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تعزي الشعب العراقي والعالـم االسالمي بذكرى وفاة الرسول االعظم 
ص3رسطان »نادر« يستوطن أجساد العراقيني.. وحتذيرات من »إبـادة ممنهجة«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»سوفوكليس«

غالباً ما حتمل

 املقولة القصيرة كثيراً 

من احلكمة

      المستقبل العراقي / خاص

العراق�ي«  »المس�تقبل  حصل�ت 
ع�ن  تكش�ف  مس�ّربة  وثائ�ق  عل�ى 
دخول الق�ّوات التركّية إل�ى األراضي 
العراقّية بعلم مس�ؤولين عس�كريين 
ودون اتخ�اذ االج�راءات, ودون ابالغ 

الحكومة العراقية.
وه�ي  األول�ى  الوثيق�ة  وتبّي�ن 
)س�رّية( مرس�لة من قي�ادة عمليات 
نينوى أن�ه »بالس�اعة 1500 من يوم 
م�ن  معلوم�ات  وردت   2015/12/3
مصادرن�ا االس�تخبارية تفيد بدخول 
ث�الث أف�واج بواق�ع ل�واء آل�ي م�ع 

مدرعات ومدافع تركية الى معس�كر 
الحش�د الوطني التابل الثيل النجيفي 
في ناحية زيلكان )..( تكامل وصولهم 

صباح اليوم 2015/12/4«.
وتم تجاهل هذا النداء.

وقالت مصادر نيابية أن »مسؤول 
عس�كري كبير كان لديه العلم بدخول 
القوات التركية الى االراضي العراقية«، 
موضحة ان »المسؤول زار معسكرات 
التدريب التابعة الثيل النجيفي وشاهد 
حينها الق�وات التركي�ة وهي تنصب 
العل�م التركي«.وأوضح�ت المص�ادر 
ان »بع�ض المصوري�ن طلبوا تصوير 
الزي�ارة لكن�ه رف�ض«، مردف�ة ان�ه 

»هن�اك معلوم�ات ب�ان اس�تخبارات 
قي�ادة عملي�ات نينوى اخب�رت امانة 
الس�ر العام عن طري�ق برقية بدخول 

القوات التركية يوم 12/4 ».
وكان رئي�س لجن�ة األمن والدفاع 
ف�ي مجلس النواب حاك�م الزاملي عد 
دخ�ول الق�وات التركي�ة إل�ى العراق 
»جس نبض الستبدال تنظيم )داعش( 
بق�وات من دول أخرى«، وفيما أكد أن 
تلك القوات دخلت بموافقة البيشمركة 
وحكومة إقليم كردس�تان، دعا القائد 
العام للقوات المس�لحة حيدر العبادي 
إل�ى إصدار أوام�ر بقصفه�ا في حال 

رفضها الخروج.

ص2الوطنية تقاطع ملتقى »املحافظـات الست«: مكمـل ملؤمتـر الدوحـة »سـيء الصيت«
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فـنــ الـجـــنـــائــيـــة: اقــصـــــى عـــقــوبــــة

بحق »االحـداث« 15 عـامــًا
ديـالــى تــعـزز »خــط النــار« لمنـــع تسلـل 

عــناصــر »داعــش«
9

      المستقبل العراقي / خاص

أعلنت القنصلية األميركية في اسطنبول، 
أم�س األربعاء، ع�ن تقديم ع�دد محدود من 
الخدمات مع تخفيض عدد الموظفين بسبب 

معلومات عن تهديد أمني محتمل.
إل�ى  »نظ�را  بي�ان  ف�ي  البعث�ة  وقال�ت 
معلوم�ات ح�ول تهدي�د أمن�ي محتم�ل ضد 

القنصلي�ة األميركية العامة في اس�طنبول، 
س�تفتح القنصلية أبوابها بع�دد محدود من 
الموظفي�ن والخدم�ات«. وأش�ارت إل�ى أن 
ع�ددا من الخدم�ات العامة تتضم�ن مواعيد 
لتأش�يرات وخدم�ات غير طارئ�ة لمواطنين 
أميركيين، كان مقررا األربعاء »ألغي وسيتم 
تحديد مواعيد في أوقات أخرى«. وتأتي هذه 
الخطوة بعدم�ا حذرت الس�لطات األميركية 

ف�ي الخام�س من كان�ون األول م�ن »تهديد 
أمني وشيك ضد مجمع القنصلية األميركية« 
ف�ي أكبر المدن التركية. ولفتت البعثة إلى أن 
الس�فارة األميركية في أنق�رة والقنصليتان 
في أضن�ة وإزمي�ر يعملون بش�كل طبيعي. 
وتعيش اس�طنبول حالة تأه�ب قصوى بعد 
ثالثة تفجيرات في أنقرة وجنوب شرق البالد، 

نسبتها السلطات إلى تنظيم »داعش«.

القنصلية األمريكية يف اسطنبول تتعرض لتهديد
خفضت عدد موظفيها وباتت تقدم خدمات محدودة

طالباين:
اقرتبنا من حـل ازمـة

رئاسة اإلقليم

األمم املتحدة تطالب:
التصدي لـ »داعش« من أولويات 

الـــعــالـم

وزير النقل يتلقى
دعـوة لزيـارة التشيـك إلدامـة 
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العراق سيحصل عىل قرض 
1.2 مليار دوالر إلعامر املناطق 
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تـركيـا حتـذر رعـايـاهـا مـن السفـر إىل العـراق باستثنـاء كردستـان»النرصة« بعد االنسحاب: أكياس املساعدات الرتكية متأل األرض
الـســيـاسـة الـقـضــائــيـة فــي الـعـراق

واشـنـطـن تـتــخـذ خـطـوات »االحـتـالل الـنـاعـم«

بالوثائق.. تفاصيل »االحتالل الرتكي« للموصل
مسؤول عسكري كبير زار »معسكرات« النجيفي.. ورفض تصوير اآلليات التركية.. وتجاهل تحذيرات االستخبارات
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قيادة عمليات نينوى رصدت التحركات

ابراهيموفيتش يقود سان جيرمان 
لهزيمة شاختار اوروبيًا

شذى حسون : »مزيون« أعادتني 
إلى عشقي األّول!

نتق�دم باحر آي�ات التع�ازي مقرونة  بالحزن واالس�ى  الى الش�عب 
العراقي المجاهد والعالم االسالمي بذكرى وفاة رسول االنسانية وقائد 
الهدى واالصالح العالمي الرس�ول االعظم محمد علي�ه افضل الصلوات 
والتس�ليم وعل�ى اله الك�رام. وبهذا المص�اب الجلل  والذك�رى االليمة ، 
نتضرع الى الله العل�ي القدير بان يكلل جهاد العراقيين والقوات االمنية 
وفصائل المقاومة والحشد المقدس بالنصر والعز وان يمكنهم من رفع 
راي�ة  الحق ضد قوى البغي والظالم واالس�تكبار العالمي وان ينصر كل  
المقاومين لالس�تيطان الصهيوني واربابه القتلة الظلمة من التنظيمات 
االرهابية الجبانة ومن يقف ورائهم  وان يعم االمن والسالم ربوع العراق 

بلد المقدسات وكل الدول االسالمية.
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      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة الخارجي�ة التركي�ة، ام�س األربعاء، 
رعاياها من السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان، 

عازية ذلك إلى “أسباب أمنية”.
وقالت وكال�ة أنباء “األناضول” الرس�مية في خبر 
، إنه “تم توس�يع إط�ار التحذير من الس�فر إلى العراق 
ليش�مل جمي�ع المحافظ�ات باس�تثناء ده�وك وأربيل 

والسليمانية بإقليم شمال العراق”.
وكانت الخارجية التركية أك�دت، الثالثاء )8 كانون 
األول 2015(، أن تركي�ا توقف�ت ع�ن نش�ر ق�وات في 
منطق�ة بعش�يقة في ش�مال الع�راق قب�ل يومين بعد 
شكوى بغداد، مش�يرة إلى أن أنقرة لن تفعل شيئا ينال 

من سيادة العراق.
فيم�ا ه�ددت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة، ، بتقديم 
شكوى رسمية ل   مجلس األمن والتحرك نحو المجتمع 
الدولي التخ�اذ موقف تجاه “االنتهاك التركي” في حال 
ل�م تقم تركيا بس�حب قواتها م�ن الع�راق، فيما أكدت 
ح�رص بغداد على إدامة العالقات الثنائية مع أنقرة بما 

ينعكس إيجابا على مصالح البلدين.
وخ�ول مجل�س ال�وزراء، رئي�س الحكوم�ة حيدر 
العب�ادي اتخ�اذ اإلج�راءات المناس�بة إزاء »التج�اوز 
الترك�ي« عل�ى الح�دود العراقي�ة، مؤك�دا أن الس�يادة 
الوطنية وحدود البالد الجغرافية »خط احمر ال يس�مح 
بالني�ل منه�ا«، فيما طال�ب الحكومة التركية بس�حب 

قواتها وإعالن احترامها للسيادة العراقية.
وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت امس 
األربعاء )9 كانون األول 2015(، على قرار يدين التدخل 

التركي في العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس األربعاء عن ضبط عش�رات 
من صواريخ مدفع وعدد من العبوات الناسفة إضافة الى تحرير 

مختطف في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه، إن ق�وة من الل�واء )22( وبالتنس�يق مع ق�وة من األمن 
الوطني تمكنت من ضبط وتفكيك )3( عبوات ناس�فة، وتدمير 

وكرين للعدو، في منطقة الزور شمالي غرب بغداد.
وأش�ار البيان ال�ى ان قوة م�ن اللواء اآللي ش�رطة اتحادية 
تمكن�ت من ضبط )38( صاروخ مدفع عيار )73 ملم(، وأجهزة 

ومعدات تفجير، في منطقة الخوالد، غربي بغداد.
وأض�اف البيان ان قوة من الل�واء )23( ضبطت أربع عبوات 
ناسفة، وقنابر هاون، وحشوات مختلفة، وبطاريات ومساطر 
تفير، خالل عملية دهم وتفتيش في منطقتي المناري والبيجية، 

جنوبي بغداد.
وتاب�ع البي�ان ان ق�وة من الف�وج الثال�ث في الل�واء )44( 
وبالتنس�يق مع جهاز األمن الوطني تمكنت من تحرير مختطف 

في منطقة الدلفية، شرقي بغداد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة الجنايات المركزية أمس األربعاء عن إصدارها 
حكم�اً باالعدام عل�ى والي الجنوب لما يس�مى بتنظي�م الدولة 

االسالمية )داعش(.
وقال القاضي المتحدث باس�م الس�لطة القضائية االتحادية 
عبد الس�تار بيرق�دار، في بي�ان ان “الهيئة الثاني�ة في محكمة 
الجناي�ات المركزية اصدرت حكما باالع�دام على والي الجنوب 

لتنظيم مايسمى بالدولة االسالمية )داعش(”.
واض�اف بيرق�دار ان “القرار صدر وفق اح�كام المادة 4 من 

قانون مكافحة االرهاب االرهاب”.

      بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مص�در امن�ي ف�ي ديال�ى، أمس األربع�اء، ع�ن تعزيز 
“خط النار” ش�مال ش�رقي بعقوبة لمنع تس�لل عناصر تنظيم 

“داعش”. 
وقال المص�در إن “األجه�زة األمنية عززت خ�ط النار الذي 
يتمثل بنقاط مرابطة للقوات المش�تركة والحش�د الشعبي على 
ط�ول ضفاف نه�ر ديالى من جهت�ي الزور، وش�روين )48 كم 

شمال شرقي بعقوبة(”.
وأض�اف المص�در ال�ذي طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن 
“تعزي�ز خ�ط الن�ار ج�اء لمنع تس�لل مس�لحي تنظي�م داعش 
واس�تغاللهم لبعض البس�اتين المهجورة من اجل تحويلها الى 
جيوب لالنطالق نحو القرى والمناطق المحررة ومنها ش�روين 

الستهداف مقاتلي الحشد العشائري”.
وكان�ت نق�اط المرابط�ة العش�ائرية في ش�روين تعرضت 
ال�ى أكثر من 15 هجوما مس�لحا من قبل “داعش” في األش�هر 

األخيرة، بحسب مصادر أمنية.

بغداد: ضبط 40 صاروخ مدفع 
وحترير خمتطف 

الـقـضـاء يـحــكـــم بـاإلعـــدام
 عىل »وايل اجلنوب لتنظيم داعش«

دياىل تعزز »خط النار« ملنع تسلل 
عنارص »داعش«

تركيا حتذر رعاياها
 من السفر إىل العراق باستثناء 

كردستان

طالباين: اقرتبنا من حل ازمة رئاسة اإلقليم

اجلنـائيـة: اقصـى عقـوبـة بـحـق »االحـداث« 15 عـامــًا
المحاكمة سرية وبحضور ذويه وله ضمانات تميزه عن البالغ

الوطنية تقاطع ملتقى »املحافظات الست«: مكمل ملؤمتر الدوحة »يسء الصيت«

األمم املتحدة تطالب: التصدي لـ »داعش« من أولويات العالـم

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت عضو التحالف الكردستاني آال طالباني, 
أم�س االربع�اء, عن قرب ح�ل ازمة رئاس�ة اقليم 
كردس�تان, مؤكدة أن االتحاد الوطن�ي يلعب دورا 
مهم�ا ف�ي تنقي�ة االج�واء بي�ن جمي�ع االطراف 

الكردية.
وقالت الطالباني ان “محاوالت االتحاد الوطني 
الكردس�تاني مازالت مستمرة بين جميع االطراف 

لكوننا محايدين ونستمع ويسمع منا الجميع”.
واوضح�ت الطالباني ان “ع�ودة رئيس برلمان 
كردس�تان وال�وزراء بات�ت قريبة النه�ا اهم جزء 
ف�ي الوصول لح�ل الخالف القائم بش�أن رئاس�ة 

االقليم”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد ممث�ل األمي�ن الع�ام لألمم 
المتح�دة ف�ي الع�راق ي�ان كوبيتش، 
الت�ي  باالنتص�ارات  األربع�اء،  أم�س 
والحش�د  األمي�ة  الق�وات  تحققه�ا 
الشعبي، مؤكداً أن العراقيين يتقدمون 

بشكل “ثابت ومستمر”، فيما حذر من 
أن الطائفي�ة بات�ت “تهدي�داً عالمياً”، 
ويج�ب جعل التص�دي ل�”داعش” من 
أولوي�ات العال�م. وق�ال كوبيتش في 
كلمة له ألقاها في الملتقى األول لست 
محافظات عراقية، إن “الطائفية باتت 
تهديداً عالمياً غير مس�بوق، والتصدي 

لداعش يجب أن يكون أولوية للعالم”، 
مهنئ�ا “الش�عب العراقيي�ن لتقدمهم 
الثابت والمستمر في تحرير بالدهم”. 
وأضاف كوبيتش، أن “إستراتيجية 
داعش تس�عى لنش�ر العنف واإلرهاب 
وتس�تغل االحتجاجات م�ن أجل مزيد 
الخالف�ات  واس�تغالل  التش�دد  م�ن 

الطائفية”، مش�دداً عل�ى أن “محاربة 
داع�ش يج�ب أن تك�ون اله�دف األول 

لجميع أبناء العشب العراقي”. 
وتابع أن “الحكومة العراقية يجب 
أن تواص�ل الجه�ود وتفرض س�لطة 
وع�ودة  الخدم�ات  وضم�ان  الدول�ة 
الس�لطات المحلية لمزاولة أعمالها”، 

مؤكدا أن “الق�وات األمنية قادرة على 
منع العنف ض�د المدنيين ومحاس�بة 

من ينتهكون حقوق الناس”. 
وبين كوبيت�ش، أن “داعش يحاول 
االس�تفادة م�ن الخالف�ات الطائفي�ة 
والعش�ائرية م�ن أج�ل التقدم ونش�ر 

العنف ويجب مجابهة بيد واحدة”.

وزير النقل يتلقى دعوة لزيارة التشيك إلدامة العالقات االقتصادية
      بغداد / المستقبل العراقي

ضمن لقاءاته العديدة للمس�ؤولين من 
أج�ل تطوير عمل الوزارة، اس�تقبل وزير 
النقل باقر الزبيدي الكس�ندر النكر سفير 

جمهورية التشيك في العراق.
ونقل السفير رس�الة رسمية تتضمن 
دع�وة من المهن�دس جان مالدي�ك وزير 
الصناعة والتجارة في جمهورية التش�يك 

للوزير من أجل زيارة التشيك.
مؤك�داً  بالدع�وة،  الوزي�ر  ورح�ب 
حرصه عل�ى ادامة الع�القات االقتصادية 

المشتركة بينهما.

وأش�ار الى تلبية الدع�وة بعد حصول 
الموافق�ات الرس�مية لها، ودع�ا الوزير 
الشركات التش�يكية لالستثمار في قطاع 
النق�ل العراق�ي وخصوصاً ف�ي الموانئ 

والسكك والمطارات وانشاء المطارات.
واش�اد الكس�ندر بالعالقات التاريخية 
بي�ن البلدي�ن، مش�دداً ح�رص الحكومة 
التش�يكية عل�ى دع�م العراق ف�ي جميع 
المجاالت وخصوصاً ف�ي محاربة داعش 

االرهابي.
إل�ى ذل�ك، اس�تقبل الزبي�دي س�امي 
التج�ارة  غرف�ة  ع�ام  امي�ن  كش�كول، 
والصناع�ة العراقي�ة –البريطانية والوفد 

المرافق له.
وعب�ر س�امي ع�ن ش�كره وتقدي�ره 
للوزير على رعايت�ه للقطاع التجاري في 
العراق من خالل المساهمة في المشاريع 
التي تنفذها الوزارة باالستثمار والتشغيل 

المشترك.
واكد الوزير ان الوزارة مشرعة ابوابها 
للقطاع الخاص لالس�تثمار ف�ي الموانئ 
الس�كنية  الوح�دات  وانش�اء  والس�كك 
للموظفي�ن وكافة مش�اريع الوزارة وقد 
اثبت�ت القطاع الخاص نجاحه وخصوصاً 
المش�اريع  وبقي�ة  بغ�داد  تكس�ي  ف�ي 

االخرى.

العراق سيحصل عىل قرض 1.2 مليار دوالر إلعامر املناطق املحررة
      بغداد / المستقبل العراقي

الرئاس�ي  المبع�وث  اعل�ن 
الخ�اص للتحال�ف الدول�ي بريت 
ان  االربع�اء،  أم�س  ماكغ�ورك، 
العراق س�يحصل على قرض 1.2 
ملي�ار دوالر م�ن صن�دوق النقد 
الدولي العمار المناطق المحررة، 
مبين�ا ان 10 ملي�ون دوالر منه�ا 

ستخصص العمار االنبار.
وق�ال ماكغ�ورك ف�ي مؤتمر 
صحاف�ي عق�ده بمبنى الس�فارة 
االميركي�ة ببغ�داد، ان “التحالف 
الدولي لديه عدة اوجه لمس�اعدة 
التعلي�م  قضاي�ا  منه�ا  الع�راق 

واالقتصاد والحرب ضد داعش”.
واض�اف ماكغورك ان “العراق 
س�يحصل على قرض بقيمة 1.2 
العم�ار  امريك�ي  دوالر  ملي�ار 
المناط�ق المح�ررة م�ن تنظي�م 

داعش”، مشيرا الى ان “10 مليون 
دوالر امريك�ي العم�ار محافظة 

االنبار”.
وأك�د رئي�س ال�وزراء حي�در 
أن   ،2015 اذار   4 ف�ي  العب�ادي، 
الحكوم�ة العراقية تولي اهتماماً 
كبي�راً ل�دور األم�م المتح�دة في 
العراق، داعياً إياها إلى دعم األخير 
في العدي�د من المج�االت ومنها 
المحررة  المناطق  اعمار  صندوق 

من تنظيم “داعش”.
ويش�هد الع�راق وضع�اً أمنياً 
اس�تثنائياً، إذ تتواص�ل العمليات 
العس�كرية األمنية لط�رد تنظيم 
“داعش” من المناطق التي ينتشر 
فيها، كم�ا ينفذ التحال�ف الدولي 
ضرب�ات جوية تس�تهدف مواقع 
متفرق�ة  مناط�ق  ف�ي  التنظي�م 
من تل�ك المحافظ�ات توقع قتلى 

وجرحى في صفوفه.

      بغداد / المستقبل العراقي

سجلت محكمة االحداث الجنائية 
المركزية في بغ�داد انجازا ملحوظاً 
ف�ي حس�م قضاي�ا االح�داث خالل 
هذا العام، مش�يرة ال�ى افراجها عن 
83 حدث�اً فيم�ا ادان�ت 121 اخري�ن 
ولغاي�ة   2/1/2015 م�ن  للفت�رة 

.11/10/2015
ق�ال رئي�س محكم�ة االح�داث 
الجنائية المركزية في بغداد القاضي 
م�ع  تصري�ح  ف�ي  قهرم�ان  عل�ي 
المركز االعالمي للس�لطة القضائية 
الجنائي�ة  االح�داث  “محكم�ة  ان 
المركزية تختص بالنظر في الجرائم 
المنصوص عليها في قانون مكافحة 
االرهاب لمن دون سن ال18 وتتكون 
م�ن هيئة يراس�ها ق�اض وعضوية 
موظفين اثنين االول قانوني واالخر 

باحث اجتماعي باالضافة الى عضو 
ادعاء عام”. 

واش�ار قهرمان الى انه ال وجود 
اي عقوب�ة االع�دام الي ح�دث وان 
اقص�ى عقوب�ة للمتهمي�ن االحداث 
تص�ل ال�ى )15( عام�اً الفت�اً الى ان 
“اغلبهم قد ُغ�ّرر بهم وتم توريطهم 
بجرائم ارهابي�ة تتركز على الخطف 
الناس�فة  العب�وات  وزرع  والقت�ل 
والس�طو المس�لح ومراقبة الطريق 
م�ع  ارهابي�ة  بعملي�ات  والقي�ام 

الجماعات المسلحة”.
وصنف قهرم�ان الفئات العمرية 
لالح�داث، معتبرا انه صغيراً الذي لم 
يتم التاس�عة من عمره، وحدثاً الذي 
اتم التاس�عة، ولم يبل�غ )18( عاما، 
وحدث�اً صبي�اً اذا ات�م التاس�عة ولم 
يبلغ )15( وحدثاً فتياً الذي اتم )15( 
ولم يبل�غ )18(، ون�وه قهرمان الى 

“اخت�الف االحكام حس�ب المراحل 
العمرية لكل حدث”.

وفيم�ا يتعلق بضمان�ات الحدث 
في مراحل التحقيق والمحاكمة فقد 
اش�ار قهرمان الى ان “قانون رعاية 
االح�داث وض�ع ضمان�ات للح�دث 
يتميز به�ا ع�ن البالغ، وان دراس�ة 
ش�خصية الح�دث واح�دة م�ن اهم 
الضمانات التي تكون لصالحه”، وان 
“م�ن بي�ن الضمانات األخ�رى التي 
أوجبه�ا القان�ون للح�دث أن يجري 
محاكمت�ه ف�ي جلس�ة س�رية  من 
اج�ل ان ال تنعكس س�لبيا على حالة 

وشخصية الحدث”.
“من�ع  ان  قهرم�ان  واس�تطرد 
المحاكم من  محاكمة الحدث غيابيا 
ضمانة اخ�رى للحدث ف�ي القانون 

العراقي”.
وفيم�ا يتعلق بمب�دا التقادم فقد 

اش�ار قهرم�ان ان “قان�ون رعاي�ة 
االحداث العراقي اخ�ذ بمبدا التقادم 
بالمادة )70( من القانون  المس�قط 
للدعوى بمرور عش�رة س�نوات في 
جرائ�م الجناي�ات، وخمس س�نوات 
في جرائم الجنح، وبس�قوط التدبير 
اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة 
في الجنايات وبمضي ثالث س�نوات 
عل�ى انتهاء م�دة التدبي�ر المحكوم 

به”.
محكم�ة  تش�كيلة  وبخص�وص 
االحداث  ق�ال قهرمان ان “محاكمة 
االحداث تتميز عن محاكمة البالغين 
النفس�ية للحدث”،  الحالة  بمراع�اة 
مبين�اً “لجوء بعض قض�اة االحداث 
الش�كلية  االج�راءات  تبس�يط  ال�ى 
للمحاكم�ة م�ن اجل مراع�اة الحالة 
النفس�ية للح�دث وتخفي�ف الرهبة 

لديه”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س الكتل�ة النيابي�ة الئت�الف 
الوطني�ة النائ�ب كاظ�م الش�مري، أم�س 
األربعاء، مقاطعة ائتالفه للملتقى التشاوري 
لممثلي المحافظات الس�ت والمزمع عقده، 
الي�وم، في فندق الرش�يد ببغ�داد، ووصفه 

بأنه “مكمل ل مؤتمر الدوحة س�يء الصيت 
وق�ال  المكوناتي�ة”.  للطائفي�ة  المرس�خ 
الشمري في بيان تلقت “المستقبل العراقي” 
نسخة منه، إن “مجلس النواب هو السلطة 
التشريعية الممثلة لجميع مكونات الشعب 
العراقي والتي من المفترض أن تمثل خاللها 
مصلحة الع�راق ككل في المحاف�ل الدولية 

وااللتزام�ات المحلية بعيدا ع�ن التخندقات 
المناطقية أو الحزبي�ة المكوناتية”، مؤكدا 
أن “ائتالفه قرر مقاطعة الملتقى التشاوري 
لممثلي المحافظات الس�ت والمزمع عقده، 

اليوم، في فندق الرشيد ببغداد”.  
وأض�اف الش�مري، أن “ه�ذا الملتق�ى 
الصي�ت  س�يء  الدوح�ة  لمؤتم�ر  مكم�ل 

المرس�خ للطائفية المكوناتي�ة”، موضحا 
أن “رئي�س ائت�الف الوطني�ة الدكت�ور إياد 
ع�الوي كان أول م�ن ن�ادى بعق�د مؤتم�ر 
دولي واس�ع العمار المناط�ق المحتلة من 
داعش بعد تحريرها، حيث كان ومازال هذا 
المل�ف يمثل إحدى أهم أولويات عمله خالل 
ه�ذه المرحلة والمراحل المقبل�ة”. واعتبر 

الش�مري، أن “ملتق�ى المحافظات الس�ت 
ال يتع�دى كونه دعاي�ة انتخابية مبكرة من 
أطراف سياس�ية تس�عى من خاللها لرسم 
صورة جميلة تغطي اإلرباكات والتنصل عن 
حقوق العراق”، مش�يرا الى أن “المؤتمرات 
البالية لم ولن تحقق ش�يئا سوى استنزاف 
أم�وال إضافي�ة من موازن�ة البل�د دون أي 

مناف�ع حقيقية للمواطن”. ويش�ار إلى أن 
ش�خصيات توص�ف بأنه�ا “س�نية” بارزة 
عقدت مطلع ش�هر أيلول الماضي، مؤتمرا 
ف�ي العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة، والق�ى 
االجتم�اع آن�ذاك ردود أفع�ال س�لبية م�ن 
قب�ل الحكوم�ة العراقية والعدي�د من الكتل 

السياسية في البرلمان.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الدكتورة عديلة حمود تثبي�َت العاملين بصفِة 
عقوٍد واجوٍر يومية في مركِز الوزارة على المالك الدائم . 
واكدت على توجيه دوائر الصحة في بغداد والمحافظات 
بمنح االولوية في التعيين�ات للعقود واالجراء اليوميين 
وم�ن درج�ات الح�ذف واالس�تحداث ، واش�ارت ال�ى 
الزيارات الميدانية للمستشفيات واالطالع على مستوى 
الخدمات الطبية والعالجي�ة المقدمة فيها والحاجة الى 
تكامل تلك الخدمات من خالل الخدمات الس�اندة والذين 
ت�م تعيينهم مؤخرا م�ن العاملين بعق�ود واجور يومية 
الى تلك المستشفيات ومنها مستشفى الرشاد لالمراض 

النفسية.

تثبيت مجيع العاملني بصفة عقود يف وزارة الصحة واعطاء اولوية التعيني لألجور اليومية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

المتح�دة  الوالي�ات  كش�فت 
األمريكية, أم�س األربعاء, عن نيتها 
نش�ر قواتها بالع�راق ب�«اتفاق مع 
الحكوم�ة«, ف�ي تطور ق�د يزيد من 
تعقي�د المش�هد العراق�ي المرتب�ك 
أصال ج�راء التوغل الترك�ي بنينوى 
مؤخراً,  الس�يما وان عودة »القوات 
األمريكي�ة« أم�ر مرف�وض من قبل 

قيادات الحشد الشعبي.      
وبينم�ا يس�عى الع�راق إليج�اد 
مخرج »لالزم�ة مع تركيا« وقناعها 
بس�حب قواتها م�ن الموصل, تقوم 
الموجودة  واش�نطن بتعزيز قواتها 
ف�ي الع�راق تح�ت مظل�ة »التدريب 
والمش�ورة«, فبعدما اقتصر عددهم 
على المئات بعد سقوط الموصل في 
العاش�ر من ش�هر حزيران من العام 
الماض�ي, وبات عددهم يقارب عتبة 

ال�)5( أالف عسكري.
وفي معرض حديثه عن سيناريو 
عودة االحتالل األمريكي, ناور ممثل 
الرئيس األمريك�ي بالتحالف الدولي 
بقول�ه, بان الق�وات لن تنتش�ر في 
المدن والش�وارع, ف�ي محاولة منه 
لطمأن�ة وكس�ب تأيي�د الرافضي�ن 

لهذه الخطوة.  
ام�س  ماك�ورك،  بري�ت  وق�ال 
األربعاء، ف�ي مؤتمر صحفي عقده 
في مبنى السفارة األميركية ببغداد، 
ق�وات  إرس�ال  ت�درس  »ب�الده  ان 
أميركية بري�ة إلى الع�راق باالتفاق 
م�ع الحكوم�ة العراقي�ة بع�د طلب 
بع�ض األط�راف العراقي�ة الراغب�ة 

بدخول تلك القوات«.
وأك�د أن »امريكا بص�دد االتفاق 
مع بغ�داد حول الق�وات التي نرغب 

بنشرها«.
وأضاف ماكورك ان » هذه القوات 
لن تنتش�ر ف�ي الش�وارع والمدن »، 
الفت�ًا ال�ى ان » هن�اك تنس�يقا بين 

التحالف الدولي وقوات »الحش�د في 
محافظة نينوى«.

من جانب أخر, قال ممثل الرئيس 
االميرك�ي ف�ي التحال�ف الدولي ان 
الواليات المتحدة االميركية لم تطرح 
او تناقش فكرة ارس�ال قوات عربية 
الى الع�راق، فيما اكد ان االس�تعانة 

به�ذه القوات امر مرتبط بالحكومة 
الخارجي�ة  وزي�ر  وكان  العراقي�ة. 
األميركي�ة ج�ون كي�ري كش�فعن 
اط�الع الحكومة العراقية على خطة 
نش�ر ق�وات أميركي�ة خاص�ة ف�ي 
البالد، فيما أكد أن بغداد وواش�نطن 
سيتش�اوران بش�أن أماكن نشر تلك 

الق�وات ومهامها. وتقود واش�نطن 
تحالف�اً دولياً ضد تنظي�م )داعش(، 
في العراق وسوريا، فيما أبدى مزيد 
من الدول رغبته بالمشاركة في هذه 
الحملة، بع�د تعاظم خط�ر التنظيم 
وانضم�ام ع�دد م�ن مواطن�ي هذه 
الدول إلى صفوف التنظيم والتخوف 

م�ن عودته�م لتنفيذ عملي�ات داخل 
بلدانه�م. وقب�ل أي�ام, ردت فصائ�ل 
المنضوي�ة  اإلس�المية  المقاوم�ة 
بالحش�د الش�عبي, على اإلنباء التي 
تحدثت عن اتفاق »عراقي- أمريكي« 
لنش�ر ق�وات برية أجنبي�ة بموافقة 
رئي�س الحكوم�ة حي�در العب�ادي, 

بالق�ول, ب�ان األخي�ر س�يحفر قبر 
حكومته بيده, على حد وصفها.

األمن�ي  الوض�ع  انهي�ار  ومن�ذ 
بالموصل, أخ�ذت الواليات المتحدة 
لع�ودة  طمح�ت  الت�ي  األمريكي�ة, 
قواته�ا للب�الد لكنها فش�لت بإقناع 
مئ�ات  تف�وج  العراقي�ة,  اإلط�راف 

الجن�ود تحت يافط�ة تدريب القوات 
العراقية وتقديم المشورة العسكرية 
أن  حت�ى  ضد«داع�ش«,  بالح�رب 
عددهم  اقترب من 5 االف عس�كري 
بعدم�ا كان اليتجاوز ال�300 مدرب, 
فيام�ر يثي�ر المخ�اوف ويفتح باب 
التأوي�ل والتش�كيك, ب�ان ذلك يدخل 

ضمن »االحتالل الصامت«.
وما زاد الطين بل�ه, وصول 200 
جندي أميركي إلى قاعدة عين األسد، 

غرب مدينة الرمادي أمس األربعاء.
ف�إن  امن�ي,  مص�در  وبحس�ب 
»طائرات نقل عسكرية تابعة للجيش 
األميرك�ي هبطت في مط�ار قاعدة 
عين األسد )170 كم غرب الرمادي(، 
200 جن�دي أميرك�ي م�ن  ونقل�ت 
الق�وات الخاص�ة«، مبين�اً أن »هذه 
الطائ�رات نقل�ت أيض�اً كمي�ات من 

األسلحة والمعدات القتالية«.
وأض�اف المص�در, أن »الق�وات 
األميركية التي وصلت الى قاعدة عين 
األسد س�يكون عملها قتالياً للمهام 
الخاص�ة ف�ي المناط�ق الغربية مع 
تطهير ومراقب�ة المناطق المحيطة 
للقاعدة ومنع اقتراب عناصر تنظيم 

)داعش( منها وتدمير أوكارهم«.
وقب�ل نح�و أس�بوع, ق�ال وزير 
الخارجي�ة األمريكي�ة ج�ون كيري، 
ان امريكا أطلعت الحكومة العراقية 
على كامل خطتها لنشر قوات خاصة 

في العراق.
وأض�اف كي�ري إن »الحكومتين 
س�تجريان  واألمريكي�ة  العراقي�ة 
مش�اورات عن كث�ب بش�أن أماكن 

نشر هذه القوات ومهامها”.
وجاءت تصريح�ات كيري عقب 
تأكيد  وزير الدفاع األمريكي اشتون 
كارت�ر، ب�ان حكومته ستنش�ر قوة 
خاص�ة اس�تطالعية لدع�م الع�راق 
ف�ي حربه ض�د داعش,ف�ي حين رد 
العب�ادي عل�ى كارتر ب�ان العراق ال 

يحتاج الى قوات خاصة«.

