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األكرب يف اخلليج ..وبكلفة  2.6مليار دوالر ..وسيوفر ( )15الف فرصة عمل ويدر على املوازنة ( )25مليار دوالر ً
سنويا

العراق يطوي صفحة ميناء الفاوُ :ينجز خالل عامني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير الصناعة
يكشف عن خطط لتشغيل املعامل
ص3
واملصانع املتوقفة

قريب ًا ..وزير التخطيط
يعلن استئناف العمل يف املستشفيات
ص3
املتلكئة وانجاز عدد منها

ط�وى الع�راق ،أمس األربع�اء 10 ،س�نوات من
صعوبات ومش�اكل واتهامات بالفساد بتوقيعه
عىل مرشوع بن�اء ميناء الف�او الجنوبي الكبري،
وهو االكرب ع�ىل الخليج العرب�ي والعارش عامليا ً
بكلف�ة ملياري�ن ونصف امللي�ار دوالر مع رشكة
«داي�و» الكوري�ة النج�ازه خ�ال عام�ن وبما
س�يوفر  15أل�ف فرص�ة عم�ل ويدر ع�ىل الباد
حوايل  25مليار دوالر سنويا.
وق�ال مدير عام الرشك�ة العامة ملوان�ئ االعراق
فرح�ان الفرط�ويس ان «م�رشوع مين�اء الفاو
الكب�ري س�يتم تنفي�ذه حس�ب املواصف�ات
والتصاميم املعتمدة من قبل الرشكة االستشارية
اإليطالي�ة ،الفت�ا اىل ان امل�رشوع س�يوفر فرص
عمل تصل اىل  15الف فرصة.
واوض�ح ان «قيم�ة العق�د الذي خولت رئاس�ة
مجل�س ال�وزراء وزارة النقل صاحي�ة التوقيع
عليه م�ع الرشكة تبل�غ ملياري�ن و 625مليون
دوالر ويتضمن انش�اء  90رصيفا خمسون منها
مخصص�ة للحاوي�ات و 12للحموالت الس�ائبة
وعدد اخ�ر لارصفة النفطية وبطاق�ة اجمالية
تبلغ مليوني حاوية س�نويا ً والطاقة القصوى 3
ماين حاوية .وبن الفرطويس ان «املبالغ مؤمنة
لتنفي�ذ املرشوع اىل منتصف ع�ام  2022او اكثر
م�ن ذلك وبواق�ع  400مليار دين�ار ( 300ميون
دوالر) م�ن قانون االقرتاض ال�ذي اقره مجلس
النواب مؤخرا ً واكثر من  600مليار ( 500مليون
دوالر) من موازنة عام.2021

التفاصيل ص2

وزارة الداخلية تتخذ «إجراءات صارمة» يف ليلة رأس السنة وتصدر حتذيرا للمواطنني

املالية الربملانية عن النفقات التشغيلية يف موازنة  :2021تعادل ميزانيات ( )3دول

ص2

ص2

رئيس الوزراء للقوات األمنية :لـم تنته التحديات بعد
ومازال أمامنا الكثري لعمله

بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات
املس�لحة مصطف�ى الكاظم�ي ،أم�س
االربع�اء ،إن  2020ه�ي عام القضاء عىل
داع�ش ،مؤك�دا أن الع�ام الجدي�د يج�ب
ان يك�ون ع�ام انتماء املؤسس�ات للدولة
واإليم�ان به�ا .وذك�ر املكت�ب االعام�ي
لرئيس ال�وزراء يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،أن «رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي وخ�ال كلمت�ه يف
أعمال املؤتمر الس�نوي لقي�ادة العمليات
املش�رتكة قال« :أحييك�م أيه�ا األخوة ..

أملانيا تنهي عضويتها يف جملس األمن بشعور «خيبة األمل»
بغداد  /المستقبل العراقي
يشعر األملان مع انتهاء عضويتهم املؤقتة يف مجلس األمن
بخيبة أمل خاصة وأن دعواتهم إلحداث إصاحات جذرية
للمجلس لم تجد آذانا ً صاغية.
وأعرب وزير الخارجية األملاني هايكو ماس عن اعتقاده
بأن قدرة مجلس األمن الدويل عىل الترصف مقيّدة وطالب
بش�كل ملح بإج�راء إص�اح .وق�ال الوزي�ر إن العامن
املاضين اللذين كانت فيهما أملانيا عضوا يف املجلس «كانا
صعبن ومخيبن لآلمال يف بعض األحيان» مشريا إىل عدم
نجاح التعاون بن الواليات املتحدة والصن وروسيا .وأشار

النفط تعوض
نقص الطـاقـة بزيـادة حصـص
املولدات األهلية من «الكاز»
ص3

ومن خالكم أحيي كل الضباط واملراتب يف
كل مؤسساتنا العسكرية واألمنية ،جيش
ورشط�ة ورشط�ة اتحادي�ة ومخاب�رات
ومكافح�ة إره�اب وأم�ن وطني وحش�د
شعبي وبيشمرگة» .وأضاف« ،انتم رمز
الع�راق  ..إنجازاتكم يف ع�ام  2020كبرية
ومفخ�رة لنا  ..فهو ع�ام القضاء الكامل
عىل تنظيم داع�ش وغلق كل منافذ نموه
وقطع الطري�ق أمام محاوالت�ه الخبيثة،
وس�نة  2021س�تكون بع�ون الله أفضل
عىل املس�توى األمن�ي» .ودع�ا الكاظمي
مؤسس�ات الدولة اىل «التعاون مع قيادة
العملي�ات املش�رتكه كونها البي�ت الكبري

للقوات األمنية ،و توحيد وتنس�يق جهود
القطع�ات واالس�تفادة م�ن إمكانياتها،
لتحقي�ق الن�رص ع�ىل اإلره�اب وإع�ادة
هيب�ة الدول�ة» ،مطالبا «بتوحي�د الجهد
االس�تخباري لخل�ق التكام�ل املطلوب يف
العم�ل األمن�ي» .كم�ا دع�ا الكاظمي اىل
«االهتم�ام بالبن�اء النف�ي للمقاتل�ن
واملنتس�بن  ..الوالء للدولة  ..الوالء للدولة
 ..يج�ب أن نعلّ�م كل األجي�ال األمني�ة
الجديدة أن العراق غ�ا ٍل ،دفعنا دما غاليا
للحفاظ عىل أمنه ووحدته وسامة شعبه
رغم التحديات» ،مؤكدا نا «ضبط الحدود
ه�و بواب�ة األم�ن واالس�تقرار» .ولفت

القائد العام للقوات املسلحة إىل أنه «يجب
رف�ع املواقف األمني�ة اىل املراجع كما هي
وع�دم إخف�اء أي معلوم�ات ع�ىل املق�ر
األعىل ،لكي تتم املعالجة وإعطاء التوجيه
يف ضوء الح�ادث وليس محاول�ة التقليل
من الح�ادث» .وقال الكاظم�ي إن «عام
 2020ه�و عام تقيي�م الق�ادة واملديرين
عىل أساس عملهم» ،مشددا عىل «رضورة
االبتع�اد ع�ن التقاطع�ات ب�ن الق�وات
األمنية وترك األمور الش�خصية ،والرتكيز
عىل األهداف املرسومة لهم من قبل قيادة
العمليات املشرتكة».

