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اتصاالت عراقية كويتية تؤكد متانة العالقات
وجتاوز إشكاالت في افتتاح خليجي 25

بغداد -البصرة  -عبداحلسني غزال
طوى العراق والكويت بسرعة صفحة
خالفات كادت تطفو على السطح بسبب
أخطاء غير مقصودة ارتكبتها شركة
مكلفة ترتيب البروتوكول في افتتاح
بطولة خليجي اخلامسة والعشرين
املقامة حاليا في البصرة  ،فقد
أ َّكد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير
اخلارج َّية فؤاد حسني ،االحد ،أنَّ ما حدث
من أمور تنظيم َّية خالل افتتاح «خليجي
 »25لن يؤثر على متانةِ العالقة بني
العراق ودولة الكويت ،وباألخص على
الرياضي.
املُستوى
ّ
وقالت اخلارجية في بيان امس إن حسني
«أجرى اتصا ًال مع نظيره الكويتي سالم

فاحت عبدالسالم12 :

الفارسي
والعربي

عبدالله اجلابر الصباح ،اليوم األحد
املُوافق  ،8/1/2023إذ أشاد بدعم دولة
الكويت إلقامة بطولة «خليجي  »25في
مدينة البصرة  ،سواء من خالل زيارة
رئيس االحتاد الكويتي عبدالله الشاهني،
مللعبي البطولة ،قبل
والوفد املُرافق له
ّ
إقامتها بنحو  3أسابيع ،أو بتواجد
الكويتي ملالقاة منتخب
املنتخب
ّ
األوملبي».
العراق ود ًيا في ملعب امليناء
ّ
وأشار الوزير إلى «الصعوبات التي
ملعب جذع
واجهت الوفد في دخول
ِ
نتج عنه من ُمغادرةِ ممثل
النخلة ،وما َ
أمير دولة الكويت رئيس اللجنة األوملب ّية
الشيخ فهد الناصر ،وكذلك رئيس اإلحتاد
الكويتي وأعضاء مجلس اإلدارة».
ّ
الكويتي،
فيما  ،أعرب وزير اخلارج َّية
ّ
عن خالص تهانيه للعراق بـ «جناح
افتتاح دورة كأس اخلليج العربي»،
ُمثم ًنا «االستعدادات واإلمكانيات
الكبيرة واملُتميزة والعال ّية التي أتاحتها
اجلهات املُختصة في العراق لهذا احلدث
الرياضي»
ّ
من جهته علن محافظ البصرة أسعد
العيداني ،يوم األحد ،العمل على
استضافة بطولة كأس آسيا عام ،2027

وذلك بعد جناح احملافظة في تنظيم
بطولة خليجي  ،25حتى اآلن.
وقال العيداني ،في تصريحات صحفية،
أثناء استضافته ببرنامج اجمللس،
الذي يبث على قناة الكأس القطرية:
«أصرينا على إمتام العمل وكنا على
ثقة باستضافة خليجي  ،25اخلليجيون
دعمونا الستضافة البطولة وبعد إقامة
القرعة األمر أصبح واقع ًا».
وأضاف أن «رئيس الوزراء قدم الدعم
الكامل الجناح البطولة ،والبصرة بعد
البطولة ،تختلف عنها قبل البطولة»،
مبين ًا أن «هناك كفاءات وكوادر قابلة
للتدريب من أجل مواكبة احلداثة في
العالم».
وتابع العيداني« :بعد جناح االفتتاح
والبطولة نفكر باستضافة كأس آسيا،
ومن املمكن تقدمي ملف مشترك مع
السعودية» .وأشار احملافظ ،إلى وجود
فكرة بالتطور ،وهناك عمق تاريخي
يساعد في ذلك ،لذا يجب العمل بقوة».
وخلص إلى القول« :ممثلة األمم املتحدة
في العراق جينني بالسخارت ،من احملتمل
احلضور يوم غد ملتابعة مباراة العراق
والسعودية».

