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من أفتى الناس بغير علم لعنته مالئكة 
السماء واالرض

ص3»فراعنة الفساد« يف كردستان.. استيالء عىل األرايض وقتل ورسقة للامل العام

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 بيان »خجول« للجامعة العربية بشأن القدس

بلومبيـرغ تكشـف عـن »صـدع حمتمـل« فـي العـالقـات األميـركيـة السعـوديـة 

املؤمتر الوطني يدعو لتحويل مكافحة الفساد إىل »ثقافة سائدة«

العراقيون حيتفلون بـ »النرص الكبري«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

األح�د،  أم�س  بغ�داد، صب�اح  ش�هدت 
اس�تعراضاً عس�كرياً كب�راً يف س�احة 
االحتفاالت الكربى وس�ط بغداد احتفاال 
احتف�االت  اس�تمرت  وفيم�ا  بالن�ر، 
والس�احات  الش�وارع  يف  العراقي�ن 
العاّم�ة، انهال�ت التهان�ي الدولي�ة عىل 
الع�راق بالنر الكبر ال�ذي حّققه عىل 
تنظيم »داعش«. وش�ارك يف االستعراض 
العس�كرية م�ن  القطع�ات  العس�كري 
والرشط�ة  صنوف�ه  بجمي�ع  الجي�ش 
بجمي�ع تش�كيالتها، اضافة اىل الحش�د 

الش�عبي بحضور، وتم بحض�ور رئيس 
ال�وزراء، القائ�د العام للقوات املس�لحة 
م�ن  غف�ر  وجم�ع  العب�ادي،  حي�در 
وممث�ي  الش�هداء،  وأه�ايل  املواطن�ن 
الق�وى السياس�ية والن�واب ومنظمات 
املجتمع املدني. وحلّق الطران العسكري 
باملروحيات الصغرة فوق العاصمة وهو 
يحمل العلم العراقي بأحجام كبرة، فيما 
ظ�ّل صوت أغاني النر يصدح يف األزقة 
والساحات العاّمة. بدورهم، احتفل ابناء 
الق�وات االمنية والحش�د الش�عبي امام 
من�زل املرج�ع االعىل اي�ة الل�ه العظمى 
االمام السيد عي السيستاني }دام ظله{ 

بمناس�بة اع�الن الن�ر ع�ىل عصابات 
داع�ش االرهابي�ة، معلنن اس�تمرارهم 
يف الدفاع عن الوطن واملقدس�ات وحفظ 

دماء العراقين.
وقد احتفل حشد كبر من عنارص القوات 
االمنية املختلفة، وابناء الحش�د الشعبي 
فضال عن عدد م�ن املواطنن أمام منزل 
املرج�ع الدين�ي االعىل اية الل�ه العظمى 
السيد عي السيستاني دام ظله، يف مدينة 
االنتص�ار  بمناس�بة  االرشف،  النج�ف 
التاريخي الكبر ال�ذي حققه العراقيون 

عىل عصابات داعش االرهابية.
التفاصيل ص3

مرصف الرافدين يعلن
 إطالق سلفة )50( مليون دينار 

ألغراض البناء

الطريان حيلق باألعالم.. واستعراض عسكري وسط بغداد.. والتهاني الدولية تنهال على العراق
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القانونية البـرملانيـة تتـوقع مترير املوازنة يف كانون الثاين أو شباطالنزاهة الربملانية تطالب بـ »التحرك الفوري« إىل إعادة األموال املهربة
صندوق النقد يسعى إىل تعزيز »ثالثة عنارص« يف مـوازنـة 2018 احلكيم يعد خروج العراق من البند السابع »سابقة تارخيية«

كوريا الشاملية 
تتهـم واشنطـن بمامرسة 

»ابتزاز نووي« 
ص4

جوارديوال 
يكشف كواليس 48 ساعة 

حاسمة
ص3

األبواب مغلقة
أمـام نائــب تـرامـب فـي 

زيارته للمنطقة
ص4

إيران: مشكلتنا مع السعودية قصفها لليمن 
وانبطاحها إلرسائيل

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحان�ي، أم�س 
األحد، إن بالده مستعدة الس�تئناف العالقات مع 
الس�عودية، رشط أن »توق�ف الع�دوان عىل اليمن 

واالنبطاح أمام إرسائيل«.
وأض�اف روحان�ي، أن ب�الده ليس�ت لديه�ا أي 
مشاكل حقيقية مع الس�عودية، سوى أنها تدمر 
ش�عب اليمن وتتماهى مع السياسات اإلرسائيلية 

يف املنطقة.
ويف كلمة له أمام الربملان، دعا روحاني الس�عودية 

إىل عدم السعي إلقامة عالقات مع إرسائيل، واصفا 
هذا األمر بأنه غر مقبول.

وج�اء يف تريح�ات روحاني »هن�اك دولة جارة 
لن�ا تتحدث كث�را دون أي منطق. م�ع ذلك نقول 
ليس لدينا أي مش�كلة مع تلك الدولة. أتحدث عن 

السعودية كدولة جارة«.
وطال�ب الرئيس اإليران�ي قادة الس�عودية بوقف 
قص�ف اليمن »والخ�روج من حال�ة االنبطاح مع 

إرسائيل«، وأن تقف بصمود وتعتمد عىل شعبها.
وأض�اف »نعل�ن للجمي�ع أنن�ا نلت�زم بتعهداتن�ا 
يف عالقتن�ا م�ع العال�م وال نخل�ف العه�ود ونفي 

بتعهداتنا، كما تفعل أمركا مع حلفائها«.
ويف سياق متصل، قال روحاني إن الواليات املتحدة 
وإرسائي�ل بدأتا مؤام�رة جديدة وهي اس�تهداف 
القدس الرشيف بعد فش�ل مخطط تنظيم داعش 

يف املنطقة.
وشدد الرئيس اإليراني عىل أن بالده لن تسكت عىل 
مؤامرة الق�وى الكربى، وس�تتخذ »كل الخطوات 

لدعم الشعب الفلسطيني املظلوم«.
وقال »س�نظل أوفياء للدفاع ع�ن القدس«، وأبدى 
روحاني ثقته يف أن »أمركا والصهاينة سيفشلون 

يف مخططهم الجديد«.

عمليات البرصة تبارش باستخدام »طائرات 
مسرية« حلامية حقول وأنابيب النفط

وزيـر النقـل يعلـن االستعـداد إلطـالق جمموعـة 
2من االحتفاالت ابتهاجًا بيوم النرص الكبري 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، أمس 
األحد، تحفظ العراق عىل القرار العربي الذي 
ص�در يف اجتم�اع وزراء الخارجي�ة العرب 
امس يف القاهرة، بش�أن القدس، فيما كان 
املوقف الربملاني أكثر تش�دداً، وأبدى تخوفاً 
من تقديم تن�ازالت عربّية بش�أن القضية 

الفلس�طينية يف املستقبل. وقال الجعفري، 
ع�ىل هام�ش االجتم�اع ال�وزاري الطارئ 
لجامعة الدول العربية يف القاهرة ملناقش�ة 
تداعيات قرار ترمب الخاص بإعالن القدس 
عاصمة إلرسائي�ل، إن »العراق تحفظ عىل 
ق�رارات الجامع�ة العربي�ة ألنه�ا لم تصل 
ملس�توى ما كنا نطمح له يف صياغة موقف 
مسؤول وحقيقي تجاه قرار ترمب بإعالن 

الق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل«. واضاف أن 
»الع�راق تق�دم بمق�رح لجامع�ة ال�دول 
العربية ول�م يوافقوا عليه«، مش�را إىل أن 
»مقرح العراق تضمن اتخاذ الدول العربية 
إجراءات دبلوماس�ية واقتصادية ومواقف 
تج�اه تبادل املصالح م�ع الواليات املتحدة 

األمركية«.
التفاصيل ص3

العراق »يتحفظ« عىل بيان العرب بخصوص القدس: 
حتركهم ضعيف
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عمليات البرصة تبارش باستخدام »طائرات مسرية« حلامية حقول وأنابيب النفط
         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة األمنية يف مجلس محافظة 
الب�رة، أمس األح�د، أن قي�ادة العمليات 
يف املحافظة اس�تحدثت خدمة االس�تطالع 
الجوي بطائرات مس�رة يف مركز العمليات 
النفط�ي به�دف تعزي�ز إج�راءات حماي�ة 

وتأمني الحقول واألنابيب النفطية.
وقال رئي�س اللجنة جبار الس�اعدي إن 
»قي�ادة عملي�ات البرة اس�تحدثت للمرة 
األوىل خدم�ة االس�تطالع الج�وي يف مرك�ز 
طائرت�ني  باس�تخدام  النفط�ي  العملي�ات 
مس�رتني لتعزيز حماية الحقول واملنشآت 

وخطوط األنابيب النفطية«.
وب�ني الس�اعدي، أن »مرك�ز العملي�ات 
النفطي تم تأسيس�ه يف عام 2010، ويعمل 
فيه ضباط م�ن وزارتي الداخلي�ة والدفاع، 
ومن واجبات�ه التعامل مع الحوادث األمنية 
والرص�د والتدقيق واملتابعة ل�كل ما يتعلق 
بأم�ن وس�المة املواقع واملنش�آت النفطية 

بالتنسيق مع مديرية رشطة النفط«.
»خدم�ة  أن  إىل  الس�اعدي،  ولف�ت 
االس�تطالع الج�وي س�وف تحق�ق مرونة 
األه�داف  رص�د  يف  أك�ر  ورسع�ة  أوس�ع 

والتحركات املشبوهة«.
يذك�ر أن الب�رة تع�د م�ن أه�م املدن 
النفطي�ة يف العالم، إذ تمتل�ك نحو 59% من 
احتياطات العراق النفطي�ة، وتضم أضخم 
الحق�ول النفطية يف الع�راق، منها مجنون 
والرميلة وغرب القرنة، وتعمل يف املحافظة 
العديد من الرشكات النفطية األجنبية الكبرة 
مثل »رويال داتش شل« و«برتش برتوليوم« 
و »لوك أويل«، كم�ا فيها رشكات حكومية 
كبرة أبرزها رشك�ة نفط البرة، ورشكة 
الحف�ر العراقية، ومن خ�الل املحافظة يتم 
تصدير معظم كميات النفط العراقي، حيث 
تضم البرة مس�تودعات ضخم�ة للنفط 
الخ�ام، ويف مياهه�ا االقليمي�ة يوجد ميناء 
العمية وميناء البرة النفطيني، فضالً عن 

منصات عائمة للتصدير.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املستش�ار امل�ايل لرئيس 
الوزراء مظهر محمد صالح، أمس 
االح�د، ان ثالث�ة عنارص يس�عى 
صندوق النق�د لتعزيزها بموازنة 
ان  اك�د  فيم�ا   ،2018 الع�راق 
معظم دي�ون العراق هي داخلية. 
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
ع�ن صال�ح قول�ه ان »صن�دوق 
النقد الدويل يس�عى اىل ما يسمى 
بالتعزي�ز امل�ايل لثالث�ة عن�ارص 
بموازن�ة ع�ام 2018، منه�ا هو 
النفقات غ�ر الرضورية  خفض 
و تعظيم االي�رادات غر النفطية 

وخفض تراكم الديون«.
واضاف صال�ح، الذي يعد من 
أك�ر خ�راء االقتص�اد يف الب�الد 
أيض�اً، ان »العنارص الثالثة تعتر 
صعب�ة التحقيق وعلي�ه يجب ان 
تك�ون املوازنة تركب مس�تويات 
االي�رادات والنفق�ات ع�ى هذه 
املبادى الثالث�ة«، مبينا انه بعض 
االحي�ان يأخ�ذ تعدي�ل املوازن�ة 
النفط باالعتبار  بتحسن اس�عار 
لعم�ل يش من التخفيف وهو غر 
صحي�ح النه هناك عجز باملوازنة 
هيكيل بسبب هيمنة موارد النفط 
والديون عى كل النفقات وبالتايل 
اذا م�ا توف�رت اي�رادات اضافية 
يف املوازن�ة تذهب لس�داد الديون 

باعتب�اره عبئ ويعطي فس�حة 
لقضاي�ا  املس�تقبيل  لالق�رتاض 
لوضع افضل«.واشار صالح اىل ان 
»االقرتاض ص�ار بظرف االرهاب 
وادى غرض�ه يف دح�ر داعش اال 
ان�ه نحت�اج االق�رتاض الغراض 
التنمي�ة وبالت�ايل يج�ب ان نوفر 
فس�حة بما يس�مى بالحيز املايل 
الذي يكون االقرتاض وفق النسب 
املالية الدولية التي ال تزيد عن 60 
% ع�ن االنتاج املح�يل االجمايل«، 
الفتا اىل انه يج�ب اطفاء الديون 
قدر االمكان وبنف�س الوقت يتم 
اق�رتاض نوعي ملش�اريع محددة 
وتعوي�ض  بالتش�غيل  تنه�ض 
القيم�ة املضاف�ة ورف�ع نس�ب 
مع�دالت النم�و يف النات�ج املحيل 

االجمايل.
الع�راق  »دي�ون  ان  واك�د 
ه�ي معظمه�ا داخلي�ة ملصارف 
حكومية ووزارة املالية، كاش�فا 
ع�ن وجود الي�ة مس�تقبلية يتم 
العم�ل بها يف ح�ال س�دادها ان 
تذهب لصندوق يعاد اقراضها اىل 
السوق والقطاع الخاص ويصبح 
به اس�رتداد واالس�رتاد يصبح به 
تنمي�ة«. وكانت رئاس�ة الرملان 
يف 3 كان�ون االول املايض، قررت 
احال�ة م�رشوع قان�ون موازنة 
املالي�ة، بع�د  اللجن�ة  2018، اىل 

وصولها من الحكومة العراقية.

مستشار العبادي كشف تفاصيل الديون املرتتبة على العراق

صندوق النقد يسعى إىل تعزيز »ثالثة عنارص« يف موازنة 2018

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر ناحي�ة الس�عدية يف محافظ�ة 
دي�اىل احم�د الزرك�ويش، أمس االحد، ع�ن اعادة 
فت�ح طريق حيوي يربط ح�وض حمرين بمركز 
املحافظ�ة بع�د نحو اس�بوع عى اغالق�ه لدواع 

امنية.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن الزركويش 
قول�ه، إن »طريق مرجانة الري الذي يمثل بوابة 
حوض حمري�ن، )55كم ش�مال رشق ب عقوبة(، 
صوب مدينة بعقوبة مرك�ز محافظة دياىل اعيد 
فتح�ه، اليوم، ام�ام حركة املركب�ات بعد اغالقه 

لنحو اسبوع لدواع امنية«.
واض�اف الزرك�ويش، ان »الطريق ل�ه اهمية 
س�رتاتيجية لحرك�ة التجارة يف ح�وض حمرين 
الذي يضم عرشات الق�رى املرتامية باالضافة اىل 
انه نقطة وصل مهمة بني مدن حمرين املختلفة 

صوب بعقوبة«.
وكانت االجهزة االمنية اغلقت طريق مرجانة 
قب�ل نح�و اس�بوع ل�دواع امني�ة دون االفصاح 

عنها.

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عضو لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة حيدر 
الف�وادي, أمس األح�د, وزارة الخارجية بالتحرك 
الف�وري للتع�اون مع ع�دة دول إلع�ادة األموال 

العراقية املهربة.
وقال الفوادي إن “املعوقات التي تواجه اللجنة 
الحكومية املكلفة الس�رتداد األم�وال املهربة هو 

اختالف القوانني بني دولة وأخرى”.
وأكد أن “الع�راق بحاج�ة إىل توحيد القوانني 
يف بع�ض ال�دول ليتمك�ن م�ن مالحق�ة الرساق 

واستعادة األموال املهربة”.
ودع�ا الف�وادي، رئي�س مجلس ال�وزراء, إىل 
بالتح�رك  الخارجي�ة  ل�وزارة  اإليع�از  “رضورة 
الف�وري ع�ى ال�دول الت�ي توج�د فيه�ا األموال 

العراقية املهربة”.

النزاهة الربملانية
 تطالب بـ »التحرك الفوري« العادة 

األموال املهربة

اعادة فتح طريق »بوابة محرين« 
بعد اسبوع عىل اغالقه

        بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب رئيس التحالف الوطني العراقي الس�يد 
عم�ار الحكيم، أم�س األحد، ع�ن ترحيب�ه بقرار 
مجل�س األمن ال�دويل يف خ�روج العراق م�ن البند 
الس�ابع. ونق�ل بي�ان لرئاس�ة التحال�ف تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، عن السيد عمار 
الحكي�م قوله »رسرن�ا كثراً بق�راِر مجلس األمن 
الدويلّ الذي نصَّ عى خروِج العراق من البنِد السابع 
لألمِم املتحدة بع�َد أْن أوىف العراُق بجميِع التزاماتِه 
ولم يع�ْد هناك مرٌر لبقائ�ِه«. وأضاف »وإذ نهنئ 

أبناَء ش�عبنا األبّي بهذِه املناس�بة، فإننا نستذكر 
الدور الكبر والبارز والجهود الحثيثة لعزيز العراق 
الس�يد عبد العزيز الحكيم }رحم�ه الله{ يف العمل 
عى اخراج العراق من طائلة هذا البند السيما ابان 

فرتة تولية رئاسة مجلس الحكم االنتقايل«.
وتابع السيد عمار الحكيم »إنَّنا نؤكُد أنَّ خروَج 
العراق من هذا البند يعُد سابقًة يف تاريِخ هذا البند 
وال�دول التي دخل�ْت تحت�ه، ويضُع الع�راَق أمام 
مرحلًة جديدًة يف استعادِة مكانته ودوره االقليمّي 
والدويلّ فالعراُق أكثُر البلدان أهليًة يف لعِب دور جرس 
التواصل ب�ني دوِل املنطقة ملا يمتلكُه من إمكاناٍت 

وعالقاٍت وواقٍع جدي�ٍد فرضتُه مواجهُة التحديات 
ومنها تح�دّي اإلرهاب الذي يهدُد األم�َن االقليمّي 
والدويلّ، والُبدَّ من استثماِر هذه االنتصارات يف بناِء 
الدول�ة القوية الت�ي تحفُظ حق�وَق الجميع دولة 
املؤسس�ات وااللتزام بالقان�وِن وتقديم الخدمات 

للمواطِن العراقّي«.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس ان مجلس 
االمن الدول أصدر قراراً بخروج العراق من الفصل 
السابع يف برنامج النفط مقابل الغذاء واستعادته 
لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية بعد اس�تكماله 

جميع االلتزامات الخاصة بالرنامج«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املستشار االقدم للوكالة االمريكية للتنمية 
توماس س�تال عن دعم الوكال�ة لجهود العراق يف 
مكافحة الفساد ، مشرا اىل ان تلك الجهود تتمثل 
بمرشوع تكام�ل والذي تعم�ل الوكالة من خالله 
اىل تطوي�ر قدرات ال�وزارات العراقي�ة الحكومات 
املحلية من جهة وتقليل حاالت الفس�اد من جهة 

اخرى.
وق�ال س�تال يف تري�ح صحف�ي ان » ذل�ك 
املرشوع بدأ بالعمل مع وزارات الصحة والبلديات 
العامة والتعليم الع�ايل والبحث العلمي فضال عن 

حكوم�ة الب�رة املحلي�ة، مش�را اىل ان الوكالة 
عملت خالل الس�نوات الثالث السابقة مع مديرية 

املوارد املائية يف محافظة البرة.
وحول جهود اعادة اعمار املناطق املحررة أفاد 
س�تال بتقديم بالده 1.7 مليار دوالر كمساعدات 
خدمية للعراق، فيما أكد ان تلك املس�اعدات ترتكز 
عى إغاثة العوائل النازحة وخاصة يف سهل نينوى 
وسنجار ومساعدة العائدين للمناطق املحررة عر 
تأمني خدمات الكهرباء واملاء فضال عن الخدمات 

الصحية وتأهيل املدارس يف مناطقهم.
وبش�أن املنح�ة الجدي�دة التي قدمته�ا بالده 
للع�راق والبالغة قيمتها 150 ملي�ون دوالر فقال 

ستال إنها ستقدم من خالل برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائي، مشراً تقديم واشنطن العام املايض 115 
ملي�ون دوالر وصلت إىل محافظ�ات األنبار وأربيل 
وصالح الدين ليبلغ مجموع ما قدمته بالده خالل 

عامني 265 مليون دوالر.
ولف�ت س�تال إىل أن » محافظ�ة الب�رة غر 
مش�مولة بتل�ك املن�ح حي�ث أنه�ا واملحافظ�ات 
الجنوبية األخرى ستش�مل برنامج س�يبدأ قريبا 
تحت مس�مى }تكامل{ وذل�ك بالتزامن مع انتهاء 
برنام�ج »تقدم« وق�رب انتهاء برنام�ج }ترابط{ 
ال�ذي تقدم�ه الوالي�ات املتح�دة لتل�ك املناط�ق 

كمساعدة منها للحكومة العراقية.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حس�ني، أمس 
األحد، عن الجهة التي قصف�ت قضاء طوزخورماتو, مؤكداً أن 
الجه�ة هي جماعة “كردي�ة وهابية متطرف�ة”. ونقلت وكالة 
»املعلومة« عن حس�ني القول إن “هذه الجماعة لديها أس�لحة 
وقنابل وتعيش يف الجبال وتابعة إىل القيادي الهارب مال كريكار, 

وقامت بقصف قضاء طوزخورماتو السبت”.
وأضاف أن “مجلس محافظة كركوك دعا القوات األمنية إىل 
القضاء عى جماعة الراية البيضاء”, مؤكداً أن “هذه الجماعة 
الكردية تقصف قضاء الطوز بش�كل مس�تمر”.وكان القيادي 
يف الحش�د الشعبي املحور الش�مايل عيل الحسيني أعلن, السبت 
, عن استش�هاد طفل واصابة تس�عة مواطنني بقصف بقذائف 
الهاونات اس�تهدفت من�ازل الرتكمان بقضاء ط�وز خورماتو 

شمايل صالح الدين , متهما قوات كردية بشن تلك الهجمات.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد مدير العمليات املالية وإدارة الدين بالبنك املركزي محمود 
داغ�ر، أمس االحد، انه تم ايق�اف عملية تراكم الدين خالل عام 
2017، مبين�ا ان اصدار الس�ندات الدولية ج�اءت الثبات قدرة 

العراق عى التعامل مع املجتمع املايل الدويل.
وق�ال داغ�ر، ان »ع�ام 2015 كان ع�ام ايق�اف االنهيار يف 
السياس�ة املالية، ويف عام 2016 هو ايجاد الوسائل ملقاومته«، 

مبينا ان » عام 2017 هو عام ايقاف عملية تراكم الدين«.
واضاف داغر ان »امللياري�ن التي حصلت عليها وزارة املالية 
من طرح الس�ندات الدولية كانت فقط الثبات قدرة العراق عى 
التعام�ل مع املجتمع املايل ال�دويل اكثر مما ه�ي حاجة العراق 
اليها بداللة ان حساب وزارة املالية الدوالري يحتوي عى رصيد 

يفوق ذلك بكثر«.
واعلن البنك املركزي العراقي، يف 19 شباط 2017 عن قدرته 
ع�ى تغطية إلتزام�ات العراق الدولية إىل جان�ب تمويل التجارة 
الخارجي�ة، فيم�ا أكد أن إحتياط�ي البالد من العمل�ة األجنبية 

ضمن »املعاير الدولية.

         بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع عضو اللجنة القانونية النيابية س�ليم ش�وقي، أمس 
األحد، تمري�ر مرشوع قانون املوازن�ة االتحادية لعام 2018 يف 
ش�هر كانون الثاني أو شهر شباط املقبلني، فيما لفت إىل وجود 

»مشاكل كبرة« يف املرشوع. 
وقال شوقي إن »هناك مشاكل كبرة تتضمنها املوازنة منها 
عدم تضمني مستحقات املحافظات املنتجة للنفط من الخمسة 

دوالرات وال� 50% من املنافذ الحدودية«.
وأوض�ح، أن »األم�ر اآلخ�ر يتعل�ق بمطالب ممث�يل املكون 
الس�ني حول مخصصات االعمار والنازحني إضافة إىل املشاكل 

مع املكون الكردي حول نسبة اإلقليم باملوازنة«.
وأض�اف، أن »املش�اكل صعبة وس�يواجه الرمل�ان تحديات 
كثرة وسجاالت خاصة مع قرب االنتخابات، لكن بالنهاية ال بد 

من تمرير املوازنة يف بداية العام املقبل أو الشهر الذي يليه«.
وكان النائ�ب ع�ن كتل�ة تي�ار الحكمة حس�ن خالطي أكد، 
الخمي�س )7 كان�ون األول 2017(، وج�ود »مش�اكل كب�رة« 
يف م�رشوع قان�ون املوازنة املالي�ة لعام 2018، مبين�ًا أن هناك 
توجس�اً من عدم تمرير املرشوع نتيج�ة وصوله إىل الرملان مع 

بدء العطلة الترشيعية.

حكومة كركوك 
تتهـم »مجاعـة كرديـة وهـابيـة« 

بقصف طوزخرماتو

املركزي يعلن ايقاف عملية
 »تراكم الدين« ويتحدث عن السندات الدولية: 

جاءت الثبات قدرتنا

القانونية البـرملانيـة تتـوقع مترير 
املوازنة يف كانون الثاين أو شباط

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد حزب املؤتمر الوطني العراقي، 
أم�س األحد، ان الفس�اد يه�دد النمو 
االقتص�ادي ويعيق مس�رة اإلصالح، 
فيما بني ان مكافحة الفساد يجب ان 

تكون ثقافة سائدة. 
وقال بيان للحزب تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن »الفس�اد 
كان وما زال م�ن أبرز التحديات التي 

تهدد النمو االقتصادي وتعيق مسرة 
اإلص�الح الس�يايس يف الع�راق وترتك 
آثاراً ليست بالهينة عى كافة مناحي 
الحياة«، مضيفا أن »العراق بات اليوم 
بحاج�ة، أكثر م�ن أي وقت مىض، إىل 
خطوات ملموس�ة تجعل من محاربة 

الفساد أولوية قصوى«. 
»رضورة  ع�ى  الح�زب،  وش�دد 
تتكام�ل  وطن�ي  برنام�ج  االلت�زام 
والزجري�ة  الوقائي�ة  اآللي�ات  في�ه 

والقانوني�ة واالجتماعية ويجعل من 
مكافحة الفساد ثقافة سائدة، سعياً 
لبل�وغ أه�داف العدال�ة االجتماعي�ة 
ومحارب�ة الفق�ر وتحقي�ق التنمي�ة 
عى االصعد السياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة«، مؤك�دا ع�ى »أهمية 
ان يق�رتن ه�ذا الرنام�ج بخط�وات 
تنفيذية ملموس�ة تتبناه�ا الحكومة 
من أجل حماية امل�ال العام ومصالح 

املواطنني«.

