أمري 
الط�رب صابر الرباعي ضم�ن برنامج »برصاحة« 
الذي تقدمه اإلعالمية باتريس�يا الهاش�م عرب أثري 
إذاعة »فايم اف ام« حيث بدأ حديثه بتوجيه تحية 

خاصة اىل الشعب اللبناني.
انتقل الحديث بعدها حول نجاح اغنيتيه األخريتني 
االوىل باللهجة اللبنانية »جرحي ما شفي« والثانية 
باللهجة املرصي�ة »ما تخافش مني« حيث حققتا 

نجاًحا كبرياً عرب التطبيقات الغنائية.
عن هذا املوضوع، اشار »الرباعي« اىل أنه لم يتوقع 
كل هذا النجاح الكبري ولكنه س�عيد به وقال »اهال 
وس�هال بهذا النجاح«. واض�اف ان يف وقتنا الحايل 

ع�ى االغني�ة ان تح�دث مفاج�أة ل�دى الجمهور 
خاصة عندما تتضمن تجديداً يف مضمونها وفكرة 
مختلف�ة ومبتك�رة وأكد أنه م�ع كّل نجاح تصبح 

املسؤولية أكرب بإختيار األغاني الجديدة.
ورداً ع�ى س�ؤال ان�ه كان م�ن املتوق�ع أن يطلق 
»الرباعي« قبل أغنيته املرصية »ما تخافش مني«، 
أغني�ة باللهج�ة اللبناني�ة بالتعاون مع الش�اعر 
مازن ضاهر الذي س�بق وتع�اون معه يف »جرحي 
ما ش�في« وحول اسباب تأجيله، أشار »الرباعي« 
أن�ه أراد ان ي�ريض الجمه�ور امل�رصي خاصة أنه 
محب�وب من كل الجنس�يات العربية فعليه إرضاء 
الجميع. واضاف انه قرّص تجاه الجمهور التونيس 
وحالًي�ا يبح�ث ع�ن اغان�ي تونس�ية ك�ي يريض 

جمهور بلده.
وعن ش�هرته الواس�عة يف تونس وخارجها، أشار 
»صاب�ر« اىل أن كل ال�ذي وص�ل الي�ه نتيجة جهد 
س�نوات منه ومن ادارة اعماله ولفت ان النجومية 
اليوم باتت أصعب وسطحية وعى الفنان ان يبني 

لنفسه تاريخاً واستمرارية.
وتعليًقا عى أن اغنية »العب يال« التي حققت بأقل 
من خمس�ة اش�هر اكثر من 80 مليون مش�اهدة 
عى يوتي�وب بينما أغنيات لنج�وم كبار لم تحقق 
مث�ل هذه االرقام، فهل نح�ن بزمن تقييم االغاني 
الخاطئ�ة؟ فأك�د »الرباع�ي« اىل أن الجمهور واٍع 
ك�ي يفّرق ب�ني الحال�ة والظاهرة وبني االس�اس 
والتاريخ. وش�دد انه يف وقتن�ا الحايل هناك ظواهر 

تخ�رج اىل العلن يكون عمرها قصري وهناك اغاني 
وفان�ني ثابت�ني. وأض�اف أن األغني�ات الناجح�ة 

ستبقى يف ذهن الناس ك� أغنية »زيديني عشًقا« 
لقيرص الغناء كاظم الس�اهر و«كالم الناس« 

لس�لطان الطرب جورج وس�وف او »اجمل 
مخترص« له.

ورداً عى س�ؤال حول الس�بب من تكرار 
تعاون�ه مع املخ�رج ولي�د ناصيف وما 
الذي يمّيز هذه العالقة، اشار »صابر« 
اىل أنهم�ا يفهم�ان بعضهم�ا البعض 
وه�و متج�دد ومتط�ور يف صورت�ه 
واف�كاره وادائه يف االخ�راج وأكد أنه 

يرتاح بالتعاون معه كثريًا.
وحول االنس�جام الذي يجمعه مع 
الشاعر اللبناني مازن ضاهر الذي 
وّقع اغني�ة »جرحي ما ش�في« 

فم�ا ال�ذي يّم�ز ه�ذا الش�اعر 
»الرباعي«  أش�ار  اللبنان�ي؟ 
اىل أنه اكتشف بمازن شاعر 
عمي�ق بكلماته وسالس�ته 
ومعاني�ه وأكد ان�ه معجب 
بطريق�ة كتابته للمواضيع 
التي تتضمن عمق�اً درامياً 

وعاطفياً.
وبعد مغادرته لجنة تحكيم 
»ذا فوي�س« ه�ل خ�ر ام 

رب�ح؟ لفت »الرباعي« اىل أنه 
ربح محب�ة مجموع�ة كبرية 

بات�وا  الذي�ن  الجمه�ور  م�ن 
يعرفون صابر عى طبيعته كما 

ربح تجربة مميزة وصداقات مع 
الزم�الء الفنانني وتعاون مع قناة 

MBC واضاف انه سيش�تاق لهذه 
التجربة.

أم�ا ع�ن الخس�ارة، أكد أن�ه لم يخر 
ش�يئا بقدر ما هو ش�عور باالشتياق 
اىل العم�ل مع مواهب جديدة من اجل 
مس�اعدتها ودعمها. وهل ريض من 
محطة MBC بعد ان تجاهلت عدم 
إبالغه بخروجه من املوسم الرابع 
م�ن الربنام�ج، اكد انه ع�رّب عن 
عتب�ه ولكن العتب أت�ى عى قدر 
املحب�ة ولفت اىل ان�ه ال يحب ان 
 MBC يدخل يف جدال مع محطة

فهما اكرب من هذا املوضوع.

أكدت الفنان�ة اللبنانية دوليل ش�اهني أنها 
راضي�ة ع�ن األغني�ات الت�ي قدمته�ا يف 
مش�وارها الغنائي، مضيفة أنها لم تتمن 
يوما تقدي�م أغنية قام بغنائها فنان آخر، 
مش�رية إىل أنه�ا تؤمن ب�أن العمل نصيب 

ورزق.
وقالت دوليل، يف ترصيحات لها، إنها تلقت 
ردود أفع�ال إيجابية عدي�دة عن أغنيتها 
األخرية املصورة »ل�و ع الفراق«، ونالت 
الحالة الدرامية املقدمة يف الفيديو كليب 

اعجاب الجمهور.
وكانت دوليل ق�د قدمت أول ألبوماتها 
بعن�وان  امل�ايض  الع�ام  الغنائي�ة 
»س�ندريال«، ال�ذي تعاون�ت فيه مع 
عدد كبري من الش�عراء وعى رأسهم 
محمد رفاعي وتامر حسني وأسري 
وم�ن  يزب�ك،  وف�ادي  الري�اض 
امللحن�ني محم�ود خيامي وبودي 
نع�وم ومحم�د رفاع�ي وأحم�د 
الربازييل، واملوزعني تميم وهاني 
يعقوب.من جهة اخرى، دافعت 
دوليل عن ابتعادها عن التمثيل 
بس�بب الغناء، قائلة، بحس�ب 
صحيفة »البوابة« االلكرتونية: 
عندم�ا تج�د مش�اكل كث�رية 
تحدث معك تقف قليال، لتفكر 
يف تلك األمور لتع�رف إذا كنت 
تعم�ل بش�كل صحي�ح أم ال، 
وأن�ا ل�دي قواع�د أعم�ل بها 
وثوابت، فمث�ال لو عرض عيل 
فيلم ال أعرف م�ن مخرجه أو 
منتجه فلم�اذا أقدمه؟ وكذلك 
ل�و قدم�ت مسلس�ال ب�ه نفس 
الفك�رة، فأن�ا قدمت مسلس�لني 
يف حيات�ي، واالثن�ان كانت بهما 
مشاكل، والس�نة الحالية عرض 
ع�يل عم�الن رفضتهم�ا، فأن�ا 
دائما قبل ما أقرأ الدور أنظر إىل 
الرشك�ة املنتج�ة، واملخرج فلو 
ضمنت ال�� 50% التي تخصهم 
س�وف أقدم العم�ل، ولم أنظر 

ألي يشء آخر.

دوليل شاهني: املشاكل سبب ابتعادي 
عن التمثيل

أثار املمثل املرصي عادل إمام الجدل مؤخراً وطرح الكثري 
م�ن عالمات اإلس�تغراب والتس�اؤالت بس�بب غيابه عن 
مش�اركة زمالئه الفنانني واملمثلني مناس�باتهم والسيما 
مس�اندتهم يف املحن من خالل عدم تواج�ده يف الجنازات 

الخاصة بأصدقائه الذين رحلوا.
فقد الحظ الكثريون غياب إمام عن حضور عزاء ش�قيقة 
صديق�ه املمث�ل امل�رصي طلعت زكري�ا عى العل�م أنهما 

تجمعهما صداقة قوية، وم�ن ناحية أخرى لوحظ غيابه 
عن حضور جناوة املمثل املرصي محمد متويل والذي كان 

شاركه أحد أهم أفالمه »سالم يا صاحبي«.
وقد تسائل عدد كبري من رواد مواقع التواصل اإلجتماعي 
ع�ن رّس غي�اب إمام ه�ذا، مقاب�ل حرص ع�دد كبري من 
النج�وم املرصي�ني ع�ى الحض�ور ومس�اندة زمالئهم يف 

الوسط الفني.

