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«الـنـاتـو» يستعـد لتـدريب القـوات األمنيـة
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أردوغان يلوح بـ «صفعة عثامنية» لواشنطن
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العراق يفرش «سجادة محراء» أمام املستثمرين يف مؤمتر الكويت
اجلامعة العربية شددت على ضرورة دعم بغداد لتجاوز مرحلة ما بعد «داعش»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ف�رش رئي�س رئي�س ال�وزراء حي�در
العبادي ،أمس الثالثاء ،ما يشبه سجادة
حمراء أمام املستثمرين من أجل الدخول
إىل العراق واملشاركة يف إعادة إعماره.
وأش�ار العبادي إىل أن الظروف يف العراق
مهيأة أم�ام املس�تثمرين ،وفيما أش�ار
إىل تش�كيل لجن�ة علي�ا لتس�هيل دخول
وعمل املستثمرين ،ش�دد عىل االستمرار
بتحقي�ق اإلصالحات .وق�ال العبادي ،يف
مؤتمر صحف�ي عق�ده يف الكويت التي
يزورها لحض�ور مؤتمر املانحني الرامي

إىل إعم�ار العراق ،إن «الع�راق فتح باب
االس�تثمار أمام جميع ال�دول والظروف
مهيأة فيه أمام املستثمرين».
وأض�اف «مضين�ا بإج�راء االص�الح
االقتصادي وش�كلنا لجنة عليا برئاس�ة
رئي�س ال�وزراء لتس�هيل دخ�ول وعمل
املس�تثمرين» ،مش�را ً إىل أن «الع�راق
بحاج�ة إىل دع�م املجتمع ال�دويل إلعادة
إعمار مناطقه».
وتاب�ع العب�ادي «واجهن�ا تحدي�ات
اإلرهاب وتراجع أس�عار النفط والفساد
ومستمرون بتحقيق االصالحات» ،مؤكدا ً
«ق�درة العراق ع�ىل اس�تقطاب رؤوس

احلكيم يتحدث عـن املشـروع الوطنـي:
يـحـتـاج الـى إرادة

2

األموال لبدء مرحلة جديدة من اإلعمار».
يذكر أن العبادي وصل ،الثالثاء ،إىل دولة
الكوي�ت للمش�اركة بمؤتم�ر الكوي�ت
الدويل إلعادة إعم�ار العراق .ويف الكويت
أيض�اً ،ناقش رئي�س الحكومة مع وزير
الخارجية ريكس تيلرسون دعم الواليات
املتحدة للعراق بجميع املجاالت.
وق�ال مكت�ب رئي�س ال�وزراء يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «العب�ادي اس�تقبل بمق�ر اقامته يف
الكويت وزير الخارجية االمريكي ريكس
تيلرسون والوفد املرافق له».

التفاصيل ص3

جملس البرصة يتحدث عن أهداف عمليات فرض
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جتار املخدرات يستقدمون «طباخني أجانب»
لصناعة خمدر «الكريستال»
البصرة  /المستقبل العراقي
أرص «ل�ؤي» ذو الخامس�ة والعرشي�ن
ربيعا أن يلتقي قاضية التحقيق املختصة
بقضايا املخدرات يف محكمة شط العرب
يف البرصة بعد أن قىض عقوبته بالحبس
لسنة واحدة.
ّ
عيل
عندما التقاه�ا قال لها «لقد حكمتِ

بالحبس وأنا اس�تحق ونادم ،لكنني أريد
أن أك�ف ع�ن تعاطي املخ�درات بيد أنني
ال اس�تطيع ولم أج�د مكان�ا للعالج من
اإلدمان الذي أصابني».
ول�م تج�د القاضية إال أن تطل�ب منه أن
يذه�ب إىل أي م�كان للعالج بس�بب عدم
وجود أي مش�فى طبي ملعالجة املدمنني
عىل املخ�درات يف مدينة البرصة التي تعد

أب�رز بوابات دخ�ول و تج�ارة املخدرات
يف الع�راق .تق�ول علي�اء ن�ارص قاضية
التحقيق اآلن ،وهي القاضية التي أصدرت
الحكم عىل «لؤي» من محكمة الجنح إن
«أبرز املشكالت التي نواجهها يف موضوع
املخدرات هي ع�دم وجود أماكن ملعالجة
املدمنني».

التفاصيل ص3

جملس النواب ينهي قراءة ومناقشة املوازنة وسط استمرار مقاطعة الكتل الكردية

حمـافـظ كـركـوك يـدعـو الـى تطهيـر وديـان املحافظـة من «داعـش»
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سوريا تتوعد إرسائيل بـ «مفاجآت أكثر» يف املستقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت الحكومة الس�ورية ،أم�س الثالثاء ،إن
إرسائيل س�تواجه «مفاجآت أكثر» يف هجمات
مس�تقبلية ع�ىل األرايض الس�ورية ،وذلك بعد
يوم�ني م�ن قي�ام دفاعاته�ا الجوي�ة ملقاتلة
إرسائيلية من طراز «إف.»16-

ونقل�ت وكال�ة األنباء الرس�مية «س�انا» عن
مع�اون وزي�ر الخارجي�ة الس�وري ،أيم�ن
سوس�ان ،قول�ه يف ترصي�ح صحف�ي« ،ثقوا
تمام�ا أن املعتدي س�يتفاجأ كثرا ألنه ظن أن
هذه الح�رب ،حرب االس�تنزاف التي تتعرض
لها سوريا لسنوات ،قد جعلتها غر قادرة عىل
مواجهة أي اعتداءات» .وأضاف «إن ش�اء الله

سرون مفاجآت أكثر كلما حاولوا االعتداء عىل
سوريا» ،وذلك يف إشارة إىل الغارات التي تشنها
الطائرات اإلرسائيلية بني الحني واآلخر.
وكانت الدفاعات الس�ورية املضادة للطائرات،
تمكنت يوم السبت املايض من إسقاط مقاتلة
إرسائيلي�ة من ط�راز «إف  »16خ�الل عودتها
من غارة عىل مواقع داخل األرايض السورية.

احلشد الشعبي يعلن إحباط «عملية انتحارية» حاولت استهداف «العائالت العائدة» إىل القائم
املفوضية تدعو التحالفات االنتخابية واالحزاب اىل االرساع بتقديم قوائم مرشحيها

بغداد توافق عىل «رفع جزئي» عن حظر الرحالت من مطاري إقليم كردستان
منظمة االغذية تدعو
اىل «متويل عاجل» ملساعدة
( )1.6مليون عراقي
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بارزاني يوقع على استقالة «الوزراء املعارضني» من حكومته

بغداد توافق عىل «رفع جزئي» عن حظر الرحالت من مطاري إقليم كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي

حي�در العب�ادي ورئيس وزراء االقلي�م نيجريفان
بارزان�ي أحدهم�ا يف بغ�داد واآلخ�ر يف داف�وس
بتشجيع من جهات دولية.
وكان وكيل وزارة الداخلية يف إقليم كردس�تان
جالل شيخ كريم قال يف إن «ممثيل سلطة الطريان
املدن�ي العراقي موجودون يف مطارات اإلقليم منذ
فرة بع�د تقديم كل التس�هيالت الالزم�ة إليهم،
إلكمال اس�تعدادات رفع الحظر الجوي «بش�كل
كامل.
م�ن جان�ب آخ�ر ،واف�ق رئي�س وزراء إقليم
كردس�تان نيجريفان بارزاني عىل استقالة ثالثة
وزراء يف حكومت�ه ،بحس�ب وثيق�ة ص�ادرة عن
مكتبه.
وتش�ري الوثيق�ة املوقعة من قب�ل بارزاني إىل
ّ
أن رئي�س الحكوم�ة وافق عىل اس�تقالة كل من
وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعي�ة محمد قادر
هاودياني ،ووزير اإلقليم لش�ؤون الربملان ووزير
ً
وكالة مولود باوه مراد ووزير
النقل واملواص�الت
اإلقليم لشؤون الهجرة واملهجرين غازي سعيد.
واوضح�ت الوثيق�ة الت�ي نرشتها ال�وكاالت
الكردية أن «هؤالء الس�ادة س�يواصلون أعمالهم
ومهامهم لحني تعيني وزراء بدالء عنهم أو إسناد
حقائب الوزارة آلخرين بالوكالة».
وكان االتح�اد اإلس�المي الكردس�تاني ق�د
أعل�ن يف الس�ادس ع�رش م�ن الش�هر امل�ايض
انس�حابه من حكومة إقليم كردستان ،يف خطوة
س�بقتها إليها كل م�ن حركة التغي�ري والجماعة
اإلسالمية احتجاجا عىل سوء االوضاع السياسية
واالقتصادية وعدم رصف مرتبات املوظفني الشهر
ع�دة ،ما اثار احتجاجات دامي�ة ضد الحكومة يف
عدد من مناطق االقليم خالل الشهر املايض.

وافق�ت الحكوم�ة االتحادية ،أم�س الثالثاء،
عىل اس�تئناف جزئي لرحالت الطريان إىل مطاري
االقليم لنقل املعتمرين ،جاء ذلك فيما وافق رئيس
حكوم�ة االقلي�م عىل اس�تقالة ثالثة م�ن وزراء
حكومته.
ووافق رئيس ال�وزراء حيدر العبادي عىل فتح
مطاري أربيل والس�ليمانية الدوليني استثناء من
قرار حكومته حظر حركة الطريان فيهما منذ 29
س�بتمرب املايض ،لكنه اش�رط ان تكون الرحالت
حالي�ا للمس�افرين فق�ط الداء العم�رة إىل مكة
املكرمة يف خطوة تعد أول رفع جزئي للحظر عىل
الرحالت الدولية يف مطاري االقليم.
ونق�ل بيان عن س�لطة الط�ريان املدني تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،عن مدير عام
مركز العملي�ات الوطني ،عبداألم�ري محمد عيل،
بأنه «حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء
املحرم عىل هبوط وإقالع طائرات نقل املعتمرين
يف مطاري أربيل والسليمانية الدوليني» ،وأشار إىل
رضورة ّ
أن «يت�م تزويدنا بموقف مفصل عن عدد
الرحالت الدولية».
وفرض�ت بغ�داد حظ�را ً جوي�ا ً ع�ىل الرحالت
الدولي�ة من وإىل مط�اري أربيل والس�ليمانية يف
 29سبتمرب بعد خمس�ة ايام من تنظيم سلطات
االقليم الس�تفتاء االنفصال عن العراق يف  25من
الشهر نفس�ه ،ثم فرضت السلطة االتحادية عىل
املناطق املتنازع عليها وخاصة كركوك.
وم�ن أج�ل حلحلة ه�ذه األزمةُ ،عق�دت عدة
اجتماعات بني وف�ود من حكومتي بغداد وأربيل،
إضاف�ة إىل اجتماعني آخرين بني رئيس الحكومة

منظمة االغذية تدعو اىل «متويل عاجل»
ملساعدة ( )1.6مليون عراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة اىل
تمويل عاجل ملس�اعدة  1.6مليون عراقي ،مشرية
اىل ان العراق خرس  %40من انتاجه الزراعي.
وقال�ت املنظم�ة ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «هناك  12مليون عراقي
يعيش�ون يف مناطق ريفية ،ويشكلون ثلث سكان
الع�راق ،ويعتم�دون ع�ىل الزراعة يف معيش�تهم»،
مش�رية اىل ان «تنمي�ة ه�ذه املجتمع�ات ال تتم اال
من خالل أعادة تأهيل القطاع الزراعي الذي ترضر
بشكل كبري نتيجة ألعمال داعش يف مناطق واسعة
منه».
واضاف�ت ان «العنف اج�رب املزارعني يف مناطق
الع�راق الش�مالية والش�مالية الغربي�ة عىل هجر
مزارعه�م وتدمري وإلح�اق ال�رضر بمحاصيلهم،
وتش�ري التقدي�رات اىل ان الع�راق خ�رس  %40من
انتاجه الزراعي خالل االربع س�نوات املاضية التي
س�يطر فيه�ا داع�ش عىل مس�احات واس�عة من
االرض ،كما لحق رضر كبري وتدمري للبنية التحتية
ومص�ادر املياه واالنتاج الزراع�ي ،اضافة اىل نهب
املع�دات الزراعي�ة والب�ذور واملحاصي�ل والغ�الل
املخزنة والحيوانات الداجنة».
وتابعت انها «وضعت منظمة األغذية والزراعة
لألم�م املتح�دة (الف�او) برنامج�ا ً واس�ع النطاق
للمساعدة يف اعادة تأهيل شبكات الري والخدمات
البيطرية ملس�اعدة  1.6مليون مواطن يعيشون يف
هذه املناطق خالل عامي .»2018

إلقـاء القبـض عىل «مسـافر عريب»
مطلوب للمخابرات العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي
ألق�ت س�لطات مط�ار الب�رة ال�دويل ،أمس
الثالثاء ،عىل مسافر عربي مطلوب لجهاز املخابرات
الوطني .وذكر بيان لهي�أة املنافذ الحدودية ،تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ،انه «ت�م إلقاء
القبض عىل مس�افر يحمل الجنس�ية اللبنانية ،يف
منفذ مط�ار الب�رة ،والصادر بحقه منع س�فر
حس�ب كتاب جه�از املخاب�رات الوطني» .وأش�ار
اىل «إحال�ة املطل�وب إىل مركز رشط�ة منفذ مطار
البرة،واتخذتاالج�راءاتالقانوني�ةبحق�ه».

احلكيم يتحدث عن املرشوع الوطني :حيتاج اىل إرادة
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحال�ف
الوطني ،أمس الثالثاء ،ان املرشوع الوطني يحتاج
اىل ارادة سياسية ال نمتلكها يف الوقت الحايل ،الفتا ً
إىل ان االندماجات الوطنية تتأثر باإلرادة السياسية
واالرادة الشعبية واالرادة الخارجية.
وأكد رئيس التحالف الوطني الحاجة اىل تطوير
االرادة الخارجي�ة لدعم امل�رشوع الوطني ،الفتا يف
الوق�ت نفس�ه اىل ان املرحل�ة تتطلب ق�وى عابرة
وقوائم عابرة تمهد لألغلبية واملعارضة الوطنية.
ودع�ا الس�يد الحكي�م اىل التعامل عىل اس�اس
املصلح�ة العراقي�ة بالدرج�ة االوىل م�ن منطل�ق
الع�راق اوال يف كل ش�ئ .ويف ن�دوة نظمه�ا مكتب
العالق�ات الوطني�ة يف تي�ار الحكم�ة الوطن�ي يف
بغ�داد ،رأى الس�يد الحكيم ان ع�دد االحزاب الذي
تج�اوز املئتني واالئتالف�ات التي وص�ل عددها اىل
س�بعة وعرشي�ن ائتالفا ال يعرب ع�ن حالة صحية

انما يعرب عن فوىض سياسية .وقال ان هناك فرق
بني التعددية والفوىض ونحتاج لالندماج كي نصل
اىل ثنائي�ة املواالة واملعارضة ،مش�ريا ً اىل أن العراق
يف لحظة مفصلي�ة واالنتخابات القادمة س�تمهد
ملشهد سيايس قد يدوم اىل عام  ،20٣0عادا مؤتمر
الكويت قراءة استرشافية للمجتمع الدويل مفادها
ان الع�راق يتع�اىف ينظم صفوفه ،فيما ش�دد عىل
اهمية االنتصار يف تحدي بناء الدولة والقضاء عىل
الفساد واالنفتاح عىل املحيط الخارجي.
وتوق�ع الس�يد الحكي�م س�قف القوائ�م يف
االنتخاب�ات القادمة بحدود االربع�ني مقعد ،قائال
«اذا ص�ح توقعن�ا فه�ذا يعن�ي انن�ا ام�ام قوائم
متوازن�ة» ،معربا عن تفاؤل�ه بتعدد القوائم يف كل
س�احة وعىل اساس تعدد املشارب ،مفصال القوى
السياسية اىل قوى مراهقة تدخل املعرك السيايس
الول م�رة وتري�د التعل�م ومقاول�ني يف السياس�ة
يعمل�ون عىل انته�از الفرص�ة الواح�دة لتحقيق
غاياته�م ومغامري�ن ومقامري�ن ال يحس�بون
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احلشد الشعبي يعلن إحباط «عملية انتحارية» حاولت استهداف
«العائالت العائدة» إىل القائم

بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت قوات الحش�د الش�عبي من
إحباط محاولة عن�ارص تنظيم داعش
اإلرهاب�ي تفج�ري ح�زام ناس�ف ب�ني
العائالت العائدة اىل قضاء القائم غربي

االنبار .وذكر إعالم الحش�د الشعبي يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،أن «ق�وات الحش�د الش�عبي/
الل�واء  ،1٣داهم مضاف�ة لداعش بعد
تلق�ي معلوم�ات اس�تخبارية ،حي�ث
عث�ر عىل حقيب�ة تضم حزاما ً ناس�فا ً

كشف مجلس محافظة البرة ،أمس
الثالثاء ،عن ابرز أهداف العملية العسكرية
الت�ي انطلقت يف املحافظة ،مش�ريا ً إىل ان
العملية تهدف إىل نزع الس�الح الثقيل من
العش�ائر ودعم األمن لزيادة االستثمارات
األجنبي�ة .ونقل�ت وكال�ة «املعلومة» عن
رئي�س لجن�ة النزاه�ة يف املجل�س محمد
املنص�وري الق�ول إن «قي�ادة العملي�ات
املش�ركة أطلقت صب�اح الي�وم عمليات
واسعة تشمل كافة مناطق البرة للبحث
عن املطلوبني للقضاء ونزع السالح الثقيل
واملتوس�ط م�ن العش�ائر النه�اء الراع
املسلح بني العشائر» .وأضاف املنصوري،
أن “العملي�ة ته�دف إىل دع�م س�لطة
القان�ون يف املحافظ�ة لإلس�هام بجل�ب

مع�دا ً للتفج�ري» .وأض�اف البي�ان ،أن
«التحقق ومطابقة املعلومات اكدت ان
الغاي�ة منه اس�تهداف العوائل العائده
ً
مبين�ا ان «الجهد الهنديس
اىل القائم»،
يف ل�واء  1٣تمك�ن من تفكي�ك الحزام
الناسف وتأمني املكان بالكامل» .يشار

إىل أن رئي�س مجل�س ال�وزراء ،القائد
العام للقوات املس�لحة ،حيدر العبادي،
كان ق�د أعل�ن ،الس�بت (/9كان�ون
األول ،)2017/االنتص�ار النهائ�ي عىل
تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي ،واس�تعادة
جميع األرايض العراقية من سيطرته.

املفوضية تدعو التحالفات االنتخابية واالحزاب اىل االرساع
بتقديم قوائم مرشحيها
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا رئيس االدارة االنتخابية رياض البدران ،أمس
الثالثاء ،التحالفات االنتخابية واالحزاب السياس�ية
اىل تقدي�م قوائ�م مرش�حيها يف املوعد ال�ذي حددته
املفوضية يوم الخميس املقبل  .2018/ 2/ 15وقال

البدران ،يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان هذا املوعد ه�و موعد نهائي بس�بب ضيق
الوق�ت والج�دول الزمن�ي املضغوط ال�ذي وضعته
املفوضي�ة الج�راء االنتخاب�ات املقبل�ة ،مضيفا ان
املفوضية استلمت عددا من قوائم املرشحني الحزاب
وتحالفات سياس�ية يف بغداد واملحافظات من خالل

جملس البرصة يتحدث عن أهداف عمليات فرض القانون:
لتنفيذ «العاصمة االقتصادية»
بغداد  /المستقبل العراقي

للتبعات حس�اب وهن�اك الطبق�ة املحرفة حملة
املرشوع وركائزه ،محذرا من التس�قيط السيايس
النه س�يودي بالجمي�ع وينزلهم م�ن اعني الناس
والرأي العام ،داعيا اىل التنافس عىل اساس الربامج
وماقدم للناس من منجز.
وأك�د أيضا ً ان مصلحة العراقي تتمثل بااللتزام
بالدس�تور والقان�ون دون انتقائي�ة ،الفت�ا اىل
امل�ؤرشات االيجابية الحالية منها تع�دد الخيارات
وغي�اب التمرس وكذلك حضور الوطنية يف حديث
القوى السياسية ،مبينا ان املدنية تعني بناء الدولة
وتكافؤ الفرص.
وعن تيار الحكمة الوطني ،جدد الحكيم تأكيده
ع�ىل اتس�ام التيار بالش�بابية والوطني�ة وتمكني
املرأة والربامج الواقعية ،مش�ريا ً اىل ان التيار مكن
الش�باب قوال وفع�ال يف مؤتمره الع�ام ومفاصله
التيارية ومكتبه الس�يايس وكذلك منح املرأة كوتة
للتمثي�ل يف املفاص�ل التياري�ة وكان املؤتمر العام
انعكاسا للواقع الديمغرايف العراقي.

االس�تثمارات األجنبي�ة وتنفي�ذ مرشوع
البرة عاصمة العراق االقتصادية فضال
عن انته�اء الفس�اد وس�طوة العصابات
يف بع�ض املناط�ق” .وتاب�ع املنصوري أن
“مجلس املحافظة س�يدعم العمليات من
خ�الل إطالق مبادرة مصالحة عش�ائرية

ومؤتم�رات لدعم س�لطة الدول�ة وتدعيم
الس�لم األه�يل واألم�ن يف املدين�ة” ،داعيا
الحكومة االتحادية إىل “تسديد مستحقات
البرة من البرودوالر إلنش�اء مش�اريع
اس�تثمارية وخدمية وإنهاء البطالة ملنع
العمليات اإلجرامية”.

مكاتبها .ولف�ت البدران اىل ان مجلس املفوضني قد
اتاح الفرصة لالحزاب السياس�ية بع�د تمديد املوعد
الس�ابق اىل املوع�د النهائ�ي يف الخام�س ع�رش من
هذا الش�هر .ويذكر ان مفوضي�ة االنتخابات اعلنت
عن اس�تالم قوائم املرش�حني للتحالف�ات واالحزاب
السياسية تمهيدا للمشاركة يف االنتخابات املقبلة.

حمافظ كركوك يدعو اىل تطهري
وديان املحافظة من «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�اد محافظ كركوك راكان س�عيد الجبوري ،أمس الثالثاء،
ب�أن عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة ،ال ت�زال تتواج�د يف ودي�ان
املحافظ�ة ،باالضافة اىل امتالكه�ا خاليا نائمة يف مدينة كركوك
والقرى يف املنطقة.
وق�ال الجب�وري ،يف تري�ح صحفي« ،م�ا زال لدى داعش
خالي�ا نائم�ة ،الوضع مع قوات الجيش غري محس�وم بش�كل
قانون�ي واض�ح ،وداع�ش ينفذ عملي�ات ضد الق�وات األمنية،
ويمارس الخطف أحيانا».
وأض�اف «أعتقد أن القوات هناك بحاج�ة إىل عملية لتطهري
املنطق�ة ،ألن داع�ش ،خالل عملية تطه�ري املناطق اختفى ولم
يظهر عىل الساحة».
ولف�ت إىل أن االرهابي�ني موج�ودون يف الودي�ان النائي�ة
باملحافظ�ة ،وله�م تواج�د يف امل�زارع ح�ول الق�رى البعي�دة،
وينشطون من خاللها».

شـرطـة بـغـداد
تعلـن اعتقـال عنصـر يف عصابـة قامت
بـ( )11عملية رسقة يف العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت قي�ادة رشطة بغداد ،أمس الثالث�اء ،عن اعتقال احد
عنارص عصابة قامت ب� 11عملية رسقة يف العاصمة.
وقال املتحدث باسم القيادة العقيد نرباس عيل يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان «رشطة مركز باب الشيخ
يف بغداد كش�فت عن عصابة سطو مس�لح قامت ب� 11عملية
رسقة وآخرها س�طو مسلح يف جانب الرصافة من العاصمة»،
مبينا ان «املفارز املشركة القت القبض عىل احد افراد العصابة
وبحوزت�ه مسدس�ات صوتي�ة ومس�دس حكومي يع�ود الحد
املوظفني».
واض�اف انه «تم التعمق بالتحقيق واالس�تدالل عىل املوظف
الذي اتضح انه تعرض اىل عملية س�طو مس�لح» ،مشريا اىل انه
«تم جلب الفيديو الذي يوضح عملية السطو وتم مواجهة املدان
واعرف رصاحة بكل العمليات».
يذك�ر أن العاصمة بغداد تش�هد بني الح�ني واآلخر عمليات
خطف للمدنيني ورسقة للس�يارات واألم�وال من قبل عصابات
مجهول�ة ،فيما تعلن وزارة الداخلي�ة وقيادة عمليات بغداد عن
تحري�ر مختطفني واعتقال العديد م�ن تلك العصابات يف اوقات
متفاوتة.

جملـس النـواب ينهـي قـراءة ومنـاقشـة املوازنـة
وسط استمرار مقاطعة الكتل الكردية
بغداد  /المستقبل العراقي
أنه�ى الربمل�ان ،أم�س الثالث�اء ،قراءة
ومناقش�ة تقرير مرشوع قان�ون املوازنة
العام�ة االتحادي�ة للع�ام  .2018وات�م
املجلس ق�راءة تقرير ومناقش�ة مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية
الع�راق للس�نة املالي�ة  2018واملقدم من
اللجنة املالية .وشهدت هذه القراءة رفضا ً
م�ن قب�ل الكت�ل الكردي�ة التي اس�تمرت
بمقاطع�ة الجلس�ات .وأكد رئي�س كتلة
الحزب الديمقراطي عرفات كرم استمرار
الكتل الكردس�تانية بمقاطعتها لجلسات
املوازنة لحني تحقيق مطالبهم .وقال كرم
يف مؤتمر صحفي إن «الكتل الكردس�تانية
تعل�ن اس�تمرارها باملقاطع�ة لجلس�ات
املوازن�ة» ،مؤك�دا انه�ا «ترف�ض ع�رض

الق�راءة الثاني�ة لعدم تحقي�ق املالحظات
واملطال�ب» .وأك�د ان «مق�رح اجتم�اع
الرئاسات الثالث قدمته ملعالجة االزمة ألنها
مقتنع�ة ان رئيس ال�وزراء حيدر العبادي
لم ولن يس�تجيب للمطالب واملالحظات».
وأش�ار اىل ان «اجتماع الرئاس�ات سيعقد
بعد ع�ودة العبادي من الكويت» .ونش�ب
خالف ب�ني رئيس مجل�س النواب س�ليم
الجبوري ونواب الكتل الكردستانية بشأن
ع�رض قان�ون املوازن�ة .وطال�ب رئي�س
كتلة االتحاد االس�المي الكردستاني مثنى
ام�ني الرئاس�ات الثالث ب�ان تجتمع فورا
وتدرس الوضع الخطري التخاذ موقف جاد
النص�اف كل رشائح املجتم�ع يف املوازنة.
وقال امني يف مؤتمر صحفي مش�رك مع
اعض�اء الكتلة ان «ماجرى هو اس�تمرار
لنهج خاطئ يف رئاسة مجلس النواب ،الن

الخرق الواضح لرئي�س الربملان يف النظام
الداخيل عرب تمرير القوانني وقرائتها دون
وج�ود نصاب قانون�ي ،ام�ر معيب يجب
مراجع�ت�ه» .واض�اف ان كتلت�ه «طالبت
بأن يش�كل رئيس الربملان لجنة تحقيقية
للعد ومراجعة تس�جيل الفيدي�و والتثبت
والتحق�ق من وج�ود النص�اب او عدمه،
وعدم االستمرار بيل االذرع وعدم السماح
للحكوم�ة بجع�ل ق�وت املواطن�ني م�ادة
للمزايدات السياسية وفرض االمر الواقع».
واوضح مثنى انه «عىل الكتل الكردستانية
التي ش�اركت يف ق�راءة املوازنة ،بمراجعة
مواقفه�ا وان نتحد م�ع بعض ومع الكتل
االخ�رى لضمان قوت الش�عب والنس�مح
لرئي�س ال�وزراء والربمل�ان بممارس�ة يل
االذرع ولعب�ة الش�د والج�ذب ويتدخل يف
ارادة مجلس النواب وومثيل الشعب».