املؤمتر الوطني يدعو لتحويل مكافحة الفساد إىل »ثقافة سائدة«

الوكالة االمريكية للتنمية تعلن دعمها جلهود العراق يف مكافحة الفساد

احلكيم يعد خروج العراق من البند السابع 
»سابقة تارخيية«
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     بغداد / المستقبل العراقي

كشـفت مديرة مرصف الرافدين خولة طالب االسـدي، أمس األحد، عن إطالق سـلفة الـ50 
مليون دينار كبديل عن سلفة الـ100 راتب.  وقالت األسدي، إن »املرصف اطلق سلف الـ)10 
ماليني دينار ( و«املئة راتب” بضمانة العقار لكنها متوقفة مؤقتا بسبب نفاد التخصيص«، 
مضيفة أنه »تم حاليا اطالق بديل وهي سـلفة الـ 50 مليون دينار ملن يقدم مسـتند ارض 
باسـمه بمسـاحة 50 مرتاً ويرغب ببنائها«. وأضافت أن »هذه السـلفة أطلقت بصالحيات 
مدراء الفروع ويكون التسديد 15 مليون دينار عىل الهيكل و25 مليون دينار عىل البتلو و10 
ماليني عند تسـلم املفتاح«. وتابعت االسـدي »أطلق املرصف ايضا سـلف الزواج واملشاريع 
الصغـرة التـي يفضل منحها للورش الصناعية التي تـرتاوح مبالغها  بني 15 اىل 25 مليون 
دينار وبالرغم من ذلك اذا كان املرشوع الصناعي موثوقاً تصل السلفة اىل 300 مليون بفائدة 
7 باملئة يعاد النظر فيها حسـب اهمية املرشوع والجدارة االئتمانية للزبون برشط ان تكون 

دراسة الجدوى متقنة ومعرفة املقرتض بتسويق املنتج«.

مرصف الرافدين يعلن إطالق سلفة )50( مليون دينار ألغراض البناء

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شهدت بغداد، صباح أمس األحد، استعراضاً 
عسكرياً كبراً يف سـاحة االحتفاالت الكربى 
وسط بغداد احتفاال بالنرص، وفيما استمرت 
احتفاالت العراقيني يف الشـوارع والساحات 
العاّمة، انهالت التهانـي الدولية عىل العراق 
بالنـرص الكبـر الـذي حّققـه عـىل تنظيم 

»داعش«.
وشارك يف االسـتعراض العسكري القطعات 
العسـكرية مـن الجيـش بجميـع صنوفـه 
والرشطـة بجميـع تشـكيالتها، اضافـة اىل 
الحشد الشعبي بحضور، وتم بحضور رئيس 
الوزراء، القائد العام للقوات املسـلحة حيدر 
العبـادي، وجمع غفر مـن املواطنني وأهايل 

الشـهداء، وممثيل القوى السياسية والنواب 
ومنظمات املجتمع املدني.

باملروحيـات  العسـكري  الطـران  وحلّـق 
الصغـرة فـوق العاصمة وهـو يحمل العلم 
العراقـي بأحجـام كبـرة، فيما ظـّل صوت 
أغانـي النرص يصـدح يف األزقة والسـاحات 

العاّمة.
بدورهم، احتفل ابناء القوات االمنية والحشد 
الشـعبي امام منـزل املرجع االعـىل اية الله 
العظمى االمام السـيد عيل السيستاني }دام 
ظله{ بمناسـبة اعالن النـرص عىل عصابات 
داعـش االرهابيـة، معلنـني اسـتمرارهم يف 
الدفـاع عن الوطن واملقدسـات وحفظ دماء 

العراقيني.
وقد احتفل حشـد كبر من عنـارص القوات 

االمنيـة املختلفـة، وابناء الحشـد الشـعبي 
فضال عـن عـدد مـن املواطنني أمـام منزل 
املرجع الديني االعىل اية الله العظمى السـيد 
عيل السيسـتاني دام ظلـه، يف مدينة النجف 
االرشف، بمناسبة االنتصار التاريخي الكبر 
الـذي حققه العراقيون عىل عصابات داعش 

االرهابية.
وتزامـن ذلك، مع اعـالن الدولة العراقية عن 
عطلة رسمية بمناسـبة النرص العظيم عىل 
عصابـات داعـش االرهابية، وخـرج االلف 
العراقيني محتفلني بانتصار الفتوى املباركة 
للمرجع االعىل، والتـي صانت البالد وحررت 
االرض، وطـردت الجماعـات التكفريـة اىل 
خـارج الحدود، واعـادت االمن واالسـتقرار 

لربوع البالد.

وبمناسـبة إعالن النرص، دعـا الرئيس فؤاد 
معصـوم اىل امليض قدماً وعـىل الفور إلنجاز 
عودة كريمة لجميع النازحني والبدء بجهود 
تحقيق مصالحة وطنية ومجتمعية حقيقية 
وشـاملة باعتبارها الضمـان األكيد لحماية 

وتمتني الوحدة الوطنية.
واكد يف كلمة له عىل رضورة تهيئة الطاقات 
والدعم الدويل للمبارشة بتنفيذ خطط اعمار 
املناطق املحررة، ووضـع برامج فعالة لرفع 
مسـتوى الرشائـح الفقـرة يف كل البالد إىل 
جانب مواصلـة مكافحة األفـكار االرهابية 
والتكفريـة واالقصائية مـن أي نوع لقطع 

الطريق عىل أية عودِة لالرهاِب وجرائمه.
ودعا معصوم املجتمع الدويل إىل مواصلة دعم 
الشـعب العراقـي يف معركة البنـاء واالعمار 

وترسـيخ الوحدة الوطنية وتطويـر النظام 
الديمقراطـي االتحـادي ومكافحة الفسـاد 

وتطبيق الدستور.
بدورهما، هنـأت بريطانيا والواليات املتحدة 
بالنـرص، فيمـا تقدمـت أيضـاً الخارجيـة 
السـعودية بالتهنئة  إىل الحكومة والشـعب 
العراقي بمناسـبة إعالن »النـرص النهائي« 
عـىل داعش، كمـا رحبت الحكومـة االردنية 
من جانبها بإعالن العراق اسـتعادة أراضيه 

من التنظيم.
ونقلـت وكالة االنباء السـعودية الرسـمية، 
عن مصدر مسـؤول يف الـوزارة إعرابه، عن 
»تهنئـة السـعودية للعراق حكومة وشـعبا 
بمناسـبة تحريـر أراضيها من آخـر معاقل 
تنظيـم داعش«، مبينـا ان اململكة تتطلع إىل 

ان ينعم العراق وشـعبه باألمن واالسـتقرار 
والتقدم والرخاء. 

مـن جهـة ثانية ثمـن وزير الدولة لشـؤون 
االعـالم والناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
االردنيـة محمـد املومنـي، جهـود الحكومة 
العراقية وقواتها املسلحة واجهزتها االمنية 
والشعب العراقي يف تصديهم لتنظيم داعش، 
مؤكـدا وقـوف االردن اىل جانـب العـراق يف 

تصديه لالرهاب.
وأشـار املومني إىل رضورة تضافـر الجهود 
االقليمية والدولية من أجل محاربة االرهاب 
النواحـي  كافـة  مـن  اسـبابه  ومعالجـة 
فكريا وامنيـا وتمويال، موضحـا ان »غياب 
العدالـة يشـكل بيئة خصبة الشـاعة الفكر 

املتطرف«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

فتـح نائب رئيس حكومة كردسـتان 
قوباد طابانـي، أمس األحد، النار عىل 
»فراعنـة الفسـاد« يف اإلقليـم، فيمـا 
أقـر بأن هيئـة النزاهة ليسـت قادرة 
عـىل محاربـة الفسـاد »بمفردهـا«، 
وجاء ذلـك يف الوقت الـذي أعلنت فيه 
نزاهة كردسـتان عن إحالة 123 ملفاً 
اىل املحاكـم 39 منهـا صـدرت أحكام 

قضائية بحقها.
وأقر طالباني، نجـل الرئيس العراقي 
الراحـل جـالل طالبانـي، بـأن هيئة 
النزاهة يف إقليم كردستان »ال تستطيع 

أن تحارب الفساد بمفردها«.
وكشف أن اإلقليم شكل لجانا ملالحقة 
الفاسدين، »لكننا اكتشفنا أن رؤساء 
هذه اللجان فاسدون أيضا«، مضيفا 
الفاسـدين يف  أن إجـراءات مالحقـة 
اإلقليـم »اقترصت عىل املسـؤولني يف 
األوسـاط الدنيا مـن معاونـي املدراء 
واملوظفني العاديني، فيما أفلت الكبار 
من املالحقات«. وقال طالباني »هناك 
فراعنـة يف كردسـتان يسـتولون عىل 
االرايض ويعملون يف التهريب ويغتالون 
الناس والصحفيني، ويرتكبون جرائم 
وأعماالً مخلة بالقانون بسـبب غياب 

الجرأة يف مالحقتهم«. 
وأضاف أن »هؤالء الفراعنة معروفون 
لـدى الـرأي العـام ويطالعونـه عـىل 

الشاشات لشـجب الفساد، ويعقدون 
نـدوات تدعـو ملالحقـة الفاسـدين«، 
الفراعنـة  »هـؤالء  أن  إىل  مشـرا 
ويأخـذون  بمسـلحني  محاطـون 

االتاوات والرضائب غر القانونية من 
اصحاب املحالت ويهـددون املواطنني 
ويتهمونهـم وأثناء الشـدائد يرتكون 
سـاحات القتـال ويهربـون ويبيعون 

االسلحة يف السوق السوداء«.
باعتـذاره  طالبانـي  قوبـاد  وتقـدم 
لرئيـس هيئـة النزاهة »بسـبب عجز 
الحكومة عن دعمها بالشكل املطلوب 

ملواجهة الفراعنة، وليس البسطاء ويف 
املستويات املنخفضة«.

وقـال »رشعنا يف اجـراءات الكرتونية 
ملواجهة الفساد، ونعد باتخاذ مزيد من 

االجـراءات الرادعة خالل ما تبقى من 
عمر الحكومة الحالية إلعادة الحقوق 
»جماهـر  مطالبـا  أصحابهـا«،  إىل 
شـعب كردسـتان باملسـاندة يف هذه 

الحـرب«. بـدوره، أكـد رئيـس هيئة 
النزاهـة باقليم كردسـتان أحمد أنور 
ان عمليـة االصالح جرت بشـكل جيد 
يف اقليم كردسـتان، والحكومة دعمت 
تعديل النظام االداري واملايل، مبينا انه 
قـد تم احالة 123 ملفاً اىل املحاكم 39 

منها صدرت احكام قضائية بحقها.
وقـال أنـور مؤتمـر صحفـي عقده 
بأربيل »لدينـا 197 دعوى اخبارية يف 
اقليم كردسـتان،  جميع محافظـات 
ولدينا 178 دعـوى جزائية«، مضيفا 
 375 يبلـغ  الدعـاوي  »مجمـوع  أن 

دعوى لدى املحاكم«.
وأضـاف »اما بالنسـبة للملفات التي 
أحيلـت اىل املحاكـم هـي 123 ملفـاَ، 
39 منهـا تـم صدور احـكام قضائية 
بحقها و18 منهم صدر حكم باالدانة 
من عدة شـهور اىل 8 سنوات، وننتظر 

صدور الحكم يف 57 ملف آخر«.
وأوضـح، انه »نحتـاج اىل زيادة اعداد 
املحقيـني وتشـكيل محكمـة خاصة 
بقضايـا الفسـاد لـأرساع يف حسـم 

امللفات الخاصة بالفساد«.
وحـول القطاعـات التي توجـد فيها 
ملفات الفسـاد، أوضـح رئيس هيئة 
النزاهـة انـه »أكثر امللفـات موجودة 
يف وزارة املاليـة وخاصـة البنوك وبعد 
ذلـك تأتـي وزارة الداخليـة والرتبيـة 
والكهرباء، وتقوم االن املحاكم بالنظر 

يف هذه امللفات«.

الطريان حيلق باألعالم.. واستعراض عسكري وسط بغداد.. والتهاني الدولية تنهال على العراق

العراقيون حيتفلون بـ »النرص الكبري«

نزاهة اإلقليم أعلنت إحالة )123( ملفًا اىل احملاكم.. )39( منها صدرت حبقها أحكام قضائية

»فراعنة الفساد« يف كردستان.. استيالء عىل األرايض وقتل ورسقة للامل العام

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكـد وزير الخارجية ابراهيـم الجعفري، أمس 
األحـد، تحفظ العراق عىل القـرار العربي الذي 
صدر يف اجتمـاع وزراء الخارجية العرب امس 
يف القاهرة، بشـأن القدس، فيمـا كان املوقف 
الربملاني أكثر تشـدداً، وأبدى تخوفاً من تقديم 
تنازالت عربّية بشـأن القضية الفلسـطينية يف 

املستقبل.
وقال الجعفري، عىل هامش االجتماع الوزاري 
الطـارئ لجامعـة الـدول العربيـة يف القاهرة 
ملناقشـة تداعيات قرار ترمـب الخاص بإعالن 
القدس عاصمة إلرسائيـل، إن »العراق تحفظ 
عىل قـرارات الجامعـة العربية ألنهـا لم تصل 
ملسـتوى مـا كنا نطمـح له يف صياغـة موقف 
مسـؤول وحقيقـي تجاه قرار ترمـب بإعالن 

القدس عاصمة إلرسائيل«.

واضـاف أن »العـراق تقـدم بمقـرتح لجامعة 
الـدول العربيـة ولم يوافقوا عليه«، مشـرا إىل 
أن »مقرتح العراق تضمن اتخاذ الدول العربية 
إجـراءات دبلوماسـية واقتصاديـة ومواقـف 
تجـاه تبـادل املصالـح مـع الواليـات املتحدة 

األمركية«.
وأكـد أن »املقرتح العراقي يأتـي للحفاظ عىل 
مصالحنا القومية والدينية يف حال عدم تراجع 
الواليات املتحـدة األمركية عـن قرارها تجاه 

القدس الرشيف«.
السـبت،  العـرب  الخارجيـة  وزراء  واختتـم 
اجتماعهـم الـذي عقد يف القاهرة بشـأن قرار 
الرئيس االمريكـي دونالد ترامب القايض بنقل 
السـفارة االمركيـة اىل القـدس، حيث تضمن 
البيـان الختامي ان هـذا القـرار باطل وخرق 
خطـر للقانـون الدويل ويقوض حـل الدولتني 
ويعـزز العنف، فيمـا طالبوا واشـنط بالغاءه 

فـورا. بـدوره، قـال عضـو لجنـة العالقـات 
الخارجيـة النائـب رزاق الحيـدري ان »وزراء 
الخارجية العرب كانـوا مطالبني بموقف اكثر 
شـدة ودعـوة لعقد مؤتمر او ملتقـى او دعوة 
للنـزول للشـارع او تحريـض لـكل الجهـات 

الدولية واملنظمات بهذا االتجاه«.
واكـد ان »موقـف الجامعـة العربيـة ووزراء 
العـرب كان موقف ضعيف وهزيـل وهذا ينذر 
بخطر كبر ويولد تنازالت أكرب وأكثر من قضية 
القـدس«، مشـرا انه »قـد تسـتفرد الواليات 
املتحدة االمريكية مـع إرسائيل، بالدول واحدة 

تلو االخرى وبالنتيجة الكل يكون خارس«.
واكـد انـه »كان يجدر مـن الـدول العربية ان 
يكون موقفهم أكثر تماسكاً وشدة ألن الكتفاء 
باالعرتاض واالسـتنكار غر كاف«، مستدركاً 
»بينمـا موقـف الحكومـة بمسـتوى عايل من 
الشـعور باملسـؤولية فالعراق انفـرد بموقف 

واضح وأكثر التصاقا مع الشـعب الفلسطيني 
وأكثر شجاعة من باقي الدول«.

من جانبـه، عد النائب السـابق والقايض وائل 
عبـد اللطيف رفـض الجامعـة العربية ملقرتح 
العـراق حـول قـرار نقـل السـفارة األمركية 
للقدس لقوة العالقة التي تربط رؤوساء الدول 

بإرسائيل وخوفا عىل ترضر مصالحهم.
وقـال عبـد اللطيـف إن “مقرتح العـراق الذي 
قدم خـالل اجتماع الجامعـة العربية ال يمكن 
ان تقبـل بـه اي دولـة عربية ولديها سـفارة 

إلرسائيل يف بدلها”.
عـىل  تخـى  العربيـة  “الـدول  أن  وأضـاف 
مصالحها مـع أمركا وإرسائيل مما دفعها اىل 
رفض املقرتح العراقي”، مشرا اىل ان “اجتماع 
الدول العربيـة والبيان الذي أصدروه ال يتعدى 
تسـقيط فرض للرأي العـام وال يقدم او يؤخر 

شيئا”.

غضب برملاني من »اخلطوات الرادعة«.. وخوف من »تنازالت مستقبلية«

العراق »يتحفظ« عىل بيان العرب بخصوص القدس: حتركهم ضعيف
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كوريا الشاملية تتهم واشنطن بمامرسة »ابتزاز نووي« 
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وص�ف وزراء الخارجية العرب يف بيان صدر 
يف الس�اعات األوىل من صباح أمس األحد،   قرار 
ترامب االعرتاف بإرسائيل عاصمة للقدس بأنه 
»يقوض جه�ود تحقيق الس�ام ويعمق التوتر 
ويفج�ر الغضب ويهدد بدفع املنطقة اىل هاوية 
املزي�د من العنف والفوىض وإراقة الدماء وعدم 

االستقرار«.
وأض�اف البي�ان أن ال�وزراء يؤكدون رفض 
الق�رار األمريك�ي وإدانت�ه واعتب�اره »ق�رارا 
باطا وخرقا خطريا للقان�ون الدويل ولقرارات 
مجل�س األمن والجمعية العام�ة لألمم املتحدة 
ذات الصلة«. كما أك�د مجلس وزراء الخارجية 
الدول�ة  عاصم�ة  ه�ي  الرشقي�ة  الق�دس  أن 
الفلسطينية »التي لن يتحقق األمن واالستقرار 
والس�ام يف املنطقة إال بقيامها حرة مس�تقلة 
ذات س�يادة ع�ى خط�وط الراب�ع م�ن يونيو 
1967 وفق قرارات الرشعية الدولية ذات الصلة 

ومبادرة السام العربية«.
وكان ترام�ب قد أعلن ي�وم األربعاء اعرتاف 
ب�اده بالق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل وق�ال إن 
الس�فارة األمريكي�ة س�تنقل إىل املدينة من تل 
أبيب. وأثار القرار الذي يعد تحوال يف السياس�ة 
األمريكية تجاه النزاع الفلس�طيني-اإلرسائييل 

غضب العرب وحلفاء أمريكا حول العالم.
ووص�ف البي�ان ق�رار ترامب بأن�ه »تطور 
خط�ري وضع�ت ب�ه الوالي�ات املتحدة نفس�ها 
يف موق�ع االنحي�از لاحت�ال وخ�رق القوانني 
والقرارات الدولية وبالتايل فإنها عزلت نفس�ها 

كراٍع ووسيط يف عملية السام«. 
وخال اجتم�اع وزراء الخارجي�ة العرب يف 
القاهرة، طرح�ت لبنان فك�رة النظر يف فرض 
عقوبات اقتصادية عى الواليات املتحدة. وجاء 
عى لس�ان وزي�ر الخارجية جربان باس�يل أنه 
يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار األمريكي »بدءا 
من اإلجراءات الدبلوماس�ية وم�رورا بالتدابري 
السياس�ية ووصوال إىل العقوب�ات االقتصادية 

واملالية«.
وقوبل�ت كلمة الوزير اللبناني باستحس�ان 
أعضاء الوفود والصحفي�ني العرب الذين كانوا 

يغط�ون االجتماع. وج�اء فيها أيض�ا »أنا هنا 
أقف أمامك�م وأدعوكم ملصالحة عربية-عربية 
س�بيا وحي�دا لخاص ه�ذه األمة واس�تعادة 
لذاته�ا وأن ندع�و من أجل ذل�ك اىل قمة عربية 

طارئة عنوانها القدس«.
وكان الرئي�س الفلس�طيني محمود عباس 
قد أعلن رفضه مقابلة مايك بنس نائب الرئيس 
األمريكي الذي س�يقوم بجول�ة يف املنطقة هذا 

الشهر.
تظاه�رات  تواصل�ت  األح�د،  وأم�س 
الغربي�ة  الضف�ة  يف  الغاضب�ة  الفلس�طينيني 
املحتل�ة، واندلع�ت املواجهات عند ع�دة نقاط 
تم�اس وأصيب خاله�ا الع�رشات بالرصاص 

واالختناق.
وش�هد املدخل الش�مايل ملدينة بي�ت لحم يف 
جن�وب الضفة املحتلة، مواجه�ات عنيفة جدا 
أصيب خالها ش�اب بالرصاص الحي، وسبعة 
آخ�رون بالرص�اص املعدني املغل�ف باملطاط، 
إضافة إىل اختناق العرشات جراء استنش�اقهم 

للغاز املسيل للدموع.
كذل�ك اعتقلت ق�وات االحت�ال اإلرسائييل 
ش�ابني فلس�طينيني خال املواجهات العنيفة 
الت�ي اندلعت داخل أزقة مخي�م عايدة لاجئني 
الفلسطينيني املجاور للمدخل الشمايل، إضافة 
إىل اختن�اق األه�ايل جراء تعمد جن�ود االحتال 
اس�تهداف البي�وت بالقناب�ل الدخاني�ة، بينما 
تواصل�ت املواجهات بني طلب�ة املدارس وجنود 
االحت�ال يف بل�دة تق�وع رشق�ي املدين�ة بع�د 
اقتح�ام مدارس�هم، فيم�ا اندلع�ت مواجهات 
مماثل�ة عق�ب اقتح�ام م�دارس أساس�ية يف 
الخ�ر جنوبي املدينة، أصيب خالها عدد من 
األطفال باالختناق والسقوط جراء مطاردتهم 
من قب�ل جنود االحتال. إىل ذلك، أصيب ش�اب 
بجروح وصفت فوق املتوسطة، بعد استهدافه 
برصاص�ة معدني�ة يف ال�رأس من قب�ل قناص 
بجيش االحتال اإلرسائييل خال املواجهات التي 
اندلعت يف مخيم العروب لاجئني الفلسطينيني 
شمايل مدينة الخليل، بينما اختنق العرشات من 
طلبة كلية الع�روب التقنية القريبة من املخيم 
بعد اس�تهدافهم من قبل جن�ود االحتال بوابل 

كثيف من قنابل الغاز املسيل للدموع.

طالبوا ترامب بإلغاء قراره وشكلوا جلنة للتحرك دوليًا

بيان »خجول« للجامعة العربية بشأن القدس

وزير اخلارجية الربيطاين يعرتف بأخطاء بالده بتغيري األنظمة يف الرشق األوسط

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال موقع بلومب�ريغ إن سلس�لة التوبيخ�ات التي 
إىل  ترم�ب  دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  إدارة  وجهته�ا 
الس�عودية األس�بوع املايض تعكس أن واش�نطن بدأت 
تتخذ موقفا أقوى ضد الرياض عقب إرس�الها رس�ائل 

متناقضة يف الشهور املنرصمة.
وأوضح أن ترمب أصدر األربعاء املايض ترصيحا من 
جملتني فقط يطلب فيه من الس�عودية اإلنهاء الفوري 
لحصارها اليمن. والجمعة، دعا وزير الخارجية ريكس 
تيلرس�ون الس�عودية للتفك�ري يف عواق�ب م�ا تفعله يف 
اليمن. وعلقت بلومبريغ بأن هذه الترصيحات لم تحدد 
خطوة عملية إذا لم تستجب الرياض لهذه النداءات، إال 
أنها تعك�س نغمة أكثر حدة تج�اه اململكة، كما تظهر 
أن ترمب يقرتب من مواق�ف وزيريه للخارجية والدفاع 
اللذين ظا يلومان السعودية عى سلسلة من السياسات 

الخارجية التي جلبت انتقادات واسعة ضدها.   
ونسب املوقع إىل كبري الباحثني بمركز دراسات الرشق 
األوس�ط بمعهد بروكنغز »تامارا كوفمان ويتس« قوله 
إن الصوت املوحد الذي بدأ يصدر من واشنطن هو نفس 
الصوت ال�ذي كان يصدر من تيلرس�ون ووزي�ر الدفاع 
جيمس ماتيس. وعقب مطالبة ترمب للسعودية بوقف 
حصارها لليمن، صدرت نسخة أخرى من البيت األبيض 
تطالب الرياض بالس�ماح بالدخ�ول الحر لكل البضائع 

عرب املوانئ اليمنية والرحات التجارية ملطار صنعاء.
وعلق املوقع بأن هناك خلف نغمة واشنطن الجديدة 
ش�عورا متزايدا بالحذر داخل خارجيته�ا من ويل العهد 
السعودي األمري محمد بن س�لمان الذي يراه تيلرسون 
وكثري من الدبلوماس�يني األمريكيني ش�ابا صغري السن 

ويفتقر للخربة املطلوبة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اتس�عت دائرة عدم الرتحيب بنائب الرئيس األمريكي 
ماي�ك بنس الذي ي�زور املنطق�ة يف النص�ف الثاني من 
ديس�مرب الجاري، احتجاج�ا عى ق�رار الرئيس ترامب 

باعرتاف باده بالقدس عاصمة إلرسائيل.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يلتقي 

نائب الرئيس األمرييكي، حسبما أفاد مستشاره.
وق�ال مج�دي الخال�دي لوكال�ة األنباء الفرنس�ية: 
»ل�ن يكون هن�اك اجتماع م�ع نائب الرئي�س األمريكي 
يف فلس�طني«. وأض�اف أن »الواليات املتح�دة األمريكية 

تخطت الخطوط الحمر بقرارها املتعلق بالقدس«.
من جانبه، حذر البيت األبيض الفلس�طينيني من أن 
إلغاء لقاء عباس وبنس قد يؤدي إىل »نتائج معاكس�ة«، 
وقال مس�ؤول يف البيت األبي�ض إن »بنس ال يزال يعتزم 

لقاء عباس كما هو مقرر« .
واعرتف ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل، يف خطوة 
قال إنها تأخرت كثريا، والقت غضبا فلس�طينيا وعربيا 

فيما اعتربتها تل أبيب »خطوة تاريخية«.
وم�ن جانبه، أعلن بابا األقب�اط يف مرص توارضوس 
الثان�ي ي�وم الس�بت أنه ل�ن يلتق�ي بن�س يف القاهرة، 

احتجاجا عى قرار واشنطن حيال القدس.
وكان ش�يخ األزه�ر أحم�د الطيب، ق�د أعلن رفضه 
طلب بنس ملقابلته عندما يزور مرص، معربا عن تأييده 

ل�«انتفاضة فلسطينية جديدة«.
وقال األزهر يف بيان إن »السفارة األمريكية بالقاهرة 
تقدمت بطلب رس�مي قبل أس�بوع، لرتتيب لقاء لنائب 
الرئي�س األمريك�ي مع فضيل�ة اإلمام األكرب بمش�يخة 
األزهر الرشيف، خال زيارت�ه للمنطقة، ووافق فضيلة 

اإلمام األكرب يف حينها عى ذلك«.