عادل إمام يغيب ويثري التساؤالت

إنترشت ع�رب مواقع التواصل اإلجتماعي 
ص�ورة للممثل�ة الكويتية أم�ل العويض 
م�ن دون فوتوش�وب، م�ا ش�كل صدمة 
بمقارن�ة  املتابع�ون  للمتابعني.وق�ام 
مالمحه�ا يف الص�ورة الت�ي التقطت لها 
بكامريا عادية، ومظهرها بعد التعديالت 

بواس�طة الفوتوش�وب التي تجريها عى 
صوره�ا، وظه�رت بإخت�الف كب�ري بني 
الصورت�ني، حيث أن التعديالت غريت من 
شكلها وبدت كأنها شخص آخر.وأثارت 
الص�ورة ضج�ة كب�رية ب�ني املتابع�ني، 
وانهال�ت عليها التعليقات الس�لبية التي 

اعتربت أن املكياج والفوتوش�وب يغرّيان 
مالمحها كافة.وكان�ت النجمة الكويتية 
ن�رشت صورة لها بمناس�بة ي�وم الحب 
وه�ي تحم�ل باق�ة م�ن ال�ورد األحم�ر 
وتضعها مكان البلوزة، مع مكياج ناعم، 

القت اعجاب متابعيها.

أمل العويض تصدم اجلمهور

بعدما اخت�ارت ابنتها تيا االنتقال للعيش مع والدها إييل، 
ُس�ئلت الفنانة نوال الزغبي عن سبب هذا القرار فأجابت 
األخ�رية »تي�ا أصبح عمرها 18 س�نة واخت�ارت االنتقال 
للعي�ش م�ع والده�ا. فه�ل خط�أ أن تخت�ار العيش مع 
والدها؟«.ولك�ن ه�ل هناك خالف بينها وب�ني تيا؟ تجيب 
ن�وال الزغبي يف حديث ملجلة س�يدتي »بالنس�بة يل تيا ما 
زال�ت موجودة مع�ي طوال الوقت. ه�ي اليوم أصبحت يف 
س�ن تس�تطيع فيه أن تختار وتقّرر العي�ش معي أو مع 
والدها. لذا أحّب�ت أن تجرّب الحياة مع والدها، وهي حرّة 
يف اختياره�ا«.ورّداً عى ش�ائعة الغرية من جم�ال ابنتها 
تيا والذي قد يكون س�بباً بالخ�الف بينهما، رّصحت نوال 
»أكي�د ال... تيا ابنت�ي وأفتخر بها. وطيل�ة عمري داعمة 
له�ا. وإذا قالوا إن ابنتي حلوة فأنا أفرح بها«.وتس�اءلت 
»هل هناك أم تغار من ابنتها؟ وإذا كما قلت قد تأخذ مني 
األضواء والش�هرة، فلتأخذ مني األضواء والش�هرة وتأخذ 
عينّي وحياتي أيضاً. أين املش�كلة بذلك؟ فتيا ابنتي«.وعن 
إحتم�ال زواجها مرّة ثانية، أّكدت نوال الزغبي أن من يمّر 
بتجربة زواج فاشلة من الطبيعي أنه لن يعيد التجربة مرّة 

أخرى، لكن إذا وجدت الرجل املناسب حينها لن ترفض.

ابنة نوال الزغبي ختتار العيش مع والدها

القاه�رة  رشق  ح�وادث  نياب�ة  ق�ررت 
صال�ح،  إبراهي�م  املستش�ار  ب�إرشاف 
املحام�ي الع�ام األول، حب�س اإلعالمي�ة 
ريه�ام س�عيد، مقدمة برنام�ج »صبايا 
الخري« عى قناة »النهار«، ورئيس تحرير 
الربنامج أكرم النحاس، وأحد املصورين، 
مل�دة 4 أي�ام عى ذم�ة التحقيق�ات التي 
تجريها النياب�ة معهم، بتهمة التحريض 
عى خطف األطفال، وحرض مع املتهمني 
املحامي�ان جميل س�عيد وعصام عجاج.

وقال�ت س�عيد يف التحقيق�ات إنها ظلت 
خالل األي�ام األخرية يف منزله�ا بالجيزة، 
وس�بب تأخره�ا يف اإلدالء بأقواله�ا هو 
رعاية طفلها الرضيع، الفتة إىل أن حلقة 
»خط�ف األطفال« كان�ت لخدمة أطفال 

مرص.وكانت نيابة حوادث رشق القاهرة، 
برئاسة املستشار إسالم الجوهري، قررت 
حب�س معدة يف »صباي�ا الخري« ومصور 
مل�دة 15 يوماً بذات التهم�ة، بعد أن ألقي 
القبض عليهما بناء عى اتهامات نسبت 
إليهما من عاطلني ألقت الرشطة القبض 
عليهم�ا وبصحبتهم�ا طف�الن، وأقرا يف 
التحقيقات أنهما تمكنا من اختطافهما 
بغ�رض بيعهم�ا إىل س�يدة خليجية، بعد 
تحري�ض م�ن املقدم�ة وأرسة الربنامج 
لتصوير حلقة.وقد بدأت تفاصيل الواقعة 
بعرض اإلعالمية ع�رب برنامجها مقطع 
فيديو ادع�ت فيه نج�اح أرسة الربنامج 
يف إع�ادة طفلني مختطفني إىل عائلتهما، 
وعرض�ت مداهمة الرشط�ة للقبض عى 

3 متهم�ني يف الواقع�ة، اع�رتف أحده�م 
بفعلته بتحريض معدة الربنامج.

حبس املذيعة رهيام سعيد بتهمة خطف أطفال

وزارة النفط
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اجلهاز الفني يعلن قائمة العبي املنتخب ملواجهة السعودية
             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن الجهاز الفن�ي للمنتخ�ب العراقي، 
قائم�ة أس�ود الرافدي�ن، التي س�تواجه 
الس�عودية ودًي�ا ف�ي البص�رة، ي�وم 28 

شباط الجاري.
وش�هدت قائم�ة ال�� 22 العًب�ا، ع�ودة 
ياس�ر قاس�م، المحت�رف ف�ي صف�وف 
نورثهامبتون اإلنجليزي، ودعوة مهاجم 
الق�وة الجوي�ة، عم�اد محس�ن، وتواجد 
العب الطلب�ة، أركان عمار، ألول مرة في 

صفوف المنتخب.
وضم�ت القائم�ة، جالل حس�ن ومحمد 

كاصد ومحم�د حميد لحراس�ة المرمى، 
وعلي فائز ومصطفى ناظم وكرار محمد 
وحس�ام كاظم وبيار أبا بكر ووليد سالم 
ومصطفى محمد جبر وأحمد عبد الرضا 
وأمجد عطوان وياسر قاسم وهمام طارق 
ومهدي كامل وعالء مهاوي وحسين علي 
وأيمن حسين ومهند علي وعماد محسن 

وأركان عمار وعلي حصني.
يش�ار إل�ى أن اجتم�اع الم�الك التدريبي 
باتح�اد الك�رة، ت�م م�ن خالله مناقش�ة 
العدي�د من المح�اور المهمة، م�ن بينها 
القائم�ة الوطنية للمباراة التجريبية أمام 

السعودية.

هدف جديد حيفز فالفريدي أمام تشيليس
            المستقبل العراقي / متابعة

برش�لونة، مس�تويات  يق�دم فري�ق 
ممي�زة للغاي�ة في الموس�م الجاري، 
تح�ت قي�ادة المدي�ر الفني إرنس�تو 
فالفي�ردي، وذلك بعدم الخس�ارة في 

24 جولة من الدوري اإلسباني.
ويس�تعد برش�لونة، الختب�ار صعب 
للغاي�ة، عندم�ا يح�ل ضيًف�ا ثقي�اًل، 
الي�وم الثالثاء، على نظيره تشيلس�ي 
اإلنجلي�زي، ف�ي ذه�اب ثم�ن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، 

أن فالفيردي يرغب في تخطي رقم 
الثنائ�ي هيلينيو هيري�را ورينوس 

ميش�يلز، بعدم الخس�ارة في أول 7 
مباري�ات لمدرب مع برش�لونة، في 

دوري أبطال أوروبا.
وتخطى برشلونة، دور المجموعات 
بدوري األبطال هذا الموس�م، دون 
التعرض لهزيمة واحدة، باالنتصار 

4 مرات والتعادل في مواجهتين.
إرنس�تو  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
رق�م  تحطي�م  يري�د  فالفي�ردي 
الثنائ�ي، من بوابة مب�اراة الغد أمام 

تشيلسي.