واشنطن تتخذ خطوات »االحتالل الناعم«
ترسل جيشها إلى العراق بذريعة »التدريب« و »المشورة«.. والتحالف يتحدث عن »اتفاقية« تدخل بري
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بعد تحريره�ا مقرها, تس�تعد لبدء عملية 
عسكرية واس�عة لتحرير كامل مناطق جزيرة 
الرم�ادي من تنظي�م »داع�ش«, ملمحة بقرب 
انط�الق عملية اقتح�ام مركز المدين�ة, لكنها 
قالت بان الشرطة المحلية والحشد العشائري, 
هما من س�ينفذ هذه المهم�ة.   وأعلنت قيادة 
عمليات األنبار، أمس األربعاء، عن تطهير مقر 
القيادة والقصور الرئاس�ية ش�مالي الرمادي، 
من سيطرة تنظيم »داعش«. وقال قائد عمليات 
االنب�ار الل�واء الركن إس�ماعيل المحالوي، إن 
»قيادة عمليات، تس�تعد لبدء عملية عس�كرية 
واس�عة لتحرير كامل مناط�ق جزيرة الرمادي 
م�ن تنظيم داع�ش«، مبين�ا أن »تل�ك المناطق 
هي البوذي�اب والبوف�راج والبوعيثة ش�مال، 
وشمال ش�رقي الرمادي«. وأضاف المحالوي، 
أن »عملي�ة تحري�ر مركز الرم�ادي من تنظيم 
داعش س�تكون من مس�ؤولية أف�واج طوارئ 
اإلره�اب  مكافح�ة  وجه�از  االنب�ار  ش�رطة 
ومقاتلي العش�ائر ب الحش�د الش�عبي«، موكدا 
أن »تلك العملية س�تنطلق خ�الل األيام القليلة 
القادم�ة«. وفي تط�ور امني أخ�ر, تحرك احد 
أفواج طوارئ ش�رطة المحافظة من الحبانية 
لمس�ك منطق�ة التامي�م بع�د تحريره�ا م�ن 
»داعش« أمس األول الثالثاء. وبحس�ب مصدر 
امن�ي، فان«الف�وج مجه�ز بالس�الح والعتاد 
وااللي�ات وتقلى تدريبات مس�بقا ف�ي قاعدة 
الحبانية على القتال ومس�ك المناطق المحررة 
م�ن داع�ش ف�ي الرمادي«.م�ن جان�ب أخ�ر, 
ص�دت قطعات فرقة الرد الس�ريع في منطقة 
حصيبة الش�رقية تعرضاً لداعش في محورها 
الغربي«، بينما شنت قوات الفوج الثالث اللواء 
الثان�ي هجوماً عل�ى داعش، أس�فر عن مقتل 
س�تة عناصر من التنظيم وإصاب�ة آخرين بعد 
اش�تباكات استمرت أكثر من س�اعتين«. وقال 
قادة عسكريون، أن »كتيبة الكرار الصاروخية 

التابعة لفرقة الرد الس�ريع دمرت سبعة أوكار 
داعش وقتلت خمس�ة عناصر منه«، مؤكدا أن 
»عملي�ات التقدم مس�تمرة لتحرير كامل هذه 
المنطق�ة واألماكن المج�اورة لها«. وتش�هد 
مدينة الرمادي ومعظم مناطق االنبار عمليات 
عس�كرية واسعة الس�تعادة الس�يطرة عليها 
وطرد تنظي�م »داعش« منها، وتش�ارك أفواج 
طوارئ شرطة االنبار والقوات األمنية األخرى 
والعشائر بتلك العمليات. وفي بيان لها, أعلنت 
خلي�ة اإلعالم الحربي، عن تدمي�ر عجلة تابعة 
لتنظيم »داعش« ومقتل من فيها بقصف جوي 
عراق�ي بالق�رب من مدين�ة الفلوج�ة. وقالت 
الخلي�ة، إن »طائ�رات الق�وة الجوي�ة وجهت، 
صباح االربعاء، ضربة جوية اس�تهدفت عجلة 
تابع�ة لتنظيم )داع�ش(، في قري�ة البو حاتم 
بالق�رب من مدينة الفلوجة، مما أس�فرت عن 
ح�رق العجل�ة ومقت�ل م�ن فيها م�ن عناصر 
التنظيم«. وأضافت الخلية، أن »عملية القصف 
أس�فرت أيض�اً ع�ن تفجير ك�دس عت�اد تابع 
للتنظي�م«. وفج�رت القوات األمني�ة 34 عبوة 
ناس�فة، وقتل العش�رات من تنظيم »داعش«، 
فيم�ا دم�رت قوة صاروخي�ة عدداً م�ن اوكار 
التنظيم ش�رقي الرمادي,وفق�اً لبيان أصدرته 
الخلية أمس األول الثالثاء. وعلى خلفية التقدم 
العس�كري باالنبار, هنأ قائد القيادة الوسطى 
اوس�تن,  لوي�د  الجن�رال  األمريكي�ة  للق�وات 
الحكومة العراقي�ة بانتصارات الرمادي. وقال 
مكتب رئيس الوزراء, بان » أوس�تن والعبادي 
بحث�ا, أمس , التط�ورات االخيرة لالوضاع في 
العراق والمنطقة واالنتصارات المتحققة على 
عصابات داعش االرهابية وزيادة الدعم للعراق 
في حربه ضد االرهاب واهمية المحافظة على 
سيادة العراق ووحدة اراضيه.  وبحسب البيان, 
فان اوس�تن جدد موقف ب�الده الداعم للعراق 
ف�ي حربه ضد االره�اب والتاكيد على س�يادة 
العراق على جميع اراضيه, مهنئا باالنتصارات 

المتحققة على عصابات داعش في الرمادي.

الرشطة املحلية و »احلشد العشائري« يف الطريق إىل جزيرة الرمادي
تطهير مقر قيادة عمليات االنبار والقصور الرئاسية من »داعش«

رسطان »نادر« يستوطن أجساد العراقيني.. وحتذيرات من »إبادة ممنهجة«
       بغداد / المستقبل العراقي

والبيئ�ة  الصح�ة  لجن�ة  كش�فت 
النيابية عن إصابات س�رطانية نادرة 
ف�ي الع�راق، مؤكدة أن هن�اك إرتفاع 
بيان�ي ملحوظ في الح�االت المصابة 
المكتش�فة، فيم�ا أش�ارت مفوضية 
حق�وق اإلنس�ان إلى وج�ود عمليات 
إب�ادة ممنهج�ة لإلنس�ان عب�ر بوابة 
الصح�ة، أوض�ح نائب ع�ن محافظة 
البصرة أن نسبة اإلصابات السرطانية 
في المحافظة وف�ق المنظور العلمي 
أل�ف   100 ل�كل  إصاب�ة   70 الدقي�ق 

نسمة.
وكشف رئيس لجنة الصحة والبيئة 
النيابية فارس بريفكاني، عن “وجود 
ظه�رت  ن�ادرة  س�رطانية  إصاب�ات 
في الع�راق كإصابة األطف�ال حديثي 
الوالدة مم�ن ال تتجاوز أعمارهم عام 
واح�د بس�رطان الكل�ى أو س�رطان 
الكبد”، مشيرا إلى “وجود زيادة بيانية 
ملحوظ�ة ف�ي الح�االت الس�رطانية 

خاصة جنوب العراق”
وق�ال بريفكان�ي إن “الملف يعتبر 
م�ن الملف�ات الخطي�رة الت�ي يج�ب 
الوق�وف امامها بش�كل ج�دي، اذ تم 
تأش�ير زي�ادة ف�ي ح�االت اإلصابة، 
فضال عن إصابات جديدة تعتبر ش�به 

نادرة ظهرت في بعض المناطق”.

وونقلت عنه وكالة »واب« قوله، أن 
“هذا األمر يدل بش�كل واضح على أن 
البيئة التي تعيشها بعض المحافظات 
غي�ر صحي�ة وتش�وبها العدي�د م�ن 

اإلشكاالت والكوارث البيئية«.
وأوض�ح ان »األوض�اع التي مرت 
على بعض المناط�ق وما رافقتها من 
ح�روب واس�تخدام أس�لحة بعضه�ا 
مح�رم دولي�ا، إضاف�ة إل�ى التصحر 
الخض�راء،  المس�احات  وانخف�اض 
والتلوث الناجم عن مخلفات المعامل 
خاص�ة النفطية، س�اهمت بش�كل أو 
بآخر بانتش�ار األمراض الس�رطانية 

في تلك المناطق”.
ولفت إل�ى أن “اللجن�ة لديها ملف 
كامل بهذا الخصوص”، منوها الى أنه 
“تم تشكيل لجنة تشرف بشكل مباشر 
بالتعاون م�ع وزارة الصح�ة والبيئة 
على الملف، وهناك مناشدات مستمرة 
للمنظمات الدولية المعنية لمس�اعدة 

العراق لتجاوز تلك الكارثة”.
وأش�ار بريفكان�ي إل�ى أن “هناك 
تنس�يق مع جهات دولية للكشف عن 
اإلش�عاعات، حي�ث لوح�ظ أن بعض 
المناطق فيها نسبة إشعاعات تجعلها 

غير صالحة للسكن”.
من جانبه، أكد النائب عن محافظة 
البصرة وعضو لجن�ة الصحة النيابية 
حس�ن خالط�ي، ان “نس�بة اإلصابة 

ضم�ن المنظ�ور العلم�ي الدقي�ق 70 
إصابة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم 
ال يعتب�ر كبي�ر او يختلف عن النس�ب 
ف�ي المحافظات األخ�رى، أو منطقة 
الخليج بش�كل ع�ام، بيد أن�ه في ذات 
الوقت يش�كل تهديد ورقم خطير البد 

االلتفات له”.
وقال خالطي إن »محافظة البصرة 
تتأثر بشكل سلبي من البيئة المرتبطة 
بالمش�تقات النفطية، كذلك التأثيرات 
المتراكم�ة م�ن المخلف�ات الحربي�ة 
واليوراني�وم المنض�ب اب�ان حرب�ي 

الثمانينات والخليج األولى والثانية«.
وأض�اف أن »كل ذل�ك ل�ه عالق�ة 
بشكل أو بآخر بارتفاع نسبة اإلصابة 

بالسرطان«.
»المستش�فى  أن  وأوض�ح 
التخصص�ي ف�ي المنطق�ة الجنوبية 
م�ن المحافظ�ة، يمثل خط�وة جيدة 
الحتواء المرض وس�رعة الكشف، اال 
انن�ا بحاجة إلى خط�وات أكثر لتوفير 

األجهزة الضرورية«.
وأكد أن »الوضع بحسب المقاييس 
البيئي�ة والمؤش�رات الحديث�ة تح�ت 
السيطرة، وهناك حدود معينة للفصل 
بين التأثيرات البشرية والتأثيرات غير 

البشرية النتشار األمراض«.
م�ن جهته أش�ار عض�و مفوضية 
حقوق اإلنس�ان فاضل الغ�راوي، إلى 

أن “هن�اك إب�ادة جماعي�ة ممنهج�ة 
لإلنس�ان عب�ر بوابة الصح�ة”، مبينا 
أن “المؤسس�ات الصحي�ة ال ترتق�ي 
لمس�توى المؤسسات الصحية في ما 
يتعلق بموضوع التعامل االيجابي مع 

حقوق المواطن”.
وقال الغراوي إن “الحق في الصحة 
الدس�تور  كفلهم�ا  الجي�دة  والبيئ�ة 
التي  الدولية  والتش�ريعات والقوانين 

انضم لها العراق”.
وأض�اف أن “الع�راق يعان�ي م�ن 
ظ�روف بيئية غي�ر صحية م�ن مياه 
ملوثة وإش�عاعات ومخلفات حروب 
س�ابقة ودخان مصان�ع وغيرها من 
الملوث�ات”، الفتا الى أن “الس�لطتين 
التش�ريعية والتنفيذية مطالبتان بان 
يك�ون لهما دور اكبر في مواجهة هذا 
الخطر م�ن خالل وضع إس�تراتيجية 
حقيقي�ة لح�ق المواط�ن ف�ي البيئة 

الصحية”.
ولفت الغراوي، إلى أن “المفوضية 
قدم�ت تقريرا إلى مجل�س النواب عن 
الواق�ع البيئي، وأرس�لت نس�خة منه 
إل�ى األم�م المتح�دة”، موضح�ا أن�ه 
“كانت هناك أنش�طة متعددة لمنظمة 
الصح�ة العالمية لتقدي�م الدعم الفني 
واللوجس�تي بهذا الخص�وص اال انها 
رغم ذل�ك تبق�ى اس�تجابات خجولة 

مقارنة بخطورة الوضع”.

ارتفاع الحاالت إلى درجات غير مسبوقة: 70 إصابة لكل 100 ألف نسمة



الصواريخ تنطلق من غواصة روسية على الرقة

وس�ط إجراءات أمنية استثنائية، واهداف 
ملتبسة بين المدعوين، وتناقضات في الرؤى 
والمالي�ة  السياس�ية  وال�والءات  والبرام�ج 
وااليديولوجية، تجمع العشرات ممن يصفهم 
المضي�ف الس�عودي بانه�م م�ن المعارضة 
الس�ورية ف�ي اح�د الفن�ادق الفاخ�رة ف�ي 
العاصمة السعودية الرياض، وسط احتمالين 
يب�دو كأن ال ثالث لهما: إم�ا القبول بمواقف 
حددها المضيف السعودي مسبقا، او الخروج 
بفش�ل ال يكون مدوياً، اذ ان االنفجار الشامل 

لالجتماع سيكون، غالبا، ممنوعا سعوديا.
وم�ع تواف�د عش�رات الش�خصيات م�ن 
السياس�يين المعارضين وقيادات ميليشيات 
مس�لحة من داخ�ل س�وريا وخارجه�ا، الى 
العاصمة السعودية، تعرض مؤتمر المعارضة 
قبيل انطالق أعماله إلى انتقادات الذعة، حيث 
وصفه مصدر ديبلوماس�ي غربي بأنه يش�به 
»قائمة رغبات سعودية - تركية«، فيما أبدى 
رئي�س »تيار قم�ح« المع�ارض هيث�م مناع 
»تش�اؤمه« من نجاحه، معتبراً انه س�يكون 
»حقل ألغ�ام وقنابل عنقودي�ة، وكل عناصر 

االنفجار موجودة فيه«.
كم�ا أن المؤتمر، المطوق بحماية القوات 
الخاصة الس�عودية، يواجه احتماالت فش�ل 
اخ�رى. وال�ى جان�ب دول اقليمي�ة ودولي�ة 
معترضة عليه، هناك قوى س�ورية معارضة 
رافض�ة له، وس�اهمت الس�عودية ف�ي رفع 
االصوات ضدها بعدما استثنت منه السوريين 
األك�راد، الق�وة االكث�ر فاعلية ف�ي مواجهة 
االره�اب في الش�مال الس�وري، وهم عقدوا 
اجتماع�اً موازياً في الحس�كة. كم�ا ارتكبت 
المملك�ة خطأ اخ�ر كما يرى كثي�رون، تمثل 
بدع�وة مجموعات مس�لحة تطال�ب بتطبيق 
»الشريعة اإلسالمية« في سوريا، في انقالب 
واضح على »بي�ان فيينا« الذي دعا إلى إقامة 

دولة علمانية.
وتبدو دعوة مثل هذه الجماعات التي ترفع 
شعار تطبيق الشريعة االسالمية، وبينها من 
ه�و مرتبك او مق�رب من تنظي�م »القاعدة«، 
محاولة م�ن المضيفين الس�عوديين إلغالق 
الطري�ق أم�ام وضعها على الئح�ة اإلرهاب. 
ش�رط  »المعت�دل«،  ع�ن  »االرهاب�ي«  ف�رز 
وضعته موس�كو قب�ل انعق�اد المؤتمر الذي 
تطالب واشنطن بالتئامه في نيويورك في 18 

كانون األول الحالي.
واق�ر وزي�ر الخارجي�ة األميرك�ي جون 

كي�ري، خ�الل لقائ�ه األمي�ن الع�ام لألم�م 
المتحدة ب�ان كي مون في باريس، بأن العمل 
ال زال يج�ري عل�ى وض�ع تفاصي�ل تتعل�ق 
بتمثيل المعارضة الس�ورية ف�ي المحادثات. 
وق�ال »اعتم�ادا عل�ى نتائ�ج المؤتم�ر الذي 
السورية،  الس�عودية للمعارضة  تس�تضيفه 
إضافة إلى قضايا أخرى، فإننا نعتزم الس�عي 
لعقد اجتماع والمش�اركة فيه ف�ي نيويورك 
ف�ي 18 كانون األول الحالي. لكن مرة أخرى، 
ذلك يتوقف على سير األحداث خالل األسبوع 
المقب�ل. هذه هي خطتن�ا الحالية، ونأمل في 

أن نتمكن من تنفيذها«.
وف�ي ه�ذه االج�واء، اس�تخدمت القوات 
الروسية، للمرة األولى، الغواصات في قصف 
اس�تهدف مواقع تنظيم »داعش« في سوريا. 
وقال وزير الدفاع الروس�ي سيرغي شويغو، 
خالل اجتماع مع الرئيس فالديمير بوتين، إن 
روسيا ضربت للمرة األولى أهدافا ل�»داعش« 
في الرقة بصواريخ من نوع »كاليبر« أطلقت 

من غواصة في البحر المتوسط.
وأش�ار ش�ويغو إلى انه تم إعالم إسرائيل 
وأك�د  العملي�ة.  قبي�ل  المتح�دة  والوالي�ات 
مس�ؤول أميركي انه تم إط�الق 10 صواريخ 
مجنح�ة من بحر قزوين وصاروخ واحد على 

األقل من غواصة روسية في المتوسط.
وأش�ار بوتي�ن، من جهته، إل�ى أنه يمكن 
تزوي�د صواري�خ »كاليبر« ب�رؤوس تقليدية 
وأخ�رى نووي�ة، لكن�ه أعرب عن أمل�ه بعدم 

»استخدام النووي أبدا ضد االرهاب«.
وقال بوتين لش�ويغو إن روس�يا يجب أال 
تفتح مس�جل بيانات رحلة الطائرة الروسية 
الت�ي أس�قطتها تركيا إال في حض�ور خبراء 
دوليي�ن، لكنه أكد تمس�ك موس�كو بموقفها 
تج�اه أنقرة. وق�ال »مهما كان�ت المعلومات 
التي سنعرفها، لن تغير عالقتنا إزاء ما فعلته 
الس�لطات التركية. لم تكن تركيا بالنسبة لنا 
دولة صديقة فحس�ب، وإنما كانت حليفة لنا 
في مكافحة اإلرهاب، ولم يتوقع أحد قيامها 

بهذا الطعن الجبان الخائن في الظهر«.
وشددت قوات األمن السعودية إجراءاتها 
األمنية في فندق »انتركونتيننتال« بالرياض، 
حيث طل�ب م�ن الصحافيين مغادرت�ه بينما 

تجمع مقاتلو وقيادات المعارضة.
وتضم قائمة المدعوين لمحادثات الرياض 
البداية 65 ش�خصاً، ولكن طرأت زيادة كبيرة 
على هذا العدد. ويقول منتقدون إنها لن تؤدي 
ف�ي النهاية إلى اجتماع يش�مل كل األطياف، 
حيث انه لم يتم توجيه دعوة إلى األكراد، كما 
انسحب »تيار قمح« منه. وسيكون »االئتالف 
الوطني« صاحب الحصة األكبر من الدعوات، 
م�ع قراب�ة 20 ش�خصا م�ن أص�ل إجمال�ي 
المدعوي�ن الذين يقارب عدده�م المئة. وقال 
ديبلوماس�ي غرب�ي، يتابع الش�أن الس�وري 
عن محادثات الرياض، »إنها ليس�ت ش�املة. 
ليس هذا المنبر الموحد الشامل للمعارضة«. 
وأض�اف »ال أتوق�ع أن تك�ون )محادث�ات( 
الري�اض خطوة بن�اءة. اتس�م األم�ر برمته 

بالسلبية الش�ديدة، ويبدو مثل قائمة رغبات 
سعودية - تركية«. وأعلن مناع انسحابه من 
اجتماع الرياض، ألنه يضم أشخاصاً يؤيدون 
إقامة إمارة إس�المية. وأبدى »تشاؤمه« من 
نج�اح مؤتمر الري�اض، معتبراً انه س�يكون 
»حقل ألغ�ام وقنابل عنقودي�ة، وكل عناصر 
االنفج�ار موج�ودة في�ه«. ويه�دف اجتماع 
الري�اض للتوصل إل�ى جدول أعم�ال وفريق 
تف�اوض مش�ترك من أج�ل المحادث�ات مع 
الحكومة الس�ورية. وقالت عضو »االئتالف« 
نغم الغ�ادري إن »المعارضة ل�ن تتراجع عن 
مطالبته�ا برحي�ل )الرئي�س بش�ار( األس�د 
بمجرد إنش�اء كيان انتقالي حاكم«، مش�يرة 
إلى أن »المعارضة ال تقبل ببقائه خالل الفترة 
االنتقالي�ة«. وخفضت بعض ال�دول الغربية 
التي دعت لرحيل األس�د ف�ي العام 2011 من 
مطالبها، قائلة إنه يمكن أن يبقى خالل الفترة 
االنتقالية على األقل. وقال مصدر مشارك في 
اللقاءات التحضيرية، لوكالة »فرانس برس«، 

إن بن�ود البحث س�تركز عل�ى »التوافق حول 
الحل السياسي وتش�كيل وفد من المختصين 
يمثل األبعاد السياس�ية والعسكرية واألمنية 
وف�د  لم�وازاة  والقانوني�ة،  والمجتمعي�ة 
النظام« في لق�اء ترغب الدول الكبرى بعقده 
بينهما بحلول األول من كانون الثاني المقبل، 
مرجح�اً أن ي�راوح عدي�د الوف�د م�ا بين 20 
و40 ش�خصا. إلى ذلك، انتقد مش�اركون في 
»مؤتمر سوريا الديموقراطية«، الذي ينظمه 
»حزب االتح�اد الديموقراط�ي« الكردي، في 
مدينة المالكية في محافظة الحسكة، تغييب 
األك�راد ع�ن اجتم�اع الري�اض، معتبرين أن 
الق�وى الموج�ودة ف�ي الداخل ه�ي »األكثر 
جدارة« لوض�ع رؤية حول مس�تقبل النظام 
السياس�ي. وقال العقيد طالل سلو، المتحدث 
باس�م »قوات س�وريا الديموقراطية«، وهي 
ائتالف م�ن فصائل عربي�ة وكردية مدعومة 
أميركياً، »لس�نا ق�وى وهمية عل�ى األرض، 
ولهذا يجب أن تكون لنا الكلمة األساسية في 
مس�تقبل س�وريا«، مضيفا إن »عدم دعوتنا 
إلى مؤتمر الرياض مؤامرة«. وانعقد »مؤتمر 
س�وريا الديموقراطي�ة لق�وى المعارض�ة« 
ف�ي يوم�ه األول بمش�اركة »ح�زب االتحاد 
الديموقراط�ي« الك�ردي و »هيئ�ة التنس�يق 
الوطني�ة«، الت�ي تش�ارك أيض�اً ف�ي مؤتمر 
الرياض، و»تيار قمح«، الذي حضر عنه صالح 
اللبوان�ي، باإلضاف�ة إل�ى عدد م�ن األحزاب 
الكردية والس�ريانية واآلش�ورية ومنظمات 
مدني�ة. وقال اح�د منظمي المؤتم�ر نبراس 
دل�ول، المنتم�ي إل�ى تجم�ع »عه�د الكرامة 
الري�اض  »مؤتم�ر  إن  العرب�ي،  والحق�وق« 
ُيستثنى منه مكون س�وري كبير«. وأعلن أن 
المش�اركين ف�ي مؤتم�ر المالكي�ة يجهزون 
أنفسهم »ألي عملية تفاوض، ونقوم بلملمة 
ش�تات المعارضة الس�ورية المؤمن�ة بالحل 
السياس�ي والدولة المدني�ة الديموقراطية«. 
وس�يدرس مؤتمر المالكية م�ن جهته »بناء 
نظام ديموقراطي برلمان�ي تعددي في دولة 
المركزية« باإلضافة إلى االعتراف الدستوري 

بحقوق األقليات في سوريا.
وق�ال عض�و قي�ادة »الح�زب األش�وري 
في س�وريا« وائ�ل ميرزا إن »مش�اركتنا في 
هذا المؤتم�ر للقول إن الحل في س�وريا حل 
سياس�ي على األرض السورية«، مشددا على 
أن »الق�وى التي دافعت عن الش�عب والباقية 
عل�ى األرض، ه�ي األكثر ج�دارة لحل األزمة 
ف�ي س�وريا م�ن دون تدخل مصال�ح القوى 

اإلقليمية«.

السعودية تضم »القاعدة« إىل مؤمتر املعارضة السورية

ل�ن يص�ل المحللون في الش�رق 
األوس�ط إل�ى مبتغاهم ف�ي فهم ما 
يدور حوله�م من تقلبات سياس�ية 
متس�ارعة، إذا اعتم�دوا ف�ي تحليل 
الط�رق  عل�ى  األح�داث  مجري�ات 
التقليدية، أو إذا رصدوا انعكاس�اتها 
ول�ن  األرض،  عل�ى  الملموس�ة 
يفلحوا أبداً في كش�ف هذا الغموض 
ال�ذي رافق األزم�ات الت�ي عصفت 
بالمنطق�ة. ولي�س أدل عل�ى صحة 
كالمنا من هذا الفش�ل الذريع، الذي 
منيت به كبري�ات المراكز التحليلية 
العربي�ة ف�ي التوص�ل إل�ى مفاتيح 
األلع�اب المربكة، التي ظل�ت ُتحاك 
حتى يومنا هذا تحت خيمة الس�يرك 

السياس�ي، من دون التوصل إلى حل 
ش�فرة األلغاز واألحجيات المعقدة. 
وكل القص�ة وما فيه�ا أن المحللين 
العربي�ة  األنظم�ة  م�ع  تعامل�وا 
وكأنها كيانات سياس�ية مس�تقلة، 
فكان�وا يظن�ون أنه�ا تمتل�ك حرية 
اتخ�اذ الق�رارات الوطني�ة الحازمة 
باستقالل تام، وبمعزل عن تدخالت 
الق�وى الدولية العظم�ى، وتعاملوا 
معه�ا وكأنها كيانات عربية موحدة 
الجذور. تش�ترك مع بعضها البعض 
بثواب�ت ورواب�ط قومي�ة متينة. ال 
تنفصم، وال تنفصل. وأحياناً يرتكب 
المحلل�ون أكب�ر هفواته�م عندم�ا 
يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيتخيلون 

أن منظم�ة )الجامع�ة العربية( هي 
المؤسس�ة القومية، التي تمتلك حق 
اتخ�اذ الق�رار لمعالج�ة أي انحراف 
األقط�ار  سياس�ات  ف�ي  محتم�ل 

العربية المنتمية إليها.
ال تس�خروا من�ي إذا قلت لكم أن 
القش�ة الت�ي قصمت ظه�ر الحمار 
جلي�ة  واضح�ة  تجدونه�ا  العرب�ي 
في الص�ورة، التي ظه�ر بها زعماء 
األقط�ار العربي�ة، وكأنه�م تجار أو 
مدراء لش�ركات إقليمية متخصصة 
بالتنقي�ب ع�ن الث�روات المعدني�ة، 
الم�دراء  ه�ؤالء  بي�ن  فالتناف�س 
)الزعم�اء( ال يبتع�د أب�داً ع�ن حلبة 
للنف�ط والغاز  التس�ويقي  التنافس 

باألس�اليب والطرق واألسعار، التي 
يقرره�ا م�دراء الش�ركات الدولي�ة 

العظمى. 
يمكنن�ا  بس�اطة  وب�كل  هك�ذا 
صورتن�ا  مالم�ح  إل�ى  التوص�ل 
المس�تقبلية المخيف�ة ف�ي األعوام 
أم�ا م�ا تس�معونه م�ن  القادم�ة، 
تهريج طائفي، وما تش�اهدونه من 
مهاترات ومواقف مذهبية متطرفة، 
وم�ا يرافقه�ا م�ن تضلي�ل فقهي، 
وتطبيل إعالم�ي، فهي مجرد أدوات 
رخيص�ة تغذيه�ا الكن�وز الخليجية 
إلذكاء ني�ران الفتن�ة ف�ي المناطق 
الس�اخنة، الخاضعة لمضاربات هذا 
التناف�س التس�ويقي المتفج�ر في 

الش�رق األوس�ط منذ م�ا يزيد على 
ربع قرن.

فاألقط�ار العربي�ة الت�ي نراه�ا 
اآلن ما هي إال مجموعة مبعثرة من 
الدكاكين الصغيرة التابعة لألس�واق 
الدولية الكبرى، وربما تشترك معها 
بمجموع�ة من االتفاقي�ات الثانوية 
لضم�ان تبعيته�ا لتلك األس�واق. أو 
لضم�ان بقاء م�دراء تل�ك الدكاكين 
ف�ي أماكنه�م، فالزعم�اء الع�رب ال 
يختلفون أبداً عن أصحاب األكش�اك 
والمح�ال التجارية المتنافس�ة بين 
بعضها البعض. من هنا نرى مصيرنا 
يرزح اآلن تحت رحم�ة المضاربات 
والمزاي�دات الدولية لتس�ويق الغاز 

عبر خطوط )نابوكو(، وما أدراك ما 
)نابوك�و( ؟. وبالتال�ي فأن خارطة 
الش�رق األوس�ط س�تتغير برمته�ا 
الت�ي  الدولي�ة،  المعايي�ر  بموج�ب 
سترس�م حدود الدكاكين المرشحة 
 ،2016 ع�ام  حل�ول  بع�د  للظه�ور 
وه�ي التي س�تختار الزعم�اء الذين 
سيديرون تلك الدكاكين. ولن يصعب 
عليكم بعد اآلن تفس�ير وتحليل هذه 
االزدواجية التي تميزت بها العواصم 
العربي�ة المتأرجح�ة بي�ن رعايتها 
المطلقة لإلره�اب، وبين تظاهرها 
فنح�ن  اإلره�اب.  ض�د  بالوق�وف 
أم�ة مؤلفة م�ن مجموع�ة دكاكين 

متنافسة فيما بينها.

هكذا ينبغي أن نتنبأ بمصرينا

   بغداد / المستقبل العراقي

السعودية تستهدف 
اليمن بقنابل 
حمرمة دوليا

   بغداد / المستقبل العراقي

الع�دوان  طي�ران  ش�ن 
الس�عودي ارب�ع غ�ارات عل�ى 
مدين�ة ح�رض بمحافظة حجة 
عنقودي�ة  قناب�ل  مس�تخدما 

محرمة دوليا.
مس�ؤول  مص�در  وأوض�ح 
بغرف�ة العمليات المش�تركة أن 
طي�ران العدوان اس�تهدف عددا 
م�ن المناط�ق بمدين�ة ح�رض 
بالتزام�ن م�ع قص�ف مدفع�ي 

متواصل.
وواصل�ت طائ�رات التحالف 
الس�عودي غاراتها على مناطق 
تع�ز  محافظ�ة  ف�ي  متفرق�ة 
مس�تهدفا مواقع مدنية ما أدى 
إل�ى س�قوط ضحاي�ا مدنيي�ن 
وتدمي�ر من�ازل ومراف�ق عامة 

وخاصة.
وق�ال مص�در ف�ي المجلس 
المحل�ي بالمحافظ�ة إن طيران 
العدوان شن يوم الثالثاء غارات 
عشوائية على المنطقة المحيطة 
واس�تهدفت  الش�عب  بقص�ر 
المخبز اآللي وفندق سوفتيل ما 
أدى إلى س�قوط ضحايا مدنيين 

وتخريب منشآت ومرافق.
أن  إل�ى  المص�در  وأش�ار 
اس�تهدفت  الع�دوان  طائ�رات 
بسلسلة غارات منطقتي الراهدة 
وعزان وهجدة والمطار القديم، 
كم�ا اس�تهدف بغارتي�ن منزال 
بحي الجحملية يأوي مس�لحين 
من المرتزقة ما أدى إلى مصرع 
عدد كبير منهم وإصابة آخرين.

وأكد المص�در تمكن الجيش 
دح�ر  م�ن  الش�عبية  واللج�ان 
العدي�د  ف�ي  المرتزق�ة  فل�ول 
م�ن الجبه�ات. مش�يرا إل�ى أن 
المواجهات التي شهدتها منطقة 
المس�راخ أس�فرت ع�ن مقت�ل 
العش�رات من المرتزق�ة بينهم 
القي�ادي العقيد حس�ين األهدل 
الذي قضي أثن�اء محاولته زرع 
ألغ�ام أرضية ف�ي الطريق العام 

بمنطقة المسراخ.

»النرصة« بعد االنسحاب: أكياس املساعدات الرتكية
متأل األرض

هآرتس: أمريكا متول املستوطنات اإلرسائيلية
بـ »سخاء«

   بغداد / المستقبل العراقي

ه�ذه المخلف�ات كي�س م�ن 
الخي�ش مدم�وغ بالعل�م التركي 
اإلنس�انية  المس�اعدة  وبعب�ارة 
للش�عب الس�وري، كان محشواً 

بن�اء  بالرم�ل الس�تخدامه ف�ي 
الدشم.

أح�د  يرتديه�ا  كان  وس�ترة 
أس�رى المس�لحين ل�دى الجيش 
الس�وري، تظه�ر بش�كل واضح 
أن مصدره�ا الس�عودية، حي�ث 

طرز على السترة عبارة “الحملة 
لنص�رة  الس�عودية  الوطني�ة 

األشقاء في سوريا”.
إضافة إلى وش�اح عليه العلم 
الس�عودي كان األسير يحيط به 
رقبت�ه أثن�اء وقوعه ف�ي قبضة 

الجيش السوري.
وتدور إش�تباكات عنيفة بين 
الجيش السوري وبين المسلحين 
ف�ي ريف حلب الجنوب�ي، ومنها 
وخ�ان  والزرب�ة  زيت�ان  بل�دات 

طومان.

   بغداد / المستقبل العراقي

 كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن 
الوالي�ات المتحدة مولت بطريقة “هائلة” 
وغير مباش�رة مش�اريع اس�تيطانية في 

الضفة الغربية.
وذكرت الصحيف�ة أن عمليات التمويل 
تلك تتم من خالل منظمات أمريكية خيرية 
قامت بتحويل حوالي مليار ش�يكل )258 

ملي�ون دوالر( إل�ى المس�توطنات خ�الل 
السنوات الخمس األخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المنظمات 
الت�ي يق�در عددها بحوال�ي 50 منظمة ال 
تدفع الرس�وم على مدخوالتها باعتبارها 
خيري�ة، وبالتالي فإن تبرعاتها معفاة من 

الضرائب.
وأكدت “هآرتس” أن الواليات المتحدة 
تم�ول بص�ورة غير مباش�رة المش�روع 

الثماني�ة  األع�وام  خ�الل  االس�تيطاني 
واألربعي�ن الماضية وال�ذي تعلن اإلدارات 

األمريكية المتعاقبة أنها تعارضه.
وذك�رت الصحيف�ة أن ه�ذه األم�وال 
األمريكي�ة “الهائل�ة” تس�هم ف�ي تطوير 
المس�توطنات وتستخدم لش�راء عمارات 
الق�دس  وش�رق  الغربي�ة  الضف�ة  ف�ي 
وتمول أيضا إس�رائيليين ادينوا بممارسة 

اإلرهاب.