التفاصيل ص2

إيران :تسلمنا «نتائج التمثيل القضائي» اخلاصة باغتيال سليامين من العراق

ماس إىل الحاجة املاس�ة و»الس�يما اليوم» إىل أقوى هيئة
تابعة لألمم املتحدة ،وقال إن املجلس «قادر عىل الترصف
بشكل مقيد» وذلك يف إطار تعليقه عىل الطريقة التي عمل
به�ا املجلس يف العامن األخريي�ن .وتنتهي عضوية أملانيا
املؤقت�ة يف مجلس األمن الخميس كانون األول ،وكانت قد
تقدمت بطلب لش�غل عضوية املجل�س كل ثمانية أعوام.
ّ
وتلح أملانيا عىل إدخال إصاحات جذرية حتى تتمكن هي
ودول أخرى من الحصول عىل مقعد دائم يف مجلس األمن،
وهو املس�عى الذي يقول ماس إن�ه يحظى بدعم من قبل
بع�ض دول املجلس .لك�ن هذا التعديل مط�روح للنقاش
منذ عقود دون تحقيق أي تقدم.

االمم املتحدة تعد عفو ترامب عن قاتيل العراقيني «إهانة للعدالة»
أمريكا متنح اجليش العراقي ( )30مدرعة لتأمني املنطقة اخلرضاء

العمل تعلن منح ذوي
االحتياجات اخلاصة واملعاقني
قروض ًا ميرسة
ص3

حمافظ نينوى
يعلن انجاز « »980مرشوع ًا
خـالل 2020
ص3

حيدر عبد االمري
مــدربـ ًا مـؤقـتـ ًا
للزوراء
ص7
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وزير الدفاع يأمر برتقية مراتب وجرحى اجليش بمناسبة الذكرى املئوية لتأسيسه
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن وزير الدفاع جمعة عناد س�عدون ،أمس االربعاء ،ترقية
مراتب وجرحى الجيش بمناسبة الذكرى املئوية لتأسيسه.
وذكرت وزارة الدفاع يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه أنه «بمناس�بة الذكرى املئوية لتأس�يس الجيش العراقي
الباسل (اليوبيل املايس) أمر وزير الدفاع برتقية مراتب الجيش
العراق�ي ،مس�تحقي الرتقية يف جدول  6كان�ون الثاني 2021
إىل رتب�ة واحدة أعىل ومن ضمنهم كاف�ة الجرحى واملفقودين
املؤرشين يف نظ�ام املوارد البرشية والبال�غ عددهم ()96707
منتسب».
واضاف البي�ان أن ذلك جاء «تكريم�ا ً لجهودهم وتضحايتهم
داخل املؤسسة العسكرية».
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األكرب يف اخلليج ..وبكلفة  2.6مليار دوالر ..وسيوفر ( )15الف فرصة عمل ويدر على املوازنة ( )25مليار دوالر سنويًا

العراق يطوي صفحة ميناء الفاوُ :ينجز خالل عامني

تنفذه رشكة «دايو» ..ويتضمن انشاء ( )90رصيف ًا ..وحيتل املرتبة العارشة عاملي ًا بكلفة البناء
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
طوى العراق ،أمس األربعاء 10 ،سنوات
م�ن صعوب�ات ومش�اكل واتهام�ات
بالفس�اد بتوقيع�ه ع�ىل م�رشوع بناء
ميناء الفاو الجنوبي الكبري ،وهو االكرب
عىل الخليج العربي والعارش عامليا ً بكلفة
مليارين ونصف امللي�ار دوالر مع رشكة
«داي�و» الكورية النجازه خ�ال عامني
وبما س�يوفر  15أل�ف فرصة عمل ويدر
عىل الباد حوايل  25مليار دوالر سنويا.
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة العامة ملوانئ
االعراق فرح�ان الفرطويس ان «مرشوع
ميناء الفاو الكبري س�يتم تنفيذه حسب
املواصف�ات والتصاميم املعتمدة من قبل
الرشكة االستش�ارية اإليطالية ،الفتا اىل
ان املرشوع س�يوفر فرص عمل تصل اىل
 15الف فرصة.
واوض�ح ان «قيم�ة العقد ال�ذي خولت
رئاس�ة مجل�س ال�وزراء وزارة النق�ل
صاحي�ة التوقيع عليه مع الرشكة تبلغ
ملياري�ن و 625ملي�ون دوالر ويتضمن
انش�اء  90رصيف�ا خمس�ون منه�ا
مخصص�ة للحاوي�ات و 12للحم�والت
الس�ائبة وع�دد اخر لارصف�ة النفطية
وبطاق�ة اجمالي�ة تبلغ مليون�ي حاوية
سنويا ً والطاقة القصوى  3مايني حاوية.
وب�ني الفرطويس ان «املبالغ مؤمن�ة لتنفيذ املرشوع اىل
منتصف ع�ام  2022او اكثر من ذلك وبواقع  400مليار
دينار ( 300ميون دوالر) من قانون االقرتاض الذي اقره
مجلس النواب مؤخرا ً واكثر من  600مليار ( 500مليون
دوالر) من موازنة عام.2021
وتنافس�ت عىل تنفيذ مرشوع ميناء الفاو رشكتان هما
داي�و الكورية ويس أم أي يس الصيني�ة لكنه بعد عرض

مؤهاتهما وكفاءتها للتنفيذ فقد تم اختيار دايوو النها
«أكف�أ واق�در وأرسع عىل التنفي�ذ بجمي�ع املواصفات
الفني�ة التي ثبته�ا املستش�ار االيطايل لبن�اء  5أرصفة
بعم�ق  19.8مرتا ً الس�تقبال ناق�ات البضائع الضخمة
الحجم وبمبل�غ مليارين و 625ملي�ون دوالر كما قالت
وزارة النقل العراقية .
وميناء الفاو الكبري هو ميناء عراقي يف شبه جزيرة الفاو
جن�وب محافظة الب�رة وتقدر طاق�ة امليناء املخطط

إنش�اؤه  99مليون طن س�نويا ً ليكون واح�دا ً من أكرب
املوانئ املطلة عىل الخليج العربي والعارش عىل مس�توى
العالم ،وكان قد وضع حجر األس�اس له يف الخامس من
نيس�ان عام  2010وتأخر العمل بتنفيذه السباب مالية
واتهامات لنافذين برشوات قبل تنفيذه.
وأث�ارت قضي�ة مين�اء الفاو الكب�ري والتلك�ؤ يف اكماله
مؤخرا ً ضج�ة عىل مواقع التواصل االجتماعي ويف لجان
برملانية وعىل صعيد املسؤولني وجرى انتقاد الحكومات