العمل تعلن عن موعد التقديم عىل قروض العاطلني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية محمد
شياع السوداني ،أمس الثالثاء ،عن إطالق الدفعة
األوىل للمش�مولني يف الش�بكة االجتماعي�ة خالل
ش�هر آذار يف بغداد واملحافظات ،فيما كش�ف عن
موعد التقديم عىل قروض العاطلني عن العمل.
وقال بي�ان يف الوزارة تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،ان «يوم الخميس املقبل 2018/2/15
هو موع�د التقديم عىل ق�روض لجميع العاطلني
املش�مولني واملس�جلني ولديهم االستش�ارية ملدة
 30يوم�ا ً ويك�ون التقدي�م يف املوق�ع االلكرتوني
للوزارة».
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اجلامعة العربية شددت على ضرورة دعم بغداد لتجاوز مرحلة ما بعد «داعش»

العراق يفرش «سجادة محراء» أمام املستثمرين يف مؤمتر الكويت
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ف�رش رئيس رئيس الوزراء حي�در العبادي،
أمس الثالثاء ،ما يش�به سجادة حمراء أمام
املس�تثمرين م�ن أج�ل الدخ�ول إىل الع�راق
واملشاركة يف إعادة إعماره.
وأش�ار العب�ادي إىل أن الظ�روف يف الع�راق
مهي�أة أم�ام املس�تثمرين ،وفيما أش�ار إىل
تش�كيل لجن�ة عليا لتس�هيل دخ�ول وعمل
املستثمرين ،ش�دد عىل االس�تمرار بتحقيق
اإلصالحات.
وقال العب�ادي ،يف مؤتم�ر صحفي عقده يف
الكويت التي يزورها لحضور مؤتمر املانحني
الرام�ي إىل إعمار الع�راق ،إن «الع�راق فتح
باب االس�تثمار أمام جميع الدول والظروف
مهيأة فيه أمام املستثمرين».
وأضاف «مضينا بإجراء االصالح االقتصادي
وش�كلنا لجنة عليا برئاس�ة رئي�س الوزراء
لتسهيل دخول وعمل املس�تثمرين» ،مشريا ً
إىل أن «العراق بحاجة إىل دعم املجتمع الدويل
إلعادة إعمار مناطقه».
وتاب�ع العب�ادي «واجهنا تحدي�ات اإلرهاب
وتراجع أس�عار النفط والفساد ومستمرون
بتحقيق االصالحات» ،مؤك�دا ً «قدرة العراق
عىل اس�تقطاب رؤوس األم�وال لبدء مرحلة
جديدة من اإلعمار».
يذك�ر أن العبادي وص�ل ،الثالث�اء ،إىل دولة
الكويت للمش�اركة بمؤتم�ر الكويت الدويل
إلعادة إعمار العراق.
ويف الكوي�ت أيض�اً ،ناقش رئي�س الحكومة
مع وزي�ر الخارجية ريكس تيلرس�ون دعم
الواليات املتحدة للعراق بجميع املجاالت.
وق�ال مكت�ب رئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن
«العبادي اس�تقبل بمقر اقامت�ه يف الكويت
وزير الخارجية االمريكي ريكس تيلرس�ون
والوفد املرافق له».
واض�اف أن�ه «جرى خ�الل اللقاء مناقش�ة
تعزي�ز التع�اون الثنائي ب�ني البلدين ودعم
الواليات املتح�دة للعراق يف جميع املجاالت».
وبحس�ب البيان ،اشاد تيلرس�ون ب�»قيادة
العب�ادي واالنتص�ارات واالنج�ازات الت�ي
تحققت يف عهده».
ب�دوره ،أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي
توقي�ع مذكرة تفاهم بني بغداد وواش�نطن
بقيم�ة ثالثة ملي�ارات دوالر لدعم العراق يف
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عدة مجاالت.
وقال تيلرسون ،يف مؤتمر صحفي يف الكويت،
بحسب وكالة أنباء «سبوتنك» الروسية ،إنه
«جرى توقيع مذكرة تفاهم بني بنك إكس�يم
األمريك�ي ووزارة املالي�ة العراقي�ة بقيمة 3
مليارات دوالر أمريك�ي لعدد من املرشوعات
يف مجال النقل ومجاالت أخرى».
وأض�اف تيلرس�ون ،أن «الوالي�ات املتح�دة
األمريكي�ة س�تبقى الحلي�ف األوث�ق للعراق
الذي م�ر بمراح�ل مهمة يف تاريخ�ه ونحن

ندعم عراقا مس�تقرا» ،ماضي�ا ً إىل القول إن
«اإلدارة األمريكي�ة تدعم العبادي يف مكافحة
الفساد».
يف غض�ون ذل�ك ،اك�د األمني الع�ام لجامعة
الدول العربي�ة أحمد أبو الغيط رضورة دفع
الجه�ود وتعبئة الطاق�ات وامل�وارد الدولية
الالزمة العادة بناء واعمار العراق.
ج�اء ذلك يف بيان له قبي�ل مغادرته القاهرة
متوجه�ا ً اىل دولة الكويت يف زيارة تس�تغرق
يومني يش�ارك خاللها باعمال املؤتمر الدويل

الع�ادة اعم�ار العراق ال�ذي انطل�ق االثنني
ويستمر حتى اليوم االربعاء.
وق�ال ان�ه س�يؤكد يف اطار االتص�االت التي
سيجريها عىل هامش اعمال املؤتمر رضورة
تقدي�م تعه�دات حقيقية س�واء م�ن الدول
او املنظم�ات املانح�ة تخاط�ب االحتياجات
الضخم�ة للع�راق والتحديات الكب�رية التي
يواجهه�ا خالل هذه املرحلة من اجل تجاوز
االوض�اع الصعب�ة التي م�ر بها وبم�ا يعزز
من الجهود الت�ي تبذلها الدولة العراقية بعد

انتصارها يف حربها الرشسة ضد االرهاب.
واش�ار أبو الغيط اىل االرضار الواس�عة التي
لحق�ت بالعدي�د م�ن املناط�ق العراقية عىل
مدى س�نوات طويلة خاص�ة نتيجة االعمال
االرهابي�ة الت�ي قام به�ا ما يس�مى تنظيم
(داع�ش) والت�ي ادت اىل تده�ور ملموس يف
االوض�اع االنس�انية واملعيش�ية لقطاع�ات
واسعة من العراقيني يف العديد من املناطق.
واكد يف هذا الصدد رضورة العمل عىل توجيه
اهتم�ام خاص لدعم االولوي�ات يف قطاعات

االس�كان والصحة والتعليم والبنية التحتية
واالس�تثمار االجنب�ي وع�ودة النازح�ني اىل
ديارهم اخذا يف االع�����تبار املعاناة الكبرية
التي مر بها ابناء الشعب العراقي نتيج����ة
االرهاب والع�����نف الس�يايس والطائفي
الذي شهده العراق.
ولف�ت أب�و الغي�ط اىل انه س�يجري يف اطار
الزي�ارة لق������اءات مع كبار املس�ؤولني
بدول�ة الكويت ح�ول اهم تط�ورات الوضع
العربي الراهن.

سيعمل على تطوير «األكادمييات العسكرية» والطبابة وصيانة «املركبات» والتخلص من القنابل
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال ين�س س�تولتنربغ األم�ني العام
لحلف ش�مال األطليس ،أمس الثالثاء،
إن الحلف مس�تعد لالس�تجابة لدعوة
وجهته�ا الوالي�ات املتحدة ل�ه بهدف
توس�عة مهمة تدريب صغ�رية يقوم
بها يف العراق دعما إلعادة إعمار البالد
بعد حرب اس�تمرت ثالث سنوات ضد
تنظي�م «داعش» .وقال س�تولتنربغ،
يف مؤتمر صحفي« ،يتعني أن نكس�ب
الس�الم» وق�ال إن�ه يتوق�ع أن يب�دأ
وزراء دف�اع ال�دول األعضاء يف الحلف
التخطي�ط ملهم�ة تدريب أك�رب خالل
اجتم�اع يف بروكس�ل الخمي�س وأن
يتخذ القرار النهائي يف تموز.
وتاب�ع قوله «من املهم للغاية إرس�اء
االستقرار يف البالد بعد انتهاء العمليات
القتالية» .ويتمتع ستولتنربغ بعالقات
طيبة مع ترامب وزار الرئيس األمريكي
يف البيت األبيض العام املايض.
ورغ�م أن الحلف لدي�ه بضعة مدربني
يعمل�ون م�ن الس�فارة الربيطانية يف
بغداد فإن وجود بعثة للحلف توجه لها
امل�وارد املالية من دول الحلف وعددها
 29دولة وستسمح للقادة العسكريني
بزي�ادة ع�دد الجنود وتوس�يع نطاق
التدريب خارج العاصمة.
وس�يجتمع س�تولتنربغ م�ع رئي�س
الوزراء حي�در العبادي خ�الل مؤتمر
أمن�ي بمدين�ة ميوني�خ األملاني�ة هذا
األس�بوع .ورفض الحدي�ث عن أعداد
الجنود يف العراق لكنه قال إن التدريب

«الناتو» يستعد لتدريب القوات األمنية

قد يشمل وزارة الدفاع ويتضمن إزالة
املتفجرات .وقال خمسة دبلوماسيني
كبار يف حلف ش�مال األطليس يف وقت
س�ابق إن وزير الدفاع األمريكي جيم

ماتي�س بعث برس�الة إىل مقر الحلف
يف كان�ون الثان�ي تدع�و إىل تش�كيل
بعثة رس�مية للحلف يف العراق بقيادة
دائمة أو ش�به دائم�ة لتدريب القوات

العراقي�ة .وبعد حرب اس�تمرت نحو
ثالث س�نوات ض�د تنظي�م «داعش»
تري�د واش�نطن ضم�ان ع�دم عودة
املتش�ددين للظهور مرة أخرى .ورغم

أن للحل�ف مدربني يف الع�راق بالفعل
فإن عدده�م أقل من  20ف�ردا .وقال
الدبلوماس�يون إن ماتي�س ت�رك يف
رسالته الكثري من التفاصيل مفتوحة

لكن�ه أش�ار إىل تطوي�ر األكاديميات
العس�كرية وعقيدة عس�كرية لوزارة
الدف�اع العراقية .ومن األفكار األخرى
التي استند إليها الدبلوماسيون إدراج

البصرة ختلو من وجود «مصحات» تعاجل املدمنني

جتار املخدرات يستقدمون «طباخني أجانب» لصناعة خمدر «الكريستال»
البصرة  /المستقبل العراقي

أرص «ل�ؤي» ذو الخامس�ة والعرشي�ن ربيع�ا
أن يلتق�ي قاضية التحقي�ق املختصة بقضايا
املخدرات يف محكمة شط العرب يف البرصة بعد
أن قىض عقوبته بالحبس لسنة واحدة.
ّ
عيل
عندم�ا التقاه�ا ق�ال له�ا «لق�د حكم�تِ
بالحبس وأنا استحق ونادم ،لكنني أريد أن أكف
عن تعاطي املخدرات بيد أنني ال اس�تطيع ولم
أجد مكانا للعالج من اإلدمان الذي أصابني».
ولم تجد القاضية إال أن تطلب منه أن يذهب إىل
أي مكان للعالج بس�بب عدم وجود أي مشفى
طبي ملعالجة املدمنني ع�ىل املخدرات يف مدينة
الب�رصة التي تعد أبرز بواب�ات دخول و تجارة
املخدرات يف العراق.
تق�ول علياء نارص قاضية التحقيق اآلن ،وهي
القاضي�ة الت�ي أص�درت الحك�م ع�ىل «لؤي»
م�ن محكمة الجن�ح إن «أبرز املش�كالت التي
نواجهه�ا يف موضوع املخدرات هي عدم وجود
أماكن ملعالجة املدمنني».
وتضيف ن�ارص أنه «عىل الرغم م�ن أن قانون

املخدرات ألزم وزارة الصحة بإنش�اء مصحات
ملعالج�ة املدمنني عىل املخ�درات ،إال أن هذا لم
يتحق�ق يف الكثري من امل�دن العراقية والبرصة
منه�ا ،ل�ذا يضط�ر املدمن�ون عىل االس�تمرار
بتعاطي هذه الس�موم حتى م�ن يرغب منهم
باإلقالع عنها».
وعن سبب انتشار املخدرات بشكل غري مسبوق
يف الع�راق و خاص�ة يف املحافظ�ات الجنوبية،
ذكرت القاضية أن «القدرات التنفيذية ملحاربة
املخدرات ال تتناسب وحجم هذا الخطر وبرغم
دعواتن�ا املس�تمرة إىل أنها ما زال�ت متواضعة
فضال عن مش�كلة عدم الس�يطرة عىل الحدود
بشكل جيد».
وبالس�ؤال ح�ول أن جميع أصن�اف املخدرات
تدخل إىل العراق من خارج الحدود أم ال ،أجابت
القاضية «هذا كان يف الس�ابق؛ أما اآلن فقد تم
إنشاء معامل لصناعة بعض أصناف املخدرات
غري النباتية وعىل رأسها املخدر الذي صار ذائع
الصيت والذي يسمى (الكريستال)»
وع�ن طبيعة ه�ذه الصناع�ة وه�ذه املعامل
أوضحت القاضية ن�ارص « ُيعرف بني مروجي

املخ�درات م�ن يقوم بعم�ل مادة الكريس�تال
ب�(الطباخ) نس�بة إىل عملية تصنيعه التي تتم
عىل شكل طبخة ،وتتضمن خلط مجموعة من
املواد الصناعية يف (قدر الضغط)».
وبش�أن كيفية نش�أة ه�ذه املعام�ل وعددها
أف�ادت القاضية بأنه «ال يوج�د عدد كبري من
ه�ذه املعامل وما يوجد منه�ا يف اماكن رسية
وغري معروفة وتس�مى هذه الورش تس�امحا
باملعام�ل إال أنها عبارة عن غ�رف قد تكون يف
منازل س�كنية ،وتم تعل�م أو تصنيع املخدرات
نتيجة عالق�ات تجار املخ�درات العراقيني مع
تجار من بلدان الجوار».
وفيما اذا كانت هنالك جنس�يات أجنبية تقوم
بتصنيع مادة الكريستال يف محافظة البرصة،
أك�دت القاضي�ة ذل�ك م�رشة أن «هن�اك من
طباخ�ني من جنس�يات معينة يقوم�ون بهذا
العم�ل يف الب�رصة وقد ت�م إلق�اء القبض عىل
مجموع�ة منهم و تم�ت محاكمتهم واآلن هم
يف الس�جون العراقي�ة ومنهم من ل�م تصلهم
األجهزة املسؤولة إىل اآلن».
فيما أكد قايض الجنايات يف محكمة اس�تئناف

الب�رصة أن «مخ�در الكريس�تال يع�د األكث�ر
رواج�ا من غريه يف الف�رتة األخرية نظرا للقوة
التخديري�ة له ،وبس�بب تنام�ي تجارته عمل
بع�ض التجار املخ�درات ع�ىل إنش�اء معامل
صغ�رية وع�ادة ما تك�ون بتأس�يس وإرشاف
محرتفني غري عراقيني».
وأضاف ق�ايض الجناي�ات أن «املعلومات التي
اس�تطعنا الحصول عليها م�ن املتهمني الذين
ألق�ي القب�ض عليه�م أن املصنع�ني أو الذين
بات�وا يعرفون ب�(الطباخ�ني) يرفضون تعليم
العراقي�ني طريق�ة إنت�اج مخدر الكريس�تال،
ل�ذا يضط�ر بع�ض املروج�ني للمخ�درات من
العراقيني إىل االس�تمرار يف التع�اون مع هؤالء
األجانب لتحقيق مكاس�ب أعىل من اس�ترياده
من خارج البالد».
وأكد الق�ايض أن «مخ�در الكريس�تال وباقي
األصناف األخرى تعد خطرا كبريا ولألس�ف أن
اإلجراءات الوقائية والتنفيذية ال تتناسب وهذا
الخطر خاصة يف محافظة البرصة التي تشكل
أبرز بوابة لدخول املخدرات إىل باقي محافظات
العراق».

التدري�ب ع�ىل التخل�ص م�ن القنابل
وصيانة املركبات التي ترجع إىل العهد
السوفيتي وكذلك التدريب الطبي.
وق�ال دبلوم�ايس كب�ري يف الحل�ف
مش�رتطا إخف�اء هويت�ه «الوالي�ات
املتح�دة تضغط بش�دة م�ن أجل دور
لحلف شمال األطليس يف العراق ،ليس
دورا قتاليا بل مهمة طويلة األجل».
وأضاف الدبلومايس «ه�ذا األمر يبدو
مثريا للريبة مثل أفغانس�تان» مشريا
إىل الح�رب الدائ�رة منذ ف�رتة طويلة
والت�ي يم�ول فيه�ا الحل�ف الق�وات
األفغاني�ة ويدربها .وق�ال «قلة قليلة
من الحلفاء تريد ذلك».
وكان ترامب وج�ه تعنيفا للحلفاء يف
أيار املايض يف قمة عقدت يف بروكس�ل
ح�ذر فيه�ا م�ن وق�وع املزي�د م�ن
الهجم�ات يف أوروب�ا إذا لم يبذل حلف
األطليس املزيد لوقف املتش�ددين .كما
أن الرئيس الس�ابق ب�اراك أوباما كان
يس�عى لدور أك�رب للحل�ف يف الرشق
األوسط .وأثار املسؤولون األمريكيون
حينذاك إمكانية أن يتوىل الحلف إدارة
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة
ملحارب�ة تنظيم «داع�ش» مثلما فعل
الحلف يف املهمة التي قادتها واشنطن
يف أفغانستان عام .2003
وترى الواليات املتحدة أن خربة الحلف
الطويلة يف أفغانستان تجعله يف وضع
مث�ايل لتأهي�ل الق�وات العراقي�ة بعد
اس�تعادة األرايض التي س�يطر عليها
تنظيم «داع�ش» .وللوالي�ات املتحدة
أكثر من  5000جندي يف العراق.
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تيلرسون سيخوض حمادثات صعبة يف أنقرة

أردوغان يلوح بـ «صفعة عثامنية» لواشنطن

الروهينغـا يدعـون أوروبا للضغـط
عىل ميانامر لوقف التطهري العرقي

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
قال الرئيس الرتكي رج�ب طيب أردوغان ،أمس
الثالث�اء ،إن ق�رار الواليات املتح�دة مواصلة تقديم
الدعم املايل لوحدات حماية الشعب الكردية السورية
س�يؤثر ع�ى ق�رارات تركيا ،مح�ذرا م�ن «صفعة
عثماني�ة» .وج�اء ذل�ك قبيل زي�ارة يق�وم بها هذا
األسبوع وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون
لرتكيا.
وقال مس�ؤولون أمريكيون إن تيلرس�ون يتوقع
إج�راء محادثات صعب�ة عندما ي�زور تركيا يومي
الخمي�س والجمعة يف ظل تضارب املصالح الش�ديد
بني البلدين الرشيكني يف حلف شمال األطليس.
وث�ار غض�ب تركي�ا بس�بب الدع�م األمريك�ي
لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتربها أنقرة
منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني
املحظور .وقدمت واش�نطن الدع�م لوحدات حماية

الشعب يف معركتها ضد تنظيم «داعش».
وق�ال أردوغ�ان يف ترصي�ح ألعضاء م�ن حزبه
الحاك�م العدال�ة والتنمية يف الربملان «ق�رار حليفنا
تقديم الدعم املايل لوحدات حماية الش�عب س�يؤثر
قطعا عى القرارات التي نتخذها».
وتأتي ترصيحاته يف أعق�اب نرش خطة ميزانية
وزارة الدف�اع األمريكية لع�ام  2019والتي تتضمن
تموي�ال لتدري�ب وتزوي�د ق�وات محلي�ة بالعتاد يف
املعركة ضد «داعش» يف سوريا.
وب�دأت تركي�ا الش�هر امل�ايض عملي�ة «غص�ن
الزيتون» يف س�وريا لط�رد وحدات حماية الش�عب
م�ن حدوده�ا الجنوبي�ة .وه�ددت كذل�ك بالتقدم
صوب بلدة منبج السورية التي تسيطر عليها قوات
س�وريا الديمقراطي�ة الت�ي تض�م وح�دات حماية
الش�عب وحذرت القوات األمريكي�ة املتمركزة هناك
من اعرتاض طريقها .وتقول واشنطن إنها ال تعتزم
س�حب جنودها م�ن منبج وزار قائدان عس�كريان

منظامت دولية «تشكك» بنزاهة
االنتخابات الرئاسية يف مرص

أمريكي�ان البل�دة األس�بوع امل�ايض لتعزي�ز ه�ذه
الرس�الة .وقال أردوغان يف الربملان «من الواضح أن
من يقولون س�نرد بش�كل عدائي إذا رضبتمونا لم
يجربوا من قبل صفعة عثمانية».
وكان يشري بذلك إىل ترصيحات أدىل بها اللفتنانت
جنرال األمريكي بول فانك خالل زيارة ملنبج.
وأقام�ت الق�وات الرتكي�ة واألمريكي�ة ،الت�ي
انترشت كل منها بجان�ب مقاتلني محليني ،مناطق
نف�وذ عى حدود س�وريا الش�مالية .ويف تحرك أثار
غضب أنق�رة تحالف�ت الواليات املتح�دة مع قوات
س�وريا الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب
الكردية ،وهي فصيل تقول تركيا إن قادته يرشفون
عى التمرد يف أراضيها الجنوبية الرشقية.
ووص�ل الن�زاع إىل مرحل�ة املواجهة ح�ول بلدة
منب�ج الس�ورية حي�ث ه�ددت تركيا بط�رد قوات
س�وريا الديمقراطية وحذرت الواليات املتحدة ،التي
لها قوات هناك ،من التدخل.
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أك�دت منظم�ات حقوقي�ة دولية ،أم�س الثالثاء ،أن
االنتخاب�ات الرئاس�ية يف م�رص املق�رر إجراؤه�ا نهاية
الش�هر املقبل ،تفتقد أبس�ط متطلبات التصويت النزيه
والحر.
وقال البيان الص�ادر عن عدة منظمات حقوقية ،من
بينها «هيومان رايتس ووتش» ،و«مراسلون بال حدود»:
«دأب�ت حكومة الرئي�س عبد الفتاح الس�ييس عى خنق
الحريات األساسية واعتقلت مرشحني محتملني وأوقفت
منارصين لهم».
ووف�ق البي�ان ،تم القب�ض عى مرش�حني محتملني
اثنني (رئيس الوزراء األس�بق أحمد شفيق ،رئيس أركان
الجيش األس�بق الفريق س�امي عنان) ،داعي�ة الواليات
املتحدة وال�دول األوروبية إىل «التنديد به�ذه االنتخابات
الهزلي�ة ب�دال م�ن االس�تمرار يف الدع�م غ�ري املرشوط
لحكومة تقود أس�وأ أزمة حقوقي�ة يف البالد منذ عقود»،
بحسب وكالة األنباء األملانية « د ب أ».
وش�هد الس�باق االنتخاب�ي ،س�جن العقي�د «أحم�د
قنص�وة» ،وانس�حاب الربملان�ي الس�ابق «محم�د أنور
السادات» ،وكذلك انس�حاب املحامي «خالد عيل» ،جراء
تعرضهم ملضايقات أمنية عقب إعالنهم الرتشح ملواجهة
«الس�ييس» ،أي أن  5مرش�حني تم إزاحتهم من السباق
رغما عنهم.
وتع�د إع�ادة انتخ�اب «الس�يايس» رئيس�ا ً مل�رص يف
االنتخابات املقررة من  26حت�ى  28آذار/مارس املقبل،
مؤك�دة ،حيث ال يوجد مرش�ح ج�اد يتناف�س أمامه يف
االنتخابات.
ويخ�وض «الس�ييس» ،الس�باق يف مواجهة س�يايس
مغم�ور ،ه�و رئي�س ح�زب «الغ�د» (لي�ربايل) «موىس
مصطفى موىس» ،الذي قدم أوراق ترش�حه يف اللحظات
األخ�رية قب�ل إغ�الق ب�اب الرتش�ح ،يف خط�وة اعتربها
معارض�ون «ديكوري�ة» لتحس�ني مظه�ر انتخاب�ات
محسومة النتائج؛ خاصة أن األخري قال إنه سيتنازل عن
الرئاسة ل�«السييس» إذا فاز بها.

رئيس الفلبني جلنوده :أطلقوا النار
عىل النساء يف األماكن احلساسة!

جملس «اللوردات الربيطاين» ينتقد حكومة بالده:
توقفوا عن دعم البحرين
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

وقال أردوغان الش�هر املايض قبل أيام من ش�ن
هج�وم عس�كري ض�د وح�دات حماية الش�عب يف
منطقة عفرين بشمال غرب سوريا «هذا ما يجب أن
نقوله لجميع حلفائنا ،ال تقفوا بيننا وبني املنظمات
اإلرهابية وإال فلن نكون مس�ؤولني عن عواقب غري
مرغوب فيها».
وأضاف أن تركيا ستحول اهتمامها إىل منبج عى
بع�د نحو  100كيلومرت رشقي عفرين يف أقرب وقت
ممكن.
لكن واشنطن تقول إنها ال تعتزم سحب جنودها
م�ن منبج ،وزار اثنان من الق�ادة األمريكيني املدينة
األسبوع املايض لتعزيز هذه الرسالة.
كم�ا حذرت من أن الهجوم الج�وي والربي الذي
تش�نه تركي�ا يف عفري�ن قد ي�ؤدي إىل تفاق�م أزمة
إنس�انية يف س�وريا وزعزعة إحدى املناطق القليلة
يف البالد التي ظلت مس�تقرة خالل سبع سنوات من
الحرب األهلية.

دعا ممثلون لعرقية (روهينغيا) الربملان األوروبي اىل الضغط
عى القيادة العس�كرية واملدنية يف ميانم�ار بهدف إنهاء اعمال
العنف والتطهري العرقي لألقلية املسلمة.
تأتي الدعوة بالتزامن مع بدء وفد من الربملان االوروبي يضم
تسعة اعضاء زيارة تستغرق اربعة ايام إىل ميانمار وبنغالديش
م�ن أج�ل االط�الع بش�كل مب�ارش ع�ى التط�ورات الحالية يف
املنطقة .ومن املقرر أن يزور الوفد مخيمات الروهينغيا ويلتقي
ممثيل املنظمات غري الحكومي�ة الدولية العاملة يف والية راخني
ومنظمات املجتمع املدني بميانمار والقادة الدينيني والسياسيني
وكذلك مع اعضاء املجتمع املدني ووسائل اإلعالم.
وقالت املتحدثة باسم مجلس الروهينغيا األوروبي الدكتورة
انيتا ش�وغ يف بيان :إن هذه فرصة مهمة للمس�ؤولني باالتحاد
األوروب�ي ل�ريوا بأنفس�هم الوض�ع املأس�اوي ال�ذي يواجه�ه
الروهينغيا ويحمل دمارا ال يمكن تخيله يرتكبه ضدهم الجيش
البورمي (نس�بة اىل بورما وهي االسم القديم مليانمار) ومقاتلو
راخني املحليون».
واضافت «ان الزيارة بمثابة مناس�بة فري�دة ملمثيل االتحاد
األوروبي للتش�ديد عى القيادة العس�كرية واملدني�ة يف ميانمار
ب�رورة االلت�زام بمطالب س�كان روهينغي�ا واملجتمع الدويل
بإنه�اء العنف ووق�ف التطهري العرقي» ،وفقا مل�ا ذكرت وكالة
«كونا» .ودعا املجلس الذي أسس�ه ممثلون لعرقية (روهينغيا)
يف أوروبا خالل اجتماع بالدنمارك عام  2012إىل رضورة السماح
بش�كل كامل أم�ام وكاالت األم�م املتحدة لالغاث�ة وبعثة األمم
املتح�دة لتقيص الحقائق واملقرر الخاص لألمم املتحدة يانغي يل
ووسائل اإلعالم املحلية والدولية بدخول والية راخني.
وأك�د البيان أنه «إذا لم تلتزم الس�لطات بهذه املطالب فإنه
يتعني عى االتحاد االوروبي تطبيق عقوبات مس�تهدفة وغريها
من اإلجراءات العقابية».
وأشار إىل أن زيارة وفد الربملان االوروبي تأتي يف ذروة الخالف
بني حكومة ميانمار واملجتمع الدويل.