»داعش« يف الرشق األوسط يضاعف أرباح 
جتار السالح بأمريكا

   بغداد / المستقبل العراقي

نش�ر موقع “إنترسبت” اإلخباري األميركي، 
تس�ريبات صوتية نسبها لمس�ؤولين في كبرى 
شركات الس�الح في الواليات المتحدة، يؤكدون 
خالله على “رواج سلعهم بسب وجود “داعش” 
في الشرق األوسط.ونسب الموقع تسجيالً لنائب 
مدير ش�ركة “لوكهيد مارتن”، بروس تانر وهي 
أكبر ش�ركة س�الح في العالم يش�ير فيه الى ان 
“شركتنا ستس�تفيد من زيادة التوتر في سوريا 
بعد إس�قاط تركي�ا للطائ�رة الروس�ية”.ولفت 
الموق�ع ال�ى ان “التس�ريب حدث أثن�اء مؤتمر 
لشركة “كريديت سويس” في والية كاليفورنيا 
األميركية األسبوع الفائت، جمع مدراء وممثلي 
كبرى شركات السالح في العالم”.ووفق الموقع 
ف�إن تان�ر رأى ان “التدخل العس�كري الروس�ي 
في س�وريا، س�يزيد م�ن الطلب عل�ى مقاتالت 
إف22- الت�ي تصنعه�ا ش�ركة لوكهي�د مارتن، 
كما س�يزيد طل�ب الس�عودية واإلم�ارات جراء 
الح�رب الدائ�رة في اليمن على ش�راء األس�لحة 
الصاروخية”.وفي تس�جيل صوتي آخر، نش�به 
الموق�ع لعضو مجلس إدارة ش�ركة “رايثيون”، 
األميركية للصناعات الدفاعية وهي أكبر ش�ركة 
لصناع�ة الصواريخ الموجهة ت�وم كيندي، أفاد 
االخي�ر ان “زيادة اهتمام دول الش�رق األوس�ط 

بصناعاته�م الدفاعية بس�بب، وج�ود “داعش” 
في س�وريا والحوثيين في اليمن”.وفي تسجيل 
ثال�ث نس�به الموق�ع لرئيس قس�م اإلنت�اج في 
ش�ركة “أوش�كوش” وهي أكبر م�زود للجيش 
األميرك�ي للش�احنات والمركب�ات العس�كرية، 
ويلسون جونيس، اش�ار االخير الى ان “التهديد 
الذي أوجده “داعش” تسبب في زيادة الطلب في 
منطقة الشرق األوسط على مركبات “أوشكوش 
إم-أي ت�ي” المدرعة”.وأش�ار الموق�ع إل�ى أن 
“مسؤولي شركات السالح في الواليات المتحدة 
األميركي�ة أعربوا عن امتناهم ف�ي المؤتمر عن 
الميزانية الدفاعي�ة المخصصة للبنتاغون والتي 
تبل�غ 607 مليار دوالر، وإل�ى رغبتهم في زيادة 
عدد مش�اريعهم، نظرا لزيادة الطلب”.ُيشار الى 
ان عائ�دات ش�ركة “لوكهيد مارت�ن” بلغت عام 
2014 أربعي�ن ملي�ار دوالر، لتترب�ع على عرش 
أكبر شركة لصناعة السالح في العالم، أما شركة 
“رايث�ون” فبلغ حجم عائداتها من بيع الس�الح 
22 ملي�ار دوالر لتك�ون الرابع�ة عالمياً.وُيذك�ر 
ان�ه “بإم�كان ش�ركات الس�الح األميركية بيع 
منتجاتها لألسواق الخارجية، بكميات محدودة، 
وبإش�راف م�ن وزارة الخارجي�ة، أم�ا صفقات 
السالح المتوسطة والكبيرة فتتم بإشراف وزارة 
الدفاع األميركية، وتتم وفق قوانين التجارة بين 

الواليات المتحدة والدولة المشترية”.
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اعالنات5   العدد )1103(  الخميس  10 كانون االول 2015

مرشوع مناقصة نقل منتسبي رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع الديوانية 
تعل�ن رشك�ة توزيع املنتجات النفطية   هيئة توزيع الفرات االوس�ط / فرع الديوانية 
ع�ن     اع�ادة اع�ان مناقصة  نقل موظف�ي  فرع الديوانية من مناطق س�كناهم  اىل 
مقر عملهم وبالعكس وفق املسارات املطلوبة بمبلغ تخميني قدره )212،640,000( 
مائت�ان واثنا عرش مليون وس�تمائة واربعون الف دينار عراق�ي   ضمن )ح/3341/

نقل عاملني( فعىل جميع املتعهدين الرشكات واملكاتب املتخصصة الراغبني باالشرتاك 
باملناقص�ة  مراجع�ة مقر الفرع /الش�عبة القانونية الكائن يف محافظ�ة الديوانية /

ش�ارع املواكب الحس�ينية مقابل قاعة الحرية    للحصول عىل رشوط املناقصة لقاء 
مبل�غ ق�دره )100,000( مائة الف دينار عراق�ي غري قابل للرد وت�ودع العطاءات يف 
صندوق العطاءات املوجود يف مقر فرع الديوانية وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة 
هي )90( تس�عون يوم�ا من تاريخ غل�ق املناقصة  وان اخر موعد لقب�ول العطاءات 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من ي�وم االربع�اء املص�ادف )2015/12/30( ويف حالة 
مصادف�ة  اخ�ر يوم عطلة  يعترب اليوم الذي يليه اخر ي�وم للمناقصة ويلتزم املناقص 
بتقدي�م تامينات اولة مبلغ قدره )2,126,400( مليونان ومائة وس�تة وعرشون الف 
واربعمائة دينار عراقي والذي يمثل نسبة )1%(  من الكلفة التخمينية إلغراض اإلحالة 
عىل شكل خطاب ضمان  او صك مصدق معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية /

هياة توزيع الفرات االوس�ط / فرع الديوانية يتضمن اإلش�ارة اىل اسم ورقم املناقصة 
صادر من مرصف معتمد يف العراق  نافذ ملدة )6( س�تة اش�هر وسوف يهمل اي عطاء 
غري مستويف للرشوط املطلوبة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان 
علما س�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة 
يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االربعاء املصادف )2015/12/23(   يف مقر الفرع 
/ القس�م االداري / ش�عبة الخدمات االدارية علما ان فتح وتحليل العطاءات سيتم يف 
مقر فرع الديوانية  وملزيد  من املعلومات يرجى مراجعة الربيد االلكرتوني التايل لفرع 

dwnyoil@yahoo.com : الديوانية

محافظة واسط
دائرة صحة محافطة واسط

قسم االمور االدارية واملالية والقانونية
الشعبة القانونية

اعالن
تعلن دائرة صحة واسط عن اجراء مزايدة علنية لتاجري الكشك العائدة ملستشفى الكوت للنسائية 
واالطفال يف الكوت والواقع داخل املستشفى والذي تبلغ ابعاده )الطول 12.10م العرض 5,12 م (  
وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة  2013 املعدل وملدة سنة وستجري 
املزايدة بعد مرور )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف الجريدة الرسمية  فعىل من يرغب 
االش�رتاك يف هذه املزايدة الحضور اىل املستشفى اعاه يف الساعة العارشة صباحا يف يوم الثاثون 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق او 
بمبلغ نقدا واذا وافق  يوم املزايدة عطلة رسمية يعد اول يوم ييل العطلة موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور  نرش االعان  واملصاريف االخرى 
املستمسكات املطلوبة  

� هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن
الطبيب االختصاص
جبار جعاز نعمه
املدير العام

مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1796/ب/2015   
التاريخ: 6 / 12 / 2015 

اعالن
املدعي / جاسم محمد عبود

املدعى عليه�م : 1 � مدير عام رعاية القارصين  
� اضافة لوظيفته

2 � مدي�ر رعاية القارصي�ن يف البرصة � اضافة 
لوظيفته

3 � وجدان عبد الصمد طه الوصية عىل القارصة 
سدل سمري نعيم 

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 144 
/ 20 الفريس  مساحته 233,60م2    وهو عبارة 
عن عرص�ة  خالية تقع يف منطقة الفريس وعىل 
ش�ارع فرعي مبل�ط تحيط بها الدور الس�كنية 
ومس�يجة من االمام بس�ياج من الحديد املشبك 
فمن   له الرغبة  بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
ودف�ع التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 10% م�ن 
القيمة املق�درة للعقار البالغة اربعمائة وثمانية 
ماي�ني وثمنمائ�ة الف دين�ار       وبصك مصدق 
المر  هذه املحكمة     وس�تجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر  اليوم   الثاث�ني    التايل  

للنرش  واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب محزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 

/ االتحادية
محكمة بداءة بغداد الجديدة

العدد /1281/ب/2014
التاريخ /2015/12/6

اعالن
اىل املدعى عليه /محمود سلمان  صربي

بناءا ع�ىل الدعوى البدائية املرقمة اعاه 
واملقام�ة ام�ام ه�ذه املحكمة م�ن قبل 
املدعى امني بغداد اضافة لوظيفته والتي 
يطالب فيه�ا بابطال قيد العق�ار املرقم 

1557/5 م14 وزيرية غزالية
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ لذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعان�ا  يف صحيفت�ني محليتني 
بالحضور  اىل ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2015/12/14 وعن�د ع�دم الحضور او 
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تقوم 
املحكم�ة باملرافعة  غيابا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض
عباس عبد معيوف

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:2042/ب/2015
التاريخ:9 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه /ثائر نصيف جاسم

اقام املدعي   )مهند رايض عبود(  الدعوى      
البدائي�ة   املرقمة 2042/ب/2015   امام 
ه�ذه املحكمة ض�دك والتي يطل�ب فيها 
بالزام�ك بتحويل ملكية الس�يارة املرقمة 
16775 اجرة لون اصفر نوع سايبا موديل 
2012 باس�مه وملجهولي�ة    محل اقامتك 
وتايي�د  بالتبلي�غ  القائ�م  وحس�ب رشح 
املجلس البلدي ملنطقة القبلة حي الجامعة 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني 
يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2015/12/17 
وعند عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض
حممد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1969/ب/2015
التاريخ:8 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه /رائد عيل باهض

اق�ام املدع�ي   )جليل عبد االم�ام عبادي(  
الدع�وى      البدائي�ة   املرقم�ة 1969/

ب/2015   ام�ام ه�ذه املحكم�ة ض�دك 
والت�ي يطل�ب فيه�ا بالزامك بدف�ع مبلغ 
عراق�ي     دين�ار  ملي�ون  وع�رش  مائت�ان 
وملجهولي�ة    محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البلدي 
ملنطق�ة ح�ي الخ�راء واالطب�اء   عليه 
تقرر تبليغك اعان�ا   بصحيفتني يوميتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/12/17 وعند عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض
حممد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 104/ج/2015

محكمة جنايات الهندية
التاريخ  2015/11/12 

إعالن
إىل / املتهم املحكوم الهارب )كاظم ضايع 

مهدي( 
حكم�ت عليك املحكم�ة غيابيا بالس�جن 
س�بع س�نوات  اس�تنادا للم�ادة 444 من 

قانون العقوبات.
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  تق�رر تبليغك   
بصحيفتني محليتني لتس�ليم  نفس�ك  اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس حمكمة جنايات اهلندية

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 541 / ب / 2014 
التاريخ: 8 / 12 / 2015 

اىل/املدعى عليه   / عبد الله حسن صالح
اص�درت ه�ذه املحكم�ة  ق�رار الحك�م    
املرقم 541/ب/2014 يف   2015/11/30   
واملتضم�ن الحك�م بنق�ل ملكي�ة العقار 
تسلس�ل 2808/818 القبل�ة اىل املدع�ي 
ه�ادي عبد الصم�د جابر بقيمت�ه املعينة 
يف التعه�د امل�ربم بين�ه وبين�ك واملؤرخ يف 
2004/1/27 البالغة مليونا دينار ولتعذر   

تبليغك وملجهولية 
  مح�ل اقامت�ك  وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
القبل�ة /حي القائم 2 علي�ه تقرر تبليغك 
اعان�ا    بصحيفت�ني    محليتني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض    والتمييز  خال املدة 
القانونية   وبعكسه  سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية  
القايض حممد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية املعقل  

العدد:2749/ش/2015
التاريخ:8 /2015/12

اعالن
اله�ادي  عب�د  /)اث�ري  علي�ه  املدع�ى  اىل 

محمد(
اقام�ت املدعي�ة   )مه�ا قاس�م مال�ك(  
الدع�وى      الرشعي�ة    املرقمة )2749/

ش/2015(  ل�دى هذه املحكمة تطالبكم 
فيها )بتصديق الزواج والطاق الخارجي( 
وق�د  اص�در فيها ق�رارا غيابي�ا بحقكم 
يقيض بتصديق الزواج والطاق الخارجي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ مرك�ز رشط�ة البرصة 
وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة البرصة 
الصناعي�ة القديم�ة والنتقال�ك اىل جه�ة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويف ح�ال ع�دم تقديم�ك طعنا 
بالق�رار خال املدة القانوني�ة فان القرار 

سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 799/ج/2015

محكمة جنايات كرباء
التاريخ  2015/11/26 

اعالن
اىل/ املحك�وم  اله�ارب  / )عب�د الف�اح 
حس�ن حمادي السوداني اس�م والدته /

فاطمة كاظم(
حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن ملدة 
س�بعة سنوات استنادا الحكام املادة 340 

من قانون العقوبات.
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  تق�رر تبليغك   
بصحيفتني محليتني لتس�ليم  نفس�ك  اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة.
القايض رئيس حمكمة جنايات كربالء

 مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1709/ب/2015
التاريخ:9 /2015/12
اعالن

اىل املدعى عليه /حميد عبد الله محمد
اقام املدعي   )مدير عام مرصف الرافدين 
/اضافة لوظيفته( الدعوى           البدائية   
املرقم�ة 1709/ب/2015   ام�ام ه�ذه 
املحكمة ضدك والتي يطلب فيها بالزامك 
بدفع مبلغ اربعة مايني وثمنمائة واربعة 
واربعون الف ومائة واربعون دينار عراقي 
ولثب�وت ك�ون عنوان�ك وهميا وحس�ب 
املجل�س  وتاي�د  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
البلدي ملنطقة بريهة والكزارة عليه تقرر  
تبليغ�ك اعان�ا    بصحيفت�ني يوميت�ني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/12/16 وعند عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض
حممد نزار هاشم البعاج

رقم اإلخطار   252 / 2013
إعالن

الداخ�يل  األم�ن  ق�وى  محكم�ة   / م�ن 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )ش.م مال�ك ناظم 
حمود عيل املالكي (

املنس�وب إىل    رشط�ة   الب�رصة  ملا كنت 
متهما وفق امل�ادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغيابك ع�ن مقر عملك من 

تاريخ 2009/10/13 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك بهذا اإلعان ع�ىل إن تحر أمام 
محكمة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خ�ال م�دة ثاثون 
يوم�ا من تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلعان يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظفني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
األهليني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 
69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان
ب�ركات  )مخب�ز  اج�ازة  من�ي   فق�دت 
الحس�ني( الص�ادرة من الرشك�ة العامة 
للحب�وب / فرع البرصة باس�م )عيل عبد 
الحس�ني ادهي�م ( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
مستش�فى بلد العام بأس�م / س�عد عبد 
الله م�ريزا فمن يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة االصدار .

اخطار
م�ن/ محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل /

املنطقة الثانية
اىل/ املتهم الهارب )ن.ع اثري خلف خليفة 

محمد ( 
السكن/مجهول محل االقامة 

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
خال م�دة )30( يوما من نرشه اذا كنت 
داخ�ل الع�راق او خارج�ه لاجاب�ة ع�ن 
الجريم�ة املس�ندة الي�ك وفق امل�ادة )5( 
ق.ع.د وبعكس�ه س�وف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة ض�دك وتطبق بحق�ك احكام 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما ييل :
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  1-الحك�م 

لجريمتك 
2-اعط�اء املوظفني العموم�ني صاحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت 
3-ال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن محل 

اختفائك
4-حجز اموالك املنقولة والغري منقولة 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد /الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد/3497/ش/2015 
التارخ/2015/12/8 

اعالن 
اىل املدعى عليه/حاتم كريم مهدي 

اقام�ت حس�نة يوس�ف حم�د الدع�وى 
املرقمة اعاه تطالبك فيها بتاييد حضانة 
الطفالها)بك�ر واس�امه وانس وس�جاد 
واي�ه( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك اعانا 
يف صحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم 2015/12/15 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة غيابيا وعلنا 

وفق القانون 
القايض 

فقدان مستمسكات
فقدت املستمس�كات بأسم / ظافر خلف 
الله عليوي – هوي�ة وزارة الصحة دائرة 
صح�ة بغ�داد – اج�ازة س�وق / مديرية 
امل�رور العامة – بطاق�ة الناخب / وصل 
اس�تام الطاقة املوح�دة محافظة بغداد 
فم�ن يعث�ر عليه�م تس�ليمهم اىل جه�ة 

االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية

محكمة جنايات الهندية
العدد: 101/ج/2015

التاريخ  2015/11/10 
اعالن

اىل/ املتهم املحكوم الهارب )قاسم حسن 
مالك(

حكم�ت علي�ك املحكمة غيابيا بالس�جن 
املؤب�د اس�تنادا للم�ادة 443 م�ن قانون 

العقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك  تق�رر تبليغك   
بصحيفتني محليتني لتس�ليم  نفسك  إىل 

هذه املحكمة أو إىل اقرب مركز رشطة.
القايض رئيس حمكمة جنايات اهلندية

مجلس القضاء االعىل
بغ�داد/  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

املحكمو
العدد: 3039/ ش/ 2015

التاريخ: 8/ 12/ 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه/ عمار حسن محمد
اقام املدعي/ سحر حاتم ابراهيم

 2015 ش/   /3039 املرقم�ة  الدع�وى 
ض�دك طل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة 

والحكم بايقاع التفريق للهجر
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مخت�ار منطقة محلة املحمودية واملؤيد 
من املجل�س البل�دي يف املحمودية عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2015  /12  /14
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض سعد حمي عباس اجلبوري 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 128/ج/2015

محكمة جنايات كرباء
التاريخ   2015/12/6 

اعالن
اىل/ املتهم  الهارب  / )رائد عبد العظيم 

عبد الحسني محمد  (
ق�ررت هذه املحكم�ة محاكمتك صباح 
ي�وم 2016/2/10  وف�ق احكم�ا املادة 

)14/مخدرات(   
 وملجهولي�ة محل اقامت�ك  تقرر تبليغك   
بصحيفتني محليتني للحضور امامها يف 
اليوم املش�ار اليه اعاه وبخافه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 106/ج/2015

محكمة جنايات كرباء
التاريخ   2015/12/6 

اعالن
اىل/ املتهم  الهارب  / )عيل جاس�م مال 

الله مهدي  (
ق�ررت هذه املحكم�ة محاكمتك صباح 
ي�وم 2016/2/10  وف�ق احكم�ا املادة 

)422/عقوبات(   
 وملجهولي�ة محل اقامت�ك  تقرر تبليغك   
بصحيفتني محليتني للحضور امامها يف 
اليوم املش�ار اليه اعاه وبخافه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 143/ج/2015

  محكمة جنايات كرباء
التاريخ   2015/12/6 

اعالن
اىل/ املته�م  اله�ارب  / )حي�در عب�د الواحد 

حسني عيل(
قررت ه�ذه املحكمة محاكمت�ك صباح يوم 
2016/2/10  وف�ق احكما القرار 39 لس�نة 

      1994
 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك   
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امامه�ا يف 
اليوم املش�ار اليه اعاه وبخافه سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القايض رئيس حمكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 108/ج/2015

محكمة جنايات كرباء
التاريخ   2015/12/6 

اعالن
اىل/ املته�م  اله�ارب  / )امري فاضل  حس�ن 

عبد(
قررت ه�ذه املحكمة محاكمت�ك صباح يوم 
/14( امل�ادة  احكم�ا  وف�ق    2016/2/11

مخدرات(   
 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك   
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امامه�ا يف 
اليوم املش�ار اليه اعاه وبخافه سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القايض رئيس حمكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 1251/ج/2015
محكمة جنايات كرباء
التاريخ   2015/12/6 

اعالن
اىل/ املته�م  الهارب  / )س�تار مهدي س�الم 

حميد(
قررت ه�ذه املحكمة محاكمت�ك صباح يوم 
/14( امل�ادة  احكم�ا  وف�ق    2016/2/11

مخدرات(   
 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك   
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امامه�ا يف 
اليوم املش�ار اليه اعاه وبخافه سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء

االتحادية
العدد: 161/ج/2015

  محكمة جنايات كرباء
التاريخ   2015/11/23 
اعالن

اىل/ املتهم  الهارب  / )كاظم جواد نعمة عبد 
الحسني  (

صب�اح  محاكمت�ك  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
ي�وم 2016/2/2  وف�ق احكما امل�ادة )14/

مخدرات(   
 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك   
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امامه�ا يف 
اليوم املش�ار اليه اعاه وبخافه سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق االصول.
القايض رئيس حمكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
/ بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية
محكمة بداءة القرص

العدد /114/استماك/2014
التاريخ/2015/12/6
اعالن

اىل / املستملك منه )مدحت عبد الرحمن 
محمد سعيد(

الدع�وى  ويف  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
/114 املرقم�ة  االس�تماكية 

اس�تماك/2014 حكم�ا غيابيا بحقكم 
يق�يض بن�زع ملكي�ة )607,34م2( من 
املرق�م  123/1 م12  العق�ار  مس�احة 
اله�ورة ك�رة وعطش وتس�جيله ملكا 
رصف�ا  باس�م املس�تملك امان�ة بغ�داد 
لقاء طلب اس�تماك ق�دره مائة واثنان 
وثمان�ون  مليون�ا ومائت�ي واثن�ان الف 
دين�ار  واس�تنادا الح�كام امل�ادة )14( 
م�ن قان�ون االس�تماك رقم 12 لس�نة 
1981 فق�د اقتىض تبليغك�م بهذا القرار 

بصحيفة محلية واحدة .
القايض محيد عبد اجلبوري

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفق�ود / غس�ان محم�ود غضب�ان 

حمد
للطل�ب املق�دم من قب�ل طالب�ة الحجة 
والقيموم�ة / ميمون�ه ابراهي�م محمد 
حميد الذي تطلب فيه الحجر والقيمومة 
والختفائ�ك  علي�ك  قيم�ة  ونصبه�ا 
ومجهولية مح�ل اقامتك لذا قررت هذه 
املحكم�ة بتبليغك بالحض�ور إىل محكمة 
االح�وال الش�خصية يف العل�م ويف حال�ة 
عدم حضورك سيتم حجرك ونصب قيما 

عليك وفقا للقانون .
القايض عبد العليم فيصل عزاوي

رقم اإلخطار   354 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي عاء خطاب كلخان  ( املنسوب إىل مديرية رشطة 
محافظة البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  

لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2013/12/8 ولحد االن   
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعان عىل إن تحر أمام 
محكم�ة قوى األم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خ�ال مدة ثاثون 
يوما من تاريخ تعلي�ق هذا اإلعان يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحج�ز أموالك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض عليك 
أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 455 / 2014 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي فيصل غازي حس�ني خريبط / مديرية 

رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1540 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/11/4

تاريخ الحكم : 26/ 2014/3
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خاصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عىل امل�دان الغائب )الرشطي 

فيصل غازي حسني خريبط( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 

عن مقر عمله من تاريخ 2009/11/4 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صاحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الص�ادر يف حق�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثاني�ا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
6 � ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم أعاه اس�تنادا ألحكام 

املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا ألح�كام املادة 69 / رابعا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.

6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب جب�ار عاتي ج�رب مبلغ قدره 
عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء وافهم علنا يف ق .ع.د لسنة 2008 يف /   /2014م

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

)رشكة عامة( 
هيأة توزيع الفرات االوسط

فرع الديوانية

اعادة اعالن مناقصة رقم )2015/8( 
للمرة االوىل

ثائر حسن رسحان
مدير فرع الديوانية



  بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل عن إفراجها عن )355( نزيال خالل شهر 
تشرين الثاني الماضي.وأفصحت دائرة اإلصالح العراقية في 
بي�ان صحفي ، عن موقفها الش�هري الخاص بع�دد المطلق 
س�راحهم ، وأعداد الموقوفين والمحكومين والمرسلين إلى 
المحاك�م “. وتابع البيان ان “عدد المفرج عنهم من س�جون 
ال�وزارة بل�غ )355( نزي�ال من س�جون ال�وزارة ف�ي بغداد 
والمحافظات بينهم )22( من النساء، فيما بلغ عدد المرسلين 
م�ن النزالء الى المحاكم )1716( حركة تس�فير”.وأضاف إن 
“وزي�ر العدل حي�در الزاملي وجه بتقديم موقف ش�هري عن 
عدد الن�زالء المفرج عنهم إلى وس�ائل اإلعالم، بهدف اطالع 
الرأي العام عن استمرار الوزارة بإلية تسريع عمليات اإلفراج 

عن النزالء المنتهية أحكامهم القضائية”.

  بغداد/المستقبل العراقي

العم�ل والش�ؤون  أعلن�ت وزارة 
ع�ن  األربع�اء،  أم�س  االجتماعي�ة، 
إق�راض )16753( باحثاً ع�ن العمل 
ف�ي بغ�داد والمحافظات ع�دا إقليم 
كردستان لدعم المش�اريع الصغيرة 
المدرة للدخل للمدة من 2013 ولغاية 

.2015 /23/11
وقال المتحدث بأسم وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة عم�ار منعم 
 )16753( أقرض�ت  “ال�وزارة  إن   ،
مش�روعاً صغي�راً ضم�ن مش�اريع 
والخدم�ات  اإلق�راض،  )صن�دوق 
الصناعي�ة( في بغ�داد والمحافظات 
عدا اقليم كردس�تان للمدة من 2013 

ولغاية 23/11/ 2015«.
واش�ار ال�ى “إق�راض )16623( 
مش�روعاً ضم�ن صن�دوق االقراض 
و)130( مش�روعاً خدم�ات صناعية 
خالل المدة نفسها”، مبيناً ان “الوزارة 
دع�م  صن�دوق  ببرنام�ج  باش�رت 
المش�اريع المدرة للدخ�ل عام 2013 
وفقا لقانون رقم )10( لسنة 2012، 
وبرنامج قروض الخدمات الصناعية 
خالل ش�هر ش�باط من عام 2015”.

واض�اف ان “ع�دد المعام�الت ف�ي 
قاعدة البيانات بلغت )19406( خالل 
ثالث سنوات منها )19190( معاملة 

للش�مول بصن�دوق االق�راض لدعم 
المش�اريع الصغي�رة الم�درة للدخل 
و)216( للش�مول بقروض الخدمات 
الصناعية”، الفتا الى ان “الحد االعلى 
لمبلغ القرض ال يتجاوز )12( مليونا 

ضم�ن صن�دوق االق�راض وعش�رة 
ماليي�ن دينار عراقي ضمن الخدمات 
الصناعية، يس�دد اصل المبلغ وبدون 
فوائد على شكل اقساط سنوية على 
م�دى خمس س�نوات مع من�ح مدة 

الس�ماح س�نة واحدة”. وبين منعم، 
ان “الوزارة تس�عى من خ�الل تنفيذ 
برام�ج االقراض المختلف�ة الى الحد 
من البطالة في العراق ودمج الفئات 
المهمش�ة ف�ي الحي�اة االقتصادي�ة 

واالجتماعي�ة وتحويلهم من عناصر 
مس�تهلكة الى عناصر فاعلة منتجة 
وذلك م�ن خالل تمكينه�م من اقامة 
م�درة  صغي�رة  فردي�ة  مش�اريع 

للدخل”.

 

   بغداد/المستقبل العراقي
أعلن�ت دائرة صح�ة ديالى، أمس 
األربع�اء، ارتفاع مع�دالت األمراض 
المحافظ�ة  داخ�ل  االنتقالي�ة  غي�ر 
بع�د إجراء مس�ح ش�مل 22 منطقة 
المتحدث باسم صحة  س�كنية.وقال 

ديال�ى فارس الع�زاوي، إن “ش�عبة 
األمراض غير االنتقالية ضمن قس�م 
الصح�ة العام�ة أجرت مس�حاً ل�22 
منطقة س�كنية في ديالى ولمدة 20 
يوما تنفيذا لبرنامج المسح الوطني 
لألمراض غير االنتقالية ومنها ضغط 

الدم والس�كري”. وأض�اف العزاوي، 
أن “المس�ح اظهر ارتفاعاً ملموس�اً 
في معدالت األمراض غير االنتقالية، 
خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 
- 50 عاما شملهم المسح”، موضحا 
أن “ف�رق المس�ح الميدان�ي قدم�ت 

نصائح وإرش�ادات طبية للمصابين، 
واالبتع�اد  الس�ليمة  التغذي�ة  منه�ا 
وزي�ادة  والنش�ويات  الده�ون  ع�ن 
النشاط البدني واالبتعاد عن التدخين 
النفس�ية”. بالصح�ة  واالهتم�ام 

وتعد أمراض الضغط والس�كري من 

األمراض الش�ائعة ف�ي ديالى وتقف 
ورائه�ا عوامل ع�دة أبرزه�ا طبيعة 
الطع�ام والحال�ة النفس�ية ألهال�ي 
المحافظ�ة والت�ي تده�ورت بفع�ل 
س�وء األح�وال األمنية ف�ي الفترات 

الماضية.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر اإلعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة ط�ارق 
الخيكاني، أمس األربعاء، أن شركة المنصور العامة للمقاوالت 
اإلنشائية إحدى تشكيالت الوزارة تواصل تنفيذ 17 مدرسة في 

محافظة بابل بطريقة البناء الجاهز.
وق�ال الخيكاني ف�ي بيان صحف�ي، إن “الم�دارس متعددة 
السعات منها بسعة تسعة صفوف وتتألف من طابقين, األرضي 
يضم اربعة صفوف ومكتبين للتدريسيين ومخزنين اما الطابق 
االول فيتكون من خمس�ة صفوف ومخزن ومختبرين، وايضاً 
م�دارس بس�عة 12 صفاً ويض�م طابقين االرض�ي يتكون من 
ستة صفوف وخمس�ة مكاتب للتدريسيين وغرفتين للخدمات 

والطابق االول يضم ستة صفوف ومكتبة وثالثة مختبرات”.
وأضاف ان “المش�روع يضم ايضاً مدارس ب�س�عة 18 صفاً 
وتتكون من ثالثة طوابق االرضي يضم س�تة صفوف وخمسة 
مكاتب للتدريس�يين وغرفتي�ن للخدمات والطاب�ق االول يضم 
ستة صفوف ومكتبة وثالثة مختبرات اما الطابق الثاني فيضم 
س�تة صفوف ومكتبة وثالثة مختبرات”، مشيراً الى ان “نسبة 

االنجاز بلغت 62%”.