نيفني الكيالني لـ (الزمان):لن تقام أمسية عن الشعراوي في املسرح القومي

انقسام بني الرئاسة
والوزارة حول أبرز علماء مصر
في القرن العشرين

القاهرة -مصطفى عمارة
في أول تعليق لها على األنباء التي ترددت عن عرض
أمسية عن الشيخ الشعراوي على املسرح القومي خالل
شهر رمضان نفت نيفني الكيالني وزيرة الثقافة املصرية
تلك األنباء مؤكدة أن األمر كان ال يعدو عن اقتراح من
مدير املسرح القومي بعرض تلك األمسية إال أن هذا
االقتراح لم يعرض على اللجنة والتي تضم الفنانة
سميحة أيوب للموافقة عليه.
وأضافت أنه من الصعب املوافقة على إقامة تلك األمسية
ألن الشخصية التي يتم اختيارها يجب أن يكون لها أثر
إيجابي من الناحية التنويرية ملكافحة الفكر املتطرف
بينما كان الشيخ الشعراوي داعما لهذا الفكر ،بحسب
زعمها .وكان الشعراوي وزيرا لألوقاف قبل عدة عقود،
ويعد من ابرز املفسرين املعتدلني للقرآن الكرمي ولم
يخض في غمار السياسة وان اغلب اآلراء ضده تعود
لعدم مداهنته احلكومات املتعاقبة على حكم مصر.
وكان اجلدل حول عرض أمسية عن الشيخ الشعراوي
قد تفجر عندما تقدمت النائبة فريدة الشوباشي بطلب
إحاطة إلى وزيرة الثقافة حول ما تردد عن عرض أمسية
عن الشيخ الشعراوي على املسرح القومي واصفة
آراءه باملتطرفة ،وأضافت أنها ال ميكن أن تنسى ما
قاله الشيخ الشعراوي أنه صلى ركعتني شكر لله
عندما هزمت مصر في حرب عام  .1967وأضاف الناقد
الفني طارق الشناوي أنه من األفضل تقدمي أمسية عن
الشيخ الشعراوي املعروف بأرائه املتطرفة وهو أمر غير
مناسب في الوقت احلاضر ،وأضافت اإلعالمية املصرية
أسما شريف أنها كانت تسمع عن الشيخ الشعراوي من

جدها وعندما كبرت واستمعت إلى فيديوهاته لم تصدق
نفسها من شدة ما يحمله كالمه من فكر متطرف .
وفي املقابل شن علماء األزهر هجوما شديدا على
منتقدي الشيخ الشعراوي ،وفي استطالع للرأي
أجريناه مع عدد من علماء األزهر دافع أسامة األزهري
مستشار الرئيس للشؤون الدينية عن الشيخ الشعراوي
قائال أنه جمع املصريني على إعادة تذوق القرآن الكرمي،
وأضاف أنه جعل الناس تفهم أن مفتاح القرءان هو
مشهد اجلمال ومشهد النورانية وليس مشهد التكفير .
وقال د .عبد الغني هندي عضو مجمع البحوث

اإلسالمية أن من ينكر دور الشعراوي إنسان جاحد ال
يرى أنه أحد القوى الناعمة للدولة املصرية وأضاف
أن من يهاجمون الشعراوي يعتدون على ثوابت
الدولة ومن يحترم الدولة يحترم رموزها وأكد هندي
أن الدور الوطني للشعراوي ال يقبل املزايدة وكان رجال
مصريا بامتياز  ،وأوضح عباس شومان وكيل األزهر
أن من أراد النيل من الشيخ الشعراوي مثلهم كاألطفال
أرادوا إتالف ثمار لنخلة عالية فسقطت احجارهم فوق
رؤوسهم وظلت الثمار تعجب الناظرين .
بقية اخلبر على املوقع