الس�ابقة من�ذ ع�ام  2003مل�ا س�موه
اهم�االً وعدم الجدية يف بن�اء امليناء عىل
خلفية صفقات مع دول مجاورة فرطت
بإنش�ائه لصال�ح موان�ئ دول الج�وار،
بحسب قولهم.
ولتحس�ني املواصات وتنش�يط املوانئ،
من املق�رر أن يتم إىل جان�ب بناء امليناء
مد خط س�كك حديد يص�ل بني منطقة
الخلي�ج ع�رب األرايض العراقية وش�مال
أوروب�ا ع�رب تركي�ا م�ا يضي�ف إىل هذا
امل�رشوع التج�اري العامل�ي أهمي�ة
اسرتاتيجية إضافية.
وم�ن أقس�ام امل�رشوع األخرى إنش�اء
س�ايلوهات لتخزين الحب�وب إىل جانب
رافعات عماقة يف امليناء ومدارج لهبوط
الطائ�رات وطريق دويل إضافة إىل العديد
من املصانع ومصادر إنتاج الوقود.
وحسب الخرباء االقتصاديني ،فإن ميناء
الف�او الكبري يف ح�ال إكماله وتش�غيله
بصورة طبيعي�ة س�يضيف إىل الخزينة
العراقية ح�وايل  25مليار دوالر س�نويا ً
اضاف�ة اىل عائ�دات األعم�ال األخ�رى
املرتبط�ة باملين�اء م�ن نق�ل وط�ريان
ومطارات وقطارات ووقود.
ويبل�غ ط�ول كارس امل�وج يف امليناء 16
كيلومرتا ً وهو األط�ول عامليا ً ولهذا دخل
يف موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
وحس�ب تصميمه ،س�يكون ميناء الفاو الكب�ري واحدا ً
من أكرب املوانئ عىل مس�توى العالم وس�ينقل البضائع
م�ن الصني واليابان وجن�وب رشق أوروبا إىل العالم عرب
العراق وبالعكس.
يذكر ان مجلس الوزراء خول يف جلس�ته  21من الش�هر
الح�ايل وزارة النقل التعاقد مع الرشك�ة الكورية لتنفيذ
العمل يف بناء مرشوع ميناء الفاو الكبري.

رئيس الوزراء للقوات األمنية :لـم تنته التحديات بعد ومازال أمامنا الكثري لعمله
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات
املسلحة مصطفى الكاظمي ،أمس االربعاء،
إن  2020ه�ي ع�ام القض�اء ع�ىل داع�ش،
مؤك�دا أن العام الجديد يج�ب ان يكون عام
انتماء املؤسسات للدولة واإليمان بها.
وذكر املكتب االعامي لرئيس الوزراء يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن
«رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي وخال
كلمت�ه يف أعم�ال املؤتم�ر الس�نوي لقيادة
العمليات املشرتكة قال« :أحييكم أيها األخوة
 ..وم�ن خالكم أحي�ي كل الضباط واملراتب
يف كل مؤسس�اتنا العس�كرية واألمني�ة،
جيش ورشط�ة ورشطة اتحادية ومخابرات

صحة كردستان تتخوف
من وصول «كورونا
املتحور» اىل االقليم
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة الصح�ة يف حكومة اقليم
كردس�تان ،أم�س األربع�اء ،ان�ه ال
يوج�د اي دليل واضح عىل ان فريوس
كورون�ا املتحور أخط�ر من الفريوس
السابق».
وق�ال مدي�ر ع�ام الدي�وان يف وزارة
الصحة خالص قادر يف تريح متلفز:
«الف�ريوس الجديد ه�و طفرة حدثت
يف مس�رية ف�ريوس كورون�ا القدي�م
(كوفي�د )19-وهذه الطف�رة أدت اىل
اإلرساع من انتشار الفريوس».
وأضاف «ليست هناك اية ادلة واضحة
وثابت�ة تؤك�د ب�ان ف�ريوس كورونا
املتح�ور أخطر من الف�ريوس القديم
وكلما يشاع عن الفريوس الجديد هي
تكهنات وال دالئل علمية عىل ذلك».
وأوضح قادر ،ان «وسائل الوقاية من
ف�ريوس كورون�ا املتحور ه�ي نفس
االجراءات السابقة بارتداء الكمامات
واالبتعاد عن التجمعات والحفاظ عىل
التباعد االجتماعي».

ومكافحة إرهاب وأمن وطني وحشد شعبي
وبيشمرگة».
وأض�اف« ،انتم رمز الع�راق  ..إنجازاتكم يف
ع�ام  2020كبرية ومفخرة لن�ا  ..فهو عام
القض�اء الكامل عىل تنظيم داعش وغلق كل
منافذ نموه وقط�ع الطريق أمام محاوالته
الخبيث�ة ،وس�نة  2021س�تكون بعون الله
أفضل عىل املستوى األمني».
ودعا الكاظمي مؤسسات الدولة اىل «التعاون
مع قي�ادة العمليات املش�رتكه كونها البيت
الكب�ري للق�وات األمنية ،و توحيد وتنس�يق
جهود القطعات واالستفادة من إمكانياتها،
لتحقي�ق النر عىل اإلره�اب وإعادة هيبة
الدولة» ،مطالبا «بتوحيد الجهد االستخباري
لخلق التكامل املطلوب يف العمل األمني».

كم�ا دع�ا الكاظم�ي اىل «االهتم�ام بالبناء
النفيس للمقاتلني واملنتسبني  ..الوالء للدولة
 ..ال�والء للدولة  ..يج�ب أن نعلّم كل األجيال
األمني�ة الجديدة أن العراق غ�ا ٍل ،دفعنا دما
غالي�ا للحف�اظ عىل أمنه ووحدته وس�امة
ش�عبه رغم التحدي�ات» ،مؤكدا ن�ا «ضبط
الحدود هو بوابة األمن واالستقرار».
ولفت القائ�د العام للقوات املس�لحة إىل أنه
«يج�ب رفع املواقف األمني�ة اىل املراجع كما
هي وع�دم إخف�اء أي معلومات ع�ىل املقر
األع�ىل ،لكي تتم املعالج�ة وإعطاء التوجيه
يف ضوء الحادث ولي�س محاولة التقليل من
الحادث».
وق�ال الكاظم�ي إن «ع�ام  2020ه�و عام
تقييم القادة واملديرين عىل أساس عملهم»،

مشددا عىل «رضورة االبتعاد عن التقاطعات
بني القوات األمنية وترك األمور الش�خصية،
والرتكيز عىل األهداف املرسومة لهم من قبل
قيادة العمليات املشرتكة».
وتابع« ،التدريب  ..ثم التدريب ثم التدريب ..
ال ترتكوا التدريب البدني والعلمي والنفيس،
يج�ب التوس�ع بإع�داد مناه�ج تدريبي�ة
متكاملة لكل الضب�اط واملرات» ،مضيفا أن
«حماية ش�عبنا هي هدفنا األسمى  ..ضعوا
الشعب يف حدقات أعينكم».
واش�ار رئي�س ال�وزراء اىل أن�ه «ل�م تنت�ه
التحدي�ات بعد ،مازال أمامن�ا الكثري لعمله،
وم�ازال هن�اك س�اح منفل�ت وعصاب�ات
جريمة وتجارة مخدرات وأس�لحة ونزاعات
عش�ائرية خارج القانون ،والبد أن نتضامن