اإلعامر تواصل تنفيذ عدد من 
مدارس البناء اجلاهز يف بابل العمل تقرض أكثر من 16  ألف مواطن خالل عامني لدعم املشاريع املدرة للدخل

ارتفاع معدالت األمراض غري االنتقالية يف دياىل

وكيل وزارة الصحة يفتتح معرض الرعاية الصحية الشاملة الثاين يف معرض بغداد
      بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح الوكيل الفني ل�وزارة الصحة 
ال�رزاق  عب�د  ح�ازم  الدكت�ور  والبيئ�ة 
الصحي�ة  للرعاي�ة  معرض�اً  الجميل�ي 
الشاملة على ارض معرض بغداد الدولي 
ف�ي دورت�ه الثانية وتحت ش�عار فرص 
لألعمال وصحة لألجيال. وذكر الجميلي 
“أيمان�ا من�ا ب�أن الرعاي�ة الصحية هي 
األس�اس في بن�اء مجتم�ع معافى ومن 
ه�ذا المنطلق تم دعم ه�ذا الحدث الكبير 
م�ن قبل الس�يدة وزيرة الصح�ة والبيئة 
ش�خصياً وتتوق�ع ان يلع�ب دوراً مهماً 
وأساس�يا في دع�م التطوي�ر المتواصل 
للخدمات الصحية وتحقيق رؤيا الوزارة 
المس�تقبلية للوص�ول إل�ى نظام صحي 

متكام�ل يلي�ق ببلدنا العزي�ز ليكون احد 
من�ارات الطب ف�ي المنطق�ة والعالم”. 
وأض�اف ان “المعارض الصحية هي احد 
الخدمات  الوزارة لتحسين  إستراتيجيات 
الف�رص  إتاح�ة  خ�الل  م�ن  الصحي�ة 
الستعراض األنظمة والمنتجات التي لها 
عالقة بالقطاع الصحي وتس�هيل فرص 
األعمال المش�تركة والوصول الى أحدث 
التطورات الحاصلة في الصناعات الطبية 
الفني�ة والعالجي�ة وس�ّد الفج�وة بي�ن 
وأش����ار  والمصنعين”.  المس�تهلكين 
الجميلي ان “ما يش�هده العالم من ثورة 
متنامية في مجاالت الصحة على مختلف 
االصعده وبشكل خاص الصناعة الدوائية 
والتقني�ات الطبي�ة تفت�ح باب�اً واس�عاً 
للتضام�ن ف�ي ه�ذا المج�ال وان اقامة 

هذا المع�رض الس�تقطاب العاملين في 
االس�تثمار الصحي وأصحاب الش�ركات 
المصنع�ة للعم�ل عل�ى تنمي�ة وتطوير 
الخدمات الصحية في العراق , حيث يعتبر 
ه�ذا المع�رض فرص�ة لتب�ادل الخبرات 
مع الدول المش�اركة ونقل التكنولوجيا 
صعوب�ة  رغ�م  المتط�ورة  والتقني�ات 
الظروف المالية التي يمر بها بلدنا العزيز 
.واك����د من خالل هذا المؤتمر) ندعوا 
والعالمي�ة  الوطني�ة  الش�ركات  جمي�ع 
للمس�اهمة في هذه الفعاليات وتشجيع 
الش�راكة م�ع القط�اع الخ�اص وإزال�ة 
العقبات التي تقف أمام تدفق االس�تثمار 
وتنفيذ المشاريع في المجال الصحي(”. 
م�ن جانب�ه، ق�ال مدي�ر ع�ام الش�ركة 
الدولية للمعارض فادي درويش إن “هذا 

المع�رض بدورت�ه الثاني�ة، مه�م وأقيم 
برعاي�ة وزارة الصح�ة وش�ركة كماديا 
العراقية، وهو تحدي كبير ويجمع الناس 
من أجل االطالق على أحدث التقنيات في 
مجال الطب، مبينا أن محتويات المعرض 
الطبية جرى جلبها من ست دول ضمنها 
أوربي�ة، وذل�ك بمش�اركة أكث�ر من 50 
ش�ركة متخصصة”.  وتاب�ع درويش أن 
“فعاليات المعرض تستمر لمدة ثالثة أيام 
متواصلة، وامس األربعاء، كان مخصصاً 
اللق�اء محاضرات عن مرض الس�كري، 
من قبل ثالث شركات دواء أجنبية، وهي 
“أس�ترا زينيكا” و “جانس�ون س�يالك” 
و “أم أس دي”، فض�ال ع�ن عق�د مؤتمر 
عن مش�اكل م�رض الس�كري والحلول 
الالزمة لمواجهته، موضحا: أن المعرض 

ه�و الثان�ي ف�ي بغ�داد، وس�بق أن أقيم 
أربع مرات ف�ي أربيل”. وأوضح درويش 
أن “المع�رض يتمي�ز بع�رض التقني�ات 
الجديدة ف�ي مجال غس�يل الكلى، وعدة 
تقني�ات تصنعها ش�ركات تش�ارك ألول 
مرة من لبنان وإي�ران وتركيا والعراق”. 
ولفت الدرويش ال�ى أن “إدارة المعرض 
اتفقت م�ع وزارة الصحة على تحصيص 
ي�وم ع�ن الس�كري وأي�ام أخ�رى ع�ن 
القلب والعيون واألس�نان في المعارض 
أب�دت  “ال�وزارة  أن  مؤك�دا  المقبل�ة”، 
دعمه�ا المعنوي للمع�رض، خاصة وأن 
الع�راق يجل�ب االس�تثمارات، وبال�ذات 
في مج�ال الطب، والكثير من الش�ركات 
تنظر المجيء الى العراق في حال تحسن 

وضعه األمني أكثر.”.
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ذي قار تناقش واقع الكهرباء 
والرتبية وآلية الدفع باآلجل

 ذي قار/ المستقبل العراقي

عق�د مجل�س محافظ�ة ذي قار،أم�س االبربع�اء, 
اجتماع�ه ال�دوري لمناقش�ة جمل�ة م�ن المق�ررات 
المدرج�ة ضمن ج�دول أعماله أبرزها مناقش�ة واقع 
الكهرب�اء والتربية وتنفيذ المش�اريع عن طريق الدفع 

باآلجل ،فضالً تقرير لجنة الرعاية االجتماعية.
وق�ال رئيس المجل�س حميد الغ�زي، إن “االجتماع 
ناق�ش واق�ع الكهرباء ف�ي المحافظة عل�ى اعتبار أن 
الفت�رة الحالي�ة فترة انتع�اش لهذا القط�اع وضرورة 
مراجعة الخطط الخاصة بالكهرباء ومعالجة األخطاء 
الت�ي حصل�ت في الصي�ف الماض�ي والوق�وف عليها 
وتحس�ين الش�بكة الكهربائية في المحافظ�ة وإيجاد 
الحلول بالتنس�يق بي�ن الحكومة المحلي�ة والحكومة 

المركزية ومديرية توزيع المنطقة الجنوبية”.
وأض�اف الغ�زي، أن “االجتماع ناق�ش أيضا تقرير 
اللجنة الفنية الخاص بتنفيذ المش�اريع بطريقة الدفع 
باآلج�ل وفقا لقرارات مجلس ال�وزراء األخيرة وبحث 
المش�اريع المتوقفة وإيجاد البدائل”، مبيناً انه “سيتم 
مناقش�ة تقرير لجنة األوقاف والشؤون الدينية لتقييم 
أداء الدوائ�ر المعنية بزي�ارة األربعيني�ة للوقوف على 
المعوقات التي حدثت هذا العام وتالفيها في الس�نوات 
القادمة بالتنس�يق مع المحافظات المجاورة”، مشيراً 
إلى انه “سيتم أيضا مناقشة تقرير لجنة التربية لبحث 
المش�اكل والمعوق�ات الت�ي تواجه قط�اع التربية في 

المحافظة”

 بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ام فريق طبي في مستش�فى اليرموك التعليم�ي بإجراء عملية 
كب�رى لرب�ط أوتار الي�د الممزقة لش�اب يبلغ من العم�ر )18( عاما، 
نتيجة تعرضه لحادث، ادى إلى حدوث تمزق ش�ديد في اليد اليس�رى 

وهذا الحادث أدى إلى تمزق كامل لألوتار.
وق�ال مدي�ر اإلع�الم ف�ي دائ�رة صح�ة بغ�داد الك�رخ احم�د 
الحيدري،“عند احضار المصاب نتيجة تعرضه لحادث كان يعاني من 
نزي�ف وقطع في اوتار اليد وبعد اجراء الفحوصات الطبية والتحاليل 
المختبرية واالشعاعية من قبل الفريق الطبي تبين وجود تمزق شديد 

وكامل لالوتار في اليد اليسرى”.
وأض�اف ان”الفريق الطبي برئاس�ة الدكتور حي�در حمودي، قرر 
اجراء عملية جراحية مس�تعجلة وادخل المريض الى صالة العمليات 
حيث تم تنظيف الجرح وقطع االوتار التالفة وبعد ذلك اجريت عملية 
ربط االوتار الصالحة للعمل، وتكللت العملية بنجاح والمريض بحالة 

صحية جيدة”.

استثامر البرصة تنفي بناء أطول برج بالعالـم 
   البصرة /المستقبل العراقي

نفت هيئة االستثمار في محافظة 
البصرة، امس األربعاء، وجود مشروع 
في المحافظة يقضي ببناء أعلى برج 
في العالم، فيما اعتبرت لجنة التطوير 
واالعم�ار ف�ي مجل�س المحافظة ما 
تداولت�ه وس�ائل إع�الم غربي�ة ه�و 

تهويل لفكرة مشروع ملغى.
وق�ال رئيس الهيئة علي جاس�ب، 
إن�ه “ال وج�ود في البصرة لمش�روع 
بناء برج ش�اهق االرتف�اع أو ناطحة 
س�حاب، كم�ا ل�م يط�رح مث�ل هكذا 

مشروع كفرصة اس�تثمارية من قبل 
الهيئ�ة”، مبين�اً أن “أي مش�روع من 
ه�ذا النوع اليمك�ن تنفي�ذه من دون 
رخصة اس�تثمارية تصدره�ا الهيئة، 
وإذا كان بتموي�ل حكوم�ي فيجب أن 
يطرح باسلوب المناقصة، والحكومة 
المحلية تعاني م�ن ضائقة مالية منذ 
الع�ام الماض�ي، وهي ال تفك�ر بمثل 

هكذا مشاريع”.
ولف�ت جاس�ب ال�ى أن “ما نش�ر 
عبر عدد من وس�ائل اإلعالم األجنبية 
بهذا الش�أن ربما تك�ون تأوليات غير 
دقيق�ة لفك�رة ملغ�اة تقض�ي ببناء 

بناي�ة متع�ددة الطواب�ق على ش�كل 
قيثارة س�ومرية بصيغة االستثمار”، 
مضيفاً أن “مش�روع القيث�ارة طرح 
كفرصة اس�تثمارية من دون جدوى، 
حيث ل�م يرغ�ب أي مس�تثمر أجنبي 
أو محل�ي بتبني المش�روع، وس�لطة 
المدن�ي اعترض�ت بدورها  الطي�ران 
على المس�احة المخصصة للمشروع 
لقربه�ا من مط�ار البص�رة الدولي”.

من جانبها، قالت رئيس لجنة االعمار 
والتطوير في مجلس المحافظة زهرة 
البج�اري ف�ي حدي�ث ل� الس�ومرية 
نيوز، إن “الحديث عن بناء أطول برج 

ف�ي العالم عل�ى أرض البص�رة ليس 
واقعياً، وم�ا تردد في بعض وس�ائل 
اإلعالم به�ذا الصدد هو تهويل صارخ 
الحكوم�ة  ترغ�ب  كان�ت  لمش�روع 
المحلية بتنفيذه قب�ل عامين، ولكنها 
تخل�ت عنه بس�بب األزم�ة المالية”، 
موضحة أن “مشروع عروس الخليج 
كان مجرد فكرة تقضي بانش�اء برج 
معتدل اإلرتفاع يضم مراكز للتس�وق 
ومكات�ب تجاري�ة، ول�م يت�م اع�داد 
تصامي�م هندس�ية، وال تتوف�ر حتى 
دراس�ة خاص�ة بالمش�روع، ولك�ن 
تم في حينها انتاج رس�وم بواس�طة 

الحاس�وب، وانش�اء نموذج معماري 
مصغر لتجس�يد أو تبس�يط الفكرة”.

وأش�ارت البجاري الى أن “المشروع 
ل�م يط�رح كفرص�ة اس�تثمارية بعد 
عزوف الحكومة المحلية عن تنفيذه”. 
 )CityLab( مجل�ة  نش�رت  وكان�ت 
األميركي�ة المتخصص�ة ف�ي قط�اع 
االنشاءات وبناء المدن تقريراً أعادت 
نش�ره العدي�د م�ن وس�ائل اإلع�الم 
األجنبي�ة والعربي�ة والعراقي�ة، وقد 
تح�دث التقري�ر عن قرب بن�اء أطول 
برج في العالم على أرض البصرة يبلغ 

ارتفاعه أكثر من ثالثة آالف قدم.

التجارة تتعاقد مع رشكة تويوتا لتوريد سيارات صالون 
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت الش�ركة العامة لتجارة السيارات، 
ع�ن التعاق�د م�ع ش�ركة تويوت�ا لتوري�د 
س�يارات صالون نوع كورال وسيارات باص 

ن�وع هاي�س لغ�رض توزيعه�ا على 
الش�راء،  الراغبي�ن ف�ي  المواطني�ن 
مشيرة الى انها وردت 20353 سيارة 
والية.وقال مدير عام الش�ركة العامة 
لتجارة السيارات علي بداي الساعدي 
ان “شركته تعاقدت مع شركة تويوتا 
لتوريد س�يارات صالون ن�وع كورال 
وس�يارات باص ن�وع هايس لغرض 
توزيعه�ا عل�ى المواطني�ن الراغبين 

في الشراء”، مش�يرا الى ان “الشركة تعمل 
عل�ى تنوي�ع مص�ادر اس�تيراد الس�يارات 
من مناش�ئ مختلف�ة بهدف تنفي�ذ رغبات 
المواطني�ن وتلبية حاجاتهم من الس�يارات 
الخدمي�ة والخاصة”.وأضاف الس�اعدي ان 

“الش�ركة وردت 20353 س�يارة والي�ة الى 
القطاع المختلط منها 17152 سيارة و163 
الية”، مشيرا الى أن “الشركة العامة لتجارة 
الس�يارات اعدت خططا جديدة للعام المقبل 
تشمل توريد افضل انواع السيارات الخاصة 

والخدمية”.
واعلن�ت الش�ركة العام�ة لتجارة 
الس�يارات التابع�ة ل�وزارة التجارة، 
عن اط�الق مش�روع بيع الس�يارات 
المواطني�ن  لجمي�ع  بالتقس�يط 
الرش�يد،  مص�رف  م�ع  بالتع�اون 
بالتع�اون  والمعاقي�ن  وللموظفي�ن 
م�ع مص�رف الرافدي�ن م�ع اللوحة 

المرورية.

العدل تفرج عن 355 
نزيال الشهر املايض 

            ضمن إستراتيجية الحد من البطالة في العراق 

صحة الكرخ جتري عملية كربى 
لربط أوتار اليد املمزقة 

تنويه
ورد س�هوا يف اع��الن 
بلدي���ات  مديري��ة 
املقدس���ة  كرب��الء 
املنش�ور يف صحيف�ة 
العراقي  املس�تق�ب�ل 
بالع���دد )1102( يف 
2015/12/9 والعائد 
اىل مديرية بلدية الحر 
 )144 )ب/  الع���دد 
ه�و  والصحيح  خطأ 

العدد )ب/114(
لذا اقتىض التنويه

تنويه
اع�ادة  يف  س�هوا  ورد 
رق�م  املناقص�ة  اع�الن 
االوىل  للم�رة   2015/12
صحيفتن�ا  يف  املنش�ور 
بالعدد )1101( ف����ي

8/ 12/ 2015 والخاص 
بهيئ�ة توزي�ع الف�رات 
الديوانية  االوسط/ فرع 
بالفقرة رقم 3 الس�طر 
هيئ�ة  عب�ارة  الراب�ع 
الف�رات االوس�ط/ فرع 
والصحيح  خطأ  ميسان 
الفرات  توزيع  هو هيئة 
االوسط/ فرع الديوانية

لذا اقتىض التنويه

بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة من ست دول
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رحيم الخالدي

القاضي سالم روضان الموسوي

إن األنظمة السياس�ية أو ما تس�مى أنظم�ة الحكم عندما 
ظه�رت كان�ت رد فعل تج�اه الحاج�ة إلى وج�ود تنظيم 
ألعم�ال الدولة وانس�يابية إجراءاتها الن س�لطان الدولة 
ظهر ف�ي المجتمعات البش�رية كض�رورة للوقوف تجاه 
األناني�ة الفردي�ة الن الف�رد أنان�ي بطبع�ه ويق�ول احد 
المختصين في النظم السياس�ية الدكت�ور ربيع انور فتح 
الب�اب متول�ي في كتاب�ه الموس�وم )النظم السياس�ية � 
منشورات الحلبي الحقوقية ط2013 ص16( بان االنسان 
)يس�عى إلش�باع حاجاته دون اهتمام لحاجات االخرين، 
وانضمام�ه الى االخرين ف�ي مكون�ات اجتماعية القصد 
منه�ا حمايته وليس حماي�ة االخرين وكان البد من تقييد 
نزواته ورغباته الشخصية تجاه حاجة الموجموع وهو ال 
يس�تطيع تقييد نفسه بنفسه وانما البد من وجود سلطة 
عليا تصدر القواعد التي تحدد س�لوكه تجاه المجتمع( ثم 
ظهرت النظريات والمدارس في االنظمة السياسية إال أنها 
استقرت على أنظمة الحكم التي تمثل وجه الدولة المكونة 
من الس�لطات الث�اث على وجه العموم، باس�تثناء بعض 
الدول التي قد تنحصر تلك الس�لطات جميعا بيد الحاكم او 
بعضه�ا لكن الس�ائد هو وجود ثاث س�لطات مكونة لها 
)التش�ريعية والتنفيذي�ة والقضائي�ة( وفي الع�راق حدد 
الدس�تور العراقي لع�ام 2005 تلك الس�لطات الثاث على 
وف�ق حكم المادة )47( من الدس�تور التي جاء فيها اآلتي 
)تتك�ون الس�لطات االتحادية، من الس�لطات التش�ريعية 
والتنفيذية والقضائية، تم�ارس اختصاصاتها ومهماتها 
على أس�اس مبدأ الفصل بين الس�لطات( وهذه السلطات 
عليها أن تعمل على وفق تناغم يؤدي إلى التعاون بين تلك 
الس�لطات التي تعمل على وفق مبدأ الفصل بين السلطات 

وكل سلطة البد لها أن تحدد سياستها في عملها مستمدة 
م�ن المب�ادئ الدس�تورية الت�ي حدده�ا الدس�تور النافذ 
وظه�رت في س�بيل ذلك مفاهي�م متعددة مثل السياس�ة 
التش�ريعية وتفرعت منها السياسات المختصة في بعض 
القطاعات مثل السياسة التشريعية الجنائية واالقتصادية 
وغيره�ا م�ن األوص�اف، ومثله�ا في سياس�ة الس�لطة 
التنفيذي�ة والمس�ؤول عنه�ا رئيس مجلس ال�وزراء على 
وف�ق حكم الم�ادة )78( من الدس�تور النافذ ، والس�لطة 
القضائية بوصفها إحدى الس�لطات الثاث البد وان تكون 
لها سياس�ة قضائية تستمد مفرداتها من مبادئ الدستور 
الناقد المتعلقة بالس�لطة القضائي�ة والمبادئ ذات الصلة 
بالحق�وق الواجب�ات الن عمل الس�لطة القضائي�ة العام 
يتعل�ق بصيانة الحقوق وحمايتها، وعند النظر في الواقع 
القضائ�ي العراقي من�ذ أن ظهرت المحاك�م الوطنية بعد 
ع�ام 1917 لغاية 2003 نجد إن الساس�ة القضائية كانت 
ضمن مفردات السياس�ة العامة للدولة بواسطة سلطتها 
التنفيذية الن القضاء كان جزء من وزارة العدل التي تتبع 
للس�لطة التنفيذية، وبعد أن حصل القضاء على استقاله 
وأصبح س�لطة قضائية مس�تقلة عن الس�لطة التنفيذية 
وعل�ى وف�ق أمر س�لطة االئت�اف المؤقت�ة المنحلة رقم 
)35( لس�نة 2003 وال�ذي عززه دس�تور ع�ام 2005 في 
الفص�ل الثالث من  الب�اب الثالث من الم�ادة )87( ولغاية 
الم�ادة )101( من الدس�تور، ثم تولت الس�لطة القضائية 
إدارة نفس�ها بنفسها وكان البد لها أن تعلن عن سياستها 
القضائية تجاه العمل القضائي، والمتابع ألعمال السلطة 
يجد إن سياس�تها واضحة تجاه مواكبة التطور القضائي 
وإع�اء المبادئ التي وردت في الدس�تور تج�اه الحقوق 

والحري�ات العام�ة والخاصة كما كان له�ا اثر واضح من 
خالها سياس�تها القضائية تجاه ش�كل النظام السياسي 
في العراق على وفق المبادئ الدستورية من خال األحكام 
والقرارات التفس�يرية التي أصدرته�ا المحكمة االتحادية 
العليا بوصفها القضاء الدس�توري، ثم أوضحت الس�لطة 
القضائية سياستها العامة تجاه إجراءات العمل التنظيمي 
للسلطة القضائية التي لم تقف عند بيان هكيلية المحاكم 
ومكوناته�ا المؤسس�اتية وإنم�ا تج�اه تنمي�ة االجتهاد 
القضائ�ي بما يتف�ق والمفاهيم المتط�ورة تجاه الحقوق 
والواجب�ات س�واء التي وردت ف�ي الدس�تور أو المواثيق 
والمعاهدات الدولية ومنها على وجه الخصوص الش�رعة 
الدولية لحقوق اإلنس�ان، لكن قد ال تكون هذه السياس�ة 
واضح�ة للعي�ان بعنوانه�ا الصري�ح وإنم�ا بمفاهيمه�ا 
اإلجرائي�ة ، وللوقوف على وض�وح الصورة الذهنية تجاه 
السياس�ة القضائية، الب�د لنا أن نبين ما معنى السياس�ة 
ولو بعرض بس�يط حيث ي�رى البعض بأنه�ا فن الممكن 
كم�ا وجد لها ع�دة تعاريف أخرى ال مج�ال للخوض فيها 
في هذه الورقة لكن التعريف الذي يتفق مع هدف الساسة 
القضائي�ة ما عرف�ه بعض المختصين في فقه السياس�ة 
ومنهم الدكتور ايمن المصري في كتابه الموسوم )معالم 
النظام السياس�ي � منشورات مركز الهدف للدراسات في 
بي�روت � ط 2012 � ص 11(  حي�ث ذكر بان )السياس�ة 
ه�ي التدبي�ر المس�تمر وال يق�ال للتدبير الواحد سياس�ة 
فكل سياس�ة تدبير وليس كل تدبير سياس�ة( والس�لطة 
القضائية قد أعلنت عن مفردات سياس�تها القضائية عبر 
إستراتيجية وتدابير إجرائية اتخذتها منذ عام 2003 ولغاية 
اآلن والمتابع للعمل القضائي يجد إن السلطة القضائية لم 

تقف عند تدبير معين بذاته وإنما مس�تمرة في ذلك بإتباع 
إج�راءات إضافية مكمل�ة الن عملها عمل بن�اء مقومات 
سلطة قضائية، وهذا العمل بحاجة الى إيجاد أسس مبنية 
عبر بناء قواعد تكون أس�اس لما بعدها من إجراءات حتى 
يصبح البناء متكامل وبذلك تجد إن إستراتيجيتها قد حددت 
المامح العامة للسياس�ة القضائي�ة، إال إنها لم تكن هي 
السياسة القضائية الن إس�تراتيجية تختلف عن السياسة 
حيث ان المختصين في اإلستراتيجية عرفوها بان )تعني 
أص�ول القي�ادة الذي ال اعوج�اج فيه، فه�ي تخطيط عال 
المستوى، فمن ذلك اإلستراتيجية العسكرية أو السياسية 
التي تضمن لإلنسان تحقيق األهداف من خال استخدامه 
وس�ائل معينة، تعني الطريق أو اإلس�تراتيجية، فهي علم 
وف�ن التخطيط والتكتي�ك والعمليات، ثم اس�تعملت هذه 
الكلم�ة ف�ي المج�االت المتعددة في ش�تى من�اح الحياة 
العام�ة( وبذلك فإنه�ا ال تمثل إعان للسياس�ة القضائية 
وإنما تتضح معالم هذه السياسة عبر التدابير واإلجراءات 
المتواصلة في بناء مكونات الس�لطة القضائية، ونجد ان 
اإلجراءات الت�ي اتخذت تجاه التوس�ع األفقي والعمودي 
في مفردات ومكونات الس�لطة القضائية وكذلك المعبرة 
عن التنوع ف�ي أداء أعمالها بين قضاء دس�توري وقضاء 
اعتي�ادي أو بي�ن إج�راءات ف�ي تنمي�ة الموارد البش�رية 
واللوجستية والتنظيمية بين إجراءاتها في تنمية االجتهاد 
القضائ�ي وكل منصف س�يجد ان الس�لطة القضائية لها 
سياس�ة واضحة المعالم تجاه العم�ل القضائي بما يتفق 
ومبادئ الدستور ذات الصلة بالحقوق والحريات وتكوين 
ش�كل الدولة الدس�توري عب�ر القضاء الدس�توري ممثا 

بالمحكمة االتحادية العليا.

السياس�ة من أُُسِس�ها أنها فن الممكن، إذا كان�ت صدقت النوايا 
واألهداف كانت واضحة من دون التباس، وليس الكذب والتدليس 

كما يجري في العالم اليوم من خال التصرفات!
م�ر العراق بعد إحتالِه من قبل التحال�ف الدولي، بذريعة إمتاك 
العراق للس�اح الكيمي�اوي والذري، بمرحلة صعبة بس�بب حّل 
الجيش العراقي، وهذا ال يخفى على كل ذي لب لبيب، لكننا بين ذا 
وذاك تخلصنا بفضل من يعود له الفضل، في جعل الدول صاحبة 

السطوة بتخليصنا من أعتى نظام عرفته البشرية .
منذ بداية مجلس الحكم والعراق يس�ير للمجهول، بسبب أهداف 
تلك الدول التي لم تحدد موقفها من العراق لحد اآلن، ومرت األيام 
والسنين بعس�ر، أكلنا الحصرم بسببها وال زلنا نراوح في نفس 
المكان، الذي انطلقت منها بداي�ة الدولة الديمقراطية، والتفكك 
الذي بذل المحتل أمواال في س�بيل تحقيقها، وعم الفساد في كل 
المفاص�ل وهذا الفصل ال يعود على المحتل، بل يعود للحكومات 
السابقة التي تصدرت القائمة، ألنها سكتت بل وشجعت على تلك 
المجري�ات، التي تعلم عليها جيل جديد في فن الس�رقة لألموال 
العراقية، والش�عب يعيش حالة الحرمان بسبب تلك السياسات، 
ونحص�د اليوم تل�ك النتائ�ج! وكان من المف�روض كمن يخرج 
م�ن الت�راب للعالم الجديد، وينف�ض الغبار عنه ويب�دأ في البناء 
الحقيقي، الذي لطالما س�معناه في الخطاب�ات الرنانة، لكننا لم 

نرى من ال�"سوف" إالّ الخراب الذي عم العراق !.
العوق عم ليس السياسة الداخلية فحسب، بل السياسة الخارجية 
التي لم تحقق أبسط شيء للعراقيين سواء في الداخل أو الخارج، 
الذي يحسس�هم أنهم جدي�رون باإلحترام، ب�ل كان عملها فقط 
ف�ي صرف األموال وبن�اء إمبراطورياتهم وأمورهم الش�خصية 
والس�فريات للخارج، والمكوث في أرقى الفنادق، وذلك كله من 
جل�د العراقيين! والدخول التركي للعراق أحد أس�بابه السياس�ة 
الخارجي�ة، التي ل�م تاحق اإلتفاقات مع تل�ك الحكومة الراعية 
االول�ى لإلره�اب في العالم، وفس�خ ما لم تلتزم ب�ه، وهي التي 
تق�وم بتقديم الدعم اللوجس�تي لارهابيي�ن وتصدرهم للعراق 

وسوريا .
التصريحات التركية التي ال ترقى ألبسط معايير المصداقية، ولم 
نرى لحد هذا اليوم رداً شديد اللهجة من وزارة الخارجية العراقية 
إزاء الخرق لس�يادة العراق، حيث العذر كان اقبح من الفعل، فلو 
كان إّدع�اء تركي�ا أنها ج�اءت وفق إتف�اق مبرم م�ع الحكومة 
العراقي�ة للتدري�ب! فلماذا دخ�ول الدباب�ات وباق�ي الملحقات 
العس�كرية؟! اليس التدري�ب أن يكون بعل�م الحكومة اإلتحادية 
ويم�ر عبرها بالوس�ائط الدبلوماس�ية ؟ ويك�ون المدربين في 
المناط�ق اآلمنة خوف�ا عليهم، وبم�ا أنهم يدربون البيش�مركة 

حسب إدعائهم! اليست أربيل هي من يكون تواجدهم فيها ؟.
دخول األتراك ف�ي محاربة اإلرهاب وداع�ش بالتحديد، لماذا لم 
يتم التصدي لهم من قبل تلك الجماعات في الموصل؟ س�يما أنها 
اليوم تحوي أكبر عدد اإلرهابيين، بعد الحصار الذي يتم تطبيقه 
من قبل العراق وس�وريا، إثر طردهم م�ن كثير من األماكن التي 

تم تحريرها في كا البلدين .
المتعارف عليه اليوم وحس�ب اإلس�تنتاجات، والتصريح األخير 
من الجانب التركي، بعدم الخروج وراءه شيء كبير جداً ال يمكن 
حله بالطرق الدبلوماس�ية، وهذا يتطلب أمراً واحداً ال غيره، في 
اإلتج�اه صوب دولة روس�يا، التي تقوم بدور ش�رطي الش�رق 
األوس�ط، وعزمها عل�ى دحر اإلره�اب فيه، فاللج�وء لها ليس 
بالجبن ألنن�ا ال نمتلك اإلمكانية الحربية كم�ا تمتلكها هي، وإذا 
بقينا نلهث خلف الوعود األمريكية فأن مشروع جو بايدن يلوح 
باألفق، أم�ا الرجال فاإلنتصارات التي تحققت، هي من تقول أن 

لدينا رجال فعا ال يخافون وال يهابون الموت . 

مرشوع بايدن.. من 
الرتويج اىل التطبيق

»داعش« والثغرة الرتكية

السياسة القضائية يف العراق

 يب�دو ان التدخ�ل التركي الجدي�د في العراق يأت�ي بعد ان فرضت 
روس�يا طوقا محكما عل�ى طموحات اردوغان في س�وريا عقب 
حادثة الطائرة الروسية حيث يواجه اردوغان ساعات عصيبة بعد 
ان فقد مساحة التحرك في األرض السورية خوفا من رد عسكري 
روس�ي باإلضافة الى العقوبات االقتصادي�ة التي فرضها الجانب 
الروس�ي عل�ى تركيا.الخطوة غير المدروس�ة في توغ�ل القوات 
البري�ة التركية داخل األراضي العراقية تعكس حقيقة الهس�تيريا 
التي يعيش�ها اردوغان بعد فش�ل تدخاته في الكثي�ر من ملفات 
المنطقة انطاقا من تجربة اإلخوان في مصر وتونس وصوال الى 

فشله في الملف السوري وحلم المنطقة العازلة. 
ويبدو ان اردوغان أصبح ال يراهن على أدواته في سوريا والعراق 
وق�رر ان يك�ون العب�ا أساس�يا وعلنيا ف�ي لعبة تقس�يم العراق 
وإضعاف�ه م�ن اجل تحقي�ق مطامع تركي�ا القديم�ة, إضافة الى 
حقيقة اخرى وهي ان تركيا تريد ان تقوم بدور جديد في مساحة 
جغرافي�ة جدي�دة بعي�دا ع�ن النفوذ الروس�ي تحاول م�ن خاله 
تقاس�م النفوذ ف�ي المنطقة مع دول أخرى ومط�اردة حلم قديم 

بضم الموصل الى الدولة  العثمانية. 
ويمك�ن ألي متابع لهذه القضية ان يجد ان هناك مش�كلة عراقية 
داخلي�ة ف�ي التعام�ل مع ه�ذا الخرق الخطي�ر للس�يادة الوطنية 
العراقية وغياب التنسيق المشترك ال سيما بين الحكومة المركزية 
وبي�ن حكومة اقليم كردس�تان إضافة الى ص�دور تصريحات من 
جه�ات مختلفة وعدي�دة بالرغم م�ن اصدار الحكوم�ة المركزية 
لبيان تنديد واضح على لس�ان الس�يد العبادي القائد العام للقوات 
المس�لحة.وال بد من اإلش�ارة هنا الى ان تركيا ال تزال تتعكز على 
االتفاقي�ة الت�ي ابرمتها م�ع النظ�ام الدكتاتوري الس�ابق والتي 
تس�مح للطرفين بماحقة ما س�ماه الطرفان حينها باإلرهابيين 
ونس�تغرب هنا كيف بقي�ت هذه االتفاقية س�ارية المفعول حتى 
اآلن بالرغ�م من وجود بند فيها يس�مح ألي ط�رف بإلغائها وهنا 
يأتي دور البرلمان العراقي إللغاء هذه االتفاقية التي تمس سيادة 
العراق وتعرض حدوده مع تركيا ألطماع مس�تمرة حيث تس�عى 
تركيا إلبقاء الفوضى في المناطق العراقية المحاذية لها ليتس�نى 
لها التدخل في أي وقت تش�اء ويأتي االدعاء بمش�اركتها بتحرير 
الموص�ل في ه�ذا اإلطار من اج�ل إبقائها بيد الق�وات التركية او 
ق�وات ألط�راف عراقية موالي�ة  لتركيا وتنفذ أجنداته�ا بعيدا عن 

المصالح الوطنية.
خاص�ة الق�ول انن�ا بحاجة الى موق�ف وطني موح�د يجعل من 
الس�يادة الوطنية العراقية خطا احمر، اذ يجب ان تتصدر السيادة 
على جمي�ع المصالح الفئوي�ة االخرى فا ب�أس ان نختلف حول 
تفاصي�ل داخلي�ة كالخدم�ات وعمل المؤسس�ات وأش�ياء أخرى 
لك�ن يجب ان يكون الوالء األول للعراق والمحافظة على س�يادته 
والحف�اظ على كرامت�ه وأرض�ه, كل هذه االمور يج�ب ان تكون 
امورا متفق عليها واذا ما استطعنا ان نخرج بموقف وطني موحد 
فبالتأكيد س�يكون موقفنا الخارجي قوي�ا تحترمه الدول األخرى 

كتركيا او اية دولة تطمع في ان يكون لها نفوذ في العراق.

هسترييا أردوغان
إياد مهدي عباس 

في الواقع ليس�ت روس�يا وحدها 
من يش�كو م�ن ال�دور التركي في 
س�وريا. ومن يدقق في تصريحات 
االيام  المس�ؤولين االميركيين في 
االخي�رة يكتش�ف حجم االس�تياء 
االميرك�ي م�ن ت�رك أنق�رة ثغ�رة 
على حدودها مع س�وريا من دون 

إغاق. 
ومن خال ه�ذه الثغ�رة التي تمتد 
على مسافة 60 مياً ال يزال تنظيم 
»داعش« االرهاب�ي يبيع نفطه من 
الحقول الس�ورية الى تج�ار اتراك 
يبيعونه في الس�وق السوداء. كما 
يتلق�ى التنظي�م االرهابي عبر هذه 
المقاتلي�ن  م�ن  امدادات�ه  الثغ�رة 

االجانب.   
وربم�ا ال تص�ل الوالي�ات المتحدة 
في مستوى استيائها من تركيا الى 
المس�توى الذي بلغته روس�يا بعد 
اق�دام مقاتلتين »اف16-« تركيتين 
على اس�قاط قاذفة »سوخوي24- 
» فوق ريف الاذقية في 24 تشرين 

المج�ال  انته�اك  بدع�وى  الثان�ي 
الج�وي التركي لمدة 17 ثانية وفق 

البيانات التركية نفسها.
لكن االنزع�اج االميركي من تركيا 
يمك�ن ان تك�ون ل�ه مضاعفات ال 
تقل بتأثيراتها عن تلك الناجمة عن 
التدابي�ر العس�كرية واالقتصادي�ة 
الت�ي اتخذتها موس�كو بحق أنقرة 

رداً على اسقاط القاذفة.     
وال يس�اور ادارة الرئيس االميركي 
باراك أوباما ش�ك لناحية استخدام 
»داع�ش«  حي�ال  موقفه�ا  تركي�ا 
االرهابية في  التنظيم�ات  وس�ائر 
س�وريا كورق�ة ابتزاز لواش�نطن، 
طي�ب  رج�ب  الترك�ي  فالرئي�س 
الدع�م االميركي  اردوغ�ان يؤرقه 
لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي 
ف�ي س�وريا وجناح�ه العس�كري 
حماي�ة  ب�«وح�دات  المع�روف 

الشعب« الكردية. 
واعرب�ت انق�رة اكثر م�ن مرة عن 
تحفظه�ا حي�ال ه�ذه النقطة ولم 

يت�وان المس�ؤولون االت�راك ع�ن 
التصريح عانية بأنهم لن يسمحوا 
بنش�وء أي كي�ان سياس�ي كردي 
على حدوده�م الجنوبية خصوصاً 
وانهم يعتبرون ان »وحدات حماية 
النس�خة  ه�ي  الكردي�ة  الش�عب« 
العم�ال  »ح�زب  م�ن  الس�ورية 

الكردستاني« الذي تقاتله تركيا.   
أما واش�نطن فإنها تنظر الى حزب 
االتح�اد الديمقراط�ي الكردي على 
انه مكون أساس�ي م�ن المكونات 
الس�ورية ال س�يما بعدم�ا اثبت�ت 
»وح�دات حماية الش�عب« قدرتها 
عل�ى ص�د هج�وم »داع�ش« على 
)كوبان�ي(  الع�رب  عي�ن  مدين�ة 
ف�ي محافظ�ة حل�ب عل�ى الحدود 
الس�ورية - التركي�ة العام الماضي 
ث�م تمك�ن المقاتلي�ن الك�رد م�ن 
استعادة مناطق واسعة من التنظيم 

االرهابي. 
وعلى الرغم من ادراكها الحساسية 
التركي�ة حي�ال »وح�دات حماي�ة 

الش�عب«، ف�إن واش�نطن ال ت�زال 
تعتبر ان »الوحدات« يمكن ان تشكل 
رأس حربة في أية عملية عسكرية 
يمك�ن ان تحظ�ى بدع�م االئت�اف 
الدول�ي الذي تقوده واش�نطن من 
اجل اس�تعادة محافظ�ة الرقة من 

»داعش«. 
قي�ام  واش�نطن  ش�جعت  ولذل�ك 
»وح�دات  بي�ن  ائت�اف عس�كري 
حماية الش�عب« وفصائل س�ورية 
أخرى تحت مس�مى »قوات سوريا 

الديمقراطية«. 
ويشكل المقاتلون الكرد طليعة في 
هذا االئتاف الذي تأمل منه الواليات 
المتح�دة ان يتقدم ب�راً تحت غطاء 
جوي اميركي في المرحلة المقبلة 
من الصراع في س�وريا، وال س�يما 
في ضوء التنافس مع روس�يا التي 
وفرت غطاء جوياً للجيش السوري 
للتق�دم ب�راً ف�ي اكثر م�ن منطقة 

سورية في الشهرين االخيرين.    
ويح�اول اردوغ�ان ان يراوغ حيال 

اغ�اق ما تبق�ى من ح�دود تركية 
مفتوح�ة امام »داع�ش« من خال 
ب�ذل مح�اوالت القن�اع الوالي�ات 
المتح�دة للمض�ي مع�ه ف�ي خطة 
داخ�ل  آمن�ة«  »منطق�ة  القام�ة 
االراض�ي الس�ورية ف�ي المنطقة 
التي ال تزال تتواجد فيها »داعش«. 
و«المنطق�ة اآلمن�ة« الت�ي يريدها 
اقام�ة  منه�ا  اله�دف  اردوغ�ان 
منطقة »حظر طيران« على س�اح 
الجو الس�وري ك�ي تتمكن فصائل 
المعارض�ة المدعوم�ة تركي�اً من 
العم�ل بحري�ة انطاق�اً م�ن ه�ذه 

المنطقة. 
وف�ي ظل عدم التج�اوب االميركي 
م�ع ه�ذا المطل�ب، دف�ع اردوغان 
ب�«جبهة النص�رة« التابعة لتنظيم 
»القاعدة« الى مقاتلة »قوات سوريا 
الديمقراطي�ة« لمنعها م�ن التقدم 
ف�ي اتج�اه منطق�ة عفري�ن غرب 
الفرات ألن أنقرة تخشى ان يتمكن 
المقاتلون الكرد من السيطرة على 

كامل الش�ريط الحدودي الس�وري 
مع تركيا.    