الذي قدمته رئاسة النيابة العامة موجه باخلصوص
للممارسني في مجال العدالة اجلنائية اإلطار القانوني
الوطني والدولي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
كما يعد وصف مسار التحقيق اجلنائي في هذا النوع من
اجلرائم مبا يتوافق مع متطلبات مجموعة العمل املالي،
واملعايير واالتفاقيات الدولية وقرارات مجلس األمن.
على صعيد آخر ،تشهد آفاق مجاالت التعاون املستقبلية
بني املغرب والهند ،بعدا تنمويا جديدا ،يأخذ بعني
االعتبار الرهانات والتحوالت املستقبلية للمحيط الدولي،
وذلك على ضوء التحوالت اجليوسياسية العاملية في

أفق السنوات القليلة القادمة ..وبذلك باتت هذه اآلفاق
املستقبلية تخيف بعض دول اجلوار .
ومؤخرا توجهت الهند إلى تأمني إمداداتها من األسمدة في
ظل مواجهة أسعار األسمدة املرتفعة في السوق العاملية،
وبذلك تخطط احلكومة الهندية للدخول في اتفاقية متوين
طويلة األجل مع املغرب للفوسفاط الصخري ،وهو مادة
أساسية إلنتاج فوسفاط ثنائي األمونيوم ،وأسمدة نترات
فوسفات البوتاسيوم .وبحسب مصادر من املرتقب أن يقوم
الوزير املكلف باملنتوجات الكيماوية واألسمدة منسوك
مندافيا ،بزيارة رسمية للمغرب خالل هذا الشهر من أجل

التوقيع على اتفاقية بني املغرب والهند .
ويشار أن التفاهم اجليد بني املغرب والهند كان قد شهد
تطورا كبيرا منذ  23سنة عندما سحبت الهند اعترافها
بالبوليساريو .على صعيد آخر ،ينتظر أن تصل من الهند
إلى املغرب  90شاحنة عسكرية سداسية الدفع من صنع
هندي ،املعروفة باسم . 2445 LPTA  وذكرت مصادر أن
هذه الصفقة العسكرية جاءت في وقت حصلت فيه املدفعية
امللكية املغربية في وقت سابق على  36قطعة مدفعية
سيزار الفرنسية (القيصر) ،من خالل صفقة وقعت سنة
 2020بقيمة ناهزت  170مليون أورو.

عشرات املعممني يعتصمون أمام السفارة الفرنسية في طهران
املغرب يعتمد أول دليل علمي
ً
كيميائي
العتداء
تخطيطه
في
لالشتباه
ا
أملانيا توقف إيراني
يتصدى جلرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب

برلني -طهران  –-الزمان
تستدعي الدمنارك االثنني السفير اإليراني لديها
للتعبير عن «غضبها» بعد إعدام رج َلني في إيران على
صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابة مهسا
أميني منتصف أيلول/سبتمبر ،على ما أعلن األحد وزير
اخلارجية الدمناركية.
وقال وزير اخلارجية الدمناركية الرس لوكي راسموسن
لوكالة «ريتزاو» احمللية لألنباء «نستدعي السفير اإليراني
إلى اجتماع في وزارة اخلارجية من أجل إرسال أقوى
إشارة ممكنة بأن االنتهاكات التي ارتكبت ضد شعبه تثير
سخطنا».
فيما أوقف شخص إيراني يبلغ  32عاما في غرب أملانيا
لالشتباه في أنه كان يُع ّد العتداء ذي طابع «إسالمي»
باستخدام السيانيد والريسني ،حسبما ورد من الشرطة
ومكتب املدعي العام في دوسلدورف األحد.
ويشتبه في ان يكون الرجل «يخطط لعمل عنيف خطير
يهدد أمن الدولة باحلصول على السيانيد والريسني بهدف
ارتكاب هجوم إسالمي» وفق ما ذكرت الشرطة في مونستر
وريكلينغهاوزن اضافة إلى مكتب مدعي دوسلدورف
في بيان.لكن املدعي العام في دوسلدورف هولغر هيمنغ
قال لوكالة فرانس برس إن تفتيش منزل الرجل في بلدة
كاستروب روكسيل لم يفض الى العثور على أي دليل
لوجود مواد سامة.
وقال وزير الداخلية في حكومة والية شمال الراين
فستفاليا هربرت رول إن السلطات تلقت «معلومات جدية»
أدت إلى تنفيذ عملية املداهمة ليال.
ووفق صحيفتي شبيغل وسودوتشيه ،كان مكتب
التحقيقات الفدرالي األميركي قد ح ّذر األجهزة األملانية
خالل فترة عيد امليالد.
وكانت الشرطة الفدرالية األميركية قد مت ّكنت من ولوج
مجموعة على تلغرام استفسر فيها املشتبه به عن هجمات
بالقنابل ثم عن هجمات ارتكبت باستخدام مواد سامة،
وفق دير شبيغل.ولفتت الصحيفة ً
أيضا إلى أن الرجل
الذي كان يرافقه شخص ثان ،أوقف ً
أيضا لي ًلا في املكان