أنشيلويت حيدد موقفه من العودة لسان جريمان
           المستقبل العراقي / متابعة

 
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، عن ق�رار اإليطال�ي كارلو 
أنش�يلوتي، المدي�ر الفن�ي الس�ابق لباي�رن ميون�خ، 
بخص�وص إمكاني�ة تدري�ب باري�س س�ان جيرم�ان 

الفرنسي، في الموسم المقبل.
وبحس�ب ما نش�رته صحيفة “ميرور”، فإن أنشيلوتي 
ال يفك�ر في العودة لحديق�ة األمراء مرة أخرى، ليخلف 
أون�اي إيمري، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق 
الباريسي.وأضافت الصحيفة، أن أنشيلوتي 

يهتم بالعودة للدوري اإلنجليزي في الموسم المقبل، وال 
يريد تدريب باريس سان جيرمان.وتابعت الصحيفة، أن 
تشيلسي يضع كارلو أنشيلوتي ضمن خياراته، تحسًبا 
لرحي�ل أنطونيو كونت�ي، مع االهتمام أيًض�ا بالمدرب 
لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة.وأشارت 
الصحيفة إلى أن أنش�يلوتي مهتم بقيادة آرس�نال، بداًل 
م�ن فينجر، لك�ن إدارة الجانرز تريد مدربا ش�ابا، حال 
رحي�ل المدير الفن�ي الفرنس�ي.وأضافت الصحيفة أن 
أنش�يلوتي يهت�م بقيادة فريق ف�ي لندن، عل�ى العودة 

لتدريب باريس سان جيرمان.

مدرب االسود يؤكد التحاق العبي الزوراء واجلوية ملباراة السعودية
              بغداد/ المستقبل العراقي

اكد مدرب المنتخب الوطني، باسم قاسم، 
التح�اق العب�ي الق�وة الجوية وال�زوراء 
لمب�اراة الس�عودية الودي�ة عل�ى ملع�ب 
البص�رة الدول�ي نهاي�ة الش�هر الحال�ي، 
مش�دداً عل�ى ض�رورة أن يظه�ر اس�ود 

الرافدين بصورة مثالية في المباراة.

وق�ال قاس�م ف�ي بي�ان التحاد الك�رة إن 
“مباراتنا مع المنتخب السعودي الشقيق 
ال تخل�و من الصعوبة، ويج�ب أن نتعامل 
معها بجدية، ولدي معلومات بأن المنتخب 
الس�عودي في أت�م الجاهزي�ة والتحضير 

لهذه المباراة”.
وأوضح، “يجب أن يكون منتخبنا جيدا من 
اجل أن نظهر بصورة تليق بس�معة الكرة 

العراقي�ة، س�يما وان المب�اراة ستس�هم 
كثي�را ف�ي رف�ع الحظ�ر ع�ن المالع�ب 
العراقي�ة، والمنتخ�ب الس�عودي من اهم 
المنتخب�ات ف�ي المنطقة، واس�تطاع أن 
يخط�ف بطاقة التأهل إلى كاس العالم في 

روسيا 2018”.
وتابع قاس�م، “بالرغم من غياب الالعبين 
المحترفي�ن والت�زام البع�ض األخ�ر مع 

فريق�ي ال�زوراء والجوية ضم�ن بطولة 
كاس االتح�اد اآلس�يوي، لكنه�م بالوقت 
نفس�ه س�يلتحقون بعد انتهاء مبارياتهم 
ي�وم 26 م�ن الش�هر الحالي، وس�يكون 
موع�د وصولهم إلى البص�رة قبل يوم من 
المب�اراة، وبالتالي من الصعب إش�راكهم 
ف�ي المب�اراة كالعبي�ن أساس�يين، لكننا 

سنعول على الالعبين الشباب.

الشباب تبحث مع املركز الدويل لألمن الريايض تطوير 
القدرات العراقية إلدارة املهرجانات الرياضية

            بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تقبل مدي�ر ع�ام دائ�رة التربية 
البدنية والرياضة في وزارة الشباب 
والرياضة ع�الء عبد الق�ادر، مدير 
المرك�ز  الخاص�ة ف�ي  المش�اريع 
الدول�ي لألم�ن الرياض�ي القطري 
س�هام العوامي بحضور مستش�ار 
وزي�ر الش�باب والرياضة لش�ؤون 
الحسناوي  الدكتور حسن  الرياضة 
والخبي�ر الرياضي الدكتور ش�امل 
كامل”. وتناول اللقاء بحس�ب بيان 
للوزارة تلقته “المستقبل العراقي”، 
“تفعي�ل دور المرك�ز الدولي لألمن 
الق�درات  تطوي�ر  ف�ي  الرياض�ي 
المهرجان�ات  ب�إدارة  العراقي�ة 
الرياضي�ة والمباري�ات الدولية من 
خالل دورات يش�رف عليها المركز، 

وته�دف الى بن�اء منظوم�ة أمنية 
صحيحة وس�ليمة معتمدة من قبل 
االتح�اد الدولي لك�رة القدم )فيفا( 
والمنظمات الدولية وإرسال رسالة 
عن طري�ق دولة قطر إل�ى الجهات 
المعنية مفادها أن العراق بلد يتمتع 
بدرج�ة عالية من األم�ن ولديه بنى 
تحتي�ة تجعله ق�ادر عل�ى تضييف 
الدولي�ة  والمباري�ات  البط�والت 
تمهيدا لرفع الحظر المفروض على 
مالعبه.وقال عبد القادر أن “العراق 
بحاجة إلى وقوف األشقاء في دولة 
قطر واالس�تفادة من خبراتهم في 
أدارة المالعب وتنظيم المهرجانات 
احترافي.م�ن  بش�كل  الرياضي�ة 
جانه�ا أكدت س�هام العوام�ي انها 
ستس�عى الى أعداد البرامج وتهيئة 
كل الظ�روف الت�ي تمه�د الطري�ق 

ال�ى تغيير الص�ورة النمطي�ة التي 
ترسخت نتيجة الحروب والظروف 
األمني�ة الت�ي م�رت على الع�راق.

وت�م االتف�اق عل�ى توجي�ه دعوة 
إلى رئي�س المرك�ز الدول�ي لألمن 
الع�راق وحضور  الرياض�ي لزيارة 
مب�اراة الع�راق والس�عودية الت�ي 

س�تقام في ملعب البصرة الدولي 
نهاية الش�هر الج�اري ليتمكن 
من اخذ فكرة بش�ان األوضاع 
في العراق والتي يعتمد عليها 
في أقناع االتحاد الدولي لكرة 

المس�ؤولة  والجه�ات  الق�دم 
األخرى بضرورة رفع الحظر 

ع�ن الرياض�ة في 
العراق.

             المستقبل العراقي / متابعة

عادل البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، نجم نادي 
ريال مدري�د، رقم راؤول جونزاليس، أس�طورة 
النادي الملكي، وذلك بعدما سّجل هدًفا أمام ريال 
بيتيس في المباراة الت�ي انتهت بفوز المرينجي 

.)5-3(
وذك�رت صحيفة “م�اركا” اإلس�بانية أن أفضل 
العب في العالم خ�الل العامين الماضيين، عادل 
رقم راؤول بالتس�جيل مع ري�ال مدريد في 264 
مباراة.وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن بهدف�ه في 
مرمى بيتيس وص�ل رونالدو ل�10 أهداف خالل 
آخ�ر 6 مباريات ش�ارك به�ا م�ع المرينجي في 

جمي�ع البطوالت.ومنذ بداية 
كريس�تيانو  اس�تطاع   2018
تس�جيل هدفي�ن ف�ي مرمى 

ث�م  الكوروني�ا،  ديبورتيف�و 
ثنائي�ة أم�ام فالنس�يا، وهاتريك 

أم�ام ري�ال سوس�يداد، باإلضاف�ة لهدفيه 
س�ان  باري�س  أم�ام  الماض�ي  األس�بوع 
جيرمان بدوري األبط�ال األوروبي.وأكدت 
“م�اركا” أنه ف�ي حالة مواصلت�ه على هذا 
المعدل التهديفي، يمكنه تحقيق لقب هداف 
الليجا هذا الموس�م رغم فارق 8 أهداف مع 
المتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة، علًما 

بأن البرتغالي يملك حالًيا 12 هدًفا.