     ه�ذه المن�اورات التركي�ة تثبت 
مج�دداً ان الردوغ�ان اهداف�اً ف�ي 
يرفعه�ا  الت�ي  تل�ك  غي�ر  س�وريا 
االئتاف الدولي الذي يعطي اولوية 
لقتال »داع�ش« بينما اولوية تركيا 
هي قتال »وحدات حماية الش�عب« 
الكردية ألسباب لها عاقة بالخوف 
من نش�وء أي نوع من انواع الكيان 

السياسي الكردي. 
وال يمك�ن تفس�ير التوغ�ل الب�ري 
التركي في محافظة  نينوى العراقية 
المن�اورات  قبي�ل  م�ن  اال  اخي�راً 
التركية الهادفة الى تضييع بوصلة 
االجم�اع الدول�ي المتنام�ي عل�ى 
اولوية قتال »داعش« الذي ثبت انه 
ال يشكل خطراً على سوريا والعراق 
فحسب وانما خطرة يطاول الشرق 
االوس�ط بكامله وعلى العالم ايضاً 
م�ن ع�دن ال�ى كاليفورنيا م�روراً 

بباريس ولندن.

سميح صعب



عب�رت الممثل�ة مي ع�ز الدين عن س�عادتها 
بتصريح�ات الممثل�ة زين�ة التي أك�دت انها 
تش�عر بالش�رف والفخر ان تكون بديلة لمي 

في إحدى أعمالها.
قام�ت م�ي بالرد عل�ى تصريح�ات زينة عبر 
صفحته�ا الخاصة على أح�د مواقع التواصل 
الل�ي  الفنان�ة  زين�ة   ": قائل�ة  اإلجاماع�ي 

عندها ثقة في نفس�ها اللي نفس�يتها نضيفة، 
الصريحة، الجدعة، الصديقة وبدوري اقول هي 
كمان فنانة ناجح�ة وكتير تألقت في أدوار من 
قب�ل حتى ما تبقى بطلة زي مسلس�ل "حضرة 
المته�م أبي" اللي كن�ا كلنا بنتاب�ع دورها فيه 
بإعج�اب وغي�ره م�ن أدوار س�ينما وتلفزيون 

وبعدها بطوالت ".

رغ�م أنها من عائلة فنية، فوالدها هو المخرج 
ع�ادل عوض ووالدتها الفنان�ة المعتزلة راندا، 
لكنه�ا تؤك�د أن اتجاهه�ا إل�ى التمثي�ل ج�اء 

بالصدفة ومن دون تدخل منهما. 
الفنانة الشابة جميلة عوض، التي أثارت ضجة 
بباكورة أدوارها في مسلسل »تحت السيطرة« 
مع نيللي كريم، ُتحّدثنا عن قصة دخولها عالم 
التمثيل، ومخاوف والدته�ا، ونصيحة والدها، 
وخوفها م�ن الخطوة المقبل�ة، ولماذا قررت 

إبقاء عمرها الحقيقي سراً.

• من خالل مسلس�ل »تحت الس�يطرة« ال يزال 
يحدث ضجة على مواقع التواصل االجتماعي، 

فهل توقعت هذا النجاح؟
بصراح�ة عندما قررت خ�وض تجربة التمثيل 
للم�رة األول�ى ف�ي حيات�ي م�ن خ�الل ه�ذا 
المسلس�ل، لم أكن أفكر في شيء سوى تقديم 
الدور بش�كل جيد وإقن�اع الجمهور بموهبتي 

من خالل شخصية هانيا.
ل�م أكن أفك�ر وقتها ف�ي ردود األفع�ال أو أي 
ش�يء آخ�ر، لكنن�ي ال أنك�ر أن الضج�ة التي 
أحدثها ظهوري في مسلسل »تحت السيطرة« 

قد فاقت كل توقعاتي.
ورغم سعادتي الشديدة، لكنني أشعر بالخوف 
الش�ديد م�ن الخط�وة المقبل�ة. فنجاحي في 
»تحت الس�يطرة« ألقى على عاتقي مسؤولية 

كبيرة، وجعل الخطوة المقبلة صعبة جداً.

• لكّن كثراً تساءلوا عما إذا كان أداؤك نابعاً من 
موهبة أم أنك درست التمثيل؟

لم أدرس التمثيل أبداً، وأريد أن أكش�ف عن أمر 
هام، وهو أن مش�اركتي في بطولة مسلس�ل 
»تحت الس�يطرة« جاءت من طري�ق الصدفة، 
حي�ث علم�ت أن المخرج تامر محس�ن يبحث 
عن وج�ه جديد لتقدي�م دور هاني�ا. وبالفعل 
قابلته واقتنع جداً بي وقرر أن يسند إلي الدور، 
ألنني أعش�ق التمثيل منذ صغري، وكنت أحب 

مشاهدة األفالم والمسلسالت باستمرار.

•وما هو مجال دراستك؟
م�ا زلت طالبة في كلي�ة اإلعالم، وهذا األمر ال 

يعرفه كثيرون.

• ه�ل اس�تقررت عل�ى العم�ل المقب�ل ال�ذي 
ستشاركين في بطولته؟

بعد انتهاء ش�هر رمض�ان، تلقي�ت الكثير من 
العروض الدرامية والسينمائية، لكنني لم أتخذ 
أي ق�رار بش�أنها، وما زلت ف�ي مرحلة قراءة 
الس�يناريو، وكما أكدت ل�ك فالخطوة المقبلة 
ل�ن تكون س�هلة عل�ى اإلطالق، ول�ن أتخذها 
بس�رعة، ألنني أريد أن أحق�ق نجاحاً يفوق ما 

حققته في »تحت السيطرة«.

• من مثلك األعلى في مجال التمثيل؟
نيلل�ي كريم، فأنا أعش�ق هذه الفنان�ة الذكية 

وأحترم كثيراً اختياراتها الفنية.

• لم�اذا ل�م تدخل�ي الف�ن ف�ي طفولت�ك رغم 

انتمائك الى أسرة فنية؟
وال�دي ووالدت�ي كان�ا يرفضان ه�ذه الفكرة، 
رغم أنني تلقيت عروض�اً كثيرة في طفولتي، 
ألنهما كانا يرغبان في أن أعيش حياة طبيعية 
ف�ي طفولتي بعي�داً من األض�واء والكاميرات 
والش�هرة. كانا يريدان أن أك�ون طفلة عادية 
مثل باقي األطفال، أحب اللعب والدراسة فقط، 

وال يشغلني عالم األضواء.

• رغ�م امتالك والدت�ك موهبة متمي�زة لكنها 
اعتزلت الفن مبكراً، فما السبب؟

هذا صحي�ح، وأؤكد أن بعد اعتزاله�ا التمثيل، 
الس�ينمائية  الع�روض  م�ن  العدي�د  تلق�ت 
والدرامي�ة، لكنها اعتذرت عنه�ا، ألنها لم تجد 
سعادتها ومتعتها في الفن، فالشهرة بالنسبة 
إليه�ا كان�ت مزعج�ة، لذل�ك فضل�ت االبتعاد 
واالهتمام بأنشطة أخرى، مثل القراءة والطبخ 

وأشياء أخرى كثيرة. 

عم�رك  ع�ن  اإلفص�اح  ترفضي�ن  لم�اذا   •
الحقيقي؟

ل�دّي اقتناع ب�أن الفنان ال بد ل�ه من أن يخفي 
عمره الحقيق�ي عن الجمهور حتى يتمكن من 
تقدي�م كل األدوار، ف�إذا ع�رف الجمهور عمر 
الفن�ان فلن يقتن�ع به إذا ق�دم دوراً أصغر من 

عمره أو أكبر منه.
فعندما قدم�ت دور هانيا في مسلس�ل »تحت 
واقتن�ع  عام�اً،   17 عمره�ا  كان  الس�يطرة« 
الجمه�ور بال�دور، لذلك لن أفص�ح عن عمري 
الحقيق�ي وس�يبقى هذا األمر س�راً لن يعرفه 

أحد.

• البع�ض اته�م مسلس�ل »تح�ت الس�يطرة« 
بالترويج لإلدمان، فما تعليقك؟

اإلدمان كارثة موج�ودة في المجتمع بالفعل، 
والمسلسل يناقش هذه القضية ويكشف مدى 
خطورتها، وليس معنى أن هناك مشاهد كثيرة 
تظهر الجانب اإلنساني للمدمنين، فكل شخص 
يعاني اإلدمان له مواقف جيدة وأخرى س�يئة، 
وإظه�ار المدمنين كأش�خاص غي�ر صالحين 

طوال الوقت ُيفقد العمل صدقيته.

• م�ا أصع�ب المش�اهد الت�ي واجهت�ك خالل 
التصوير؟

المش�اهد الت�ي جمعتني بالفنان�ة نيللي كريم 
ه�ي األصع�ب، وال يمك�ن أن أنس�اها ط�وال 
حيات�ي، فه�ذه المش�اهد كان�ت تتطل�ب مني 
إظهار مشاعر الكراهية لها ورفض صداقتها، 
في وقت كنت أش�عر ف�ي الواقع بحب ش�ديد 
له�ا وبس�عادة غام�رة، ألنن�ي وقف�ت معه�ا 

أم�ام الكامي�را، فتبديل هذه 
 180 المش�اعر 

درجة لم يكن 
على  سهالً 

حل�ت النجمة الكبيرة ميرفت أمي�ن بديلة للفنانة 
يس�را ف�ي الفيل�م الس�ينمائي الجدي�د "هنقت�ل 
تسعة"، والمقرر بدء تصويره خالل األيام القليلة 
القادم�ة، تمهي�دا لعرضه فى موس�م عيد الفطر 

المقبل. كانت يس�را قد وافقت بشكل مبدئي على 
المش�اركة في الفيل�م، غير أنها انس�حبت بعدما 
اختلفت على بعض التفاصيل مع الشركة المنتجة.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، واخراج عمرو 

عرف�ة، وبطولة أحمد الس�قا 
ومن�ى زك�ى وش�ريف منير 
ون�ور اللبنانية وص�الح عبد 

الله وأحمد فؤاد سليم.

�

م�ازال المخرج حس�ام على يخت�ار باقى 
أبطال مسلسله الجديد "بنات سوبر مان"، 
حي�ث انض�م الفن�ان حم�دى الوزي�ر إلى 
أسرة المسلس�ل، ليبدأ تصوير دوره نهاية 
األس�بوع الق�ادم، بجان�ب كل م�ن أحم�د 

صيام وسامى مغاورى. 
المسلس�ل بطولة يس�را اللوزى، وشيرى 
ع�ادل، وبيوم�ى ف�ؤاد، وريه�ام حج�اج، 
وانتصار, وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، 
حول ش�خصية “س�وبر مان” الذى ينجب 
“بن�ات”، وكيف يك�ون حاله�ن وطريقة 

حياتهن من خالل عدة مواقف كوميدية .

كشفت الممثلة السورية تولين البكري عن خبر صدم جمهورها، حيث أعلنت عن طالقها بعد يوم واحد من زفافها، عبر صفحتها 
الخاصة على احد موقع التواصل اإلجتماعي، وتحدثت بكري بأس�ف وإعتذرت من أهلها، وأش�ارت إلى أن سبب طالقها يعود إلى 

أهل زوجها، الذين أجبروه أن يطلقها بإعتبارها امرأة مطلقة.
وكتب�ت: "رفقاتي...حبايب�ي، لكل اللي فرحولي من قلبون، ولكل اللي باركولي وتمنولي الخير بقول.. ومتل ماكنتوا معي نضاف 
وبقلب صافي وبمحبة فرحتوا لفرحي أنا واجبي بادلكم بنفس الصدق والصفاء وش�يل كل تس�اؤل وإشارة استفهام عم تفكروا 
فيها.. بما أني بعد يوم من إعالن زواجي شلت كل الصور، أنا رح واجه مشكلتي معكم ألنو أد ماخبيت مافي شي بيدوم.. ومافي 
داعي لخبي ألني ماغلطت. بالعكس، أنا متلي متل أيا أنثى، بتحلم باالستقرار واألمان والدفا والعيلة والحب. ارتبطت شرعآ بشب 
أبن عالم وناس وتزوجنا بعد ما تقدملي بش�كل رس�مي وحكا مع أهلي وطلبني على س�نة الله ورسوله.. لكن لألسف كان ألهل 
هالش�ب اعتراض عليي ومآخذ، بما أنني مطلقة وممثلة و..و..الخ. واجبروه على فس�خ عقد الزواج القائم بيننا. ماعندي ش�ي 
خبيه ألني ماغلطت كل ذنبي كان أني طلبت الحالل مع هالشب. وبالنهاية كل شي لخير أكيد، وقسمة ونصيب. بس حابة قول لكل 
أم عندها ش�ب عم تدور ألبنها على عروس من وجهة نظرها أخالق هالعروس بتنطلق من عذريتها بحب قول لهاألم. يا س�يدتي 

عذرية الروح أهم بكتير من عذرية الجسد... وبعتذر من أهلي قدام الكل ألني حطيتون بهالموقف بدون أي ذنب..شكرآ".

قّرر المطرب خالد س�ليم، طرح 
ألبومه الجديد "أس�تاذ الهوى"، 
الذى يض�م 10 أغنيات، منتصف 
يناي�ر المقبل، وذل�ك تزامًنا مع 
ع�رض فيلم�ه الجدي�د "ش�كة 

دبوس". 
واس�تقر "س�ليم" على تصوير 
االلبوم،  اغني�ة "اطم�ن"، م�ن 
بطريق�ة الفيدي�و كلي�ب، ف�ي 
العاصمة الهولندية امس�تردام، 
تح�ت اش�راف المخرج حس�ام 

الحسيني.

سوزان نجم الدين حتتفل بعيد ميالدها مع باسم يوسف.. 
احتفلت الممثلة الس�ورية س�وزان نجم الدين، بعيد ميالدها مع عدد كبير من أصدقائها 

في دبي، كما حضر اإلحتفال اإلعالمي المصري الساخر باسم يوسف.
ونش�رت نجم الدين عبر صفحتها الخاصة على احد مواق�ع التواصل اإلجتماعي، صورا 
لها من اإلحتفال، وإرتدت بهذه المناس�بة فس�تان أزرق ممّيز، وش�اركت أصدقاءها في 

الرقص والغناء.

تغادر الفنانة السورية سالف فواخرجى مهرجان عنابة يوم الخميس المقبل، حيث تحرص 
على حضور ختام المهرجان وتطير إلى س�وريا من أجل استكمال تصوير فيلمها الجديد " 
م�دد " وال�ذي تقوم باخراج�ه في التجربة الثاني�ة لها بعد فيلم" رس�ائل الكرز". و جاءت 
مشاركة س�الف فى مهرجان عنابة الجزائري والذي يقام حاليا من خالل مشاركة فيلمها 
"رسائل الكرز". فيلم " مدد " يناقش العديد من القضايا االجتماعية بسوريا ويقدم الحرب 

السورية ولكن بنظرة مجتمعية ومختلفة عن األعمال التى قدمت من قبل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" االشاعات  الفنانات  تنال  " حينام 
كثيرا ما تناولت االشاعات  الفنانين والفنانات ما 
بي�ن فترة واخرى ... وفي مقدمة تلك االش�اعات 
المؤثرة تل�ك التي تناولت الفنان�ات في الغربة .. 
وخاص�ة في فت�رة  الهجرة الى خ�ارج العراق .. 
واللوات�ي اضطرتهن الظروف العمل وتحديدا في 
س�وريا .. حت�ى ان مثل تلك االش�اعات قد زرعت 
لديه�ن )الخ�وف( م�ن الع�ودة العشاش�هن في 
الع�راق .. بل وصل االمر وحتى في الظروف التي 

اس�تدعت مغ�ادرة س�وريا ... ان يتنقل�ن ما بين 
االردن ومص�ر ودول الخلي�ج .. حت�ى وجدناهن 
يقبل�ن العمل ومهم�ا كان ذلك العمل يس�يء الى 
تاريخه�ن الفن�ي ... وكل ذلك م�ن اجل الحصول 
على )لقمة العيش( ... وكمثال على ذلك ... الفنانة 
)مي�س كمر( التي ابت الع�ودة مع العائدين حتى 
تهدأ الظ�روف ... ويزول تدريجي�ا ذلك )الخوف( 
م�ن العودة وكل ذلك بس�بب مثل تلك  االش�اعات  

التي ال ترحم ومنها : ان العراق سوف ال يستقبلها 
بل سينال منها !!

ولكن الذي ح�دث ان تلك الفنانة قد راحت تجرب 
حظها الفني في مصر حيث وجدناها تشارك في 
اعمال مسرحية وفنية اخرى الدامة تواصلها في 
الوس�ط الفني  ... كما اناه ظهرت لها مشاركات 
اخرى في الخليج س�واء كان ذلك في المسرح  او 
ف�ي االعمال التلفازية حتى انها وجدت ش�هرتها 

المستديمة في تلك النتاجات وباتت معروفة على 
المستوى الخليجي ..

والي�وم تطلع علينا تلك الفنانة باكثر من تصريح 
اعالم�ي فن�ي .. ومن بي�ن تل�ك التصريحات بان 
)الس�ينما( كان�ت وال زال�ت امنيتها في الوس�ط 
الفن�ي  ... وانها تلقت عرضا للعمل في الس�ينما 
المصرية  ... ولكنها رفضت بس�بب وجود جانب 

من )االباحية( !!

ثم اضافت : بأن االس�ماء وقيمته�ا ووزنها على 
الشاش�ة الكبي�رة ال تهمها بقدر الخ�روج بعمل 
مش�رف يبقى ف�ي الذاك�رة ... ولكونه�ا من بلد 

تحكمه العادات  والتقاليد !!
وال�ذي وددت ذكره ان مثل هكذا فنانة تاتي بمثل 
تلك التصريحات الفنية يعن�ي تصر على الوقوف 
ام�ام الجميع  لتحقيق هدفها وايصال  رس�التها 
الى الجمهور وحتى لو كانت بعيدة عن وطنها !.

مجيلة عوض: تبديل مشاعري جتاه نيليل كريم لـم يكن سهاًل
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عندما عرض عليها المخرج محمد سامي والنجم 
تامر حس�ني المش�اركة ف�ي فيلم »أه�واك«، لم 
تترّدد وكانت لحماستها أسباب تكشفها لنا. وبعد 
عرض الفيلم تأك�دت من أنها كانت صائبة عندما 
اختارت التفرغ له، حتى وإن كلفها األمر االبتعاد 
عن شاش�ة رمضان الماضي واالعت�ذار عن أكثر 

من مسلسل.
الفنان�ة أم�ل رزق تتكلم عل�ى ردود األفعال حول 
دورها، وما الذي قاله لها تامر حسني، وموقفها 
م�ن ح�ذف المخ�رج بع�ض مش�اهدها، ورأيها 
في غ�ادة عادل ومحم�ود حميدة، كم�ا ترد على 
االنتق�ادات الت�ي واجه�ت الفيلم، وتكش�ف رأي 

أبنائها فيه.

- ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم »أهواك«؟
أوالً الش�خصية نفس�ها ه�ي محور أساس�ي في 
أحداث الفيلم، وهي التي تحّرك ش�قيقها ش�ريف 
الذي يجس�ده تامر حسني، وتس�اهم في خطبته 
وتربي ابنها أحمد مالك، باإلضافة إلى أن المخرج 
محمد س�امي موهوب جداً، وهناك نجم كبير في 
الفيلم هو تامر حس�ني، وأعشقه كثيراً في عمله 

الفني، لذلك لم أتردد أبداً في قبول الفيلم.

- من عرض عليك الفيلم؟
محمد سامي أوالً، ثم اتصل بي تامر بعدها بعشر 
دقائ�ق، ومنذ أن ع�رض عليَّ الفيل�م اقتنعت جداً 

به.

- كثيرون ش�عروا بوجود تفاه�م فني كبير بينك 
وبين تامر حسني في الفيلم، من أين جاء هذا؟

ش�اركت تام�ر في مسلس�ل »آدم« منذ س�نوات، 
وفي الفيلم س�معت تعليقات الكثيرين: »حس�ينا 
إن مح�دش ينفع يعمل دور أخت�ه غيرك«، وتامر 
نفس�ه قال لي: »حاس�س إنك أختي بجد«، فقلت 

حقيقة  »ه�ذه  إحساس�اً ل�ه:  وليس�ت 
 ، » فق�ط

وفي الحقيقة استمتعت بالعمل معه.

- تقدمي�ن قفش�ات كوميدي�ة في الفيل�م للمرة 
األولى، هل تحاولين دخول مجال جديد بالنس�بة 

إليك؟
ه�ذا األم�ر كان متعمداً، واألفض�ل أن نقدم 
م�ن  بعي�داً  بمواق�ف جدي�ة  الكوميدي�ا 
االس�تظراف، والجمه�ور لم�س ذل�ك 
بنفس�ه، وكان�ت ردود األفعال عن 

دوري أفضل مما توقعت.

- ه�ل تش�عرين بأن�ك ع�دت 
إلى الس�ينما بق�وة في فيلم 

»أهواك«؟
بالطبع عدت بطلة في فيلم 
س�ينمائي مميز وناجح، 
ول�م تك�ن مج�رد عودة 

عادية وبسيطة.

- هل تشغلك البطولة إلى 
هذه الدرجة؟

بالفع�ل أتمن�ى أن أظهر 
س�ينمائية،  كبطل�ة 
وعندم�ا أق�دم دوراً في 
فيلم أو مسلسل، أجسده 
بش�كل ممي�ز، وأؤكد 
الفردية  البطوالت  أن 
موج�ودة،  تع�د  ل�م 
ت  ال لبط�و ا و
الي�وم  الجماعي�ة 
هي األنجح، وهو 
ما حدث في فيلم 

»أهواك«... تامر وغادة ع�ادل وأنا جميعنا أبطال 
للفيلم.

- لك�ن البعض وص�ف الفيلم بأنه س�طحي، فما 
ردك؟

األم الت�ي تربي ابنه�ا بمفردها، واإلنس�ان الذي 
يجد الح�ب الوحيد في حياته، م�ن يكبر ويتزوج 
فت�اة صغيرة ليجدد ش�بابه... كلها قصص هامة 
يناقش�ها الفيل�م في إط�ار كومي�دي، وقد حقق 
نجاحاً باهراً والقى صدى واس�عاً، وأي عمل فني 

يجب أن يتعرض لالنتقاد كي يثبت وجوده.

- ه�ل ترين أن الفنان محم�ود حميدة أضاف إلى 
الفيلم؟

أرى أن�ه فن�ان كبي�ر وموه�وب ج�داً، والجميع 
انده�ش من دوره ف�ي الفيل�م، ألنه قّدم�ه بأداء 
مميز وراٍق، والش�خصية التي جّس�دها صادفتها 

كثيراً في الحياة.

- البع�ض انتق�د أيض�اً وج�ود ألفاظ ومش�اهد 
خادشة في الفيلم! 

فيل�م »والد رزق« تخللت�ه ألفاظ من ه�ذا النوع، 
فلماذا لم نقل عنه ذلك! فيلم »أهواك« خاٍل من أي 
لف�ظ رديء، وجميع المش�اهد التي صوّرت على 
البحر بالمايوهات لفتيات أجنبيات، كما ال يتضمن 
أي مش�اهد عري تخدش حياء األس�رة المصرية، 
ويكفي أن إيراداته تخطت ال� 12 مليون جنيه في 

أربعة أيام فقط.
- ألم تقلقي من طرح الفيلم وسط أفالم تميل إلى 
الطابع الشعبي الذي أصبح يجذب الجمهور كثيراً 

مثل »عيال حريفة« وغيره؟
لم أقل�ق أبداً، ألنن�ي أثق بالمخرج محمد س�امي 

ثقة عمياء، وأعرف مدى تكلفة الفيلم وإمكانياته 
جيداً، لكنني لم أتوقع أبداً هذا النجاح الكبير.

- هل ترين أن الفيلم أضاف إلى رصيدك الفني؟
أعتب�ره نقل�ة نوعي�ة هامة ف�ي حيات�ي الفنية، 
وس�عيدة ب�أن المخرجين والمؤلفين ش�اهدوني 

فيه بشكل جديد ومختلف.

- هل أغضبك حذف المخرج لبعض مشاهدك؟
عندما حذف محمد س�امي بعض المش�اهد بيني 
وبي�ن غ�ادة ع�ادل، لكونه�ا درامي�ة أكث�ر منها 
س�ينمائية، قال لي »ما تزعليش«، ورأيت أنه على 
ح�ق بالفعل. وألن�ه إنس�ان راٍق ومحترم، وضع 
هذه المش�اهد في كليب األغني�ة الخاص بالفيلم 

»كل حاجة بينا«.

- هل ترين أن الفيلم سيعيش مع الجمهور لفترة 
طويلة؟

الس�ينما  »الفيل�م س�يغير ش�كل  )بابتس�امة(: 
المصرية«، بمعنى أنه سيشجع على ظهور أفالم 
صورتها حلوة وتشاهدها األسرة المصرية بعيداً 
من أفالم العنف التي انتشرت في السينما وأصبح 

مبالغاً فيها بدرجة كبيرة.

- تحدثت عن فيلم »والد رزق«، ما رأيك فيه؟
أرى أن�ه فيل�م هام ج�داً، وممثلوه كان�وا رائعين 
واإلخراج مميزاً، لكن استخدام الشتائم كان كثيراً 

جداً.

- ما نوع العالقة بينك وبين غادة عادل؟
كن�ا صديقتين قب�ل أن نتعاون ف�ي الفيلم، لكنها 
صداقة بس�يطة، وبعد الفيل�م أصبحنا صديقتين 
مقّربتين، فهي إنسانة بسيطة للغاية ومتصالحة 
م�ع نفس�ها تمام�اً وهادئ�ة ج�داً ف�ي التصوير 

وتعرف ماذا تريد.

- ه�ل ارتحت نفس�ياً ف�ي التع�اون م�ع المنتج 
السبكي؟

الفيلم من إنتاج ابنته رنا، وكنت س�عيدة جداً في 
الكوالي�س، والجو كان رائعاً ف�ي الحقيقة، وهي 
المرة الثانية التي أتعاون فيها مع عائلة الس�بكي 

بعد فيلم »جيم أوفر«.

- من هنَّأك على الفيلم؟
أحم�د عبدالعزيز ق�ال لي: »كنت رائع�ة«، وإلهام 
ش�اهين وهالة صدقي واإلعالمية بوسي شلبي، 
ولقاء س�ويدان وسمير صبري جميعهم هّنأوني. 
أما الفنانة س�ميرة محس�ن فقالت لي: »يجنن«، 

وأثق برأيها كثيراً ألنها أستاذتي.

- أش�عر ف�ي حديث�ك بأن�ك مرتبطة فني�اً بدرجة 
كبي�رة بالمخ�رج محم�د س�امي، أال تفكرين في 

العمل مع مخرجين غيره؟
محمد س�امي يس�تطيع إظهار قدرات جديدة في 
داخل�ي وإمكانيات ل�م أعرفها حتى عن نفس�ي، 
وهو مؤمن بموهبتي ويقول: »أعش�ق أمل فنياً«، 
وعن�ده ثقة كبيرة بي في أي دور أقدمه، لذلك من 

يثق بي بهذا الشكل يجب أن أعطيه الكثير.

- خطواتك الفنية بطيئة ما السبب؟
بالفعل هي قليلة جداً ومعدودة، لكنني أركز فيها 
جي�داً، وذلك ما يهمني ف�ي النهاية، والتوفيق من 

الله.

- ألم تندمي على غيابك عن دراما  2015؟
 (بابتسامة) بعد عرض »أهواك« لم أندم أبداً.

أمل رزق: فيلمي سيغّي شكل السينام املرصّية

بع�د نج�اح ألبومه�ا األخي�ر "ولهانة" 
وه�و الثان�ي ف�ي تعاونه�ا مع ش�ركة 
روتان�ا، عزمت النجمة ش�ذى حس�ون، 
عل�ى تقدي�م ميني - ألب�وم جديد، خالل 
موس�م االحتفاالت بنهاية ع�ام 2015، 
وقد س�افرت إل�ى بيروت لتصوي�ر أّول 
فيديوكلي�ب م�ن األلبوم ألغني�ة تحمل 

عنوان "مزيون".
التج�اري، دارت  فف�ي وس�ط بي�روت 
كامي�را المخ�رج ع�الء األنص�اري يوم 
أم�س، لتصوي�ر بعض مش�اهد الكليب، 
حي�ث إلتقينا أيضاً بش�ذى في حواٍر عن 

جديدها ومشاريعها المقبلة.

ش�ذى أخبرينا بدايًة عن هذا العمل الذي 
تصّورينه..

أنجز اليوم مشاهد الفيديوكليب الخاص 
بأغني�ة "مزي�ون" م�ن ألبوم�ي ال�ذي 
س�ُيبصر النور قريباً، وه�ي من كلمات 
خال�د المريخ�ي، ألحان ط�الل وتوزيع 
حس�ام كم�ال، أّم�ا اإلخراج فه�و لعالء 

األنصاري.
ولماذا اخترِت بيروت لتصوير العمل؟

بدايًة أنا س�عيدة جّداً بتصوير "مزيون" 
ف�ي بي�روت، فه�ي أعادتن�ي إل�ى حبي 
وعش�قي األول واألخير )بيروت(، هذه 
المدين�ة الرائعة، التي غب�ُت كثيراً عنها، 
وقّررت العودة إليها. هنا أش�عر بشرارة 
النج�اح واهتم�ام اإلع�الم الكبي�ر بي، 
وأح�ب أن أص�ّور معظ�م أعمال�ي هنا، 
فضالً ع�ن العتب ال�ذي وّجهه الجمهور 
اللبناني لي وكذلك الصحافة عن غيابي.

من�ذ فترة كتب�ِت عبر السوش�يال ميديا 
والي�وم   "In Love and I like it"
تصّورين "مزيون"... هل من عالقة بين 

الموضوعين؟

)تضحك(... "ما في شي من الموضوع"، 
الحب موجود في حياتنا وهو أمر جميل 
جّداً، وأيض�اً صودف أّن عن�وان األغنية 

"مزيون".
بعد "وعد عرقوب" و"شاعلها"، تعودين 
إل�ى الكالم الش�عبي ف�ي أغنياتك؛ كيف 

ترين ذلك؟
"مزي�ون"  أغني�ة  ستس�معون  عندم�ا 
ستكتش�فون أّنها تحمل تعابير ش�عبية 
وف�ي نف�س الوق�ت "كالس"، فالكلمة 
تالم�س الن�اس والش�باب العربي وفي 
نف�س الوق�ت ُنقّدمها ف�ي أغنية ضمن 

إطار راٍق.

ماذا عن األلبوم الجديد؟

أنهي�ت تس�جيل أغني�ات المين�ي ألبوم 
مرحل�ة  ف�ي  الي�وم  وه�و  الجدي�د، 
الماس�ترينغ، وق�د اتفق�ت م�ع س�الم 
الهندي - رئيس شركة روتانا للصوتيات 
والمرئيات - على أن يصدر العمل أواخر 
ه�ذا الش�هر، وس�أصّور أعم�االً أخرى 

منه.
أخبرين�ا عن اللوك ف�ي الكليب... واضح 

أّن شعرِك عاد إلى اللون الداكن!

أنت�م تعلم�ون أّن فريق عمل�ي ال يتغّير؛ 
فأتعاون مع خبي�رة التجميل مايا يمين 
ومزّين الش�عر طوني صوايا، وقد شهد 
الكليب تعاوناً مع الستايلس�ت سيدريك 
ح�داد، ورغم أّنني كنُت ق�د جّهزُت أزياء 
الكليب بنفس�ي أعجب�ت بذوقه، وهناك 

حتماً تعاونات مستقبلية بيننا.
ما هي مشاريعِك المقبلة؟

أحي�ي حفل ليلة رأس الس�نة مع الفنان 
 - Le Royal صاب�ر الرباعي ف�ي فن�دق
عمان األردن، وس�أصّور أعم�االً أخرى 
من األلب�وم وأق�ّدم حفالت أخ�رى بعد 

صدور العمل.
خالل تصوير "ولهانة"، 
وع�دِت بمش�روع بعيد 

عن الفن؛ أين أصبح؟

"خلّينا  )تضح�ك(... 
للكلي�ب  نأّجل�ه 

الجايي"!
جّداً  نش�يطة  ش�ذى 
عبر الس�ناب ش�ات.. 
وتنشرين صور البحر، 
ما  واألكل...  التسّوق 

الحكاية؟
الفت�رة  ف�ي 

الماضي�ة، 
كن�ت 

جّه�ز  أ
للكليب 

وأق�وم 
ت  ال بجو

 ، ق تس�ّو
ح�ت  فر و
اً  كثي�ر

بمنظ�ر 
لبح�ر  ا

ش�رفة  م�ن 
ف�ي  غرفت�ي 

 . . . ق لفن�د ا
ع�ن  أّم�ا 

فأحّب�ه  األكل، 
كثي�راً "مث�ل كل 

وعموماً  الن�اس"، 
عل�ى  فجمه�وري 

السناب ش�ات كبير جّداً 
ويح�ب أن ُيتاب�ع تفاصيل 

ب�ي  الخ�اص  الاليفس�تايل 
ف�ي  ُيرافقن�ي  أن  وأح�ب 

تفاصيل حياتي.