انتقد أعضاء بمجل�س اللوردات الربيطاني ما
وصفوه بانتهاكات حقوق اإلنس�ان يف البحرين،
مطالب�ني حكوم�ة لن�دن بالضغ�ط ع�ى الدولة
الخليجي�ة لوقف ه�ذا األم�ر .وأثار الل�ورد «بول
جيمس س�كريفني» ،العضو عن الح�زب الليربايل
الديمقراطي الربيطاني ،قضية املعارض البحريني
«سيد الوداعي» املنفي يف بريطانيا ،قائال إن أرسته
ت�م اعتقاله�ا يف البحري�ن وتعريضه�ا للتعذيب،
ثم الحكم بالس�جن لس�نوات ،وذلك للضغط عى
«الوداعي» لوقف أعماله االحتجاجية ضد سلطات
املنامة .وطالب «سكريفني» الحكومة الربيطانية
بفتح مل�ف «الوداعي» كمقدمة ملناقش�ة أوضاع
حق�وق اإلنس�ان يف البحرين .بدوره أمل�ح اللورد
«ويليام ج�ون واالس» ،العضو عن نفس الحزب،
إىل أن س�لطات ب�الده تصم�ت ع�ى االنته�اكات
البحريني�ة ،للحف�اظ ع�ى القاع�دة العس�كرية

الربيطاني�ة هناك ،وهي القاع�دة األهم واألكرب يف
الخلي�ج ،وتمولها املنام�ة بانتظ�ام ،مطالبا بأال
يك�ون وجود تل�ك القاعدة معوق�ا لتوجيه انتقاد
بريطان�ي ضد انته�اكات حقوق اإلنس�ان يف تلك
الدولة الخليجية .وتعجب اللورد «ريموند كولينز»،
العض�و عن ح�زب العمال الربيطان�ي ،من تقرير
الخارجي�ة الربيطاني�ة األخ�ري ،ال�ذي تحدث عن
حدوث تق�دم بملف حقوق اإلنس�ان يف البحرين،
متس�ائال« :ما ه�ي الخطوات التي تش�ري إىل هذا
التق�دم يف مجال حقوق اإلنس�ان يف البحرين التي
تعترب دولة ذات اهتمام لربيطانيا كما تذكر وزارة
الخارجية؟ وما هي أهم اإلصالحات التي اتخذتها
السلطات البحرينية يف هذا الشأن؟» .أما البارونة
«واريس» ،وهي عضو يف حزب املحافظني ،فطالبت
ممث�ل الخارجية الربيطاني�ة بإطالع املجلس عما
فعلته الحكومة الربيطانية حيال حقوق األقليات
الدينية يف منطقة الخليج .ويف رده عى تس�اؤالت
أعض�اء مجلس الل�وردات الربيطان�ي ذكر اللورد

«أحم�د» ،ممث�ل وزارة الخارجي�ة الربيطانية ،أن
الحكوم�ة تناقش بانتظام ملف حقوق اإلنس�ان
م�ع حكوم�ات دول الخلي�ج ،حيث تع�د كال من
الس�عودية والبحري�ن م�ن ب�ني أهم ال�دول التي
توليه�ا بريطاني�ا اهتماما إلح�داث إصالحات يف
مجال حقوق اإلنس�ان ،حيث تقوم بوضع برامج
تدريبية ومس�اعدة س�لطات الدول الخليجية عى
إنش�اء هيئات مس�تقلة للمراقبة ملنع وقوع مثل
هذه الحاالت لالنتهاكات غري اإلنسانية يف بلدانهم.
ووع�د بأن قضية عائلة املعارض البحريني املنفي
«سيد الوداعي» ،التي عرضها اللورد «بول جيمس
س�كريفني» خالل الجلسة سيتم اتخاذها بجدية،
وس�وف تتم مناقش�تها م�ع س�لطات البحرين.
وأضاف اللورد «أحمد» أن البحرين هي من ضمن
البلدان التي س�وف تواصل الحكوم�ة الربيطانية
الرتكيز عليها لضم�ان أن تبقى وفية بااللتزامات
الت�ي قطعته�ا عى نفس�ها م�ع املجتم�ع الدويل
لحماية حقوق اإلنسان.

بغداد  /المستقبل العراقي
أدىل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي ،بترصيحات مفاجئة
يطلب فيها من العس�كريني إطالق النار عى النس�اء املتمردات
يف منطق�ة مح�ددة .وذك�رت صحيف�ة «،»Cocounut Manila
أمس االثنني ،أن دوتريتي قال خالل لقاء مع متمردين س�ابقني
ينتمون إىل الجناح العس�كري للحزب الشيوعي املاوي الفلبيني
بينهم عدد من النساء« :قولوا للجنود األمر الجديد :نحن ال نريد
قتلكن… نحن س�نطلق الرصاص عى املنطق�ة التي من دونها
أنتن ال تساوين شيئا».
وآثار ترصيح دوتريتي اس�تياء وغضب املنظمات الحقوقية
النسائية ،وبخاصة ،مجموعة نساء غابريال لحقوق املرأة ،التي
قالت إن الرئيس الفلبيني يدعو «الفاشيني من الجيش الشعبي
الجديد إىل ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق اإلنسان».
كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتريتي
بعنف ،واصفة إياه بأنه «أخطر ش�خصية فاش�ية يف الحكومة
الفلبينية يف الوقت الراهن».

البيت األبيض يكذب ترصحيات نتنياهو بشأن ضم املستوطنات
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ى البي�ت األبيض ،أم�س الثالثاء،
ترصيح�ات رئي�س وزراء االحت�الل
اإلرسائي�يل ،التي قال فيها إنه ناقش مع
الرئي�س دونال�د ترامب ،مقرتح�ا ً لضم
مس�توطنات يف الضف�ة الغربية املحتلة،
ّ
«ملفقة».
ووصفها بال�
وق�ال ج�وش راف�ل ،املتحدث باس�م
البيت األبي�ض ،إن اإلدارة األمريكية «لم
تناق�ش مطلق�ا ً م�ع إرسائيل مث�ل هذا
االق�رتاح» ،وإن الترصيح�ات األخ�رية
بشأن الواليات املتحدة «مُ ّ
لفقة».
وكان رئيس وزراء االحتالل ،بنيامني
نتنياه�و ،قال االثن�ني ،إن�ه يناقش مع
الواليات املتح�دة «إمكانية ضم إرسائيل
لع�دد م�ن املس�توطنات يف الضف�ة
الغربية» ،وهو ترصيح أثار غضب القادة
الفلسطينيني.
ولم يذكر نتنياهو إىل أي مدى وصلت
ه�ذه املناقش�ات بش�أن ض�م بع�ض

األرايض التي ترغب السلطة الفلسطينية
يف إقامة دولتها عليها يف املس�تقبل ،وهو
أمر تؤيّده أغلب الدول.
ونقل متحدث باس�م حزب «الليكود»
اليميني ال�ذي ينتمي إلي�ه نتنياهو ،عن
رئيس الوزراء قوله ،يف اجتماع مع نواب
الح�زب بالربمل�ان« :بخص�وص مس�ألة
تطبي�ق الس�يادة يمكنن�ي الق�ول إنني
أتحدث مع األمريكيني يف هذا الش�أن منذ
فرتة».
وقال بع�ض املحلل�ني إن ترصيحات
نتنياه�و ربم�ا ّ
تمثل تحرّكا ً الس�رتضاء
اليميني�ني يف حكومت�ه أكثر م�ن كونها
خطوة ملموسة.
وأثار الترصيح غضب الفلس�طينيني
ّ
املتأج�ج بالفعل بس�بب اع�رتاف ترامب
بالقدس املحتلّة عاصم�ة ل� «إرسائيل»،
يف ديسمرب املايض.
ون ّدد صائب عريقات ،كبري املفاوضني
الفلس�طينيني ،بترصيح�ات نتنياه�و
ّ
منظمة
األخرية ،ووصفه�ا بأنها «رسقة

بتواطؤ مع اإلدارة األمريكية».
وق�ال عريق�ات ،يف بي�ان ،إن
الترصيح�ات الت�ي ُنس�بت إىل نتنياه�و
عن مباحثات مع واش�نطن يف شأن ضم
ّ
«تشكل آخر إمالء إرسائييل،
املستوطنات

ّ
وتؤك�د التواطؤ األمريكي مع املش�اريع
االستيطانية اإلرسائيلية».
ويف الس�ياقّ ،
أك�د نبي�ل أب�و ردين�ة،
املتح�دث باس�م الرئي�س الفلس�طيني
محم�ود عب�اس ،أن ّ
أي ض�م ل�ألرايض

«س�يقيض عى كل جهد يه�دف إىل إنقاذ
عملية السالم».
وأضاف أب�و ردينة ،يف ترصيحات من
ّ
يحق ألي طرف الحديث
موسكو ،أنه «ال
يف وضع األرايض الفلسطينية املحتلّة».
ويعقد الرئيس الفلس�طيني ،محمود
عب�اس ،محادث�ات مرتقبة يف س�وتيش
مع الرئيس ال�رويس ،فالديمري بوتني ،يف
ظل تقاري�ر تفيد باحتمال مناقش�تهما
خي�ارات جدي�دة للوس�اطة يف ال�رشق
األوسط.
وتعت�رب معظم ال�دول املس�توطنات
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية املحتلّة غري
مرشوعة.
ويق�ول محلّل�ون إن ترصيح�ات
ّ
املرشع�ني اإلرسائيلي�ني
نتنياه�و أم�ام
ب�دت -عى األقل يف جانب منها -محاولة
لتخفي�ف أي تداعي�ات سياس�ية داخل
ح�زب الليكود بع�د قراره (ي�وم األحد)
وق�ف مرشوع قان�ون اقرتح�ه عدد من
املرشعني اليمينيني لضم املستوطنات.
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األمري هنريك تويف عن عمر يناهز الـ «ً »83
عاما

بغداد  /المستقبل العراقي

الدنامرك يف حداد ..رحل األمري «املتمرد»

ب�ني الدنماركيني .لكنه بني فينة وأخرى لم يكن
ي�ردد بانتق�اد البلد ال�ذي عامله في�ه بعضهم
ك�»غري�ب» رغ�م كل الس�نوات الت�ي عاش�ها
و»الخدم�ات الت�ي قدمها للبل�د» .وبقي هنريك
يعيش كفرن�يس بلكنة لم ت�رق للكثرين ،وعىل
الرغ�م من ذل�ك أث�ار يف حياته إعج�اب مؤيدي
امللكي�ة بتواضع�ه وتعب�ره ع�ن رأي�ه تج�اه
«األجانب» بش�كل إيجابي ،من دون أن يردد يف
انتقاد انغالق الدنماركيني.
وشارك هنريك زوجته يف «رحالت عمل رسمية»
ح�ول العالم ،ضمن مه�ام امللكية الدس�تورية،
لتس�ويق الدنم�ارك ومصالحه�ا االقتصادي�ة
والسياس�ية .وه�و مهتم أيض�ا ً م�ع مارغريتا
بالقضاي�ا الفني�ة والثقافية ،بيد أن�ه كان أكثر
انفتاحا ً ع�ىل العالم والثقاف�ات األخرى ،وكثرا ً
ما كان يس�افر إىل مرص الت�ي يبدو أنها جذبته،
ول�ه منها وفيه�ا أصدقاء ومنه�م رجل األعمال
املرصي الدنماركي عنان الجاليل .وبقي يف مرص
م�دة ش�هر قب�ل أن يعاد ع�ىل وج�ه الرسعة يف
أواخ�ر كان�ون الثاني املايض ،إث�ر التهاب رئوي
حاد أودى بحياته فجر اليوم.
يف الس�نوات األخرة بدأ التمرد يظهر عىل الرجل
بش�كل أكرب ،فقد عرب عن غضبه يف العام املايض
 2017ألن�ه لم يمنح اللق�ب الكامل وظل «زوج

أعل�ن القرص امللك�ي يف كوبنهاغن يف وقت مبكر
م�ن فجر أم�س األربعاء ،عن أن األم�ر هنريك،
زوج امللك�ة مارغريت�ا الثاني�ة ،ت�ويف ع�ن عمر
يناهز ال� 83عاماً .واس�تيقظ الدنماركيون عىل
أصوات أج�راس الكنائس وتنكيس األعالم حتى
 20شباط/فرباير.
وهنري ماري جان اندري دي البرود دي مونبيزات
(اسمه الكامل) ،الصحايف والدبلومايس الفرنيس
السابق ،عاش أكثر من نصف حياته يف الدنمارك،
منذ منتصف الس�تينيات ،إثر زواجه من األمرة
مارغريت�ا ،الت�ي أصبحت ملكة بع�د وفاة أبيها
امللك فريدريك يف عام  ،1972بعد تغير دستوري
سمح للمرأة أن تعتيل العرش امللكي.
وكان الرج�ل يف الثالثة والثالثني من عمره حني
أصبح ج�زءا ً من «الحي�اة امللكي�ة» ،وقد أثارت
ترصفاته يف البداية الكثر من االس�تغراب ،كونه
ع�اش ما يش�به حياة «التم�رد» ع�ىل التقاليد.
ففي بداية زواجه لم ي�ردد يف الخروج من دون
حراس�ات ،وزيارة مجتمعات الهيبي يف منطقة
كريستيانيا ،املش�هورة يف كوبنهاغن ببيع مادة
مخدر الحشيش ،باإلضافة إىل ترصفات أخرى.
اكتس�ب هذا األمر مع السنوات ش�عبية كبرة

روسيا تصف تقارير بشأن قتىل روس
يف سوريا بأهنا «تضليل معتاد»

بغداد  /المستقبل العراقي
نقل�ت وكالة اإلعالم الروس�ية أم�س األربعاء عن مصدر ب�وزارة الخارجية قوله إن
التقارير اإلعالمية عن س�قوط مئات القتىل الروس خالل املعارك يف سوريا «تضليل
معت�اد».وكان مس�اعدون للمتعاقدي�ن مع الجي�ش الرويس الذي�ن يقاتلون ضمن
صفوف قوات موالية لقوات الرئيس الس�وري بش�ار األس�د ،قد أعلنوا عن س�قوط
عدد كبر من القتىل بني املتعاقدين إثر اشتباكات بني قوات التحالف بقيادة الواليات
املتحدة والقوات املوالية للنظام الس�وري يف دير الزور بس�وريا يف السابع من شباط
الجاري.م�ن جانب�ه ،أكد ديمري بيس�كوف املتحدث باس�م الكرمل�ني أنه ال يمكن
استبعاد وجود مدنيني روس يف سوريا ،لكنه شدد يف الوقت ذاته أن «ال صلة» لهؤالء
بالقوات املس�لحة الروسية .وتابع يف مؤتمر صحفي عرب الهاتف أنه ال يتوفرعىل أي
معلوم�ات عن مثل هؤالء القتىل.يف املقابل ،قال وزي�ر الدفاع األمريكي جيم ماتيس
أثن�اء حديثه للصحفيني يف أوروبا ،إنه أحيط علما بهذه التقارير اإلعالمية .وأوضح
قائ�ال« :هناك تقاري�ر يف الصحافة .ليس ل�دي أي تقارير تفيد ب�أن بعض الروس،
م�ن غر جن�ود االتحاد ال�رويس وإنما متعاق�دون روس ،كانوا ضم�ن الضحايا .ال
أس�تطيع أن أفيدكم بأي يشء حيال ذلك ،فنحن لم نتلق أي يشء بش�أن هذا األمر يف
القيادة املركزية أو البنتاغون (وزارة الدفاع)».ويف واشنطن ،رفض اللفتنانت جنرال
جيف�ري هاريغيان أكرب ضابط بس�الح الج�و األمريكي يف الرشق األوس�ط التكهن
بش�أن هذه القوات .وقال للصحفيني «لن أتكهن بش�أن تكوي�ن هذه القوة أو من
يسيطر عليها».

تيلرسون يؤكد للمعارضة السورية:
تعاونوا مع روسيا

امللك�ة» ،وتقاعد يف  2017ع�ن مهامه امللكية يف
رّ
وع�رب هنريك يف الس�نة املاضية
عمر  82س�نة.
ع�ن «عدم الرغبة يف أن أدفن مع امللكة مارغرتيا
يف املقاب�ر امللكية بروس�كيلدا» ،مثرا ً الكثر من
الج�دل ،ولك�ن ذلك ل�م يجعل ش�عبيته أقل بني
أغلبية بدأ بعضها منذ السابعة صباحا ً يتوافد إىل
املساكن امللكية يف بعض املدن ،للتعبر عن العزاء
للعائلة املالكة.
ويف فرنس�ا ذهب�ت املواقع والصح�ف ،بما فيها
كربياتها مثل «اللوموند» و»فيغارو» ،إىل التطرق
لوفاة «جاللة ملك الدنم�ارك»؛ وهو تعبر قرأه
الدنماركي�ون الي�وم كن�وع م�ن االنتق�اد الذي
يوجه�ه الفرنس�يون لطريق�ة تعام�ل البلد مع
أمره�م وع�دم منحه لق�ب ملك ،وه�و ما كان
يأمله الفرنس�يون طيلة  50س�نة بعد  700عام
من انقطاع العالقة امللكية بني فرنسا والدنمارك.
وأدخ�ل هنريك يوم الجمعة املاضية إىل املش�فى
الوطن�ي ،فع�اد ويل العه�د فريدريك م�ن كوريا
الجنوبي�ة قبل افتت�اح األوملبياد ليك�ون بجانب
أبي�ه وأخي�ه يواكي�م وزوجتيهم�ا وأطفالهما،
ونقل برغبته إىل قرص «فرديدنس�بورغ سلوت».
وتسود تكهنات بأن امللكة مارغريتا ربما تتنازل
ع�ن عرش�ها البنه�ا ويل العه�د فريدري�ك ،بعد
سنوات طويلة من الحكم.

االحتالل اإلرسائييل حيجز األمالك واحلسابات البنكية التابعة لبطريركية الروم األرثوذكس
بغداد  /المستقبل العراقي
اتخذت دول�ة االحتالل اإلرسائييل إج�راء تصعيديا ً
جدي�دا ً بحق بطريركية الق�دس للروم األرثوذكس،
م�ن خ�الل الحجز عىل أم�الك وجميع الحس�ابات
البنكي�ة التابع�ة للبطريركي�ة ،بمجم�وع قيمت�ه
أكث�ر م�ن  30مليون ش�يكل (نح�و ثمانية ماليني
ونص�ف امللي�ون دوالر أمركي).وتأت�ي ه�ذه
اإلج�راءات ضمن سلس�لة م�ن التضييق�ات التي
تمارس�ها أذرع مختلفة يف دول�ة االحتالل ،يف إطار
«املواجه�ة مع أق�دم كنيس�ة يف العالم» ،بحس�ب
بيان ص�در ع�ن البطريركية .وأوض�ح قدس األب
عي�ى مصلح ،الناطق باس�م بطريركي�ة القدس
لل�روم األرثوذك�س يف البيان ،أن بلدي�ة إرسائيل يف
القدس حجزت عىل أمالك وحس�ابات بنكية بقيمة
إجمالي�ة بني العق�ارات والحس�ابات البنكية تزيد
ع�ن  30مليون ش�يكل ،بحج�ة رضائ�ب األمالك،
األم�ر ال�ذي ترف�ض البطريركي�ة التعاط�ي معه،
كونه يخالف «الس�اتيكو» أو «الوضع القائم» منذ
مئات الس�نني يف املدين�ة املقدس�ة ،إذ إن الكنائس
ُتعف�ى من رضائ�ب األمالك.وأض�اف األب مصلح،
أن الجه�ات اإلرسائيلية التي تس�تهدف بطريركية
رّ
ت�ويل «غبط�ة البطري�رك ثيوفيلوس
الق�دس منذ
الثالث منصبه عام  2005باتت ال تخفي مساعيها

إلضع�اف أم الكنائس» .مش�را ً إىل أن ه�ذا اإلجراء
املجح�ف يطاول حري�ة العبادة ويم�س الخدمات
الت�ي تقدمه�ا البطريركي�ة للمجتم�ع م�ن خالل
مؤسس�اتها الخدماتي�ة يف املج�االت التعليمي�ة
والصحية والثقافية والرياضية.وش رّدد األب مصلح
عىل أن دوائر مؤثرة يف إرسائيل تمارس «ضغوطات
كب�رة ع�ىل غبط�ة البطري�رك ثيوفيل�وس الثالث
والبطريركي�ة املقدس�ية واملؤسس�ات الخدماتي�ة
والتعليمية التابعة لها بطرق مختلفة ،مثل قرارات
إدارية مجحفة ومش�اريع قوان�ني ظاملة وحمالت
تش�ويه مُ رّ
نس�قة مع الصحافة اإلرسائيلية ،بهدف
إثارة ال�رأي العام ضد الكنيس�ة وغبطة البطريرك
وغره�ا من وس�ائل الضغ�ط التي ترم�ي إىل دفع
غبط�ة البطريرك ثيوفيل�وس الثال�ث للراجع عن
سياسته يف اسرجاع العقارات التي تم ترسيبها يف
عهود س�ابقة ،وحماية املقدسات ،ونشاطه الدويل
الذي يفضح املمارس�ات اإلرسائيلية».وتوجرّ ه األب
مصلح ،باس�م البطريركية املقدس�ية ،باملناش�دة
إىل العاه�ل األردني «جالل�ة امللك عبد الل�ه الثاني،
بصفته الويص عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية
يف القدس الرشيف ،للتدخل من أجل رفع الظلم التي
ُتعاني منه بطريركية الروم األرثوذكس املقدس�ية
وس�ائر كنائس األرايض املقدس�ة جراء اإلجراءات
اإلرسائيلية الظاملة».
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دمشق جتدد هتديدها إلرسائيل :سنسقط البحرية املرصية تعلن إطالق أربعة صواريخ
يف البحر املتوسط
أي طائرة تعتدي علينا!
بغداد  /المستقبل العراقي
ج�دد نائ�ب وزي�ر الخارجية الس�وري ،فيصل
املقداد ،نفي دمشق المتالكها أسلحة كيميائية،
مؤك�دا عزم س�وريا ع�ىل التص�دي ألي عدوان
خارجي ضدها.
ويف مؤتم�ر صحفي عقده أم�س األربعاء ،قال
املقداد إن «الحكومة السورية تنفي نفيا قاطعا
امتالك س�وريا ألي أس�لحة دمار شامل بما يف
ذلك األس�لحة الكيميائية ونعترب أن اس�تخدام
األسلحة الكيميائية يف أي ظرف وأي زمان وأي
مكان أمر ال أخالقي وغر مقبول».
وشدد الدبلومايس السوري عىل استعداد دمشق
للرد بالقوة ع�ىل أي عمل عدواني ضدها قائال:
«سنس�قط أي طائرة تعتدي عىل س�وريا وهذا
لي�س تهديدا ..ونحن ق�ادرون عىل القضاء عىل
اإلرهابيني عندما يتوقف الغرب عن دعمهم».
وبحس�ب املق�داد ف�إن الواليات املتح�دة أخلت
 1000إرهابي ينتم�ون إىل تنظيم «داعش» من

بغداد  /المستقبل العراقي

الرقة ودير الزور ،متهما واش�نطن بالسعي إىل
«إطالة أمد الحرب يف س�وريا» .ودعا املس�ؤول
الس�وري األم�م املتح�دة إىل التحقي�ق يف أفعال
وممارس�ات الوالي�ات املتح�دة األمريكية التي
تهدد وحدة تراب سورية وسيادتها واستقاللها
السيايس وتستهدف تصفية الشعب السوري».

أعلن�ت الق�وات املس�لحة املرصي�ة إطالق 4
صواريخ يف البحر املتوسط.
وقال املتحدث باسم القوات املسلحة املرصية،
العقي�د أركان حرب تام�ر الرفاعي ،إن هناك
تدريب�ات ومن�اورات بحرية ،منه�ا إطالق 4
صواريخ يف إطار تعزيز تلك املناورات يف البحر
املتوسط».
ونف�ذت القوات البحرية املرصية ،أمس ،عددا ً
م�ن األنش�طة التدريبي�ة يف م�رسح عمليات
البحر املتوسط ،وذلك بإطالق أربعة صواريخ
أرض بحر وسطح بحر.
وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء ،2018
قال الجيش املرصي إن «القوات البحرية نفذت
عددا من األنشطة التدريبية البارزة يف مرسح
عملي�ات البحر املتوس�ط بإط�الق  4صاروخ
أرض بحر وسطح بحر وذلك يف إطار التدريب
عىل التعامل مع كاف�ة التهديدات والعدائيات

ملياهنا اإلقليمية ،فيما واصلت القوات الجوية
بالتع�اون مع التش�كيالت التعبوية وعنارص
ح�رس الح�دود يف ف�رض الس�يطرة الكاملة
عىل املناط�ق الحدودي�ة يف االتجاهني الغربي
والجنوبي».
وكانت تركي�ا قالت إن االتفاقي�ة املربمة بني
مرص وق�ربص ع�ام  2013بهدف اس�تغالل
املص�ادر الطبيعي�ة املمت�دة يف املنطق�ة
االقتصادي�ة الخالص�ة لهم�ا رشق البح�ر
املتوس�ط ،ال تحمل أي صفة قانونية ،مؤكدة
أنها ستنقب عن الغاز رشقي البحر املتوسط،
األم�ر ال�ذي رفضت�ه م�رص مؤك�دة حقه�ا
السيادي عىل أراضيها.
وأطلق الجي�ش املرصي ،يوم الجمعة املايض،
«العملي�ة الش�املة س�يناء  »2018ملجابه�ة
اإلرهاب ،وذلك قبل أس�ابيع م�ن انتهاء مهلة
 3أش�هر ،حددها الرئيس عبد الفتاح السييس
لتأمني شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فرباير/
شباط الجاري.

ليبيا :قتىل وجرحى يف حادث اصطدام شاحنة كانت تقل « 300مهاجر»
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرس�ون ،خالل اجتم�اع عقده يف العاصمة
األردني�ة عمان مع وفد من هيئة التفاوض الس�ورية ،رضورة التعاون مع روس�يا
لتفعيل العملية السياسية يف سوريا.
وأوضح�ت هيئ�ة التفاوض ،ال�ذي ترأس وفدها ن�رص الحريري ،يف بي�ان نرش عىل
موقعها الرس�مي ،أن اللقاء اس�تمر س�اعة واحدة وجرى «يف جو م�ن التوافق عىل
معظم القضايا األساسية يف امللف السوري».
ونقل�ت أن تيلرس�ون أظهر خالل االجتم�اع «تفهمه ملوقف املعارض�ة وتوافقه مع
تقيي�م الهيئ�ة لخط�ورة الوضع الراه�ن ،وما يمكن أن ت�ؤدي إليه عرقل�ة العملية
السياس�ية» ،مضيفة أن وزير الخارجية األمريكي «أبدى اس�تعداد الواليات املتحدة
للتعاون مع الهيئة بشكل أكرب للوصول إىل نتائج حقيقية للعملية السياسية».
وش�دد تيلرسون يف هذا السياق ،حسب بيان هيئة التفاوض« ،عىل رضورة التعاون
ال�رويس يف ه�ذا األمر وجلب النظ�ام إىل طاولة التف�اوض» ،قائال إن ب�الده «تعمل
بالتعاون مع االتحاد الرويس بش�كل جدي عىل إجراءات بناء الثقة املقرة بالقرارات
الدولية واملتمثلة بتحريك ملف املعتقلني وتس�هيل وصول املس�اعدات اإلنس�انية إىل
املناطق املحارصة.

بغداد  /المستقبل العراقي
قت�ل حواىل عرشي�ن مهاجرا عىل األق�ل وأصيب نحو
مئة آخرون بجروح يف حادث اصطدام شاحنة كانت
تقله�م قرب بني وليد عىل بعد  170كلم جنوب رشق
طرابلس ،بحسب ما أعلن مدير مستشفى املدينة.
وكان أكث�ر م�ن  300مهاج�ر غالبيتهم م�ن إريريا
والصومال عىل متن الش�احنة عن�د انقالبها صباحا،
عىل بعد  60كلم من بني وليد.
وقال مدير املستش�فى صالح امل�ربوك إن  19مهاجرا
ع�ىل األق�ل لق�وا حتفه�م يف الح�ادث ،بينهم نس�اء
وطف�ل .وباإلجم�ال ،أصيب  124مهاج�را عىل األقل
بجروح ،وال ي�زال  78يتلقون الع�الج حتى منتصف
النهار ،كما أضاف.
وكان املتحدث باس�م املستش�فى صالح التويجر قد
أعل�ن من جهته عن  23قتي�ال و 101جريح .وتحدث
ع�ن «أزم�ة»يف املستش�فى بالعاصم�ة .وأعرب عن

أس�فه بالقول إن «عددا كبرا من الضحايا يعالجون
عىل األرض».وتع�د بني وليد نقطة عبور للمهاجرين
اآلتني من الصحراء نحو السواحل الليبية التي تجرى
فيها عملي�ات املغادرة الرسية يف البحر املتوس�ط إىل
أوروبا .وتضم املدينة الخارجة عن سيطرة السلطات
الليبي�ة الجدي�دة حواىل عرشي�ن مرك�ز اعتقال غر
رشع�ي أو تجم�ع للمهاجري�ن ،كم�ا قال مس�ؤول
محيل.وأصبح هذا البلد النفطي الغني الذي يتخبط يف
العنف واالضطراب األمني منذ س�قوط نظام القذايف
يف  ،2011مرك�زا ملئ�ات آالف املهاجري�ن من أفريقيا
جن�وب الصحراء .ويبق�ى بعض املهاجري�ن يف ليبيا
ويعملون أحيانا بضع سنوات لدفع نفقات مرورهم
قب�ل أن يحاولوا الوص�ول إىل أوروبا بحث�ا عن حياة
أفضل.ويلقى آالف املهاجرين حتفهم يف حوادث غرق
كل س�نة يف البح�ر املتوس�ط.ويموت مئ�ات آخرون
خ�الل عبورهم الصحراء الليبية من الحدود الس�هلة
االخراق يف الجنوب.
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النفط تعلن انجاز منظومة حتميل الوقود بالقطار واستئناف عمليات النقل
بغداد /المستقبل العراقي

وعربات القطار».
واض�اف اللعيب�ي ان «ه�ذا االنج�از ال�ذي
يه�دف اىل نق�ل كمي�ات م�ن  1000م�رت
مكع�ب من زيت الوقود واملش�تقات االخرى
وص�وال اىل معدل  4000م�رت مكعب باليوم،
س�وف يحقق فوائد اقتصادي�ة كبرة  ،منها
انس�يابية عالية يف عملية النقل والتقليل من
الكلف املالية ،اضافة اىل التقليل من األرضار
البيئي�ة  ،والتخفي�ف من التأثرات الس�لبية
عىل الطرق والجس�ور،فضال ع�ن التخفيف
من االزدحامات التي تتسبب بها عملية نقل
املنتج�ات النفطي�ة بالحوضي�ات  ،واختزال
الزم�ن والجهد  ،ومنع تكدس زيت الوقود يف
املصفى» .
وكان�ت رشك�ة مصايف الوس�ط ق�د بارشت
يف اس�تئناف عملي�ات نقل زي�ت الوقود من
مصفى الدورة ببغداد اىل محافظ البرصة .