بلومبريغ تكشف عن »صدع حمتمل« 
يف العالقات األمريكية السعودية 

األبواب مغلقة أمام نائب ترامب 
يف زيارته للمنطقة

         بغداد / المستقبل العراقي

اع�رتف وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي بوريس 
جونس�ون بأخط�اء ب�اده يف محاولته�ا لتغ�ري 
األنظمة يف منطقة الرشق األوسط، مؤكدا أن باده 

تسعى إلعادة األمن واالستقرار إىل املنطقة.
وخ�ال لقائ�ه رئي�س الربمل�ان اإليران�ي ع�يل 
الريجاني يف طهران، قال جونسون، »من الصحیح 
أنن�ا ارتكبن�ا أخط�اء فیم�ا یتعلق بمس�الة تغییر 
األنظم�ة إال أنن�ا كنا نهدف اىل إیجاد االس�تقرار يف 
املنطقة ونعتق�د األن أیضا بأنه ینبغی عودة األمن 
واالس�تقرار إىل املنطق�ة«، بحس�ب م�ا نقلت عنه 

وكالة »إرنا« اإليرانية الرسمية.
وح�ول حالة التوتر بني إيران والس�عودية، قال 
جونس�ون »إن التوتر بین إیران والس�عودیة لیس 
بمصلح�ة أي دولة وإنما ی�ؤدي فقط إىل خلق جو 
من ع�دم االس�تقرار والبد م�ن ح�ل القضایا بین 
البلدین ونحن نعتزم إیص�ال صوت جهود إیران يف 

مسار إرساء االستقرار إىل مسامع سائر الدول«.
وفيما يخ�ص االتفاق النووي، اك�د دعم باده 
له�ذا االتفاق قائ�ا، »إنن�ا ندعم االتف�اق النووي 
كاتفاق دويل ألنه اتفاق مهم جدا ونحن نرغب بأن 

یستفید الشعب اإلیراني منه لیس يف جانبه النووي 
فقط بل يف جانبه االقتصادي أیضا«.

وأضاف�ت الوكال�ة، أن وزي�ر الخارجي�ة ق�ال، 
»االتفاقی�ات املربم�ة بین ایران وبریطانیا لیس�ت 
باملس�توى املطلوب، ألن التبادل التجاري لربيطانيا 
م�ع إیران أق�ل مما هو إلی�ران مع كل م�ن أملانیا 

وفرنسا«.
وح�ول هدفه من الزيارة، ق�ال وزير الخارجية 
الربيطان�ي، »إن مهمتي يف ه�ذه الزیارة هي رفع 
مس�توى التع�اون يف مختلف املجاالت السیاس�یة 
واالقتصادی�ة والربملانیة وإزالة العقب�ات القائمة 
أمام تطوير العاقات وندع�و لزيادة زيادات وفود 
البلدي�ن وأن ي�زور املزي�د م�ن الس�ياح اإلیرانيني 

بریطانیا«.
من جانبه، قال الريجان�ي، إن »املنطقة توترت 
واإلره�اب تق�وى من�ذ هجومكم م�ع أمريكا عى 

أفغانستان والعراق«.
ويف رس�الة واضح�ة لربيطانيا، ق�ال الريجاني 
لجونس�ون، »تتظاه�رون بأنك�م تدافع�ون ع�ن 
ينته�ك  م�ن  تدعم�ون  بينم�ا  اإلنس�ان  حق�وق 
حق�وق البحرينيني وتمدون م�ن يقصف اليمنيني 

بالساح«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت بيونغ يان�غ خ�ال محادثات 
نادرة مع مس�ؤول كب�ري يف األمم املتحدة، 
واشنطن بممارسة »ابتزاز نووي« لتأجيج 
التوتر يف شبه الجزيرة الكورية عى خلفية 
برنامجيه�ا الصاروخ�ي والن�ووي، لكنها 
وافقت يف الوقت نفسه عى إجراء اتصاالت 
دورية مع املنظمة الدولية، بحسب وسائل 

اإلعام الرسمية.
اختت�م  بعدم�ا  اإلع�ان  ه�ذا  ويأت�ي 
الدبلوم�ايس األمريك�ي جيف�ري فلتم�ان 
مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
السياس�ية زيارة اس�تمرت خمس�ة أيام 
إىل كوري�ا الش�مالية لنزع فتي�ل األزمة يف 
ش�به الجزي�رة الكوري�ة. وه�ذه الزيارة 

االس�تثنائية بدأت بعد أس�بوع عى إط�اق كوريا 
الش�مالية يف 28 ترشين الثاني صاروخا بالس�تيا 
عاب�را للقارات قادرا عى بل�وغ األرايض األمريكية 

القارية، بحسب خرباء.
وذك�رت وكالة األنب�اء الكورية الش�مالية، أنه 
خال ه�ذه الزيارة األوىل ملس�ؤول بهذا املس�توى 
يف األم�م املتح�دة من�ذ 2010 التقى فلتم�ان وزير 
الخارجية ري هونغ-ه�و ونائبه باك ميونغ كوك. 
كم�ا زار منش�آت طبي�ة تدعمه�ا األم�م املتحدة، 

بحسب الوكالة.
وأضافت أن بيونغ يانغ قالت »خال املحادثات 
إن سياس�ة الع�داء الت�ي تتبعها الوالي�ات املتحدة 
حي�ال جمهوري�ة كوري�ا الش�عبية الديمقراطية 
وابتزازه�ا الن�ووي، هما مس�ؤوالن ع�ن الوضع 

الحايل املتوتر يف شبه الجزيرة الكورية«.
وتابعت الوكالة أن كوريا الش�مالية اتفقت مع 

األمم املتحدة يف الوقت نفسه عى »إجراء اتصاالت 
منتظمة ع�رب زيارات ع�ى مختلف املس�تويات«. 
ول�م ترش الوكالة إىل أي لقاء ب�ني فلتمان والزعيم 
الك�وري الش�مايل كيم جون�غ-أون. وب�دأ فلتمان 
زيارته بعد بدء أهم تدريبات جوية كورية جنوبية 

أمريكية مشرتكة.
وك�ررت الوكال�ة الكورية الش�مالية من جديد 
موق�ف بيون�غ بيون�غ الت�ي ت�رى أن التدريب�ات 
املنتظم�ة للوالي�ات املتح�دة مع الق�وات الكورية 
الجنوبية يف ش�به الجزيرة الكورية »تكشف نيتها 
اإلع�داد لرب�ة نووي�ة اس�تباقية مفاجئة« ضد 

كوريا الشمالية.
ول�م يدل فلتم�ان بأي ترصي�ح للصحافيني يف 
مطار بكني حيث وصل قادما من بيونغ يانغ. غري 
أن األم�م املتحدة ن�رشت بيانا يف نيويورك بش�أن 
مهمة فلتمان لم تأت فيه عى ذكر هذه »الزيارات 
عى مختلف املس�تويات«، لكنها قالت إن الطرفني 

»اتفقا عى اعتبار أن الوضع الراهن يمثل 
اليوم املش�كلة األكثر خطورة عى الس�لم 

واألمن يف العالم«.
أن  الدولي�ة  املنظم�ة  بي�ان  وأض�اف 
»فلتمان ش�دد عى رضورة التطبيق التام 
لقرارات مجلس األمن الدويل. لقد قال أيضا 
إن حل األزمة يف شبه الجزيرة الكورية »ال 
يمك�ن أن يكون إال دبلوماس�يا عن طريق 

حوار صادق.«
وتؤكد بكني التي تش�كل مصدر الدعم 
االقتص�ادي الرئي�ي لكوري�ا الش�مالية، 
أنها تطب�ق بدقة العقوب�ات الدولية، لكن 
واش�نطن ت�رى أن عليها تكثي�ف الضغط 

عى جارتها املشاغبة عرب حظر نفطي.
لك�ن الص�ني تفضل اقرتاحه�ا بفرض 
»وقف مزدوج«، أي تعليق التجارب النووية 
والصاروخي�ة لبيونغ يانغ ويف الوقت نفس�ه وقف 
املناورات العس�كرية األمريكية الكورية الجنوبية، 
إلحياء املفاوضات. وترفض واشنطن هذا االقرتاح 
بش�دة. وقال وزير الخارجي�ة الصيني وانغ يي يف 
بيان نرش عى املوقع االلكرتوني للوزارة، إن ش�به 
الجزي�رة الكورية »م�ا زالت غارق�ة يف دوامة من 
عروض القوة واملواجهات، واآلفاق ال تثري تفاؤال«. 
وأضاف يف هذا الخطاب الذي ألقاه يف الخامس من 
كانون األول يف ندوة لألبحاث يف بكني »لكن األمل يف 
السام لم يتوقف وآفاق مفاوضات ما زالت قائمة 

وال يمكن القبول بخيار تدخل عسكري«.
وبعدم�ا دافع عن خيار »الوق�ف املزدوج« قال 
إنه »يج�ب الق����يام بالخط�وات األوىل للخروج 
م�ن ‘ثق�ب الكراهي�ة األس�ود‘ ال�����ذي غرقت 
في�ه ش�به الجزيرة وإيج�اد ال�رشوط الرورية 

الستئناف الحوار«.
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البحرين.. »تطبيع علني« مع إرسائيل
أرسلت وفدًا إىل القدس واجه الطرد من احملتجني

البنك املركزي يطمئن املوظفني بقرب تأسيس رشكة ضامن الودائع لزيادة ثقتهم بالدفع االلكرتوين
الرقم الوظيفي يف طريقه إىل مجيع الوزارات

          بغداد / المستقبل العراقي

يف الوق�ت ال�ذي تش�تعل في�ه األرايض الفلس�طينية 
والعاملان العربي واإلسالمي احتجاجا عىل قرار الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترام�ب، االعرتاف بالق�دس عاصمة 
إلرسائي�ل، وصل، الس�بت، وفد بحرين�ي، يف أول زيارة 

علنية إلرسائيل تستمر أربعة أيام.
وكش�فت قن�اة التلف�زة اإلرسائيلية الثاني�ة، أن الوفد 
البحريني الذي يمثل جمعية »هذه البحرين« يضم 24 
ش�خصية ينتمون ملختلف األدي�ان واملذاهب، الفتة إىل 
أن هذه الزيارة تمثل تجس�يدا لتوجيهات مبارشة من 
ملك البحرين، حمد بن عيىس آل خليفة، بإحداث تحول 

دراماتيكي عىل عالقة بالده بإرسائيل.
وأش�ارت القن�اة إىل أن الزي�ارة تدلل ع�ىل التناقض يف 
مواق�ف البحرين من إرسائيل والقضية الفلس�طينية، 
مش�رية إىل أن زي�ارة الوف�د تأت�ي بع�د إص�دار وزارة 
الخارجي�ة البحرينية بيان�ا نددت فيه بق�رار ترامب، 

االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وعرض�ت القناة، صورا ألعضاء الوف�د وهم يتجولون 
يف ش�وارع البل�دة القديمة من الق�دس، يف الوقت الذي 
كان فيه العرشات من الش�باب الفلس�طينيني ُينقلون 
إىل املستش�فيات نتيج�ة إصابته�م برص�اص الجيش 
اإلرسائي�ي يف املواجهات التي احتدم�ت احتجاجا عىل 

قرار ترامب يف بعض أحياء املدينة ومحيطها.
ويف حديث م�ع القناة، قال عدد من أعض�اء الوفد، إن 
الزيارة تمثل تجس�يدا للتوجيهات الت�ي أصدرها امللك 
حمد بن عيىس، والذي يحث عىل تش�جيع »التس�امح 

والتعايش والحوار بني األديان«.
ويف حدي�ث م�ع القناة، ق�ال عضو الوفد رج�ل الدين، 
فضل الجمري: »جئنا لنحمل رسالة سالم لكل األديان، 
نح�ن يف البحرين ال نحمل أي بغض وكراهية ألتباع أي 

دين«.
وأع�ادت القن�اة إىل األذه�ان أن الزيارة الت�ي قام بها 

الوفد البحريني تدلل عىل أنه س�يكون  مس�موحا ألي 
بحريني من اآلن وصاعدا القيام بزيارة إرسائيل بشكل 

اعتيادي.
وعرضت القناة مش�اهد الحف�ل الراقص الذي نظمته 
حركة »حباد« الديني�ة اليهودية املتطرفة يف العاصمة 
البحريني�ة املنام�ة قب�ل حوايل ع�ام، حيث ش�ارك يف 

الرقص شخصيات ورجال أعمال بحرينيون.
بخالف رس�الة »التس�امح« التي يق�ول أعضاء الوفد 
البحرين�ي إنهم معنيون بنرشها، ف�إن حركة »حباد« 
تض�م غ�الة الحاخام�ات املتطرف�ني، وع�ىل رأس�هم 
الحاخامان يوس�يف إليتسور وإسحاق شابريا، اللذان 

ألّف�ا املصّنف الفقه�ي »رشيعة املل�ك«، حيث ضّمناه 
»مس�وغات فقهية« توجب قتل الرّضع العرب خشية 
أن يتحول�وا إىل مص�در خط�ر عندما يك�رون؛ فضال 
ع�ن أن معظم عنارص التنظيم�ات اإلرهابية اليهودية 

ينتمون لهذه الحركة.
وقالت القناة إن العالقة الوثيقة بني العاهل البحريني 
ورؤس�اء معهد »فازنتال« اليه�ودي يف لوس أنجليس، 
وتحدي�دا الحاخام�ني ماريون ه�ري وأبراه�ام كوفر، 
لعب�ت دورا كب�ريا يف دف�ع مل�ك البحرين إىل تحس�ني 

عالقته بإرسائيل.
وربط�ت القن�اة ب�ني الح�رص البحريني ع�ىل تعزيز 

العالق�ة م�ع إرسائيل والتق�اء املصالح املش�رتكة بني 
الجانبني يف مواجهة إيران و«التطرف اإلس�المي«، عىل 

حد قولها.
إىل ذلك، منع ناشطون مقدسيون وحراس من املسجد 
األق�ىص، الوفد البحريني من دخ�ول األقىص، منددين 

بتطبيعه مع االحتالل.
وق�ال أحد ح�راس األق�ىص، وال�ذي فضل ع�دم ذكر 
اس�مه، إن الوف�د كان قد وصل إىل ب�اب املجلس )أحد 
أبواب األقىص( إال أن الناش�طني منع�وه من الدخول، 
مؤكدي�ن أن من يطب�ع مع االحتالل غري مس�موح له 

بدخول األقىص.

وكان املعلق اإلرسائيي بن كاس�بيت قد كشف مؤخرا، 
يف تقرير نرشه موقع »يرسائيل بالس«، النقاب عن أن 
معهد »فيزنتال« يقوم رساً بتنظيم رحالت من البحرين 
إىل إرسائيل، مش�رياً إىل أن كثرياً م�ن البحرينيني قاموا 
فعالً بزي�ارة إرسائيل رساً، بفعل اآللي�ة التي اعتمدها 

القائمون عىل معهد »فيزنتال«.
وأفاد ب�أن النظام البحريني يح�رص أيضاً عىل توثيق 
عالقاته باملنظمات اليهودية األمريكية، من أجل تعزيز 

مكانته يف واشنطن.
ولفت إىل أن مجاهرة امللك البحريني بالتنديد بمقاطعة 
إرسائيل وكشفه عن س�ماح نظامه ملواطني البحرين 
بزيارة إرسائيل، يّعان تحوالً دراماتيكياً يف التعاطي مع 

إرسائيل.
املؤي�دة«  »املواق�ف  سلس�لة  أن  كاس�بيت  واعت�ر 
إلرسائيل، التي عّر عنها العاهل البحريني، والتي كان 
آخرها رفضه مقاطع�ة إرسائيل، تعد »انتصاراً كبرياً« 
للسياس�ة الت�ي ينتهجها رئي�س ال�وزراء اإلرسائيي، 

بنيامني نتنياهو.
وأش�ار إىل أن مواقف ملك البحري�ن »تدلل عىل التطور 
الكب�ري الذي ش�هدته العالق�ات الرسية ب�ني إرسائيل 
والدول العربية املنتمية للمحور السني املعتدل«، وتعد 
»تجس�يداً واقعياً إلعالن نتنياهو األخري، والذي كشف 
فيه عن تطور غري مس�بوق عىل طاب�ع العالقات التي 
ترب�ط إرسائي�ل ب�دول املحور الس�ني املعت�دل«، وفق 

تعبريه.

غرفة عمليات إيطالية ـ ليبية مشرتكة ملكافحة هتريب املهاجرين
          بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد بي�ان ملكت�ب فائ�ز ال�رساج، رئيس 
حكومة الوفاق الوطن�ي الليبية، املدعومة 
من األمم املتح�دة، أن الحكومة اتفقت مع 
إيطاليا عىل إقامة غرفة عمليات مش�رتكة 
ملكافح�ة املهرب�ني واملتاجري�ن بالبرش يف 

إط�ار جهود للحد من تدف�ق املهاجرين إىل 
أوروبا.

وأعلن عن اتفاق تأس�يس غرفة العمليات 
بعد اجتماع يف طرابلس ضم الرساج ووزير 
الداخلي�ة الليب�ي عارف الخوج�ة ونظريه 
اإليط�ايل مارك�و مينيت�ي. وج�اء يف بيان 
أصدره مكتب الرساج أن الغرفة س�تتألف 

م�ن »ممثلني ع�ن خفر الس�واحل وجهاز 
الهج�رة غري الرشعية والنائب العام الليبي 
اإليطاليني«.  املخابرات ونظرائه�م  وجهاز 
ول�م تص�در أي تفاصيل عن م�كان إقامة 

الغرفة والكيفية التي ستعمل بها.
وخالل لقائه الرساج، أشاد الوزير اإليطايل 
»بم�ا يحقق�ه خف�ر الس�واحل الليبي من 

نجاح�ات يف عمليات إنق�اذ املهاجرين غري 
الرشعي�ني يف البح�ر املتوس�ط ومالحق�ة 
عصاب�ات التهري�ب، كما ن�وه بالخطوات 
املهمة لحكومة الوفاق لرتحيل أعداد كبرية 
من املهاجرين طوعياً إىل بلدانهم األصلية«، 
لكنه قال إنه »رغم النجاحات التي تحققت 
يف مل�ف الهجرة إال أن أعداد املهاجرين غري 

الرشعيني خ�ارج مراكز اإليواء تظل كبرية 
ونحتاج إىل تعاون أكر وخصوصا يف تأمني 
حدود ليبي�ا الجنوبية، الت�ي يتدفق عرها 
هؤالء املهاجرون«، واعداً بمساعدة قيمتها 
35 ملي�ون ي�ورو خالل هذا األس�بوع من 

جانب دول وسط أوروبا.

          المستقبل العراقي / حسين الرواني  

أعل�ن البنك املركزي قرب تأس�يس رشكة ضمان 
الودائع لغ�رض وضع غطاء تأمين�ي للمصارف 
الحكومي�ة واالهلية تزامنا م�ع انطالق مرشوع 
توطني الروات�ب، مؤكدا اس�تمرار العمل بتجربة 
الرق�م الوظيف�ي املوح�د يف وزارت�ني اضاف�ة اىل 
االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء لغ�رض القضاء 
عىل ظاهرة املوظفني الفضائيني، وتكرار اس�ماء 

املوظفني يف عدة دوائر حكومية.
املدي�ر العام للمدفوعات يف البنك املركزي العراقي 
ضحى عبد الكريم اوضحت يف اتصال هاتفي مع 
صحيفة )املستقبل العراقي( أمس أن »االنضمام 
اىل رشك�ة ضم�ان الودائع س�يكون اجباريا لكل 
املصارف الحكومي�ة واالهلية، لغرض تعزيز ثقة 
املواطن�ني بالبن�وك، وثق�ة الحكوم�ة باملصارف 

أيضا«.
وأَضافت عبد الكريم أنه »يتزامن العمل بمرشوع 
توطني الرواتب الج�اري حاليا، مع مرشوع آخر 
يت�م بالتعاون م�ع وزارة التخطيط، هو مرشوع 
الرق�م الوظيفي املوحد، وهو رقم س�يكون جزءا 

من سجالت الرواتب«.
وبين�ت ان الغرض من هذا املرشوع هو »القضاء 
ع�ىل ظاه�رة املوظف�ني الفضائي�ني واملوظفني 
املكررة اس�ماؤهم يف اكثر من وزارة، وهذا الرقم 
س�يكون هو س�جل املوظف منذ ب�دء دخوله اىل 

الوظيفة لغاية خروجه عىل التقاعد«.
وس�يعتمد املوظ�ف، بحس�ب املس�ؤولة يف البنك 
املرك�زي، ع�ىل هذا الرق�م حتى عن�د انتقاله من 
وزارة اىل اخ�رى، كاش�فة ع�ن »ب�دء تجربة هذا 
امل�رشوع يف وزارتي التخطيط والكهرباء واالمانة 
العامة ملجل�س الوزراء، ثم ينتق�ل العمل به لكل 

الدوائر والوزارات والوحدات اإلنفاقية«.
وبخص�وص مرشوع توط�ني الرواتب، قالت عبد 
الكري�م إن »الحكوم�ة ماضي�ة باتج�اه تطبيق 
الش�مول امل�ايل، ونريد س�حب الفائ�ض النقدي 
م�ن البي�وت، لتحويل�ه اىل القن�وات الحقيقية يف 

املصارف«.
وتابعت أن »نس�بة الش�مول امل�ايل حاليا متدنية 
ج�دا، ونري�د اع�ادة بن�اء الثق�ة ب�ني املواطنني 
واملصارف م�ن جهة، وثق�ة الحكوم�ة بالجهاز 

املرصيف من جهة أخرى«.
وبين�ت أن »الخدم�ات املعروض�ة م�ن املصارف 
بحس�ب املع�رض الذي اقيم مؤخ�را هي خدمات 
ممت�ازة جدا، حي�ث تضمنت البطاق�ات الذكية، 
محلية ودولية«، مشرية إىل أن »املصارف اجتهدت 
يف جعل اس�عار البطاقات منخفضة، حيث تقرر 

ان يكون سعرها 5 آالف دينار«.
وواصل�ت أن م�ن ضم�ن الخدمات الت�ي يحصل 
عىل املوظفون املوطن�ون لرواتبهم هي »خدمات 
البطاق�ات  واس�تخدام  الي�ن  واألون  الق�روض 

باالسعار املحددة من قبل البنك املركزي«.
وزادت أن »الغاي�ة م�ن مرشوع توط�ني الرواتب 
تتمث�ل بهدفني، االول هو الش�مول املايل، والثاني 
هو سهولة استخدام الخدمة«، الفتة إىل مساعي 
الحكومي ع�ر البنك املرك�زي إىل »تحويل ثقافة 

املجتمع من التداول النقدي اىل االلكرتوني«.
وكش�فت ع�ن »خدمات س�يتم اطالقه�ا ضمن 
م�رشوع التوط�ني يف املس�تقبل تش�مل الضمان 

والتأمني الصحي«.
وأكمل�ت أن »االمتي�ازات الت�ي يقدمها مرشوع 
توطني الروات�ب هي فرصة فت�ح ودائع من قبل 
املوظفني، ما يتيح لهم االستفادة ماليا من خالل 

فوائ�د الودائع«، اضاف�ة اىل أن »اصحاب محالت 
الصريفة سيس�تفيدون من املرشوع ايضا، حيث 
ل�ن ترتاكم لديهم يف نهاي�ة اليوم كتل نقدية فيها 
عمالت مزورة او ممزقة او فيها مشاكل، اضافة 
إىل ان املص�ارف ستس�تفيد من توفر س�يولة لها 

من خالل قنوات نظيفة«.
واس�تطردت أن »م�رشوع توط�ني الرواتب يوفر 
للمص�ارف س�يولة تمكنه�ا من دع�م الرشكات 
يف  لالس�تثمار  الب�الد  س�تدخل  الت�ي  االجنبي�ة 
املس�تقبل، كما أن املرشوع يوفر للموظف فرصة 
االدخ�ار، التي س�تكون عملية اس�هل من خالل 
حس�ابات التوف�ري والحس�ابات الجاري�ة الت�ي 

توفرها البطاقات الذكية«.
ونوهت إىل أن »ادخ�ار املوظف امواله يف املرصف 
يجنبه مخاطر االدخار يف املنزل واحتمال تعرضها 

للرسقة«.

واعرب عدد م�ن املوظفني من القطاعني الخاص 
والعام يف تعليقاتهم يف مواقع التواصل االجتماعي، 
عن خش�يتهم من ع�دم وفاء املص�ارف الخاصة 
بالتزاماتها بخصوص مرشوع الدفع االلكرتوني، 
ذاكري�ن تجارب ع�دد من املص�ارف االهلية التي 
افلس�ت، وواجهوا صعوبات يف اسرتداد ودائعهم 

منها.
وبهذا الخصوص، وبش�أن املعاي�ري التي وضعها 
البن�ك املركزي لزيادة ثق�ة الزبائن املتعاملني مع 
مصارف الش�مول املايل، اجابت عب�د الكريم بأن 
»البن�ك املركزي وضع س�قفا لكل مرصف يتمثل 
بتوفر غطاء نقدي ش�هري ال يقل عن 200 مليار 

دينار«.
وع�الوة عىل ه�ذا، فق�د س�حب البن�ك املركزي، 
بحس�ب املس�ؤولة في�ه، »م�ن كل م�رصف من 
املصارف ال� 15 نس�بة 5% من مجموع ودائعها، 

كضمانة ورافعة انق�اذ مايل يف حال تلكؤ اي بنك 
يف التسديد، او عجزه عن الوفاء بالتزاماته«.