سالف فواخرجى تغادر مهرجان عنابة من أجل "مدد"

مي عز الدين ترّد عىل 
ترصحيات زينة

ميفت أمني تنضم ألبطال "هنقتل تسعة"

شذى حسون ": "مزيون" أعادتني إىل عشقي األّول!

انته�ت الفنان�ة درة من تصوي�ر دورها فى فيل�م " كدبة كل 
ي�وم " وال�ذى يش�اركها البطولة في�ه عمرو يوس�ف و دينا 
الش�ربينى ومحمد ممدوح و تاليف هش�ام منصور و اخراج 
خالد الحلفاوي حيث تتفرغ تماما من أجل تصوير دورها فى 
فيل�م " موالنا " والذى يش�اركها البطولة فيه عمرو س�عد و 
تاليف ابراهيم عيس�ى و اخ�راج مجدي أحمد على و الذى يتم 

تصويره حاليا فى بالتوه الخاص بشركة العدل جروب. 
و تقول درة انها س�رعة االنته�اء من تصوير دورها فى فيلم 
" كدب�ة كل ي�وم " جعلها تتف�رغ تماما الى دوره�ا فى فيلم 
" موالن�ا " و ال�ذى يحتاج الى تركيز ش�ديد خاصة أن الفيلم 
يقدم قضية شائكة وهى الداعة الذين يتستخدمون الدين فى 

تحقيق مصالحهم. 

طرح�ت المطربة فيروز كراوي�ة برومو ألبومها الغنائ�ي الجديد "قلبك زحام"، 
والذي سيطرح باألسواق خالل األيام القليلة المقبلة.

يض�م األلب�وم 12 أغني�ة منها "قلب�ك زحام" كلم�ات محمد خي�ر وألحان كريم 
حس�ام، واغنية "أنا عايشة" كلمات مؤمن المحمدي وألحان كريم حسام، "اللي 

رموني فيك" كلمات محمود رضوان وألحان كريم حسام.
"الم اله�وى قلب�ي" كلمات أحم�د العايدي وألحان كريم حس�ام. و"فريس�كا" 
كلمات وفاء المصري وألحان كريم حس�ام. و"بأمسي عليك" كلمات أحمد حداد 
وألحان عمرو جاهين. و"استعمال طبيب" كلمات منتصر حجازي وألحان كريم 
حس�ام. و"ش�الك" كلمات عمر طاهر وألحان فيروز كراوية. و"صديق البطلة" 

كلمات أحمد حداد وألحان كريم حسام.
"حس�دوا الغجر" كلمات خل�ف جابر وألحان كريم حس�ام، واغنية "قلب زينة" 
كلم�ات خلف جاب�ر وألحان عم�رو جاهين. و"خل�ي عنك الي�وم" كلمات أحمد 

النجار وألحان فلكلور.
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لعـل فضـول اإلحاطـة ـ جمالياـــ بالكينونة 
الذاتية ومعرفيا حتى ،أو باألحرى التقيد بخوض 
مغامـرات اقتناص بعـض الحظ ممـا قد يقود 
إلى مسـتويات النبش في أسـرار وجودية تبّرر 
نسـبية انفتاحنا علـى ما يعّمق فهمنـا للعوالم 
التحتيـة والدفينة فـي ارتباطاتهـا وتداخالتها 
مـع منظومة أسـئلة لحظية مسـتعصية تتيح 
مقاربـات منطقية لتخـوم أنوية النـزوع نحو 
الهامشـي والمعطـل مـرورا بغيبوبـة تمنحها 
الميتافيزيقيا الدالة على بؤر التصالح مع الذات 

واالنخراط في حيثيات الراهن  .
لعـّل ذلك و ما يوازيه يعّد من أبرز ما يحّفز على 
الكتابـة،و فّض بـكارة البيـاض وتقليص حّيز 
العشـوائية واالرتجال،ضمـن نطاق تصول فيه 
الذهنيـة وتجـول فوق مـا تفعـل أدوات الفعل 
اإلبداعي.إنه ثقل المعلومة و وطئتها  وحجمها 
الخرافـي وتمّنعها علـى االختزال فـي المعنى 

الواحد واليتيم . 
أخـال الشـاعرة الجزائرية نسـيمة بوصالح ال 
تزيـغ في مجمـل منجزها عن السـرب المترنم 
بكهـذا طـرح . إنها نمـوذج صوتـي ال يضحي 
بفنية العنصر التعبيري إال اضطرارا،وإن ثّم لها 
ذلك ففي حلّة تصعق محاوالت النفاد والتسـلل 
إلـى كنوزها اإليديولوجية التـي تنتصر للوازع 
اإلنسـاني وتفّجر مكامن النضارة في تجّعدات 

المنجز.
لـذا سـنقتصر فـي احتضاننـا لهـذه التجربـة 
المكتظة بمواويل األنوثة الصارخة والمتحصنة 
بهـودج الـرؤى المقارعـة لفحولـة األصوات 
الرجاليـة. نكتفي بالقصيدة الموسـومة بــ " 
هامـش على شـره البحر الوهرانـي " ما دامت 

تفي باألغراض المفذلك لها سالفا.

َؤى..، الرُّ
َواْة... َسَعٌف َتَداَولَُه الرُّ
والَكَتاِتيُب اْخِتَصاٌر..،

لألََقاِويِل الَِّتي..،
لَْت ُلْغَم اللَُّغاْت... َقْد َعطَّ

حضـاري وإنسـاني أن نلـج مرحة االسـتغناء 

الواعـي عن اللغم أو أي سـالح مهما صغرت أو 
كبرت حّدة الخطورة المترتبة عليه، كانسـالخ 
سـلوكي إلى تعمير عالمي يفيـض تآخ ومحبة 
واسـتقرارا وأمنا و تعايشا وسالما. بيد أن لغم 
اللغـة يأخـذ مفاهيم مغايـرة تماما، وقـد ذّيل 
المقطع أعاله بسـطر شـعري صريح الوشاية 

بتلك المفاهيم.
إنهـا رؤى اسـتباقية تنـزع عن الصحـراء رداء 
البراءة وتزّكي الطرح الممسـوس باسـتذئابها  
وتعطشـها المرضـي للدم فـي زماننـا الحالي 
.وكأنهـا تعيـش دورة كاملة يتأرجـح منحنى 
جاهليتهـا  أفقيا وعموديا ليبلغ ذروته زمكانيا 

أكثر من يدفع ثمنه جيل الشاعرة. 
ذنب هذه الصحراء أنها سنحت لكتاتيب األقاويل 
المغذية للّتطرف ،و رّخصت لها سبل التعشيش 
والتفريـخ، فكان مـن البديهي أن يغـرق العالم 

وتصطبغ صحراؤه بالدماء.

َوالَفَضا..،
َماٌء َتَكلََّس ِفي َجِبيِن ِحَكاَيٍة،

ُتْفِشي الَعَراِئَس ..،
للَِّذيَن َتَناَقُلوا َخَبَر الَوَفاْة...

ِهَي ِذي الَباَلَغُة َتْقَتِفي َشَبَق الُخُيوْل..،
َماَل َعلَى َمَتاَهاِت الِكَناَيِة، َتْذُرو الرِّ

واْهِتَراَءاِت النَُّحاْة،

ال أخـسّ وأقـذر مـن أن يتلّطخ الفضـاء بدوره 
بما جنت يد البشـر وأملت شـيطنة االتجار في 
الديـن. أن يتحـول الفضـاء إلى جوقـة تمتهن 
وظيفة النعي وتغلّب خيول السبق إلى األنانيات 
والتقوقع على المآرب الشخصية، مقابل  قشور 
تفضحها الكتابة الحقيقية المحتفية بالمتبقي 

فينا من آدمية وكرامة وعنفوان.
ِني..، ُفكَّ

َها الـُمْفِضي إِلَى َشَرِه الِبَحاْر..، َيا أَيُّ
ِني..، ُفكَّ

َكْي أَْسَتِقيَل ِمَن الِكَتاَبِة،
والمجازاِت الَِّتي َما أَْمَطَرْت،

َغْيَر التلكؤ ِفي َمَطاِر اأُلْمِنَياْت...

هـي كينونـة مقترنـة التجليـات بثيمـة كتابة 
الهامـش المفضي إلـى البحر، بـكل تأكيد. هي 
كينونـة دافعة باتجـاه اعتزال كتابـة االجترار  
المكّفـرة  الفكهيـة  والمجـازات  والتكـرار 
والمحّرفة لألبعاد الدينية الرسالية، وتنصل من 
عنق مجازاة األثرة والتعسف الفكري والعقدي 
. هي كينونـة ال يزادن تجوالهـا إال باالنغماس 
فيمـا هـو حداثـي ال ينم عـن تبعيـة أو  انزالق 

متهور من نسج غواية دخيل.

َها ِظلَُّك الَعَرِبيُّ َيْعَبُث ِبالتََّفاِصيِل الَِّتي..،
َقْد َقلََّبْت َقلَْب الَحَداَثِة،

َتاْت... واْسَتَطاَل ِبَها الشَّ
الَبْحُر ِحْبٌر َزاِخٌر..،

والـَمَجاِديُف اْسَتَعدَّْت،
َكْي َتُقوَل لُِكلِّ َهاِتيَك الـَمَراِثي:

َعرََّش التَّاْنُغو َعلَى َسْفِح الِحَكاَيِة،
موسما"للنَّاِزاَلِت الـَماِحَقاْت،

فاْشَهُدوا"..،
أَنَّ الِجَهاِت َتَبدَّلَْت أَْسَماُؤَها،

لَِتُقوَل إِنََّك..،
ِصْرَت َوْحَدَك..،

ُكلَّ َهاِتيَك الِجَهاْت...
ِريَط..، أَِعِد الشَّ

األرجح أن حثالة العربدة والفتك والبطش القائم 
، فوق نعتها بالظالل العربية العابثة بالتفاصيل، 
والمبّدلة ألسـماء الجهات والمتسببة بكل هذه 
المرثي،والمزينـة للـروح انزوائهـا واعتكافها 
على المشهد البحري الهامس إذ يضمد جراحات 
ذاكرة مترّهلة مثقلة بمسـارح الدم المسـفوك 
حميـة وجهالـة، حّد تصـور البحر مـدادا تهب 

أسـراره وطقـوس تمليه طاقـة موجبة تخول 
الكتابة المضاهية للوثنية والهمجية والشذوذ. 
لـذا تلـزم إعادة عـرض الشـريط ، ومحاسـبة 

النفس، و محاولة ترتيب األوراق من جديد.

ُربََّما.. َتْمِشي الَجَراِئُد ِفي َجَناَزِتَك الَِّتي..،
َعالِيُك الُعَصاْة... لَْم َيْبِكَها إاِلَّ الصَّ

ُربََّما.. َفتَّْقَت ُجْدَراَن الَقَصاِئِد ِبالُبَكاْء..،
واْنَتَقْمَت ِمَن الَفَراَغاِت الَِّتي..،

ْعَتَها ِبَدِم الَحَياْة... َرصَّ
ِتي..، َن ُغصَّ ِريَط لَِكْي أُلَوِّ أَِعِد الشَّ
َي أَْبَرَق..، َوأَُقوَل إِنَّ ُغَثاَءَك الِفضِّ

ُثمَّ أَْرَعَد..،
َقِني َوَماْت...  ُثمَّ أَرَّ

ال جـرم أن جريمـة اإلعـالم عمومـا ماثلة في 
المسـّوقة  الخطابـات  إلـى  السـافر  االنحيـاز 
لألصولية فـي معناها القدحـي المرفوض ، أو 
المنابر المقامرة بالعنصر البشري عبر التعتيم 
الممنهـج والمقصود المـواري لخاليا اإلرهاب 

النائمة. 
وإذن... بالغثـاء الفضي للصعاليك العصاة ، في 
اسـتعارات ملهمها البحـر ، الوهراني هنا، كما 
فـي حالة شـاعرتنا ، البحـر كمتنفـّس ومعلّم 
حقيقـي، و فضاء سـيريالي ينطـوي غموضه 
ورمزيته علـى ما يجعل زوايا النظر إلى الراهن 
وعالميته مختلفة تماما ومتزنة غير مندفعة و 

ال هوجاء . 
بهذيانهـم تتـّم عمليـة االنتقام المشـروع من 
فراغات يحصل استغاللها لصالح صناع الموت 

وعشاق الفوضى وآلهة الخراب.
فـدم الحياة يجـب أن يطغـى ويسـود. وألوان 
الحيـاة التـي تعقـب غصـة مرثـاة المشـهد، 
لن تجـود بها  غيـر أرحـام القصائـد الصافية 
المتمـردة على القيود البالية والهاجس العقدي 

المهجن والمدّنس .
قصائـد صادمـة من حيـث معادلها اإلنسـاني 
الكامـن في مـدى اكتسـاب المقـدرة والجرأة 
كذلك على نبذ السـائد وخلخلة الموازين  وتبني 

الهامشي ومساءلة المعّطل .

ـّل أنوثة تتجاوز زخرف البوح إىل مساءلة املعط
مريم ال زالت هنا 

العامرية �سعد اهلل/تون�س

كيف لي أْن أغفو من جديد 
كي يشَع النوُر في طريقي ..

مريُم ما رحلْت 
مريُم تأتينا في كلِّ صباٍح

تنُشُر شعاَعها على سفوِح جبالنا 
ترّمُم قحَط األحالِم 

سواُد ُكحلها يلّوُن حباِت الزيتوِن
مريُم تقُف هناك شامخًة

تُشعُل فتيَل النوِرفي عيوِننا ..
تعتُّق صباحاِتنا برائحةِ األمومِة

تركْت ظلَّها بيننا .. 
رّوِت األرَض بشموِخها 

فتحْت لنا حضنها 
لتنهمَر األقماُر في ظالمنا ..

وتنسكُب رائحُة األرِض في أنفاِسنا. 

 يا مريَم لَم ترجعين ؟!
وهذا العصُر ما عاد  لك 
لن يطيب مقامك فيه ..
ال الليُل يأسرَك سكوَنه
لن  تحلو لِك حكاياه ..
وصقيَعه ما عاد يجمُعنا

حول كانوٍن  كنّا  ألفناه..  
لَم ترجعين ؟! 

وهذا يومنا ضلْت  شموُسه.ُ.
فما اهتدينا  ..  

وال اكتفينا.. 
وبالدمع رويناه ..

مريُم عادْت.. 
 لتحيا عصرنا ..

عادت لتحمَل ِوزرنا 
وتضمنا تحت جناجْيها 

تظللنا ..
تزقنا...

بعد أن شّح المعيُن ..
وتاهْت ثناياُه..

أحمد الشيخاوي/شاعر وناقد مغربي

قصة قصيرة

)الكتابة رغم كل يشء(

عبثاً أُفتُش عن ندى
والورُد أصاًل ذابُل..

وتظلُّ تعلو رايُة الشكوى
ومافيها انتصاٌر 
َبْل أسًى وتخاذُل..

لكنّني 
ُل كلَّ شيٍء أبقى أُسجِّ

فالكتابُة شاهٌد ودالئُل..
قد الأُضّمُد بالكتابِة 

أيَّ جرٍح نازٍف
لكْن على وْقِع الكتابِة 

اليناُم القاتُل.. 

د. بهجت عبد الر�سا

ولكنـه هنا معقـول الشـاعر لمجردغسـل قدميها ال 
يفوتنا ان نشير الى الوطن العاشق اى معشوق السلبي 
الموجب االعلى واألسفل ، انه فيض من فائض اشراق 
جذبي وهي نتيجة متوقعة لزخم انحرافي عن السكة 
ليس سـير في الطريق الساحلي اوالزراعي بل خياض 

البحر الصخري عوما كيف ذلك ؟
/انهـا تجليـات االشـراق الفيضـي !!!!/عـن عينيها 
المسـاء /تهبـُط األوجـاُع الهاربـُة مـن جروِحها /

حفيَف غْيٍث خائف/ال يسـمُعُه/ إآل الموتى/أنا/أمٍس 
/يتنفُسني ِعشقاً/ال يمّزُقُه رصاٌص خائب !!/. . . . /

موتـاَك /يعرفون وجوَه القتلة /يحملون بياضاً أنقى 
مـن ميالِد فجر. . . /أوجاُعكَ/ ال تخجُل مّني /ال أغلُق 
بابـاً دوَنها / تسـكُنني من غيِر أجـر . . . /قدري /أْن 

أغمَس فيها رغيَف يومي . . .!/. . . . . 
/كيَف لعيـوٍن /جمعْت صوَرك /باعْتهـا لعابرين ؟/

لعروٍق َرَوْت /انبتْت /لغيرَك أحبْت ؟/. . . 
يقول ابن حزم في طوق الحمام األرواح أكرم قسومة 
لكـن علـى سـبيل مناسـبة قواها فـي مقـر عالمها 
الرفيع،وجوارتهـا فـي هيئـة تركيبها وقـد علمنا ان 
سـر التمازج  والتباين فـي المخلوقات إنما واالتصال 
واالنفصال والشـكل دأبا يسـتدعي والمثـل الى مثله 

ساكن،وللمجالسـة عمل محسـوس وتاثير مشـاهد، 
والتنافـر في األضداد والموافقة فـي األنداد ، والتراع 
فيما تشابه موجود فيما بيننا،فكيف بالنفس وعالمها 
العالم والصافي الخفيـف وجوهرها الجوهر الصعاد 
المعتـدل ، وسـنخها المهيـأ لقبـول االتفـاق والميل 
والتـوق واالنحراف والشـهوة النفار.*)عـن عينيها 
المسـاء /تهبـُط األوجـاُع الهاربُة /مـن جروِحها /

حفيَف غْيٍث خائف/ال يسمُعُه/ إآل الموتى(/ التمازج 
العاطفـي فـي هـوس وجدي نياسـم سـير مقتضاه 
عبور التجاوز العبوري  للمقرر المعهود في التجاوب 
ألحميمـي عالقـة االنسـان بالوطـن عبـر المواطنة 
هـذه االخيرة حامل لمحاميل ال حصرلها هنا العشـق 
والتواصليـة العشـقية وتجليـات العشـق صوفيا في 
متاهات تداوليه تواصلية عشـقية . يتسـمع األموات 
قطر األوجاع صبتها دموع فرت من مشـاهدات ظنية 
للجروح في األحشاء الداخلية من المس تفريز زماني 
.كان قد كـوره بامتداداته الثالثية اآلن أسـاله وفرزه 
قصديـا ذهنيا بوعـي اإلدراك ليتوفق إلى بحث األمس 
المنفـرد عـن أطرافه ال تقـف القدر اال علـى اثافينها 
والزمـن وال يفهم مـازال بامتداداته لو أخذنا الحاضر 
وخثرناه متضمنـا األمس والغد اما أن نسـتل األمس 

ذلك انزياح ذهني ليس معنويا قد يحمل المعنى الدالي 
ليس بـذي أهميـة الحدوث شـعريا ليس سـدا جاريا 
منفصال بل شـفافا كرسـتاليا ترى من خالله ما وراء 
الحجب ولكنه صلدا بمتانة الزجاج المضاد للرصاص 
فيـرى المقتول فيالعملية  القتليـة قاتله،)أنا/أمٍس /

يتنفُسـني ِعشـقاً/ال يمّزُقُه رصاٌص خائـب !!/. . . . 
.موتاَك /يعرفون وجوَه القتلة /يحملون بياضاً أنقى 
مـن ميالِد /فجر. . . /أوجاُعَك (/ وسـيبوح بوضوح 
نوراني كفني مبلال بالوجع والنقاء استعارة وتشبيه 
بتداخـل خـالب خبـز يومه مغمسـا بماضيـه فلما ال 
يعوده ؟ ليس شـاننا ان نجيـب ولكننا احرار ان نبوح 
انـه قدرهو االعتراف السـافر بال تغليـس وال مواربة 
...)أوجاُعـَك /ال تخجُل مّنـي /ال أغلُق بابـاً دوَنها  /

تسـكُنني من غيـِر أجر . . . / قـدري /أْن أغمَس فيها 
رغيَف يومي . . .!(/. . . ..من المعضالت ان تسـتجيب 
للواقع المرير حتما وان طال ولكنك تستر امسك خلف 
ظلـك بنور الحاضر وإال فال ظل لك فاالمس عتمة وان 
شـف عما فيه عرفانيا اسـقط سيال من التساءل دون 
اجابات النزياح في استفسار مباشرة يعنيها مواجهة 
الذات انها لحظـة اعتراف كاثوليكية مجرد طرق هذه 
االبواب هو هوس دامع مؤلم موجع وهي لحظة اخذ 

أنفاس لفافة تبغ في اسـتراحة السـرير)كيَف لعيوٍن 
/جمعـْت صوَرك /باعْتها لعابريـن ؟/لعروٍق َرَوْت /

انبتـْت /لغيرَك أحبْت ؟(=. . .  ،قـد يجيب في مقاطع 
نصه األخيـرة وقد تكون اإلجابة مباشـرة وان كنا ال 
نظن ليس لسبب سوى ان المقدمات تحكم المخرجات 
هل هناك منطق في الشعر بلى ولكن حسيا وعرفانيا 
وليـس اإلحصاء والنسـب واالحتماالت هنا غاوسـيا 
فوضوي نواجهه بالتوقع والرجـاء والتمني والحس 
الحدسي  /دفٌء/يتساقُط الّشتاُء على حاّفاِت غيوِمه 
/الحنيُن إليَك دفء . . . /بوحشـِة طريٍق/أفقُد ما أراه  
/يجّرني فوَق سـعيِر الّسـنين خـْوف . . . /في داخلي 
/تجـفُّ  منابـُع الحـروف/ بلهفتـي /يضيُق واسـُع 
الوجود . . . /أجمُع ُكلَّ أجزائي من ِشـتات /ال غيَر إآل 
أنت /يعصُرها/ كما حدسنا كنى واستعارات وتشبيه 
ومجاورة متناقضات واحتكام لمنطق الشـعر خارج 
المألوف دفء الشتاء كيف؟ولكنه ليس شتاء الفصول 
انـه شـتاء العواطف والوجـدان وهنا كل شـئ مغاير 
كل شـئ ممكن الحصول حنان في القر تشـعل النار/

الثلج يصبح اويمسي جمر في كانون في أحضان من 
نعشق)دفٌء/يتسـاقُط الّشـتاُء على حاّفـاِت غيوِمه 
/الحنيـُن إليـَك دفء . . . /بوحشـِة طريـٍق/ أفقُد ما 

أراه  ( لذلـك ربط المتصوفة الحب بالحلول والجذبات 
بالتطـواف بالهيجان بالسـكينة باالشـراق والفياض 
.يعرج في اسـتقامة شعرية بجواب مبشريته صادمة 
ولكنهـا حينها تكون انزياحا جيـدا الم نقل انه انتقال 
بعدوي تغريب فالمباشـرة في موقع التكفيرانزياحا 
الكثيـرال يعـي ذلـك لتعـوده التغميـض و ال يعلـم ان 
االسـفار فـي موقع االسـتار الخـروج عـن المعتاد. 
ويخاطب الوطن)يجّرني فوَق سـعيِر الّسـنين خْوف 
. . . /فـي داخلـي /تجـفُّ  منابُع الحـروف /بلهفتي 
يضيـُق واسـُع الوجـود . . . (/ صريح البـوح انه في 
الشتات المتشـطر موزعا أشتاتا تجفف اصول الكالم 
تنتابه نوبات سـعير العمر بوحدات قياسـه السـنين 
ولهفته يختصرالمسافات ويختزل الزمن  ليس سوى 
المحبوبة المعشـوق الوطن إجابة ليس اال انزياحا بال 
مواربة وهنا تكمن جسـامة االنزياح الختامي تجمع 
المتجذذ في سـرير ال تالصق ومجاورة اشد ثم توزع 
وتشـتت وانفـراق وتشـظي والعودة للم الشـمل من 
صراالجزاء اليه ، اسـفارا تصريحيا السـتعارة وليس 
ضمنيا تسلسل االنزياح كان نتيجة انزياحية وذلك من 
تقليعـات الجمـال الخالق في النص الـذ ي محموالته 
مسـتكملة متطلبات قصيـدة النثرالحداثويـة مقتديا 

بمن سـبقة ومضيفا من عندياته وتعمها االنزياحات 
المحببة في هذا الجنس دون اسراف غرضي للشذوذية 
اوللتعميـة وتلـك انزياحية جماليـة خالقة)أجمُع ُكلَّ 
أجزائي من/ ِشـتات/ ال غيَر إآل أنت/ يعصُرها(/ من 
مـا يمتازبـه الفياض وسـنتابع في االجـزاء االخرى 
زوايا وجـواب خفية في النصوص لنعين المتلقي في 
فهـم النص وليـس قبوله على عالتـه دونما تمحيص 
او وفـق المعتـاد كما نجد تقبل البيان والمنشـور في 
بعـض النصـوص مـن المتلقـي او تمريـر النصوص 
الخادعة المترعة بالتعمية التغويشـية دونما ضرورة 
ال يمليها الغرض والموقع والنص سوى غاية يبتغيها 
الناص وهو شـد االنتباه الى سذاجة ما يبوح به ومع 
االسـف تمر بـل وجدنا البعض يتحصـل على عالمات 
كبيرة وهو حال النقد اإلنشـائي والسطحي والساذج 
الـذي ال يميـز المفـردات والمصطلحـات والمناهـج 
والمدارس اتاسـف ان نجرد انـزال االبزيم عن حمالة 
الصدروقبـل القلع حتى يبـدأ التصفيـق واالعجابات 
والمتعريات اليوم غير األمس تترك المشاهد في ذروة 
االنتظاروتفربمـا تتحصل عليـه دون ان تحقق رغبة 
ألحد انه عصر غير عصور امس حيث حتى هذا النمط 

كان له اصول وتقاليد   

مجاليات االنزياح التبئري يف نص حبيبتي والوطن لعبد اجلبار الفياض/الثالث

عـن دار الفارابي للنشـر، ببيروت، صدر كتاب بعنـوان “المرأة في الرواية 
اللبنانيـة المعاصـرة )2009-1899(”، للكاتبة والباحثـة اللبنانية جميلة 
حسين.تبحث هذه الدراسة في صورة المرأة وحضورها خالل قرن ويزيد 
مـن الزمـن )2009-1899(، من خـالل نمـاذج روائية مختـارة لكاتبات 
لبنانيـات تركن بصمـة واضحة في تأسـيس وانطالقة الروايـة اللبنانية 
والعربية واسـتمراريتها. فنحت صورة المرأة في هذا الكتاب نحو مسـار 
تصاعـدي بـدأ مـع صورتهـا التعليميـة الوعظية زمـن تأسـيس الرواية 
)1912-1899( متماثلة بذلـك مع الرجل وما كتبه في تلك الحقبة، مرورا 
بمرحلة النهوض القومي واألممي في الخمسـينات والستينات التي تتخذ 

فيها المرأة صورة المناضلة الباحثة عن حريتها، إلى زمن الحرب )-1975
1990( الـذي أصاب كال الصورتيـن برضوض وتصدعـات، وإبراز صورة 
جديـدة المرأة أكثـر التصاقا بمجتمعها المنهار، وصـوال إلى صورة امرأة 
ما بعد الحرب )2009-2000(، المرأة المتصالحة مع جسدها، والمكتوبة 

ذاتا مستقلة، والمنخرطة في واقعها نحو التجريب والتجاوز.

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشـرون، في بيـروت، مجموعة قصصية 
بعنـوان “انتظار الماضي” للكاتب والصحفي الموريتاني أحمد ولد إسـلم. 
وتضـم المجموعـة 15 قصـة قصيـرة كتبت على مدى السـنوات العشـر 
الماضيـة، وتنوعت مواضيع القصص بتنـوع البلدان التي كتبت فيها وإن 

كان الهم الموريتاني السياسي واالجتماعي غالبا على معظمها.
بين شـوارع موسـكو المتجمدة بردا، وقاعة االنتظار في مطار باريس 
وأزقة سـوق العاصمة بنواكشوط المزدحمة، وحدائق عنابة الجزائرية 
ومقاهي شارع االستقالل في تونس وبطحاء مدينة النعمة في أقصى 
الشـرق الموريتانـي وناطحات السـحاب فـي دبي كان الحـب واأللم 
والتحـدي والظلم والنجاح والمعاناة في لقاء يشـكل فسيفسـاء من 

الهم اإلنساني.
عـن العنوان يقول الكاتب محمد األمين ولد سـيدي مولود: “انتظار 
الماضي” عنـوان بليغ عميق مؤلم، يعكس بعض اليأس والتشـبث 
بالمسـتحيل، لمجموعـة قصصية تثير أشـالء الذكريـات ولواعج 

الشجون.

اصدارات

املرأة يف الرواية اللبنانية املعارصة انتظار املايض 

لن اغتال حلمك
مؤيد عبد الزهرة 

كتب/ سعدمحمدمهدي غالم

ال�ساعرة اجلزائرية ن�سيمه بو�سالح

ياضحكة" الكشـرة"اذاصبحت حسـرتي حسـرة 
..مشاغلها تشـاغلها عن حبيب ينتظرها..ال وقت 
مستقطع تراجع دفاترهااو تغسل يديها،أصابعها 

العشر تحتار 
لمـن توزعها،واحدة لحجارة ترسـلها لصبية على 
مرمى وطن ،وأخرى لسـطر يولـد قصيدة ،وثالثة 
لرغيـف المائـدة ،ورابع يوقـد الحرائـق ،والبقية 

موزعة مابين حبل الغسيل ،وحبل السرة .
لكني يا أنت لسـت طماعا،ألقضم من جرف وقتك 
،قشـرة ثمرة..هي شربة ماء سـريعة،هي التفاتة 

خجلى.
جربيني..

ان لم أكن أجمل حلم
يطرق حياتك

نجمة في سمائك
ضحكة يومك

غديرا يسقي حقلك
صندوق إسرارك

لتنامين بي..
جربيني !!،فانا إن لم تعلمي فاعلمي ،قلت ومازلت 
اكـرر القـول :"ليهـرب مـن يهـرب مـن المركب 
،لـن اغضب أو اعتب،لـه ان يسـبح او يغرق"ألني 
سـأواصل التجديف،مـرة أغـازل المـوج ،ومـرة 
انتظـر.. لكنـي لن ايئس مـن الوصـول إليك نبضا 

يعانق نبضك. 
اجـل ماتقولـه  ياهذا ..عنـوان حب كبيـر اقدره 
وأثمنه، ولن اهرب إال له ، ألني اعلم مثلك تماما ان 
الحب باسـتطاعته إعادة أنتاج األشياء وتشكيلها 
،بصـورة أجمل وأبهـى ،تحول يبـاب األرض الى 
واحـة خضراء ،تتسـابق بها الفراشـات الملونة، 
ولهذا سـتبقى عواطفي صادقة ،لن تغتال حلمك، 
ولن تفتت مشـاعرك ،فوجهك الباسم أغنية تمأل 
الروح فرحا ..سـأكون معك نبضـا لنبضك مادام 

يسكننا وطن بحجم الكون كله ..
يالك من حلم جميل اقبل يصافح حياتي ، بوجودك 

سأغلق كل نوافذ الحزن واعلق للفرح رايات .



تعتب�ر فيين�ا وجه�ة عالمي�ة تتمت�ع بجاذبي�ة متمي�زة 
وس�احرة، إذ أن أكث�ر م�ن 80 بالمئة م�ن زوارها هم من 

القادمين من خارج حدود النمسا.
واس�م مدينة فيينا مش�تق م�ن الالتينية ويعني النس�يم 
العلي�ل، وبحكمة القدم�اء، وإلى األن تنع�م فيينا بهوائها 
الجميل، فكل حديقة ف�ي فيينا هي رئة تجعل الهواء أكثر 
صفاء. وتمتاز العاصمة النمس�اوية بأركانها الس�ياحية 
والمبان�ي التاريخي�ة ومنها قص�ر الش�ونبرون بحدائقه 
الجميل�ة وقصور هوفب�روج بأجنحته�ا الملكية، كقصر 

بليفيدير وقصر الكسنبورغ وغيره من المعالم 
التاريخية. إضافة إلى المالهي وأماكن التسوق 
وب�رج الدان�وب وحديقة حيوان الش�ونبرون 

الفني�ة الحي�ة  والكاتدرائي�ات والع�روض 
في وس�ط المدينة. فكل ه�ذا يميز 

ف�ي  الس�ياحة 

فيينا ويجعلها وجهة س�ياحية مناسبة للرحالت الفردية 
أو العائلية أو رحالت ش�هر العس�ل، إذ أن السفر إلى فيينا 

سيكون حتما ذكرى ال تنسى.
ويق�ال إن فيينا ه�ي المدينة األكثر اخض�راراً في العالم، 
من خ�الل عش�رات الحدائق الت�ي تعتبر الم�كان المثالي 
للتنزه لعشاق اللون األخضر، كما أنها مزارات مهمة أثناء 
الس�ياحة في فيينا لما تحويه من طبيعة خالبة س�احرة 
فاللون األخضر في النمسا له جمالية تفوق مثيله في بقية 
أرج�اء أوروبا. ويرى الزائرجاس�ر من دب�ي: كل األماكن 

ها ساحرة في فيينا التي تشتهر  ر بقصو
البديع،  ومعماره�ا 

فقص�ر 

ش�ونبرون، ال�ذي كان مقر الحاك�م في الصيف س�ابقا، 
واح�د من أش�هر المبان�ي التاريخي�ة في أوروب�ا والرقم 
واح�د في النمس�ا من حي�ث ع�دد ال�زوار، باإلضافة إلى 
العدي�د من المبان�ي األخرى كمبنى المستش�ار االتحادي 
والمدرسة األسبانية للفروس�ية والمكتبة الوطنية والتي 
تم تصميمها في أوائل عام 1700، وكل هذا يجعل السائح 

ينتشي بسحر المعمار األوروبي.
بينما محمد طالب م�ن الرياض يقول: العاصمة الخضراء 

فيين�ا ال يمك�ن أن تزوره�ا دون أن ت�زور حديق�ة 
حديق�ة  أق�دم  فه�ي  الش�ونبرون 

حيوانات في العالم، واليوم تعد من أكثر الحدائق المتطورة 
من حيث العناي�ة بالحيوان واالهتمام بتاريخها من خالل 
إجراء الدراس�ات العلمية واألبحاث المستمرة. أما حديقة 
ومالهي براتر فهي مقصد سياحي شهير ومكان مناسب 

للحصول على المتعة والمرح واالسترخاء .
وتصف س�يلفيا م�ن فرنس�ا: متح�ف التاري�خ الطبيعي  

بان�ه يختزل حضارة النمس�ا إذ يحت�وي المتحف على 
ت  ع�ا مجمو

من القطع األثرية تعود إلى 250 س�نة ويضم 
حوالي 30 مليون قطعة. أما شالالت ميرا 

التي تبعد ع�ن فيينا حوالي 77 
كيلومترا فهي شالالت طويلة 

يبلغ ارتفاعها حوالي 600 
متر.