اعل�ن وزي�ر النف�ط ،أم�س الثالث�اء ،انجاز
منظومة تحميل الوقود بالقطار واس�تئناف
عملي�ات النق�ل ،مش�را اىل انه س�يتم نقل
كميات من  1000مرت مكعب من زيت الوقود
واملشتقات االخرى من بغداد اىل البرصة.
وق�ال الوزير جبار عيل اللعيبي يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ان «الجهود
الوطني�ة للعاملني يف رشكة مصايف الوس�ط
والجهات الس�اندة لها أثمرت عن اإلرساع يف
انجاز وتاهيل ش�بكة السكك الحديد املمتدة
م�ن مصف�ي الدورة الت�ي ترتبط بالش�بكة
الوطنية للسكك الحديدية واملتوقفة منذ عام
 ، 2003فض�ال ع�ن انج�از منظومة تحميل
القطار والتي تشمل منصات تحميل وتفريغ
وقي�اس املنتج�ات النفطية م�ن حوضيات

أمانة بغداد تصدر
توضيح بشأن
تلوث مياه الرشب
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت أمانة بغداد االنباء التي تناقلتها
بعض وسائل االعالم ومواقع التواصل
االجتماعي بش�أن تلوث مياه الرشب
نتيج�ة انخفاض مناس�يب مياه نهر
دجلة.
وذكر بي�ان لألمانة تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ان «جمي�ع
مش�اريع تصفية املياه التابعة لدائرة
م�اء بغ�داد تعم�ل بش�كل طبيع�ي
وانس�يابية عالي�ة عرب س�حب مياه
النه�ر بواس�طة املضخ�ات وايصالها
اىل االح�واض حي�ث تج�رى عملي�ات
التصفي�ة والتعقي�م و الفح�وص
املختربي�ة بش�كل آن�ي للتأك�د م�ن
س�المة املياه قبل ضخها اىل شبكات
التوزيع».
وأض�اف ان «تلك االخبار تحاول إرباك
الش�ارع العراقي وتأليب الرأي العام»
داعيا ً وس�ائل االع�الم اىل توخي الدقة
واملوضوعية يف نقل املعلومات».
وأهابت امانة بغ�داد باملواطنني بعدم
تصدي�ق تل�ك االنباء وتج�دد تأكيدها
يف ب�ذل اق�ى جهودها إلنت�اج مياه
ال�رشب ع�ىل وف�ق رشوط منظم�ة
الصحة العاملية».

ارتفاع مبيعات البنك املركزي من العملة االجنبية بنسبة « »9ماليني دوالر
لكل دوالر ،يف املزاد املنعقد بمش�اركة  41مرصفاً،
و 8رشكات للتحويل املايل».
ونوه البن�ك بأن «تل�ك املبيعات ه�ي نتائج املزاد
املقرر غدا ً األربعاء ،موضحا ً أن إجمايل البيع الكيل
لهذا اليوم بلغ نحو  193.91مليون دوالر».
واش�ار البن�ك بحس�ب البي�ان ان «حج�م املبالغ
املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف يف الخارج بلغ نحو
 163.42ملي�ون دوالر ،فيما ُق�درت كميات البيع
النقدي ب�  1.89مليون دوالر».
وأوضح املركزي ،أن بيع املبالغ املحولة لحسابات
املصارف يف الخارج يكون بسعر  1190دينارا ً لكل
دوالر ،أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

بغداد  /المستقبل العراقي
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة
األجنبي�ة خالل م�زاد ،أمس الثالث�اء ،إىل 165.31
مليون دوالر ،مقابل  156مليون دوالر بمزاد أمس
االثنني ،بزيادة  9.31مليون دوالر.
وق�ال البن�ك املرك�زي العراق�ي يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» ،نس�خة من�ه ،ان «مبيعات
املرك�زي من العملة االجنبي�ة ارتفعت خالل مزاد
اليوم اىل  165.31مليون دوالر ،مقابل  156مليون
دوالر بم�زاد أم�س االثن�ني ،بزي�ادة  9.31مليون
دوالر» ،الفتا اىل ان «سعر الرصف بلغ  1190دينارا ً

وزارة الكهرباء :مالكات توزيع الوسط تنجز اعامل الصيانة الدورية
ملحطاهتا يف واسط
بغداد  /المستقبل العراقي
أنجزت املالكات الهندس�ية والفنية يف
مديرية توزيع كهرباء واس�ط التابعة
للمديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء
الوس�ط اعمال الصيانة الدورية لعدد
م�ن محطاته�ا الثانوي�ة يف محافظة
واسط.
اعل�ن ذل�ك املتحدث الرس�مي باس�م
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب رسي
امل�درس ,مبين�اً ,ان أعم�ال تضمنت

تنظي�ف وصيان�ة محطة ت�اج الدين
الثانوي�ة  11/33ك.ف من خالل ازالة
األترب�ة والغب�ار من لوح�ات التوزيع
ولوح�ات  AVRو  RTCCوش�احنات
 DCو  , ATSاىل جانب إصالح منظومة
األريض ملغ�ذي القطني�ة  11ك.ف,
اضاف�ة اىل معالج�ة نض�وح زيت من
محول�ة الق�درة  10ك.ف ورق�م )(2
 33ك.ف م�ن مفاصل املحولة ,وكذلك
فحص النضائد يف محط�ة الرحمانية
الثانوي�ة وإعادته�ا للعم�ل بص�ورة

طبيعي�ة لضم�ان تجهي�ز املواطن�ني
بالطاقة الكهربائية ,فضالً عن اصالح
قاط�ع دورة  360امب�ر  11ك.فف�ي
املحط�ة الكورية وإصالح عطل قاطع
دورة  AGE 1200يف محطة الزبيدية.
كما تم صيان�ة ونصب تراكيب اإلنارة
الخاص�ة بش�ارع اله�ورة يف الك�وت
م�ن خ�الل رب�ط ( ) 90قاع�دة م�ن
املصابي�ح عىل( ) 45عمود موزعة من
تقاط�ع الكفاءات وص�والً اىل تقاطع
املحافظة.
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وزير الصناعة يفتتح ثالثة مشاريع بالرشاكة واالستثامر مع القطاع اخلاص
بغداد  /المستقبل العراقي
افتت�ح وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن املهندس
محمد ش�ياع الس�وداني خالل العام املايض
ث�الث مش�اريع ناجحة بع�د االنفت�اح عىل
القط�اع الخ�اص الرصني ش�كلت محطات
ونم�اذج جديدة وترجم�ة حقيقية للرشاكة
ب�ني القطاع�ني الحكوم�ي والخ�اص بم�ا
ينس�جم مع توجه ورؤية الحكومة العراقية
واس�همت يف ط�رح منتج�ات وطني�ة تلبي
احتياج�ات مؤسس�ات الدول�ة ومتطلب�ات
السوق العراقية .
واشار مدير مركز االعالم والعالقات العامة يف
الوزارة عبدالواحد علوان الشمري اىل ان هذه
املش�اريع شملت مصنع فوكس العراق الذي
تم انشاؤه بموجب عقد رشاكة بني الرشكة
العامة للصناع�ات التعدينية التابعة للوزارة
ورشكة قي�س ال�راوي وأوالده النتاج زيوت
فوك�س االملاني�ة وفق اعىل درج�ات الجودة
 ،مش�را اىل ان املصنع عراق�ي متطور وفق
أحدث التكنولوجي�ا واملواصفات والتصاميم
الهندس�ية ومجه�ز بأح�دث الخط�وط
اإلنتاجية من مناش�ئ عاملية ومزود بمخترب
إلج�راء الفحوص�ات ل�كل مراح�ل اإلنتاج ،

الفت�ا يف الوق�ت ذاته إىل أن املصنع اس�هم يف
توف�ر منتج عراق�ي برتاخي�ص من رشكة
فوك�س ب�رو األملاني�ة الرائدة عىل مس�توى
إنت�اج الزي�وت الصناعي�ة كم�ا أنه سيس�د
بحدود  %40من حاجة السوق املحلية ويوفر
( )500ملي�ون دوالر س�نويا كاس�ترادات

للزي�وت من خارج الع�راق  ،مؤك�دا أن هذا
امل�رشوع يع�د أح�د املش�اريع املهم�ة التي
س�توفر ( )120الف طن سنويا من مختلف
أنواع زيوت الس�يارات والشاحنات واملعدات
الثقيلة وزيوت املحوالت والتوربينات الغازية
وزي�وت املحركات البحري�ة فضال عن زيوت

مح�ركات القط�ارات والش�حوم الصناعية
بمختلف أنواعها والسوائل املضادة للتشغيل
ضم�ن املواصف�ات النوعية املطلوب�ة عامليا
وبأسعار أقل بنسبة  %20من أسعار الزيوت
املس�توردة .واضاف بأن الوزير افتتح ايضا
مرشوع تجميع االن�ارة الذكية بطريقة اللد

الكويت :املباحثات مع العراق بشأن استرياد الغاز
وصلت ملراحل هنائية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء بخيت الرشيدي ،أمس
الثالثاء ،أن املباحثات مع العراق بخصوص اس�تراد الغاز
من العراق وصلت إىل مراحلها النهائية.
وقال الرشيدي إن “املباحثات مع العراق بخصوص استراد
الغاز من العراق يف مراحله�ا النهائية” ،متوقعا أن “يكون
هن�اك اتف�اق خالل أش�هر” .وأض�اف أن “نق�ل الغاز من
العراق للكويت س�يكون عن طريق خطوط األنابيب حيث
يكون العراق مسؤوالً عن الخطوط املمتدة يف اراضيه ،فيما
تكون الكويت مس�ؤولة عن الخطوط املمتدة يف أراضيها”.
وحول اس�تثمار الرشكات النفطي�ة يف العراق ،بني أن “من
يقوم حال ًيا باالستثمار يف هذا القطاع بالعراق هي رشكات
نفط كويتية خاصة ،لكن مس�تقبال يمكن أن يكون هناك
استثمار حكومي يف القطاع النفطي العراقي”.

(  )LEDبالرشاكة بني رشكة الزوراء العامة
ورشكة كونز االملاني�ة  ،الفتا اىل ان املرشوع
يه�دف اىل تجمي�ع مصابيح االن�ارة املوفرة
للطاقة الكهربائية بنس�بة تصل اىل اكثر من
 %50مقارن�ة باالن�ارة االعتيادي�ة وبطاق�ة
تص�ل اىل  20ال�ف براكي�ت س�نويا حي�ث
تس�تخدم ه�ذه املصابيح يف انارة الش�وارع
واملجمعات الس�كنية ومصايف النفط اضافة
اىل ال�ورش واملعامل .وزاد الش�مري بالقول
ان املش�اريع املفتتحة تضمنت ايضا مصنع
بغ�داد للتبوغ والس�كائر التاب�ع اىل الرشكة
العام�ة للمنتوج�ات الغذائي�ة بع�د اكم�ال
تأهيل�ه وتش�غيله بموجب عقد اس�تثماري
م�ع رشك�ة ( )D-Sالجيكية  ،مش�را اىل ان
املصنع يحت�وي عىل خطوط انتاجية جديدة
ذات مناش�ئ عاملي�ة انكليزي�ة وايطالي�ة
وتش�يكية وبلغاري�ة ت�دار بأي�دي عراقي�ة
وبطاقة انتاجية تبلغ ( )215الف كارتونة/
سنويا من س�كائر س�ومر نوع سوبر سلم
 ،مؤك�دا عىل ان ال�وزارة حريصة عىل ايجاد
وعق�د رشاكات ناجحة م�ع القطاع الخاص
من خالل مس�تثمرين متمكن�ني ماليا وفنيا
لتوف�ر التكنولوجي�ا الحديث�ة واملواصفات
املثبتة يف الدراسات الفنية واالقتصادية .

وزير التعليم يوجه اجلامعات
باإلسهام بمعاجلة أزمة شحة املياه
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه وزير التعليم العايل والبح�ث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيىس،
الجامعات واملؤسس�ات التعليمية والبحثية باالسهام يف ايجاد الحلول
ألزمة املياه يف العراق.
وقال العيىس لدى ترؤسه اجتماع املالك املتقدم إنه تم توجيه الجامعات
العراقية بتشكيل خلية ازمة يف كل جامعة يف املحافظات من اجل اعداد
وتقديم املش�اريع والتقارير والعالجات الالزمة والعاجلة بغية تطويق
أزمة شحة املياه وتدارك تفاقمها يف العراق.
وأض�اف وزي�ر التعلي�م أن الوزارة تع�د محورا وطنيا مع مؤسس�ات
الدول�ة األخ�رى ملعالجة األزمة وتقديم الرؤى حوله�ا ،مبينا ان جهود
األرس األكاديمية من باحثي وخرباء مختلف الجامعات ستدفع باتجاه
الحلول الالزمة لشحه املياه.

الزراعة تتوقع تقلص انتاج القمح والشعري
 %2هذا العام بسبب شح االمطار

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الزراع�ة ،أمس الثالث�اء ،عن توقعه�ا تراجع انتاج
البالد من محصويل القمح والشعر هذا العام.
وق�ال وكيل وزارة الزراعة مهدي القي�ي ،خالل كلمته يف مؤتمر
املانح�ني الدويل يف الكوي�ت ،ان «إنتاج البالد من القمح والش�عر
قد يرتاجع  20باملئة هذا العام بس�بب ش�ح األمط�ار وانخفاض
منسوب مياه األنهار».
يشار اىل ان رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سامي االعرجي ،اكد
خ�الل مؤتمر املانح�ني يف الكوي�ت ،ان «واردات الحبوب العراقية
ق�د ترتف�ع يف  2018بفعل طقس ج�اف هذا الع�ام» ،الفتا اىل ان
«العراق مس�تورد كبر للحبوب ويس�تهلك حوايل خمس�ة ماليني
طن من القمح سنويا».
واض�اف ان «يف الس�نوات العرش القادمة س�نعمل عىل تش�جيع
االس�تثمار الزراعي للوصول اىل االكتفاء الذاتي وكذلك التصدير»،
مشرا اىل «املحاصيل االسرتاتيجية كالقمح والشعر».

التجارة توجه تشكيالهتا لوضع خطة
تعاقدية تتناسب مع ختصيصاهتا املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التجارة عن توجيه تش�كيالتها لوضع خطة مالية
وتعاقدية تتناس�ب مع التخصيصات املالية وفق القرارات واعداد
دراس�ة بالتنس�يق مع االقس�ام املعنية ومجالس االدارة تتضمن
االحتياجات الفعلية والسقف الزمني .
اكد ذلك وكيل الوزارة االقدم وليد حبيب املوسوي خالل االجتماع
الدوري لخلية االزمة ولجنتي االصالح االداري والشفافية واضاف
ان�ه كذلك تم االيعاز باع�داد التقارير عن االنج�ازات املتحققة يف
مجال االص�الح االداري والش�فافية وفق التوصي�ات واملعطيات
املطلوب�ة ووف�ق االهداف وال�رؤى يف ممارس�ة االعم�ال املناطة
للرشكات والدوائر .
مضيفا ً كذلك انه تم طرح املواضيع االخرى التي تتعلق باستخدام
االتمت�ة وتكنولوجيا املعلومات واعادة النظر بالهياكل التنظيمية
يف الدمج واالستحداث واملعالجات االخرى باالضافة اىل تفعيل دور
االقس�ام املهمة وتقديم الدعم اللوجس�تي لتنمية وتطوير عملها
وفق املتطلبات الحديثة .
مش�را ً ان االجتماع تخلله كذلك مناقش�ة املالحظات واملقرتحات
واالستفس�ارات املعدة من قبل الدوائر والرشكات يف تلك الجوانب
وبما يخدم املصلحة العامة .

املرور تعلن حتقيق «اإلكتفاء»
من لوحات «اإلملاين»

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مديري�ة امل�رور العامة ع�ن توزيعها اللوح�ات الجديدة
{االملاني} بني املواطنني املسجلني للحصول عليها.
وقال مدير العالقات واالعالم يف املديرية العقيد مؤيد خليل سلمان
يف ترصيح صحفي ان «مديريته تمكنت من تجهيز دوائر ومواقع
املرور التابعة له�ا يف بغداد واملحافظات بجمي�ع احتياجاتها من
اللوح�ات الجدي�دة لتغطية طلبات املواطنني املس�جلني للحصول
عليها لغاية االول من شهر كانون الثاني املايض».
واش�ار اىل ان دوائر ومواقع املديرية تعمل حاليا بالنظام املزدوج
الصباحي واملسائي لتفادي حصول حاالت الزحام وتسهيل عملية
تجهيز املواطنني بتلك اللوحات».

قائممقام البعاج يعلن عودة
مجيع النازحني اىل القضاء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قائممق�ام قضاء البعاج يف محافظة نينوى احمد يوس�ف،
أمس الثالثاء ،ع�ن عودة جميع العائالت النازحة اىل القضاء ،بعد
اعادة الخدمات اليه.
ونقل موقع “الحشد الشعبي” عن يوسف قوله ،ان “ 4500عائلة
من س�كان قض�اء البعاج (120كم ش�مال غ�رب املوصل) عادوا
بالكامل اىل مناطقهم ومشارف القضاء”.
وأضاف يوس�ف ان “العودة جاءت بعد تحرير القضاء من تنظيم
داعش ،وإعادة الخدمات اليه”.
يذكر ان قوات الحش�د الشعبي والقوات االمنية تمكنت ،يف الرابع
من حزيران  ،2017من تحرير قضاء البعاج قرب الحدود السورية
غربي املوصل من سيطرة تنظيم “داعش” االجرامي.
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مؤمتراملانحني ..آفاق تبحث عن اهداف كربى
علي حسن الفواز
يضع مؤتمر إع�ادة إعمار العراق
ال�ذي يف الكوي�ت أهداف�ا كب�رة،
وطموح�ات واس�عة ملواجه�ة
تحديات مرحل�ة مابعد داعش ،إذ
سيكون اعمار املدن التي ترضرت

من اعم�ال االره�اب الداعيش هو
الرهان األس�اس عىل نجاح أعمال
ه�ذا املؤتم�ر ،والحص�ول ع�ىل
مايق�ارب مئ�ة ملي�ار دوالر كما
ّ
رصح بذلك الدكتور حيدر العبادي
رئيس الوزراء،
لكن ليس بصيغة املساعدات التي

ُ
ع�رض ع�ادة للدول الت�ي تعاني
ُت
من مثل تلك املشكالت ،بل بصيغة
الدع�م وفت�ح االف�اق الواس�عة
لالس�تثمار ،وه�و م�ا أك�د علي�ه
الدكتور سامي االعرجي مدير عام
هيئة االستثمار يف العراق..
الحضور الواس�ع لل�دول املانحة،

وللرشكات العاملية والعربية ورجال
األعمال يعكس أهمية هذا املؤتمر
م�ن جانب ،مثلم�ا يعكس طبيعة
املتغرات السياس�ية واالقتصادية
واألمني�ة الت�ي يعيش�ها الع�راق
اآلن من جانب آخ�ر ،ورغم وجود
بع�ض الرهان�ات السياس�ية عىل

عدم نجاح املؤتم�ر ،والتي ربطها
ه�ذا ال�(بع�ض) م�ع ترصيحات
سياس�ية له�ذه الدول�ة أو تل�ك،
والت�ي وضعت مايش�به الرشوط
مقاب�ل دع�م الع�راق اقتصادي�ا،
ومنها مايتعلق باملصالحة الوطنية
كم�ا ّ
رصح بذل�ك ايف�ل ودري�ان

وزي�ر الخارجية الفرن�ي ،او ما
يتعل�ق بتخصي�ص من�ح خاصة
للم�دن املترضرة ،رغ�م ّ
أن العراق
يعاني بش�ك ٍل عام من مش�كالت
بنيوي�ة عميق�ة ع�ىل مس�توى
االعمار والتأهي�ل والتنمية ،وعىل
مس�توى دع�م الربام�ج الخاصة

يف املج�االت الصحي�ة والتعليمي�ة
والثقافية والبيئية ،فضال عن دعم
برامج رعاي�ة الطفولة واألمومة،
والرعاي�ة االجتماعية ،واملصالحة
واع�ادة النازح�ن ،وخل�ق البيئة
اآلمن�ة لالس�تثمار ،ويف املج�االت
ذات الجدوى االقتصادية.

مجيعنا «صانعو تغيري»
ديفيد بروكس
ابتك�ر «بي�ل درايت�ون» مصطل�ح «رائ�د أعم�ال
اجتماعي» ّ
وأس�س منظمة «آش�وكا» التي تدعم
 3آالف و 500م�ن هؤالء يف  93بلداً .إنه ش�خصية
ب�ارزة يف عالم األعمال واملش�اريع غر الس�اعية
ُ
قصدته هذا األس�بوع ألرى ما إن كان
للربح ،وقد
يس�تطيع تقدي�م بع�ض الوضوح واألم�ل يف هذا
الزمن الذي يثبط العزائم ،فلم يخب ظني.
ي�رى درايت�ون أننا نعيش وس�ط تح�ول تاريخي
مؤل�م ولكن�ه رضوري .ف�آالف الس�نن كان
ٌ
نس�ق معن .إذ يذهب املرء
لحيوات معظم الناس
إىل املدرسة من أجل تعلم حرفة أو مهارة – الطبخ
أو الزراع�ة أو املحاس�بة  -وبع�د ذلك ،يس�تطيع
االنضمام إىل القوة العاملة وكسب قوت يومه عرب
تكرار املهارة نفس�ها التي تعلّمها خالل مس�اره
املهن�ي .ولكن اآلالت ه�ذه األيام باتت تس�تطيع
القيام بأي يشء يتكرر تقريباً .وبالتايل ،فإن عاملنا
الجديد بات يتطلب نوعا ً مختلفا ً من األش�خاص.
ويسمي درايتون هذا النوع الجديد من األشخاص
ب�«صانع التغير».
صانع�و التغير هم أش�خاص يس�تطيعون رؤية
وتمييز األنس�اق التي حولهم ،وتحديد املشاكل يف
أي وض�ع ،وإيجاد ط�رق لحل املش�كلة ،وتنظيم
ّ
متغرة ،وقي�ادة عمل جماعي ،ث�م التكيف
ف�رق
بشكل مستمر مع األوضاع املتغرة.
وعىل س�بيل املثال ،فإن «أندري�س جالردو» زميل
«آش�وكا» مكس�يكي كان يعيش يف حي يش�تهر
بارتفاع معدالت الجريمة .فاخرتع تطبيقاً ،يسمى
ُ
«هوس» ،يتيح للجران إمكانية االتصال ببعضهم
بعضا ضمن ش�بكة .كما يحتوي التطبيق عىل زر
تحذير ينبّه الجميع يف الحي حينما تحدث جريمة
ما .كم�ا يتيح التطبيق للجران تنظيم أنفس�هم،

والدردشة ،وتقاس�م إحصائيات الجرائم ،والعمل
معاً.
ومن أجل تشكيل وقيادة هذه املجموعة ،كان عىل
«ج�الردو» أن يمتلك ما يس�ميه درايتون «العيش
اإلدراك�ي القائ�م ع�ىل الق�درة ع�ىل اإلحس�اس
باآلخرين من أج�ل مصلحة الجميع» .القدرة عىل
اإلحس�اس باآلخري�ن هي القدرة عىل اإلحس�اس
بكيف يش�عر الناس يف ظ�روف متحولة .أما «من
أجل مصلحة الجميع» ،فهي القدرة عىل تش�كيل
ف�رق .وال يهم م�ا إن كنت تعم�ل يف الكافيرتيا أو
يف قس�م التفتيش بأحد املصانع ،فالرشكات اليوم
لن ّ
توظف س�وى األش�خاص الذين يرون املشاكل
ويجرتحون الحلول .والواقع أن مالين األشخاص
يعيش�ون به�ذه العقلي�ة؛ ولك�ن الكث�ر م�ن
األشخاص ما زالوا يعيشون يف عالم اتباع القواعد
واملهارات املتكررة ،ويسمعون املجتمع يقول لهم:
«إنن�ا ال نحتاج إليك .وال نحتاج إىل أطفالك أيضاً».
وبالطبع ،فإن هؤالء األشخاص يتخذون وضع رد
الفعل ويقومون بالرد.
إن التح�دي الرئي�ي لزمننا ،يق�ول درايتون ،هو
جع�ل الجميع صانع تغير .ولفع�ل ذلك يبدأ املرء
ً
12عام�ا .يأتي إليك
يف س�ن صغرة .فطفلك يبلغ
فيخربك بمش�كلة ما – كأن يق�ول لك إن األطفال
اآلخرين يف املدرسة غر مهذبن ويسيئون معاملة
الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة .إنها لحظة
مهم�ة ،تتوقف عما كنت تقوم به ،وتس�أله ما إن
كان ثمة أي يشء يعتقد أن باستطاعته فعله لحل
املشكلة ،ليس من أجل هذا الطفل فقط ولكن من
أجل املرة املقبلة التي يحدث فيها ذلك أيضاً.
والواق�ع أن قلة قليل�ة جدا ً من األطف�ال يفعلون
شيئا ً ما لحل املشكلة األوىل التي يرونها ،ولكنهم يف
النهاية يعودون بعد أن تكون فكرة ما قد تبلورت
ّ
فينظمون أصدقاءهم ويفعلون ش�يئا ً ما.
لديهم،

ومهمة الكب�ار اآلن هي التنحي وفس�ح الطريق،
وتولية األطفال القيادة وتركهم يتولون األمر.
ويش�كل فريقا ً
ّ
ّ
ويغر
وعندم�ا يبلور طف�ل فكرة
العال�م ،فإنه يصب�ح صانع تغي�ر ،صانع تغير
يمتلك الق�وة ويواصل تنظيم وتش�كيل مزيد من
الفرق .وس�تكون ثمة دائما ً حاجة إليه .يف حقبة
س�ابقة ،يق�ول «درايت�ون» ،أدرك املجتمع أنه يف
حاج�ة إىل تعمي�م القدرة ع�ىل الق�راءة والكتابة.
والي�وم ،يتع�ن ع�ىل امل�دارس أن تط�وّر املناهج
والتقييم�ات من أج�ل جعل عقلية صن�ع التغير
معممة .كما ينبغ�ي أن تدرك أن هذا معيارها من
أجل النجاح.
ُ
ْ
ولكنني أتس�اءل ما إن كان الجميع يريد أن يكون
صانع تغير وفق القالب الذي وضعه «درايتون»،
كما أتس�اءل بخصوص أي رؤية اجتماعية ليست
سياس�ية باألس�اس .فاملرء يمك�ن أن تكون لديه
دولة م�أى بصانع�ي التغير املحلي�ن ،ولكن إذا
كانت الحكومة فاسدة فإن عملها ال يحقق شيئاً.
بيد أن نبوغ «درايتون» يكمن يف قدرته عىل تحديد
فئ�ات اجتماعية جديدة .فمن�ذ أن ابتكر فئة رائد
األعمال االجتماعي قبل  36عاماً ،قال مئات اآلالف
من األش�خاص« :أجل ،هذا هو ما أريد أن أكونه».
وبالتايل ،ف�إن صانع التغير هو امتداد وتوس�يع
لهذه الفئة االجتماعية.
إن التحول االجتماعي يأتي من التحول الشخيص.
فاملرء ّ
يغ�ر العال�م عندما يتبن�ى طريقة جديدة
وأكثر جاذبي�ة للعيش .و«درايتون» يريد أن ينرش
ويعمّم صفة ال يراها كثر من الناس :التأثر.
والواقع أن مالين األش�خاص يش�عرون بأنهم ال
يستطيعون السيطرة عىل حيواتهم؛ وإذا استطعنا
من�ح كل واحد فرصة عي�ش وتجربة حركة عمل
وتأث�ر ،والتعبر عن الحب واالحرتام يف عمل ،فإن
ّ
ستغر بال شك العالم.
نتائج ذلك
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احلقائق والسياسة واالقتصاد
الره�ان عىل الحقائق السياس�ية يف العراق
يرتب�ط بمعطي�ات الحاجة اىل تج�اوز ِّ
كل
تداعيات ماتعرّض له العراق من مش�كالت
معق�دة ،فض�ال ع�ن الحاج�ة اىل تعهدات
واقعية ُتس�هم يف ترميم الواقع الس�يايس،
ويف تأهي�ل االقتص�اد العراق�ي ،وعىل وفق
مرجعيات وبرامج وسرتاتيجيات تعزز الثقة
به�ذا االقتص�اد ،وبثقة املس�تثمرين الذين
يبحثون عن بيئة صالحة لحركة اموالهم..