وخلص�ت إىل أن »جمي�ع هذا املش�اريع تصب يف 
خدمة جميع االط�راف بدءا من املواطنني اضافة 
إىل الحكوم�ة والبنك املركزي، فض�ال عن الجهاز 
امل�رصيف ال�ذي ينتظ�ر من�ه دور كب�ري يف عملية 
التنمية واالعمار، خصوصا بوجود 70 مرصفا يف 
البالد، لم تأخذ دورها الكايف يف الحياة االقتصادية 

للبالد«.
بدوره قال املستشار املايل للحكومة مظهر محمد 
صال�ح إن »م�رشوع توط�ني الروات�ب مرشوع 
اصالحي، ويحقق فوائد كثرية منها توفري سيولة 

بمقدار 50 % من املوازنة«.
وأض�اف صال�ح يف اتص�ال هاتفي م�ع صحيفة 
)املستقبل العراقي( أن »الهدف الرئييس للمرشوع 
هو الس�يطرة ع�ىل التدفقات النقدي�ة من خالل 

املصارف، والس�يطرة عىل الكتلة النقدية، وتقليل 
كلفة اس�تخدام النق�د التي تبل�غ 8 % من الناتج 

املحي االجمايل«.
ولف�ت إىل أن »امل�رشوع يوف�ر س�يولة للجه�از 
املتعامل�ني  »مجم�وع  أن  مالحظ�ا  امل�رصيف«، 
العراقيني مع الجه�از املرصيف ال يتجاوز 12 % يف 
ح�ني انه�ا تبلغ يف بعض دول العالم نس�بة 92 % 

من مجموع البالغني«.
ب�دوره، ق�ال املدير التنفي�ذي لرابط�ة املصارف 
الخاصة عي ط�ارق إن »مرشوع توطني الرواتب 
يج�ري تطبيق�ه وف�ق ج�دول زمني ع�ىل ثالث 

سنوات«.
وبشأن التسهيالت التي يقدمها املرشوع، اوضح 
ط�ارق خ�الل حديث�ه م�ع صحيفة )املس�تقبل 
العراقي( أنها تش�مل »اختي�ار املوظف للمرصف 
الذي يرغب يف التعامل مع�ه، وله الحق يف اختيار 
واحد م�ن 15 مرصفا مش�موال حاليا باملرشوع، 

اربعة منها حكومية و 11 مرصفا اهليا«.
وزاد أن ه�ذه املصارف تق�دم للزبائن »خدماتها 
وعروضه�ا بحس�ب ما يالئ�م املوظف، وتش�مل 
الخدمات القروض والتس�هيالت واستالم الراتب 

مقدما، وقروض سيارات، وقروض سياحة«.
وبخصوص سبب تحديد السحب يف اليوم الواحد، 
اج�اب بأن »ه�ذا الرقم يناس�ب مع�دل الرواتب 
ألغل�ب موظفي الب�الد، ومن املمكن ان يس�حب 
املوظ�ف بقية امواله يف الي�وم الثاني«، معلال هذا 
االج�راء بأن »الهدف من املرشوع هو التقليل من 
اس�تخدام السيولة، وهذا هو سبب جعل السحب 

يتم عىل شكل دفعات«.
ولفت إىل أن »تحديد س�قف اعىل للسحب يف اليوم 
الواح�د هو اج�راء لحماية املوظف م�ن احتمال 

حدوث اي خلل يف الجهاز اآليل الرصاف«.
وبشأن مدى استفادة القطاع املرصيف من السيولة 
املتحصل�ة جراء توط�ني الروات�ب، رّد طارق بأن 
»كمي�ة الودائع املوج�ودة يف مصارف البالد قليلة 
جدا، وهذا ما يصعب  عىل املصارف املس�اهمة يف 

اي عمليات تمويل«.
وأعرب ع�ن اعتقاده بأن »هذا املرشوع يناس�ب 
املرحل�ة الحالي�ة، خصوصا بع�د انته�اء االزمة 
االمنية، والب�دء يف عملية التنمية وضخ القروض 
من قبل املصارف للمشاريع االستثمارية، وإعادة 

االعمار«.
وعن تكاليف استالم املوظفني رواتبهم بالبطاقة 
االلكرتونية، ب�ني طارق انها »س�تكون صفرا يف 
حال ال�رشاء من نق�اط البيع، وس�تكون بمبلغ 
750 دين�ارا فقط يف حال الس�حب من الرصافات 

االلية«.

نادي دياىل الريايض
العدد/ 191

اىل/ السيد سمري طراد عي
انذار

اقت�ى حض�ورك اىل إدارة ن�ادي دياىل الري�ايض  وذلك 
خ�الل فرتة أس�بوع م�ن الي�وم الت�ايل لنرش اإلن�ذار يف 
الصح�ف املحلي�ه لغرض تس�ديد ما بذمتك م�ن  ديون  
للن�ادي وبموجب العقد املرم  م�ع إدارة   النادي معكم 
.ويف حال�ة عدم حضورك س�تتاخذ اإلجراءات القانونيه  

بحقك حسب   القوانني النافذه  وقد اعذر من انذر.
إدارة نادي دياىل 

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التخطيط الجهاز 
املركزي لالحصاء بتاريخ 2017/9/12 باس�م املوظف 
) محمد ارزوقي حس�ن ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني االجازات الصادرة من وزارة التجارة الرشكة 
العام�ة التصنيع الحبوب اجازة ف�رن ميكانيكي النتاج 
الصمون بالرقم  )4886( باس�م ) عي طارق محمود( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اعلن وزي�ر النقل كاظم فنجان 
تس�تعد  وزارت�ه  ان  الحمام�ي 
إلطالق مجموعة من االحتفاالت 

ابتهاجا بيوم النرص الكبري.
وهنأ الحمام�ي، رئيس الوزراء 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
حي�در العب�ادي بمناس�بة يوم 
النرص الكبري وخالص العراق من 
الفكر الظالمي لداعش وتحرير 
جمي�ع امل�دن واملحافظات التي 

كان يسيطر عليها«. 
واش�اد الحمام�ي ب�دور رئيس 
ال�وزراء وجه�وده الكبرية التي 
بذله�ا من�ذ انط�الق العملي�ات 
امل�دن  اغل�ب  يف  العس�كرية 
واملحافظ�ات، مبين�ا ان »وزارة 
النقل كانت س�باقة يف املشاركة 
ع�ر اس�طولها الخدمي يف دعم 
للنازح�ن  اإلغاثي�ة  العملي�ات 
وتقدي�م الدع�م وامل�ؤن لقواتنا 
الش�عبي  والحش�د  املس�لحة 
االبط�ال الذي�ن س�طروا اب�رز 
املالحم القتالية للقضاء عىل تلك 
العصابات االجرامية واندحارهم 

من ارض الرافدين« .
من جهة اخرى تابع وزير النقل 
وم�ن خ�الل صفح�ات الفيس 
ب�وك حال�ة طفل�ة بحاج�ة إىل 
الس�فر للهن�د لتلق�ي الع�الج، 
حي�ث ناش�دت عائل�ة الطفل�ة 

رئي�س ال�وزراء و وزي�ر النقل 
ملس�اعدتهم يف نق�ل الطفلة إىل 
الهن�د لتلقي عالج القلب بعد أن 
تمكنت العائلة من جمع االموال 

الالزمة«.
واوعز الحمامي لرشكة الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة بتوفري مقعد 
للطفل�ة ووالديه�ا بأرسع وقت 
ممكن ومجانا فضال عن تكفله 

بالرحلة العالجية كافة«.
وعىل صعيد منفص�ل وبتوجيه 
وزير النقل بارشت الفرق الفنية 
بتأهي�ل  اعماله�ا  والهندس�ية 
خ�ط س�كة ) بغداد - س�امراء 
( وذل�ك لغ�رض اس�تئناف نقل 
املسافرين وشحن البضائع من 
العاصمة بغ�داد باتجاه مدينة 
س�امراء املقدس�ة«. وبن مدير 
عام الس�كك الحديد س�الم جر 
خ�الل اجتماعه مع املهندس�ن 
والفني�ن يف الرشك�ة والعاملن 
ع�ىل تأهي�ل خ�ط س�كة حديد 
اهمي�ة   ) س�امراء   - بغ�داد   (
االرساع بتأهيل خط الس�كة ملا 
له من اهمية يف نقل املس�افرين 
وش�حن البضائ�ع ال س�يما يف 
اي�ام املناس�بات الديني�ة الت�ي 
يش�هدها الع�راق«. واضاف ان 
»ه�ذا الخط يعد م�ن الخطوط 
الت�ي  واالس�راتيجية  املهم�ة 
ترب�ط العاصم�ة باملحافظ�ات 
الش�مالية ) بيج�ي - تكريت - 

كرك�وك («. واكد ع�ىل »أهمية 
انجاز هذا الخط يف غضون االيام 
القليلة املقبلة ليتزامن افتتاحه 
مع اع�الن الن�رص النهائي عىل 
زم�ر االره�اب يف رب�وع العراق 

الس�يد  ح�رص  اىل  باالضاف�ة 
وزير النقل السيد كاظم فنجان 
الزائري�ن  الحمام�ي يف خدم�ة 
واحياء مناطق السكك الشمالية 

لنقل البضائع واملسافرين .

وزير النقل يعلن االستعداد إلطالق جمموعة من االحتفاالت ابتهاجا بيوم النرص الكبري
استجاب حلالة خاصة واعلن تكفله مبتطلبات عالجها.. ووجه السكك احلديد بتأهيل خط »بغداد - سامراء«
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العمل: رصف راتب املعني 
املتفرغ لذوي االعاقة 
العسكريني يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

االعاق�ة  ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  اعلن�ت 
واالحتياج�ات الخاص�ة يف وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعي�ة عن تس�ليم راتب 
العس�كرين  للجرح�ى  املتف�رغ  املع�ن 
م�ن ذوي االعاق�ة والذين تم�ت احالتهم 
مؤخ�را م�ن هيئ�ة التقاع�د الوطنية اىل 
هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاقة ».واف�اد بيان 
للوزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، انه 
»تم تحدي�ث بياناتهم يف مديرية ش�ؤون 
والبال�غ  الس�ابقة  االي�ام  يف  املحارب�ن 
وبحض�ور   ، مس�تفيدا   )404( عدده�م 
املع�ن فقط م�ع املستمس�كات االصلية 
واملص�ورة للطرفن )املع�ن واملعاق ( مع 
نس�خة من التقرير الطبي للذي�ن لم يتم 
تحدي�ث بياناته�م ».واوض�ح البي�ان ان 
»التوزيع يكون من الس�اعة التاس�عة) 9 
( صباح�ا ولغاي�ة الس�اعة ) 2 ( ظهرا يف 
قاع�ة املركز العراقي - الك�وري يف وزارة 
العمل والش�ؤون االجتماعي�ة مؤكدا عىل 
»االلتزام بالتعليم�ات واملواعيد املحددة«.

واش�ار البي�ان اىل ان » التوزي�ع يش�مل 
اسماء محافظة بغداد وباقي املحافظات 

تعلن تباعا.

املوانئ: هيئة القرض الياباين تنهي اعامل 
PKG.1A مرشوع احواض الرتسيب

العراق وفرنسا يوقعان حمرض اجتامع اللجنة العراقية – الفرنسية

الكهرباء: اكثر من نصف مستهلكي الطاقة يف ذي قار بدون مقاييس

   بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر النف�ط ع�ىل اهمي�ة تعزيز 
العالق�ات االقتصادي�ة والتجاري�ة بن 
الع�راق وفرنس�ا معرا عن امل�ه يف ان 
تش�هد املرحلة القادمة تط�ورا وتعاونا 
كبريا يف كافة املجاالت ، ومنها النفطية 
والصناعية والزراعية والتجارية والنقل 
واالس�كان وغريه�ا ، ج�اء ذل�ك خالل 
اختتام اعمال اللجنة العراقية الفرنسية 
التي عقدت اجتماعها يف بغداد بحضور 
وزير الدولة لش�ؤون التجارة الخارجية 
لوم�وان(  باتيس�ت  )ج�ان  الفرن�ي 
والتوقيع عىل محرض االجتماع املشرك  

.
وق�ال رئي�س الجان�ب العراق�ي وزي�ر 
النف�ط جبار عيل اللعيبي انه ملس خالل 
لق�اءه  م�ع الوزي�ر الفرن�ي والوف�د 
املراف�ق له حرص فرنس�ا عىل توس�يع 

افاق التعاون والرشاكة بن البلدين وان 
مباحثات�ه مع الضي�ف الفرني كانت 

مثمرة ومفيدة« .
وأض�اف اللعيب�ي  ان�ه »ت�م يف اجتماع 
الَْي�وَْم  الفرنس�ية  العراقي�ة  اللجن�ة 
الخميس استعراض اهم وابرز مجاالت 
التع�اون م�ن قب�ل ممثيل ال�وزارات يف 
ه�ذه اللجن�ة ، وان الجان�ب الفرن�ي 
قدم عرضا الهم املشاريع  االستثمارية 
ومجاالت التعاون التي شملت قطاعات 

عدة«.
م�ن جانب�ه  أك�د وزير الدولة لش�ؤون 
)ج�ان  الفرن�ي  الخارجي�ة  التج�ارة 
باتيس�ت لوم�وان( عن رغب�ة بالده يف 
تعزي�ز العالق�ات الثنائية ب�ن البلدين 
العراقي�ة  اللجن�ة  وان  الصديق�ن 
الفرنس�ية خطوة باتجاه توسيع افاق 
التعاون املشرك يف املجاالت االقتصادية 
وقطاع�ات  والزراعي�ة  والصناعي�ة 

النق�ل واالس�كان والتكنلوجيا وغريها 
وان�ه وجد حرص الجان�ب العراقي عىل 

تش�جيع ودعوة الرشكات الفرنسية يف 
تنفيذ املشاريع واالستثمار يف  العراق .

    بغداد/ المستقبل العراقي

»اكث�ر م�ن  ان  الكهرب�اء  اك�دت وزارة 
نصف مس�تهلكي الطاق�ة الكهربائية يف 
محافظ�ة ذي ق�ار يس�تهلكونها ب�دون 
املش�ركن  ع�دد  ان  حي�ث  مقايي�س, 
النظامي�ن يف املحافظة يبلغ )190 الف( 
مائ�ة وتس�عون ال�ف مش�رك، يضاف 
اليهم )210 الف( مائت�ان وعرشة االف، 
اليمتلكون مقاييس ويستهلكون الطاقة 
بدون اج�ور ويرسفون يف اس�تهالكها«.

واضافت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »معظم م�ن يعرض عىل 
ه�ذا امل�رشوع م�ن املس�تهلكن الغ�ري 
نظامي�ن والذين يرسفون باالس�تهالك 

ويه�درون بالطاق�ة الكهربائي�ة ب�دون 
ان يس�ددو اجورها كونه�م متجاوزون 
ع�ىل ش�بكات التوزيع«.واش�ار البي�ان 
اىل ان » ال�وزارة اعدت احص�اءات بهذه 
االعداد والتي اكدت بان عدد مس�تهلكي 
الطاق�ة م�ن اصحاب ال�دور واملجمعات 
الس�كنية واملح�ال التجاري�ة واملصان�ع 
يف  ال�ف  اربعمائ�ة  ال�ف(   400( يبل�غ 
محافظة ذي قار, وان من لديهم اشراك 
نظام�ي )مقايي�س( ه�م )190 ال�ف( 
مائة وتس�عون الف فقط، و)210 الف( 
مائتان وعرشة االف اليمتلكون مقاييس 
ولي�س لديهم اش�راك نظامي يف مديرية 
توزي�ع الطاقة الكهربائي�ة يف املحافظة 

واقضيتها ونواحيها.

التقاعد: انجاز 36 الف معاملة لشهداء 
القوات املسلحة واحلشد الشعبي

   بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت رشكة تس�ويق النفط العراقية )س�ومو(، عق�د تصدير النفط الخام 
م�ن حق�ول كركوك اىل ايران.ونقل بي�ان لوزارة النفط ع�ن مدير عام الرشكة 
عالء اليارسي قوله انه« وقع الس�بت مع ممثل وزارة النفط اإليرانية )هدايات 
زاده( هذا االتفاق الذي س�وف يس�هم يف اضافة منفذ تصدي�ري جديد للعراق 
يش�كل اضافة يف ترصيف نفط كركوك وتحقيق جدوى اقتصادية للعراق حيث 
يوفر للبلد تكاليف عمليات نقله اىل الجنوب الغراض التصدير فضال عن تعزيز 
العالق�ات االقتصادي�ة م�ع دول الجوار«.وأك�د اليارسي »بان رشكة تس�ويق 
النفط العراقية س�تبداً قريباً بتصدير الكميات املتفق عليها اىل ايران بعد طرح 
مناقصة نقل هذه الكميات عر الحوضيات والصهاريج واالتفاق مع الرشكات 
املتخصصة له�ذا الغرض«.وكان وزير النفط جبار ع�يل اللعيبي أعلن التوقيع 
ع�ىل اتفاق بن العراق وإيران ينص عىل قيام العراق بتصدير النفط من حقول 
كرك�وك اىل ايران بمعدل من 30-60 الف برميل باليوم قابلة للزيادة عن طريق 

الحوضيات لحن االنتهاء من مد أنبوب نفطي لهذا الغرض.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مدير عام هيئ�ة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة املالية، احمد عبد الجليل 
الس�اعدي، األحد، عن انجاز 36 ألف معاملة لش�هداء القوات املسلحة والحشد 
الش�عبي، مؤك�دا اع�داد خطة خ�الل الع�ام الحايل تتمث�ل بمكنن�ة املعامالت 
التقاعدية.وقال الس�اعدي يف ترصي�ح اطلعت عليه »املس�تقبل العراقي« ، إن 
»املدة القليلة املاضية، ش�هدت انجاز 40 ألف معاملة تقاعدية للش�هداء الذين 
اعدموا يف زمن النظام املباد من املش�مولن بقانون مؤسس�ة الش�هداء، عالوة 
عىل اكثر من 86 الف معاملة سجن سيايس، وما يقرب من ال� 36 ألف معاملة 
لشهداء القوات املسلحة والحشد الشعبي، واكثر من 217 الف معاملة تقاعدية 
لعموم موظفي الدولة حتى االن«.وأضاف أن »الهيئة تعمل عىل انجاز املعامالت 
التقاعدية ملوظفي الدولة وضحايا االرهاب والش�هداء من العس�كرين وقوى 
االمن الداخيل املحالن عىل التقاعد واملصابن والش�هداء«، مؤكدا »اعداد خطة 
خالل العام الحايل تتمثل بمكننة املعامالت التقاعدية«.واش�ار الساعدي إىل أن 
»الهيئة قطعت شوطا كبريا بهذا املجال النجاز املعامالت التي كانت تتأخر ملدة 
تصل اىل س�تة اش�هر كحد ادنى، وق�د يصل لدى بعضها اىل عام�ن«، مبينا ان 
»فري�ق العمل الذي ش�كلته الدائرة للوقوف عىل اس�باب التأخري، توصل اىل ان 

جزءا منها يتعلق بالدائرة واالخر بدوائر املتقاعدين بمؤسسات الدولة.

التجارة تبحث تعزيز التعاون يف املجاالت االقتصادية مع فرنسا
   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة سلمان 
الجمي�يل مع وزير التج�ارة الفرني جان بابتيز يل 
مو يان مجمل العالقات الثنائية بن البلدين السيما 
يف املجاالت االقتصادي�ة والتجارية وتعزيز الفرص 
االس�تثمارية«.جاء ذل�ك ع�ىل هام�ش مش�اركة 
الوزيري�ن يف اعمال امللتقى االقتصادي الثاني عرش 
ال�ذي ينظمه املجل�س العراقي –الفرن�ي الرباب 
العم�ل و الذي انطلقت اعماله االربعاء يف العاصمة 

بغداد«.
ونقل بيان تلقته »املستقبل العراقي« ان »الجانبن 
العراقي والفرني تن�اوال عددا من القضايا املهمة 
الت�ي تتعلق بخط�ط الحكوم�ة العراقي�ة الرامية 
إلعادة االعمار للمناطق املحررة وامكانية مساهمة 
الرشكات الفرنسية يف تنفيذ املشاريع االستثمارية 
الس�يما يف مج�ال البن�ى التحتية«.واك�د الجمييل 
ان »الخط�ة املتعلقة بإعادة االعم�ار ان الحكومة 
وضع�ت ه�ذه الخطة يف ثالث مس�ارات اساس�ية 
تس�تهدف تحقي�ق التنمية البرشي�ة واالجتماعية 

وكذلك التنمي�ة االقتصادية فضال عن تأهيل البنى 
التحتية« .واوضح ان »حاجة العراق إلعادة االعمار 
تق�در ب�100 ملي�ار دوالر عىل مدى عرش س�نوات 

تب�دأ م�ن ع�ام 2018 ».واضاف ان »ه�ذه االموال 
س�يتم توفريه�ا م�ن خ�الل ماس�يتم تخصيصه 
ضمن املوازنات الس�نوية االس�تثمارية وكذلك عن 

طريق فتح افاق االس�تثمار ام�ام القطاع الخاص 
واملس�تثمرين االجانب ، فضال عما سيحصل عليه 
العراق من منح ومس�اعدات دولية«.مشريا يف هذا 
الخصوص إىل الجهود املبذولة حاليا القامة املؤتمر 
ال�دويل للمانحن الذي من املؤمل انعقاده يف ش�هر 
شباط من العام املقبل.ونوه الجمييل إىل ان العراق 
يع�ول عىل الدعم الدويل لتمكن الحكومة من تنفيذ 
برامجها التنموية السيما فيما يتعلق باعادة االعمار 
الت�ي تتطلب توف�ري العيش الكريم البن�اء املناطق 
املح�ررة وتوفري ف�رص العمل املناس�بة للش�باب 
وتعويض املواطنن عن خسائرهم الجسيمة وبناء 
املدارس واملستش�فيات .مبينا ان حاجة العراق من 
امل�دارس التقل ع�ن 7 االف مدرس�ة , داعيا رجال 
االعمال والرشكات الفرنسية إىل الدخول لالستثمار 
يف العراق .م�ن جانبه اكد وزير التجارة الفرني يل 
مو يان ان فرنس�ا مستعدة لتقديم كل انواع الدعم 
للع�راق وان ال�رشكات الفرنس�ية لديه�ا امكانات 
جيدة يمكن توظيفها إلعادة االعمار وبناء املدارس 
وسوى ذلك من املشاريع عىل وفق االولولويات التي 

تقدمها الحكومة العراقية .

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة القرض الياباني التابعة للرشكة العامة ملوانئ العراق عن اكتمال 
 .»1A.PKGمرشوع احواض الرسيب

وقال مدير عام الرشكة رياض س�وادي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان 
»هذا املرشوع يعد االول ضمن املش�اريع الس�بعة الواقع�ة يف الضفة الرشقية 
املقابلة مليناء خور الزبري بطاقة استيعابية حوايل 9 مليون مر مكعب وبطول 
س�دات ترابية 8500 مر مع طريق واصل للحوض بطول 2400 مر من جهة 

الر مع رصيف لزوارق الحفر بواجهة بحرية 15 مر وطول 53 مر«. 
واضاف س�وادي »كما ويتضمن حوض النفاض انابيب ترصيف بعدد خمسة 

انابيب بطول 12 مر لكل أنبوب«. 
 ،1B.PKG واش�ار اىل »اكم�ال االعمال االرضي�ة للرصيف الخدمي للحف�ارات
الواقع عىل قناة خور الزبري بطول 250 مر وبعرض 150 مر مع طريق واصل 
للرصيف بطول 678 مر مع س�ياج أمني بطول اكثر 1000 مر وأربع شوارع 

داخلية مع بوابة بعرض 8 مر«. 
واوض�ح البيان »كما س�يتم خ�الل املرحلة الثاني�ة اكمال الرصي�ف الخدمي 
للحف�ارات العمالقة بواجهة 500 مر ويس�توعب اربع حف�ارات بوقت واحد 
وه�و املرشوع الثاني املس�مى PKG.4 والذي يتضمن كذل�ك رصيف نفطي يف 
خ�ور الزبري بواجهة 340 مر حيث تمت اإلحالة عىل احدى الرشكات اليابانية 

) رشكة متسوبييش ( والهيئة بقيد اعداد مسودة ذلك العقد .