جميعا ملواجهتها وردعه�ا» ،مؤكدا «أمامنا
واجب حماية االنتخاب�ات ،وعىل الجميع أن
يعم�ل م�ن اآلن ،لتوفري املن�اخ اآلمن إلجراء
انتخابات عام .»2021
وح�ذر الكاظم�ي م�ن «كرس أي مؤسس�ة
امني�ة ،فالتج�اوزات الت�ي تحص�ل ه�ي
تج�اوزات أف�راد وتحص�ل يف كل األجهزة»،
قائا« :كل انهيارات الجيوش يف العالم كانت
بسبب التقاطعات ويجب االبتعاد عنها».
ولفت إىل أن «عام  2021يجب أن يكون عام
انتماء املؤسسات للدولة واإليمان بها ،وهذا
التوجه الجديد نعمل عليه حاليا» ،مؤكدا أن
«روح الثقة والتكامل هي عنوان املؤسسات
األمنية والعسكرية ،ومن املهم جدا أن تكون
عاقاتكم تكاملية».

االمم املتحدة تعد عفو ترامب عن قاتيل العراقيني «إهانة للعدالة»
بغداد  /المستقبل العراقي
انتقدت االمم املتح�دة ،أمس األربعاء ،قرار الرئيس االمريكي
دونالد ترامب بالعفو عن أربعة أمريكيني أدينوا بقتل مدنيني
عراقيني عام  ،2007فيما وصفت ذلك ب�»باالهانة للعدالة».
وق�ال خرباء حقوق اإلنس�ان يف األمم املتحدة إن «العفو الذي
أصدره الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب عن أربعة أمريكيني
أدين�وا بقتل مدني�ني عراقيني أثناء عمله�م بعقود خاصة يف
 2007يمث�ل انته�اكا اللتزام�ات الواليات املتح�دة بمقتىض
القانون الدويل».وكان نيكوالس ساتن أدين بارتكاب جريمة
القتل من الدرجة األوىل يف حني أدين بول س�لو وإيفان ليربتي
وداستني هريد بالقتل العمد والرشوع يف القتل يف الحادث الذي
فتح فيه املتعاقدون األمريكيون النار وس�ط زحام مروري يف

ساحة ببغداد وقتلوا  14مدنيا عراقيا أعزل.
وكان األربع�ة يعملون لرشكة األم�ن الخاصة باكووتر التي
يملكها ش�قيق وزي�ر التعلي�م يف إدارة ترامب ،وقد ش�ملهم
العفو الذي أعلنه البيت األبيض قبل عيد املياد.
وقالت رئيس�ة مجموعة العمل الخاصة باس�تخدام املرتزقة
يف األم�م املتح�دة يلينا أب�اراك يف بيان «العفو ع�ن متعاقدي
باكووت�ر إهان�ة للعدالة ولضحايا مذبحة س�احة النس�ور
وعائاتهم».وأضاف خرباء األمم املتحدة أن «اتفاقيات جنيف
تلزم الدول بمحاس�بة مرتكبي جرائ�م الحرب عىل جرائمهم
حتى إذا كان يعملون بتعاقدات مع رشكات أمن خاصة».
وتاب�ع الخ�رباء ان «ق�رارات العف�و تل�ك تنته�ك االلتزامات
األمريكية بموجب القانون الدويل وتقوض بصفة أعم القانون
اإلنس�اني وحقوق اإلنسان عىل مستوى عاملي» ،مشريين اىل

ان «السماح للمتعاقدين مع رشكات األمن الخاصة بالعمل يف
الراعات املسلحة واإلفات من العقاب سيشجع الدول عىل
التحايل عىل التزاماتها بمقتىض القانون اإلنساني».
وكانت ق�رارات العفو قوبلت بانتقادات من جانب كثريين يف
الواليات املتحدة.
ووصف الجنرال ديفيد برتاي�وس ورايان كروكر قائد القوات
األمريكية والس�فري األمريكي لدى العراق عىل الرتتيب يف ذلك
الوق�ت ق�رارات العفو بأنها «مس�يئة بش�دة وترف يقول
للعالم إن بإمكان األمريكيني يف الخارج ارتكاب أبشع الجرائم
دون أي عقاب».
وكان البي�ت األبيض ق�ال لدى إعان ق�رارات العفو إن هذه
الخطوة «تحظى بدعم الش�عب عىل نطاق واس�ع» ويؤيدها
عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريني.

املالية الربملانية عن النفقات التشغيلية يف موازنة  :2021تعادل ميزانيات ( )3دول
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة جمال
كوج�ر ،أمس األربع�اء ،أن لجنته س�تجري
تعديات عىل م�رشوع قانون موازنة ،2021
وأن الربمل�ان لن يعيد امل�رشوع إىل الحكومة،
معت�ربا ً أن النفق�ات التش�غيلية يف املوازن�ة
تع�ادل ميزاني�ات ثاث دول .وق�ال كوجر يف

تري�ح صحف�ي إن «املوازن�ة تحتوي عىل
 122تريلي�ون دين�ار نفقات تش�غيلية ،أي
ما يعادل موازنات ثاث دول» ،مش�ريا ً إىل أن
وض ْ
عت ال حاجة لها يف الوقت
«هناك نفقات ِ
الراه�ن» .وأض�اف كوج�ر أن «الربمل�ان لن
يعي�د املوازنة اىل الحكومة ،وأن اللجنة املالية
س�تعدل عىل م�رشوع قان�ون املوازنة لكون
ارقامها غري دقيقة» ،موضحا ً أن «الحكومة

وضع�ت  2ترلي�ون لتطبي�ق برنامجه�ا
االصاحي وهذا مبلغ كبري جداً».
وتاب�ع ،أن «قان�ون االق�رتاض الثان�ي جاء
بمبل�غ  42ترلي�ون دين�ار وعن�د التدقي�ق
واملراجع�ة تبني أن ما تحت�اج اليه الحكومة
ه�و  10تريليون�ات اال ان الربمل�ان وافق عىل
 12ترليوناً ،لذلك فان اللجنة املالية س�تعمل
ع�ىل التدقيق يف جميع األرقام» .وكان النائب

األول لرئي�س مجلس النواب حس�ن الكعبي
أعل�ن ،أم�س الثاث�اء ( 29كان�ون األول
 ،)2020وص�ول مرشوع قان�ون املوازنة اىل
مجل�س النواب .يذك�ر أن الخبري االقتصادي
وامل�ايل ،نبيل املرس�ومي ق�ال ،الجمعة (25
كان�ون األول  )2020إن ما وصفه ب�»الرتف
والتبذي�ر» يف موازن�ة  ،2021يف�وق موازنة
األردن ،وأكرب من ضعف موازنة سوريا.
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وزارة الداخلية
تتخذ «إجراءات صارمة» يف ليلة رأس السنة
وتصدر حتذير ًا للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،أم�س
االربع�اء ،خطته�ا األمني�ة خ�ال
ليل�ة رأس الس�نة امليادية ،مؤكدة
أنها س�تطبق قرارات لجنة الصحة
والسامة يف احتفاالت رأس السنة.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية
اللواء خالد املحنا ،للوكالة الرسمية،
وتابع�ه إن «هنال�ك خطط�ا ً أمنية
تش�مل توف�ري الدوري�ات الراجل�ة
واآللي�ة ،لحماي�ة املناطق الس�يما
وسط بغداد».
وأضاف أن «وزارة الداخلية ستنفذ
ق�رارات لجن�ة الصحة والس�امة