وبقط�ع النظر عن التوجهات التي حرصت
الحكوم�ة العراقي�ة عىل تبنيه�ا ،وعرضها
ّ
ف�إن ع�رض الحقائق كما
ع�ىل املؤتمرين،
ه�ي واملصارح�ة باألولويات س�يكون هو
املدخل الواقع�ي والعملياتي لتحقيق ماهو
مأمول م�ن هذا املؤتمر ،الس�يما ما يتعلق
بالدعوة للعمل عىل تنشيط القطاع الخاص،
ودع�م الربام�ج االس�تثمارية يف قطاع�ات
الصناعة التحويلي�ة ،والصناعات الغذائية

حرب أهلية باردة يف بريطانيا

والزراعي�ة ،وصناع�ات البرتوكيميائي�ات،
ّ
ألن مظاهر التضخ�م والعجز االقتصادين
مربوطان بهوية االقتص�اد العراقي وآفاق
دعم برامج�ه ،وتجاوز مش�كالته املعقدة،
ّ
تخص تضخم الظاهرة االس�ترادية،
والتي
وعش�وائيتها ،وهشاش�ة القطاع الخاص،
ّ
يخ�ص البطال�ة وتحوله�ا اىل
فض�ال عم�ا
ظاه�رة ضاغط�ة اجتماعي�ا وسياس�يا
واقتصاديا وامنيا.

تعهدات ومعطيات
معطي�ات الواق�ع العراق�ي
تكش�ف ع�ن وجود مش�كالت
حقيقيةّ ،
وأن التعهدات ال تكفي
لوحدها ملواجهة تلك املشكالت،
فالدع�م واملس�اعدة س�تكون
عاج�زة أم�ام حاج�ة الع�راق
لتحفي�ز اقتص�اده ،ولتحريك
عجلة االعمار والتنمية يف مدنه
املتعددة ،وإذا كان كلفة االعمار
ق�د تتج�اوز  88ملي�ار دوالر،
ّ
ف�إن برمجة العم�ل هو اإلطار
ال�ذي يمكن�ه تأمن مس�ارات
صحيح�ة للدع�م ،وملعالج�ة
ّ
تخ�ص اعمار
املش�كالت التي

امل�دن املترضرة م�ن العمليات
االرهابية ،واىل تأمن مس�اعدة
مليونن ونصف نازح ،وتأهيل
نح�و  138من�زال مترضرا كما
قال الدكت�ور مصطفى الهيتي
امل�رشف ع�ىل صن�دوق اعادة
اعم�ار املدن املت�رضرة ،فضال
ع�ن العم�ل الواس�ع لتأهي�ل
االقتصاد العراقي بش�ك ٍل عام
وفتح آفاق واسعة لالستثمار،
إذ أصبح من الرضورات الالزمة
جمع  22ملي�ار دوالر ملواجهة
تحدي�ات اع�ادة اعم�ار امل�دن
املت�رضرة م�ن الح�رب ،و66

مينكي ووردن
ُبعيد االس�تحواذ عىل الس�لطة يف انقالب عسكري
عام  ،1979أدرك الجنرال الكوري الجنوبي «تشان
دو  -ه�وان» كيف يمكنه كس�ب الرشعية الدولية
والش�عبية الت�ي اش�تهاها ،بينم�ا يظه�ر الق�وة
االقتصادية املتزاي�دة لبالده ،وذلك من خالل دورة
األلعاب األوملبية لعام  .1988لكن األمر لم يجد نفعا ً
بالطريقة التي توقعها «تش�ان» ،وبدالً من تعزيز
حكم�ه القمعي بمس�اعدة دورة األلعاب األوملبية،
واجه احتجاجات ضخمة من قبل الطالب والعمال
ونش�طاء الديمقراطي�ة يف ب�الده ،والذين خرجوا
إىل شوارع س�يؤول يف  ،1987مس�تغلن االهتمام
الدويل بدورة األلعاب األوملبية للمطالبة بإصالحات

مليارا عىل املدى املتوس�ط ،هذا
ما ّ
رصح به ق�يص عبد الفتاح
املدي�ر العام يف وزارة التخطيط
العراقية..
الحض�ور الس�يايس يعك�س
اهمية الرتابط مابن السيايس
واالقتص�ادي ،فال�دول الكربى
س�تجد يف ه�ذا املؤتم�ر فرصة
كبرة لدعم االستقرار يف العراق،
وألهمي�ة خلق بيئة سياس�ية
ملواجه�ة تحدي�ات املس�تقبل،
ورضورة قط�ع الطري�ق ع�ىل
ّ
ول�كل
أي ع�ودة لالرهابي�ن،
مظاهر الرصاع املجتمعيّ ،
ألن

سجناء سيؤول

داخلي�ة .وأدت احتم�االت ف�رض إج�راءات أمنية
مش�ددة ،كان يمك�ن أن تفيض إىل إلغ�اء األلعاب،
إىل ضغ�وط دولية عىل «تش�ان» من أجل الس�ماح
بانتخاب�ات ديمقراطية .وفتحت تل�ك االنتخابات
الرئاس�ية ،املنظمة يف ديس�مرب  ،1987الباب أمام
ً
منهية
كوريا الجنوبية لدخول عرص الديمقراطية،
عقودا ً م�ن الحكم العس�كري .وبع�د ثالثن عاما ً
أخرى ،خ�رج الكوريون الجنوبيون إىل الش�وارع،
مطالب�ن بتنح�ي الرئيس�ة «ب�ارك جي�ون هي»،
وأثارت مزاعم فس�اد تورط فيه�ا أفراد ورشكات،
أي «ثورة الش�موع» التي طالب خاللها املحتجون
بمزي�د من حري�ة التعب�ر ،ومحاس�بة الرشكات
والحكوم�ة ،واح�رتام حق�وق العم�ال .وأدت إىل
إطاحة «بارك» من السلطة يف مارس املايض.

معطيات الواقع تتطلب انضاج
التعه�دات ،ولتكون بمس�توى
املس�ؤولية ،وبما يعزز مس�ار
التنمي�ة والتح�وّل الس�يايس
الديمقراط�ي يف الع�راق ،م�ن
خ�الل مس�اعدته يف انع�اش
اقتص�اده الوطني ،ويف تطوير
عالقات�ه السياس�ية م�ع دول
الج�وار ودول العال�م ،وتجاوز
ّ
كل العق�د الت�ي س�اهمت يف
تضخي�م ظاه�رة األجن�دات
والرصاع�ات يف البيئة العراقية
املتع�ددة املش�ارب والتن�وع
الديني والطائفي واملكوناتي.

وت�وىل «م�ون ج�اي إن» ،املحام�ي والناش�ط
الس�ابق ،رئاس�ة كوريا الجنوبية خلفا ً ل�«بارك»،
وه�و يس�تضيف حالي�ا ً «دورة األلع�اب األوملبية
الش�توية» ،ولدي�ه فرصة حقيقي�ة لجعل حقوق
اإلنس�ان برنامجا ً مركزي�ا ً إلدارت�ه .وتمنح دورة
األلعاب ،التي بدأت من التاسع من فرباير وتستمر
حتى الخامس والعرشين من الشهر ذاته ،حكومة
«مون» قوة دافعة ملعالجة مخاوف حقوق اإلنسان
القائم�ة منذ وق�ت طويل ،مثل وق�ف التمييز ضد
النس�اء والجماع�ات املس�تضعفة ،بم�ن فيه�م
الالجئون والعمال املهاجرون ،وإطالق رساح قادة
االتح�اد التجاري املس�جونن بص�ورة غر عادلة،
والذين يعترب س�جنهم مراثا ً ضارا ً من سياس�ات
انتهاك الحقوق التي خلفتها حكومة «بارك».

مارتن وولف
األجان�ب محت�ارون يف أمرن�ا،
ويسألونني غالبا ً عما ُيجرى يف بلدي.
والح�ال ه�ذه تذكرني بش�بابي يوم
كان�ت اململكة املتح�دة رج�ل أوروبا
املريض .ولكن الباعث عىل القلق اليوم
ليس مس�ألة اقتصادية بل سياسية.
وعىل رغم أن املس�ألة سياس�ية ،ثمة
جانب اقتصادي فيها :تفوق االقتصاد
الربيطاني تبدد منذ وقت كبر .ولكن
كيف لبلد ،يس�ألونُ ،عرف بالربملانية
الديموقراطية املستقرة والرباغماتية
أن ينزل�ق اىل مث�ل ه�ذه الف�وىض
املحرج�ة :حكوم�ة غ�ر ق�ادرة عىل
الحكم؛ شقاق يف الحزبن الرئيسين؛
وتراجع الربملان أمام «إرادة الش�عب»
عىل الوجه الذي جلت عليه يف استفتاء؛
وسياس�يون يهاجم�ون مس�ؤولن،
ووس�ائل إعالم تهاجم القضاء -وهذا
كله يحدث يف جو تغلب عليه هستريا
مسترش وإلقاء
صيد الساحرات (ذعر
ٍ
الالئمة عىل جماعة من الناس) .وتبدو
أح�وال بريطانيا اليوم غر بريطانية.
ولطامل�ا عرفت املحافظ�ة الربيطانية
بش�فة الفم العلي�ا املتصلبة والثابتة،
واليوم يبدو أن الرجفان (االضطراب)
يهز شفاه الربيطانين.
فم�اذا يحص�ل؟ بريطاني�ا يف ح�رب
أهلي�ة .واالس�تفتاء عىل االنس�حاب
م�ن االتح�اد األوروبي لم ين�زع فتيل
الح�رب ه�ذه :الطرف�ان املتواجهان
(املؤي�د لالنس�حاب ،واملع�ارض له)
متساويان يف الوزن ويتبادالن مشاعر
االزدراء واالحتقار .وتدور الحرب عىل
وجه البلد وصورته ،وحتى عىل ما إذا
كان عق�د اململك�ة املتحدة س�ينفرط
أو س�تكتب لها الحياة .وال ش�ك يف أن
الح�رب األهلي�ة الدائ�رة يف بريطانيا
س�لمية .وهذا من فضائل وحس�نات
العملي�ة الديموقراطي�ة السياس�ية.
ولكن ه�وة الرشخ تع�ى الردم بن
الخص�وم .وس�بق لح�رب أهلي�ة أن
وقعت يف بريطانيا يف املايض ،يف القرن
الس�ابع ع�رش ع�ىل وج�ه التحدي�د.
وحين�ذاك دار الن�زاع ع�ىل الس�يادة:
ه�ل تك�ون يف ي�د املل�ك أو الربمل�ان.
وتراف�ق املس�ر نح�و االق�رتاع العام

مع نزاع س�لمي .واحتفلن�ا قبل أيام
بذك�رى ق�رن ع�ىل منح النس�اء حق
التصويت يف  .1918ولكن نزاع القرن
العرشين بن العمال والرأس�مال كان
ليكون أعنف ل�وال الحربان العامليتان
ورصهم�ا صف�وف الربيطانين ،عىل
رغم خالفاتهم.
يطو الح�رب األهلية
ل�م
واالس�تفتاء
ِ
الربيطاني�ة .والنزاع الي�وم يدور عىل
مصر اململكة املتحدة :وجواب أسئلة
منه�ا :أه�ي بل�د أوروب�ي فحس�ب؛
وم�ن يح�دد القوان�ن الت�ي يلتزمها
الربيطاني�ون؛ ومن يقرر من يس�عه
العي�ش عىل أرضه�ا؛ وه�ل املرشوع
األوروبي ج�ر اىل مس�تقبل أفضل،
أم هو مؤام�رة اش�رتاكية ،أو مكيدة
رأس�مالية أو مؤام�رة ض�د الس�يادة
الديموقراطية فحسب؟
وأكثر م�ا يس�توقف يف ه�ذا النقاش
هو أن أقى اليس�ار وأق�ى اليمن
ُيجمعان فحس�ب عىل جبه الوس�ط.
فهما متفقان عىل أن االتحاد األوروبي
مؤامرة عىل السيادة الربملانية -مؤامرة
عىل حق غالبي�ة برملانية موقتة يف أن
تفعل ما تش�اء مع الش�عب .ويرمي
االش�رتاكي اليساري اىل إرس�اء ّ
جنة
اشرتاكية ،يف وقت يرمي اليميني املؤيد
للس�وق الحرة اىل ّ
جنة رأسمالية .ويف
الحالن ،االتح�اد األوروبي هو العدو.
وتضطر األحزاب لتقط�ف النجاح اىل
أن تتبنى املتشددين فيها وأن تميل اىل
الوسط ،يف آن معاً .لذا ،شق بريكزيت
(االنس�حاب م�ن االتح�اد األوروبي)
صف�وف الحزب�ن البارزي�ن ،ح�زب
العمال وح�زب املحافظن .وبعد نحو
 20ش�هرا ً ع�ىل االس�تفتاء ونحو 11
ش�هرا ً عىل إط�الق العم�ل بالبند ،50
لم تناق�ش الحكوم�ة تقريب�ا ً معنى
بريكزي�ت وم�ا يرتت�ب ع�ىل العملية
ه�ذه ،واملعارضة ال تع�رف ما ترغب
في�ه وما ه�ي فاعلة .وال ري�ب يف أن
أجنحة بريكزيت املتباين�ة واملختلفة
تعرف فحس�ب أنها تريد الرحيل (عن
االتح�اد األوروب�ي) واالنس�حاب من
أوروبا.
ويب�دو أن اململكة املتحدة هي ضحية
نجاحها الس�ابق .فهي جزيرة بحرية
ارتق�ت اىل مص�اف ق�وة عظم�ى.

ورس�مت هويتها عىل أنها ضد أوروبا
وخالفها ،وض�د أي قوة تريد الهيمنة
عىل أوروب�ا .وجمعها رف�ض هيمنة
أي ق�وة عىل أوروبا بحلفاء أوروبين.
ولك�ن الي�وم ،أوروب�ا تتح�د وترص
الصف�وف ،يف وق�ت لم تع�د بريطانيا
قوة عظمى ،وهي أمام مفرتق طرق:
ه�ل تكون جزيرة نائي�ة أم حلقة من
حلق�ات أوروب�ا متح�دة؟ واخت�ارت
بريطاني�ا جوابا ً زرع الش�قاق فيها.
وإذا كان�ت االنقس�امات عميق�ة،
اس�تفحل االس�تقطاب وتعاظم .وال
ُ
يعت�رب أح�د حيادي�ا ً يف ع�ن مؤيدي
الربيكزيت عىل وجه التحديد .فمؤيدو
االنس�حاب من أوروب�ا ثوريون ،وهم
األكث�ر جموح�اً .ويف ميزانه�م من ال
يوافقهم الرأي هو ضدهم وعدو لهم.
وص�ار االرتياب والش�ك يلف�ان عمل
املؤسسات الربيطانية العظيمة ،وهذه
ش�يدت حجرا ً حجرا ً وأرس�يت إرساء
متأني�ا ً حرصا ً عىل حياده�ا .وبعض
املحافظ�ن ص�اروا يف مثابة أس�لحة
دمار دس�توري مؤسس�اتي يطعنون
يف عم�ل املؤسس�ات ويقوضونه�ا.
ويف ه�ذه األزم�ة كل يشء ممكن :قد
َ
ي�ربم اتف�اق عىل بريكزيت يرس�م
ال
وج�ه العالقات التجاري�ة مع االتحاد
األوروبي ،وقد ُي َ
نظم اس�تفتاء جديد.
ولك�ن األغلب أن تضط�ر بريطانيا اىل
االنس�حاب ن�زوالً ع�ىل رشوط ُيم�ي
تفاصيله�ا االتح�اد األوروب�ي .فحن
يع�م االنقس�ام بل�دا ً م�ا ،والف�وىض
(تعم) عمليت�ه السياس�ية ،يتوىل أي
كان زم�ام األمور ،فيوج�ه اآلخر دفة
األمور يف معزل عنه (البلد املنقس�م).
ويف ه�ذه الح�ال االتح�اد األوروب�ي
س�يوجه دف�ة خ�روج بريطاني�ا،
ويح�دد معاير االنفص�ال ورشوطه.
وعىل رأس االتحاد ه�ذا قادة حاديهم
تاريخ�ي :ع�دم الع�ودة اىل امل�ايض.
وتاري�خ أوروبا ليس تاريخ بريطانيا،
واألوروبي�ون يرم�ون اىل م�ا ال يرمي
الي�ه الربيطاني�ون .ولكنه�م الي�وم
الفيصل يف تحدي�د رشوط االنفصال.
وحينئذ ،فحس�ب ،سنرى إذا ما كانت
الح�رب األهلي�ة الربيطانية س�تخمد
وتنته�ي أو أنه�ا س�تتواصل وتحتدم
احتداما ً مريراً.
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تعرفت عيل كتابة عزة رشاد عرب رواية « ذاكرة التيه » التي صدرت عام  2003من دار مريت ،وجاءت الرواية حينها وهي تحمل صوتا ً
متميزاً ،خافتاً ،ال يهمل أللغة ويوظف التقنيات برباعة ودون افتعال ويمتع القارئ يف رحلة ذاكرة الصوت الرسدي لسحر  .وبالرغم من
أن الرواية تبدأ من ألنهاية موشية بحيلة ألذاكرة إال أنها تنجح يف جذب القارئ وتوريطه بشكل كامل .
وكان�ت ألش�اعرة ملكة بدر صاحب�ة ديوان «
دون خس�ائر فادح�ه قد كتبت ع�ن الرواية يف
ع�ام  2008تق�ول  « :رواي�ة تكت�ب الق�ارئ
بينم�ا يقراه�ا وم�ن الصع�ب ج�دا أال تتلبس
بأحد خواطرك ،مش�اعرك ،بفكرة أو بمليون
م�ن الدائرة برأس�ك ليل نهار بني س�طور هذه
ألرواية فيما تقرأ ستشعر أن كل جملة تستحق
أن تكتبها يف كراس�ة اقتباس�اتك ،ذلك أن عزة
رش�اد تنتق�ل ب�ني املواق�ف بإحساس�ها قب�ل
عقلها ،وهي ال تصدر الحكمة كما يفعل بعض
ألكت�اب .»...يكم�ن رس تلك الرواي�ة يف الجملة
األخ�رة املُصاغ�ة برباع�ة « ال تص�در ألحكمة
ب�ل هي تغوص يف تيه ألذاكرة واألصل يف ش�كل
الذاك�رة ه�و التيه ،وليس إتب�اع تلك الخطوط
الطولية املنظمة الواضحة الحاسمة التي تعمد
ال�ذات الذكوري�ة إيل توظيفه�ا ،ودارت ح�ول
هذه اإلش�كالية الكثر من الدراس�ات النقدية،
أهمه�ا م�ا قدمت�ه الناق�دة األمريكية ش�اري
بنس�توك ،الت�ي أوضح�ت الف�ارق الجوهري
بني ال�ذات الذكورية واألنثوية يف طرح الس�رة
الذاتية  -حيث الذاكرة املترشذمة غر املتسقة
هي السمة الرئيس�ية لذاكرة الكتابة النسوية .
يتسع عالم عزة رشاد يف مجموعتها القصصية
ألثاني�ة ( بع�د « أحب نورا  ...أك�ره نورهان »
ع�ام  ، ) 2005وعنوانه�ا « نص�ف ضوء » (
دار هفن .) 2010 ،تحتوي املجموعة عيل قس�مني،
األول يحمل اسم املجموعة « نصف ضوء »  ،والثاني
عنوانه « كانوا وال يزالون » .إال أن املجموعة بأكملها
تنه�ل من رشعية العن�وان الرئييس « نصف ضوء » ،
فأي�ن إذن النصف اآلخر؟ وكيف يمكن تجزئة الضوء،
وهو أش�عة ال يمكن السيطرة عليها ،فهي تنفذ من
أي مكان  .ويف حني س�يطر املوت املباغت عيل القسم
األول من املجموعة استنادا إيل املأثور الشعبي املتعلق
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بامل�وت املبكر ،يكش�ف القس�م الثاني ع�ن مناطق
العتمة يف النفس  .فالش�خصيات تمر بلحظة كشف
مباغت�ة ،لحظة إدراك ما كان معتما ،وهي اللحظة
الت�ي تجعلها ت�ري بوضح ما كانت علي�ه ،ويكتمل
الض�وء  .ويف العام الج�اري  - 2014 -صدر للكاتبة
مجموعة قصصية من سلس�لة أخب�ار اليوم بعنوان
« بن�ات أحالم�ي »  ،كتب لها الناق�د والكاتب أحمد
الخمييس مقدمة تس�تحقها الكاتب�ة بالفعل ،ونبه
فيه�ا القارئ إيل مواط�ن القوة يف كتابته�ا ،إال أنني

أختلف مع�ه  -وهو يعرف ذلك من خالل
النق�اش املمتع الذي أجريناه س�ويا عيل
صفحات هذه الجريدة منذ عدة س�نوات
 يف التعمي�م ال�ذي أصدره فيم�ا يتعلقبالكتابة النس�وية ،وعليه فقد قام بنفي
« تهمة » هذا التوجه عن كتابة عزة رشاد
 .وتأتي املفارقة عندما أُعلن يف هذا املقال
أن عزة رش�اد ه�ي من القالئ�ل يف مرص
اللوات�ي تمكن م�ن تقديم كتابة نس�وية
تحمل قدرا كبرا من النضج والتأمل  .أما
ما هي الكتابة النس�وية ( الس�ؤال الذي
يطرحه الجميع من باب الهجوم ليس إال
فهو يستحق من سائله الكثر من البحث،
والتجربة والخطأ وال�رتدد والرتاكم حتي
ُيمكن تكوين رأي نقدي ).
يتسع عالم عزة رشاد يف هذه املجموعة
وتق�دم بالفعل بن�ات أحالمه�ا ( وليس
أفكاره�ا ) ُ ،
فتعي�د التنقي�ب يف الفكرة
األث�رة لديها  :املوت ،بتجلياته املختلفة
 .ويبدو أن فكرة املوت ،س�واء جاءت يف
ش�كل الغياب ،أو الفقد ،أو الخس�ارة،
أو امل�وت املب�ارش ،ال تنفص�ل بأي حال
ع�ن رم�ز األم ،فج�اءت القص�ة األويل
قوي�ة وواضح�ة يف م�زج كل املش�اعر (
األم ،الغ�رة ،الط�الق ،ال�زواج ،موت
الرواب�ط ) ليتح�ول األم�ر إيل « الياس�مني الش�ائك
»  ،وهي مفارقة مس�تحيلة  .اش�تغلت عزة رش�اد
يف ه�ذه املجموع�ة ع�يل تقني�ة اإلبه�ام ،ذاك الخط
الفاص�ل بني الحلم والصح�و ،وما هو بحلم وما هو
بيقظة ،وهي اللحظة التي ُتس�ر دفة الرسد وترسم
عالم الش�خصيات التي يقبع معظمها يف نصف ضوء
ويف محاول�ة لرتمي�م األح�الم  .تب�دو القصص كلها
متجانسة يف خفوت الصوت ،التيه ،محاولة الفهم،

عن�اء املرور بالكابوس ومحاولة اإلمس�اك به ،إال أن
قص�ة « غزوة األزرق » تب�دو يف طرافتها مختلفة يف
اللون واألسلوب عن بقية املجموعة .
ُتتوج عزة رشاد عاملها برواية صدرت هذا العام أيضا
عن الكتب خان وعنوانها « شجرة اللبخ » .العالم الذي
نس�جته س�حر يف رواية « ذاكرة التيه » اتس�ع كثرا
يف ش�جرة اللبخ ليضم أكثر من صوت يف أرسة ممتدة،
مُ ص�ورا البيئة املحيطة يف درب الس�واملة ،يف النصف
األول م�ن القرن العرشين  .يف حني تقل درجة اإلبهام

«ريشة طائر البجع»
صدرت حديثا عن منشورات املتوسط،
رواية «ريش�ة طائر البج�ع» للكاتبة
البلغاري�ة إيرينا بابنش�يڤا ،وترجمت
الرواي�ة ع�ن اإلنجليزية أمان�ي الزار،
وراج�ع الرتجم�ة ودققه�ا منص�ور
العم�ري .الرواي�ة ه�ي قص�ة ح�ب
رومانسية يرويها صوتان مرتابطان.
أمٌ انته�ى زواجه�ا وتس�عى لتج�اوز
األزم�ة مس�تعينة بقدرته�ا ع�ى
الس�خرية وش�جاعتها ،وابن يف بداية
ح�ب أول أحمق ومث�ايل ،ولكن أصيل،
ويف قصتيهم�ا ويف أح�داث الرواي�ة
ش�هادات حية من بلغاري�ا املعارصة،
بواقعية سحرية .ويقول الناقد ميتكو
نوك�وف ع�ن الرواي�ة :تحم�ل رواية
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اخلارج من اللحد

“الخارج من اللحد” ه�و عنوان املجموعة
القصصي�ة الثالث�ة للكات�ب الفلس�طيني
املقيم يف املانيا د.عماد سعيد ابو حطب،تقع
املجموع�ة يف  120صفح�ة وتتك�ون م�ن
ثمان�ني قص�ة قص�رة ج�دا تتن�اول الهم
الوطني واإلنس�اني ويع�وض فيها الكاتب
تجربة جدي�دة عرب ما أس�ماه “اللعب مع
الرتاث”،حي�ث تن�اول بعض حكاي�ا الرتاث
متدخ�ال يف س�ر أحداثه�ا ومغ�را ملص�ر
أبطاله�ا .تتصدر املجموع�ة مقدمة للناقد
األستاذ أحمد طنطاوي و الناقدة األستاذة

«ريش�ة البجع» بانوراما عن املجتمع
البلغاري املعارص .تغطي االحتجاجات
السياس�ية والبيئة ،واالرتباك يف القيم
األخالقي�ة والفق�ر ،وأيض�ا ً الخ�ر
والصداق�ة .الحي�اة يف الكت�اب ملونة
وأصيلة وحقيقية ،ومليئة باألصوات،
وقبل كل يشء تض�ج بالحياة .القصة
واقعي�ة ج�دا إىل الح�د الذي يش�عرك
يف بع�ض األحي�ان أن كل يشء يحدث
أمام عينيك ،لتصبح شاهدا عن قرب،
وتشعر بنشاط وقرب من الشخصيات.
نعم تش�عر بالقرب :ربم�ا هذا أفضل
تعري�ف قص�ر لرواية «ريش�ة طائر
البجع» .جاءت الرواية يف  216صفحة
من القطع الوسط.

رج�اء البقايل ،والغالف م�ن تصميم الفنان
والق�اص محمد ج�اد الله ولوح�ة الغالف
اهداء من الفنانة التشكيلية هيلدا الحياري
،وق�د صدرت ع�ن دار “املبدع�ون ” للنرش
والتوزيع يف القاهرة.
يذك�ر أن هذه هي املجموعة الثالثة للكاتب
بعد مجموعة “أحمر صاخب” التي صدرت
ع�ام  2013ع�ن دار الع�ني يف القاه�رة
،ومجموع�ة ” ظ�ل حت�ى مطل�ع الفجر ”
التي ص�درت عام  2015عن وزارة الثقافة
الفلسطينية.