            المستقبل العراقي / متابعة

صحفي�ة،  تقاري�ر  كش�فت 
ع�ن اقت�راب ن�ادي برش�لونة 
أول�ى  حس�م  م�ن  اإلس�باني، 
الكتالون�ي  الفري�ق  صفق�ات 
الجديد.وذك�رت  للموس�م 
صحيفة “مون�دو ديبورتيفو”، 
أن روبيرت فرنانديز، السكرتير 
وبي�ب  لبرش�لونة،  الفن�ي 
الرياضي، قد  المدير  س�يجورا، 

سافرا إلى البرازيل، منذ السبت 
الماض�ي، إلنه�اء صفقة العب 
وس�ط جريميو، أرثور هينريك 
ميلو.وأوضح�ت الصحيفة، أن 
فرنانديز وس�يجورا، يعقدان 
بعض االجتماعات منذ بداية 
األسبوع، مع مسئولي نادي 
أندري�ه  بجان�ب  جريمي�و، 
كوري، كشاف البلوجرانا في 

البرازيل.
وتش�ير التكهن�ات إل�ى وجود 

اتف����اق 
بي�ن جميع 
على  األط�راف 
الصفق�ة،  إنه�اء 
خاصة في ظل رغبة 
في  الملحة  الالع�ب 
لبرشلونة،  االنتقال 

بع�د تحقي�ق كأس 
مع  ليبرتادوري�س 
والوصول  جريمي�و 

لكأس العالم لألندية.

هازارد: اجلميع خلف كونتي
            المستقبل العراقي / متابعة

 
ش�دد البلجيك�ي إيدين ه�ازارد العب تشيلس�ي اإلنجلي�زي، على أن 
فريق�ه سيس�عى لتقديم أفض�ل ما لديه خ�الل مواجهة برش�لونة، 
اليوم  الثالث�اء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال هازارد، 
خالل تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي إكس�بريس” البريطانية: “في 
تشيلس�ي نحن نفوز مًعا، ونخس�ر مًعا، وال أشعر أن هناك أي 
الع�ب في الفريق ال يس�اند كونتي”.وأضاف: “الجميع خلف 
كونتي، ونس�عى من أجل تحسين موقعنا في جدول ترتيب 
البريمييرليج، وتقديم أقصى ما لدينا ضد برش�لونة بدوري 
األبطال، ثم سنرى ما س�يحدث بعد ذلك”.ُيذكر أن اإليطالي 
أنطوني�و كونت�ي المدير الفني لتشيلس�ي، تع�رض لحملة 
انتقاد شرس�ة خالل الفترة الماضية، وأشارت عدة تقارير 

إلى اقترابه من الرحيل عن البلوز.

خاميس: حان وقت الثالثية
              المستقبل العراقي / وكاالت

 
أك�د خاميس رودريجي�ز، العب باي�رن ميونخ، قدرة 
فريقه عل�ى تحقي�ق الثالثي�ة التاريخي�ة، وتكرار 
إنج�ازه في موس�م )2013-2012(.وقال الدولي 
الكولومب�ي، خ�الل تصريحات�ه لموق�ع االتحاد 
األوروبي لكرة القدم: “أنا العب يحب المشاركة 
ف�ي صناعة األه�داف وتس�جيلها، وال يوجد أي 
ح�دود لطموحات�ي وأحالمي، حيث أس�عى دائًما 
للفوز”.وأضاف: “باي�رن قادر على التتويج بدوري 
األبط�ال، ه�ذا الموس�م، حيث نمل�ك الكف�اءة، ونحن 
جميًعا نسعى من أجل حصد هذا اللقب”.وتابع: “لقد مرت 
عدة س�نوات، منذ أن توج باي�رن بالثالثية، وأعتق�د أن الوقت قد 
ح�ان، للتتوي�ج بثالثة ألق�اب جدي�دة، وبالتأكيد س�نكون قادرين على 
تحقي�ق ه�ذا اإلنجاز، لما ال؟”.وواص�ل العب ريال مدريد الس�ابق: “أنا 
س�عيد بوجودي هن�ا.. نمتلك مدرًبا ل�ه الكثير من الخب�رات، والقدرات 

الفريدة، وأيًضا يتحدث اإلسبانية، ما يسهل األمور علي”.

أرقام أسينسيو حترج زيدان
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
تأل�ق مارك�و أسينس�يو، الع�ب ريال 
مدري�د في ف�وز الفري�ق الملكي على 
ضم�ن   5-3 بيتي�س  ري�ال  نظي�ره 
مباريات الجولة ال�24 من منافس�ات 

الدوري اإلسباني.
وذك�رت صحيف�ة “آس” اإلس�بانية، 

أن أسينس�يو واص�ل تألقه مع ري�ال مدريد 
ف�ي الموس�م الج�اري بالرغم من جلوس�ه 
احتياطيا في العديد من المباريات بقرار من 
الفرنسي زين الدين زيدان، دون وجود سبب 

واضح لذلك.
وأش�ارت الصحيفة إل�ى أن %80 من أهداف 
أسينسيو هذا الموس�م سجلها عندما شارك 

كالعب أساسي وليس كبديل.

وتابع�ت الصحيفة أن أسينس�يو ش�ارك في 
18 مباراة كأساس�ي )14 ف�وزا و3 تعادالت 
وهزيم�ة واح�دة( واش�ترك خالله�ا في 12 

هدفا )سجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف(.
وختم�ت ب�أن أسينس�يو يس�تحق الظه�ور 
كأساسي مع ريال مدريد، قبل مباراة العودة 
مع باريس سان جيرمان، في دور ال�16 من 

دوري أبطال أوروبا بعد نحو أسبوعين.

آرسنال يوقع أكرب صفقة رعاية يف تارخيه

ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

أعلن نادي آرس�نال اإلنجليزي، أنه وقع 
عل�ى عقد رعاية جديد لقميص الفريق، 
لم�دة 5 س�نوات م�ع ش�ركة طي�ران 

اإلمارات.
وأض�اف النادي، أن ه�ذه أكبر صفقة 
اإلط�الق،  عل�ى  لقميص�ه  رعاي�ة 

 ،2023-2024 موس�م  حت�ى  وس�تمتد 
وهو ما س�يبقي على ش�راكته مع طيران 

اإلمارات، لمدة 18 عاما على األقل.
وذكرت تقارير لوس�ائل إعالم بريطانية، 
أن�ه م�ن المرج�ح أن تزيد قيم�ة الصفقة 

على 200 مليون جنيه إسترليني.
وكج�زء م�ن العق�د الجدي�د، س�تحتفظ 
الخط�وط الجوية التي تتخذ من دبي مقرا 

له�ا، بحق�وق التس�ويق للقي�ام بحمالت 
ترويجي�ة ح�ول العال�م، م�ع االس�تمرار 
في االحتف�اظ بحقوق التس�مية الخاصة 

باستاد آرسنال حتى 2028.
وقال إيفان جازيدي�س، الرئيس التنفيذي 
آلرسنال في بيان “عقد رعاية قميصنا هو 
األط�ول في الدوري الممت�از، كما أنه أحد 

أطول عالقات العمل في عالم الرياضة”.

وأض�اف “ه�ذا االلت�زام المتب�ادل، يمث�ل 
شهادة على قوة وعمق عالقتنا المتفردة”.

وتابع “تؤكد طيران اإلمارات على إيمانها 
الكبي�ر بنهجن�ا وطموحنا، وستس�اعدنا 
الزي�ادة الكبي�رة ف�ي اس�تثماراتها عل�ى 
مواصلة المنافس�ة على األلقاب وتحقيق 
المزيد م�ن النج�اح للن�ادي ولجماهيرنا 

حول العالم.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يخض�ع البرازيلي مارس�يلو، الظهير األيس�ر لنادي 
ري�ال مدريد، لفحوصات طبية غ�ًدا الثالثاء، لمعرفة 
حجم إصابته التي تعرض لها أمس أمام ريال بيتيس.

وتعرض مارس�يلو إلصابة في لقاء ريال مدريد أمام ريال 
بيتيس في الجولة ال�24 من منافسات الدوري اإلسباني.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن الهدف األساسي لدى الجهاز 
الفني بقيادة زين الدين زيدان والبرازيلي مارسيلو اللحاق 
بمب�اراة باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، ف�ي إياب دور 

ال�16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 مارس/آذار المقبل.
وتابع�ت الصحيفة أن مارس�يلو تدرب الي�وم اإلثنين في 
المدينة الرياضية لريال مدريد “فالديبيياس” مع أخصائي 
الع�الج الطبيعي كبداية من أجل عودته للمش�اركة رفقة 

الفريق الملكي.