سومو توضح تفاصيل عقد تصدير 
نفط كركوك اىل إيران
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رضبة لعملية السالم
          جيمس زغبي

ربما ال أس�تطيع أن أعد أو أحيص 
األس�باب الت�ي تجع�ل م�ن قرار 
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب 
االعرتاف رسمياً بالقدس عاصمة 
لالحتالل اإلرسائي�ي قراراً خطرياً 
وغ�ري مس�ؤول، ولك�ن دعون�ي 
أسلط الضوء هنا عىل جوانب من 
املخاوف الجوهرية: فعىل رغم أننا 
نش�أنا عىل القلق من س�ماع تلك 
العب�ارة القديم�ة: »نهاية عملية 
الس�الم«، إال أن�ه يب�دو أن ق�رار 
ترامب، يف واقع األمر، كان املسمار 
األخ�ري يف نعش أي ح�ل تفاويض 
الفلس�طيني.  اإلرسائيي  للرصاع 
ويف املق�ام األول ل�م تع�د هن�اك 
عملية سالم، بعد أن تم استبدالها 
ب»حبس األنف�اس« بينما ينتظر 
واإلرسائيلي�ون  الفلس�طينيون 

وا  مس�اعدي ترامب لك�ي ُيحضرّ
»صفق�ة الق�رن«. ومن املفرتض 
أنه عندما يت�م تقديم »الصفقة« 

تبدأ املفاوضات.
واالع�رتاف األمريك�ي م�ن جانب 
واحد بالق�دس ال يفصل يف إحدى 
أكث�ر قضاي�ا الرصاع حساس�ية 
فحسب، ولكنه يصب أيضاً بشكل 
غري مت�وازن يف مصلحة إرسائيل. 
الس�الم«  »عملي�ة  بداي�ة  ومن�ذ 
خط�آن  هن�اك  كان  املع�ارصة، 
قاتالن قوض�ا الجهود كافة هما: 
اختالل الق�وى ملصلحة إرسائيل، 
والتحيز األمريكي الواضح مساندة 
�خ ترامب كال  لالحت�الل. وقد رسرّ
الخطأين، وكاف�أ العنارص األكثر 
تعصباً وتعنت�اً يف إرسائيل، بينما 
والع�رب  الفلس�طينيني  أضع�ف 
مم�ن وضع�وا ثقته�م يف ال�دور 
األمريك�ي. ويظهر قرارا االعرتاف 

بالقدس عاصم�ة إلرسائيل وبدء 
إجراءات نقل السفارة األمريكية، 
املتح�دة  الوالي�ات  أن  بوض�وح، 
»ليست وسيطاً نزيهاً«. وال يمكن 
لدعوة الرئي�س للطرفني ملواصلة 
الرتكي�ز ع�ىل عملي�ة الس�الم أن 

تخدع أحداً.
والبد م�ن تذك�ر أنه عندم�ا مررّر 
الكونجرس »قانون نقل السفارة 
إىل القدس« يف عام 1995، اعتربه 
»الجمهوري�ني«،  واضع�وه م�ن 
الذي�ن تعاونوا مع ح�زب الليكود 
اإلرسائيي، »قرصاً مسموماً« من 
شأنه تدمري »اتفاق أوسلو«، الذي 
لم يكن قد م�ررّ عليه وقت طويل. 
وق�د كان الس�بب يف أن الرؤس�اء 
األمريكيني الذين تعاقبوا منذ ذلك 
بند »اإلسقاط«  الحني استخدموا 
تف�ادي  ه�و  تطبيق�ه  لتأجي�ل 
تناول ذل�ك »القرص املس�موم«، 

والحف�اظ عىل بع�ض مصداقية 
عملية »صنع السالم األمريكية«، 
إىل أن جاء ترامب وتناول القرص 

وابتلعه.
وي�درك كل من واضع�ي القانون 
والقوى املعادية للسالم يف إرسائيل 
الق�دس  أن  املتح�دة  والوالي�ات 
ليس�ت مس�ألة يمكن العبث بها، 
فه�ي ليس�ت أي�ة مدين�ة، وإنما 
ه�ي مح�ور لألدي�ان الس�ماوية 
الثالث�ة. ولذلك الس�بب، اعتربها 
التقس�يم« يف  مهندس�و »خط�ة 
األمم املتح�دة »منطق�ة دولية«. 
ولذات الس�بب أيضاً، عندما احتل 
الكيان اإلرسائيي الجانب الغربي 
م�ن املدينة يف ع�ام 1948، وأعلن 
الق�دس عاصم�ة له، ل�م يعرتف 
املجتم�ع الدويل بذلك الق�رار أبداً. 
وواص�ل االحتالل تحدي�ه يف عام 
1967، عندم�ا احتل بقية املدينة، 

الق�دس برشقه�ا وغربها  وأعلن 
اً عىل أنها  »القدس الكربى«، مرصرّ
»عاصمة أبدية« له! وذلك االنتهاك 
الغاش�م للقان�ون ال�دويل أدانت�ه 
األم�م املتحدة باإلجم�اع. ويف ذلك 
الس�ياق، يضع قرار ترامب »ختم 
املوافقة« األمريكي عىل سجل من 
االنته�اكات اإلرسائيلية طوال 70 
عام�اً للقانون ال�دويل والقرارات 

األممية.
وأما بالنس�بة للعرب واملسلمني، 
ف�إن الق�دس أضحت رم�زاً قوياً 
يمثل قرناً من خيانة الغرب. ومثل 
قضية فلسطني، يثري ذكر القدس 
نك�ث الوعود واالحت�الل الوحيش 
م�ن قب�ل الق�وى االس�تعمارية 
واالس�تيطانية وضي�اع التاري�خ 
وإن�كار الحقوق األساس�ية. ويف 
ر الجمهور  كثري من األحي�ان أذكرّ
األمريكي بأن القدس هي بالنسبة 

للعرب واملس�لمني مث�ل »مجزرة 
الركب�ة الجريح�ة« التي وقعت يف 
عام 1890، بالنس�بة لألمريكيني 
األصليني. فالقدس جرح ال يندمل 
يف قلب العرب واملسلمني. وبقراره 
اآلثم العف�و عن جرائ�م إرسائيل 
واالعرتاف بسيطرتها عىل املدينة، 
ف�إن ترام�ب صبرّ املل�ح عىل ذلك 

الجرح.
ولقد كان من الالمب�االة واملزعج 
أن يقرن الرئيس األمريكي قراره 
املس�تفز بدعوة الفلسطينيني ألن 
يحافظوا عىل رباطة جأشهم وأن 
يبقوا مس�املني، وكأنه يقول: »يف 
الحقيقة ال أك�رتث ملا عانيتموه، 
وال أكرتث ملدى جور وجرم األفعال 
اإلرسائيلي�ة.. عليكم أن ترتاجعوا 

وتتقبلوا!«.
وأود أن أذك�ر ب�أن واق�ع الحياة 
داخ�ل  للفلس�طينيني  اليومي�ة 

وخ�ارج الق�دس مأس�اوي، فقد 
القدس  فصل االحتالل اإلرسائيي 
الضف�ة  بقي�ة  ع�ن  الرشقي�ة 
ع سياس�اته بخنق  الغربية، ورسرّ
حي�اة الع�رب يف الق�دس، ومن�ع 
منازله�م  ودم�ر  توظيفه�م، 
ورسق أراضيه�م، وهو ُيخضعهم 
لسياس�ات تمييزية تنتهك أبسط 
الحقوق اإلنس�انية، ويشكل ذلك 
كله اختباراً لصرب وجلَد الس�كان 
الفلسطينيني يف الضفة والقدس.

وبينما يتذكر األمريكيون السابع 
من ديسمرب يوم الهجوم عىل ميناء 
»بريل هارب�ور« باعتب�اره »يوم 
العار«، فإن العرب والفلسطينيني 
سيذكرون السادس من ديسمرب، 
باعتب�اره الي�وم الذي س�دد فيه 
القاتل�ة  الضب�ة  تل�ك  ترام�ب 
يف  والع�دل  للس�الم  واملش�ؤومة 

األرايض املقدسة.

سقوط تركيا
يف براثن املافيا

          راين جينجراس 

قضي�ة رضا رضاب، رجل األعمال الرتك، ش�أن غريها م�ن القضايا يف تركيا 
هي مؤرش إىل ظاهرة أوس�ع: انبعاث الجريم�ة املنظمة. ففي العقد األخري، 
توس�عت التجارة غري املرشوعة والتهريب توس�عاً ضخماً. ويعود شطر من 
هذه الظاهرة اىل اندالع الحرب األهلية الس�ورية يف 2011 وتدهور الش�ؤون 
الداخلية العراقية اثر بروز »داعش« يف 2014. وس�اهمت االضطرابات هذه 
يف انفجار التهريب عىل طول الحدود الجنوبية. وعىل س�بيل املثل، نصب ابرز 
جه�از ملكافحة تجارة املخدرات، إدارة مكافحة التهريب والجريمة املنظمة، 
ح�واىل 800 مكمن يف قضاي�ا تهريب النفط يف 2009، ولك�ن عدد مثل هذه 
العمليات يف 2014، ارتفع اىل نحو 5 آالف عملية. ويف 2014، أكثر من 8000 
ش�خص دخلوا الس�جن بتهمة تهريب الهريويني. وهذه الزيادة هي ضعفا 

أرقام 2009، وخمسة أضعاف ما كانت عليه يف 2001.
وب�روز الصناعات غري املرشوع�ة يف تركيا وثيق الصل�ة بأردوغان وإدارته. 
فالحكوم�ة ه�ذه أخفق�ت يف جب�ه ه�ذه التحدي�ات، والت�زم املس�ؤولون 
الحكومي�ون الصم�ت إزاء ارتفاع نس�بة التهري�ب. وقاومت أنق�رة طويالً 
الدعوات الدولية إىل غلق حدودها مع سورية، عىل رغم تدفق مقاتلني أجانب 
من األرايض الرتكية إىل سورية. ولم تبدأ أنقرة بتشييد جدار عىل طول الحدود 
مع س�ورية، إال يف آب 2016، اثر االجتياح الرتكي. ونزوالً عىل الضغط الدويل 
إث�ر تقارير عن ارتفاع نس�بة تهريب النفط بني تركي�ا واألرايض الواقعة يف 
أيدي داعش، صادرت الس�لطات الرتكية 100 ط�ن من النفط املهرب يف آذار  

املنرصم، وأوقفت عدداً من املهربني.
ويب�دو أن الحكوم�ة الرتكي�ة ضالع�ة مب�ارشة يف النش�اطات الجرمي�ة. 
واملؤرشات البائنة اىل الضلوع هذا برزت يف 2013، اثر توقيف املدعني األتراك 
رضاب وأبن�اء 4 نواب من الحزب الحاكم بتهمة تبييض األموال والرش�اوى 
والتهرب من العقوبات. وعىل رغم استقالة عدد من نواب »العدالة والتنمية« 
اث�ر التحقيق، ش�ن أردوغان حملة ض�د إدارة مكافح�ة التهريب والجريمة 
املنظمة، واتهمها وغريها من األجهزة بتنظيم »انقالب قضائي«. ويف كانون 
الثان�ي 2014، اثر تس�لمه الرئاس�ة، ُط�رد آالف من الضب�اط واملوظفني يف 
ال�وزارة هذه أو نقل�وا اىل مناصب أخرى. وبعد ش�هر، أُطلق رساح رضاب، 
وأغلقت قضيته. ويف نيس�ان 2015، ألغت الحكومة الرتكية عتبة املبلغ الذي 
يسمح للمس�افرين بحمله اىل البالد لتشجيع االستثمارات الخارجية. ولكن 
ه�ذه الخطوة أقلق�ت املراقبني الدولي�ني الذين لطاملا دعوا تركي�ا اىل تعزيز 

قوانني مكافحة تبييض األموال.
ويف آذار2016، أص�درت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة تقري�راً تن�اول الت�زام 
املس�ؤولني األت�راك معايري الش�فافية ونجاع�ة إجراءته�م يف اإلرشاف عىل 
القط�اع املايل، وخل�ص التقري�ر إىل أن أوالي�ات مكافحة التبيي�ض الرتكية 
»ضعيف�ة وتفتقر إىل أدوات وخربات املكافحة عىل أمثل وجه«. وقبل ش�هر 
م�ن ص�دور التقرير هذا، ب�ارش املدع�ون اإليطاليون تحقيق�ات حول بالل 
اب�ن أردوغان البكر، ودارت التهم ع�ىل ضلوعه يف تبييض األموال. وعىل رغم 
إس�قاط التهم وطي التحقيق، ترتدد يف مصاعب بالل القانونية أصداء التهم 
القضائي�ة التي وجهت إىل رشكاء وال�ده يف 2013. وأغضبت هذه الحوادث 
األت�راك، ولك�ن محاول�ة االنق�الب يف 15 تم�وز )يولي�و( 2015 وعملي�ات 
»التطهري« واالعتقاالت التي أعقبتها، ساهمت يف إخماد الغضب هذا. واتهام 
أردوغان فتح الله غولن بأداء دور راجح يف محاولة االنقالب، قورّض صدقية 
تهم الفس�اد والرش�اوى الصادرة يف 2013 يف عني األتراك ووس�ائل اإلعالم. 
وزع�م الحكومة أن إدارة مكافحة التهريب والجريم�ة متواطئة يف االنقالب 
حم�ل األت�راك ع�ىل حس�بان أن موظف�ي غول�ن وراء التحقيق�ات األخرى 
لتقويض الحكومة الرتكية. وعليه، يف 2014، أسقط قاٍض تركي حكماً عىل 
زعيم مافياوي بارز، سيدات بيكري، الذي صار يدور يف فلك أردوغان. ونرشت 
صح�ف يومي�ة مؤيدة للحكومة ص�ور أردوغان وهو يعان�ق بيكري يف حفل 
زف�اف عضو بارز يف »العدال�ة والتنمية«. وهذه الح�وادث هي وراء انطباع 
سائد: تركيا تتحول إىل دولة مافيا. وتشري إحصاءات إدارة مكافحة التهريب 
والجريم�ة، بعد طرد أردوغان واعتقاله آالفاً من موظفيها، إىل أن 78 يف املئة 
من املوقوفني بتهم الفساد ينتمون إىل »تنظيم غولن اإلرهابي«، وإحصاءات 
2016 تش�ري إىل أن نس�بة التحقيقات يف الجرائم املنظمة التقليدية تراجعت 

تراجعاً كبرياً.
وإىل وق�ت قريب، كانت تركيا رشيكاً يعتد به يف مكافحة اإلرهاب والجريمة 
املنظم�ة. ول�م تعد هذه حاله�ا اليوم. ويف س�ياق الخالف�ات العميقة حول 
الخيارات يف سورية، يبدو أن العالقات األمريكية– الرتكية يف أدنى مستوياتها 
من�ذ عقود. وقد يتع�ذرّر ردم الهوة بني أنقرة وبني واش�نطن أو بروكس�يل. 
ل�ذا، حريٌّ بصناع القرار الغربيني احتس�اب هذه الوقائع وإعداد سياس�ات 
تتماىش معها عوض انتظار تعاون مس�تقبي والتعويل عليه. وتربز الحاجة 
إىل التزام إس�رتاتيجيات تحم�ي أمريكا وحلفاءها من أخط�ار قد تنجم عن 

تفاقم فساد الدولة الرتكية.

تظل القدس العاصمة األبدية لفلسطني

كبح النار والغضب

          نايف عبوش

الش�ك ان الح�ال الراه�ن لألم�ة العربية 
خاصة، واألمة اإلس�المية عامة، يتس�م 
الت�رشذم،  بالتجزئ�ة،  مع�روف،  كم�ا 
امل�ايل،  والفس�اد  األمن�ي،  واالضط�راب 
واألخالقي، والبطالة السافرة، وانخفاض 
اإلنتاجية، واالعتماد عىل الخارج حتى يف 

رغيف الخبز، والدواء.
وغن�ي عن البيان أن تداعيات هذا الوضع 
املرتدي قد تجلت بظاهرة إحباط جمعي، 
وعج�ز متصاغ�ر أم�ام الغ�ري، وخاصة 
فيم�ا يتعل�ق بالنظام الس�يايس العربي، 
األم�ر الذي عط�ل تفجري طاق�ات األمة، 
الكامن�ة منها،واملرئي�ة، عىل حد س�واء، 

وأخر عملية نهوضها املعارص، وبطريقة 
السياسية، واالقتصادية،  التبعية  عمقت 
اإلرادة  حري�ة  وقي�دت  والتكنولوجي�ة، 
العربية اإلس�المية إىل ح�د بعيد، وأنتجت 
باملحصل�ة س�لوكا ذيلي�ا تابع�ا للغرب، 
قاد إىل اس�تالب حض�اري واضح، خلخل 
الكثري من قي�م األمة، بما في�ه التفريط 
الديني�ة.ويف خض�م دوامة  بمقدس�اتها 
ه�ذا الوض�ع امل�زري للعرب، يأت�ي قرار 
الرئيس األمريكي ترامب، باعتبار القدس 
عاصمة أبدي�ة للكيان الصهيوني املحتل، 
اس�تخفافا رصيحا بالعرب، واستهجانا 
بهم، وانحيازا واضحا للكيان الصهيوني، 
وتج�اوزا ل�كل الق�رارات الدولي�ة، بم�ا 
فيه�ا الق�رارات الخاصة بح�ل الدولتني، 

ليشكل طعنة لهم يف الصميم، من حليف 
كان�وا يعلقون علي�ه الكثري م�ن اآلمال، 
للوصول إىل تسوية عادلة للرصاع العربي 

الصهيوني.
وإزاء ه�ذا املوق�ف الصل�ف، ومع ضعف 
الح�ال املنهك للع�رب بحس�ابات القدرة 
العس�كرية املج�ردة، وتخلخ�ل الوض�ع 
األمن�ي الداخ�ي، والرصاع�ات املذهبية، 
والطائفي�ة، فإنه�م ال يزال�ون يمتلكون 
يف جعبته�م الكث�ري م�ن عن�ارص القوة، 
لرفض قرار الرئيس األمريكي، والوقوف 
بوجه�ه بق�وة، بم�ا لديهم م�ن طاقات 
كامن�ة، يف مقدمته�ا اس�تخدام س�الح 
النف�ط، ومقاطعة الدول التي تس�تجيب 
له�ذا الق�رار، وت�رشع بنق�ل س�فارتها 

إىل الق�دس، ناهي�ك عن اس�تخدام البعد 
الجغ�رايف االس�رتاتيجي للوط�ن العربي، 
وعم�ق جماه�ري األم�ة.والن املوض�وع 
أصب�ح أم�را واقع�ا، وق�رارا ج�ادا، من 
قب�ل اإلدارة األمريكي�ة، ولم يع�د مجرد 
تكهن�ات، فان األم�ر يتطلب م�ن العرب 
جميعا، الوقوف الحازم بوجه هذا التوجه 
الخبيث، واس�تخدام الكامن من طاقتهم 
الذاتي�ة، بما فيها النفط، ودون تهيب، او 
ت�ردد، ودون تعويل عىل أي مس�اومات، 
او صفق�ات م�ع اإلدارة األمريكية، ألنها 
بهذا القرار حسمت أمرها، بانحياز التام 
للكيان الصهيوني، وأس�دلت الستار عىل 
حياديته�ا املزعوم�ة، كوس�يط نزي�ه يف 

الرصاع العربي الصهيوني.

          جورج ويل

كانت املرة األوىل التي اسُتخدمت فيها األسلحة النووية 
يف الس�ادس من أغس�طس ع�ام 1945، وتلته�ا املرة 
الثانية بع�د ثالثة أيام أخرى. ويعت�رب عدم وجود مرة 
ثالثة من�ذ ذلك الحني، بمثابة دليل ع�ىل مهارة واتزان 
12 رئيس�اً أمريكي�اً وكث�ري م�ن األش�خاص اآلخرين 
داخ�ل الوالي�ات املتح�دة وخارجه�ا. ولك�ن يف الوقت 
الراه�ن، تتزام�ن العدوانية النووية لكوريا الش�مالية 
مع ترصيحات متهورة وتغريدات ساخرة وأدلة أخرى 
عىل رعونة وعدم اس�تقرار اإلدارة األمريكية يف العرص 
الن�ووي الحايل. ويش�جع ذل�ك ع�ىل رضورة التفكري 
بشأن توزيع املس�ؤوليات الدستورية يف حالة الحرب، 

خصوصاً سلطة استخدام األسلحة النووية.
وللم�رة األوىل منذ 41 عاماً، عقد الكونجرس، الش�هر 
املايض، جلس�ة استماع للنظر يف قانون الطاقة الذرية 
الذي تم إقراره يف 1946، والذي يمنح الرؤس�اء سلطة 
حرصي�ة الس�تخدام األس�لحة النووي�ة. وق�د ُعقدت 
مناقش�ة جادة حول م�ا إذا كان أي أمر رئايس خاص 
باس�تخدام هذه األس�لحة ق�د ال يك�ون »قانونياً« أو 

رضورياً أو مالئماً.
وع�ىل رغ�م م�ن أن مقتضي�ات إدارة األزم�ة يف عرص 
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، تستلزم رسعة 
املش�اورات واتخاذ القرارات، وتقتيض مصداقية الردع 
أن يعلم الخصوم أن الرئيس يمكنه الترصف يف غضون 
دقائق، إال أن صالحية اس�تخدام أسلحة نووية، مثلما 

قي�ل يف »جلس�ة اس�تماع الكونج�رس«، »مالزم�ة« 
لس�لطة »خوض الوالي�ات املتحدة للح�رب«، وهو ما 
يعني بطريقة عملية، أن الرئيس ترامب يمكنه إطالق 
»النار والغضب« ضد كوريا الشمالية، من دون السعي 
إىل موافقة الكونجرس أو حتى التش�اور معه. ويمكن 
أن يح�دث ذل�ك حتى ل�و لم تهاج�م كوريا الش�مالية 
الواليات املتحدة، أو حتى توش�ك عىل فعل ذلك. وهناك 
سلس�لة طويل�ة من الس�وابق التي تمي�ل إىل رشعنة، 
وليس تربي�ر، صالحية الرئيس يف خ�وض الحروب، ال 
سيما أن الواليات املتحدة خاضت حروباً كثرية منذ أن 
أعلنت الح�رب يف الخامس من يونيو عام 1942. وعىل 
مررّ العقود، أصبح الكونجرس يف موقع املتفرج بش�أن 

الحروب.
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حماور يف فلسفة أمني الرحياين
يضم كتاب “محاور في فلس�فة أمين الّريحاني” لمجموعة من الباحثين، 
الصادر حديثاً عن مؤسسة الفكر اللبناني، اثنين وعشرين بحثاً، ويشتمل 

على عشرة محاور منها: 
فلس�فة النش�وء االجتماعي والترّقي الروح�ي، الفلس�فة العالئّية، مرآة 
صوفّية، فلس�فة وحدة الوج�ود ووحدة األديان، تجلّّي�ات الفكر النقدي، 
اإلس�الم وفلس�فة نيتش�ه، فلس�فة االلتزام القوم�ّي، وفلس�فة النزوع 

اإلنساني وروح الزمان. 
ومن بحوث الكتاب “لخطاب الفلس�في في رواية الّريحاني زنبقة الَغور” 
لسلمى عبدالله، “الفلسفة العالئّية عند الّريحاني” لسافو كرم، “الّريحاني 
أم�ام مرآة صوفّية” بقلم س�عاد الحكيم، “وحدة الوج�ود عند الّريحاني” 

لنتالي خوري غريب، “نقد الفكر الديني” بقلم نائلة أبي نادر. 
والب�ارز في ه�ذا الكتاب الموس�وعي ما يتضّمنه من مقارن�ات ثرّية بين 

الّريحاني وعدد من الفالسفة العرب والعالميين واتجاهاتهم الفلسفّية.

 الكثير  مما قيل س�ابقاً في شأن الرواية التي 
قبله�ا “الموت ف�ي وهران”، ينطب�ق إلى حد 
كبير على رواية تماس�خت  لكاتب الجزائري 
الحبيب الس�ائح – الصادرة عن، دار القصبة، 
الجزائ�ر 2002.لكن�ه ال يمنحها ما تس�تحق 
وال يس�عنا الكالم فيها، فق�د فاقت كلَّ قول.. 
تع�ّددت فيها الش�خوص وتع�ّددت األحداث، 

وتعّددت األماكن.. 
تس�ّجل لحقب�ة دموي�ة وحش�ية اضط�ّرت 
المثق�ف ألن يهجر جزائ�ره وهو ابُنها.. ومن 
لم يعايش تل�ك المرحلة وما قبلها وما بعدها 
في وقته�ا فليعايْش�ها من خالل ه�ذا العمل 

الفنّي الرائع!!

متاسخت

          حسن المهدي

حين يفق�د القمر أبجدي�ة الحب فوق 
لس�ان الليل ، تختفي أغنيات ألحب في 
غيوم إلكترونية قاتمة ويصبح الحبر 

امطار دم تلون عذرية البراعم لتجعلها 
أكثر موائمة لتئتة الوقت الضحل ..

وعل�ى الجان�ب اآلخ�ر له�ذه الم�رآة 
المس�تفزة ، فالمس�افة بين األجساد 
والقل�وب ليس أكث�ر من ش�عر امرأة 

يغط�ي الخل�ود العظي�م ال�ذي يغلف 
عطر الليل الرجيم هذا .. في الكابوس 
، ضلل�ت ارق�ب عاش�قين كان�ا ب�ال 
طريقهم�ا  يتبع�ان  أصاب�ع  طبع�ات 
المغب�ر للوصول الوج الل�ذة ، لكن ما 

أن ب�داءا يحص�دان حقيق�ة الفوضى 
فوق )س�طح المكت�ب ( حتى بدوا لي 
أش�به بقن�ان األرض . البقعة العمياء 
التي طفت فوق س�طح البحيرة أودت 
برقص�ة البجع فيم�ا امت�الء الفضاء 

تماما بش�حنات االلكت�رون والنجوم 
تالشت ..  تأخر األمير كثيرا عن موعد 
فك طالسم العبودية ، وريش البجعات 
تلط�خ كلية بالنفط األس�ود .. ياالهي 

...م قادرا أن أطيق أكثر ....