يزداد اش�تغال عزة رش�اد عيل املعتقد الشعبي،
مس�تغلة بذلك الفرتة الزمنية يف القرية كمكان
للح�دث الرئييس ،بالرغ�م من تنقل رضوان بك
بني الدرب والقاهرة ( التي يموت فيها ) .ومن
حادث مبني عيل املعتقد الشعبي « النعش طار
»  ،تبدأ الكاتبة من النهاية ( مثل ذاكرة التيه )
 ،وهي لحظة تلقي العزاء يف رضوان بك  .وإن
كان�ت هي النهاي�ة األويل ،ألن النهاي�ة الثانية
تأت�ي يف الخاتمة بصوت لم يع�ش كل األحداث
بل س�معها وهي تنتقل من جيل لجيل فيتحول
درب الس�واملة ورضوان بك إيل حكاية ش�فوية
متع�ددة الطبع�ات  .وكأن لحظ�ة تلقي العزاء
ه�ي اللحظة التي تجرب ذاكرة كل الش�خصيات
ع�يل اجرتار ما وقع ،ليكش�ف العال�م الروائي
عن الرؤية الثاقبة إلش�كالية الطبقة ،الصعود
الطبقي ( س�عاد )  ،س�لطة الطبق�ة والعرق
( صافين�از )  ،الخض�وع للطبق�ة ( فارس )
 ،احتق�ار الطبق�ة ( قدرية )  ،رفض الطبقة
( جميل�ة )  ،االحتم�اء بالطبق�ة ( ش�فاعة )
 ،ق�وة الطبقة ( رض�وان )  ،الحراك الطبقي
( مت�ويل ولييل ) .تتداخل سياس�ات الهوية بني
الفالحني من ناحية ووضع رضوان بك البلبييس
من ناحية أخري ،وتتوارث العداوات ،فيتحول
اب�ن مب�ارز إيل عفري�ت ،ويتح�ول مت�ويل إيل
أراجوز يق�اوم االحتالل بالس�خرية ،ويتحول
حس�نني إيل متواطئ يؤكد للجميع أن نعش البك طار
واس�تقر تحت ش�جرة اللبخ ،لكن الرائحة تفوح وال
تذهب مطلق�ا ،وتبقي اليشء األكي�د الوحيد الباقي
من الحكاية بأكملها .
تنس�ج عزة رش�اد عاملها الروائ�ي والقصيص بهدوء
ش�ديد ،يس�حبك الرسد إيل عالم يكم�ن هناك خارج
العاصم�ة واملركز ،عالم ال يق�در عيل رسده إال عني
متأملة « ،ال تصدر الحكمة ».

املشهد الروائي
مفيد نجم
مقول�ة الرواي�ة ابن�ة املدين�ة ل�م تعد
صالح�ة للت�داول م�ع التط�ور الكبر
الذي بلغه مش�هد الكتاب�ة الروائية ،يف
عاملن�ا العربي ع�ى وج�ه الخصوص.
ه�ذه املقولة يف زمنه�ا كانت تعرب عن
بداي�ة نش�وء الرواي�ة يف أوروب�ا ،لكن
الرواي�ة بع�د انتش�ارها ،ومزاحمته�ا
القوية للش�عر عى قمة ه�رم اإلبداع،
أصبحت أكثر انتشارا واجتذابا للكتاب
والقراء يف املدن واألرياف عى حد سواء،
حت�ى ب�ات القول إن�ه ع�رص الرواية.
عربيا وعى الرغم م�ن الظهور املتأخر
للرواي�ة يف العديد من بل�دان الهامش،
إال أن حض�ور الرواي�ة فيه�ا أصب�ح
الفتا ،س�واء من خالل ع�دد كتابها ،أو
عى مس�توى الكتابة الروائية عندهم.
ال ش�ك أن مرص كانت الدول�ة العربية
الرائ�دة يف ه�ذا الف�ن ،وترب�ت أجي�ال
م�ن الكتاب العرب ع�ى املنجز الروائي
للكت�اب املرصيني املعروف�ني ،لكن هذا
لم يمنع أن تكون هناك منافس�ة قوية
له يف مكان حديث التجربة يف هذا الفن.
لذلك أصبح البحث عن ظهور أول عمل
روائ�ي يف هذا البلد العرب�ي أو ذاك ،هو
من قبي�ل التأريخ لبداي�ات ظهور هذا
الفن عربيا ال أكثر .ال ننكر دور الرتاكم
الذي يحققه املنجز الروائي عى صعيد
التجربة تاريخي�ا ،لكن هذا ال يقلل من
دور املوهبة يف اإلبداع ،وأهمية استيعاب

تقنيات الرسد الحديثة ،وتوظيفها يف ما
يغني تجربة الكتابة الروائية ،ويس�هم
يف تطويره�ا .م�ع ذل�ك ثم�ة ظاه�رة
تس�توجب التوقف عنده�ا هي ظهور
موج�ات من اإلبداع الروائي يف هذا البلد
تارة ،لكنها رسعان ما تش�هد انحسارا
واضحا يف هذا املنجز .حتى اآلن بحدود
متابعتي لم تحدث عملية دراسة دقيقة
وموضوعي�ة لتحوالت املش�هد الروائي
العربي ،وأس�باب هذا املد والجزر الذي
نش�هده هنا أو هن�اك .كذل�ك لم نجد
اهتماما بدراسة تأثر الرواية يف املغرتب
الغربي عى تطوير هذه الرواية هناك،
إن كان هناك تأثرا .املعنيون باملش�هد
الثقايف العربي والرواية العربية تحديدا
ما زال�وا مش�غولني بموض�وع جوائز
الرواي�ة ،حتى ب�ات الضجيج اإلعالمي
الذي يطغى عى املشهد يغ رِّيب أي جهد،
لتق�يص واقع ه�ذه التجرب�ة ،وأثرها
يف تعمي�ق الوع�ي ال�رسدي الجم�ايل
وتطوي�ره ،بع�د أن اتخ�ذ الخالف عى
هوية الفائز بعدا محليا ،وبات الخالف
ع�ى القيم�ة الجمالية لل�رسد الروائي
الفائ�ز يأتي تالي�ا ،مع العل�م أن هذه
الجوائز لم تضف ملنجز أصحابها شيئا
كبرا ،يمكن أن نتلمسه يف منجز الكاتب
الفائز الحق�ا .إن القيمة اإلبداعية ألي
عمل هي حاص�ل موهبة وخربة وجهد
يبذل�ه الكات�ب لالرتق�اء بعمله ش�عرا
كان أم رواية أم مرسحا ،وما تبقى هو
مجرد تفاصيل ال أكثر.

قصة قصرية ..حاطــب لـيـل
سعيدة تاقي
ع�ى مقرب� ٍة م�ن امل�وت ،بفاص�ل
غر املس�ارَّ .
خطو ٍة واح�دةُ ،ت رِّ
كأنك
ت�درك ّ
أن�ه كان ع�ى موع� ٍد مع�ك،
وأخطأ العنوان.
ُ
َ
َ
ُ
خطوط
ورأس�ك هائم.
معتم.
أفقك
ً
متوازنة بم�ا يكفي
طول�ك لم تع�د
سقوط وشيك .ومراجلُ
لحمايتك من
ٍ
ِ
نضت عنها َّ
ْ
كل األغطية،
العرض قد
ُ
ً
ً
فشيئا.
شيئا
الشعلة
لتخبو
أن َق َ
لي�س من قبي�ل املصادف�ة ْ
ط َن
ً
ً
كامال ،وما يزال يحصد
أسبوعا
حيَّك
ً
َ
أرواح الذين يزورهم خلسة .تجاو َز
َ
ً
جران
قليال ،وانحرف إىل
عتبة بيتك
ٍ
ّ
ً
آخرين ،فينتقي ،يف كل مرّة ،شخصا
مقار ًب�ا َ
ّ
الس�ن ،مواز ًيا لك يف
ل�ك يف
ِ
َ
الصف�ات .وتراه يس�تبدلك بمُ
عادل
ٍ
َ
يس�اويك يف اختي�ار العم�ر،
ل�ك؛
ويف�ارقك يف قدر َ
الج�بْ�ر .م ّر أمام
ِ
َ
ثالث مرّات
نافذة غرف�تك السف�ليّة
ذها ًب�ا وإيا ًبا ،ولم تج�رؤ عى رفع
الستائر ،أو عى ّ
فك مغاليق الزجاج
َ
ُ
أو الخش�ب .لم تكن رؤيتك تنفذ إىل
م�ا خلف الج�دارّ .
َ
كن�ت تراه
لكنك

زائ� َر لي ٍل ،ال ُيس�لِم للصب��ح املُ ّ
طل
غ َ
تأبني
نح��يب متواص ٍل ومحف ِل
ر
ٍ
ٍ
َ
َ
كنت يف
املقفل،
جديد .وأمام الب�اب
كل صبح ُتود ُِع أشياءك أ ُ
َ
ّ
منية العودة
ٍ
َ
ُ
رِّ
الحتضانه�ا ،وت�ودع حيات��ك قبل
أن تفتح الب�اب وتميض ،وتعود من
ُ
ش�مس النهار
عملك قب�ل أن َتفرَغ
ُ
تباغ�ت األلوان
م�ن دوامِ ها املعتاد.
وهي تكتسح السماء ،كي ال يباغتك
ُ
اللي�ل وأن�ت خ�ارج أس�وار عزلتك
اآلمن�ة .اليوم ،لم تنش�غل بطقوس
َ
به�روب
ابتدعته�ا
الخ�وف الت�ي
ٍ
جغ�رايفّ
ّ
ّ
َّ
تغ�ر أو
يتوج�س م�ن كل
َ
َ
وأعلن�ت الع�صيان عى حيا ٍة
ثبات.
موات .حر َ
َّرت ،منذ ب�داية امل�س�اء،
ٍ
َ
َ
والزج�اج
والخ�ش��ب
الح�دي�� َد
َ
فتح�ت ب�اب الحديق�ة
والحري�ر.
َ
َ
الجانبيّة عى الزقاق ،ومددت برصك
لع ّد املس�افات الفارغة ب�ني منازل
ً
َ
ترك�ت
حديث�ا.
القب�ور املفتوح�ة
الس�تائ َر للري�ح ،تالع ُبه�ا كيفم�ا
ً
َّ
أخ�را أفيا َء
تتنس�م
ش�اءت .كنت
َ
افتقدته�ا منذ عرشة
الح ّريّة الت�ي
َّ
ترتقب ،بعد ّ
كل
أيّام مديدة .لم تع�د
َ
وقوع يشء،
هذا االنتظار والوج�ل،

َ
َ
العنان لجول ٍة ليليّة
فأطلقت لقدمي َْك
ً
تستجدي فيها سكينة افتق ْد َتها منذ
ُ
َ
سك َ
الخوف.
�نك

لكنه�م َّ
تعثروا َ
ّ
َ
ً
كنت قد
صباحا.
ب�ك
ً
وقع�ت أرضا ،أثناء اللي�ل ،مُ َ
َ
حت ِبس
َ
لحاطب
كنت آخ َر ضح ّي ٍة
األنفاس.
ِ

اللي�ل ال�ذي ف�ارق بع َدها حي َ
َّ�ك إىل
أحي�ا ٍء أخ�رىّ ،
حت�ى موع�د زيارة
الحقة.
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روبني عيسى :قبلت بدور «دالل» يف باب احلارة بعد استشارة أناهيد فياض
أكدت الفنانة السيورية روبين عيىس أنها
لم تقبل بأداء شيخصية «دالل» يف مسلسل
«باب الحارة» إال بعيد أن اتصلت بصاحبة
الشيخصية األساسيية الفنانية أناهييد
فياض.وقاليت روبين« :أوالً أريد ان أوجه
التحيية ألناهييد حيث أنيي تواصلت معها
قبيل املوافقية عيى الشيخصية وقالت يل
أسيبابها باالبتعاد وأنها لن تكون موجودة
بالعميل وتمنيت يل التوفييق بالشيخصية
«.وعين املقارنة بن أدائهيا وأداء أناهيد يف
العمل أوضحيت روبن أن املقارنية أحيانا ً
تكيون مفييدة وأحيانيا ً تكيون ميرة و
األمير يتبع للشيخصية للدرامية وبشيكل
عيام الجمهور هو من يحكيم عى أداء أي
منيا افضل .وبيّنت روبين يف حديث إلذاعة
«أرابيسيك» عين أن موضية ما تسيمى بي
«الصاعيدات» يف الدراما السيورية ال بد أن
تنتهيي وأنهن لن يأخيذن أماكن خريجات
املعهيد العايل للفنيون املرسحيية و قالت:
«ال نسيتطيع أن نضحك عى املتلقي ونحن
بظيرف ال نسيتطيع أيضيا ً أن ننكير هيذا
الوضع املوجيود وزمن الخريجن ال ينتهي
وبرأييي أن الصاعيدات موجية وسيتذهب
واملخيرج لديه الرؤية الفنية الختيار املمثل
الجيد واملوهوب ألداء الشخصية «.وكشفت

روبن أنهيا بيدأت العمل يف الدوبياج قبل
دخولهيا للمعهيد العايل للفنيون املرسحية
وقاليت« :بدأت يف الدوبياج من قبل دخويل
املعهيد وأحببيت الفكيرة وأحببيت كييف

اكتشيف صوتي واسيتمريت به ولدي عدة
أعميال مدبلجة والعميل يف الدوباج ممتع
جدا ً وآخر أعمايل كان مسلسل حب لإليجار
بشيخصية ياسيمن».وعن رأيها بعمليات

نادين نسيب نجيم
حتتفل بيوم ميالدها
رقص ًا وفرح ًا

مشيكلة بالشيكل وان كان هنياك
مشيكلة تسيبب ازعياج نفيي
للشيخص أكيون ميع العمليات
ولسيت ضدها وكل شيخص له
أسيبابه لكننيي ميع الحفياظ
عى خصوصية الوجه والهوية
وهناك من يلجيؤون للعمليات
كنيوع مين أنيواع الهيوس «.
وعين سيعيها للشيهرة قالت
روبن« :احرتفت التمثيل ألني
لم أجد نفيي يف مهنة أخرى
وهذا إحساس داخيل يخصني
كممثلة وانا ميا زلت يف بداية
الطريق وما يعنيني طبيعة و
أهمية الدور اكثر من االنتشار
الواسع «.وعن مفهوم الجراة
ورأيها باألدوار الجريئة قالت:
«أنيا ميع الجيرأة املوضوعيية
بالطيرح وال أحيب الجيرأة التي
لها عاقية بالخدش واالبتذال وانا
يف امليرسح والسيينما والدراميا ميع
الجيرأة املوضوعيية يف الطرح واملدروسية
بشيكل صحيح وتخدم الفكيرة وكل طرح
له أسيبابه املكملة ويف الدراما يوجد حلول
وسطية لكل يشء».

التجميل التي أصبحت منترشة بكثرة قالت
روبن عيىس« :عملييات التجميل أصبحت
موضية ولكين برأيي هي حرية شيخصية
ويوجيد العدييد مين األشيخاص لديهيم

احتفليت النجمية ناديين
نسيب نجيم بمناسبة يوم
مياها يف سهرة من الفرح،
جمعتها بزوجها وعائلتها وأصدقائها املقربن.
وشياركت نجيم جمهورها عرب شيبكات التواصل
االجتماعيي ،فيديوهيات وصورا ً من املناسيبة،
حييث قطعيت قالب الحليوى برفقية زوجها
هادي أسمر ،بجو من الرومانسية.
ّ
الفنانية اللبنانيية بتعليقهيا يف
وشيكرت
حسابها الرسيمي عى تطبيق «انستغرام»،
جميع املحتفلين بيوم ميادها لجعله مميزا ً
ً
مضيفة« :أحبكم».
جداً،
ً
وتبدأ نجيم قريبا تصوير مشاهدها يف بطولة
يف مسلسيل «طريق» اىل جانب النجم السوري
عابد فهد ،يف عمل لشهر رمضان  ،2018مقتبس
عين رواية لألديب املرصي نجيب محفوظ تحمل
اإلسم ذاته ،ومن رشا رشبتجي ،وإنتاج «الصبّاح
لإلعام.

كيم كارديشيان
تستعرض صناديق
قاممتها..ماركة عاملية!

بعد سمرية توفيق ..ديانا كرزون تغني «حنا كبار البلد»
االغاني الوطنية والتي قام بغنائها كثر من املطربن
الشباب يف االردن ،اىل ان قدمتها كرزون بشكل جديد
ميع اضافة امليوال والتوزييع الجدييد لاغنية ،وقد
اشيتهرت كرزون بتقدمها أشهر االغاني الوطنية يف
االردن مثل «ملك االخاص»« ،راسك بالعايل»« ،اردن
الشيومات»« ،هيا يا اردنية» ،وقامت بعمل جلسة
تصوير خاصية للفيدييو بالزي الرسيمي وارتديت
«وسيام التفوق» وسيام الحسين بن طال ،والتي
حصليت عليه من جالة املليك عبدالله الثاني يف عيد
االسيتقال لإلنجازات التي قامت بها خال حياتها.
الجديير بالذكير ان كيرزون كانت عضيو يف الفرقة

بعيد تقديمها باقة من االغاني الناجحة كان آخرها
أغنية «من أمس لليوم» والتي القت صدى وانتشيارا
واسيعا يف جمييع أنحياء املنطقة ،اصيدرت النجمة
ديانيا كيرزون يف عيد الجليوس امللكيي اغنية «حنا
كبيار البلد» من كلمات املشير حابس املجايل الحان
املوسييقار جميل العاص ،االغنيية انتاج التلفزيون
االردنيي لعام  1972بصوت الفنانة الكبرة سيمرة
توفييق ،وقد اعيادة غنائهيا كيرزون بتوزيع جديد
بلمسيات املوزييع خاليد مصطفيى ،كميا اضافية
ميوال من كلمات عمر سياري ولحن محمد بشيار.
مين املعيروف ان اغنية «حنا كبار البلد» من اشيهر

جيجي حديد مصابة هبذا املرض النادر
بعيد موجة االنتقادات الكبيرة التي طالتها
نتيجية خسيارتها اليوزن ،قيررت عارضة
األزيياء جيجيي حديد اإلفصياح عن املرض
اليذي تعانيي منيه واليذي يؤثير سيلبا ً يف
صحتها.
فمين خيال مجموعة مين التغرييدات عرب
تويرت ،أعلنت جيجيي أنها تعاني من مرض

«هاشييموتو» ،أي االلتهياب املزمين للغدة
الدرقية ،الشائع كثرا ً بن النساء.
وقيد أ ّدى العياج الطويل اليذي خضعت له
جيجي إىل خسيارتها الكثر من وزنها .فقد
كتبت جيجي« :بالنسبة إىل الذين يتساءلون
عن سيبب تغر مظهري الجسيدي عى م ّر
السينوات ،أو ّد أن أقول لكم إنه تم تشخيص

إصابتيي بمرض هاشييموتو عندما كنت
Enhancerيف Apago PDF

السابعة عرشة من عمري ،وقد سبب يل ذلك
الكثر من االلتهابات واحتباس املاء».
أضافت العارضة الجميلة إنها تلقت العاج
الصحيح خال األعوام املاضية ،لكن املرض
كان قيد أثي ّر يف أييض جسيمها (أي القدرة
الجسم عى التمثيل الغذائي).

كاييل جينر تصدم اجلميع بوزهنا
التقطيت عدسيات الباباراتيزي مجموعة مين الصور
لنجمة تلفزيون الواقع كاييل جينر ،يف أول ظهور واضح
لها بعد والدتها أول أبنائها سيتورمي خال تواجدها يف
كاليفورنيا.
وصدمت الشابة املشاهدين بسبب وزنها ،حيث بعد نحو
اسيبوعن من انجابهيا طفلها بكامل رشياقتها املعهودة
وكأنها لم تحمل أو تلد ،وتسياءل عدد كبر من الجمهور،
ما أثار ضجة كبرة عى املواقع العاملية التي تعنى بأخبار
النجوم وتم تداول صورها بن املشاهدين الذين أثنوا عى
قدرتها عى استعادة وزنها السابق بهذه الرسعة.
وكانت جينير أعلنت عن انجابهيا طفلها االول بعد
نفيها أكثر من مرة خرب حملها ،وحققت الصورة
التيي نرشتها عيى تطبييق «انسيتغرام» والتي
أظهيرت فيها ييد طفلها رقميا ً قياسييا ً يف عدد
اإلعجابات والتعليقات.

هنا الزاهد تتزلج عىل اجلليد
شياركت الفنانية هنيا الزاهيد
متابعيها عى تطبيق «انستغرام»
بمقطع فيديو خيال تزلجها مع
شيقيقتها فرح وإحدى صديقتها
عيى الثلج بأحد املراكيز التجارية
يف مرص.
وظهيرت الشيابة وهيي تتعليم
كيفية النزول من عى أحد الجبال
الجليديية باسيتخدام زالجيات
التزليج ،وحاوليت أن تحافظ عى

توازنها ونجحيت يف القيام باألمر
دون أن تقع.
وخطفيت شيقيقتها االنظيار
بجمالهيا وطرافتهيا وراحيت
التعليقيات تتحيدث عين الشيبه
الكبير اليذي يجميع بينهميا إن
لناحية الشعر أو الوجه.
اثيار املقطيع ضجية كبيرة بين
متابعيها الذي تساءلوا عن املكان
اليذي ييزليج فييه ،وعيربوا عين

سيعادتهم لرؤيتهيا سيعيدة
بانتصارهيا بعيد نجاحهيا يف
التزلج.
يذكير أن آخير أعميال الزاهد،
كان فيليم «عقيدة الخواجية»،
واليذي شياركت فييه بالبطولة
أميام الفنيان حسين اليرداد،
وماجيد امليرصي ،ومحميد
لطفي ،وحسين حسني ،وهو
من إخراج بيرت ميمي.

بسبب فستان ..إليسا تدخل يف منافسة مع ياسمني عبد العزيز
أثار فسيتان إليسيا الذي يحمل توقيع املصمم العاملي
إييل صعب ضجة كبرة بن مواقع التواصل االجتماعي،
خاصة وأن ياسيمن عبيد العزيز قد سيبقتها بارتداء
نفس التصميم.
الفسيتان جاء نصفه العلوي عاري الكتفن بحماالت
رفيعة من املخمل األسيود مع حزام وسط يفصله عن
التنيورة الواسيعة من التول الشيفاف املطبيوع عليه
زهور ضخمية بنفس اللون األسيود وتحددها خيوط
ذهبية مضيئة.
إليسيا ارتيدت فسيتانها يف أحيدث حلقيات برناميج
 Project Runaway MEالذي يرشف عليه إييل صعب،
أما ياسيمن فقد ظهرت بفسيتانها منذ بضع شهور
يف حفيل تكريمي.وقد بدأت مدونيات املوضة ومواقع

التواصيل االجتماعيي يف املقارنة بين إطالتي
إليسيا وياسمن عبد العزيز ،حيث قال البعض
إن تصميم الفستان يناسب قوام ياسمن عبد
العزيز املمتلئ وطول قامتها ،بينما قال آخرون
إن ترسيحة شعر إليسا املموجة أضفت حيوية
ممييزة عيى الفسيتان وجعليت إطالتها هي
األجمل.
طالعي من خال الصيور التي جمعناها لك
من خيال األلبوم أعاه ،إطالتا إليسيا
وياسمن عبد العزيز بنفس فستان
املصميم العامليي إيييل صعيب..
واختياري بنفسيك من كانت
صاحبة اإلطالة األجمل!

القومية عيام  1999التابعة ليوزارة الثقافة
االردنيية ،وكانت تقيوم بغنياء كل االغاني
الوطنيية للفنانية سيمرة توفييق حتيى
حصولها عى لقب سيوبر سيتار العرب
عيام  2003وكانيت اوىل اغانيها اغنية
«فيدوة لعيونك ييا اردن» والتي قامت
بغنائهيا توفييق ،كما كانيت كرزون
تلقب «جونيور سمرة توفيق» وكانت
دائما ً تقوم بغناء كل اغانيها لحبها لفنها حتى
قدميت اول اغنية اسيتوديو وهي «حنيا كبار البلد»
اهداء منها لاردن.

نرشت نجمية تلفزيون الواقع ،كيم كارداشييان،
صيورة تظهير فيها صنادييق القمامية الخاصة
بمنزلهيا ،والافيت أن الصناديق ماركية «لويس
فيتون» الشيهرة ،ما أثار جدال واسعا عرب مواقع
التواصل االجتماعي.
وقال مسيتخدمو مواقع التواصيل االجتماعي أن الصناديق
التي ترمي فيها كيم نفايات يبلغ سعر الواحد منها أربعة آالف
دوالر أمريكي ،ما اعترب تبذيراً.

تكاليف خيالية لعيد ميالد ابنة مريم حسني

تتحير الفنانية املغربيية مرييم حسين
لاحتفيال بعييد ميياد ابنتهيا االميرة يف 9
شباط (فرباير) املقبل ،ومن املنتظر أن يكون
يف غاية الفخامة وبتلكلفة خيالية.
وبدأت حسين التحضير للحفيل والتجهيز
لكيي يلييق بابنتهيا الوحييدة ،التيي رُزقت
بها منذ سينة يف إحدى أهم املستشيفيات يف
الوالييات املتحيدة األمركيّة ،يف حن

كان والدها يف السجن يف السعودية.
ومين املتوقيع أن يشيهد هذا الييوم احتفاالً
ضخميا ً سيينقل العدييد مين تفاصيله عرب
مواقع التواصل االجتماعيي ،وبدأت الفنانة
املثيرة للجيدل التنسييق عين ميكان وضع
البالونيات والورود والشيموع وما إىل هنالك
مين الزينية ،وسيتحرص عى تأمين كل ما
يسيتلزم الحفيل مين ضيافة ليكيون حفاً

اسطورياً.
يذكير أنيه انترش يف الفيرتة االخيرة االعان
الرتويجيي للفيليم الرتكيي « »Adı Aşkأو
«اسيمه الحيب» اليذي سييعرض يف تركييا،
وتشيارك فييه املمثلية املغربيية ميع املمثل
الرتكيي مصطفى يابياش ،وتلعيب مريم يف
الفيليم دور فتياة خليجية تتجياوز العادات
والتقاليد وتعيش حياتها من دون قيود.

للمرة األوىل بوراك أوزجفيت يف مسلسل برازييل

ِّ
سيمثل املمثل الرتكي بوراك أوزجيفيت املشهور يف العالم العربي
باسيم «بايل بيك» ،يف مسلسل برازييل جديد للمرة األوىل ،بحسب
صحيفة  Takvimالرتكية.
يأتي ذلك بعد ُّ
تأثر رجل أعمال برازييل بالنجاح الجماهري الذي
حققه املمثل الرتكي.
املنتيج ورجيل األعميال الربازيييل روبرتيو إيرنييو مارينهو،
الذي اختار املمثل الرتكي ملشياركته ،هو الرئيس التنفيذي
لرشكية  Grupo Globoالربازيليية ،املتخصصية يف اإلعام
والتي أنشئت عام .1925وكان من املقرر أن يتقابل املنتج
الربازييل مع املمثل الرتكيي بحفل توزيع جوائز «إيمي» يف
أيليول  ،2017لكين أوزجفيت لم يذهب للحفل بسيبب مرض
والده ،رغم فوز مسلسيله «حب أعميى »Kara Sevda-بجائزة
أفضل مسلسيل أجنبيي يف الحفل.فيما تشير الصحيفة
الرتكية إىل شائعات حول عزم املمثل الرتكي إكمال
هذا اللقياء بالذهاب للربازيل مع زوجته فهرية
أفجان للحديث عن تفاصيل املسلسيل الجديد.
وبشيكل مبيدأي سييتكون املسلسيل من 13
ُ
اشيتهر
حلقة.يذكر أن املمثل بوراك أوزجفيت
يف العاليم العربيي بلعبه دور عمر يف مسلسيل

ماريا كاري
تعود
إىل حبيبها
يبيدو أن املغنيية العامليية مارييا كاري قد
عيادت مجيددا ً إىل حبيبها السيابق الراقص
اإلسيتعرايض برييان تانياكا بعيد أن كانا قيد أعلنا
إنفصالهميا يف شيهر نيسيان/إبريل مين العيام
املايض.
وظهير الثنائيي مؤخرا ً معيا ً يف حفيل «The Clive
Davis and Recording Academy Pre-Grammy
إنسيجام
 »galaيف نيوييورك باألمس ،حيث بديا يف
ٍ
تيام تألقت يف خاليه كاري بإطالة سيوداء راقية
ً
ً
ً
ومزخرفيا بقطع من
فسيتانا أسيود الم ًعا
مرتدية
اللؤليؤ مع فتحة صيدر كبرة ،مع فراء أسيود عى
الكتفن وطقم من األملاس.
يشيار إىل أن كاري تزوجت يف العام  1993من تومي
موتيوال رئييس تسيجيات كولومبييا وإنفصا عام
 1997ولديها منه ولدان ،ويف عام  2008تزوجت من
نيك كانون وهو ممثل أمركي وكوميدي ومغني راب
ومنظم حفات ومذيع وشخصية تلفزيونية شهرة
وانفصلت عنه عام  2016لرتتبط بعدها بتاناكا.