تتمت�ع جزر واي�ت صنداي بش�هرة عالمية 
بفض�ل مناظرها الطبيعية الس�احرة، التي 
تأس�ر األلباب، حيث يمكن لعش�اق التجول 
ورك�وب قوارب الكاياك اكتش�اف المحمية 
الطبيعي�ة “نج�ارو س�ي تري�ل”، والتعرف 
على أول َمن س�كن هذه الجزر األس�ترالية 
التي تظهر بكثرة على البطاقات السياحية، 
عل�ى  المنقوش�ة  الرس�ومات  ومش�اهدة 
الكهوف، واالس�تمتاع بأجواء رومانس�ية 

حالمة.
وعل�ى الرغم من أنه ال توج�د أّي حواجز أو 
الفتات أم�ام الكهف، الذي يضّم رس�ومات 
على الصخ�ور باللون األحمر، إال أنها تعتبر 
من الكن�وز الثقافية القديم�ة، ألنها ترجع 
إلى شعب نجارو أو السكان األصليين الذين 

استقروا في هذه الجزر قبل ألفي عام.
وقد اضطر ش�عب نجارو إل�ى مغادرة جزر 
واي�ت صن�داي قب�ل ع�دة ق�رون، ويمكن 
للسياح حاليا تتبع آثارهم عن طريق مسار 
جديد للتجول وسط هذه الطبيعة الساحرة. 

وال ب�د أن تش�تمل أّي رحل�ة س�ياحية على 
ط�ول الس�احل الش�رقي ألس�تراليا عل�ى 
زيارة جزر وايت صنداي، وهناك العديد من 
القوارب الشراعية التي توفر للسياح فرصة 
االنطالق ف�ي جولة بحرية تمت�د لعدة أيام 

لزيارة هذه الجزر.
وتمث�ل إيرل�ي بيتش نقطة االنط�الق لمثل 
أج�واء  تس�ودها  والت�ي  الرح�الت،  ه�ذه 
صاخبة. ومع ذلك لم يعد يسمع السياح عن 
أّي معلوم�ات حول الس�كان األصليين لهذا 

األرخبيل.
وته�دف محمي�ة “نجارو س�ي تري�ل” إلى 
تغيير هذا الواقع، حيث أنها تعمل على إلقاء 
الض�وء على حي�اة الس�كان األصليين لهذه 

الجزر الساحرة.
المحمي�ة  مدي�ر  هي�د،  دامي�ان  وأوض�ح 
الطبيعي�ة الواقعة في منطق�ة غريت بارير 
ري�ف، قائال “يقودنا طريق التجول إلى قمة 
الجزي�رة، ويم�ر عب�ر العديد م�ن المواقع 
األثري�ة والثقافية المهم�ة”. وال يعتبر هذا 

الطري�ق بمثاب�ة مس�ار تج�ول لمس�افات 
طويل�ة، ولكنه يضم مجموعة من الجوالت 

بقوارب الكاياك ومسارات التجول الرائعة.
ولكن�ه  التج�ول،  مس�ارات  أقص�ر  ويب�دأ 
أكثرها إث�ارة وجماال، من خليج نارا إنليت، 
ال�ذي يمتاز بأن�ه خليج محف�ور بعمق في 
جزي�رة هوك آيالند. وينطلق الس�ياح خالل 
األغص�ان الجافة من الش�اطئ ف�ي طريق 
صعودهم حتى يصلوا إلى الكهف الذي يضّم 
الرس�ومات الصخرية، وخالل الرحلة يقوم 
المرشد الس�ياحي بش�رح العادات اليومية 
وأس�لوب حياة الس�كان األصليي�ن والذين 
كانوا يعتم�دون على الق�وارب المصنوعة 
من لحاء األش�جار لالنتق�ال من جزيرة إلى 

أخرى.
وق�د اس�توطن ش�عب نج�ارو ج�زر وايت 
صنداي قبل 9 آالف عام، وتعتبر هذه الجزر 
بمثاب�ة قمم لسالس�ل جبلي�ة مغمورة في 
مي�اه المحي�ط. وف�ي البداية وصل ش�عب 
نجارو إلى ه�ذه المنطقة بحثا عن الطعام، 

وعندم�ا تعلم�وا تقني�ات جدي�دة وارتفاع 
مستوى البحر مرة أخرى استقّروا في هذه 
الجزر، وقاموا بتجميع النباتات المتس�لقة 
والقواق�ع،  المانغ�روف  وس�رطانات 
والخطاطي�ف  الش�باك  واس�تخدموا 
المصنوعة من أصداف ظهور السالحف في 

عمليات الصيد.
وق�د ق�ام المس�تعمرون بقت�ل العديد من 
المحاربين من ش�عب نجارو في خليج نارا 
إنليت، كما ت�م ترحيل األفراد الناجين منهم 
إلى مراكز إيواء، واضط�ر الكثير منهم بعد 
ذلك إلى العمل كغّواصي�ن في مزارع اللؤلؤ 
في مضيق توريس، وكان ذلك نهاية الصراع 
الدم�وي بين الس�كان األصليين لجزر وايت 

صنداي والمستعمرين األوروبيين.
وهناك الكثير من الس�ياح الذين ينزلون من 
الق�وارب الش�راعية ف�ي الخلي�ج المجاور 
ويتنزه�ون س�يرا عل�ى األقدام إل�ى نقطة 
المراقب�ة ف�وق “هي�ل إنلي�ت”، ال يعرفون 
أنهم يتجولون في محمية نجارو سي تريل، 

وأغل�ب الذين يعرف�ون طريقه�م جيداً هم 
عشاق ركوب قوارب الكاياك.

ويوف�ر التجول العديد من الفوائد للس�ياح؛ 
حيث يش�عر الم�رء أثن�اء التج�ول أن هذه 
الجزيرة له بمفرده، ويش�اهد السياح أيضاً 
عشاق ركوب الدراجات الجبلية في التاكسي 

المائي المتوجه إلى جزيرة ساوث موله.
وتس�تغرق رحل�ة العبَّارة من ميناء ش�وت 
حوالي عش�ر دقائق، بعد ذلك يتم إنزال لوح 
النزول على الش�اطئ، ويوجد أكبر جزء من 
محمية نجارو سي تريل على هذه الجزيرة، 
ويس�مح فقط لعش�اق الدراج�ات الهوائية 
بالتج�ول فيها. ويمر أحد مس�ارات التجول 
عبر غابة استوائية حتى يصل إلى مجموعة 
من الصخور، التي تق�ع في منطقة الموند 
هي�ل، ال�ذي كان يق�وم برع�ي أغنامه في 
مراعي س�اوث موله حتى عام 1927، وبعد 
ذل�ك ق�ام بمبادلة الجزي�رة بمزرع�ة ألبان 
الخاص�ة بإرن�ي ب�اور، والذي قام بإنش�اء 

منتجع سياحي على القرية.

جزر وايت صنداي.. أرخبيل ساحر يف أسرتاليا

فيينا لعشاق أوروبا
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مدينة غوا اهلندية 
إّن جمهورية الهند تعتبر منشأ حضارة وادي السند، ومنطقة طريق 
التجارة التاريخية، والكثير من اإلمبراطوريات قامت على أراضيها، 
وهي س�ابع أكبر بلد من حيث المس�احة الجغرافية، وعرفت قديًما 
ولحتى اآلن بثرواتها التجارية والثقافية حيث نشأت بها أربع ديانات 
وهي: السيخية والجاينية والبوذية والهندوسية، وتقع الهند بالقرب 
من اندونيس�يا وجزر المادليف وس�ريالنكا عل�ى المحيط الهندي، 
مم�ا نوع المظهر الثقافي للمنطقة بوجود أطياف متعددة المعارف 
واللغ�ات والطقوس الدينية الخاصة. والهند تمتلك أكبر ثاني عش�ر 
قوة اقتصاد، وأكبر قوة ش�رائية في العالم، كما أنها أنتجت أرخص 
س�يارة في العال�م، ومع هذا هن�اك مناطق فقيرة فيه�ا تعاني من 
س�وء التغذية وقلة الدخل الفردي أو انعدامه كما تتفشى األمية في 
مناطق معينة وهذا يرجع إلى الكثافة السكانية العليا لبالد الهند. أّما 
غ�وا الهندية أو جوا>، أصغر مدينة بالهن�د، تتميز بالخضرة الدائمة 
والطبيعة الساحرة، حيث تس�قط بها باألمطار بشكل متواصل من 
أوائل مايو وحتى س�بتمبر، بينما يقتصر موسم السياحة على شهر 
فبراير وابريل ومارس، وتزدحم بالس�ياح من مختلف أرجاء العالم، 
وس�اعدها اس�تقطابهم على بناء اقتصاد ق�وي للمدينة، فهي تعج 
بالفنادق والش�قق المخصصة لالس�تئجار الش�هري وتعتبر مدينة 
غوا الس�ياحية من أكثر مدن الهند دخاًل من السياحة وتمتلك أفضل 
خدمات فندقية في الهند.. يدين أغلب سكان غوا بالديانة المسيحية، 
وم�ن بعده�م الهندوس وم�ن بعدهم المس�لمين وهم أقلي�ة فيها، 
وعل�ى ش�واطئها الذهبية تتوفر عش�رات الفنادق فيه�ا مثل: )تاج 
اكس�وتيكا، ليال باالس، ماريوت غوا، حيات ريجنسي(، وشوارعها 
ريفي�ة تترامى على جانبيها مس�احات خضراء شاس�عة، وبعضها 
يكثر به أش�جار النخي�ل وجوز الهند الضخمة، وعل�ى جنباتها ترى 
المواش�ي في الس�هول الخضراء ويتنوع الس�طح فهناك البحيرات 
مث�ل بحي�رة "مايم" اآلخاذة والش�الالت مثل ش�الل "اروالم" الذي 
يترفع عن األرض 24 قدم، ويستحم السياح تحته، وهو من المناطق 
المفضل�ة لتصوير األف�الم، حيث تكثر فيه الكه�وف الجبلية. وهذه 
المدينة تعط�ي البهجة وطابع الحياة الس�ارحة فهي كما في أفالم 
الخي�ال، فإلى جانب الش�اطئ مناطق خضراء ونخي�ل وجو معتدل 
ولطيف ومنعش، ويأخذ السياح بها جولة إلى مزارع البهارات حيث 
يرون بعيونهم ألول مرة الفانيليا والفلفل األس�ود والهيل والكركم 
والدارسين، كما يوجد في غوا مسجد الصفا وهو من أقدم المساجد 
ومبن�ي ف�ي ع�ام 1560، ويؤمها الط�الب اليمنيين والس�عودييين 
لدراس�ة اللغة اإلنجليزية في معاهدها والتمتع بس�حرها. وتشتهر 
غوا بش�واطئها التي لم تفسدها الحضارة، وتتركز السياحة  بشكل 
كبي�ر على الش�واطئ التي يقصدها األوروبيون ف�ي الصيف للتمتع 
بمناخها الجميع ويقصدها أهل الهند لقضاء اجازاتهم "شتاًء" بها، 
ويعتبرها الجميع بيتهم الذي يحصلون به على االس�ترخاء والراحة 
النفس�ية بينما وصف�ت ب��� "جنة الل�ه على أرض�ه". ويوجد بها 
ش�اطئ "فاقاتور" وهو أكثر ش�واطئ العالم رومانسية، ويستقبل 
آالالف الس�ياح يومًيا، وتتمايل عليه أش�جار جوز الهند العالية، مما 

يعطيه منظًرا خالًبا يندر وجوده في العالم. 

تمتاز دول ش�رق آس�يا األعجمي�ة بالغرابة 
والعج�ب ، حي�ث أن الواص�ف له�ذه الدول 
يحتار من أين يبدأ في الوصف وماذا يقول به 
، ومنها باكستان والهندستان وأفغانستان 
. كما أن مدينة س�مرقند ه�ي إحدى المدن 
الش�رق آس�يوية ، والتي أبدع ف�ي وصفها 
الرحال�ة ابن بطوط�ة ، فقال بأنه�ا واحدة 
من أكب�ر الم�دن وأكثرها حس�ناً وجماالً ، 
كم�ا أنها موجودة على وادي يس�مى وادي 
القصاري�ن ، وهذه المدينة تمتاز بقصورها 
العالي�ة والعريقة والتي أب�دع المعماريون 
في تصميمها . كما أن مدينة س�مرقند هي 

واح�دة من مدن دولة أوزباكس�تان ، وهذه 
الدولة من أكبر الدول اآلسيوية ، أما سمرقند 
فهي أكب�ر ثاني مدين�ة في أوزباكس�تان ، 
كم�ا أن له�ا أهمي�ة اس�تيراتيجية عريقة ، 
ويتق�ن أهلها اللغ�ة الطاجيكية ، وحدودها 
مش�تركة م�ن الغ�رب وم�ن الش�مال م�ع 
كزاخستان ، أما من الجنوب مع تركمستان 
، وطاجكس�تان من الشرق . وجميع المدن 
الموج�ودة فيها هي مدن إس�المية ، يعتنق 
أهلها الدين االسالمي ، تم فتحها قديماً على 
يد القائ�د الكبير ، قتيبة بن مس�لم الباهلي 
، وق�ام بتحويل جميع األماك�ن التي كانت 

مخصص�ة للعبادة إلى مس�اجد ، ولكن قام 
المغوول بتدميرها جميع�اً فيما بعد عندما 
قام�وا ببغزو العالم االس�لالمي ، ولكن عاد 
أهل االس�الم وأعادوا بناؤه�ا من جديد في 
العهد التيموري ، وكانت س�مرقند عاصمة 
المل�ك تيم�ور ، وم�ن ث�م خضع�ت للحكم 
الروس�ي ، أم�ا ف�ي س�نة 1918م فقد قام 
الث�وار بعم�ل الث�ورة الش�يوعية وتمكنوا 
من إس�قاط الحكم ، وبقيت س�مرقند تحت 
حكمهم وحصلت على االس�تقالل في سنة 
1992م بع�د تف�كك االتح�اد الس�وفيتي . 
قدمت س�مرقند الكثير من االبداعات طوال 

تاريخها ، فقد كانت رمزاً للتراث االس�المي 
العري�ق ، وكانوا المس�لمون يتبعون نظام 
الرسول في عدم التفرقة بين العجم والعرب 
، وانتش�ر فيها التعليم فدرس أهلها العلوم 
المحتلفة ، كما أنهم درس�وا عل�وم القرآن 
الكريم ، واهتموا بالدين االس�المي وأثبتوا 
للعال�م قوته وكيانه . من أكثر ما اش�تهرت 
به مدينة س�مرقند تش�ييد القصور ، والتي 
كان يش�رف على بنائها المل�ك يتمور لنك ، 
وال�ذي كان يحب العم�ران والقصور ، كما 
أنه�ا تمت�از بتضاري�س جميلة ج�داً فيكثر 
فيه�ا الطبيعة الخالبة والجب�ال المرتفعة ، 

كم�ا أن بها الكثير من الصح�اري الكبيرة ، 
وبه�ا واح�ات كبيرة جداً ، كما أن طقس�ها 
رائع ج�داً ، فهو مكان رائ�ع ليكون مقصد 
الس�ياح ، فه�ي تمتاز بج�و ج�اف صيفاً ، 
وباردة ش�تاًء . كما أن قدرته�ا االقتصادية 
رائع�ة ، حيث أنه�ا تأتي ف�ي المركز الرابع 
ف�ي إنت�اج القط�ن ، إضاف�ة إلى ذل�ك فهي 
غنية بالم�وارد الطبيعية ، من غاز ومعادن 
، كما أن هذه المدينة أنشأت على يد عمالقة 
العلم�اء . مدينة س�مرقند هي أكب�ر المدن 
وأجملها وهي مدينة السحر ، والتي لم يرى 

أحد مثلها من قبل 

سمرقند أكرب ثاين مدينة يف أوزبكستان
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اعالنات12   العدد )1103(  الخميس  10 كانون االول  2015
وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوني 
)إعالن ( 89املحكمة العسكرية  االوىل    

رزمة )2015/89 ( 
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني 

)إعالن ( 93املحكمة العسكرية  االوىل    
رزمة )2015/93 ( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني 

)إعالن ( 90املحكمة العسكرية  االوىل    
رزمة )2015/90 ( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني 

)إعالن ( 91املحكمة العسكرية  االوىل    
رزمة )2015/91 ( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل
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اعالنات13   العدد )1103(  الخميس  10 كانون االول  2015
وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوني 
)إعالن ( 92املحكمة العسكرية  االوىل    

رزمة )2015/92 ( 
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني 

)إعالن ( 95املحكمة العسكرية  االوىل    
رزمة )2015/95 ( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني 

)إعالن ( 94املحكمة العسكرية  االوىل    
رزمة )2015/94 ( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني 

)إعالن ( 96املحكمة العسكرية  االوىل    
رزمة )2015/96 ( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم  وعناوين سكناهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية  املؤرشة  ازاء كل واحد منكم ادناه اذا اقتىض تبليغكم  يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية االوىل     خالل مدة ثالثون يوما من نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف 
تجري محاكمتكم غيابيا    وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  ويطلب من كافة املوظفني العموميني بالقاء القبض عليكم  وتسليمكم  اىل اقرب جهة 

عسكرية او مركز رشطة والزام االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات  املسؤولة بذلك.

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية االوىل



 
ودع فريق مانشسرت يونايتد اإلنجليزي 
الق�دم،  لك�رة  أوروب�ا  أبط�ال  دوري 
مبك�راً بالخس�ارة خ�ارج أرض�ه أمام 
فولفس�بورج األملان�ي بثالث�ة أه�داف 
مقاب�ل هدف�ن يف املباراة الت�ي أقيمت 
بينهم�ا يف الجول�ة السادس�ة واألخرية 
من املجموعة الثانية.دف�ع املانيو ثمن 
أخطاء خ�ط دفاعه غالياً، حيث فش�ل 
يف الحف�اظ ع�ى تقدم�ه به�دف مبكر 
س�جله أنتوني مارتيال يف الدقيقة 10، 
ل�ريد فولفس�بورج بهدفن س�جلهما 
نال�دو وفرييني�ا يف الدقيقتن 13 و29، 
قب�ل أن يتع�ادل مانشس�رت مج�دداً يف 
الدقيق�ة 82 بهديف ديالفوج�ي بالخطأ 
يف مرم�اه، إال أن األمل�ان انتزعوا الفوز 
بعده�ا بدقيقتن به�دف آخ�ر لنالدو. 
 12 إىل  رصي�ده  فولفس�بورج  رف�ع 
نقطة يف الصدارة، ولحق به لدور ال16 
آيندهوف�ن الهولن�دي برصيد 10 نقاط 
بفوزه عى سيس�كا موس�كو الرويس 
2-1، بينم�ا ج�اء مانشس�رت يف املركز 
الثالث برصيد 8 نق�اط لينتقل لبطولة 
الدوري األوروبي.أجرى لويس فان جال 
املدير الفني ملانشس�رت يونايتد تعديلن 
عى التشكيلة األساس�ية التي خاضت 
املب�اراة األخ�رية بالدوري أمام وس�ت 
ه�ام يونايت�د، حي�ث أرشك جويرم�و 
فاري�ال وممفي�س ديباي عى حس�اب 
شنايدرلن وبادي ماكنري، ولعب املدرب 
وب�دأ   ،1-3-2-4 بطريق�ة  الهولن�دي 
اللقاء بضغط هجومي مميز من خوان 
ماتا ومارتيال وديباي ومروان فياليني 
وجي�ي  شفاينش�تايجر  وباس�تيان 
لينجارد.وأسفر هذا الضغط عن إحراز 
مانشسرت يونايتد هدف مبكر بعد مرور 
10 دقائ�ق، حيث لعب مات�ا كرة بينية 
لينف�رد مارتيال باملرم�ى ويضع الكرة 
بس�هولة يف الش�باك، مس�جالً اله�دف 
الثان�ي ل�ه يف دوري أبط�ال أوروبا هذا 

املوسم. ولكن لم يهنأ الفريق اإلنجليزي 
كثرياً بهذا اله�دف، حيث أدرك أصحاب 
األرض التع�ادل م�ن ركلة ح�رة لعبها 
ري�كاردو ردوريجيز وخطفه�ا املدافع 

الربازييل نالدو بقدمه يف الزاوية اليرسى 
لدافي�د دي خي�ا، بعده�ا خ�رج صانع 
الهدف متأثراً بإصابته ليش�ارك مكانه 
مارس�يل ش�ايفر.أجاد ديتري هيكينج 

الب�ارزة، وتف�وق  اس�تخدام أس�لحته 
نش�اط  بفض�ل  فولفس�بورج  فري�ق 
العب�ي الخ�ط الوس�ط أندريه ش�ورله 

وجوش�وا  ووفرييني�ا 

وماكس�يم  ودراكس�لر  جيالفوج�ي 
أرنول�د وماكس كروس، وأثمر نش�اط 
أصح�اب األرض ع�ن ه�دف ث�ان رائع 
بعدما تالعب دراكس�لر وفريينيا بدفاع 

مانشسرت يونايتد بتبادل الكرة بينهما، 
قبل أن يس�دد األخري الكرة بس�هولة يف 
الش�باك مح�رزاً اله�دف الثان�ي، وكاد 
دراكس�لر أن يقت�ل املباراة بع�د انفراد 

تام باملرمى، لوال الرعونة بتسديد الكرة 
يف جس�د املدافعن. وزاد الطن بلة عى 
مانشس�رت يونايت�د بإصاب�ة مدافع�ه 
ماتي�و دارميان قبل خم�س دقائق من 
نهاي�ة الش�وط األول، ليج�رب فان جال 
ع�ى الدف�ع بالالعب الش�اب كامريون 
بورثويك جاكس�ون، ونشط مانشسرت 
يونايتد نس�بياً وأض�اع فياليني فرصة 
خط�رية، كما س�جل خوان مات�ا هدفاً 
يف الدقيقة األخ�رية، إال أن الحكم ألغاه 
بداعي تس�لل جيي لينج�ارد وتأثريه 
بينالي�و ح�ارس  دييج�و  رؤي�ة  ع�ى 
فولفسبورج للكرة. الشوط الثاني كان 
أكثر إث�ارة، ومليئاً بالف�رص الضائعة 
عى املرمين، حيث أنقذ دي خيا مرماه 
من عدة أهداف محققة، أبرزها تصدي 
إعجازي لكرة أندريه شورله، وتصويبة 
أخرى سددها أرنولد وأخرجها الحارس 
اإلس�باني بصعوبة بالغ�ة، حيث عانى 
دفاع الشياطن الحمر من ارتباك شديد 
نتيج�ة ب�طء كري�س س�مولينج ودايل 
بلين�د أم�ام رسع�ة األملان وقل�ة خربة 
جويرم�و فاريال وكام�ريون بورثويك.

ملانشس�رت  الهجوم�ي  األداء  تحس�ن 
يونايتد، إال أن تسديدات العبيه مارتيال 
وخوان ماتا وجيي لينجارد وممفيس 
ديب�اي افتق�دت الدقة نتيج�ة الترسع 
بحث�اً عن ف�وز ينقذ املانيو م�ن الوداع 

املبكر للتشامبيونز ليج.
بلغت اإلثارة ذروتها يف الدقائق العرشة 
األخرية، حيث سجل مانشسرت يونايتد 
هدف�ه الثان�ي ع�رب جيالفوج�ي العب 
وسط فولفس�بورج بالخطأ يف مرماه، 
إال أن املدافع الربازييل نالدو عاد مجدداً 
ليفس�د فرحة اإلنجليز، وأضاف الهدف 
الثال�ث لفريقه من ركل�ة ركنية ارتقى 
له برأس�ه، وتخبط دفاع مانشس�رت يف 
تش�تيتها من عى خط املرمى، ليرضب 
فولفس�بورج ثالث�ة عصاف�ري بحج�ر 
واحد، ه�ي الف�وز والص�دارة والتأهل 

لألدوار اإلقصائية.

خروج مبكر ملانشسرت يونايتد من دوري األبطال
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المستقبل العراقي/ وكاالت

أع�اد روجر في�درر الحاصل عى 17 لقب�ا يف بطوالت التنس 
األربع الكربى تشكيل فريقه التدريبي للعام املقبل وانفصل 
عن س�تيفان إدبرج وتعاقد مع ايفان لوبتش�يتش.وعمل 
إدب�رج املصنف األول عامليا س�ابقا كجزء من فريق يقوده 
مدرب فيدرر القديم سفريين لوتي منذ كانون الثاني/ يناير 
2014 وهي فرتة أحيا فيها فيدرر )34 عاما( مسريته لكن 
ب�دون إضافة املزيد إىل ألقاب�ه يف البطوالت الكربى.وقال 
فيدرر يف حس�ابه عى فيس�بوك: »بعد عامن ناجحن 
أود توجيه الش�كر إىل س�تيفان إدبرج - مثيل األعى 
وأنا صغ�ري - ملوافقت�ه عى االنضم�ام لفريقي«.

وأض�اف: »كان بمثاب�ة حلم تح�ول إىل حقيقة، 
رغم أن�ه كان من املف�رتض أن يكون فقط يف 
2014 فإن س�تيفان كان رائع�ا ووافق عى 
تمدي�د الرشاكة خالل هذا العام وأنا ممتن 
الكث�ري  لذل�ك بش�دة«.وتابع: »علمن�ي 
وتأث�ريه عى أدائ�ي س�يظل موجودا. 

س�يكون دائم�ا ج�زءا م�ن فريق�ي، 
سيظل سفريين لوتي الذي أعمل معه 

منذ 2008 مدربي الرئيي وسينضم 
لوبتش�يتش«.وتوىل  ايف�ان  إلي�ه 

الكروات�ي لوبتش�يتش الذي اعتزل 
يف 2012 بع�د مس�رية طويلة بلغ 
خالله�ا املركز الثالث يف التصنيف 

العاملي تدريب الكندي ميلوش 
لعام��ن  راونيت�ش 

حت�ى الش���هر 
املاض�ي.

عب�د  والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  اك�د 
الحس�ن عبط�ان ان ال�وزارة ماضية 
بإج�راء انتخاب�ات األندي�ة الرياضية 
املق�رر إجراؤه�ا يف ش�هر آذار املقبل. 
جاء ذلك خ�الل ترأس�ه الجتماع لجنة 
كتاب�ة التعليم�ات الخاص�ة بانتخابات 
االندي�ة 2016. وج�رى خ�الل االجتم�اع 
مناقشة املسودة االوىل للتعليمات الخاصة 
باالنتخاب�ات وايج�اد رؤى مش�رتكة ب�ن 
الجميع للوصول إىل مسودة متكاملة وشاملة 
تضع مصلحة الرياض�ة العراقية ذات أولوية.

واس�تندت لجنة كتابة تعليم�ات االنتخابات إىل 
نصوص يف قانون وزارة الشباب والرياضة والتي 
س�تكون منطلقا ألج�راء االنتخاب�ات، وبوصف 
ال�وزارة الجه�ة القطاعي�ة الراعي�ة للرياض�ة يف 

الع�راق. ودعا عبط�ان أعضاء اللجن�ة إىل رضورة 
اإلرساع م�ن االنتهاء من كتاب�ة التعليمات ليجري 
اإلع�الن عنها ومناقش�تها، مش�ريا إىل أن املهم هو 
تنفي�ذ ه�ذه التعليمات بمهنية عالية الس�يما وأن 
الجميع ينش�د التغيري االيجاب�ي ويتفق مع أهداف 
ال�وزارة يف تحقي�ق اإلصالح ، لذلك يج�ب ان تكون 
لدين�ا اإلرادة والعزيم�ة للم�ي يف عملن�ا. وق�دم 
عبط�ان ش�كره الكب�ري  إىل لجن�ة كتابة مس�ودة 
قانون االندية. هذا وحرض االجتماع مدير عام دائرة 
العالقات وكالة احمد عودة املوسوي ومعاون مدير 
عام دائرة الرتبي�ة البدنية بال�وزارة هيثم الجنابي 
ومع�اون مدير ع�ام دائرة الدراس�ات محمد هادي 
ومدير مركز املوهب�ة الرياضية د. عالء عبد القادر  
والخبري بالقانون الريايض صالح املالكي ود. إيمان 
صبي�ح ود. ظافر عبد الصاح�ب والصحفي محيي 
دواي ومدير قسم األندية نشأت عزيز ومديرة قسم 

االعالم د. عاصفة موىس.

 
العاصم�ة  ص�وب  الخمي�س  الي�وم  يتوج�ه 
البحرينية املنامة وفد منتخبنا الوطني للمبارزة 
للمش�اركة يف بطول�ة البحري�ن الدولية والتي 
نطلق منافساتها ما بن الحادي عرش والثالث 
عرش من شهر كانون اول الجاري .وقال امن 
رس اتحاد اللعبة زياد حس�ن ان وفد املنتخب 
سيكون برئاسة الدكتور اسامة صبيح ويضم 
ايضا الدكتور ظاف�ر ناموس مديرا والالعبن  
غيث احمد س�وادي يف فعالية س�الح الشيش 
وس�جاد اكرم يف فعالية س�يف املبارزة مبينا 
ان الثق�ة كب�رية باملنتخب ع�ى تحقيق أفضل 
النتائ�ج االيجابي�ة س�يما وان اتح�اد اللعبة بدأ 
يعتمد عى الخربات الش�بابية الواعدة التي نعول 
عليها كثريا يف تحقيق افضل االنجازات مستقبال 
.وأض�اف حس�ن ان هن�اك مش�اركة ثاني�ة 
للمنتخ�ب الوطن�ي يف بطولة الس�تاليت التي 

تقام يف مدينة اس�طنبول يف تركي�ا وبأرشاف مبارش 
من قبل االتحاد الدويل يوم الس�بت املقبل مبينا اىل ان 
الوفد املش�ارك فيها مكون م�ن  الدكتور عبد الهادي 
حميد رئيس�ا واملدرب حسن ثابت والالعبن هم عيل 
حبيب وحامد صاحب يف فعالية الش�يش .من جانب 
اخر أكد امن رس اتحاد املبارزة زياد حسن ان العراق 
حصل ع�ى دعم االتحادي�ن الدويل واالس�يوي خالل 
حض�ور العراق يف اجتم�اع االتحاد ال�دويل الذي أقيم 
يف مدينة كوانزو الصينية األس�بوع املنرصم .وأش�ار 
امن الرس اىل ان هناك رغبة ودعم من قبل االتحادين 
االس�يوي والدويل لالتحاد العراقي من قبل املشاركن 
يف اجتم�اع كوان�زو األس�بوع املن�رصم مبين�ا اىل ان 
الع�راق حصل عى التصنيف)B+  ( وهي بداية جيدة 
بالنسبة لنا لوضع الية عمل تتيح لنا كاتحاد مركزي 
ان نواكب التطورات التي تشهدها اللعبة عامليا سيما 
وان املنتخب�ات العراقية اس�تطاعت ان تحقق أفضل 
النتائج واملنافس�ة عى األلقاب يف املحافل الخارجية 

رغم كل الصعاب التي تقف بوجه طموحاتنا .

 
أكد االتحاد املرك�زي لكرة القدم دعمه الكامل 
ملهمة منتخبنا الوطني لكرة الصاالت يف بطولة 
نهائيات أسيا التي ستقام يف العارش من شباط 

املقبل يف العاصمة اإلوزبكية طشقند.
وذك�ر عض�و االتح�اد ورئي�س لجن�ة عادل 
اليارسي ، إن »االتحاد اعلن دعمه ومس�اندته 
للمنتخب لكرة الصاالت، وتوفريه معس�كرات 
داخلي�ه وخارجية وحس�ب الربنام�ج املقدم 

من مدي�ر الجه�از الفن�ي للمنتخب هيث�م عباس 
بعيوي«.

واضاف إن »العراق اصبح رقما صعبا فرض نفسه 
وبقوة عى الس�احة اآلسيوية يف لعبة كرة الصاالت 
رغ�م الظروف الصعب�ة التي يعيش�ها البلد و عدم 
وجود بنى تحتيه خاصة بهذه اللعبة ، لكن العراقي 

دائما يف الظروف الصعبة يحقق اإلنجازات«.
واشار اليارسي اىل إن »هذه املعسكرات ستتخللها 
مباريات تجريبية مع منتخبات قوية ، وذلك لزيادة 

االحتكاك واكتساب الخربة«.

الشباب تؤكد عىل إجراء انتخابات األندية 
يف موعدها املقرر

مبارزونا يشاركون يف بطولة البحرين 
الدولية

إحتاد الكرة يؤكد دعمه ملنتخب الصاالت

قاد لوكاس وزالتان ابراهيموفيتش تشكيلة من 
الص�ف الثاني لباريس س�ان جريمان إىل الفوز 
2-صفر عى ش�اختار دونيتس�ك لينهي النادي 
الفرن�ي صاح�ب االنف�اق الضخ�م املجموعة 
األوىل يف دوري أبط�ال اوروبا لكرة القدم بقوة.

وس�جل الربازييل لوكاس يف الدقيق�ة 57 بينما 
هز ابراهيموفيتش مهاجم السويد الشباك قرب 
النهاية ليحتل باريس سان جريمان املركز الثاني 

يف الرتتيب برصيد 13 نقطة من س�ت مباريات 
خلف ريال مدريد )16 نقطة( الذي سحق ماملو 
8-صفر يف العاصمة االسبانية. وأهدر شاختار 
القليل من فرص التسجيل واحتل املركز الثالث 
بثالث نقاط متقدم�ا بفارق األهداف عى ماملو 
لينتق�ل إىل الدوري االوروب�ي. وأراح لوران بالن 
مدرب باريس س�ان جريمان العديد من العبيه 
بينه�م القائ�د تياج�و س�يلفا والعب الوس�ط 
مارك�و فريات�ي بينما جلس ادينس�ون كافاني 
وتياج�و موت�ا وانخي�ل دي ماريا ع�ى مقاعد 

البدالء. وأتيحت لبطل فرنسا، الذي لم يهزم عى 
ملعب�ه يف دور املجموعات ب�دوري األبطال منذ 
عام 2004، فرصة جي�دة مبكرا عندما اقتنص 

ابراهيموفيتش تمريرة س�يئة من الحارس 
انط�ون كانيبولوتس�كي لكن تس�ديدته 

مرت فوق العارض�ة مبارشة. وافتتح 
لوكاس التس�جيل يف الشوط الثاني 
بتس�ديدة منخفض�ة م�ن خ�ارج 
منطقة الجزاء عقب انطالقة رائعة 

يف الوسط من بليز ماتودي.

 
كش�ف العب نادي القوة الجوية همام طارق، أنه سيتعاقد 
مع ن�ادي أودينيزي اإليط�ايل ووقع، مبينا أنه س�يخضع 
لالختب�ار يف الن�ادي من أجل تمثيله يف ال�دوري اإليطايل، 
فيما أكد الالعب بش�ار رس�ن ارجاءه عقدا من نادي 
س�ويرسي وس�ينظم لناد ايراني.وقال همام طارق: 
إن »ن�ادي أوديني�زي اإليطايل عرض 
لفريق�ه  االنضم�ام  علي�ه 
الكروي«، مبين�ا أنه »وقع 

عقدا مع النادي وس�يخضع لالختبار من أجل حسم التعاقد بصورة 
نهائية«.وأض�اف طارق أنه »س�يغادر إىل إيطاليا بعد انتهاء بطولة  
آس�يا األوملبية التي س�تقام يف قطر الرتباطه مع املنتخب األوملبي«.
ويف الس�ياق ذاته أكد الالعب بش�ار رس�ن أنه »تلقى عرضا من ناد 
سويرسي من أجل تمثيله بمنافسات الدوري السويرسي«، مشريا 
إىل أنه »رفض العقد الس�ويرسي بس�بب قلة التخصيصات املالية 
وفض�ل البقاء مع القوة الجوية«.وتابع رس�ن أن�ه »تلقى عرضا 
آخر من نادي س�بهان اإليران�ي إال أن انضمام�ه للنادي مرهون 
بقناعة النادي بمستواه كونه يعتقد أنه مازال مصابا وال يمكنه 

اللعب«.