سجن أربعة
في إيران حضوا
على اإلضراب

طهران -الزمان

نفسه .والشخص الثاني هو ،وفق وسائل اإلعالم األملانية،
شقيق املشتبه به الرئيسي ،وكانا يف ّكران معًا بالتحرك
ليلة رأس السنة ،لكن كان ينقصهما مواد لصنع سموم
السيانيد والريسني ،بحسب دير شبيغل.
وفي ايران جتمع عشرات األشخاص أمام السفارة
الفرنسية في طهران األحد تنديدا بالرسوم الكاريكاتورية
التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو الساخرة ،واعتبرتها
إيران «مهينة» للمرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية آية
الله علي خامنئي.
ونشرت اجمللة األربعاء رسوما كاريكاتورية خلامنئي،
أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران ،في إطار مسابقة
أقامتها دعما لالحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16
أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على
إثر توقيفها من قبل شرطة األخالق لعدم التزامها القواعد

الصارمة للباس.ولقيت الرسوم انتقادات الذعة من طهران
التي اعتبرها «عمال مهينا وغير الئق».
وبعد ظهر األحد ،جتمع عشرات من احملتجني ،غالبيتهم
من طالب احلوزات الدينية ،خارج مقر سفارة باريس وسط
العاصمة اإليرانية ،وأضرم بعضهم النيران في أعالم
فرنسية ورددوا هتافات منتقدة للحكومة الفرنسية ،وفق
ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
ورفع املشاركون في االعتصام العلم اإليراني وصور
خامنئي ومؤسس اجلمهورية اإلسالمية آية الله روح الله
اخلميني ،إضافة الى شعارات منها «حياتي فداء للقائد»،
و»عار على شارلي إيبدو».
وقالت وزيرة الداخلية األملانية في احلكومة الفدرالية
نانسي فيزر في بيان «قواتنا االمنية تأخذ كافة املعلومات
عن تهديدات ارهابية اسالمية على محمل اجلد وتتحرك

وفقا لذلك».وقالت متحدثة باسم الشرطة إن عملية االعتقال
متت قبيل منتصف ليل السبت.
وأضافت أن شخصا آخر يُعتقد أنه شقيق املشتبه به
الرئيسي ،اعتقل أيضا خالل العملية ووضع في احلبس
على ذمة التحقيق.
وقال املدعي العام إنه من غير املعروف بعد ما إذا كان
الرجل الثاني متورطا في اخملطط.
وقالت الشرطة إن السلطات «ستقرر في وقت الحق» ما إذا
سيمثل املشتبه به الرئيسي أمام قاض.
وذكرت وسائل اإلعالم األملانية أن عناصر ارتدوا بزات
حماية بسبب اخلطر البيولوجي ،شاركوا في العملية.
وبحسب دير شبيغل ،املشتبه به هو إيراني سني مؤيد
لتنظيم الدولة اإلسالمية.
بقية اخلبر على املوقع