«الحب املسيتحيل» ،ودور «بوراك» يف مسلسيل «طائر النمنمة»
عيام  ،2013وهو من موالييد  24كانون الثانيي  1984يف مدينة
أسطنبول.

إلغاء برنامج عمرو دياب
لعدم وجود «أفكار»
تسيبب االرتبياك حيول مصر
ملكية قناة الحيياة الفضائية،
يف تقيدم املطرب عميرو دياب
بطلب فسخ التعاقد بينه وبن
القنياة عيى تقدييم برناميج
منوعيات غنائيية ،إذ كان من
املقيرر أن تبيث حلقتيه األوىل
مطليع شيهر أكتوبير املقبيل،
وأشيار مصدر داخل القناة إىل
أن دياب انتظر طوياً اسيتام
«األفكار الخاصية بالربنامج»
حتيى يتمكين من مناقشيتها
والتمهيد لتنفيذها ،ولكن تبن
أن اإلدارة لم تتوصل لفورمات
مناسب.
املفاجيأة الكيربى أن تعاقيد
عمرو دياب مع قناة الحياة تم
دون وضع رشوط جزائية عى
الطرفين ،وبيدون مناقشيات
حقيقية حول فكرة الربنامج،
وبا رغبة منه يف العودة ملجال

التقدييم التليفزيونيي ،ويرتدد
أن املطيرب امليرصي وافق عى
التوقييع دعما ً للقناة يف أزمتها
بعدما شعر بالحرج من أصدقاء
له داخيل الرشكة الجديدة التي
اسيتحوذت عى أسيهم القناة،
خاصة وأن االعان عن التعاقد
معه كان بداية لجذب عدد كبر
من اليرشكات الكيربى لرعاية
القناة.
يشيار أن عمرو دياب نرش عرب
حسيابه بموقع «توييرت» يوم
 22نوفميرب امليايض ،صورة له
مع رشيف خالد رئيس مجلس
إدارة مجموعة رشكات تواصل
التيي اسيتحوذت عيى أسيهم
قنياة الحياة  ،ليعلن عن توقيع
عقد برناميج تليفزيوني جديد
من نوعيه وبمواصفات عاملية
تظهر عى شاشات التليفزيون
ألول مرة.
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مدرب والعبو اجلوية :تعرضنا لظلم احلكم وحرمنا من الفوز عىل اجلزيرة
بغداد /المستقبل العراقي

أجم�ع مدرب والعبو الق�وة الجوية ان
الظلم لحق بالفريق في مباراة الجزيرة
االردن�ي بع�د احتس�اب ركل�ة الج�زاء
الثاني�ة في وقت ح�رج ،ووصفوها ب�
{الظالمة} م�ن الصعب ان تعوض على
بعد دقائق من نهاية المباراة.
وظه�ر فري�ق القوة الجوية بمس�توى
جي�د رغ�م التعادل ال�ذي وصفوه بغير
الع�ادل ،كون االفضلية واضحة للفريق
العراق�ي ال�ذي ه�دد المرم�ى االردني
في اكث�ر من مناس�بة ،وتقدمه مرتين
في المبارة ويع�ود الجزيرة من ركلتي
جزاء.
واب�دى م�درب الق�وة الجوي�ة راضي
شنيش�ل قناعت�ه بالمس�توى الفن�ي
للفري�ق ،مؤكدا أنه قدم مب�اراة طيبة،
تدلل على الش�خصية المتف�ردة ،حيث
بدأن�ا المب�اراة ب�ذات الهم�ة وتعادلنا
بطريقة تثير االستفهام.
وبي�ن ان فري�ق القوة الجوي�ة تعرض
للظل�م في المب�اراة باحتس�اب ركلتي
ج�زاء ،خاصة الركلة الثاني�ة التي تثير
االس�تفهامات ،الفت�ا ال�ى انه يس�عى
لط�وي صفحة المب�اراة والتركيز على
الدوري المحلي”.
وأش�ار الى ان البطولة ليست بالسهلة
بوج�ود أندي�ة متقارب�ة المس�توى
ووج�ود مدربي�ن اكفاء ،مؤك�دا أن ما
يهمنا اآلن ،المباشرة بتصحيح االخطاء
الت�ي ارتكبناها في مباراة اليوم ،وعلى
العموم اس�تطيع القول إن االداء يبشر
بالخير ،والجميع س�يتحدث عن االندية
العراقية ق�ادرة على اللع�ب في القارة

االسيوية.
وأك�د صاح�ب اله�دف الثان�ي صال�ح

س�دير ان جهود الفريق صودرت بقرار
تحكيمي باحتس�اب ركلة ج�زاء اجزم

األوملبية تعد بتقديم كل أنواع املساعدات الحتادات نينوى
بغداد /المستقبل العراقي
وعد رئيس اللجنة االولمبية الوطنية
رعد حم�ودي ،بزيارة الى محافظة
نين�وى للوق�وف عل�ى احتياج�ات
االتحادات الرياضية الفرعية بعد ان
ت�م تحرير هذه المحافظ�ة العزيزة
عل�ى قل�وب العراقيي�ن جميعا من
االرهاب .
وأف�اد بي�ان لمكتب�ه ،تلقت�ه
“المستقبل العراقي” ،ان” حمودي
اكد ،خالل اس�تقباله عضو مجلس
النواب عن محافظة نينوى ،فارس
بريفكان�ي ،ان م�ن اولويات اللجنة
االولمبية هو م�د يد العون لرياضة
محافظة نينوى التي خرجت الكثير

من النجوم على مر التاريخ”.
وأض�اف حم�ودي ان�ه” س�يقوم
بزي�ارة قريبة ال�ى محافظة نينوى
برفق�ة النائ�ب لتقدي�م كل ان�واع
المس�اعدات ،ومنه�ا التجهي�زات
الرياضية بغية رفع الروح المعنوية
ألبن�اء المحافظة ،وس�يكون هناك
دعم مس�تمر لرياضة نينوى يوازي
حجم العطاء الذي قدمه ابناء العراق
م�ن الق�وات المس�لحة والحش�د
الش�عبي والبيش�مركة ف�ي تحرير
ارض الحدب�اء الغالية”.من جانبه،
بي�ن بريفكان�ي ،ان” نين�وى وبعد
التحري�ر من قب�ل الق�وات االمنية
البطل�ة ،يج�ب ان تحظ�ى بجمي�ع
االهتم�ام ،وف�ي مقدمته�ا الجانب

الرياض�ي ،لك�ي يك�ون متنفس�ا
للطاق�ات الش�بابية الت�ي تزخ�ر
به�ا المحافظ�ة” ،مش�يرا الى ان”
اهتمام الش�باب بالجانب الرياضي
س�يبعدهم ع�ن الهف�وات الت�ي قد
يقع بها البعض من هؤالء الشباب،
س�يما وان هن�اك عش�قا للرياضة
بش�كل كبير ،وف�ي مقدمته�ا كرة
القدم”.واش�ار ال�ى” تقدي�م الدعم
واالس�ناد ال�ى اللجن�ة األولمبية”،
مبين�ا ان” هناك تح�ركات من قبل
اعض�اء مجلس الن�واب والحكومة
العراقي�ة ب�أن يك�ون للجن�ة
االولمبي�ة دعم م�ن قبل الدول
المانحة ف�ي المؤتمر المقام
في دولة الكويت.

وزير الشباب :ودية السعودية بوابة
مهمة لرفع احلظر عن العراق
بغداد /المستقبل العراقي
ناق�ش وزي�ر الش�باب والرياضة عبد الحس�ين
عبط�ان ،مع رئيس االتح�اد العراقي لكرة القدم
عب�د الخال�ق مس�عود االس�تحقاقات الرياضية
الدولي�ة الت�ي يضيفه�ا الع�راق خ�الل الفت�رة
المقبلة.
ونق�ل بيان للوزارة تلقته “المس�تقبل العراقي”
عن عبطان قوله خالل لقائه مسعود ان “العراق
مقب�ل على اس�تحقاقات رياضية دولي�ة كبيرة
بع�د النج�اح ال�ذي تحق�ق مؤخ�را وه�ذا االمر
يتطلب جهودا كبيرة من قبل جميع المؤسسات
الرياضية”.
واضاف ان “أول هذه االستحقاقات المقبلة هي
مباراة منتخبنا الوطني مع السعودية في البصرة

التي ستكون بوابة مهمة لرفع الحظر
عن العراق بش�كل كل�ي ونعول عليها
في اجتماع االتحاد الدولي لكرة القدم
{فيفا} خالل شهر اذار المقبل”.وبين،
ان “رغب�ة العديد من الوف�ود العربية
والدولية بالتواجد بالع�راق وبالتحديد
زيارة المنش�أت الرياضية هو دليل على
ان العراق بدأ يستعيد ثقته عند االتحادين
االسيوي والدولي”.واكد عبطان ان “إقامة
البطولة الرباعية الودية س�يكون لها تأثير
كبي�ر وال�وزارة س�تقوم بتوفي�ر كل االمور
اللوجستية من اجل إنجاحها”.من جانبه اشاد
رئيس االتحاد المركزي لكرة القدم بمساعي
وزارة الشباب والرياضة في انجاح ملف رفع
الحظر عن المالعب الرياضية

مانشسرت سيتي يسحق بازل يف عقر داره برباعية
نظيفة يف ذهاب دور الثامنية البطال اوربا
المستقبل العراقي  /متابعة
س�حق مانشس�تر س�يتي اإلنجلي�زي مضيف�ه بازل
السويس�ري برباعي�ة نظيفة ليضع قدم�ا في الدور
ربع النهائي من مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا لكرة
الق�دم ،وجرت المباراة على ملعب “س�انت جايكوب
بارك” ،في ذهاب الدور ثمن النهائي.
وأح�رز أه�داف مانشس�تر س�يتي كل م�ن إل�كاي
جوندوج�ان ( 14و ،)53وبرن�اردو س�يلفا (،)18
وسيرجيو أجويرو (.)23
وتقام مباراة اإلياب في الس�ابع من آذار المقبل على
ملعب “االتحاد”.
وأشرك مدرب مانشس�تر سيتي جوسيب جوارديوال

تش�كيلة قوي�ة ،واعتم�د عل�ى قائ�د
الفري�ق فنس�ان كومبان�ي ف�ي خ�ط
الدف�اع إلى جانب نيك�والس أوتامندي،
فيم�ا جلس كل من ليروي س�اني ودافيد
س�يلفا على مقاعد البدالء عقب شفائهما
من اإلصابة.
أما م�درب ب�ازل رفاييل ويك�ي ،فأجرى 3
تعديالت على تش�كيلته ف�ي التي تغلّبت على
ث�ون ف�ي مب�اراة الفري�ق األخي�رة بالدوري
السويسري ،فأش�رك ليو الكرويكس وفابيان
ف�ري وبي�اس ريفي�روس ،وجل�س الهولن�دي
ريكي فان فولفسفينكل وراوول بتريتا عل مقاعد
البدالء.

انه�ا غير منصف�ة واقصد هن�ا الركلة
الثاني�ة ،الفت�ا ان الفري�ق حق�ق بداية

ممتازة في البطولة االسيوية ونأمل ان
نوفق في قادم االيام بتصحيح االخطاء
التي وقعنا بها.
واوض�ح ان التع�ادل غي�ر منصف لهذا
اق�ول علين�ا ان نرك�ز عل�ى االخط�اء
الفردية لتصحيح مسارنا في المباريات
المقبل�ة ،فمازلن�ا ف�ي بداية المش�وار
الفريق على مس�توى االداء ممتاز لكن
الحكم افسد المباراة.
واش�ار ال�ى ان المالك التدريبي ش�اهد
المب�اراة وح�دد األخط�اء ،وس�نعمل
على معالجته�ا بالتركيز على مباريات
ال�دوري ،عل�ى ام�ل التعوي�ض ف�ي
المبارايات المقبل�ة  ،كما نطمح لبداية
افضل لكن الحمد لله على كل حال.
وأك�د الع�ب الفري�ق همام ط�ارق ان
البداي�ة بتعادل ف�ي ملعبنا غي�ر ملبية
للطموح ،رغم عزيمتن�ا واصرارنا قبل
المب�اراة لخطف النقاط الثالث من اجل
ان نضع قدم في التاهل.
واش�ار ال�ى ان المب�اراة المقبل�ة امام
الس�ويق العماني وهو فري�ق محترم،
علين�ا ان نعي�د ترتيب اوراقن�ا ،منوها
ال�ى ان المس�توى الفن�ي ف�ي المباراة
كان مميزا ،لكن على مس�توى النتيجة
اعتقد نقطة التعادل لم تكن بمس�توى
طموحاتنا.واوض�ح ان الق�وة الجوية
سبق وان بدأ بشكل متعثر بالتعادل في
النسخة الماضية ،لكن في النهاية توج
باللق�ب ،موضح�ا علين�ا التركيز على
البطوالت التي تنتظر العبينا.
وطمأن طارق جماهير االزرق فالفريق
قادر على االستشفاء والتأهيل بمسوى
ممي�ز ،س�نجتهد م�ن اج�ل التأهل عن
المجموعة.

املالكية البحريني يوافق عىل مواجهة
اجلوية يف كربالء املقدسة
بغداد /المستقبل العراقي
وافق ن�ادي المالكي�ة البحريني بش�كل
مبدئ�ي عل�ى خوض مب�اراة اإلي�اب مع
القوة الجوية في العراق ،وبالتحديد على
ملعب كربالء الدولي ،في  13اذار المقبل،
ضم�ن المجموعة األول�ى لمنطقة غرب
آسيا ،ببطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
ويلتقي فريق القوة الجوية مع المالكية
البحريني في لق�اء الذهاب في العاصمة

البحريني�ة المنام�ة ف�ي  5اذار م�ارس
المقبل.
وكان نادي القوة الجوية قد خاطب نادي
المالكية البحريني بخطاب رس�مي ،من
أج�ل اللعب ف�ي العراق والمس�اهمة في
رفع الحظر عن المالعب العراقية ،ولكن
النادي البحريني رفض طلب إدارة القوة
الجوية.لكن المالكية وافق بشكل مبدئي
عل�ى خوض لقاء اإلياب ف�ي كربالء بدالً
من قطر.

توتنهام يعود من بعيد ويقتنص تعادالً
بطعم الفوز من يوفنتوس بدوري االبطال
المستقبل العراقي  /متابعة
أقتنص نادي توتنهام اإلنجليزي تعادالً ثمينا ً من يوفنتوس االيطالي في معقله
بمدينة تورينو بهدفين لمثلهما في ذهاب دور ال� 16بدوري أبطال أوروبا.
تق�دم يوفنت�وس بهدفي�ن مبكرين ع�ن طريق هداف�ه االرجنتين�ي جونزالو
هيجواين في الدقائق  2و 9من ضربة جزاء.
ثم قلص هاري كين الفارق لتوتنهام بهدف في الدقيقة .35
وفي الش�وط الثاني س�جل كريس�تيان إيركس�ن هدف التعادل للس�بيرز في
الدقيقة .71
وسينتظر الفريقين لمباراة اإلياب يوم  7مارس المقبل لتحديد الفريق المتأهل
للدور ربع النهائي ببطولة دوري االبطال.

عبطان يوجه بتأهيل ملعب يف مدينة الصدر ويسعى إلستئناف العمل
 Apago PDF Enhancerبملعب التاجيات
بغداد /المستقبل العراقي
وجه وزير الشباب والرياضة ،عبد الحسين
عبط�ان ،بتأهي�ل ملعب ال�� 5االف متفرج
ف�ي مدين�ة الصدر.وق�ال عبط�ان خ�الل
اجتماع له مع الكادر المتقدم ،ان “الوزارة
تدعم جميع االندية الرياضية وتس�عى الى
ان يك�ون لكل ن�ادي ملعب يليق
به ”،مبين�ا ان “مدينة الصدر
تس�تحق منا الكثير وتأهيل
ملعب ال��  ٥٠٠٠ليس كاف
ونس�عى الى اكم�ال ملعب
الحبيبة في الفترة المقبلة”.
وأض�اف ان “عملية التأهيل
ستش�مل االرضي�ة بش�كل
كامل والسياج الخارجي وكل
االم�ور الت�ي تس�تحق التأهي�ل
من اجل ان يمارس نادي الحس�ين
نش�اطاته بش�كل جي�د” .وتفق�د

وزي�ر الش�باب ،الي�وم ،الملعب الرئيس�ي
للمدين�ة الرياضي�ة ف�ي التاجيات.وق�ال
عبط�ان ان هناك اجتماعات مس�تمرة مع
الش�ركة المنفذة لملع�ب التاجيات  65الف
متف�رج النه�اء كاف�ة المتعلق�ات واعادة
العمل في الملعب وان الوزارة تعتزم اعادة
العمل ف�ي الملعب الرئيس�ي واحد مالعب
التدريب الثانوية واماكن توقف الس�يارات
والس�ياج الخارج�ي للملع�ب ،حتى يكون
متوافق�ا مع المواصف�ات الدولية لالتحاد
الدول�ي لكرة الق�دم {فيف�ا}” .واضاف ان
“الوزارة يذلت جهودا كبيرا لكي تتم اعادة
العم�ل في ملعب التاجي�ات الذي يعتبر من
اه�م المالعب في العاصمة بس�بب س�عته
الكبي�رة ونأم�ل ان يبدأ العم�ل به منتصف
الش�هر المقبل بعد انهاء كاف�ة المتعلقات
مع الش�ركة المنفذة ليك�ون اضافة كبيرة
للمالع�ب االخ�رى ف�ي العاصم�ة كملعب
الشعب والزوراء والحبيبية وعمو بابا”.

أتلتيكو مدريد جيهز عرض ًا ضخ ًام من أجل نجم اليبزيج
المستقبل العراقي  /متابعة
بدأ أتلتيك�و مدريد العم�ل على تدعيم
صفوف�ه خ�الل الميركات�و الصيفي
المقب�ل ،حي�ث أن ن�ادي العاصم�ة
اإلس�بانية يستهدف التعاقد مع نجم
اليبزيج الدولي األلماني الشاب تيمو
فيرنر.
وافادت صحيفة {بيلد}  ،إن”
أتلتيك�و مدري�د أرس�ل

كش�افيه لمراقبة تط�ور تيمو فيرن�ر عن قرب
خالل مباراة اليبزيج األخيرة أمام أوجس�بورج
م�ن مدربج�ات ملعب ريد ب�ول أرين�ا ،حيث أن
النادي اإلس�باني مهت�م بالتعاقد م�ع المهاجم
الدول�ي األلمان�ي خ�الل الميركات�و الصيف�ي
المقبل”.
وأضافت ان” أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع
تيمو فيرنر من أجل تعويض الفرنس�ي أنطوان
جريزم�ان الذي أصب�ح قريبا ً م�ن االنتقال إلى
برشلونة خالل الصيف المقبل ،ومن المنتظر أن

يقدم نادي العاصمة اإلس�بانية عرضا ً يصل إلى
 80ملي�ون يورو من أجل ضم الالعب” .ويرتبط
تيمو فيرنر { 21س�نة} مع اليبزي�ج بعق ٍد يمتد
إل�ى غاي�ة صي�ف  ،2020ه�و الذي تأل�ق خالل
الموس�م الماضي بتسجيل  21هدفا ً وصناعة 7
آخرين ف�ي الدوري األلمان�ي.وكان تيمو فيرنر
ق�د انتقل إلى اليبزي�ج ريد بول في صيف 2016
قادما ً من ش�توتجارت مقابل  10ماليين يورو،
هو الذي مثل المنتخب األلماني في  10مباريات
دولية حتى اآلن.

قائمة اهلدافني يف مواجهات ريال مدريد
وباريس سان جريمان
المستقبل العراقي  /متابعة
بدأ العد التنازلي للمواجهة النارية التي تجمع
ري�ال مدري�د اإلس�باني مع ضيف�ه باريس
س�ان جيرم�ان الفرنس�ي مس�اء الي�وم
األربع�اء ضم�ن منافس�ات ذه�اب دور
الس�تة عشر من مس�ابقة دوري أبطال
أوروبا للموس�م الحالي .2017-2018
وتعتب�ر المواجه�ة بين ري�ال مدريد
وباريس س�ان جيرمان األكثر إثارة
في هذا ال�دور ،خاص�ة انها تجمع
حام�ل اللقب وال�ذي يري�د العودة
إل�ى الطري�ق الصحي�ح م�ع واحد

م�ن أق�وى فرق أوروب�ا إن لم يكن أقواه�م في الوقت
الحالي بقيادة الثالثي {نيمار دا س�يلفا وكيليان مبابي

وإدينس�ون كافاني}.وس�يكون التركي�ز على الخطين
الهجوميي�ن للفريقين ف�ي المباراة ،الثالث�ي المرعب
للباريس�يين من جه�ة ول�� BBCكرس�تيانو رونالدو
وكريم بنزيما وجاري�ث بيل من جهة أخرى.وفي حال
س�جل العبو الفريقي�ن فس�يدخلون القائمة الصغيرة
التي تضم الالعبين الذين سجلوا في المواجهات الست
التي جمعت الناديان اإلس�باني الفرنسي عبر التاريخ،
وذلك منذ عام  1993حتى أخر مواجهة في عام .2015
وفي المواجهات الس�ت تم تس�جيل ثالثة عشر هدفاً،
بواقع ستة أهداف لريال مدريد وسبعة أهداف لباريس
سان جيرمان ،وسجل تلك األهداف إيميليو بوتراجينيو
{هدفي�ن} إيف�ان زاموران�و {هدفين} وميش�يل هدف
واحد وناتشو هدف واحد من جهة ريال مدريد.
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النمل يرشد العلامء إىل دواء فعال!
اكتشيف علماء أمريكيون قدرة ّ
النمل
عى التصيدي ألكثير االلتهابات خطرا
لوجيود خصائيص ف ّعالية يف سيوائل
جهاز دوران هذه الحرشات.
ووجيد علمياء األحيياء مين جامعية
كاروالينيا الشيمالية أن جسيم ّ
النمل
ّ
شيتى االلتهابيات
قيادر عيى قميع
لوجيود الدملميف (السيائل الذي يحل

مان الدم يف جهياز الدوران لدى بعض
ّ
كالنمل يتكون من
مفصليات األرجيل
الدم واللميف) الذي يحتيوي عى عدد
كبري من مضيادات البكترييا املسيببة
لألمراض.
ويؤكيد البيولوجيون أيضيا عى وجود
مضيادات الجراثييم يف تركيبة الغطاء
الخارجيي لجسيم ّ
النميل ،ميا يفير

سودوكو

املقاومية العاليية ألنيواع البكتريييا
املختلفة لدى هذه الحرشات النشيطة.
ويخطيط العلمياء إلنتياج مضيادات
حيويية مين سيوائل أجسيام النميل
املعروفية بعد دراسية فعاليتها يف قتل
البكترييا والجراثيم التي تصيب البرش،
وإنتياج أدويية تختلف جذرييا عن كل
العقاقري املستخدمة حاليا.

«البقرة اخلبيثة» تسقط عرشات الضحايا
تيويف شيخص واحيد ،ونقيل  73آخريين إىل
املستشيفى ،السيبت ،يف تركييا ،جيراء إصابية
محتملية بالجميرة الخبيثة ،يف إقلييم ترابزون،
شمايل البالد.
وبحسيب صحيفية “حرييت دييل نييوز” ،فإن
إصابية بالجميرة الخبيثية تم تشيخيصها لدى
بقرة يف بلدة أكشيابات ،خالل األسيبوع األخري،
أرسيلت عينات منها إىل أنقرة ألجل إجراء املزيد
من التحليالت املخربية.

لكين امليزارع الذي رصيدت الجميرة الخبيثة يف
قطيعيه ،قيام بذبيح البقيرة ووزع لحمها عى
جريانيه ،األمر الذي أدى عى األرجح إىل انتشيار
اإلصابة.
وأدى لحيم البقيرة إىل وفاة سييدة يف التاسيعة
والثالثين مين عمرهيا ،كميا نقيل  73آخرون
للمستشيفيات ،بعدميا ظهرت عليهيم أعراض
الغثييان واإلجهاد ،وأكدوا جميعا أنهم أكلوا من
لحم البقرة.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

اإلمرباطيور الصييينيي اليذي قام ببناء سيور الصين العظيم هو :
هيوانج تي
اعمق بير برتول يوجد يف امريكا ويبلغ عمقيه اكثر من ميلن تحت
االرض .
سيدس مسياحة اليابسية عيى سيطح األرض تقيع يف االتحياد
السوفييتي
بحر ساراغاسيو ليس له شيواطئ وذليك لكونه بحير داخل املحيط
األطليس.
القمر يف مداره حول األرض يتباعد عن كوكبنا بمقدار  5ر 2سنتيمرت
سنويا ً
الفلكيين يقيدرون عيدد الشيهب التيي تيدور حيول الشيمس بيي
100000000شهاب
قيوس قيزح ال يظهر إال أن تكيون الزاوية بن الشيمس وخط األفق
أقل من ْ. 40
تقتيض عملية استخراج طن من الفحم الحجري ضخ عرشات اطنان
من املاء يف املنجم .
الربازيل هيي الدولة الوحيدة التي تتكليم الربتغالية بن دول امريكا
الالتينية جميعا ً .
أكيرب صحيراء يف العالم تبليغ مسياحتها  8مالين كيليو مرت و هي
الصحراء الكربى
أطول جير معلق يف العالم يوجد بانجليرتا و يبلغ طوله  1410مرت
ويقع فوق نهر همرب.
االمريكي تشيارلز لوندين ( )1859كان اول من عرب شيالالت نياغرا
سريا عى حبل مشدود.

سمك قرش عشبي
عندما يذكر اسيم «القيرش» يخطر
عى البيال تلك املخلوقات املفرتسية
التيي يكفيي ذكرهيا يف البحير كيي
يتسيابق جميع مرتيادي البحر نحو
الشاطئ للوصول إىل بر األمان ،لكن
ثمة نوعا منها عاشب تقريبا.
لكين -حسيب صحيفية لونوفييل
أوبرفاتور الفرنسية -فإن باحثن
من جامعتيي كاليفورنييا وفلوريدا
اكتشيفوا عندميا كانيوا يدرسيون
النظيام الغذائيي لقيرش بونيثييد
( ،)Sphyrna tiburoوهيو نيوع
مين أنواع القرش املطرقية؛ أن هذه
األسماك ال تسيتمتع بالتهام صغار
السيمك والجنربي فحسب ،بل بأكل
الطحالب أيضا.

طبق اليوم

شوربة البصل احلارة باجلبن

احلمل
مهنياً :ييوم يبرش بالهيدوء والحلول والظروف املناسيبة
ّ
ّ
التشنج عاطفياً :اذا اردت اقناع
تخفف من
والصدف التي
الرشييك بوجهة نظيرك ،فعليك ان تكون أكثير جديّة من
السيابق صحياً :ال بيأس يف أخذ إجازة سينوية حتى قبل
أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك

الثور
قيد يراودك شيعور برضورة تقديم خدماتيك والنيابة عن
زميل لتحمّل مسيؤوليات كبرية ودقيقة .ال تكرتث بأمور
ال تسيتحق ،وانظر إىل األميام عاطفياً :تدخيالت املقربن
تؤثر سيلبا ً أحيانيا ً كثرية يف توتري العالقية ،وهنا ال بد من
بت األمور رسيعا ً صحياً :تحاش جميع أنواع الحلويات
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وقيرر هيؤالء العلمياء تغذية بعض
هيذه األسيماك عيى خلييط مين
النباتيات املائيية  ٪90والحبار ٪10
فقيط ،واملثيري للدهشية ،أن الغيذاء
املعد بهيذه الطريقة الءمها بشيكل
جيد ،بل زاد وزنها!
وهيذا أمير غرييب؛ إذ إن الجهياز
الهضميي لهيذه األسيماك قصيري
نسيبيا ،مميا يجعله قارصا بشيكل
كبري عن هضم النباتات.
ودفع هذا األمير العلماء إىل االعتقاد
بأن أسيماك القرش املذكيورة لديها
ميكروبيات يف أمعائهيا تتوىل عملية
الهضم بيدال منها ،مما يسيمح لها
باالستمتاع بالسلطة النباتية بالقدر
نفسه الذي تستمتع فيه باللحم.