الوطنية ،من خال منع التجمعات
بع�د س�اعات معين�ة من املس�اء،
وغلق بع�ض املحال ،الت�ي يتواجد
فيها اعداد كبرية من املواطنني».
وأش�ار إىل أن�ه «س�يتم اتخ�اذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني
للتعليم�ات الصحي�ة» ،مبين�ا ً أن
«هن�اك م�واد قانوني�ة ،ال تجي�ز
لألشخاص مخالفة التعليمات التي
تصدرها الدولة».
وأوض�ح أن «جه�از رشطة النجدة
كلف�ت بمتابع�ة وماحقة وضبط
الح�االت الت�ي تس�بب ازع�اج
للمواطن�ني ،وارضارا مادي�ة او
إصابات بسبب األلعاب النارية».

إيران :تسلمنا «نتائج التمثيل القضائي» اخلاصة
باغتيال سليامين من العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم املدع�ي العام يف طهران ،عيل القايص مه�ر ،رشكة  G4Sالربيطانية،
املس�ؤولة ع�ن أم�ن الط�ريان يف مطار بغ�داد بالت�ورط يف اغتيال قاس�م
سليماني ،فيما أشار إىل تسلم طهران «نتيجة التمثيل القضائي» الخاصة
بالتحقيقات يف واقعة االغتيال من العراق.
وق�ال املدعي العام خال جلس�ة متابع�ة قانونية وقضائي�ة مللف اغتيال
س�ليماني والوفد املرافق له والتي عقدت بحض�ور رئيس القضاء إبراهيم
رئييس ،ومس�ؤويل األجهزة القضائية والعسكرية واألمنية واالستخباراتية
والسياس�ية ،إن الرشك�ة الربيطاني�ة زودت الجي�ش األمريك�ي يف العراق
بموعد وصول الطائرة ،التي كانت تقل قاسم سليماني.
إىل ذل�ك أف�اد املدعي العام أن التحقيقات تش�ري إىل ت�ورط أملانيا يف عملية
اغتيال سليماني.
وأوض�ح أن قاعدة القوات الجوية األمريكية يف أملانيا مس�ؤولة عن توجيه
الطائ�رة ،التي اس�تهدفت موك�ب س�ليماني وتقديم معلوم�ات وبيانات
الطريان للقوات األمريكية.
وأك�د املدع�ي الع�ام أن الس�لطات اإليرانية تعم�ل عىل ماحق�ة الرشكة
الربيطانية املسؤولة عن أمن مطار بغداد.
وأضاف« :تم التعرف عىل هوية  45شخصية أمريكية مسؤولة عن اغتيال
سليماني وقدمنا أمر استدعائها إىل الرشطة الدولية اإلنرتبول».
وأش�ار إىل أن إي�ران «منحت  6دول ه�ي العراق وس�وريا وقطر والكويت
ولبن�ان واألردن ،تمثي�ا قضائيا للتحقيق يف اغتيال س�ليماني ،وتس�لمنا
مؤخرا ً نتيجة التمثيل القضائي من العراق».

أمريكا متنح اجليش العراقي ( )30مدرعة
لتأمني املنطقة اخلرضاء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الس�فارة االمريكي�ة يف
بغداد ،أمس األربعاء ،أن الواليات
املتح�دة ق ّدم�ت  30س�يارة
«مدرع�ة» للجي�ش العراق�ي،
لتأم�ني املنطق�ة الخ�راء يف
بغ�داد .وذك�رت الس�فارة يف
بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نسخة منه أن «الواليات املتحدة
مُ لتزم�ة بمس�اعدة الجي�ش
أمن
العراق�ي يف الحف�اظ ع�ىل ِ
الع�راق وبغداد ،وتحقيق�ا ً لهذا
الهدف ،ق ّدم�ت الواليات املتحدة
ي�وم االثن�ني للجي�ش العراقي
ثاثني سيارة مُ درّعة للمساعدة
يف تأمني املنطقة الدولية».
وأضافت ،أن «املركبات املذكورة
ُقدم�ت لفرقة القي�ادة الخاصة
والكائن�ة يف قاع�دة األس�د
الجوية ،وسيستخدمها الجيش
العراقي يف دورياته» .وأش�ارت
اىل ،أن «ه�ذه املس�اهمة تأت�ي
باعتبارها ُ
ج�زءا ً من خط ٍة أكرب
ملكت�ب التع�اون األمن�ي التابع
للجيش األمريكي-العراق لدعم

فرقة القي�ادة الخاصة يف تأمني
مركز بغ�داد ،س�نواصل العمل
معا ً
لضمان مُ س�تقب ٍل مُ
س�تقر
ِ
ٍ
وآمن للشعب العراقي».
ٍ
واملنطق�ة الخراء هو االس�م
الشائع املنطقة الدويل يف بغداد،
الت�ي تتعرض بني ف�رتة وأخرى
اىل هجمات بصواريخ الكاتيوشا
مستهدفة بذلك سفارة الواليات
املتحدة االمريكية فيها.
يذكر أنه بع�د اغتيال قائد فيلق
القدس اإليراني قاسم سليماني
ونائ�ب رئيس هيئة الحش�د ابو
مه�دي املهندس يف غ�ارة جوية
أمريكي�ة ق�رب مطار بغ�داد يف
مطل�ع آذار امل�ايض ،تصاع�دت
وت�رية الهجم�ات ع�ىل ه�ذه
املنطقة بشكل متكرر.
وتع�د املنطق�ة الخ�راء م�ن
أكثر املواقع العسكرية تحصينا ً
يف الع�راق ،وه�ي مق�ر الدول�ة
من حكومة وجي�ش ،إىل جانب
احتوائه�ا ع�ىل مق�ر الس�فارة
األمريكي�ة ومق�رات منظم�ات
ووكاالت حكومية وأجنبية لدول
أُخرى ،وبعثات دبلوماسية.