أعلن القضاء اإليراني األحد إصدار أحكام بالسجن
لفترات متفاوتة في حق أربعة أشخاص على خلفية
دعوتهم الى اإلضراب دعما لالحتجاجات التي
تشهدها البالد منذ وفاة مهسا أميني.
وهي املرة األولى تعلن فيها السلطة القضائية إصدار
أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل ،مذ اندلعت في
 16أيلول/سبتمبر ،احتجاجات إثر وفاة أميني بعد
توقيفها من جانب شرطة األخالق لعدم التزامها
القواعد الصارمة للباس في اجلمهورية اإلسالمية.
واعتمد احملتجون في اآلونة األخيرة أسلوب الدعوة
الى ثالثة أيام من اإلضرابات في مختلف مدن
اجلمهورية اإلسالمية لدعم احلركة االحتجاجية التي
تقترب من امتام شهرها الرابع.
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة
هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني «مت إصدار
األحكام االبتدائية بحق أربعة أشخاص ّ
حضوا
السائقني على اإلضراب في كانون األول/ديسمبر»،
وفق موقع «ميزان أونالين» التابع للقضاء.

الرباط  -عبداحلق بن رحمون
أصبح املغرب يتوفر على دليل علمي حول تقنيات البحث
والتحقيق في جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،ويروم
هذا الدليل تنفيذ خطة العمل التي أقرها فريق الرصد
املعزز التابع جملموعة العمل املالي.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،رئيس
النيابة العامة ،احلسن الداكي ،إن النيابة العامة وبقية
املصالح املكلفة بتطبيق القانون تعمل بشكل خاص على
تنفيذ سلسلة من املشاريع الهادفة إلى زيادة كفاءة وجودة
التحقيقات القضائية .وفي هذا الصدد  ،فإن هذا الدليل

السويد:ال نستطيع تلبية مطالب تركيا لالنضمام إلى الناتو

سالن (السويد)(-أ ف ب) إسطنبول -الزمان
أعلن رئيس الوزراء السويدي األحد أن تركيا التي تعرقل
منذ أيار/مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال
األطلسي ،دفعت مبطالب ال تستطيع السويد وال ميكنها
قبولها.
وتتمسك تركيا مبطلب حظر التعامل من ايس مستوى
مع عناصر حزب العمال الكردستاني احملظور ومناصريهم
املنتشرين في أوروبا والسويد وتسليم املطلوبني منهم .
وقال أولف كريسترسون خالل مؤمتر حول الدفاع واألمن
بحضور األمني العام للناتو ينس ستولتنبرغ «تركيا تؤكد
أننا نفذنا ما تعهدنا القيام به ،لكنها تقول أيض ًا إنها تريد
أمور ًا ال نستطيع وال نريد تلبيتها».
وأضاف «نحن على قناعة بأن تركيا ستتخذ قرار ًا ،وال
نعرف متى حتديد ًا» ،مشيرا إلى أن «القرار هو في معسكر
تركيا».
وهذا القرار هو خصوص ًا رهن عدّة عوامل في السياسة
الداخلية التركية .وفي نهاية كانون األول/ديسمبر،

الصني تضع حداً لثالث سنوات من العزلة والوافدون يتدفقون اليها من اجلوار

بكني (أ ف ب) الزمان
رفعت الصني األحد احلجر الصحي اإللزامي للمسافرين
الوافدين من اخلارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على
نفسها مدة ثالث سنوات في وقت تواجه فيه موجة وبائية
جديدة من كوفيد.19-
أعرب الوافدون األوائل عن ارتياحهم لعدم خضوعهم
إلجراءات احلجر الصحي املرهقة التي شكلت احلياة
اليومية للصينيني بسبب سياسة «صفر كوفيد» التي
وضعتها السلطات.
في هونغ كونغ ،حيث أعيد فتح احلدود مع الصني بعد
سنوات من اإلغالق ،ينوي أكثر من  400ألف شخص السفر
إلى الشمال خالل األسابيع الثمانية املقبلة.
رفعت أيض ًا معظم القيود املفروضة عند احلدود بني بر
وسمح حالي ًا لنحو  60ألف
الصيني الرئيسي وهونغ كونغُ .
شخص بالسفر باالجتاهني يوم ًيا.
وصباح األحد ،احتشد عدد كبير من الناس عند معبر