كلمات متقاطعة

اجلوزاء
ّ
مهنياًّ :
تحقيق إنجا ًزا كب ً
ريا.
تتلقى إشيارات واعدة وربّما
تتسيارع األحداث وتشيعر بسيعادة أو بارتيياح .انه يوم
ممتياز عاطفيياً :اذهيب اىل ميكان تجده مريحيا ً برفقة
الرشيك .إذا كان لديك شيك يف الطرف اآلخير حاول التأكد
من شكوكك قبل ان تقدم عى امر ال تحمد عقباه

السرطان
مهنياً :تشيعر بالتعب واإلرهاق بسبب كثرة األعمال التي
تنهال عليك .حاول تنظيم أعمالك عاطفياً :تحاول أن تعيد
األمور اىل مجاريها بينك وبن الحبيب ،لكنك قد تجد بعض
ّ
يرض ،لكن ال
الصعوبة صحياً :تناول األسيماك املشوية ال
تكثر من السويش واللحوم النيئة

االسد
مهنياً :راقب ترصفاتك ،فقد تفقد ثقة اآلخرين بسيلوكك
هيذا .ال تعيرّض سيمعتك واسيتقرارك للخطيرّ .
ركز عى
ً
شيؤونك الخاصة ْ
ودع َك من شيؤون اآلخرين عاطفيا :قد
يطلب منك الرشيك املساهمة يف مرشوع يفيدكما ،وتكون
نتائجه أكثر من املتوقع

العذراء
مهنيياً :تحوالت مفاجئة تدفعك إىل خليط األوراق مجدداً،
لكين ذلك قد يكون إيجابيا ً وحاسيما ً ملصلحتيك عاطفياً:
عراقييل يف طرييق تصوييب العالقية بالرشييك .اإلرادة
موجودة ،وهيذا مه ّم للمحاولة مجيددا ً صحياً :كن أقوى
من كمية صغرية من الطعام
املقادير:
 1كيلو بصل  ،رشائح  2 -ملعقة كبرية جبن شييدر مبشور  -فلفل
حيار مقطيع او مفروم  3 -ملعقية كبرية زييت ذرة  3 -فص ثوم
مفيروم  3 -ملعقة كبيرية دقيق  7 -كوب مياء  1 -ملعقة صغرية
كمون – ملح  -فلفل اسود مطحون
طريقة التحضري:
يف اناء عى نار متوسطة ضعي زيت يسخن.
ضعي الثوم و البصل يف الزيت السياخن و قلبي حتى يصبح املزيج
ذهبي اللون.
اضيفي الدقيق و الكمون و امللح و الفلفل و املاء اىل مزيج البصل و
قلبي برفق حتى يصبح سميك القوام.
سخني الفرن عى درجة حرارة  180درجة مئوية.
ضعي الجبن و الفلفل الحار عى الشيوربة و قلبي برفق ثم ضعيها
يف طاجن و ضعيها الفرن حتى تسخن و يذوب الجبن.
و تقدم ساخنة.

امليزان
َ
تخش اتخاذ توجهات جديدةّ ،
فكر يف مشياريع
مهنيياً :ال
حديثية وال تقليق بشيأن األوضياع املاديية .قدرتيك عى
التفاوض والنجاح كبرية جدا ً عاطفياً :أنت صاحب شعور
حسياس ومرهيف ،والرشيك يعيرف ذلك ،وييداري هذه
املشاعر كما يجب

العقرب
مهنيياً :بانتظيار عدد من العروض املغريية لتغيري عملك،
لكين ال تترع يف اتخاذ قيرارات عشيوائية ،قبل توضيح
األمور عاطفياً :إتبع حدسيك ووحيك ،القلب ميلء بجديد
هيذا الييوم ويمنحك قوة وشيعورا ً بالنفوذ صحيياً :إنتبه
لصحتك وسالمة قلبك

القوس
مهنيياً :ترشق قريبا ً شيمس أحالمك ،فيصبح املسيتقبل
مثميراً ،وهذا بفضل دعوات املقرّبين الراضن عليك وعى
ترصفاتيك وتعامليك الجيد ميع اآلخريين عاطفياً :ارشح
وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل األمر .حافظ عى أرساره
وال تفشها

اجلدي
مهنيياً :كن حذرا ً يف تعاملك مع أشيخاص قيد ال يكونون
أهالً للثقية ،وحتى ال تصدمك حقيقتهيم الحقا ً عاطفياً:
سيتكون موضع ثنياء يف الفرتة املقبلة ،والسيبب يعود إىل
الثقية املفرطة التي يمنحك إياها الرشيك صحياً :تمهل يف
كل ما تقوم به وال تضغط عى نفسك كثريا ً

الدلو
مهنياً :عليك أن تجد حلوالً عملية ورسيعة للمشكالت التي
قد تواجهها هذا االسيبوع ،وقد تضطير إىل اتخاذ مواقف
حاسمة عاطفياً :ال تستغل نقطة ضعف الرشيك للوصول
إىل غاياتك ،فيجد نفسيه مرغما ً عى تنفيذ طلباتك صحياً:
ال تعتقد أن الصحة السليمة واملعافاة تدوم إىل األبد

احلوت
مهنياً :التواصل مع أشيخاص نافذين يف العمل ،يسيهم يف
وصولك إىل تحقيق األهداف التي حددتها لنفسك منذ فرتة
طويلية عاطفياً :قد تجد نفسيك قريبا ً مضطيرا ً إىل تنفيذ
الوعيود التي قدمتها إىل الرشيك ،وإن كان بعضها يسيبب
لك اإلحراج.

عصا «السيلفي» حمظورة يف مونديال روسيا
يعتيزم االتحياد اليدويل لكيرة القدم
(فيفا) منع الجماهري من الدخول إىل
مالعب مبارييات كأس العالم املقبلة
يف روسيا حاملن بعض املحظورات.
وأبيرز هيذه املحظيورات ،بحسيب
صحف بريطانية ،عصا «السييلفي»
املستخدمة يف التقاط صور بالهواتف
املحمولة داخل املالعب ويف املدرجات.
ويسيعى االتحياد اليدويل إىل تجنيب
أي أعميال شيغب يمكين أن تقع يف
املالعيب ،وييرى أن عصيا السييلفي
يمكن أن تسيتخدم يف املشاجرات أو

التعدي عى آخرين.
ومين املقيرر أن يفتش املسيؤولون
عى حماية مالعيب البطولة حقائب
الجمهور أثنياء الدخول إىل املدرجات
بإجيراءات أمنيية تشيبه املتبعية يف
املطارات حول العالم.
ويشيارك املنتخيب السيعودي يف
البطولية التي تقام يف روسييا يونيو
املقبيل ،ضمين املجموعية األوىل
التيي تضيم كل مين روسييا ومرص
وأورجواي .وسييلعب لقياء االفتتاح
أمام البلد املضيف.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1616
االربعاء  14شباط 2018

ام�ضاءات

م�ضاحة للراأي

ممنوعة من احلب

أن ترفض!!
دينا عبدالكريم
الطف�ل امله�ذب يق�ول حارض ونع�م ..هك�ذا علمون�ا أن املوافقة ه�ي الفعل
األق�رب للص�واب! ..ومن ثم ترس�خت لدي أجي�ال طويلة فك�رة (املطيعون)
و(املشاكسون) وتم تصنيف الناس وفقا لتلك الفكرة بال هوادة!!
تصنيف س�خيف ال يرقى ملرتبة الفهم األويل لطبيعة البرش أو الحرام بديهيات
خل�ق الله للن�اس مختلفني ومتباين�ني ..بقليل من التفكر ت�درك أن اختيارات
الحي�اة تختلف فيها أهمية املوافق�ة والرفض تبعا ً للمراح�ل العمرية ..فكلما
كربن�ا صارت كلم�ة (ال) أهم وأغىل وأكثر كلفة ومس�ؤولية م�ن كلمة (نعم)
بمراحل كبرية! فكل االختيارات الس�هلة واملتاح�ة واملقبولة من جموع الناس
ه�ي يف الغالب االختي�ارات الخاطئة التي ال تؤدي إىل نج�اح يذكر أو تدفع ألي
تغي�ري يف الواق�ع( ..نعم) ال تحت�اج إىل قوة أو إرادة أو حت�ى تقييم للموقف!..
تستطيع بسهولة أن توافق عىل كل فكرة وكل عرض يُعرض عليك وكل فرصة
متاحة! فما أس�هل أن توافق ..فتحظى بكل القبول واالستحس�ان ولن يستاء
من�ك أح�د .كل الجرائم األخالقية الكربى حدثت بس�بب عرض خس�يس القى
قبوال ،وكلمة (نعم) كانت حارضة بدون تفكري!
كل خيان�ة لألمان�ة وللوط�ن وحت�ى للحب كان�ت يف األصل فك�رة القت قبوال
وموافق�ة ممن قالوا يف الخفاء نعم!! بينما تحتاج كلمة (ال) إىل كثري من القوة
وكثري من املبادئ حتى تقوى عىل الوقوف يف وجه تيارات عنيفة من الرش املباح
واملقبول اجتماعيا بدرجات متفاوتة ،فاختالف األسماء يجعل الرفض أصعب،
فلم تعد الرسقة اس�مها رسقة ،فقد صارت فهلوة وتخليصا وش�طارة أحيانا!
ول�م يعد الجبن والخس�ة بهذا الوضوح فقد أصبحا مواءمة وتس�يريا لألمور..
كلمة ال ..ال تخرج سوى من أشخاص اتضحت لديهم الرؤية ..وأصبحوا قادرين
عىل التمييز ..ومقدرين للثمن الذي يدفعونه مقابل تلك الكلمة أو للفرص التي
س�تتجاوزهم ألنهم رفضوا ما يقبله الجمي�ع!! كلمة (ال) هي األصعب واألهم
واألكث�ر كلفة ألصحابها ..فاحرموا قائليها ..ألنهم ليس�وا دائما مشاكس�ني،
ولكنهم أش�خاص لم يتش�وهوا بداء الرغبة املحمومة يف التأييد لكل فكرة وكل
عرض ..ولم يعطلوا عقولهم عن التمييز بني املواقف واألفعال.
ترشف�ت بحضور تدريب لقادة الش�باب كان عنوانه (بال ن�دم!) حيث يُعلمون
القادة أن يقدموا لش�بابهم يف بداية حياتهم مهارة قول (ال) ويعطوهم األمثلة
واملواق�ف ..تدري�ب حقيقي يجع�ل من الطفل غ�ري الناضج واملراه�ق املتمرد
ش�خصا واعيا يدرك قيمة الرف�ض وطريقته وتوقيته! األص�ل هو القدرة عىل
ق�ول كلمة (ال) يف الوقت املناس�ب ..والق�درة عىل قول كلمة (نع�م) يف الوقت
املناس�ب .فالحمقى فقط هم من يقولون (ال) عىل ط�ول الخط ..أولئك الذين
يرغب�ون يف إثبات وجوده�م باالختالف وصناعة الخ�الف ويروجون أن الكل-
ماعداه�م -مخطئون!! يقولونها دون االس�تناد ملب�دأ أو رأى ..يقولونها ألجل
التمرد وسخافة الجدل! يستش�هدون بكلمات سبارتاكوس األخرية ألمل دنقل
«املج�د ملن ق�ال ال ىف وجه من قالوا نع�م!» .لكن الحقيقة أنه�ا كانت مدحا يف
الشيطان عىل اعتبار أن رفضه جرأة!!! بينما رفضه يف األصل كان كربياء أفناه
وضي�ع املاليني من البرش خلفه!! والخارسون فقط هم من يقولون (نعم) عىل
طول الخط ..يقولونها ليضمنوا القبول والبقاء ويف النهاية س�يخرسون حتما ً
كل يشء! أن ترفض ..هي حتما قوة ومهارة!!
وأن تفهم متى ترفض ..هذا هو األهم!.

ماجدة ابراهيم
م�ات والدي وأن�ا صغرية ..فلم أت�ذوق طعما ً لكلمة «أبي» رق�ة أمي وحنيتها
كانوا مالذي يف سنوات لهفتي لحضن األب..
كنت االبنة الوحيدة ويل من األخوة الذكور ثالثة كلهم كانوا بالنسبة يل سندي..
كربنا س�ويا ونفحات قصة حب أمي وأبي تظلل بيتن�ا بمحبة ربانية نادرا ما
نجدها يف بيوت من حولنا وهم الذين يملكون ما نفتقده..
رغم مشاعري الفياضة التي ورثتها من أمي وطاقتي غري املحدودة التي كانت
نسخة من روح أبي إال أنني لم أجرؤ يوما عىل ترك قلبي عالقا يف سحاب الدنيا
ونعيم املحبة وعذوبة األشواق..
كلم�ات أم�ي ما زالت تخ�رق أذني وتس�تقر يف أعماقي ..أن الدني�ا غدارة وال
ينبغي أن أس�تأمن إال أخوتي عىل أي يشء يف حياتي ..فمن يستحق هذا القلب
إال ش�خص لم يولد بعد..
دخل�ت الجامعة وقد دربتني أمي عىل أن أكون صم�اء بكماء عمياء ..انفصل
عن عالم الرجال وأعيش راهبة يف محراب العشق ..تمأل نفيس مشاعر فياضة
وينفطر قلبي لوعة بال حبيب..
كنت أرى نفيس فتاة مميزة وأنظر ملن حويل من عل..
فقصص الفراق والبكاء واألىس التي تعيش�ها صديقاتي ورفقاء دراستي هي
أش�به بالخيال العلمي الذي ال أراه س�وى يف األفالم..
حتى جاء يوم قررت أو ربما وقعت أس�رية إحس�اس لم أجد له تفسريا ،إال ما
قالته يل صديقتي نوال ..أنه الحب يا عزيزتي ..فأجأتني عبارة نوال كأنني من
كوكب آخر ..كوكب ال يعرف يف محتويات عقله معنى لهذه الكلمة..
ضحكات نوال هزتني وجعلتني أعيد تفكريي يف الحياة مرة أخرى..
كيف أكون نتاج قصة حب رائعة وكبرية كما أعرف ..وممنوعة من الحب؟
أليس هذا أمر غريب؟!
ألول مرة تس�توقفني حقيقة تاهت يف تفاصيل حياتي ..أسئلة كثرية تجمعت
واختم�رت داخ�ي مللمتها مرة واح�دة وطرحتها بني يدى أم�ي ،لم أخش أملها
وذكرياتها الش�جنة ..فالوقت قد حان لكي أعرف ما يجب أن أعرفه ..س�ألتها
بلطف وتح ٍّد ملاذا أنا قلبي مغلقا؟..
متى ستفتحني له الباب؟
لم أعطِ ها فرصة للهروب من التفاصيل كعادتها..
داهمتها بسؤال لم يخطر ببالها ..هل حقا كنتي تحبني أبي؟!
كيف من يحب ال يريد غريه أن يستمتع ويجرب الحب
«الحب قهر وضعف وفراق» قالتها أمها بتوتر ورصاخ
أمسكت بذراعي تهزني لن أسمح لكي أن تحبي..أن تتعذبي مثي
وبعده�ا يركك للف�راغ وحيدة ويرح�ل ..اذا أحببت س�تموتني ..أو يموت من
تحبي�ه!! كلماته�ا صدمتني ودموعه�ا جعلتني أش�فق عليه�ا فضممتها إىل
صدري وأحسس�ت برضبات قلبها تتسارع كعجالت قطار مرسع ..هدأت من
توترها وانزعاجها ووعدتها بأن أبتعد عن وجع القلوب كما وصفته أمي..
منذ ذلك اليوم تغريت حياتي وحياة أمي..
فقد ذاب جبل الجليد الذي أقامته س�نوات حول أملها وعذابها بسبب وفاة أبي،
لكنه�ا دوامت يف كل صباح أن تحك�ي ىل قصة حب انتهت بموت أحد الحبيبني
وكأن الحب هو مالك املوت هادم اللذات ومفرق الجماعات..

كـاريكـاتـير

متسول أوقفته الرشطة ووجدت معه املاليني
أوقفت الرشطة الس�ويدية يف أوبس�اال ،ش�مال
اس�توكهولم ،متس�والً ق�رب مرك�ز تج�اري يف
املدين�ة ،بع�د أن اش�تكى الن�اس م�ن طريقته
«العنيفة» يف طلب املساعدة ،وكانت املفاجأة أن
س�رته بدأت تتدفق منها أوراق مالية وصلت إىل
 6ماليني كرونة سويدية.

وبحس�ب ما نقل�ت صحيفة «أوبس�اال» املحلية
ع�ن ضابط الرشط�ة ي�ايل بولياريف�وس ،الذي
استوقف الرجل ،أنه «حني كنا نوقفه عىل رجليه
ألجل توقيفه ب�دأت رزم النقود تنهمر منه ومن
سرته الشتوية».
وتنت�رش ع�ادة التس�ول يف ع�دد م�ن املناط�ق

نصف األملان يعتربون الصيام أمر ًا جيد ًا

كش�ف استطالع للرأي أن أكثر من نصف األملان يرون التخي عن مأكوالت أو
سلع استهالكية معينة خالل فرة الصيام فكرة جيدة .وأظهر االستطالع أن
 43باملئ�ة من األملان يرون االمتناع عن تناول أصناف من الحلوى أو الكحول
أو اللحوم أو مش�اهدة التليفزيون لعدة أسابيع أمر جيد ،بل ويرى  14باملئة
من الذين ش�ملهم االس�تطالع أنه أمر جيد للغاية .وأش�ار االستطالع إىل أن
التدخني واإلنرنت وقيادة السيارة من بني األشياء التي يرى األملان أنه يمكن
االمتناع عنها خالل فرة الصيام.وتدعو عدة كنائس بروتستانتية وكاثوليكية
يف أملانيا حاليا ً إىل ما يسمى ب�»صيام املناخ» ،والذي يهدف إىل حث الصائمني
عىل إعادة التفكري يف سلوكياتهم الخاصة باالستهالك بغرض تقليل استهالك
الطاقة وممارس�ة أسلوب حياة بسيط .وأجرى االس�تطالع معهد «فورسا»
لقي�اس مؤرشات الرأي بتكليف من رشكة التأم�ني الصحي األملانية «دي إيه
كيه».وش�مل االس�تطالع الذي أجري خالل الفرة ما بني  9و 15كانون الثان
املايض  1001شخصا فوق  14عاماً .وتبدأ فرة الصوم عند املسيحيني يف يوم
أربعاء الرماد وتستمر حوايل ستة أسابيع قبل عيد الفصح.

«كذب األطفال» ..مؤرش عىل ذكائهم وقوة ذاكرهتم
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الس�ويدية ،ويش�ارك فيه�ا بكث�رة روماني�ون

يمارس�ون ه�ذه املهن�ة يف ع�دد م�ن ال�دول
اإلسكندنافية وهم يجلسون عىل ركبهم ضامني
أيديهم مستعطفني املارة ،فيما آخرون يالحقون
املش�اة بإلح�اح ش�ديد وه�م يحمل�ون أكواب�ا
بالس�تيكية فيها بعض النق�ود الورقية إلحراج
الناس ألجل إعطائهم النقود املشابهة.
وبالنسبة لهذا «املتس�ول املليونري» فإنه عىل ما
يبدو قاده حظه العاثر ،أو طريقته العدوانية يف
التس�ول ،إىل الوقوع بأي�دي الرشطة ،التي تمنع
باألصل هذه «املهنة» ،يوم أمس االثنني ،لتصبح
التهمة «غسل أموال».
ذلك عىل األقل ما ذكرته وكالة األنباء الس�ويدية
«ت�ي ت�ي» ،نقالً ع�ن املدعية آنا س�ويبلوم التي
أكدت وجود مبلغ كبري بحوزته.
وتهمة غس�ل األموال ليس�ت مس�ألة س�هلة يف
الس�ويد ،إذ يربطه�ا االدع�اء الع�ام ب�»أعم�ال
إجرامي�ة وجنائي�ة» .وتب�دو ورط�ة املتس�ول
املليون�ري الي�وم أك�رب مم�ا كانت علي�ه أمس يف
قانون «حفظ النظام الع�ام» الذي يحاكم عليه
قان�ون العقوب�ات بمخالف�ة وتس�فري يف ح�ق
األجان�ب املمارس�ني له�ذه الع�ادة .ول�م تذكر
الرشطة السويدية جنسية هذا املليونري بعد.

يلجأ بع�ض الناس للكذب يف الكثري من الحاالت،
ويك�ذب الكبار يف املتوس�ط بمع�دل  200مرة يف
الي�وم .لكن داللة الكذب عن�د الكبار تختلف عن
ما هو عليه الحال عند األطفال .فحسب الدراسة
الت�ي قام بها الطبيب النف�يس ترييس ألواي من
جامعة نورث يف فلوريدا فإن الكذب «يعد مؤرشا
عىل ذكاء األطفال.
وشارك يف هذه الدراسة  135طفالً تبلغ أعمارهم
بني  6و 7س�نوات وتم نرش نتائج هذه الدراسة
يف مجل�ة «علم النفس التجريب�ي لألطفال» .ويف
هذه الدراسة تم توزيع أوراق اللعب عىل األطفال
وفس�ح له�م املج�ال الخت�الس النظ�ر يف أوراق
منافس�يهم  ،ولم يكونوا يعرفون بأنهم مراقبني
بواس�طة كامريا خفية .وبعدها سأل املرشفون
ع�ىل التجرب�ة األطف�ال ه�ل كانوا ينظ�رون إىل
أوراق منافس�يهم أم ال؟ واس�تنتج الباحث�ون
أن األطف�ال الذي�ن اعرفوا بذلك ،ه�م أقل ذكاء
من األطف�ال الذين كذبوا ونف�وا األمر ،نقالً عن
املوق�ع اإللكروني للمجل�ة األملانية «فوكوس».
وبالنس�بة للباحث�ني فإن الك�ذب يتطلب درجة
كبرية من الذكاء ،ألن الكذاب يحتاج لذاكرة قوية
وإىل الخيال الواس�ع .وبالنس�بة لألطفال الذين
يتمتع�ون بذاكرة قوية يمكنهم تربير الكثري من

األش�ياء بالكذب ويعرفون كي�ف يخرجون من
الورطة التي سقطوا فيها.
وتويص موريتز داوم الباحثة املتخصصة يف علم
النف�س التنم�وي بجامعة زوريخ بع�دم «تذمر
اآلب�اء من أطفالهم ملا يكذب�ون ومعاقبتهم عىل
ذلك» .فلما يعرف األطف�ال أنهم لن يعاقبوا عىل
س�لوكياتهم يقول�ون الحقيق�ة .ومل�ا يعاقبون
تظه�ر لديه�م املخاوف م�ن اكتش�اف الحقيقة

قـريـة يـابـانيـة لـم تعد تنتـج «النفـايـات»

عل�ب األملني�وم وعلب الف�والذ وكرت�ون الورق
والن�رشات الورقي�ة وغريها ،ويوج�د يف البلدة
أيض�ا ً مخزن حيث يمكن للناس ترك املالبس أو
األثاث الذي ال يريدونه ،وتبادل األشياء القديمة،
بينما يعاد استخدام الباقي ويتحوّل إىل سماد.
ً
واس�تغرق الس�كان وقت�ا ً
طوي�ال للتكيف مع
مهمة الغسل والفرز ،وتقديم القمامة إىل مركز
الفرز يف املدينة ،لكنها اليوم باتت عملية روتينية
عادي�ة بالنس�بة له�م .ووفق موق�ع «بيزنس
إنس�ايدر» ،اس�تطاعت القرية اليوم تدوير 80
يف املئة م�ن القمامة ،وال يذه�ب إال القليل جدا ً
م�ن النفاي�ات إىل املك�ب ،وتأمل كاميكاتس�و
ب�أن تنتج صفر نفايات بحل�ول  ،2020أي بعد
عامني فقط.

بينما تعاني امل�دن العربية من نفايات منترشة
يف الش�وارع ،اس�تطاعت قرية يابانية الوصول
إىل مس�توى من النظافة ال مثيل له؛ فهي قرية
ال تنتج أي�ة نفايات تقريب�ا ً ونجحت يف حماية
نفس�ها م�ن أرضار التلوث والس�موم .وتدعى
ه�ذه القرية كاميكاتس�و ،وقد ب�دأت رحلتها
نح�و «صف�ر نفايات» يف ع�ام  ،2003وها هي
الي�وم تجني أُكل هذه الجه�ود .وكانت املدينة
تح�رق القمامة للتخلص منها ،لكنها أدركت يف
نهاية املطاف أن محارق النفايات تنرش كميات
هائلة من الغازات والسموم التي يمكن أن ترض
باإلمدادات الغذائية ،لذا رشعت يف عام  2003يف
ّ
ويصنف السكان
برنامج صارم لتغيري نفسها.
القمامة إىل  34فئة منفصلة من النفايات ،مثل

فيم�ا بعد ،ما يدفعه�م إىل االبداع يف الكذب ،وهو
م�ا يمك�ن أن يتح�ول إىل حالة مرضي�ة وعادة
ً
نق�ال ع�ن موق�ع «إذاعة
يف مرحل�ة املراهق�ة،
وتلفزيون وسط أملانيا».
ورغ�م أن الك�ذب يمك�ن أن يكون م�ؤرشا ً عىل
ال�ذكاء ،ينص�ح الخرباء اآلباء ب�أن يكونوا قدوة
ألبنائه�م ويعودونهم عىل ق�ول الحقيقية حتى
ولو كانت مرة.

البطاطا غذاء متكامل!

أك�د باحث�ون أن ثم�رة البطاطا تع�د طعاما متكامال ،ويس�تطيع اإلنس�ان
التغ�ذي عليه�ا لوحده�ا طيلة عمره دون أن تس�بب له األم�راض أو تراجع
الحالة الصحية.
وأك�دت دراس�ات أخصائيني من معه�د جيمس هوتون لألبح�اث العلمية يف
اسكتلندا أن تناول البطاطا يف الغذاء اليومي يقي من خطر اإلصابة بالنوبات
القلبي�ة وأمراض خرف الش�يخوخة ،بع�د أن ّ
صنف خ�رباء التغذية البطاطا
سابقا ضمن فئة األطعمة الضارة.
وأوض�ح األخصائيون أن البطاطا تحتوي عىل كمي�ة كبرية من الفيتامينات
وامل�واد املعدنية املتعددة .كما تتميز باحتوائها عىل مغذيات مفيدة كاأللياف،
ومادتي الكاروتني والبوليفينول اللتني تعززان مناعة الجسم.
وبينت الدراس�ات الوبائية التي ش�ارك فيها الكثري مم�ن يتناولون البطاطا
أنه�ا تؤثر إيجابيا عىل عم�ل القلب واألوعية الدموية ،لذل�ك يعتربها العلماء
غذاءا متكامال يكفي اإلنسان حتى لو تم اإلعتماد عليها بشكل كامل يف نظام
تغذيته إىل آخر العمر.

«اخرتاع طبي» قد يضع حد ًا ألمراض الكىل

تمك�ن علماء م�ن إنماء أنس�جة كىل برشية يف
املخت�رب قادرة عىل إنتاج البول ،للمرة األوىل عىل
اإلط�الق .واس�تخدم العلماء الخالي�ا الجذعية
إلنش�اء الكىل املصغرة التي ُزرع�ت يف الفرئان،
مع إجراء اختبارات تكش�ف أنه�ا كانت قادرة
ع�ىل تصفي�ة وإف�راغ الفضالت .وم�ن املتوقع
أن تتيح الدراس�ة إمكاني�ة عالج أمراض الكىل،
باستخدام الهياكل الجديدة ،باإلضافة إىل تقديم
فهم أفضل لعدد من الحاالت املرضية.

العراقـي

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

ويع�د االخ�راق الطب�ي ال�ذي أرشف علي�ه
األس�تاذان ،س�و كيم�رب ،وأدري�ان وولف ،من
جامعة مانشس�ر ،خط�وة رئيس�ية يف عملية
تكوي�ن ال�كىل النش�طة القابل�ة للزراعة ،عرب
إنمائها من أنس�جة املريض نفسه .وتم إنشاء
كبيبات الكىل ،وهي شبكة من الشعريات الدموية
الواقع�ة يف مقدم�ة الوحدة األنبوبي�ة الكلوية،
من الخاليا الجذعي�ة البرشية ،التي تم إنماؤها
يف املخترب ،حي�ث ُزودت باملغذيات الحاوية عىل

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص ــدر عن مؤسس ــة المس ــتقبل العراقي ــة
للصحا ف ــة والطبا ع ــة والنش ــر

جزيئات تعزيز تطوير الكىل ،و ُدمجت مع هالم
يعم�ل مثابة النس�يج الض�ام الطبيع�ي ،ومن
ث�م ُحقن�ت تحت جل�د الفرئان.وبعد  3أش�هر،
كش�ف فحص األنس�جة أن النيفرون (الوحدة
الهيكلي�ة والوظيفي�ة املجهري�ة للكلي�ة) ،قد
تشكل ونما .والختبار وظائف الهياكل الجديدة،
استخدم الفريق مركب ديكسران ،وهو بروتني
الفلورس�نت املس�تخدم طبيا كمض�اد للتخثر،
ويطلق عىل العملية اسم الرشيح الكبيبي.
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