كريستيانو رونالدو يعادل رقم 
أسطورة ريال مدريد

برشلونة يقرتب من حسم أوىل صفقاته 
للموسم اجلديد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
بقى كريس�توفر كولومب�س اخر أيام�ه وهو يعتقد 
أن البالد التي اكتش�فها هي بالد الهند وليس�ت قارة 
جدي�دة وقد عاد بع�د اكتش�افه العظيم إىل أس�بانيا 

يحمل الذهب والقطن وحيوانات غريبة .
ان اع�ى درجة حرارة يف الظل س�جلت يف ليبيا وكانت 
57,5 درج�ة مئوية عام 1983 ام�ا اقل درجة حرارة 
فكان�ت 83 درجة تحت الصف�ر عام 1960 يف محطة 

فاستوك يف القطب املتجمد الشمايل.
اس�تطاع رجل اسرتايل يف التاسعة واالربعني ان يقطع 
قارة اسرتاليا ركضاً يف مدة 48 يوماً وقد قطع خاللها 
مسافة 2896كم. وكان قد حمل قنينة ماء من املحيط 

الهادي وسكبها يف املحيط االطليس عندما وصله
1- النمل�ة إذا انقلبت فإنها تنقلب عى جانبها األيمن 

فقط.
2- املرأة ترمش بعينها مرتني أكثر من الرجل.

3- التمساح ال يستطيع إخراج لسانه من بني فكيه.
4- الوالعة عرفت قبل أن يعرف عود الثقاب.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تنهي عمالً جامعي�اً تنال عى أث�ره عالمة عالية 
تس�تحق عليه�ا تنويه�اً وتهنئة.عاطفياً: ال تك�ن مرتدداً 
يف م�ا يتعل�ق باالهتمام بالرشي�ك، فهو م�الذك األخري يف 
امللّمات واملصاعب.صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفق�د اتزانك وال تحاول أن تف�رض هيمنتك عى اآلخرين، 

كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .
عاطفي�اً: ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن 

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيريات إيجابية وتصحيحات 
مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ل�ه ب�دورك االهتمام ال�كايف، وتقدم له الكثري م�ن الهدايا 

القيمة.

مهني�اً: خّفف النم�ط وال تب�ادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

عاطفي�اً: تنعم بنهاية يوم س�عيد بعدما أمضي�ت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما أنت 
قادر عليه حني تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تس�تفيد من وضع 
جي�د له. يكون مزاج�ك رائقاً وتبدو أكث�ر انفتاحاً وقدرة 

عى تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
.عاطفي�اً: أنت قليل الصرب وقايس القل�ب وتميل إىل إثارة 
العدائي�ة والتوّت�ر أينم�ا حللت. وه�ذا ما يس�بب إحراجاً 

للرشيك معظم األحيان .

مهنياً: تس�تعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أس�هل من الس�ابق، تتمتع بثق�ة عالية بالنف�س وتقرر 
إدخال تعديل مناس�ب ع�ى حياتك، فتتخ�ذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جمي�اًل ومميزاً.عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً.

عاطفي�اً: يمنحك الحظ قدرة مهم�ة عى تحقيق التقارب 
م�ع ال�زوج، وإذا كن�ت عازب�اً يك�ون الح�ب يف مقدم�ة 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملم�وس، ذل�ك لغياب 
املعاكس�ات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عى الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخى قلي�اًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: لن ت�رتّدد يف توجي�ه املالحظات الجارحة، تش�تّد 
الضغ�وط ورّبما تضطر إىل إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد 

أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفي�اً: تركز عى العالق�ات االجتماعية وخصوصاً مع 
أشخاص من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار

مهني�اً: تتي�ح لك الظ�روف التعبري بس�هولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفي�اً: أف�كارك واضح�ة وأس�لوبك مس�الم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهنياً: بريق أمل يطل من خلف حجاب االنتظار، كن واثقا 
ب�أن ال يشء يقدر عى الحط من املعنويات املرتفعة مهما 

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفي�اً: تحت�اج إىل رض�ا الرشيك ال س�يما أن�ك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

روبوت ينافس الرصاصري
لطاملا اجتهد الخرباء من أجل تطوير مبيدات 
حرشية قوية للقض�اء عى الرصاصري، التي 
تعيش يف أماك�ن قد يصعب الوص�ول إليها، 
لكن علم�اء اعتمدوا عى كيفية تس�لق هذه 
الحرشات من أجل تطوير تقنية جديدة. فما 

هي هذة التقنية؟ وكيف تعمل؟
توص�ل فريق م�ن الباحث�ني م�ن جامعات 
يف  وبنس�لفانيا  وهارف�ارد  كاليفورني�ا، 

الوالي�ات املتح�دة إىل تقنية جدي�دة، لتعليم 
الروبوتات كيفية تس�لق الج�دران عى غرار 
حرك�ة  أن  املع�روف  وم�ن  “الرصاص�ري”. 
الروبوت�ات يف العال�م الحقيق�ي، تعتمد عى 
الكثري م�ن الربمجيات والش�فرات واألوامر 
الحوس�بية املعقدة، ولك�ن الباحثني توصلوا 
إىل فك�رة االعتم�اد ع�ى تقنية أخ�رى، أكثر 
حرك�ة  طريق�ة  م�ن  مس�توحاة  بس�اطة 

الرصاصري، وهي أن الرصصار يبادر تلقائيا 
إىل تس�لق الج�دار ال�ذي يقابل�ه، بمجرد أن 
يصطدم به برأس�ه، حيث تقوم األذرع برفع 
رأس وجس�م الحرشة إىل أعى مع اس�تمرار 
األرج�ل يف الدفع لألم�ام، مع العل�م أن هذه 
الخطوة ال تس�تغرق أكثر من 75 مليل ثانية.

وأفاد املوق�ع اإللكرتوني “في�ز دوت أورغ” 
املتخصص يف األبحاث العلمية.

طريقة ألكل الطعام تقي من السمنة
بينما يعتم�د البعض عى طرق ُتوصف يف 
الغالب ب�”القاس�ية” م�ن أجل تخفيض 
الوزن والحصول عى قوام رشيق، خلصت 
دراسة حديثة إىل أن األكل بطريقة معينة، 
قد يحمي الجس�م من اإلصابة بالسمنة. 
فما ه�ي ه�ذه الطريق�ة؟ وكيف فرست 

الدراسة ذلك؟
اإلقالع ع�ن تن�اول العديد م�ن املأكوالت 
الغنية بالس�عرات الحرارية، واتباع حمية 

ُتوص�ف يف أحي�ان كث�رية ب�”القاس�ية” 
يف  س�اعات  ع�دة  الرياض�ة  وممارس�ة 
األسبوع. قد تكون هذه أبرز الوسائل التي 
يعتم�د عليه�ا البعض من أج�ل تخفيض 
الوزن، غري أن دراس�ة يابانية خلصت إىل 
طريقة بسيطة وفعالة، تجمع بني تناول 
الطع�ام بعيدا عن الحمي�ة وعدم اإلصابة 
بالس�منة.فقد توصلت دراس�ة حديثة إىل 
أن األكل بب�طء قد ُيس�اعد عى تخفيض 

ال�وزن، وتجنب عواق�ب صحية عى غرار 
مرض السكري، وأمراض القلب واألوعية 
الدراس�ة  الدموية والرسط�ان، وأضافت 
الصادرة عن جامعة “كيوش�و” اليابانية 
ووجب�ات  املقرمش�ات  ع�ن  التخ�يل  أن 
الطعام املس�ائية، عى األقل ساعتني قبل 
النوم يحمي الجسم من اإلصابة بالبدانة، 
وفق ما أش�ار إليه موق�ع جريدة “أرتس 

تسايتونغ” األملانية.

رجل بقلبني بعد عملية جراحية
خضع رج�ل لعملي�ة جراحية قلبية 
فري�دة من نوعها، حص�ل عى أثرها 
عى قلب�ني، يف محاولة خارقة إلنقاذ 

حياته.
وكان م�ن املق�رر أن يخضع مريض 
هن�دي، يبل�غ م�ن العم�ر 56 عاما، 
لعملية زرع قياس�ية، ولكن األطباء 
أدركوا فورا أن جهاز املانح ذا الدماغ 

امليت، كان صغريا جدا.
وانتقل جراح القلب، غوباال كريشنا 
غوخ�ال، إىل الخط�ة »B«، حيث قام 
بربط القلب الس�ليم بالجهاز القديم 
يف عملي�ة اس�تمرت 7 س�اعات، يف 
مستش�فى أبولو بمدين�ة حيدر آباد 

األسبوع املايض.

وعاد ضغط دم املريض إىل مستويات 
ش�به طبيعية بع�د العملي�ة، ولكن 
يوج�د لدي�ه اآلن نم�ط معق�د م�ن 

نبض�ني  لوج�ود  القل�ب  تخطي�ط 
مختلفني.