لوك ما تشاو احلدودي للتوجه شما ًلا ،في حني كان عدد
األشخاص املتوجهني جنو ًبا إلى هونغ كونغ أقل من ذلك.
ومع اقتراب حلول العام القمري اجلديد بعد أسبوعني،
أوضح كثيرون أنهم ذاهبون للقاء عائالتهم.
بعد قيود فرضت مدة ثالث سنوات تعتبر من األكثر
صرامة في العالم أثقلت كاهل االقتصاد الصيني وأدت إلى
تظاهرات في كل أرجاء البالد ،رفعت الصني بشكل مباغت
الشهر املاضي غالبية إجراءات مكافحة هذه اجلائحة.
في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي ،قالت امرأة اسمها
بانغ لوكالة فرانس برس إنها سعيدة جدا برفع هذا التدبير.
وأوضحت «أرى أن تغيير السياسة أمر جيد».
وأضافت «هذه مرحلة ضرورية على ما أظن .أصبح كوفيد
أمرا طبيعيا وبعد إزالة هذه العقبة كل شيء سيسير على
ما يرام».
وحث االعالن في كانون األول/ديسمبر عن قرب رفع
احلجر الصينيني إلى التخطيط للسفر إلى اخلارج ما أدى

إلى ارتفاع هائل في احلركة على مواقع حجز الرحالت.
إال ان احتمال تدفق عدد كبير من السياح الصينيني دفع
أكثر من عشر دول إلى فرض فحوصات تشخيص اإلصابة
على املسافرين الوافدين من الصني حيث ارتفع عدد
اإلصابات بشكل كبير.
ونددت بكني بهذه القيود على السفر التي فرضت على
مواطنيها واعتبرتها «غير مقبولة» مع أن الصني بقيت
مغلقة بشكل واسع منذ العام  2020أمام السياح والطالب
األجانب .ويتوقع أن يتفاقم انتشار الوباء في الصني مع
اقتراب عطلة رأس السنة الصينية نهاية كانون الثاني/يناير
التي يسافر خاللها ماليني األشخاص من املدن الكبرى التي
تسجل فيها إصابات كثيرة ،إلى األرياف لزيارة األهل الذين
غالبا ما يكونون مسنني وفي وضع ضعف.
واتخذت الصني إجراءات للحد من االنتقادات بشأن
مسارها الفوضوي للتخلي عن سياسة «صفر كوفيد» .فقد
ذكرت خدمة «ويبو» املرادفة لتويتر في الصني انها حظرت

في الفترة األخيرة  1120حسابا «بسبب انتهاكات ضد
خبراء وجامعيني» .في جنوب غرب البالد ،وقعت مواجهات
بني عمال وعناصر الشرطة في مصنع النتاج فحوص كشف
االصابة بكوفيد في الصني وفقا ملقطع فيديو نشر على
مواقع التواصل االجتماعي األحد.
ذكر رجل نشر مقطع فيديو ملا حصل مع تعليق جاء فيه
أن العديد من العمال لم يتلقوا رواتبهم .وبحسب الصور
حددت فرانس برس املوقع اجلغرافي في منطقة صناعية
مبدينة تشونغتشينغ.
وفقا ملنشورات أخرى ،قامت شركة األدوية «زيبيو» ومقرها
تشونغتشينغ فجأة بتسريح عمال مت توظيفهم في األسابيع
األخيرة .واألحد اختفت في مطار بكني احلواجز التي
كانت تفصل الرحالت الدولية القادمة عن تلك الداخلية
فضال عن املوظفني الذين يرتدون بزات واقية التي كانت
عنصرا أساسيا في احلياة الصينية منذ فرض سياسة
«صفر كوفيد».