فوضى االلكرتون

خان الشابندر : حتوالت الزمان واملكان
           أمين غانم 

كم هي قاسية تلك الحيرة التي تتساوى 
ف�ي  ،تس�ري  التناقض�ات  كل  عنده�ا 
األذهان ببرودة كل النزعات واإليحاءات 
المبهمة ،المعنى للحب ،المغزى للكتابة 
،والمتع�ة لإلب�داع ،إيغال في فلس�فة 
الوج�ود مج�ددا بإع�ادة كل ال�دالالت 
لمبدأه�ا االول دون اإلكتراث لراهن كل 
الحضارات والثقاف�ات ،ضرب من ردة 
ال�ذات بمفرده�ا لجدليات كث�ر لطالما 
تجاوزتها األمم نس�بيا ،لكنها هنا تبدو 
كمحاولة للسفر بعيدا على ظهر الرموز 
األزلي�ة الس�يما تل�ك الت�ي ماتفتأ  في 
إستدعاءاتها المغرية للفن بمنح إنسانه 
طاقة مثلى للعودة .هكذا بدا عالم محمد 
حياوي ،كس�ديم لاليقين ،لالقدرة على 
التوقف عن�د المرام�ي القطعية للفعل 
والحركة ،تاركا كل مايدور في المخيلة 
لفلس�فات الماوراء والمابع�د ،ليعطي 
الخيال مجاال أوسع من خياالت أبطاله 
،جم�وح س�حري اليخ�ل بموضوعية 
األحداث ب�ل يوازيها كبعد جمالي حينا 
، ويؤازره�ا حينا آخرا م�ن الخلف ،في 
إنتش�االت مباغتة للشخوص من براثن 
س�وداوية محدق�ة ،لتمض�ي الحكاية 
ف�ي توليف الخي�وط الرفيعة ،كمعادلة 
النفس�ي ألفراده�ا  للت�وازن  حافظ�ة 
،تتدف�ق بتش�ويق س�لس ،ضافية على 
تح�س  غش�اوات  المرعب�ة  الوقائ�ع 
والت�رى ،ك�ي تنزلق تباعا م�ن وجدان 
المتلقي ،فال أث�ر للتفجير عند المتلقى 

،فالعاطف�ة تحتش�د بمعي�ة الخي�وط 
القطني�ة ،صعودا وهبوط�ا للحكاية  ، 
لتسقط الش�خوص بشكل جماعي في 
مش�هد غرائبي أخير . إنه عالم غامض 
ربما يبدو كخصوصية س�ردية التبغي 
الكشف عن نفسها ،لكنها ايضا الترتأي 
أن تتح�ول لمعالج�ات رمزية ش�افية 
لبؤس جماع�ي مطبق ، بقدر ماتمضي 
كالحقائ�ق ف�ي إرتخاءاته�ا المؤلم�ة، 
أشبه بإتكاءات الجسد المتهاوي لجذع 
ش�جرة ظليلة ،لتتوزع بطوالت السرد 
كم�آالت لح�روب وأح�داث ،إنتصارات 
وإنكس�ارات ألكثر من نص�ف قرن من 
الزمن ،شكلت بمجملها مستقبل جيلين 
او أكثر في بالد الرافدين ،هند إنتفاضة 
الجن�وب 91 وغزو الع�راق 2003 ،ابو 
حس�نين المص�ري وس�ائق التاكس�ي 
الرجل الخمسيني المحروق اليد معركة 
القص�ف  غائ�ب  ،ام   1980 القادس�ية 
العشوائي والوحش�ي لجيش اإلحتالل 
االمريك�ي ،ضوي�ة الهجمة الوحش�ية 
على المرأة في غياب القانون وسقوط 
من�ذ  رادع  إخالق�ي  كضمي�ر  الدول�ة 
2003  . هك�ذا جمع حياوي قصاصات 
األلم العراقي بأن�اة ،ليضعها كخلفيات 
مقتضبة ألبطال نازفين ،محاولة ذكية 
للتخفيف عن كاهل السارد ،او باألحرى 
العم�ل على تعدد الرؤي�ة اإليديولوجية 
قدر اإلم�كان للخ�وض في إلتباس�ات 
الح�روب القذرة ، والت�ي تتطلب حتما 
ش�يئا من إبداء الرأي والموقف ،ليمض  
علي موحان )السارد ( بحرية في غمار 

التعافي  فض�اءات مش�رعة لجدلي�ات 
الظاهري البطاله ،في هيام مايفتأ في 
أنس�يابه الس�حري بين عالمين ،داخل 
الماخور وخارجه ،في مشاهد متناوبة 
تش�ي بتش�تيت العذابات وإمتصاصها 
وممارس�ة الغواية على خيوط مهترئة 
بإحتقان�ات  األزمن�ة  زف�رات  توص�ل 
األمكنة ، مقارنات حوارية تتناوب في 
إلتقافه من براث�ن مهلكات كثر ،والتي 
تط�ارده بض�راوة التحتم�ل  ) المثقف 
الم�كان  كفي�ض  ،وتم�رره  تحدي�دا( 
لإلنس�ان على أس�نة مدببة لتناقضات 
عالق�ة بين ال�روح والجس�د ،الطوطم 
والتابو ،الل�ذة واأللم ،الواق�ع والخيال 
،العق�ل والجن�ون ،في جدلي�ة المكان 
بإغ�راءات  آمال�ه  لهده�دة  والزم�ان 
الخروج م�ن معبد يتداعى للتو ،أش�به 
بإع�ادة صياغ�ة  كل مس�لمات الل�ذة 
مج�ددا من ابيق�ور الفالط�ون وحتى 

فرويد ،ضمن إستحياء سردي لإلطاحة 
بأي من تلك المعاني المتدرجة حضاريا 
،وتفضي�ل البقاء في ظ�الالت التحليق 
العالي لإلنسان فوق جغرافيا مسدودة 
األفق والحيل�ة ،لتموج الحكاية كظالل 
الفك�رة  بمحاذي�ر  المثق�ل  للت�واري  
الجذرية لألنثى ،غاي�ة للفضيلة وأصال 
،مري�م  ،ح�واء  ،س�يدوري  للوج�ود 
الع�ذراء ….الخ ، حت�ى تلفظه )الفكرة 
(كرغبة حائرة الوجود ،طاقة مجبولة 
بفقد اإلنس�ان اإليم�ان المطلق  ألصل 
الخطيئ�ة . كل ماس�بق اليعد اإل تحليال 
س�اذجا مال�م يخض ف�ي تقني�ة خان 
الش�ابندر ،وكش�ف براع�ة الكاتب في 
تقديم الش�خصية المركب�ة ،على غرار 
الواقعي�ة الس�حرية لغابرييل غارس�يا 
ماركي�ز ،وعل�ى طريقت�ه ف�ي خل�ق 
ش�خصيات كونية خاص ب�ه وبعالمه 
األدبي. فمن تلك الداللة الخالقة ،يمكن 

الدخ�ول لعال�م محمد حي�اوي ،والذي 
حتم�ا سيؤس�س لتركيب ش�خصياته 
بخصوصيات عربية وعراقية وبإبداعه 
ه�و ،فش�خصية مجر ،التاج�ر العتيق،  
ليس�ت إعتيادي�ة ذات مس�توى افق�ي 
مح�دد ،ب�ل ش�خصية مركب�ة ،معقدة 
بالمكان  الالمعقول ،متداخلة  بدهش�ة 
لح�د التعبير عنه واإلفصاح عن ذاكرته 
الحضارية ،يصفه قائال : عجوزا يجلس 
على صفيحة مقلوبة أمام دكانة صغيرة 
وه�و يدخن …كان منظره غريبا بعض 
الش�يء إذ عصب رأسه بعصابة حمراء 
مرقطة على طريق�ة القراصنة ص78 
. حت�ى يق�ول : كان ثم�ة تجعيدت�ان 
كبيرتان عل�ى جانبي فمه ،جعلتاه كما 
لو كان مبتسما طول الوقت على الرغم 
م�ن جديت�ه والمباالت�ه ص79 . هكذا 
أش�تغل حياوي عل�ى تجرب�ة التركيب 
،فس�الم محمد حس�ين كذل�ك ،حضور 
غرائب�ي ،ليس س�هال،والحتى فالش�ا  
،لتغدو خان الش�ابندر غاية أدبية لخلق 
الش�خصية الرمزية وتخليدها بعوامل 
س�حرية مدهش�ة للم�كان و الزم�ان 

واإلنسان . 
تجرب�ة فني�ة  ،مفعمة بمل�كات تتقن 
الخ�روج م�ن أكثر من إط�ار ،كمنظور 
لوحة الرس�ام اإلسباني بيردل بوريل ) 
الخ�روج من اإلط�ار ( ،حيث خالصتها 
تق�ول : ل�و خرج�ت م�ن اإلط�ار الذي 
احطت نفس�ك ب�ه وأحاطتك ب�ه البيئة 
من حولك ألندهش�ت م�ن حجم اإلبداع 

الذي بداخلك ..

مـؤمـن سـمـيـر .. والـسـيـر عـبـر أزقـة الــدهـشــة
كيف يغفو احلطاب األعمى يف  حيز لإلثم “ ؟

            قراءة / أشرف قاسم

يفتح مؤمن سمير في ديوانيه اللذين 
�اب  ص�درا مؤخ�راً “ إغف�اءة الحطَّ
األعمى “ و “ حيِّز لإلثم “ أفقاً جديداً 
م�ن االحتم�االت للتاريخ اإلنس�اني 
وهو يتماهى في نصوصه مع قضية 
الوجود اإلنس�اني في ش�تَّى حاالته 
..اللغ�ة هن�ا وف�ي هذي�ن الديوانين 
تحديداً ذات دالالت متش�عبة ، تنطلق 
م�ن الذاتي المع�اش إل�ى اآلخر عبر 
ح�ركات دالالته�ا المتع�ددة لتخل�ق 
مس�احات م�ن ال�رؤى الت�ي تصنع 
وش�ائج ُقرب�ى بين اإلنس�ان وأخيه 
برمزيته�ا  اللغ�ة  تل�ك   . اإلنس�ان 
وانزياحاته�ا البالغي�ة تضعن�ا ف�ي 
مواجهة أمام رؤية الشاعر المؤرقة 
لهذا العالم القلق الذي يمارس القمع 

والتسلط على اإلنسان :
لن أجرجر قدمي إلى المخفر

فلتقتلني أوالً
وعلِّْق ُجثَّتي

على الحائط الخلفي
وادعو البوم والريح

والديدان
إلى وليمٍة تليُق

بصخب الحف�رة المجاورة ... ص53 
“ إغفاءة الحطاب األعمى”

كم�ا أن اللغة عند مؤمن س�مير هي 
فضاء تتج�اور فيه مف�رداُت الكون 
في تناغم يرتقي من خالله الش�اعر 
إلى أقصى آفاق الروحانية الس�امية 

الج�ذِب  أْس�ِر  ف�ي  الوق�وع  دون   ،
الصوف�ي بمعناه المج�رد : التحيات 
والص�وَف   ، واألش�واق  والب�ركات 
الذي س�تمنحينه العاب�َر ، فوق النهر 
ليصطاد بريَقِك كلما مرَّ بقلِب الغابِة 
ُرعب�اً م�ن تلصص الس�ماء ... ص 5 

“حيز لإلثم”
كم�ا ينهمر اإليق�اع الداخلي في لغة 
مؤمن سمير المتبتلة كانهمار الغيث 
، حامالً كل تناقضات النفس البشرية 
، من حب وُكرٍه وإقبال ونفور وُقرٍب 
وُبعد وش�كٍّ ويقين ... يلتبس المعنى 
أحياناً التباساً متعمداً لُيربَك المتلقي 

حتى يصل به إلى شاطئ اليقين :
إذا ضاعت الظالُل ، أو ضربتها صدمُة 

نوٍر
فالصورة زاهيٌة ف�ي الخزانة ، تحت 

عظامِك
بُت أنا احتماالتي وإذا َنضَّ

أفوز ، وأركُض 
أركُض 

“حي�ز   48 ص   ... انتظ�ارك  نح�و 
لإلثم”

ربم�ا ه�و س�بيل م�ن س�بل البحث 
ع�ن الخ�الص ، الخالص بالعش�ق ، 
واالنعتاق بالمحب�ة ، واللَّذَِّة الكامنة 
ف�ي ج�الل األنث�ى ، وبه�اء الجس�د 

أحياناً :
التماثي�ل تالحقنا وتق�ول حقي في 

شهقاتكم
أنتم الذين َدَقْقُتم على خلفية الحواِف 

أصواتاً

وشجراً لرعِب الَجدِّ ، فانهمرُت
اجِّ بثدييِك  لم أطمح لباِب المدينة الضَّ

وال كوني
مستحق لبعِض الخوف كلما يجوُس 
في أس�فلِك لس�اني ... ص 45 “حيز 

لإلثم”
ه�ذا االنش�طار الهائ�ل ف�ي ال�روح 
ال يتَّح�ُد إال بالتوح�د بالمحب�ة ، تلك 
المحبة هي االكتم�ال ، أعني اكتمال 
الوج�ود ، حتى ولو بأوجاعه الغائرة 

:
لكني أيضاً
أتجدَُّد فيِك
كل صباح

وأرسم لِك على كل درجِة ُسلٍَّم
ضحكًة منطلقًة
وسيرًة ُمتخمة

أغني من جسٍد قديم
يتفتَُّت وأنِت تكنسين اللُّهاَث

يَنه في كيسِك وتُلمِّ
المدفون

بعيداً عن الزوابع ... ص 48 “إغفاءة 
اِب األعمى” الحطَّ

كم�ا تتض�ح بج�الء مش�هدية اللغة 
الش�عرية ل�دى مؤم�ن س�مير ، تلك 
الص�ورة  ترس�م  الت�ي  المش�هدية 
الشعريةالبعيدة عن المألوف لحركة 
و ديناميكي�ة الحي�اة الدائبة بكوادر 
بصري�ة متع�ددة م�ن ع�دة زواي�ا ، 
وانزياحات منفلتة من إس�ار العادي 
والمس�تهلك بحث�اً عن ب�ؤرة جديدة 
لرص�د األل�م اإلنس�اني بتش�كيالٍت 
مبتك�رة ، وعب�ر لقط�اٍت متنوع�ة ، 
إيغ�االً ف�ي الرؤي�ة المؤثرة بش�تَّى 
الس�يكلوجية والنفس�ية   ، مناحيها 
ه�ذا   ، والثقافي�ة  واالجتماعي�ة 
التشكيل الدرامي للنص / المشهد / 
هو ما يعطي نصوص مؤمن س�مير 
هذا الزخ�م وتلك الحيوي�ة التي قلَّما 
نجده�ا ف�ي قصي�دة النث�ر بمعناها 

الحقيقي :
باألم�سِ ربي�ُت أم�اًل ، م�ن الصباح 

للمساء
كي أحلم بالذي رماه ومضى

مرَّ وهو يح�طُّ الصمَت عل�ى أهدابه 
ليمأل المكان بالسر ...

لكني التقطُت المشنوقين في السقف 
جوار طريق النمل

وقب�ل رقص الجيران ، قال ال تش�به 
المصفاة بعد اآلن

وقلبه�ا   ، وتله�ث  تضي�ق  عيونه�ا 
مشغول

دِّ ... ص 82  بالس�يل المهووس بالسَّ
“حيز لإلثم”

كما أن غواية سرد التفاصيل الدقيقة 
والش�ائكة ُتَعدُّ أحد أهم مالمح نص 
مؤم�ن س�مير ، تلك التفاصي�ل التي 
تض�ع المتلقي ف�ي مواجهة صارمة 
وصادم�ة م�ع كل ما يحي�ط به من 
الحياة  الوج�ود وتفاصي�ل  مفردات 
الالهثة ، ولذا نج�ده يحتفي بالموت 
واإلثم منذ عتبَت�ْي ديوانيه “ إغفاءة 
الحط�اب األعم�ى ، َحيِّ�ٌز لإِلث�م “ ، 

وربما يعود هذا إلحس�اس الش�اعر 
/ اإلنس�ان / بالالج�دوى أمام رؤية 
أحالم�ه المجهضة ، ومن هنا تش�ع 
نب�رة المفارقة والس�خرية المريرة 
والقل�ق الم�وار ال�ذي ال يه�دأ عب�ر 

نصوصه المتعددة :
أسند ظهري على خوفي وأُبصُّ

فأجد الرمال تشد عزمها
تلصق عيناً

وبطناً
وذكرياٍت و مقبرًة

ثم الرمل أسنده على شهقته
فأجدني بال صيٍف

وال بحٍر
ٍة تلفُّ حول أريجها وال سكَّ

أش�وفني أهب�ط وأهب�ط ... ص 59 
اب األعمى” “إغفاءة الحطَّ

و هكذا يس�ير بنا مؤمن س�مير عبر 
ِة الدهش�ة  نص�وص ديوانيه في أِزقَّ
لنكتشف معه س�وءات الحياة ، وهو 
يخلق معناه و ينش�ُئ مبناه الشعري 

الشامخ بعيداً عن الغنائية الممجوجة 
والفلسفة الجامدة ، في منطقة بين 
بي�ن ، منطقة تخصه وحده ، تتس�ع 
رقعُتها لتحلق طائر الشعر المسحور 
الذي يمطرنا بوابل من أناشيد الحياة 
، وم�ن هن�ا يأت�ي اإليق�اع الصوتي 
لدي�ه متوازناً ، فال ه�و بالخافت وال 
ه�و بالزاعق ، إيقاع منتظم كانتظام 
أنف�اس الحي�اة رغم ما تع�ج به من 

مآٍس :
أتعرق كثيراً

كلما تأخرت عليَّ الحياُة
المنقوشة في خريطة الشحاذ

وكلما رَكَضْت وكلما ش�الْت نفَس�ها 
ِمن َعلَيَّ

ويوم يبتسم الربُّ الطيُب
ويمتزج الماءان

سوف أرسم سماًء
لعي�ون المحب�ة ... ص121  “ حي�ز 

لإلثم”
وف�ي النهاي�ة أق�رر أن ه�ذه إطاللة 
مختص�رة عل�ى عملي�ن مهمين في 
مس�يرة قصيدة النثر لمبدع يستحق 
وتستحق تجربته الطويلة أن نتوقف 
لديه�ا طوي�اًل لِم�ا تحمله م�ن دواٍل 
كثي�رة  فني�ة  ومالم�ح ومضامي�ن 
وجرعاٍت مكثفة م�ن اإلبداع الفارق 

والمتعة التي بال حدود .
اب األعمى”، شعر ،  * “إغفاءة الَحطَّ

مصر - دار “روافد” 2016
دار  مص�ر-   ، لإلثم”،ش�عر  “حي�ٌز 

“بتَّانة” 2017 .

أرجوحة 

معطفي املشبع برائحة الشعر

            منى الصراف

أنا يا أرجوحة الزمِن 
ضائعة دون .. 

وطني 
األمني�ات عند  ُتس�ِكرني 

األفِق 
وفي قاِعها أشعُر باأللِم .

بأغصانها  قاسيٌة  شجرٌة 
 ..

تأرُجحني .. 
الف�رح والخوف من  بين 

 ..
إنهيار الحلِم . 

قوانين للفيزياء .. 
ُتالعبني .. 

وقوُة للجذِب .. 
ل ريشة أستسلمت للريح 

 ..
ك َسِكينة الوسِن .

إعتليُت غيمة .. 
فوق أرضي .. 

بال هٍم وال وجٍع ! 
أنظُر من العلياء .. 

لقومي .. 
ونشوة الهروب دونهْم .. 

والسقِم ! 
دفء مع البرودة .. 

أشَعلتني .. 
مطرا .. 

وعادت بي األرجوحة .. 
ألوجاع الوطِن ! 

            رسول عبد االمير التميمي    
           

ها أنا راعفا
أغن�ي العش�ية ف�ي دنيا 

الله
بايق�اع مصح�وب بهذي 

اللفظ
فأنا شاعر معجون بطين 

الفقراء
وسر معناهم

والليل مهذب مهيأ لي 
يدرك غمغمتي 

حت�ى  المفت�وح  بأفق�ه 
الفجر

أخبأ انفي الساخن بكفي 
الباردتين

ورأس�ي الدائخةمن ردف 
الك�ؤوس تمنحني صوتا 

طلقا
ادندن دونما نديم

سوى المطر 

يبل وجه االرصفة
وقصيدتي التي 

ترافقني الطرقات الزلقة
دونما زحام

ووحشة روح لوجه غاب
حين تدخل هدأة الليل

صمتها المستحب 
الطرق�ات  ف�ي  ي�ك  ل�م 

سواي
وعس ثمل 

بعينيه الجائعتين
تجره عصاه  

المبتلة بالمطر الناعم
ينقل خطواته وجعا

محت�وى  اف�رغ  بعدم�ا 
زجاجاته

والتبغ الممرود 
والسماء لما تزل 

تنفض بردها الثلجي
فوق معطفي المشبع

برائحة الشعر

نصوص
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شهد برمدا: لـم أرسق أغنية رمحة رياض..
غابت الفنانة السورية شهد برمدا عن 
األضواء حوايل ستة أعوام، وتحديداً منذ 
اندالع األزمة الس�ورية، قب�ل أن تعود 
قبل أش�هر قليلة بأغنية »شو يفّ قلك«، 
ث�م أطلق�ت أغني�ة خاص�ة للمنتخب 
السوري الذي كان قاب قوسني أو أدنى 
من التأهل إىل كأس العالم.غّنت يف عمر 
صغ�ر ج�داً، لكنها ل�م تنت�ر عربياً 
إال بع�د مش�اركتها بربنامج »س�وبر 

ستار«.
برم�دا حلّ�ت ضيف�ة م�ن خ�ال هذا 

الحوار:
•ما س�بب ابتع�ادك لعدة س�نوات عن 

الفن؟
السبب األسايس البتعادي هو األوضاع 
والظروف الصعبة التي عاش�تها البلد 
خال السنوات األخرة، وعندما قررت 
الخروج م�ن حالة الكآبة التي أحاطت 
بي لف�رة طويل�ة والنه�وض مجدداً، 

واجهتني مشكات إنتاجية.
•هل نعترب 2017 عام العودة؟

يمك�ن ان نعتربه�ا ع�ودة خفيف�ة أو 
تمهيد للعودة.

كان�ت  الغنائي�ة  إصدارات�ك  •آخ�ر 
»مشكلتي سوري«، وهي أغنية مهداة 

للمنتخب السوري
حقيق�ة أردنا أال تكون األغنية موجهة 
للمنتخب الس�وري فقط، وإنما أحببنا 

إيصال رس�الة نوض�ح فيها أن املنتخب اس�تطاع أن 
يوّحد الشعب السوري رغم اختاف اآلراء السياسية، 
بعدما شعرنا بفرحة واحدة بسبب جهوده وإرصاره، 
كما أنه أعاد »بعض األبطال« إىل أرض البلد بعد غياب 

عنها لعدة سنوات.
•ما الشعور الذي ينتابك أثناء متابعتك ملبارياته؟

عش�ت ع�ى أعصاب�ي وبع�د كل مب�اراة كان »ينبح 
صوتي«.

•كن�ت إح�دى املش�اركات يف فعالية »النرص س�اعة 
صرب«، دعماً ألرس الشهداء وغنيت أوبريت بمشاركة 

شقيقك عبود .. ماذا تعني لك هذه املشاركة؟
أرى أن ع�ى كل ش�خص أن يقدم لبل�ده من موقعه 
وعمل�ه، وأهتم دائماً بالتواجد بمث�ل هذه الفعاليات 
الضخم�ة واملهمة، فهي مفيدة لنا جميع�اً، ومعنوياً 
أش�عر وكأننا يد واحدة ونش�عر بوجع اآلخرين، فكل 

بيت سوري عانى من هذه الحرب وفقد عزيزا.
وأس�عى كي أوصل صورة صحيحة عن الفن بش�كل 
عام، لكن الفن الس�وري )الفن الراقي والنظيف( بدأ 

ينحدر لألسف.
•ما هي املعّوقات التي تقف يف طريق الفنان السوري 

بشكل عام؟
غي�اب رشكات اإلنت�اج بالدرج�ة األوىل، وثاني�ًا نحن 
كمطربني س�وريني رغم أن عددنا قلي�ل اال اننا نهتم 
كثراً بِخياراتنا، بمعنى أنن�ا انتقائيون، ونحب دائماً 
أن نظهر بأحى صورة للجمهور، هذه الحالة شعرت 

بها لدى غالبية السوريني.
•ه�ل الفن�ان الس�وري يس�تطيع االنتش�ار عربي�اً 

باالعتماد عى اللهجة السورية فقط؟
بالطب�ع، فاللهجة الس�ورية قريبة جداً م�ن اللهجة 
اللبناني�ة واألردني�ة والفلس�طينية، أي لهج�ة ب�اد 

الشام، تختلف فقط ببعض املصطلحات واأللفاظ.
كم�ا أن تاريخنا الغنائ�ي حافل بالفلكل�ور، والراث 
الس�وري يعت�رب قوي وبرأيي هو س�بب من أس�باب 
انتشارنا، فانترنا بالوطن العربي عن طريق األستاذ 
صباح فخري عرب غنائه القدود الحلبية إىل جانب عدة 

ألوان اشتهر بها الفن السوري.
•تربط�ك عاق�ة صداقة مع املوزع املوس�يقي طاهر 

مامليل، ها تخربيننا عنها؟
تربطن�ا عاقة صداقة قوية وعملت معه حوايل أربعة 
أعم�ال، أغنيت�ني للبل�د، وش�ارتّي مسلس�يل »طريق 

النحل« و«جربان خليل جربان«.
•لو أنك لم تشاركي يف برنامج »سوبر ستار«، ما هي 

الخطوة التي كنت لتتخذيها؟
ربما كنُت انتظرت فرصة ش�بيهة بهذا الربنامج، ألن 
اإلنسان الذي يمتلك طموحا وشغفا وموهبة تستحق 
الظهور، سيس�عى جاهداً ويحارب كي يسلط الضوء 

عليها.
•ما أكثر األمور التي تشتاقني اليها يف الربنامج؟

أش�تاق للروح الحماس�ية وروح املنافسة التي كانت 
بيننا والتي كانت ُتخِرج أفضل ما لدينا.

•لو ق�ررت الي�وم املش�اركة بربنام�ج للمواهب، أي 
برنامج تختارين؟

بعيداً عن »س�وبر ستار«، أختار برنامج »ذا فويس«، 
لكن األول يشبه لوني وشخصيتي بشكل أكرب.

•برأيك من هو الحكم األفضل يف برامج املواهب؟
لجنة تحكيم »س�وبر س�تار« برأيي ه�ي األفضل، إىل 

جانب كاظم الساهر وصابر الرباعي، 
فهما فنانان مهمان جداً، ولو شاركت 
بربنامج »ذا فويس« سأختار أحدهما، 

ألنهما أستاذين حقيقيني.
•عاقة صداقة تربطك بكاظم الساهر، 

هل هناك تواصل لغاية اليوم؟
أسعى للتواصل معه بني الحني واالخر، 
وم�ن املهم بالنس�بة إيلّ ان استش�ره 

بأعمايل الفنية.
•هل انت راضية ع�ن كم األعمال التي 

قدمتها؟
الك�م ربما يك�ون قلياً بع�ض اليشء 

لكنني راضية تماماً عى النوع.
•وما سبب قلة الكم؟

كالعادة.. الجهة اإلنتاجية هي السبب، 
خصوص�ا وأنن�ي معتم�دة حالياً عى 

إنتاجي الخاص.
•أال تفكرين بتصوير فيديو كليب؟

الفك�رة موجودة لكن ل�م يحن الوقت 
أعم�ايل  أنت�ج  ألنن�ي  بع�د  املناس�ب 

بنفيس.
•اّتهمت برسقة أغنية »شو فيي قلك« 
من الفنانة رحمة رياض، بماذا تردين 

عى هذا الكام؟
املش�كلة أن الناس تتكل�م دائماً بأمور 
بأساس�يات  معرفته�م  دون  م�ن 
القص�ص، فعندم�ا يس�معون أغني�ة 
بصوت مط�رب س�بق وغناها مطرب 
آخ�ر، يطلق�ون حكم الرسق�ة من دون الس�ؤال عما 

حصل، فشعبنا بحاجة إىل أن يثقف فنياً.
يف مج�ال عملن�ا من املمك�ن أن يعتذر أح�د املطربني 
ع�ن رشاء أغنية بع�د أن يوافق عليه�ا ويغني الديمو 
الخاص به�ا بصوته ويرصح عنه�ا بمقاباته، ومن 
حق امللحن أن يبيعها ملطرب آخر وهذا ما حصل معي 

ومع رحمة.
وحقيق�ة لم أكن أعلم ب�أن األغنية كان�ت لرحمة إال 
بعد أن سجلتها، فكانت قد أرسلت يل بصوتها وعندما 
س�معتها أعجبتني واش�ريتها من امللح�ن بتنازالت 
رس�مية، لكنن�ي لم أكن أع�رف بأنها منت�رة وأنها 
ق�د غنتها بإحدى املقابات إال بعد أن أرس�ل يل الفانز 

رسائل.
ثانيا أنا ورحم�ة صديقتان، تعرفنا ع�ى بعضنا منذ 
ف�رة قص�رة بع�د أن اجتمعن�ا مصادف�ة والتقطنا 

الصور معاً.
وبالنهاي�ة أحب األغنية بصوت رحم�ة وأنا حفظتها 

بصوتها لكنني غنيتها بأسلوبي وبطريقتي.