ابراهيموفيتش يقود سان جريمان هلزيمة شاختار اوروبيًا

مهام طارق خيترب يف أودينيزي اإليطايل

فيدرر ينفصل عن إدبرج ويتعاقد
مع لوبتشيتش
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أبل تطلق أول نسخة عربية من سريي
أطلق�ت رشك�ة أب�ل الثالث�اء أول 
نس�خة باللغة العربي�ة من خدمة 
يف  )س�ري(  الرقمي�ة  املس�اعدة 
االمارات العربي�ة املتحدة واململكة 
العربي�ة الس�عودية وه�و م�ا قد 
يجعل هواتفها آيفون أكثر جاذبية 
فيس�وق مزدهرة بها أكثر من 30 

مليون شخص.
وته�دف ه�ذه الخط�وة إىل جع�ل 
األشخاص الذين يعيشون يف هذين 
البلدي�ن قادري�ن ع�ى اس�تخدام 
سري بلغتهم األصلية عى هواتف 

آيفون واجه�زة الكمبيوتر اللوحي 
آيب�اد وس�اعة أب�ل. وتح�ذو حذو 
جوجل التي تدعم بالفعل هواتفها 
نظ�ام أندروي�د بخاصي�ة البح�ث 

الصوتي باللغة العربية.
وق�ال بول ب�الك مدي�ر االتصاالت 
ال�رق  آي.دي.يس  يف  واإلع�الم 
األوسط وتركيا وأفريقيا »هذه جزء 
من مراعاة االعتبارات االستهالكية 
والش�خصية يف االجهزة املبنية عى 
تقني�ة املعلوم�ات الت�ي نراه�ا يف 

جميع مستويات الصناعة.«

أصبح�ت مدين�ة »أويمياك�ون« 
منذ ب�دء الكون أب�رد مدينة عى 
وج�ه األرض، حي�ث تصل درجة 
الح�رارة يف الش�تاء إىل 50 تحت 
الصف�ر، فدرجة الحرارة اآلن 43 
تح�ت الصف�ر، ويف س�نة 1924 
س�جلت أدن�ى درج�ة ح�رارة يف 
املدين�ة وكان�ت 71 درجة تحت 

الصفر. 
»أويمياك�ون«  مدين�ة  وتق�ع 
إح�دى  س�اخا  جمهوري�ة  يف 
جمهوريات الفيدرالية الروسية، 

اتحادي�ة  دول�ة  روس�يا  حي�ث 
تتكون من 83 كيان فيدرايل منها 
21 جمهورية، توجد أويمياكون 
يف قل�ب وادي يرتف�ع 750 م�را 
ع�ن س�طح البح�ر، وتحيط به 
جبال ارتفاعه�ا 1100 مر، مما 
يتس�بب يف حبس الهواء القارس 
ال�رودة يف ال�وادي، وه�و األمر 
ال�ذي يفاق�م من قس�وة طقس 
مدينة أويمياكون، جدير بالذكر 
يتج�اوز  ال  املدين�ة  س�كان  أن 

عددهم 500 نسمة.
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امليزان

؟؟هل تعلم
العقرب اذا أُحيط بالنار يلسع نفسه،ويموت

األفيال تبكي عندما تكون حزينة
الطف�ل ال يمكن�ه الب�كاء حقيقة قب�ل مرور 
خمسة أسابيع عى األقل بعد الوالدة . . إذ تبدأ 

حينئٍذ فقط القنوات الدمعية يف عملها
أن املخ البرى يتك�ون من أثنى عر مليون 
خلية تسيطر عى العضالت واألعصاب وأجهزة 

الجسم املختلفة
أول ب�ر نفطية ُحفرت يف العالم كانت يف والية 

بنسلفانيا األمريكية عام 1859
أن أطول الحروب يف العالم هي حرب املائة عام 
بني فرنسا وبريطانيا، عام 1338م، واستمرت 

حتى عام 1453، أي دامت 115 عاماً
أن أول حديقة حيوان انشئت يف العالم . . كانت 

يف باريس عام 1793م

يوم جديد للقيام بعمل مش�رك – بوسعكم 
توقيع عقد او اتمام خطبة او زفاف . هنالك 
تأثرات س�لبية وقد تكون متاعب عائلية او 
مهنية . ال ترتجل املواقف . تجنب اإلنتقادات 
يف العم�ل . يف س�اعات العرص تنش�غلون يف 

اعادة ضبط اموركم املالية

تج�دون  لكنك�م  لديك�م  العم�ل  يراك�م 
تعاونا من الزمالء – مارس�وا نش�اطا بدنيا 
للمحافظ�ة عى لياقتك�م . باك�ر اىل عملك 
وال تلته . االنش�غاالت كثرة وقد ال تنجح يف 
اتمامها . نظم وقتك وال تقرص . يف س�اعات 
العرص تنجحون يف التفاهم مع رشكائكم . 

تشتد رغبتكم يف التقرب من احبائكم وتعزيز 
العالق�ة معه�م – ي�وم مناس�ب ملمارس�ة 
نش�اط فني اوادبي . هذه فرة اس�تثنائية 
ورائعة . يبتس�م لك الح�ظ و تكون فرحتك 
كب�رة . تهتم باس�تعادة موقعك وتتحمس 

لبدء تنفيذ مروع طال انتظاره .

تحتل االمور البيتية والعائلية القسط االكر 
من تفكرك�م – بوس�عكم التفاهم وتعزيز 

العالقة مع افراد العائلة .
قد تضطر اىل االهتمام بتصليحات منزلية او 

غرها فال تفقد االتزان وثقة األحبة .

تنشطون يف الدراسة والسفر واالتصاالت – 
بوسعكم اجتياز امتحان – تعززون العالقة 
مع اخ او جار . تستوعب الظروف و تتكيف 
معها بس�هولة . انها فرة تواصل بناءة مع 
االخرين . تتمتع بنش�اط ذهني يس�مح لك 

باملنافسة القوية .

ثمة فرصة ملكس�ب مايل يك�ون عى االغلب 
م�ن عم�ل اض�ايف – منكم م�ن يحصل عى 
هدي�ة او جائ�زة . ترك�ز األمور ع�ى امور 
مايل او تقلق ملصاريف طبية و استش�فائية 
طارئة . ناقش العق�ود و املعامالت االدارية 

بتأن ودقق بالتفاصيل .

تبدأون اليوم فرة افضل من س�ابقها تعيد 
اليكم ثقتكم بانفس�كم وتنجحون يف الدفع 

بمصالحكم – شعبيتكم يف تصاعد .
ان هذه الفرة تحمل انجاز او تطور الفت. 

ال تهملها وكرر املحاولة.
قد يبتسم لك الحظ .

تراج�ع صحتكم وينتابكم ش�عور بالتعب 
واملل�ل – اخل�دوا اىل الراح�ة وحاول�وا فقط 
انجاز ما بوس�عكم من عمل عاجل. يس�ود 
س�وء التفاهم . تخف وترتك و تشعر بامللل 
. فق�د تتأخ�ر املعام�الت أو تلغ�ى ترغب يف 

األبتعاد عن األجواء الصاخبة .

تنش�طون اجتماعي�ا وتس�عدون م�ن لقاء 
االصدق�اء وتعاونه�م معك�م – منك�م م�ن 
يتلق�ى دع�وة لحض�ور حف�ل او مناس�بة 
س�عيدة . تجنب العن�اد وكن أكث�ر انفتاحا 
ع�ى آراء و مواق�ف اآلخرين . ال تتكاس�ل و 
بادر اىل تصحيح األخطاء واستعادة موقعك. 

ي�وم جي�د ملن يبحث ع�ن عم�ل او يرغب يف 
ادخ�ال تغير ع�ى طبيعة عمل�ة ينتة اليكم 
املس�ؤولون ويقدرون جهودكم . قدم افضل 
ما لديك و ال تتهرب من املس�ؤوليات املوكلة 
اليك او من اداء الواجب ألنك ترض بمصلحتك 

. أدعوك اىل استثمار كل فرصة جيدة .

تنش�طون يف الس�فر واالتص�االت البعي�دة 
– ي�وم مناس�ب الج�راء مقابل�ة او اجتياز 
امتحان . ال تستسلم بل كرر املحاولة وثابر 
حتى تصل اىل هدفك . انها افضل ايام الشهر 
وس�رتفع حظوظك و ربما تقوم برحلة او 

تشارك يف احتفال او تناقش موضوعا . 

تعي�دون تنظي�م امورك�م املالية املش�ركة 
والفرصة متاحة ملكس�ب مصدرة رشاكة او 

تعويض – ال تهملوا صحتكم .
تناقش موضوع تمويل أو قرض ما .

تناقش مواضيع مهم�ة و تعيش امتحانات 
صعبة .

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 ممثل سوري مثل شخصية كوميدية 
وبيع من قبقابه مئات اآلالف

2 لزم الفراش o ثعبان ش�ديد الس�مية 
ذو أوداج منتفخ�ة كان من مقدس�ات 

قدماء املرصيني
3 بمعن�ى o حيوان حاف�ري متوحش 

افريقي )كلمتان(
4 قطع o نصف بليغ o متشابهان

5 منازلة
6 يف اع�ى البي�ت مضيئة o ذو س�لطة 

وسطوة
 o )7 م�ن اس�ماء النب�ي محم�د )ص

ثعبان ضخم هارص
8 دافع وردع o حجاب o نصف اشقر

9 أديب عربي حائز جائزة نوبل
10 خليج عى البحر األحمر

1 نقود o أحد األصابع )معكوسة(
2 نمو وتقدم حضاري o أذاع عر األثر 

o كذب وادعاء ما ليس حقيقيا
3 م�ن األط�راف o حيوان مث�ل األرنب 

والفأر o متشابهان
4 مقت�رص ع�ى o م�ادة تس�تخدم يف 

تجبر الكسور )معكوسة(
5 حق يعطى للركات من الحكومات 

للتنقيب عن النفط مثال )معكوسة(

6 قصة o شاطئ
7 آلة موسيقية الكرونية ذات مفاتيح 

كالبيانو o نقل اليشء إىل أعى
املدين�ة   o )مبعث�رة(  لي�ي  طائ�ر   8

الشهباء يف سوريا o ثلثا شوق
9 يف بط�ن امل�رأة حيث تتك�ون الحياة 
o يق�وم بالعمل بش�كل متواصل دون 

انقطاع
10 مسلسل كوميدي سعودي هادف

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
كيلو من عجينة امللفيه

60 جرام زبده
ثالثة أرباع كوب سكر

4:5 موزات
ربع معلقة قرفه

معلقه صغره بر برتقال
طريقة تحضر موز تاتان

1. يس�خن الف�رن ع�ى درج�ة ح�راره 
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2. عى نار هاديه يذوب السكر ثم تضاف 
قطع الزبده يوضع الكراميل ىف صينيه و 
تض�اف رشائح املوز ترش القرفه و بر 

الرتقال.
3. تفرد عجينة امللفيه بسمك نص سم و 

تقطع عى شكل الصينيه.
4. توض�ع العجين�ه ع�ى الصينيه فوق 
خليط املوز والكراميل و تساوى األطراف 
و اتاك�دى ان�ك قفلتيه�ا م�ن الجن�اب 

كويس.
5. تدخ�ل الصيني�ه الفرن م�ن 20 ل 30 
دقيقه حتى يحم�ر الوجه ترك الصينيه 
حت�ى تصبح دافئ�ه ثم تقل�ب. صحه و 

هنا.

موز تاتان

معلومات  عامة

فوائد ورق الغار
تعال�ج أم�راض الجه�از التنف�ّي كالرش�ح، 
وااللتهاب�ات  اإلنفلون�زا  أع�راض  وتخّف�ف 
املختلف�ة، وتحمي م�ن العدوى. تعّزز نش�اط 
الجهاز الهضمّي، وتحّفزه عى القيام بوظائفه 
بصور أفضل، فتحّسن عملّية الهضم، وتسّهل 
حرك�ة األمعاء، وتط�رد الغ�ازات. تخّفف من 
الحرق�ة والحموض�ة التي تصي�ب املعدة عند 
تناول بع�ض أن�واع الطعام، لدى األش�خاص 
الذي�ن يعانون من حساس�ّية يف املعدة. ُتخّفف 
املفاص�ل،  والتهاب�ات  الروماتي�زم  آالم  م�ن 

واألوج�اع املختلف�ة الت�ي تصي�ب أّي مكان يف 
الجسم وخاّصًة الصداع النصفّي أو الشقيقة؛ 
وذلك ألّنه ينش�ط ال�دورة الدموي�ة. ُتقلّل من 
نس�بة الس�كر والكولس�رول يف الدم، لذا فهو 
يعال�ج اضطرابات الس�كرّي لدى األش�خاص 

املصابني بهذا املرض بشكل فّعال.
يحت�وي عى مجموع�ة من امل�واد واألحماض 
الت�ي تس�اعد يف املحافظ�ة عى صح�ة القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة، فتحم�ي م�ن الس�كتات 

القلبّية، وتصلب الرايني.

الكائنات احلية يف الفضاء موجودة !!

من هنا وهناكطــرائـف

حسني الساعدي

* م�ات حاك�م إح�دى البالد, فس�ألوا 
قريب�ا ل�ه أن يق�رأ عى ق�ره ويلقنه 
وكان الرج�ل ب�ه حم�ق , فق�ال لهم : 
ذلك رجل ع�اش يف حياته ال يقبل مني 
نصحا , وما أحس�به ق�د غر طبعه يف 

مماته .
* ُعرض ع�ى أحد مدع�ي العلم كتابا 

بالفارس�ية ليقرأه ل�ه . فتعلل الرجل 
ب�رداءة الخ�ط واس�تحى أن يقول أنه 
يجهل الفارسية , فقال صاحب الكتاب 
محنقا . وعالم إذن تضع هذه العمامة 
فوق رأس�ك كأنه�ا الرح�ى ؟!!! فخلع 
الرج�ل عمامته ووضعه�ا جانبا وقال 
ل�ه : ه�ذه العمام�ة فاس�ألها, فإنها 

صاحبة العلم الذي تبتغيه .
* نظر أعرابي إىل رجل س�مني , فقال: 

أرى عليك قطيفًة ِمن نسج أرضاِسك
* س�أل واح�د س�يفويه ع�ن حفظه 

القرآن , فقال: أحفظه آية آية . 
فقي�ل ل�ه: فم�ا أول الدخ�ان؟ ق�ال: 

الحطب الرطب.
* مدح أعرابي نفس�ه فقيل له: أتمدح 

نفسك؟
يش�تمني  ع�دو  إىل  أفأِكله�ا  فق�ال: 

ويذمني ؟!!

قال تيم بيك، رائد الفضاء الريطاني 
الشهر، إن العلماء بصدد اكتشاف 
األخ�رى،  الكواك�ب  ع�ى  الحي�اة 
مؤكدا إجاب�ة الباحث�ني قريبا عن 
السؤال املحر الذى أثار جدال كبرا 

وهو«هل نعيش بمفردنا؟«.
ووفقا للموقع اإللكروني لصحيفة 
»دايى ميل« الريطانية فقد رصح 
رائد الفضاء تيم بيك »هناك فرصة 
كب�رة س�تمكننا م�ن التأك�د من 
وج�ود حي�اة يف نظامنا الش�مي، 

وس�أكون مندهش�ا للغاي�ة إذا لم 
تك�ن هناك حياة يف أماكن أخرى يف 
الكون«.وأوضح رائد الفضاء أنه ال 
يتوقع أن يرى رجاال صغار الحجم 
بأش�كال غريبة يخرجون من حفر 
الكوكب األحمر، لكن يتوقع أن يتم 
اكتشاف كائنات غريبة عى أسطح 
أقمار الكواك�ب املختلفة مثل قمر 
كوكب زحل أو عطارد، الحتوائهما 
عى محيطات ضخمة، قائال »أينما 

وجد املاء وجدت الحياة«.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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يضع رسه يف »غدي«
ات امض���اء

ريم قيس كّبة 

مس���احة لل���رأي

رزقه الله بابنتني جميلتني.. وألنه كان يسكن يف »حارة مشّكل« ذات 
القي�ل والق�ال التي لم تكن لترتك أح�دا يعيش يف حال�ه دون التدخل يف 
أدق ش�ؤون حياته.. فقد كان مضطرا ألن يخرس األفواه بإرصاره عىل 
مج�يء أخ للطفلتني.. وإذ حملت زوجته وعل�م بأن الجنني ذكر لم تدم 

فرحته طويال حني صدمه خرب احتمال أن يولد طفله معاقا..
دارت األف�كار يف رأس »ليب�ا« وه�و يبح�ث ع�ن األس�تاذ “فوزي” 
م�دّرس املوس�يقى ال�ذي تتلم�ذ عىل يدي�ه وجعله يعش�ق آل�ة البيانو 
ويصبح موس�يقيا.. وكان متيقنا من أن أس�تاذه س�يضع النقاط عىل 
ح�روف حريته: فهل يتخلص من الجنني فينجي�ه من العيش يف معاناة 
واحتياجات خاصة؟ أم..؟ وينصحه األستاذ قائال “دع طفلك يلعُب دوره 
يف الحياة”.. يأخذ “ليبا” بنصيحة أستاذه ويعود إىل زوجته ليمنح ولده 
اسما قبل أن يولد.. ويرى »غدي« النور وهو طفل ناقص النمو.. طفل ما 
إن يكرب قليال حتى يبدأ بالرصاخ وبإطالق األصوات الغريبة وهو جالس 
عند الشباك.. فيضيق به سكان الحارة ويتشاءمون منه ويطلقون عىل 
ضجيجه صوت الشيطان.. ويقررون تقديم شكوى للبلدية لعلها تأخذ 
ه�ذا الصبي إىل مؤسس�ة مختصة ترعاه وتخلّص الح�ي منه.. يرتعب 
األبوان من فكرة أخذ طفلهما املس�كني الربيء الذي توس�ما فيه حّس�ا 
مرهفا يجعله ينصت للغناء واملوس�يقى فيبدو أش�به بم�الك.. وأخريا 
يتوص�ل »ليبا« إىل حل ينقذه من ورطته.. فيجمع س�كان الحي ويزعم 
أمامهم أن ابنه قد نطق أخريا وقال إنه يصدر هذه األصوات ألنه لم يعد 
يج�د يف الحي إال الرشور.. وبأنه س�يكّف عن ذلك م�ا إن يرعوي البرش 
وتصف�ى نواياهم ويكفون عن رشورهم.. وكان رهان األب معتمدا عىل 
معرفته بكل أرسار الحارة وخباي�ا بيوتها.. تنطيل كذبة »ليبا«عىل أهل 
الح�ي.. وتبدأ عدوى الخري لترسي بينهم.. ويش�كّ�ل “ليبا” بمس�اعدة 
صديقني قريب�ني خلية عمل متكامل�ة تلّبي طلبات املريدي�ن.. فتنهال 
النذور عىل املالك الصغري وعىل أهله.. وتتحول “حارة مش�كّ�ل” بفضل 
ذلك الطفل املعاق بابتس�امته الربيئة من بؤرة لل�رش والنميمة والغش 
والخ�داع والعنرصية إىل مدينة فاضلة مصغرة.. ينعم س�كانها باملحبة 
والتكاف�ل وفعل الخري.. ويصبح اس�م الحارة “ش�ارع غ�دي املالك”.. 
وبعد عودة راعي كنيس�ة الح�ي من الفاتيكان يخ�ربه »ليبا« بحقيقة 
أمر ولده.. فيطلُب منه »أبونا« أن يعرتف أمام الجميع بكذبته.. ويفعل 
صاغ�را.. ولكن هيهات أن يصدقه أح�د!.. بل يرّص الجميع بأن “غدي” 
ليس سوى مالك أرسله الله لهداية البرش! ليست هذه قصة من الرتاث.. 
وإنما هي فيلم لبناني أبدع كتابته وتمثيل بطولته املمثل القدير »جورج 
خّباز«.. وأبدع يف إخراجه »آمني دّرة«.. فيلم ٌأخذ عنوانه اسم »غ�دي«.. 
وب�دت أحىل عبارة ُيخت�م بها هذا الفيلم الرائع حينم�ا يتذكر »ليبا« ما 
قال�ه له أس�تاذه العجوز ذو اللحية البيضاء ح�ني لجأ إليه ذات حرية.. 
إذ يحدثه عن قصة املوس�يقار الكبري موزارت.. ال�ذي ولد بكلية واحدة 
وقل�ب ضعي�ف.. ويعق�ّب عىل القص�ة قائال »لو كان ثم�ة »إيكو« )أو 
س�ونار( يف ذلك الزمن لرّبما كان�ت البرشية قد خرست إبداع موزارت!.. 

فدع ابنك يولد ويعيش ويأخذ دوره يف الحياة..«
من يدري؟.. قد يضع الله رسه يف جسد طفل بريء معاق!

كان هواة الكتابة شعرا ونثرا وتعليقا حتى وقت قريب يرسلون ما تجود به أقالمهم 
النامي�ة إىل الصح�ف واملجالت، وينتظرون بتلهف أليام وأس�ابيع لعلها تنرش لهم بضعة 
أس�طر يف بريد القراء، فيقتنون الصحيفة ويتباهون بم�ا ُنرش لهم فيها أمام معارفهم. 
وكان�ت مص�ادر املعرفة والثقافة ه�ي الكلمة املطبوع�ة عىل ال�ورق، وكان من املناظر 
املألوف�ة يف ع�رص ما قبل اإلنرتنت أن ترى العديد من الش�باب يحمل�ون معهم كتابا غري 
م�دريس كداللة عىل اهتمامه�م الثقايف حتى وإن ل�م يقرأوا ذلك الكت�اب الذي يحملونه 
معه�م أينم�ا ذهبوا. وأعرف ش�ابا بقي يحمل كتابا معينا ألش�هر وأش�هر حتى اس�مر 
غالف�ه من تعرق يديه، لم يفتحه إال مرة واحدة ليضع بعض الخطوط بصورة اعتباطية 
وعشوائية تحت سطر هنا وسطر هناك ليثبت ملن يفتح الكتاب أنه لم يقرأه فحسب بل 
ودرس�ه بتعمق وأش�ار عىل بعض مقاطعه املهمة! ويف فرتة م�ا قبل عرص اإلنرتنت كان 
اإلنس�ان يتعامل مع الثقافة واملعرفة باحتكاك مب�ارش وتفاعيل بني املتلقي واألكاديمي 
واملتخص�ص والناق�د والباحث يف معادل�ة متطورة تمنح التعلم روح�ا ال تجدها يف هذه 
الشاش�ة الصغرية العجيبة التي تكاد أرنبة أنف�ك أن ترتطم بها وأنت تبحلق يف ما يظهر 
عليها لساعات وس�اعات. لقد جاء اإلنرتنت لُيساوي بني الجميع، املثقف واألمي، الذكي 
والغب�ي، املتحرض واملتخل�ف، املوهوب والق�ارص، املعلم واملتعلم، وقد ي�رس لهم جميعا 
الوص�ول إىل الش�بكة العنكبوتي�ة الت�ي تربط كل س�كان الك�رة األرضي�ة، يتحاورون، 
ويتبادل�ون األف�كار، واآلراء الراقي�ة والهابطة، وينتقدون من هم أرق�ى منهم ومن هم 
أدن�ى منهم، م�ن خالل مواقع تواصل إلكرتونية ال يمك�ن تحجيمها وال ردع من يمارس 
من خاللها أنش�طته الفكرية واألخالقية واملزاجية والذوقية! اإلنرتنت أس�قط الحواجز، 
ب�ني الجاهل والعالم، وألغى الكثري من حدود االح�رتام واللياقة وآداب التخاطب واألمانة 
الفكري�ة والنزاه�ة، وفتح األب�واب مرشعة أمام الرسق�ات األدبية وصار من الس�هولة 
نق�ل فق�رة أو جملة من موضوع منش�ور، وإلصاقها يف مق�ال أو مداخلة يدعي كاتبها 
أنه�ا من بنات أفكاره، وال يخج�ل من هذه اللصوصية املوثق�ة.. ووصلت الوقاحة عند 
بع�ض معوقي الثقافة التجاوز ع�ىل األحياء واألموات من رواد الفك�ر واألدب والثقافة، 
وال تس�تغرب من رؤية نكرة ينتقد أو يقلل من قيمة ش�خصيات مش�هود لها بأدوارها 
البارزة يف مجاالتها. ولقد أتاح اإلنرتنت عرب مواقع التواصل االجتماعي الفرصة ملن كان 
يحلم بنرش سطر واحد له يف جريدة ألن ينرش ما يسميه أدبا أو شعرا أو نقدا، وهو مجرد 
تس�فيط كالم ساذج وخربشة، لينربي عدد من مدمني فيسبوك إلبداء عالمات اإلعجاب، 
وكلما زاد حجم الس�خف والسطحية يف ما هو منش�ور، ازداد عدد املعجبني واملصفقني، 
ورسع�ان ما تطل�ق عليه األلقاب فيصبح الش�اعر الكبري، واألديب الف�ذ، والناقد الالمع 
والفنان املب�دع.. وتصبح لصاحبنا جوقة من املعجب�ني واملؤيدين قد يلتقيهم يف مقاهي 
حارته ويدفع عنهم ثمن الش�اي. يجلس مدمنو اإلنرتنت ساعات طويلة يديرون معارك 
دون كيش�وتية يف الدين والسياس�ة والثقافة، يهاجمون وينتق�دون ويمدحون ويذمون 
بأس�مائهم الرصيح�ة أو املس�تعارة، وكل منه�م عىل لس�انه قاموس م�ن مصطلحات 
االبتزاز األخالقي والعاطفي والديني والس�يايس والوطني للتقسيط أو للرفع والتصعيد. 
اإلنرتن�ت وهو أعظم وأرقى اخرتاع أنجبه العقل البرشي منذ اخرتاع الس�ومريني للكتابة 
والعجلة، منح الفرصَة للجميع الستخدامه، لكن لألسف الشديد لم يستطع أن يفرق بني 
الغث والس�مني، بني النافع واملؤذي وبني أطياف املستخدمني، فاكتظت ماليني املواقع يف 
العال�م بغوغاء النرش اإللكرتوني يمارس�ون رسقة امللْكيات الفكرية، وتفخيخ الش�باب 
املغيب والتصفيق للتفاهة والسذاجة ومخاصمة الثقافة، مقيمني امرباطوريات لنفايات 
الفك�ر والعفن وتلويث البيئة اإللكرتونية، ليس بأقل خطرا من تلويث مناخ العالم. فهل 

من مؤتمر عاملي للحد من تلوث البيئة اإللكرتونية؟
 أو ه�ل م�ن مظاه�رات تدع�و إىل التخلص من نفاي�ات اإلنرتنت كتل�ك التي حدثت 

منتصف عام 2015 للتخلص من نفايات شوارع بريوت؟

فيصل الياسري

نفايات اإلنرتنت

ف��ي ذك��رى وف�����اة ال��رس���ول االع��ظ��م
الشعر يبكي دمًا

قصيدة حسان بن ثابت

..............................

بطيبَة َرْسٌم للرُّسول َوَمْعَهُد = ُمِنرٌي، َوَقد َتْعُفو الرُُّسوُم وَتْهم�َ�ُد

وال َتْنَمحي اآلياُت ِمن َداِر ُحرَْمٍة = بها ِمْنرَبُ الهادي الذي كاَن َيْصعَ�ُد

وَواِضح ُ آياٍت ، َوَباقي َمَعالٍِم ، =َوَرْبٌع لَُه فيِه ُمَصىلىَّ َوَمس��ْ�ِجُد

ِبها ُحُجرَاٌت كاَن َيْنِزُل َوْسَطها = ِمَن الله نوٌر ُيْسَتَضاُء، َوُيوق��َ�ُد

َمعالُِم لْم ُتْطَمْس عىل الَعْهِد آُيها أَتاَها= الِبىَل، فاآلُي منها َتج�َ�دىَُّد

ِْب ُمل�ْ�ِحُد عرَْفُت ِبَها َرْسَم الرُّسوِل وَعْهَدُه، = َوَقرْبَاً ِبِه َواَراُه يف الرتُّ

َظلِلُْت بها أبكي الرّسوَل، فأْسَعَدْت = ُعيون، َوِمْثالها ِمَن الَجْفِن ُتس�عُد

ُر آالَء الرّسوِل، َوَم�ا أَرى = لَها ُمحِصياً َنْفيس، فَنفيس تب�لىَُّد َتَذكىَّ

َعٌة َقْد َشّفَها َفْقُد أْح�َمٍد، = َفَظلّْت آلالِء الرُّسوِل ُتع��َ�دُِّد ُمفجىَّ

َوَما َبلََغْت مْن كّل أْمٍر َعشِ�ريَُه، = َولِكّن َنفيس َبْعَض ما فيِه ت�حَمد

أطالْت ُوقوفاً َتْذِرُف الَعنُي ُجْهَدها = َعىل َطلَِل الَقرْبِ الّذي ِفيِه أْح�َمُد

َفُبوِركَت، يا قرَب الرّسوِل، وبوِركْت = ِبالٌَد َثَوى فيَها الرِّشيُد املُس�َ�دىَُّد

ُد َوُبوِرَك لَْحد ٌ منَك ُضّمَن َطّيباً، = َعليِه بناُء من صفيٍح، ُمَن���ضىَّ

َتِهيُل َعلَْيِه الرَتَْب أْيٍد وأْعنُيٌ = عليِه، وقْد غاَرْت بذلَِك أْس��ُعُد

���ُد لقد َغّيبوا ِحلْماً وِعلْماً َوَرحمًة، =َعِشّيَة َعلّْوُه الّثرَى، ال ُيوَسىَّ

َوَراُحوا بُحْزٍن ليس فيِهْم َنبيُُّهْم، = َوَقْد َوَهَنْت منُهْم ظهوٌر، وأعضُ�ُد

ماوات َيْوَمُه، =َوَمْن قْد َبَكْتُه األْرُض فالناس أكَمُد ُيبّكون َمْن َتبكي السىَّ

َوَهْل َعَدلَْت َيوْماً َرِزّيُة َهالٍِك =َرِزّيَة َيوٍْم َماَت ِفيِه ُمَح����ّمُد

َع فيِه منِزُل الوَْحِي َعنُهُم، = َوَقد كان ذا نوٍر، َيغوُر وُين�ْ�ِجُد َتَقطىَّ

َيُدلُّ عىل الرّحمِن َمْن يقَتدي ِبِه، = َوُيْنِقُذ ِمْن َهْوِل الَخزَاَيا وُيرِْش��ُد

إماٌم لَُهْم َيْهِديِهُم الحقىَّ َجاِهداً، = ُمعلُِّم صْدٍق، إْن ُيِطيعوُه َيس�َعدوا

َعُفوٌّ عن الزاّلِّت، َيقبُل ُعْذَرهْم، = وإْن ُيحِسُنوا، فالله بالَخرِي أج�ْ�وَد

وإْن َناَب أْمٌر لم َيقوموا بَحْمِدِه، = َفِمْن ِعْنِدِه َتْيِسرُي َما َيَتش�َ�ّدُد

َفَبْيَنا ُهُم يف ِنْعَمِة الله بْيَنُهْم = دليٌل به َنْهُج الّطريَقِة ُيْقَص���ُد

عزيٌز علْيِه أْن َيِحيُدوا عن الُهدَى، = َحريٌص عىل أن َيستِقيموا وَيْهَتدوا

َعُطوٌف َعليِهْم، ال ُيَثّني َجناَحُه = إىل َكَنٍف َيْحنو عليهم َوَيْمه�ِ�ُد

َفَبْيَنا ُهُم يف ذلَك الّنوِر، إْذ َغَدا = إىل ُنوِرِهْم َسْهٌم من املَْوِت ُمقصِ�ُد

فأْصَبَح محُموداً إىل الله َراِجعاً، = ُيَبّكيِه َجْفُن املُرَسالِت َوَيحم�َ�ُد

وأمسْت ِبالُد الَحرْم َوحشاً بقاُعها، = لَِغْيَبِة ما كاَنْت مَن الوَْحِي تعه�ُد

ِقفاراً ِسَوى َمْعموَرِة اللىَّْحِد َضاَفها = َفِقيٌد، ُيَبّكيِه َبالٌط وَغرْق�ُد

َوَمْسِجُدُه، فاملوِحشاُت لَِفْقِدِه، = خالٌء لَه ُ ِفيِه َمقاٌم َوَمْق��َعُد

وِبالَجْمرَِة الُكرْبَى لُه َثّم أْوحشْت = ِدياٌر، وَعرَْصاٌت، َوَرْبٌع، َوم��ْولُِد

َفَبّكي َرسوَل الله يا َعنُي َعرْبًَة = وال أعرَِفْنِك الّدْهَر دمَعِك َيْجَمُد

ُد َوَما لِك ال َتْبِكنَي ذا الّنْعَمِة الّتي = عىل الّناِس ِمْنها سابٌغ َيَتَغ���مىَّ

َفُجودي َعلَْيِه بالّدموِع وأْعِويل = لَِفْقِد الذي ال ِمْثُلُه الّدهَر ُيوَج��ُد

َوَما َفَقَد املاُضوَن ِمْثَل ُمَحّمٍد، = وال ِمْثُلُه، حّتى الِقَياَمِة، ُيْفق��َ�ُد

ُد أَعفىَّ وأْوَف ِذّمًة َبْعَد ِذّمٍة، = وأْقرََب ِمْنُه ناِئالً، ال ُين���َ�كىَّ

وأْبَذَل ِمنُه للّطريِف َوَتالِ�ٍد، = إذا َضّن معطاٌء بما كاَن ُيت��ْ�لُِد

وأكرََم َحيىَّاً يف الُبُيوِت، إذا انتمى، = وأْكرََم َجدىَّاً أْبَطِحيىَّاً ُيس���َ�وىَّد

وأْمَنَع ِذْرَوات، وأْثَبَت يف العُ�ىل= َدَعاِئَم ِعزٍّ شاِهقات ٍ ُتش����يىَُّد

وأْثَبَت َفرْعاً يف الُفُروِع َوَمْنِب�تاً، = وَُعوداً َغداَة املُْزِن، فالُعوُد أغ�َيُد

رباه وليدا فاستتم تمامه = عىل أكرم الخريات رب ممجُد

تناهت وصاة املسلمني بكفِه = فال العلُم محبوٌس وال الرأُي يفنُد

أقول وال يلقى لقويل عائب = من الناس إال عازب العقل مبعد

وليس هواي نازعا عن ثنائه = لعيل به يف جنِة الُخلِد أخلُد

مع املصطفى أرجو بذاك جواَره = ويف نيِل ذاك اليوِم أْسعى وأْجهُد