الكعبـي يطالـب بإلغـاء شـراء مركبـات
لوزارة التجارة :البلد يمر بضائقة مالية
بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب النائب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعب�ي ،أمس األربعاء،
بإلغاء عقد مربم يف وزارة التجارة بشأن تجهيز مركبات.
وأظه�رت وثيقة موجهة إىل األمني العام ملجلس النواب ،وجاء فيها «نرجو
إلغاء العق�د (تجهيز مركبات) املربم مع وزارة التج�ارة – الرشكة العامة
لتج�ارة الس�يارات واملكائن وعىل الف�ور ،كون البلد يم�ر يف الوقت الراهن
بأزم�ة مالي�ة خانقة وظروف اقتصادي�ة صعبة ولع�دم الحاجة إىل رشاء
مركبات».
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حمافظ بغداد يناقش مع مديرية املجاري
سري خطة طوارئ ترصيف مياه االمطار
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وزير الصناعة يكشف عن خطط لتشغيل املعامل
واملصانع املتوقفة
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /طالب ضاحي

كشف وزير الصناعة منهل عزيز الخباز عن
خطط لتش�غيل املعام�ل واملصانع املتوقفة،
منوها ً اىل عدم تسلم الوزارة اية تخصيصات
خ�الل العام  2٠2٠الكمال مش�اريع الخطة
االستثمارية نتيجة عدم اقرار املوازنة.
وقال الخباز يف يف ترصيح ان الوزارة تس�عى
لدع�م الجه�ات الت�ي تعم�ل ع�ىل تطوي�ر
املصانع االنتاجية ،واتاحة الفرصة للنهوض
بالصناع�ة واع�ادة املنت�ج املحي إىل س�ابق
عه�ده  ،ودع�م الصناعين من اج�ل افتتاح
مصانعه�م وتخفي�ض الرضائب والرس�وم
الجمركية من اجل خلق منافسة حقيقية.
واردف ان ال�وزارة واجه�ت خ�الل االش�هر الس�تة
املاضية ظروفا وتحدي�ات صعبة ،بيد انها ركزت عىل

عق�د محاف�ظ بغ�داد املهندس محم�د جابر
العطا ،أمس االربعاء ،اجتماعا يف مقر مجاري
املحافظ�ة بحض�ور مدي�ر املديري�ة املهندس
ش�اكر ع�واد الكعب�ي وع�دد م�ن مس�ؤويل
الشعب.
وناق�ش االجتم�اع س�ر أعم�ال املديري�ة
واالس�تعدادات الجاري�ة واإلج�راءات املتخذة
يف مناطق أطراف بغداد الس�تيعاب وترصيف
املي�اه الناتجة عن األمطار املتوقعة خالل هذا
املوس�م .ويذكر أن مديري�ة مجاري محافظة
ق�د اتخذت كافة االحتياط�ات الالزمة يف وقت
مبكر للس�يطرة عىل املوقف م�ن حيث الجهد
اآليل والب�رشي بتوزي�ع امله�ام وفق�ا لخط�ة
الطوارئ املرسومة لهذا الغرض.

افتتاح مشاريع س�رتاتيجية دعما لالقتصاد الوطني
خصوصا تشغيل املصانع املتوقفة يف نينوى وكركوك
وميس�ان والبرصة ،ومنها معمل املنتجات االسفلتية

قريب ًا ..وزير التخطيط يعلن استئناف العمل يف املستشفيات املتلكئة وانجاز عدد منها
بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس وزي�ر التخطيط خالد بتال النج�م ،أمس االربعاء،
االجتم�اع العارش للجنة االمر الديواني  ٤٥املكلّفة بايجاد
الحل�ول واملعالج�ات ملش�اريع املستش�فيات املتلكئ�ة
واملتوقفة.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للوزي�ر أن االخ�ر اك�د «خالل
االجتماع ،ان اللجنة وخالل اجتماعاتها الس�ابقة ،قدمت

توصياته�ا اىل مجل�س ال�وزراء وجرى اتخ�اذ االجراءات
العملية بش�أن انج�از الكثر من املستش�فيات املتلكئة،
يف ع�دد م�ن املحافظ�ات ،واملنف�ذة م�ن قب�ل رشكات
مختلفة».
واوض�ح ،ان «اللجن�ة نجح�ت يف معالج�ة ملف�ات
املستش�فيات الكبرة ،س�عة  ٤٠٠رسي�ر ،يف محافظات
كرب�الء ،وبابل ،وميس�ان وواس�ط ،وذي ق�ار ،والنجف،
والبرصة ،معلنا عن التعاقد مع احد املكاتب االستش�ارية

العاملي�ة ،للقيام بعملي�ات التدقيق واملراجع�ة لواقع تلك
املسشفيات ،عىل ان يقدم هذا املكتب تقريره خالل ١٠٠
يوم ،الفتا اىل ان عددا من املستش�فيات س�يتم استالمها
وتدخل اىل الخدمة قريبا ،بعد معالجة املشاكل التي كانت
تعرتض تنفيذها».
واضاف الوزير ،ان «اللجنة نظرت يف مستش�فيات اخرى
من بينها مسش�فيات الدجيل يف صالح الدين ومستشفى
الجوادين بمنطقة التاجي ،ومستش�فى املعامل يف قضاء

النفط تعوض نقص الطاقة بزيادة حصص املولدات
األهلية من «الكاز»
بغداد /المستقبل العراقي

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري ،أمس
األربعاء ،ع�ن إنج�از  98٠مرشوعا ً خالل
العام  2٠2٠يف عموم محافظة نينوى .
وق�ال الجبوري يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه إن «محافظة نينوى،
تمكن�ت م�ن إنج�از نح�و  98٠مرشوعا
 ،منه�ا املش�ا ري�ع الخدمي�ة والصحي�ة
والرتبوي�ة واالس�تثمارية أيض�ا ً يف عموم
توف�ر الوقود البديل ع�ن الغاز الجاف للمحطات العامل�ة بهذا النوع من
الوقود وفق الخطة الوقودية املتفق عليها مع وزارة الكهرباء».

ميسان :افتتاح وحدة للرنني املغناطييس
يف مستشفى الزهراوي اجلراحي
بغداد  /المستقبل العراقي
افتتح محافظ ميسان عي دواي الزم ،أمس األربعاء ،وحدة الرنن املغناطييس
يف مستشفى الزهراوي الجراحي بمدينة العمارة مركز املحافظة «.
وقال مدير عام دائرة صحة ميس�ان عي محمود العالق انه تم اليوم افتتاح
وحدة الرنن املغناطييس يف مستشفى الزهراوي الجراحي بعد إكمال البناية
ونصب وتش�غيل جهاز الرنن امريكي املنش�أ واملجهز م�ن ميزانية الدائرة
التش�غيلية ليس�تقبل امل�رىض املراجعن ويخف�ف الزخم ويخت�رص الوقت
واملواعيد.