الثان�ي  الطبيع�ي  القل�ب  وُوص�ف 

املتواج�د بني الرئ�ة اليمن�ى والقلب 
األصيل، بأنه »بحجم كرة صغرية«.

 ،The Hindu ويف حديث مع صحيفة
قال الدكتور جوخال: »يكمل القلبان 
بعضهما البعض لتسهيل عمل الدورة 
الدموية، بيد أنهما ينبضان بمعدالت 
مختلفة. ويذكر أن هذه العملية أمر 
نادر الحدوث، وت�م اإلبالغ عامليا عن 

حوايل 150 عملية مماثلة«.
كريس�تيان  أن  بالذك�ر،  والجدي�ر 
بارنارد، ابتكر هذه الطريقة املطورة 
 ،)Piggyback heart( القلب لزراعة 
يف جن�وب أفريقي�ا يف الس�بعينيات، 
حيث يصل متوسط معدل البقاء عى 

قيد الحياة إىل 10 سنوات تقريبا.

انتحار مجاعي للدالفني!
ُعث�ر عى ع�رشات الدالفني عى 
ش�اطئ البح�ر جنوب�ي والي�ة 
يف  س�ور«  كاليفورني�ا  »باه�ا 

املكسيك.
وأنقذ موظفو الوكالة اإلتحادية 
لحماي�ة البيئة يف املكس�يك 33 
دلفيًنا من أصل 54 وجدوها عى 
ش�اطئ البحر بحسب تلفزيون 

»يس تي يف« الكندي.
جمي�ع  أّن  الخ�رباء  وأعل�ن 
الحيوان�ات الت�ي وج�دت ع�ى 
الشاطئ من »الدالفني العادية« 

الت�ي أجربته�ا الدالف�ني األكرب 
)الش�ائعة قارورية األنف( عى 
بش�كل  الش�اطئ  إىل  الخ�روج 
معاين�ة  كش�فت  إذ  جماع�ي، 
الدالف�ني النافقة وجود إصابات 
عى أجس�ادها يتوق�ع أنها من 

فعل الدالفني الشائعة.
البيئ�ة  خ�رباء  وسيس�تكمل 
تحرياته�م بع�د إج�راء ترشيح 
كام�ل للدالف�ني النافقة لتحديد 
س�بب خروجه�ا الجماع�ي إىل 

الشاطئ.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
ثلثي ك�وب دقيق أبيض “تكفي لش�خصني” - نصف كوب س�ميد 
“دقيق س�يمولينا” - 2 معلقة كبرية زيت - 2 بيضة - رش�ة ملح - 

دقيق للفرد - ماء للسلق
طريقة التحضري:

نضع الدقيق يف بولة، ونضيف إليه السميد وامللح، ونخلطهم جيداً.
نضيف البي�ض والزيت، ونخلط جميع املكون�ات حتى نحصل عى 

عجينة متماسكة ولينة.
نغطي العجينة، ونرتكها يف الثالجة ملدة نصف ساعة.

نخرج العجينةمن الثالجة، ونرتكها لتأخذ درجة حرارة الغرفة.
عى سطح صلب ومرشوش بالدقيق .. نفرد العجني بالنشابة حتى 

تصبح رقيقة.
نرش قليل من الدقيق عى العجني بعد فرده ثم نمسحه باليد بخفة 

ليبقى بعضه فقط.
نطب�ق العجينة لتصبح مس�تطيلة الش�كل، ثم نقطعها بالس�كني 

رشائط بسمك نصف سم.
نضع املاء يف وعاء “حلة” عى النار حتى تغيل.

نرف�ع املكرونة بالس�كني، ونس�لقها يف املاء ملدة م�ن 5 إىل 7 دقائق 
وحتى تنضج.

نصفي الفيتوتش�يني من املاء، ونضعها يف بولة أو وعاء، وتقدم مع 
الصوص األبيض. تعريف عى طرق لتحضري الفيتوتشيني.

الفيتوتشيني
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دينا عبد الفتاح
كل م�ا يف م�ر تطور وتق�دم عرب الزم�ن، إال الفن، مس�تمر يف الرتاجع، 
ودائماً ما قدمه الفن يف األمس أحسن مما يقدمه اليوم، وغد، هذا الرتاجع 
الح�اد يف أداء منظوم�ة الف�ن وخاص�ة عىل صعي�د نش�اط التمثيل جاء 
كنت�اج طبيع�ي لجوهر األعمال التي ُتقدم للجمهور، والتي تربز أس�وأ ما 
يف املجتمع، وترس�خ ملفاهيم خاطئة وتنرش ثقاف�ات عدوانية وُمتخلفة، 
تحت س�تار »هو ده الواقع«. الواقع يا سادة ليس كله ىسء، الواقع ليس 
مقتراً عىل جرائم اإلدمان، واالغتصاب، والتحرش، والسجن، واالنتقام، 
فم�ر اليوم عىل س�بيل املثال نجح�ت يف بناء قاع�دة تنموية وحضارية 
للمس�تقبل، ولدين�ا نماذج مرشف�ة يف كل مناحي الحياة، ح�ارضة بيننا، 
ولكنه�ا غائب�ة ع�ن شاش�ات الدرام�ا والس�ينما، لدينا نم�اذج مرشفة 
يف الخ�ارج كل منه�ا يصل�ح أن يك�ون قص�ة مث�رة لعمل س�ينمائي أو 
تلفزيوني، نملك طبيعة س�احرة يف الشواطئ والسواحل والجبال أصبحت 
محور جذب للعالم كله، كما نملك عشوائيات تسعى الحكومة وفق خطة 
ممنهج�ة للقض�اء عليها. وه�ذا التطور الس�ئ يف مفهوم الف�ن التمثييل 
ومس�توى تناوله وتجس�يده للقضايا كان الس�بب الرئي�ي يف أن تصبح 
»صناعة الفن الس�ينمائي والتلفزيوني« ه�ي الصناعة الوحيدة الخارسة 
مادياً، وعىل الرغم من خس�ارتها مستمرة يف إهدار مليارات الجنيهات كل 
موس�م، دون ترسيخ مفهوم مثايل واحد، أو تحقيق نفع عام أو خاص يف 
املجتمع. »اإلفراط يف تناول املفاهيم الس�لبية وإظهار السئ واالبتعاد عن 
تجس�يد الجمال والقيم اإليجابية يؤثر يف ثقافة اإلنسان ومستوى إدراكه 
للبيئ�ة املحيط�ة به«.. هك�ذا تقول الفلس�فة، وخاصة فلس�لفة الجمال 
التي تنادى بإبراز الجمال والقيم اإليجابية لكي تس�اهم يف بناء شخصية 
متفائلة وُمهذبة يف املجتمع.. فهل سنرى يف املوسم الرمضاني الذي يشهد 
زخ�م كبر باألعم�ال الفني�ة والدرامية، ول�و نموذج واحد يجس�د مر 
الحقيقي�ة، دون أن يصورها عىل أنها موطن العش�وائيات، ودولة العنف، 
ومجتمع التحرش واالغتصاب واإلدمان، هل يمكن أن نرى الجميل يواجه 
القبي�ح؟، هل يمكننا تناول مفهوم إيجابي لهدم فكرة س�لبية س�ائدة يف 
املجتمع؟ أم سنس�تمر عىل هذا املنوال السلبي الذي يذهب من سئ ألسوأ. 
كالس�يكيات الس�ينما والدراما املرية اعتادت بناء نماذج وقيم مرشفة 
إىل جان�ب مناقش�ة موضوعي�ة للقضايا الت�ى يعانيها املجتمع، وجس�د 
هذا الف�ن الكفاح املري يف أكثر من ملحمة تاريخية، وأبرز الش�خصية 
املري�ة الحقيقية الغيورة عىل وطنها، والهادمة للعنف، واملس�اندة لكل 
جميل يف املجتمع. أدخل أي بيت مري يف املس�اء س�تجد الس�مة الغالبة 
عىل مش�اهداته التلفزيونية القنوات التي تعرض الكالس�يكيات، وتطلق 
عليه�ا »الفن الجمي�ل«، وهو حقاً فن جميل، بعيداً ع�ن االبتذال، والتأخر 
وإهانة القيم الذي يتم ممارس�ته بكل اس�تهتار يف أعم�ال التمثيل اليوم، 
لذا عاش أبطال وكّتاب ومخرجو الزمن الجميل بيننا، وعاش�ت أس�مائهم 
وأعماله�م من جيل لجي�ل، ومن عقد لعقد حتى وص�ل أن بعض األعمال 
الت�ى مر ع�ىل تمثيلها أكثر من 80 س�نة ظل الناس مرتبط�ون بها حتى 
الي�وم، ويثق الجميع أنه يصعب تكراره�ا، والدليل يف أعمال الفنان نجيب 

الريحاني، والفنان عىل الكسار.