قال وزير اخلارجية التركية مولود تشاوش أوغلو إن
ستوكهولم ا ّتخذت «تدابير إيجابية» لكن أنقرة تنتظر
«خطوات كبيرة أخرى» لسحب اعتراضها على انضمام
السويد إلى حلف شمال األطلسي.
من جهته أعلن األمني العام حللف شمال االطلسي األحد
أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتبارا من عام
 ،2023لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرملانني التركي
واجملري.
وأتت هذه املواقف ،بعد بضعة أيام من رفض احملكمة
العليا السويدية ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش
الذي يطالب الرئيس رجب طيب إردوغان بتسليمه.
والبرملانان التركي واجملري هما الوحيدان اللذان لم
يصدّقا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
وبالنسبة إلى وزير اخلارجية السويدية ،إن مسار تنفيذ
«جار على قدم
املذ ّكرة املبرمة بني تركيا والسويد وفنلندا ٍ
وساق».
وص ّرح توبياس بيلستروم خالل إحاطة إعالمية «ال

ميكنني تقدمي جدول زمني هنا واآلن لكن تنفيذ الشروط
جار على قدم وساق ونحن نتقدم شيئ ًا
الواردة في املذ ّكرة ٍ
فشيئ ًا».
وأكد وزير اخلارجية الفنلندي من جهته على هامش
املؤمتر األحد مجدد ًا أ ّن بالده ستنضم إلى حلف شمال
األطلسي تزامن ًا مع جارتها.
وقال بيكا هافيستو لصحافيني «فنلندا ليست في عجلة
لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي لدرجة أننا ال نستطيع
انتظار حصول السويد على املوافقة».
وأشار إلى أنه من املرتقب أن يزور رئيسا البرملان
السويدي والبرملان الفنلندي أنقرة في منتصف كانون
الثاني/يناير .ومن املق ّرر تنظيم اجتماع آخر بني مسؤولني
من البلدان الثالثة في الربيع.
وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الذي
يرأس حكومة محافظة قد قام بإحدى أولى زياراته
اخلارجية إلى أنقرة ،وذلك في مطلع تشرين الثاني/
نوفمبر ،في مسعى إلى رفع االعتراض التركي.

أوراق نقدية جديدة في األردن
حتمل صورة امللك عبد اهلل و املسجد األقصى

عمان (أ ف ب)  -كشف البنك املركزي األردني عن عمالت ورقية
جديدة حتمل إحداها صورة العاهل األردني امللك عبد الله الثاني
وبجانبه املسجد األقصى في القدس الشرقية احملتلة .وأعلن البنك
املركزي األردني في بيان مساء السبت إن «اإلصدار اجلديد يتضمن
أحدث العالمات األمنية املستخدمة في عالم صناعة النقد باإلضافة
الى حتسني جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول» .وأضاف
أن اإلصدار اجلديد يأتي أيضا «مع ظهور احلاجة ( )..إلى حتسني
عالمات متييز فئات النقد اخلاصة باملكفوفني وضعاف البصر».
ويتضمن اإلصدار اجلديد أوراقا من فئات  50دينارا و 20دينارا
و 10دنانير و 5دنانير ودينار واحد ،وعلى أحد وجهيها صور
امللوك األردنيني من عبد الله الثاني والراحلني احلسني بن طالل
وطالل بن عبد الله وعبد الله األول والشريف حسني بن علي ،كما
هو احلال في العمالت املتداولة حاليا.

لكن في فئة اخلمسني دينار يظهر املسجد األقصى إلى جانب
صورة امللك عبد الله الثاني ،بحسب النماذج التي كشف النقاب
عنها البنك املركزي األردني.
ولم تكن صورة املسجد موجودة في هذه الفئة من العملة السابقة.
تعترف إسرائيل التي و ّقعت معاهدة سالم مع األردن في العام
 ،1994بإشراف اململكة ووصايتها على املقدّسات اإلسالمية في
القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة
األردنية قبل أن حتت ّلها الدولة العبرية في .1967
وأكد البنك املركزي األردني أن «هذه الفئات لن حتمل الصفة
القانونية (كعملة قابلة للتداول) اال بعد طرحها جنب ًا الى جنب
مع فئات اإلصدار احلالي لألوراق النقدية ضمن مواعيد سنعلن
عنها وقت طرح كل فئة» باستثناء فئة الدينار الواحد التي طرحت
بالتداول بالفعل في  26كانون األول/ديسمبر.