الرشيد يوقع عقد انشاء
مركز البيانات
أعلن مرصف الرشيد ،أمس االربعاء،
توقي�ع عق�د ( )Data Centerم�ع
رشك�ة ( )Infotechوالت�ي تمتل�ك
فرعا لها يف العراق.
وذكر املكتب االعالمي يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ان
«العق�د يتضم�ن تجهي�ز وتركيب

حمافـظ نينـوى يعلـن انجاز
« »980مرشوعا خالل 2020
المستقبل العراقي  /زهراء علي

أعلنت وزارة النفط ،أم�س األربعاء ،زيادة حصة املولدات األهلية يف بغداد
واملحافظات من وقود الكاز إىل ( )١٥لرت لكل ( )Kvلش�هر كانون الثاني،
وتوزي�ع كمية إضافية من مادة النفط األبيض لجميع املحافظات .وقال
مع�اون ع�ام رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية حس�ن طال�ب ،يف بيان،
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،اس�تنادا ً إىل توجيه وزير النفط
إحس�ان عبد الجب�ار وبهدف توف�ر الوق�ود للمواطن�ن والتعويض عن
النقص الحاصل يف تجهي�ز الطاقة الكهربائية تقرر زيادة حصة املولدات
األهلية لش�هر كانون الثاني 2٠2١اىل ( )١٥لرت ل�كل ( )Kvبدال من ()١٠
لرت واش�ار طالب اىل توزيع حصة اضافية من النفط االبيض اىل املواطنن
يف املحافظ�ات» .وأك�د« ،اس�تمرار تجهيز كاف�ة أنواع الوق�ود إىل جميع
محط�ات توليد الطاقة الكهربائية وبكميات تصل إىل مالين األلتار يوميا ً
من النفط الخام ،النفط األسود ،الكاز ،إضافة إىل الغاز الجاف ،فضالً عن

بغداد /المستقبل العراقي

ال�زوراء ببغ�داد» ،الفت�ا اىل ان «االي�ام القريب�ة املقبلة،
ستشهد استئناف العمل يف مستشفى الدجيل».
ودع�ا «الرشكات املنفذة اىل االيفاء بالتزاماتها التعاقدية،
بع�د تس�هيل االج�راءات الت�ي ج�رى اتخاذها م�ن قبل
الجهات املعنية بناء عىل توصيات اللجنة».
اىل ذلك ش�هد االجتماع مناقش�ة القضايا املعروضة عىل
ج�دول اعمال�ه ،واتخاذ االج�راءات والتوصي�ات الالزمة
بشأنها.

وتش�غيل مرك�ز البيان�ات ومرك�ز
التعايف من الكوارث».
واض�اف ان «مرك�ز البيان�ات يع�د
املرك�ز االس�ايس يف تطبي�ق النظام
امل�رصيف الش�امل الذي س�يعمل به
قريب�ا يف امل�رصف علم�ا ان املرك�ز
يحافظ عىل بيانات الزبائن ورسيتها
وحمايتها من االخرتاق والذي يعترب
نقلة نوعية يف العمل املرصيف».

النزاهة :ضبط مسؤول اختلس «»29
مليون ًا من رواتب بلدية النارصية
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت هيئة النزاهة عن ضبط مس�ؤول اختلس  29مليونا ً من رواتب بلدية
النارصية» .وذكر بيان للهيئة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان «مفارز
هيئ�ة النزاهة يف محافظة ذي قار ضبطت مس�ؤول رواتب بلدية النارصية
متلبس�ا يف الرشوع باختالس رواتب األجراء اليومين من عمال التنظيف» ،
مش�را اىل ان «مقدار املبلغ الذي كان بحوزته  29مليون دينار ومعه قوائم
واوليات الرصف».

العمل تعلن منح ذوي
االحتياجات اخلاصة
واملعاقني قروض ًا ميرسة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ،أم�س
األربع�اء ،انه�ا تنس�ق مع منظم�ات للمجتم�ع املدني
لتوفر املستلزمات الطبية والقروض امليرسة لالشخاص
ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة.وقال رئيس هيئة
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد
اللطيف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان
“الهيئة تعمل عىل توفر ابسط مستلزمات ذوي االعاقة
واالحتياج�ات الخاص�ة ،اذ تم التنس�يق م�ع منظمات
املجتمع املدني لرعاية االش�خاص ذوي االعاقة بتوفر
فرص عمل”.واضاف عبد اللطيف ،انه “تم عقد اجتماع
موس�ع مع الجه�ات املختصة باملؤسس�ات الحكومية
واملنظم�ات الدولي�ة ورشكات القطاع الخ�اص ،إلعداد
آلية عمل ووضع التوصيات واعتمادها كخريطة طريق
محددة باألنش�طة واالزمنة وفق املعاي�ر واالتفاقيات
الدولية وقانون ذوي االعاقة للتأهيل املهني لألشخاص
ذوي اإلعاقة”.وافصح عبد اللطيف عن “تش�كيل لجنة
مختص�ة ملتابع�ة الخدم�ات واالنش�طة الت�ي تقدمها
الهيئة ومؤسس�ات الدولة والقط�اع املختلط والخاص
يف الجان�ب املهني له�ذه الرشيحة املترضرة ،والس�عي
لتوفر قروض ميرسة لهم للبدء بمش�اريعهم الخاصة
التي تتناسب مع وضعهم الصحي”.واوضح بانه “تمت
مخاطب�ة منظمات املجتمع املدني لتوفر املس�تلزمات
الطبية والفنية ،فضال عن انشاء مدارس ومستشفيات
واماكن عمل خاصة بهم ،عالوة اىل توفر قروض ميرسة
لهم لتش�جيعهم ع�ىل العمل ودمجهم يف س�وق العمل،
وكذلك ارشاكهم بدورات مهنية وفنية لتطوير قابليتهم
العملية تمهيدا لتنفيذ سياسة االدماج بالتعاون املشرتك
ب�ن وزارات الدولة والهيئ�ات الحكومية املرتبطة وغر
املرتبطة بوزارة ومنظمات املجتمع املدني”.

املحافظة».
واضاف  »:ان هناك مش�اريع تقدر بنسبة
%٤٠مازال�ت قيد االنجاز  ،س�يتم انجازها
العام املقبل «.
من جهة اخ�رى وزعت محافظ�ة نينوى
نحو ()3٠٠قطعة ارض س�كنية ملنتسبي
بلديات املحافظة .
وقال املحافظ  »:ان هن�اك دفعات جديدة
س�يتم توزيعها خالل االي�ام املقبلة  ،بعد
انتهاء الفرز «.

التعليم :انطالق التسجيل يف اجلامعات
والكليات األهلية
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،أمس األربعاء ،عن انطالق مرحلة التس�جيل
ع�ىل الجامعات والكلي�ات األهلية.وكانت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي أصدرت،
االثن�ن ،بيانا بش�أن التقدي�م اىل الجامع�ات والكلي�ات األهلية.وقالت ال�وزارة يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه «التزاما بالس�ياقات واإلجراءات املعتمدة يف القبول
بالجامعات والكلي�ات األهلية فإن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تجدد تأكيدها أن
التقدي�م والتنافس يف هذا املجال يكون عرب بوابة دائ�رة التعليم الجامعي األهي (www.
 )pe-gate.orgح�رصا وب�إرشاف مبارش من جه�از اإلرشاف والتقوي�م العلمي /دائرة
التعلي�م الجامعي االهي».واضافت« ،يف الوقت ال�ذي ندعو فيه طلبتنا وعوائلهم اىل عدم
التعام�ل مع أي جهة غر مس�ؤولة عن مل�ف التقديم اإللكرتوني س�واء أكانت مكاتب
التقديم الخارجي أم الجامعات األهلية نفس�ها فإن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
تش�دد عىل اعتماد ضوابط التقديم التي ال تسمح للجامعات والكليات األهلية بتسلم أي
مبلغ من األجور الدراس�ية أو س�واها قبل إع�الن القبول رس�ميا» .ويف  ١7كانون األول
امل�ايض ،أعلن وزير التعليم نبيل كاظ�م عبد الصاحب قبول ( )2١١٤٠2طالب وطالبة يف
الجامعات ضمن قناة القبول املركزي للدورين األول والثاني للسنة الدراسية.