ام�ضاءات

طور فريق من املهندس�ن بجامعة »واش�نطن« يف الواليات املتحدة مناديل 
ورقي�ة إلكرتوني�ة، تحت�وي عىل وح�دات استش�عار يمكنه�ا رصد نبض 
املس�تخدم، وحرك�ة عينه وأنش�طته الجس�مانية املختلف�ة. وتتميز هذه 
املجس�ات بخفة الوزن واملرونة ورخص الثمن، ومن املمكن اس�تخدامها يف 
التطبيق�ات الصحية والرتفيهية ويف مجال الروبوت�ات. وتعتمد فكرة هذه 
التقنية الجديدة عىل أن تمزيق املنديل، الذي يحتوي عىل مجسات إلكرتونية 
متناهية الصغر بجانب تمزيق األلياف الورقية، التي يتكون منها املنديل يف 
نفس الوقت تتيح له القيام بدور جهاز االستش�عار، حيث يمكنه أن يرصد 
رسع�ة النبض وقوة األصبع وتحركاته وحركة العن وغرها. وقال الباحث 
ج�اي، هيون تش�انج، أس�تاذ الهندس�ة امليكانيكية بجامعة واش�نطن إن 
»االبتكار الرئيي يف هذه التقنية هو إمكانية اخرتاع جهاز استشعار، قابل 

لالرتداء ويسهل التخلص منه مصنوع من خامة ورقية رخيصة الثمن«.

اختلط ع�ىل صبي أملاني صغر القطار الذي كان ينبغي أن يس�تقله إىل 
العاصم�ة برلن، فذهب به القطار الخطأ إىل مدينة تبعد مئتي كيلومرتا 
ع�ن مقصده. وقالت الرشطة االتحادي�ة يف مدينة هانوفر، أمس األحد، 
إن الصبي البالغ من العمر 12 عاما ركب قطار اإلنرتس�يتي إكسربيس، 
فائ�ق الرسعة، من مدينة ش�بانداو بدال من أن يس�تقل القطار العادي 

)إس بان(.
والحظت راكبة وجود الصبي وحده عىل متن القطار، فأخربت الرشطة 
التي حرضت والتقطت الصبي من محطة مدينة فولفسبورغ، وأخطرت 
وال�دي الطفل، وجرى االتفاق م�ع الوالدين عىل وضع الصبي يف القطار 
التايل املتجه إىل مدينة ش�بانداو، ومن هناك ركب الولد قطارا متجها إىل 
برلن، لكن هذه املرة وضعته الرشطة تحت مالحظة ركاب س�لموه يف 

األخر إىل والديه.

أضل طريقه فركب قطارًا رسيعًا أعظـم أخـطـار »بـاراسيتامول«!مناديل ذكية ملراقبة نشاط اجلسم!

تطبيق يتيح االتصاالت اهلاتفية يف غياب اإلشارة!

أن  حديث�ة  دراس�ة  كش�فت 
مستحرض باراسيتامول يؤثر سلبا 
يف الهرمونات الجنسية، ما يزيد من 

احتمال إصابة الشخص بالعقم.
 The San Diego مجل�ة  وتفي�د 
علم�اء  ب�أن   Union-Tribune
يف   ،Human Longevity منظم�ة 
مدين�ة س�ان دييغ�و، توصل�وا إىل 
ه�ذه االس�تنتاجات بع�د دراس�ة 
أعماره�م  ش�خصا   455 ش�ملت 
ف�وق 18 عام�ا. كما تمت دراس�ة 
مرك�ب   700 تركي�ز  يف  التغ�رات 
هام لعملي�ة التمثي�ل الغذائي لدى 
1880 توأما أوروبيا و1235 آخرين 

أفريقي�ة وإس�بانية.  م�ن أص�ول 
وبين�ت ن���تائ�ج ال���دراس�ة أن 
عان�وا  امل���ش�اركن  ج���مي�ع 
م�ن نض�وب الهرمونات الجنس�ية 
»neurosteroid« املرتبط باستخدام 
الباراسيتامول. وكان التأثر مكافئا 
ملس�توى الهرمون�ات املف�رتض يف 
الجس�م بع�د 35 س�نة، ما يس�بب 
أمراض الجهاز العصبي ومش�اكل 
يف الق�درة ع�ىل اإلنج�اب وتش�وه 
األجن�ة وكذلك يزيد م�ن احتماالت 
اإلجه�اض. وتج�در اإلش�ارة إىل أن 
هرمونات »neurosteroid« تنتج يف 
الدماغ والغدد الكظرية والتناسلية.

كثرا ما انت�اب البعض الغضب، بعد تواجده 
يف م�كان ال تتواج�د فيه إش�ارة قوية، تتيح 
له إمكانية ربط اتصال هاتفي بش�خص ما، 
أو حل مش�كلة ما أو حتى اإلبح�ار ولو مدة 
قص�رة يف االنرتنيت، من أج�ل معرفة نتيجة 
مباراة م�ا أو حال�ة الطقس وغره�ا. ومنذ 
س�نوات يح�اول خ�رباء التكنولوجي�ا إيجاد 

حلول ملش�كلة غياب اإلش�ارة ع�ن الهواتف 
الذكي�ة. ويبدو أن علماء أملان نجحوا أخرا يف 
العثور ع�ىل حل فعال لذل�ك، إذ ُيطور علماء 
حاليا تطبيقا جديدا يتيح اس�تخدام الهواتف 
الذكية، يف إجراء اتصاالت يف حالة عدم وجود 

إشارة أو تغطية من شبكة االتصاالت.
وطور الباحثون األمل�ان بالتعاون مع مكتب 

الحماي�ة املدني�ة، ووزارة األبح�اث يف أملاني�ا 
تطبيقا باس�م »س�مارتر«، يتيح اس�تخدام 
ف�اي«  »واي  الالس�لكي  االتص�ال  رشيح�ة 
املوج�ودة يف الهات�ف الذك�ي، لالتص�ال م�ع 
األجهزة األخرى املوجودة يف املناطق املجاورة، 
والتي تحتوي عىل نفس التطبيق دون الحاجة 

إىل وجودة تغطية من شبكات االتصاالت.

إذا كنت تعاني من ليلة نوم سيئة 
ورؤية الكوابيس املزعجة، فعليك 
أن تك�ون ع�ىل بين�ة م�ن بعض 
العن�ارص التي قد تكون س�ببا يف 

إفساد نومك.
وللحص�ول عىل ليلة ن�وم جيدة، 
يعتم�د الكث�رون ع�ىل الحبوب 
املنومة أو رشب الش�اي وغرها 
من األس�اليب التقليدية املعتمدة 
يف مكافح�ة األرق واضطراب�ات 
الن�وم، خاص�ة وأن الحرمان من 
النوم قد ي�ؤدي إىل زي�ادة الوزن 
واإلصاب�ة بارتف�اع ضغ�ط الدم 

وحتى أمراض القلب.
وربم�ا يكم�ن الن�وم الهان�ئ يف اتب�اع بعض 
النصائح، خاص�ة يف ما يتعلق باألطعمة التي 
نتناوله�ا قبل النوم، لذلك ق�ام خرباء التغذية 
والن�وم بالتع�اون من أجل كش�ف م�ا يجب 

تفادي تناوله من طعام قبل النوم:
1- الكحول:

فن�د الخ�رباء النظري�ة القائل�ة ب�أن تن�اول 
بع�ض املرشوبات الكحولية قب�ل النوم يؤدي 
إىل االس�رتخاء، وذل�ك ألن اس�تقالب الكحول 

يتم برسعة يف  أجهزتنا الهضمية، ما يس�بب 
االس�تيقاظ املتك�رر خ�الل اللي�ل، باإلضافة 
إىل أن الكح�ول تق�وي الش�خر م�ا يرض ب� 

»نوعية« النوم.
2- الشكوالتة الداكنة:

قد يكون هذا الخرب س�يئا بالنس�بة لعش�اق 
الش�كوالتة، خاص�ة وأنه�ا توص�ف كبدي�ل 
ألنواعها األخرى، فه�ي تحتوي عىل الكافين 
أن���واع  )أح�د  الث���ي���وبروم�ن  وم�ادة 
الكافي�ن(، والتي تس�بب زي����ادة يف معدل 

رضبات القلب وشعورا بعدم االرتياح.