رحلة مابني التمثيل 
والال متثيل

بداي�ة الب�د من القول  لي�س من هب ودب ب�ات )ممثا( ولكن 
الحقيقة التي تقوم عى قاع�دة )املوهبة (اوال وقبل كل يشء.. 
وخاص�ة اذا ماتوف�رت لها االجواء الصحي�ة والصحيحة لاخذ 

بيدها نحو االبداع والتالق .. ثم تاتي) الشهادة (.. 
وحينم�ا نع�ود اىل تاري�خ املمث�ل العراقي نج�ده يف العديد من 
املحطات كان متالقا ومبدعا .. فضا عن انه قد فرض تواجده 
يف الساحة الخارجية ..ولكن عن طريق املهرجانات سواء كانت 
عربي�ة اودولية ..وه�ي من ) القلة( وت�كاد التذكر .. وحتى لو 
ذكرت لكانت يف زوايا النس�يان وتحديدا عند رحيل اصحاب تلك 

االعمال .
ولكننا لو عدنا اىل البدايات االوىل للفرق التمثيلية  يف العراق ، نجد 
ان اول فرقة تمثيلية كانت ) جمعية التمثيل العربي سنة 1929 
( ثم تشكلت فرقة ) جمعية مكتبة التقدم ( عام 1924ويف سنة 
1929 س�افر الفنان حقي الش�بيل اىل مرص لدراس�ة التمثيل ، 
ويف اواخر هذه الس�نة تشكلت فرقة باس�م ) الفرقة التمثيلية 

الرقية( واستبدل اسمها اىل) فرقة الرشيد(.
ويف س�نة 1935 تش�كلت ) جمعية احياء الفن( ويف ذات السنة 
س�افر ثانية الفن�ان حقي الش�بيل ) عميد امل�رسح العراقي ( 
اىل فرنس�ا هذه املرة لدراس�ة التمثيل وليك�ون عند عودته من 
دراس�ته مع )فرقة مرسح بغداد( و) فرقة مرسح دار التمثيل 

( ومسارح اخرى .
ويف س�نة 1936 بلغ التط�ور التمثييل اعى م�داه بحيث يمكن 

القول ان هنالك) فن تمثييل( يف بغداد تحديدا .
وال�ذي وددت ذك�ره انه وبعد تل�ك املرحلة من تش�كيل الفرق 
املرسحية ظهر الفنان املرسح�ي صاحب)املوهبة( و)الهواية(

والذي تحمل شهادة من معهد الفنون الجميلة ..فازداد النشاط 
املرسحي بشكل واضح يف الخمسينات والستينات والسبعينات 
..حت�ى تبعثرت تل�ك الفرق ..وتش�تت افرادها ماب�ني كل ذلك 
الزخم من الفرق املرسحية وبذلك ضاع املمثل الجاد وهو يلهث 
وراء لقمة عيش�ه مابني مرسح واخر ..حتى س�يطرت مؤخرا 
ع�ى الس�احة املرسحي�ة ) الف�رق الغجرية( ومن ث�م )الفرق 
التجارية ( ووص�ل الحال بالتمثيل واملمثل املرسحي اىل امتهان 

) هز ياوز( سواء كانت امراة او رجا!!.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد 

النحس يطارد داليا البحريي 
وعادل إمام ينقذها

منذ أن قّدمت الفنانة املرصية داليا البحري مسلسل  »يف غمضة 
ع�ني«، الذي كانت تق�وم ببطولته الفنانة املرصي�ة أنغام، لم 

تقّدم أّي عمل آخر سوى مسلسل السيت كوم »يوميات زوجة 
مفروس�ة أوي«، الذي صّورت منه 3 أجزاء، حيث ُرّشحت يف 
العديد من األعمال، إال أن�ه يف اللحظة األخرة لتنفيذها نجد 

أن العمل يتوقف، أو تعتذر عنه داليا، واستمرت حالة النحس 
تط�ارد داليا البحري حتى هذه األيام.ويبدو أن حالة النحس 

الت�ي تطارد داليا البحري س�رحل عنها، حي�ث تدّخل الزعيم 
عادل إمام ورشحها لبطولة مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان 

»عوال�م خفية«، ومن املقرر أن ينافس ب�ه يف املاراثون الرمضاني 
املقبل، وه�و العمل الذي يتوىل إنتاجه نجله املخرج رامي إمام يف أوىل 

تجارب�ه اإلنتاجية، ومن إخراجه أيضاً، ويتعاون الزعيم فيه مع مجموعة 
شباب من املؤلفني الجدد وهم أمني جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وتعاقدت عليه 
دالي�ا البحري منذ ع�دة أيام قليلة.ويف هذا اإلطار، أكدت مص�ادر مقربة من الفنانة داليا 

البح�ري أنها تعاقدت ع�ى بطولة العمل نظ�ر مبلغ مايل قدره 5 مايني جنيه، وأش�ارت 
املصادر إىل أن هذا املبلغ حّدده الزعيم لها، حيث تعاونت داليا معه من قبل يف فيلم »السفارة 
يف العم�ارة«، قبل 12 عاماً.وكان�ت داليا البحري مرتبطة بعمل درامي يحمل عنوان »للحب 

فرص�ة أخ�رة«، ويجمعه�ا باملطرب خالد س�ليم، وكانت متعاق�دة عليه منذ ف�رة، ولكن بدأ 
تنفيذه وتصويره بداية من شهر ترين الثاني/نوفمرب املايض.وبما أن الزعيم عادل إمام دائماً 
ما يبدأ تصوير مسلساته مبكراً حتى يستطيع أن ينهي التصوير قبل بدء شهر رمضان، فهذا 
سيجعلها تخّصص وقتها ملسلسل عى حساب آخر، حيث تتمنى أن تنهيه داليا رسيعاً، خاصة 
أن الزعيم س�يبدأ تصوير »عوالم خفّية« مطلع شهر كانون الثاني/يناير املقبل، وهو األمر 
ال�ذي جعلها تتحدث م�ع فريق عمل »للحب فرصة أخرة«، لتخربه�م بأنها يف حال وجود 

»أوامر« تصوير للزعيم سُتضطّر إىل تأجيل تصويرها معهم.

هيفاء وهبي عالمة جتاريةإطاللة منة شلبي تثري أزمة.. ؟

هل تستكمل نيكول سابا حتضرياهتا للهيبة 2؟

أعلن�ت الفنان�ة اللبنانية هيف�اء وهبي أنها س�تطلق 
عامة تجارية باسمها يف عالم األزياء. وتضم املجموعة 
التي س�تطلقها تصاميم لفساتينها. وينتظر الجمهور 
عى مواق�ع التواصل االجتماعي املوعد الرس�مي الذي 

من املق�رر أن تطلق فيه ماركتها. .يش�ار اىل أن 
وهبي تعاقدت مع رشك�ة »ريماس« للتمثيل يف 
فيل�م س�ينمائي يفرض أن يع�رض يف رمضان 

املقبل.

ت�رّدد يف اآلون�ة األخ�رة أن هناك 
م�ن  الثان�ي  الج�زء  يف  مش�اكل 
ال�ذي قامت  مسلس�ل »الهيبة«، 
ببطول�ة الج�زء األول ل�ه الفنانة 
اللبناني�ة نادي�ن نس�يب نجي�م، 
حي�ث ش�هدت كوالي�س الج�زء 
الثاني منه انسحاب املمثل سامر 
الكحاوي، وهناك مقربون من 
فريق عمل الجزء الثاني 
تحدث�وا ع�ن ع�دم 
املروع  خروج 
ع�ى  للن�ور، 
الرغ�م م�ن 
بطل�ة  أن 
ء  لج�ز ا
ن�ي  لثا ا
نة  لفنا ا

أعلن�ت  اللبناني�ة نيك�ول س�ابا 
الت�ي  للش�خصية  تحضره�ا 
تجّس�دها يف الج�زء الثان�ي أمام 
بط�ل العمل الفنان الس�وري تيم 
حس�ن، وه�ذا م�ا جعلن�ا نجري 
إتص�االً هاتفياً م�ع منتج العمل 
ص�ادق الصب�اح ووائ�ل املرصي 
مدير أعمال الفنانة نيكول س�ابا 

لتوضيح حقيقة األمر.

الصّباح يروي كواليس العمل
املنت�ج  نف�ى  األم�ر،  بداي�ة  يف 
ص�ادق الصّباح ه�ذا األمر جملة 
وتفصي�ًا، وأك�د يف ترصيح�ات 
أن�ه حالي�ا  ل�«نواع�م«  خاص�ة 
يف مدين�ة دب�ي بدولة اإلم�ارات، 
وأشار إىل أن مؤلف العمل هوزان 
عكو يستكمل حالياً كتابة أحداث 
الج�زء الثاني من العمل املقّرر أن 
ينافسوا به يف املاراثون الرمضاني 

املقبل.وأضاف مؤكداً أن 
الربقاوي  املخرج سامر 
باق�ي  حالي�اً  يرّش�ح 
الفنانني املش�اركني يف 
الثاني،  الج�زء  أحداث 
الفت�ًا إىل أن من املقرر 
تصوي�ره  يب�دأوا  أن 
 2018 ع�ام  مطل�ع  يف 

ك�ي يس�تطيعوا إنه�اء 
التصوي�ر قبل بدء ش�هر 

رمضان.

ماذا عن نيكول سابا؟
ب�دوره، نف�ى وائ�ل امل�رصي 

مدير أعمال نيكول سابا خروج 
املاراث�ون الرمضاني،  العمل من 
وأّّك�د أن نيك�ول تس�تعد للعم�ل 
وتعكف عى دراس�ة ش�خصيتها 
فيه، واختيار املابس التي ستظهر 

بها يف أحداثه.

إطالته�ا يف افتت�اح مهرجان دب�ي الس�ينمائي ربما لم 
تعجب البعض، فيما أشاد آخرون بظهور منة شلبي عى 
الس�جادة الحمراء للمهرجان وس�ط كوكبة من النجوم، 
فمن�ة التي اعت�ادت خال الفرة املاضية الظهور بش�عر 
قص�ر والتخيل ع�ن ش�عرها الطويل فاج�أت الجمهور 
بإطال�ة من خال فس�تان مفتوح م�ن الظهر وقد بدت 

ب�وزن زائد عن ذي قبل وعلق البع�ض عى األمر بأن منة 
تعاني من مرض ما تس�ّبب بزيادة وزنها بهذه الطريقة 

حتى بدت يف أسوأ اطالة لها.
وقد حرصنا عى االتص�ال بوالدتها الفنانة املعتزلة زيزي 
مصطف�ى الت�ي أك�دت لنواع�م أن منة بخ�ر وال تعاني 
أّي مش�كلة صّحية، وقالت: »ال أعلم مل�اذا يقال مثل هذا 
الكام الذي ال يمت للواقع بصلة«، وتابعت أن منة لم تزد 
يف ال�وزن خاصة أنه�ا كانت قد أنقص�ت وزنها كثراً من 
أجل دورها يف مسلسل واحة الغروب ولذلك استغربت هذا 
الكام.ولكن منة ش�لبي تعرّضت لهجوم عرب السوشيال 
ميديا س�واء إنس�تغرام أو فايس�بوك، فالبعض علّق بأن 
منة كان من املفرض أاّل ترتدي فستاناً كاشفاً عن الظهر 
ما دام�ت زادت يف الوزن، وال تم�ارس الرياضة، وآخرون 
علق�وا بأنها تجاهلت الربد الش�ديد للجّو وارتدت مابس 
مفتوح�ة، فيما علّق آخرون بأن من�ة باتت أكثر تصالحاً 
مع جس�دها لكن ترسيحة ش�عرها القصر لم تعد تليق 
بها خاصة بعدما قّصته كثراً.ومن املعروف أن منة شلبي 

تميل دائماً للتغير يف اللوك الخاص بها س�واء قصات 
الشعر أو ستايل اللبس وتسعى دائماً للتجديد.

انته�ى املخ�رج خالد يوس�ف من تصوير بعض مش�اهد فيلمه الجدي�د »كارما« ىف ش�وارع القاهرة 
وتحديدا عى كوبرى قرص النيل حيث قام بتصوير بعض املشاهد ىف أحد البواخر النيلية.تدور أحداث 
الفيلم حول »عمرو« الذى يقوم بتجسيد شخصيتني، األول شاب يعيش مع والدته دالل عبد العزيز ىف 
حارة شعبية وهى منطقة بوالق ومتزوج من زينة التى تحمل اسم »مدينة« وديانتها مسيحية خال 
األحداث وتعيش ىف حارة ش�عبية، ويهاجم بس�بب هذا الزواج، بينما الش�خص اآلخر الذى يجس�ده 
هو ملياردير، ويعيش ىف مرص الجديدة والتجمع الخامس ورجل أعمال معروف ومش�هور، ويقع ىف 
غ�رام مديرة أعماله وتجس�دها النجمة غادة عبد الرازق وتدع�ى »نهلة«، ضمن األحداث ومن طبقة 

أرستقراطية.

بدأ عدد كب�ر من نجوم الوط�ن العربي 
لاحتف�ال  والتحض�ر  االس�تعداد 
بالكريسماس وليلة رأس السنة، إضافة 
إىل تفكره�م يف الحفات الت�ي يحيونها 
يف هذه الليلة، وش�مس األغنية اللبنانية 
الفنان�ة نجوى كرم ق�ّررت أن تطل عى 
جمهورها يف اس�تقبال العام الجديد من 

دولة األردن.
وع�ى الرغ�م م�ن أن الجمه�ور يمكنه 
حض�ور الحفل واالحتف�ال معها، لديهم 
بالطب�ع رغب�ة يف معرف�ة كي�ف يحتفل 
نجمهم املفّضل يف هذه املناس�بة، ولهذا 
ح�رص موق�ع »نواع�م« ع�ى أن يعرّف 
جمهور شمس األغنية العربية إىل كيفية 

احتفالها بالكريسماس.

طقوس نجوى كرم يف العيد
ومن األش�ياء التي تحب رؤيتها ش�مس 
األغنية اللبنانية يف الكريس�ماس الشجر 
املزّين، الذي ُيس�ّمى بش�جر عي�د املياد 
املجي�د، وه�ذا بحس�ب ما أك�ده طارق 
أب�و جودة نجل ش�قيقتها يف ترصيحاته 
الخاص�ة ملوق�ع »نواعم«، وأش�ار إىل أن 

أكث�ر يشء يعني لنجوى كرم يف العيد 
ه�و أن تكون وس�ط أرسته�ا، حيث 

ترى يف اجتماعهم العيد وزهوته.
وتس�تعّد نجوى كرم إلحياء حفلها 
املنتظ�ر يف ليل�ة رأس الس�نة لعام 
2018، حيث تعاقدت عى حفلها يف 
هذه الليلة، واختارت أن تطل عى 
جمهورها من دولة األردن، حيث 
س�تحيي حفلها يف فندق »رويال 
عمان«، وسيش�اركها يف الحفل 

البوب ستار رامي عياش.

»ستارز أون بورد«
إىل  نج�وى  س�افرت  وق�د 
الرتباطه�ا  وذل�ك  أس�راليا، 

هن�اك  حف�ات  بإحي�اء 
الجالي�ات  م�ن  لجمهوره�ا 
العربي�ة يف الف�رة م�ن 5 إىل 
األول/ديس�مرب  كان�ون   10
باخ�رة  مت�ن  ع�ى  الج�اري 
النج�وم »س�تارز أون بورد«، 
التي تقف حالياً عى ش�واطئ 

مدينة سيدني.

خالد يوسف يصور »كارما« عىل كوبرى قرص النيل

طقوس نجوى كرم يف الكريسامس
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يدخل دوري أبطال أوروبا أدواره الحاسمة، 
بحلول مرحلة خروج املغلوب، التي قد تشهد 
مواجهات مثرية، خاص�ة مع احتالل بعض 
األندي�ة الكبرية املراك�ز الثانية بمجموعتها، 
أبرزها ريال مدريد، حامل اللقب يف املوسمني 

املاضيني.
ووفًق�ا له�ذا الس�يناريو، قد يواج�ه النادي 
امللكي منافسني من العيار الثقيل، ومن بينها 
مانشس�ر س�يتي، الذي تص�در مجموعته 
بق�وة، وال�ذي ي�أكل األخ�ر والياب�س يف 

إنجلرا.
وإن كش�فت القرع�ة النقاب ع�ن مواجهة 
كهذه، فهذا قد يعيد للبالنكو ذكريات قريبة 
ليست سعيدة، ففي بداية هذا املوسم، تمكن 
الن�ادي اإلنجلي�زي من هزيمة ري�ال مدريد 
بأربع�ة أه�داف كاملة مقابل ه�دف وحيد، 
يف مباراة ضم�ن الكأس الودي�ة لألبطال، يف 

الواليات املتحدة األمريكية.
ف املقابل، س�تحمل أيًضا ذكرى س�يئة عىل 
اإلنجليز، الذين خرجوا بصعوبة أمام النادي 
امللكي، يف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
س�نة 2016، بعدم�ا تع�ادال ذهاًب�ا ب�دون 
أه�داف، وفاز ريال مدري�د يف برنابيو بهدف 

دون رد.
ولك�ن هذه املواجه�ة قد تحم�ل معها لقاء 
اثن�ني م�ن عمالق�ة التدريب حالًي�ا يف عالم 
املس�تديرة، وهم�ا زي�ن الدين زي�دان وبيب 
ش�عبية،  األكث�ر  باعتبارهم�ا  جواردي�وال، 
خاص�ة أنهم�ا كان�ا العب�ني ناجح�ني م�ع 

الغريم�ني التقليدي�ني، األول مع ريال مدريد 
والثاني مع برشلونة، فهذه املواجهة تحمل 
ريح الكالس�يكو مع أن بي�ب يعمل حالًيا يف 

بالد اإلنجليز.
ترقب مثل ه�ذه املواجهة م�روع، فبعيًدا 
ع�ن الخط�ط، ه�ي تجم�ع بني فلس�فتني 
كرويتني مختلفتني تماًم�ا، وناجحتني جًدا، 
األوىل مبني�ة ع�ىل التعقي�د والتدقي�ق يف كل 
التفاصيل، واالس�تحواذ عىل الكرة ومحاولة 
الس�يطرة ع�ىل املب�اراة بطوله�ا وعرضها، 

واللعب يف مناطق الخصم طوال 90 دقيقة.
وم�ع أن ه�ذه الفلس�فة فق�دت ش�يًئا من 
رونقه�ا مؤخ�رًا، إال أنه�ا اس�تعادت الكثري 
منه مع بداية هذا املوس�م واملستوى الهائل 
الذي تقدمه بعد مرور 15 جولة من الربيمري 
ليج. بينما الفلس�فة الثاني�ة، التي ينتهجها 
زي�دان، فمبني�ة عىل البس�اطة، والبناء عىل 
الخط�وط العريض�ة يف الفري�ق، ومحاول�ة 
الفوز باملباريات بالشكل الطبيعي، وإعطاء 
وه�ذا  الالعب�ني،  إلب�داع  كب�رية  مس�احة 
يظهر حت�ى يف ترصيحات زيدان البس�يطة 
واملبارشة، فإن سأله أحد عن تغيري ما أجاب 
بكل بساطة »أردت أن أهاجم، فأدخلت رأس 
حربة«. وهكذا فإن لقاء هاتني الفلس�فتني 
املختلفت�ني والناجحت�ني، ق�د يك�ون أقوى 
املواجه�ات املمكن�ة يف دور ثمن النهائي من 
دوري أبط�ال أوروب�ا، وقد يصنف�ه البعض 
بنهائ�ي مبكر، يف ظل تأل�ق الفريقني حالًيا، 
م�ع أن امللك�ي يعاني من تذب�ذب نتائجه يف 
الليج�ا، إال أن�ه يف دوري األبط�ال فريق أكثر 

رشاسة.

بعد دخوله االدوار الحاسمة

قرعة دوري األبطال تنذر بكالسيكو بنكهة خمتلفة

جوارديوال يكشف كواليس »48« ساعة حاسمة
يف مشواره التدريبي

كريستيانو رونالدو حيقق
رقام أسطوريا

             المستقبل العراقي / وكاالت

يؤمن بيب جوارديوال مدرب مانشس�تر سيتي تماما بأسلوبه 
في اللع�ب الذي يعتمد على االس�تحواذ على الك�رة، لكن قبل 
مب�اراة قم�ة ضد مانشس�تر يونايت�د في ال�دوري االنجليزي 
الممتاز، اليوم األحد، كشف مدرب برشلونة السابق أنه تشكك 
يوًما في فلس�فته لكن لمدة 48 ساعة فقط.وحماس المدرب 
االس�باني تج�اه التمري�ر واالس�تحواذ واالس�تخدام الذك�ي 
للمس�احات، أمر يس�يطر عليه تماًما، لكنه ق�ال إنه في بداية 

مسيرته تشكك في أن هذه هي الطريقة المناسبة.
وب�دأ جوارديوال مس�يرته التدريبي�ة عام 2007، م�ع الفريق 
الثاني لبرش�لونة الذي كان يلعب في درج�ة أدنى من الدوري 
االس�باني، وهن�اك تع�رض ايمان�ه “بك�رة القدم الش�املة” 

الختبار.

وأبلغ الصحفيين “نعم ساورتني بعض الشكوك في البداية، 
أتذك�ر أول ث�اث مباري�ات لي.. ف�زت وتعادلت وخس�رت، 
كن�ا نلعب في الدرج�ة الرابعة على أرضي�ة صناعية وكانت 
الماعب صغيرة للغاية، يوم االثنين فكرت في أنني يجب أن 

أغير األسلوب ألننا ال يمكن أن نلعب على هذه الماعب”.
وأض�اف: “جاء يوم الثاثاء وقلت إن علينا التغيير ألن الملعب 
صغي�ر جدا، لك�ن يوم األربعاء قلت )ال ال( لن أغير ش�يًئا، ألن 

الطريقة البديلة لألسلوب الذي أؤمن به لم تقنعني”.
وق�ال جواردي�وال مبتس�ًما: “كان األم�ر جيًدا ألن ف�ي نهاية 
الموس�م كنا األبطال، وف�ي هذه اللحظة قل�ت إذا نجحنا في 

الف�وز ولعبنا ك�رة قدم جميل�ة، إذا فعلت ذل�ك على ملعب 
صغير وأرضية صناعية، ف�إن بإمكاني أن أفعلها على 

مس�توى أعل�ى في وج�ود ماع�ب والعبين 
أفضل.

             المستقبل العراقي / متابعة

يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد اإلسباني أسبوًعا مميًزا، 
حقق فيه الكرة الذهبية الخامس�ة في تاريخه، ثم س�جل هدفين في مرمى إشبيلية 

ليستعيد حاسته التهديفية في الليجا.
وقال�ت صحيف�ة “مي�رور” اإلنجليزي�ة إن الهدفين اللذين س�جلهما كريس�تيانو 
رونال�دو في المباراة، رفع�ا رصيده إلى 51 هدفا في العام الحالي 2017 مع ريال 

مدريد والمنتخب البرتغالي، في 57 مباراة لعبها.
وأوضحت أن كريستيانو رونالدو أصبح أول العب يسجل أكثر من 50 هدفا في 7 

أعوام متتالية، بدأت منذ عام 2011 مع ريال مدريد.
وس�جل كريس�تيانو رونالدو 60 هدفا ف�ي عام 2011  و63 ف�ي 2012 و69 في 
2013 و61 ف�ي 2014 و57 في 2015 و55 ف�ي 2016 و51 في العام الحالي الذي 

مازال جاريا.

نوير يتحدى شتيجن: أنا حارس أملانيا يف كأس العالـم
            المستقبل العراقي / متابعة

أب�دى مانويل نوير، ح�ارس مرمى باي�رن ميونخ واملنتخب 
األملان�ي، ثقت�ه يف الع�ودة إىل املاعب قبل انط�اق نهائيات 
يف  نوي�ر،  املقبل.وق�ال  الصي�ف  بروس�يا  العال�م  كأس 
ترصيح�ات لصحيف�ة “بيلد أوم س�ونتاج” األملاني�ة: “أنا 
متأك�د من عودتي قب�ل كأس العالم”.وأض�اف: “بالتأكيد، 
حراس آخ�رون، قدم�وا أداًء جي�ًدا ولكن أثق أنني س�أكون 
الح�ارس األس�ايس يف مونديال روس�يا”.ولم يع�ط نوير موعد 
مح�دد لعودت�ه، حيث واص�ل: “إذا حصلت ع�ى الضوء األخرض 
من األطباء، فس�وف أبدأ من جديد، فاس�تقبال إصابة جديدة 
يف العظام لن يكون مثالًيا بالنس�بة يل”.وأتم صاحب ال�31 
عاًم�ا: “يج�ب أن أخذ وقتي حتى يصب�ح كل يشء بخري 
بنس�بة 100%، ث�م س�أعود بعدها إىل حراس�ة املرمى 

ومس�اعدة الفريق”.وأصي�ب نوير بكرس يف مش�ط القدم يف أبريل 
امل�ايض قبل أن تتجد اإلصابة، مطلع املوس�م الجاري يف س�بتمرب.

وعوض أندريه تري شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة اإلسباني، 
مكان نوير يف منتخب أملانيا، طوال فرتة إصابته.

         المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت تقارير صحفية عن طلب وجهه فيليب كوتينيو إلدارة فريقه ليفربول اإلنجليزي، 
بعدما ارتبط اسمه باالنتقال لربشلونة اإلسباني خال فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وقالت صحيفة مريور إن كوتينيو يريد تطمينات من ادارة ليفربول بأنهم سيسمحوا 
له باالنضمام للبارس�ا نهاية املوسم، وهو ما سيتيح لاعب القدرة عى الرتكيز يف 
مبارياته مع ليفربول حتى نهاية املوس�م الحايل، وعدم االنش�غال بأشياء أخرى 
خ�ارج امللعب.وكان من املفرتض أن ينضم كوتينيو للبارس�ا الصيف املايض اال 
أن ادارة ليفربول رفضت أكثر من عرض من البلوجرانا للحصول عى خدمات 
صان�ع األلعاب.وكانت تقارير قالت إن برش�لونة لم ييأس وس�يعود بعرض 
جدي�د لضم الاعب يف يناير، اال أنه وفق�ا لعدة صحف بريطانية فإن الربازييل 

وافق عى البقاء مع ليفربول حتى نهاية املوسم الحايل.

كوتينيو يوجه التامسًا إلدارة ليفربول

            المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية، أن نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي على اس�تعداد 
لتقديم عرض خرافي، للتعاقد مع أحد نجوم فريق التس�يو اإليطالي، خال فترة 

االنتقاالت الشتوية، التي ستبدأ مع بداية العام الجديد 2018.
ويخط�ط مس�ؤولو الن�ادي اإلنجليزي، للتق�دم بعرض تبلغ قيمت�ه 100 مليون 
يورو، لضم الصربي س�يرجي ميلينكوفيتش سافيتش العب التسيو، الذي انضم 
للفري�ق اإليطالي من�ذ 2015، ولكنه ج�ذب انتباه كبار األندية ف�ي جميع أنحاء 

أوروبا بعد أدائه الرائع وتألقه هذا الموسم.
ووفقا لتقارير عديدة في وس�ائل اإلعام البريطانية هذا الصباح، فإن البرتغالي 
جوزيه مورينيو المدير الفني ليونايتد قد طالب إدارة ناديه بإعداد عرض خرافي 
لضم البالغ من العمر 22 عاًما، حيث يهدف السبيش�يال وان لتعزيز الخيارات في 

خط الوس�ط على ملعب أولد ترافورد.م�ن ناحية أخرى، كان وكيل ميلينكوفيتش 
سافيتش، قال مؤخًرا إن الاعب “ليس للبيع بأي ثمن”، في انتظار ما ستفسر عنه 

الفترة القادمة، بشأن جدية إدارة الشياطين الحمر بهذا المقابل الضخم.

مانشسرت يونايتد
يغري نجم التسيو بعرض خرايف
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الفضة يتم اس�تعماله 

كيماويا يف صنع أفالم التصوير واملرايا,.
أن نبات الدبق ، هو نبات متطفل يتطفل عىل األش�جار ، 
ويتغذى عليها ، وعندما يكتمل نموه يقتل الشجرة الذي 

تغذى منها.
أن غراء الس�مك مادة تس�تعمل يف صنع الغراء ويف صنع 
الجي�ي ، كما تس�تعمل يف إعط�اء الكحول لون�ه الصايف 

وهي تستخرج من سمك الحفش.
أن شجر الصنوبر هو الشجر األكثر نباتا يف العالم . وتبلغ 

نسبتها إىل مجموع أنواع األشجار األخرى %19.
أن مياه ش�الالت نياغارا هي أكثر دفئا من األسفل عنها 

يف األعىل.
أننا نموت بشكل أرسع من قلة النوم عن قلة الطعام.

أن هنال�ك نوع�ا م�ن األس�ماك يدع�ى بالس�مك الصديف 
بإمكانه ابتالع إنسان كامل.

أن أوراق ش�جر القبيقب كبرية جدا بحيث أنك لو وضعت 
أوراق عرش ش�جرات منها لغطت مساحة تزيد عىل أربع 

هكتارات.
أن الش�هب )النيازك( ليست بنجوم ، إنها أجسام تحرتق 

لدى دخولها املجال األريض.
أن الساعة يخف وزنها عندما ينحل زنربكها.

يحمل هذا الي�وم فرصاً جديدة واحتفاالً 
ودعوات جيدة قد تبرص النور، وحاول أن 
تواجه األحداث بش�جاعة، وتجّنب اتخاذ 

القرارات

لق�اء مه�م وحاّر م�ع ش�خص يجذبك، 
فتعي�ش قصة ممي�زة، ويتح�دث اليوم 
عن تغي�ريات أو عن حدث مه�م يطرأ يف 

حياتك

خري األمور الوس�ط، فال تكثر من تناول 
الطع�ام، وال تنقط�ع عنه كيفم�ا كان، 

حذار

تطمنئ إىل حاجاتك الحميمة والشخصية 
نظ�راً إىل غي�اب املعاكس�ات واألح�داث 
املعرقل�ة، وتنج�ح يف بع�ض الخط�وات 

املهّمة وتحقق إنجازاً

ال تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بني ليلة 
وضحاه�ا، بل ك�ن صب�وراً وواظب عىل 

اتباع الحمية

س�ارع إىل أحد خ�رباء التغذي�ة واعرض 
عليه مش�كلتك مع البدان�ة، فهو القادر 

عىل إيجاد الحل الناجع

قد تتلقى خرباً س�اّراً أو مفاجأة تسعدك 
وفرصاً تنهال عليك لتحسني وضعك املايل 

واملهني

تش�عر بتحس�ن صح�ي بعدم�ا تقيدت 
بتناول األدوية التي وصفها لك الطبيب

يش�كل ه�ذا الي�وم محط�ة انتقالية إىل 
م�رشوع جديد ودورة أخ�رى من حياتك 
وتح�اول توضيح مس�ار قضية ش�غلت 

املحيطني بك

قد تولد مش�اعر ح�ب جديدة وش�ديدة 
تتسبب ببعض التشنجات ربما او ببعض 

التحديات

ال ش�ك يف أنك تعيش غليان�ًا إال أن ضبط 
األعصاب يبدو هو الوصية املثىل

نس�ق قدر اإلم�كان بني نش�اطك املهني 
والعاطفي والصح�ي فتكون مرتاحاً من 

جميع الجهات.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
4/1 كيل�و بس�لة - 1 ثم�رة بص�ل مقطعة - 2 
ثمرة ج�زر - 1عود كرف�س - 2 ثمرة بطاطس 
مكعب�ات -  1 ثمرة باذنجان مكعبات ، مقلية - 
4/1 كيلو كوسة مقطعة – زيت - 3 فص ثوم - 
القليل من الزعرت -  ملح - فلفل اسود مطحون 

- كزبرة خرضاء - عصري طماطم
طريقة التحضري:

اح�رضي الكبة ثم ضعي به�ا البصل و الجزر و 
الثوم و الكرفس و الكرات.

سخني الزيت يف اناء عىل نار متوسطة.
ضعي مزي�ج البصل يف الزيت الس�اخن و قلبي 

حتى يذبل.
ضع�ي الباذنج�ان و البطاطس و الكوس�ة عىل 
مزي�ج البص�ل و قلب�ي ث�م ضع�ي الطماطم و 

الكزبرة و قلبي حتى ينضج املزيج.
ضعي املزيج يف صينية ثم ضعيها يف الفرن حتى 

تنضج و يحمر الوجه.
قدمي التوريل معراالرز بالشعريية.

أسلحة قوية بآثار جانبية خطرة
تعد األدوية الحيوية بمثابة أس�لحة قوية لع�الج بعض األمراض الخطرية، 
كالرسط�ان والس�كري والروماتيزم، حي�ث أنها أدق اس�تهدافا من األدوية 
التقليدي�ة، غري أن هذه األدوية ال تخلو من العي�وب والتي تتمثل يف التكلفة 
الباهظ�ة واآلث�ار الجانبية املرتتب�ة عليها..وأوضح غريد بينداس، األس�تاذ 
بمعه�د الصيدلة بجامع�ة بون األملانية، أن املس�تحرضات الدوائية الحيوية 
هي أدوية تنتجها الهندس�ة الوراثية يف الخاليا الحية، وهي تتوفر يف السوق 
من�ذ ما يقرب من 20 عاما.وق�د ظهر نحو 180 نوعا من هذه املواد الفعالة 
يف ه�ذا الوق�ت، وتتمث�ل مجاالت اس�تخداماتها يف أم�راض املناع�ة الذاتية 
االلتهابي�ة والرسطان واألم�راض األيضية.ويوضح بينداس الفرق يف كيفية 
اإلنتاج عن األدوية التقليدية باملثال التايل: يف وقت س�ابق كان يتم الحصول 
عىل األنسولني ملرىض السكري بداية من بنكرياس الخنازير، وبعد ذلك ُيعّدل 
كيميائيا ليصبح صالحا كعالج لإلنس�ان. أم�ا يف الطريقة البيولوجية فيتم 
إدخ�ال جزء الجني من األنس�ولني البرشي يف خلية خمرية عىل س�بيل املثال 
إلنتاج األنس�ولني.واألكثر ابتكارا من املس�تحرضات البيولوجية، التي تحل 
محل البنيات الذاتية املفقودة، هي األجسام املضادة العالجية املعدلة وراثيا، 

فهي يمكن أن تربط عىل وجه التحديد بنّيات معّينة، ومن ثم تثبطها.

السجن 25 عامًا ملهريب بيض النعام
حك�م القض�اء يف تنزاني�ا عىل رجلني بالس�جن 25 
عام�ا إلدانتهما بتهم�ة اإلرضار باالقتص�اد بعد أن 
ضبطا ومعهما 16 بيض�ة نعام، علًما أن هذا النوع 
م�ن الطي�ور مهدد يف ه�ذا البل�د الواق�ع يف الرشق 

األفريقي.
وتحظ�ر الس�لطات التنزاني�ة بي�ع بي�ض النع�ام 
ال�ذي يس�تخدم يف الطب التقليدي يف بع�ض البلدان 

األفريقية.
وق�ال مص�در قضائ�ي إن ماكيتو م�روا البالغ من 
العم�ر 32 عام�ا ويولي�وس م�روا البال�غ 42 عاما 
»حك�م عليهما بالس�جن 25 عام�ا بتهمة اإلرضار 
باالقتص�اد«.وكان الرجالن كش�فا ل�دى توقيفهما 
يف كانون األول/ديس�مرب من ع�ام 2016 عن أنهما 
كان�ا يعتزمان بيع بي�ض النع�ام يف كينيا ملعالجني 
تقليديني قالوا إنهم يعكفون عىل صنع عالج ملرىض 

نقص املناعة البرشية املكتسب )اإليدز(.

بدون تعليق

التوريل
من املطبخ املرصي

ق اليوم..
طب

سباق »بابا نويل« السنوي

أقامت العاصمة الربيطانية لندن س�باق “بابا نويل” الس�نوي، 
وه�ي تتأه�ب ألعي�اد املي�الد بمش�اركة نح�و ألفي متس�ابق 
متنكرين بزي بابا نويل، وذلك بمناس�بة اقرتاب موس�م األعياد 

نهاية الشهر الجاري.
اش�رتك يف الس�باق أش�خاص من جميع األعمارحت�ى األطفال 

اشرتكوا يف السباق
ويمتد السباق ملس�افة 10 كيلومرتات هذا ويذهب ريع السباق 

ملستشفى أطفال.

تقنية لعالج أمراض مستعصية
كش�فت تجارب حديثة، أن تطوير تقنية مستخدمة يف التعديل الجيني 
يمك�ن أن يؤدي إىل عالج أمراض مس�تعصية مثل الس�كري والفس�اد 
العضي.وتعم�ل ه�ذه الطريقة الجديدة ع�ىل تعزيز النش�اط الجيني، 
هي تطوير لتقنية “كريس�ربكاس 9” وتش�به من قب�ل خرباء بمقّص 
الجينات.وفيم�ا تقت�رص “كريس�رب” عىل تصحيح خل�ل الجينات، من 
خالل قطع األجزاء املصابة من الحمض النووي، تركز التقنية الجديدة 
عىل اختيار جينات محددة وتنشيطها.ويوضح الباحثون، الذين نرشوا 
خالص�ة تجاربه�م يف مجل�ة “س�يل”، أن ه�ذه الطريق�ة تجّنب خطر 
إج�راء تعديل عن طريق الخطأ عىل جين�ات ال ينبغي تعديلها، وهو ما 
كان يس�بب مش�كلة كبرية.وتفتح الخالصات العلمي�ة الجديدة، الباب 
أم�ام اس�تخدام طريقة “كريس�رب” لعالج أمراض ش�ائعة بني البرش.

وذكر خوان كارلوس إيزبيس�وا بيلمونته، املرشف عىل هذه األبحاث أن 
“دراس�ات عدة  أظهرت أن طريقة كريس�رب يمكن أن تستخدم بمثابة 
أداة ع�الج جيني�ة”، مضيف�ا: “كان هناك قل�ق كبري م�ن أن تؤدي إىل 

تحوالت جينية غري مرغوب فيها، لكننا تجاوزنا املشكلة”.

أستاذ حيرض طالبه الستقبال خملوقات فضائية
يف بادرة غريبة قامت إحدى الجامعات الرتكية 
بإع�داد منهج درايس مخصص إلعداد الطالب 
الستقبال مخلوقات قادمة من الفضاء.ذكرت 
صحيفة »حريت« الرتكية أن تلك الفكرة ترجع 
إىل جامع�ة أكدنيز يف مدين�ة أنطاليا الرتكية، 
إذ وضع�ت منهجا دراس�يا أطلقت عليه »علم 
األجس�ام الغامض�ة وسياس�ة الفضائيني«، 
الغ�رض األس�ايس من�ه ه�و إع�داد الط�الب 
للرتحيب بالزوار القادمني من الفضاء، والذين 
هبط�وا ع�ىل األرض أكث�ر من م�رة يف أوقات 
سابقة، حسبما يرى األستاذ الجامعي إرهان 
كولبا.واته�م كولب�ا منظم�ة رسي�ة بالعمل 

عىل حرم�ان البرشية من االط�الع عىل أرسار 
زي�ارة الفضائي�ني إىل األرض، وزع�م أن هذه 
املنظم�ة الرسي�ة تس�مى »ماجيس�تيك12«، 

وكان ق�د أسس�ها الرئيس األمريكي األس�بق 
ه�اري ترومان بهدف حماي�ة مصالح بالده.

وأك�د كولبا، الذي يش�غل منصب نائب رئيس 
مركز س�رييوس لألبحاث، أن البرشية حققت 
بعض اإلنجازات العلمية مثل اكتشاف كابالت 
األلي�اف الضوئي�ة وأجه�زة الرؤي�ة الليلي�ة 
بفضل املعلومات التي تم تجميعها من املواقع 
التي تحطمت فيه�ا األطباق الطائرة الخاصة 
بالفضائيني.واختت�م كولبا بتأكيده أنه قريبا 
سيتمكن ممثلني عن كوكب األرض بالتواصل 
مع ممثل�ني لحضارة الفضائي�ني، األمر الذي 

سيشكل نقلة يف تاريخ البرشية.
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ريم قيس كبة

أرجوك�م أال تبكوا وتتباكو على أوطانك�م التي ضاعت فأوطاننا إن 
ل�م تكن بخير فإنها س�تكون حتما بخير.. وليس كل م�ا تتذكرونه عن 
الوط�ن هو أفض�ل وأحلى مما ه�و عليه اآلن.. فدائما ثمة ش�يء جديد 
أفضل يحدث وس�يحدث.. حتى وإن تغّيرت المفاهي�م واألفكار والقيم 
والمعتق�دات.. حت�ى وإن اختلفت ال�رؤى.. واختلف اإلنس�ان تغّير.. ال 
تبكوا وتتش�اكوا على شتاتكم.. فثمة ش�يء رائع في هذا الشتات.. إننا 
أينما ولّينا وجوهنا س�نلتقي بمن هم أهلنا.. ولذا فقد أصبح لنا بفضل 
الشتات في كل أرض وطن!.. فاألحبة وطن.. والصحاب وطن.. والفرح 
وطن.. والحب وط�ن.. فأرجوكم أرجوكم ال تطيلوا البكاء على الوطن. 
أقول كل هذا إذ أجد ثمة دائما من يضع في صفحات التواصل االجتماعي 
صورا قديمة باألس�ود واألبيض أو بألوان باهت�ة حائلة وقد صاحبتها 
عب�ارات من مثل: “صور من الزمن الجمي�ل”!.. لتنهال عليها اإلبهامات 
المرفوع�ة وقلوب اإلعج�اب ووجوه التعجب.. متبوع�ة بتعليقات من 
رثاء وحسرات طوال ثقال.. وكأن األغلبية الساحقة من البشر متفقون 
على أن الماضي كان عصرا ذهبيا لن يأتي الزمان بمثله من جديد! وتنداح 
التفاصيل وتختلط األحاس�يس ما بين الحنين إلى الماضي والحنين إلى 
الوط�ن.. وتغي�ب الفوارق بي�ن “الحنيَنين” لتغدو المش�اعر المختلطة 
ش�عارا يرفعه الجميع يمّجد بها طفولة مدرس�ة أو شبابا غابرا بعيدا.. 
ويبكي وطنه ال لش�يء س�وى أنه ل�م يعد في واقعه يش�به ذاكرته عن 
الوطن! وتضيع الحقيقة التي تتكش�ف عند أول جدل موضوعي.. ليهّب 
أل�ف مدافع غيور عن “أرضه” و”مائه” وعن “ماضيه الجميل”.. فيفّند 
كل رأي معاكس أو مش�اكس أو حتى متس�ائل.. وكأنه يردأ بذلك تهمة 
باطلة تمس�ه وتمس تاريخه الوطني األصيل!!.. وكأن مقياس الوطنية 
أصبح منوطا بمدى البكاء والتحّس�ر.. وبكّم النوستالجيا التي اختلطت 
بالفقد واالفتقاد والغربة.. وارتبكت مفاهيمها وأعراضها وطرق العالج 
منه�ا.. على الرغ�م من أن الماضي ق�د يبدو أفضل م�ن الحاضر أو من 
اآلتي ال لش�يء س�وى ألننا عرفناه وألفناه وخبرناه حتى أصبح جزءا 
من ذاكرتنا وتكويننا النفس�ي والداخلي.. واإلنس�ان مّي�ال بطبعه إلى 
حب ما يعرفه وليس م�ا ال يعرفه.. والمجهول هنا مخيف.. واالختالف 
والتغيير الذي قد يكون أسوأ أو أحسن إنما يبدو سيئا ألنه يضمر الكثير 
من التوجس كونه مختلفا مجهوال! وإالّ فكيف يمكن للماضي أن يكون 
زمن�ا جميال مثال وه�و غارق في الح�روب؟.. كيف للماض�ي أن يكون 
أحلى من اآلن وقد كّنا نرزح تحت ظل دكتاتوريات مميتة؟.. كيف يمكن 
للماضي أن يكون زمنا جميال وهو أقل تطورا بكثير؟.. كيف له أن يكون 
أجم�ل من اليوم وقد كان�ت أقصى ُمتعنا مثال تتلخ�ص في كتاب جديد 
أو برنام�ج تلفزيوني أو فيلم جديد؟.. أليس عالمنا اليوم أكبر وأوس�ع 
وأكثر حرية؟ قد ال يكون إنس�ان اليوم ش�ديد الشبه بمن كان باألمس.. 
لكنه في النهاية ابن عصره.. له من اإليجابيات والس�لبيات ما يتماشى 
م�ع عالم�ه ومعطياته.. وقد ال يكون وطن اليوم ش�بيها بوطن األمس 
الذي عش�نا تفاصيله عن كثب فعشقناها.. لكنه في النهاية وطن يضم 
أرضا ونخال وشعبا يحب الحياة ويحب وطنه.. وأظنه سوف يطيل عليه 

البكاء مثلنا ربما.. ولكن بعد حين!

“أحبيني بال عقد… وضيعي في خطوط يدي”، أثارتني كلمات الشاعر 
الس�وري نزار قبان�ي التي غناها الفنان كاظم الس�اهر وجعلتني أس�افر 
مع تأمالتي البعيدة وأعيد التفكير في عالقاتي الس�ابقة وأطيل النظر في 
دفت�ر أيامي الس�الفة وأداعب جدران الذاكرة، لعلني أجد تفس�يرا منطقيا 
لخيبات�ي المتالحق�ة. لماذا تركني؟ وحتى هذا الس�ؤال بات بال فائدة ألن 
العالقات أخذت منحى جديدا ش�عاره إحدى المقوالت التي تمجد البدايات 
“في البداي�ات يتعاملون معن�ا بأقنعتهم.. وفي النهاي�ات يتعاملون معنا 
بوجوههم الحقيقية.. لذا البدايات أجمل.. والنهايات أصدق”..وفي تناسق 
غري�ب تمضي العالق�ات في بداياته�ا كقطعة خيالي�ة مقتطعة من كتب 
ورواي�ات الحب وتزقزق عصافير الغرام من عيون ارتس�مت قلوبا هائمة 
تحلق في سماء وردية، وفجأة تنتهي فصول القصة وتقع األقنعة وتكشر 
الوجوه ع�ن منظر غريب غير معهود..العجيب في تسلس�ل العالقات أنه 
إل�ى وقت قريب لم تك�ن العقد تمثل لكال الجنس�ين إال صعوبات وعراقيل 
الظروف المعيش�ية التي تقف أمام طموحهما في تكوين أس�رة بس�يطة 
وبإمكانيات أبس�ط. لكنها صارت اليوم تواجه ذوات األش�خاص أكثر من 
ظروفه�م وتطال المتزوجين والعزاب على حّد الس�واء. وما آل إليه الحال 
يجع�ل ه�ذه المقولة واقعا ملموس�ا “أخش�ى أن تصب�ح الخيانة وجهة 
نظ�ر”، ولم تعد فقط في حاجة إلى مؤثر خارجي تفتش عنه الزوجة بين 
طيات ثياب زوجها أو تتعقبه بين نظراته السابحة في أفق وجوه العذارى 
المتبرج�ات المتبخترات الموزعات في طرق الحي�اة. بل صارت العالقات 
تبجل وتقّر فكرة التعدد ال مثنى وثالث ورباع ولكن بخماس وسداس، وال 
يحتاج األمر برمته زفة وقَسما بحفظ عش الزوجية في السراء والضراء، 
وإنم�ا إضافة إلى قائم�ة طويلة عريضة من األصدق�اء االفتراضيين. ولم 
يع�د الزوج في حاجة إلى قتل غريمه في س�رير زوجت�ه، فكالهما يحمل 
بي�ن أصابعه دالئ�ل الخيانة تضغط على أزرار هاتف�ه الذكي أو كمبيوتره 
العجي�ب. واألم�ر ال يتعلق فق�ط بالعوائ�ل وال يقف عند ح�د المتزوجين 
حديث�ا أو قديم�ا، فالباحثون والباحثات عن ش�ريك مناس�ب والحالمون 
بحي�اة زوجية منفلتة م�ن قصص المسلس�الت التركية وم�ن المنصات 
االجتماعية، صاروا يرون في مقاييسهم العربية في اختيار النصف الثاني 
ش�يئا من الماضي البعيد. وهو ما لخب�ط العالقات وجعلها في حاجة إلى 
إعادة ترتيب وتش�كيل من جديد حت�ى ال تنقطع خيوط األعراف والتقاليد 
وتتشابك وتكون عقدة العقد. لألسف اجتمعت األجيال بمختلف شرائحها 
وعقلياته�ا عل�ى أن الحياة حلوة وتس�تحق أن تعاش، ونظ�ر الجميع في 
وق�ت واحد بنف�س رجل واحد من منظ�ار واحد إلى جس�د جميل وطري 
وكذبة صادقة تطرب الس�مع، وبات الجميع في أمّس الحاجة إلى صرخة 
توقظه�م من س�باتهم وتعيدهم إلى رش�دهم حت�ى يتابع أولي�اء األمور 
أبناءهم ويخلصون نصحهم ونصح أنفس�هم بالدرجة األولى. انتبهت من 
غفلتي على صوت عندليب العراق يردد “أحبيني ألس�بوع أليام لساعات… 
فلس�ُت أن�ا الذي يهتّم باألبد”، فارتس�مت على ش�فاهي ابتس�امة تش�ي 
بالكثي�ر، وتصادق على ما أخذتني إلي�ه أفكاري منذ حين، ففعالً العالقات 
صارت رأس�ا على عقب تنطلق ألسبوع عشقا وتنتهي في أيام، وكأنها ما 

بدأت دون أن يعرف كل طرف الطرف اآلخر كما ينبغي.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

كمبيوترات باتصال دائم مع اإلنرتنت!

كش�فت ش�ركتا مايكروس�وفت وكوالك�وم ع�ن أول مودي�الت 
الكمبيوت�رات القابلة للتحوي�ل والمزودة بنظام مايكروس�وفت 
10 ومعال�ج الهوات�ف الذكية ومودم “أل ت�ي إي” مدمج. ويمكن 
للمس�تخدم استعمال األجهزة الجديدة كجهاز لوحي أو الب توب، 
وتمتاز بوظيف�ة االتصال الدائم باإلنترنت الج�وال والموفرة في 
اس�تهالك الطاقة، ووتروج الش�ركة لهذه األجه�زة الجديدة من 

خالل فترة تشغيل بطارية تمتد إلى 20 ساعة تقريبا.
وم�ن ضمن الموديالت لفئة الكمبيوت�رات “ألويز كونكتد” جهاز 
آس�وس “نوفاغو” المزود بشاش�ة قي�اس 13.3 بوصة ومعالج 
ثماني النواة “سناب دراغون 835”، والمزود أيضا بلوحة مفاتيح 
قابل�ة للطي 360 درجة، باإلضافة إلى جهاز إتش بي “إنفي إكس 

2” المزود بلوحة مفاتيح قابلة للخلع.

يعتب�ر انتظ�ار الحص�ول عل�ى خدمة جي�دة على 
مت�ن الطائرات أثناء الس�فر عذابا كبيرا بالنس�بة 
للكثيرين.وأدل�ى المضي�ف »Dan Air« عبر موقع 

 Confessions of a Trolley
النصائ�ح  ببع�ض   Dolly
حول اختي�ار مقعد الجلوس 
على مت�ن الطائرة، للحصول 
عل�ى أفض�ل خدمة..ويقول 
المضي�ف، إن الح�ل األفضل 
يكم�ن في اختي�ار مقعد إما 
في األم�ام أو الخل�ف، حيث 
يعتبر المقع�د A1 واحدا من 
الخي�ارات األفضل..ويمك�ن 
أن تك�ون الخدم�ة جيدة في 
الج�زء الخلفي م�ن الطائرة 
أيض�ا. ويق�ول دان: »إذا كنا 
اخترن�ا الجلوس ف�ي الجزء 
الخلف�ي، ف�إن آخ�ر ش�يء 
نرغ�ب به ه�و المش�ي على 
ط�ول الطريق للوص�ول إلى 
الج�زء األمامي م�ن الطائرة 
للرد عل�ى طل�ب ما«..ولكن 
للمقاع�د  الس�لبي  الجان�ب 

الخلفية يكمن في القرب من طاقم لطائرة وسماع 
الضوضاء، وعادة ما تكون محدودة الحركة وغير 

مريحة كالمقاعد األمامية.

تطمح الكولومبي�ة روزا مارغريتا ماروالندا، إلى 
تحقيق رقم قياسي من خالل تسجيل أطول أظافر 
لش�خص في العالم، في مجموعة غينيس لألرقام 

القياسية. ودخلت ماروالندا، التي لم تقلم أظافرها 
منذ 7 سنوات، موسوعة بالدها باعتبارها صاحبة 
أطول أظافر في كولومبيا، وتسعى حاليا للوصول 

إلى العالمية.
وقالت ماروالن�دا إن زوجها 
عل�ى  يس�اعداها  وابنه�ا 
والعناي�ة  أظافره�ا  تربي�ة 
به�ا من�ذ س�نوات، إال أنه�ا 
م�ن  م�����عارض�ة  تلق�ى 
بع�ض أف�راد أس�رتها الذين 
يصف�ون أظافرها بأن����ها 

»مخالب«..
أظافرها  وتل�ون ماروالن�دا 
حس�ب الموس�م، وتستخدم 
لطالئه�ا حوال�ي 3 علب من 

طالء األظافر في كل مرة..
ونظرا لطول أظافرها، فإنه 
م�ن الصعب عل�ى ماروالندا 
المنزلية  بأنش�طتها  القي�ام 
اليومي�ة، إل�ى درج�ة أنه ال 
يمكنها االستحمام بسهولة، 
كم�ا أنه�ا تج�د صعوبة في 

القيام بأعمال المطبخ.

مقعد عىل الطائرة يمنحك خدمة أفضل لـم تقلم أظافرها منذ 7 سنوات!

احتفاالت الشعب العراقي بمناسبة يوم النرص الكبري

أمراض احلنني أحبيني ألسبوع