3- ال��ك�اري/ ال��ت���واب��ل:
يتناول الكثرون قبل النوم بوقت 
وجيز وجبات تحتوي عىل التوابل 
بأنواعه�ا، إال أن ذل�ك ق�د يؤدي 
إىل األرق، حي�ث وج�دت دراس�ة 
الذي�ن  املش�اركن  أن  أس�رتالية 
أضاف�و صلصلة »تاباس�كو« أو 
الخردل إىل وجبات العشاء، عانوا 
من صعوب�ة يف الن�وم وحرقة يف 

املعدة.
4- اللحوم )الربوتن(:

يمكن أن تس�بب أن�واع الربوتن 
كلها عبئ�ا عىل الجهاز الهضمي، 
وال�ذي يفرتض أن يتباطأ عمله إىل 50% بينما 

نحن نائمون.
لذلك ف�إن تن�اول الربوتن س�يدفع الجس�م 
إىل تركي�ز جهوده يف عملي�ة الهضم بدال من 

النوم.
ويمكن االعتماد عىل بعض العنارص الغذائية 
التي تس�اعد عىل االس�رتخاء واالس�تغراق يف 
الن�وم، ومنها الكرز والحليب وأرز الياس�من 
)م�ن أج�ود أن�واع األرز، يزرع يف األس�اس يف 
تايالند(، باإلضافة إىل املوز والبطاطا الحلوة.

أطـــعـمـة تـســبـب األرق

كش�ف علماء األحياء عن دالئل طبية جديدة، النتقال مرض ألزهايمر 
بالعدوى ألس�باب تتعلق بأدوات الجراحة. ورشح األطباء الطرق التي 
تنتقل فيه�ا الربيونات )جزيء بروتيني مع�ٍد ال يتأثر بطرق التعقيم 
التقليدية ضد الجراثيم والفروس�ات(، التي تس�بب مرض ألزهايمر، 
أثناء عمليات جراحة املخ واألعصاب، فضال عن انتقالها املعروف عرب 
نقل الدم. وبحث أطباء كلية لندن الجامعية يف أرشيف عمليات مرىض 
األعصاب من صغار الس�ن، الذين أصيبوا بم�رض ألزهايمر بعد فرتة 
وجيزة من مكوثهم يف املستشفى، فعثروا عىل 4 حاالت إصابة مؤكدة 
باملرض )ثالثة ش�بان وفتاة(.والحظوا عنرا مشرتكا بن اإلصابات 
األربع�ة باأللزهايم�ر، أال وهو تعرضهم لعملي�ات يف الجهاز العصبي 
يف مستش�فى مليئة بمرىض ألزهايمر من كبار الس�ن، الذين خضعوا 
لعملي�ات جراحي�ة يف الف�رتة نفس�ها، فتأكد الخرباء م�ن فرضيتهم 
الجديدة التي تفيد بانتق�ال املرض عرب أدوات الجراحة العصبية التي 

تحمل بريونات ألزهايمر من املرىض إىل األصحاء.  

الزهايمر مرض معد

آصف ملحم
طال�ب ينس س�تولتنربغ، األم�ن العام لحلف ش�مال األطلي 
)الناتو(، روس�يا بالترف بش�فافية حيال األخبار التي تؤكد 
نرشها صواريخ إس�كندر التكتيكية يف مقاطعة كالينينغراد يف 
قلب أوروبا. كان الرد الرويس رسيعاً، عىل لس�ان الس�يد ليونيد 
سلوتس�كي، رئيس هيئة مجلس الدوما للشؤون الدولية، الذي 
ق�ال: )نحن م�ع االس�تمرار بالح�وار، ولكننا غر مس�تعدين 
لتبليغ الناتو عن نرش بعض أنواع األسلحة عىل أراضينا ألهداف 

دفاعية وأمنية، فهذا موضوع سيادي(.
وحول نفس املوضوع، علّق س�ابقاً ديمرتي بيسكوف، الناطق 
الرس�مي باس�م الرئيس الرويس، حيث قال: )أريد التذكر بأن 
نرش أي أس�لحة أو قوات عس�كرية عىل األرايض الروس�ية هو 
مسألة سيادية. روسيا ال تهدد ولم تهدد أحداً، وهذ حق سيادي 

لروسيا. لذلك ال يجب أن يكون هذا األمر مدعاًة للقلق(.
يف الواقع، تس�تطيع هذه الصواريخ، القادرة عىل حمل رؤوس 
نووية، خالل أقل من أربع دقائق الوصول إىل السويد والدنمارك 
وأملاني�ا وجمهورية التش�يك وبولونيا، إضاف�ًة إىل جمهوريات 
البلطي�ق الثالث: ليتفا والتفيا وإس�تونيا. كم�ا أنها قادرة عىل 
تجاوز جميع الدفاعات الصاروخية الغربية، ألن هذه الدفاعات 
تعمل يف طبقة السرتاتوسفر يف حن أن صواريخ إسكندر تطر 

يف الطبقة األعىل، أي امليزوسفر، وفق مسارات معقدة!
يف األس�ابيع األخرة، صدرت عدة ردود أفعال متباينة، وتحديداً 
من دول أوروب�ا الرشقية املحاذية ملقاطع�ة كالينينغراد. فلقد 
اعترب املس�ؤولون البولونيون أن روسيا تساهم يف زيادة التوتر 
يف الق�ارة، وأن الح�رب بن الناتو وروس�يا هي انتح�ار. أما يف 
جمهورية ليتفا، فقد اعتربت رئيس�تها، داليا غريباوسكايتي، 
أن ن�رش هذه املنظوم�ات هو عرض عدائي للق�وة، ولكن دول 

الناتو موحدة وقادرة عىل املواجهة.
املثر لالهتمام، يف الحقيقة، ه�ي التريحات األمريكية حيال 
هذا املوضوع؛ فوفقاً ملا نقلته وكالة تاس الروس�ية، قال جون 
مايكل، الناطق الرس�مي باسم البنتاغون: )بالرغم من أن ذلك 
ال يخال�ف أي اتفاقيات ثنائي�ة بن الواليات املتحدة، إال أن نرش 
هذه الصواريخ سيؤدي إىل زيادة التوتر بن روسيا وجرانها(.

ولكي تكتمل الصورة أمام القارئ الكريم، ال بد من اإلش�ارة إىل 
تسارع وترة إنشاء البنية التحتية للدرع الصاروخي األمريكي 
يف أوروب�ا الرشقية، يف بولونيا ورومانيا تحدي�داً. ولقد تبن أن 
هذه البني�ة التحتية مزودة بمنصات متع�ددة األغراض، وهذا 
يعني أن�ه يمكن اس�تخدامها إلطالق الصواري�خ املجنحة ذات 

املدى املتوسط، الذي يصل إىل 2500 كيلومرتاً. 
يح�اول الجانب األمريكي تس�ويق امل�ربرات املختلفة، وتضليل 
الرأي الع�ام بأن ال�درع الصاروخي يه�دف إىل حماية الحلفاء 
األوروبين من خطر )الدول املارقة(، كإيران وكوريا الشمالية، 
إال أن ه�ذه املربرات ال تقنع أح�داً؛ فاالتفاق النووي تم توقيعه 
م�ع إي�ران، والوالي�ات املتحدة هي م�ن يحاول الخ�روج منه، 
وبالتايل ال تش�كل إيران تهديداً ألوروبا عىل اإلطالق، ناهيك عن 

كوريا الشمالية.
بن�اًء عىل هذه املعطي�ات، يتبن معنا بما ال يدع مجاالً للش�ك 
أن روس�يا هي املس�تهدفة من ال�درع الصاروخي�ة األمريكية؛ 
فالواليات املتحدة ال تنس�ق مع روسيا يف هذا املوضوع، بالرغم 
من أنه يتم بناء ه�ذا الدرع عىل أرايض دوٍل أخرى، بالقرب من 

حدود روسيا الغربية، وليست األرايض األمريكية.
فضالً عن ذلك، فلقد خّصص البنتاغون، يف ميزانية عام 2018، 
ح�وايل 58 ملي�ون دوالر لألبحاث ح�ول األنظم�ة الصاروخية 
األرضي�ة املتحركة ذات املدى املتوس�ط والقصر، وهذا يش�كل 
خرقاً من ط�رف الواليات املتحدة ملعاه�دة الحد من الصواريخ 

متوسطة وقصرة املدى املوقعة مع روسيا عام 1987.
ختاماً، فكم�ا أن الواليات املتحدة قلقة م�ن تصاعد التوتر بن 
روس�يا وجرانها، بس�بب نرش صواريخ إس�كندر؛ كان عليها 
أيض�اً أن تب�دي ذات القلق جراء بنائها ال�درع الصاروخي عند 
جران روس�يا. كما أنه كان عىل أمن عام حلف الناتو مطالبة 
الواليات املتحدة بمزيٍد من الش�فافية أم�ام الرأي العام العاملي 
عموم�اً، واألوروبي خصوصاً، ألن أوروبا س�تتحول إىل س�احٍة 

ألي حرب مقبلة بن روسيا والناتو.  

الخبير في مركز األوضاع االستراتيجة في موسكو

م�ضاحة للراأي

صناعة الفن اخلارسة!شفافية أحادية االجتاه!