الزراعة تعلن إطالق مستحقات املسوقني من الفالحني واملزارعني
بغداد /المستقبل العراقي
وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،
أم�س االربع�اء ،باط�الق مس�تحقات
املس�وقن من الفالح�ن واملزارع�ن التي
بذم�ة الوزارة .وأكدت الوزارة يف بيان عىل
لسان الناطق باسمها حميد النايف تلقت
«املس�تقبل العراققي» نس�خة منه« ،بأن
الوزي�ر الخفاج�ي بذل جهودا اس�تثنائية
مع وزارة املالي�ة طيلة الفرتة املاضية من
اجل تأمن مستحقات الفالحن واملزارعن
بش�كل عام» .وثمن الوزي�ر« ،دور وزارة

املالية عىل تعاونها بدعم القطاع الزراعي»،
معلنا «اطالق صكوك املس�وقن لرشكتي
ماب�ن النهري�ن العامة للب�ذور والرشكة
العراقي�ة النتاج البذور ومرك�ز تكنلوجيا
الب�ذور» .ودعا البيان« ،جميع املس�وقن
للجه�ات اع�اله مراجعته�ا وب�ارسع
وقت الج�ل اس�تالم مس�تحقاتهم املالية
وبالرسع�ة املمكن�ة مس�تصحبن معهم
املستمس�كات واالوراق الرس�مية لعملية
تس�ليم محاصيلهم» ،مطالب�ا «الفالحن
واملزارعن بمواصلة زيادة االنتاج الزراعي
كما ونوعا».

زراعة النجف تسوق  110الف طن من حمصول الشلب
بغداد /المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة زراعة النج�ف االرشف ،أمس األربع�اء ،عن تس�ويق  ١١٠الف طن من
محص�ول الش�لب اىل س�ايلوات وزارة التج�ارة يف املحافظة.وق�ال مدي�ر الزراعة منعم
الفتالوي يف ترصيح صحفي ان “املزارعن يف النجف االرشف سوقوا لغاية االن  ١١٠الف
طن من محصول الش�لب بانواعه الثالثة (الياس�من ،والعنرب ،والفرات) اىل منافذ وزارة
التجارة عىل الرغم من بعض الصعوبات التي تواجه عملية التسويق”.واضاف الفتالوي
ان “املزراع�ن متواصلن بتس�ويق محصوله�م ،حيث ال زالت عملية الحصاد مس�تمرة
والتسويق ال زال يف وقت الذروة”.يذكر ان الزراعة النجف االرشف توقعت ان يبلغ االنتاج
هذا العام  3٠٠الف طن من محصول الشلب.

يف ميس�ان الذي يضم اربعة خطوط انتاجية
بطاق�ة  ١٠٠ألف طن س�نويا ويعد من اكرب
املشاريع الحديثة التي تم تنفيذها بالرشاكة
مع القطاع الخاص.
واضاف ان الوزارة ستنفذ وتعمل عىل تأهيل
مجموعة من املش�اريع الحيوية خالل العام
املقب�ل ،منه�ا معمل املنتجات االس�فلتية يف
ناحي�ة برطل�ة بمحافظة نينوى وتش�غيل
مصنع الحدي�د والصلب يف الب�رصة وتأهيل
مصانع الس�كر يف ميسان ونينوى بالتعاون
م�ع رشكات عاملي�ة ،وتنفي�ذ م�رشوع
(الن�رباس) للصناع�ات البرتوكيمياوي�ة يف
الب�رصة الذي ينت�ج مليون�ا و 8٠٠ألف طن
س�نويا ويوفر اكثر من  3٠ألف فرصة عمل
ويحقق إيرادات مالية كبرة لخزينة الدولة مستقبال،
وتبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع  8مليارات دوالر.

وزير املوارد يؤكد من ذي قار التنسيق مع دول
املنبع لتعزيز احلصص املائية
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني ،أمس األربعاء ،ان
التنسيق مستمر مع دول املنبع لتعزيز حصص العراق املائية.
وقال الحمداني ،يف كلمته خالل افتتاح مرشوع السابلة الكبرة يف
ذي قار« ،عازمون عىل القضاء عىل جميع التجاوزات بالحصص
املائي�ة يف العراق» ،مبين�ا ان «االهتمام بالزراع�ة رضورة ملحة
النجاح االقتصاد».
واك�د ،اهمي�ة «قيام الوزارة بالتنس�يق م�ع دول املنب�ع لتعزيز
الحص�ص املائي�ة للعراق» ،مش�را اىل «املس�اعي إليص�ال مياه
السقي الغلب االرايض الزراعية».

وزير الرتبية يوجه بقبول الطلبة االحتياط
يف معاهد الفنون اجلميلة
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه وزي�ر الرتبية ع�ي حميد الدليم�ي ،أمس األربع�اء ،بقبول
االس�ماء الت�ي وردت يف قوائم االحتي�اط للمتقدم�ن اىل معاهد
الفنون الجميلة الصباحية واملس�ائية ولجميع األقس�ام ،والبالغ
عددها ( )3مقاعد لكل قسم.
وذكر بيان ملكتبه اإلعالمي ،تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
ان «التوجيه ج�اء انطالقا ً من مراعاة ظروف طلبتنا ،والش�عور
باملس�ؤولية اتجاه جميع املناش�دات التي وردت من قبل عوائلنا
الكريم�ة» ،معرب�ا ً عن امله بأن ُ
«تس�هم ه�ذه الخطوة يف جذب
ً
الطاق�ات والكف�اءات الفني�ة الت�ي ترفع اس�م الع�راق عاليا يف
املشاركات العربية والدولية».
وأوضح ،ان «القرار يش�مل الطلبة ضم�ن قائمة االحتياط الذين
اس�توفوا ال�رشوط واجت�ازوا املقابل�ة واالختبار للع�ام الدرايس
الحايل .”2٠2١ - 2٠2٠

مطار النجف يقرر تقليص رواتب
وساعات دوام املتعاقدين
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ررت إدارة مط�ار النجف األرشف الدويل اتخ�اذ إجراءات إدارية
ومالية جديدة بس�بب تفيش وباء كورونا والوضع املايل الذي يمر
به املطار بسببها.
وقرر مدير املطار عيىس الش�مري ،حس�ب وثيقة رسمية حملت
توقيع�ه ،تحديد الح�د األعىل لراتب املتعاقد بم�ا ال يزيد عن 3٠٠
دوالر ،عدا املتعاقدين غر العراقين ،فيما اعترب الجزء املتبقي من
الراتب ادخار ا اجباريا للمتعاقد ،يتم دفعه حن توفر
السيولة املالية أو حن انتهاء تعاقده مع املطار.
كم�ا قرر مدي�ر املطار ،تقليص الدوام الرس�مي بنس�بة ()% ٥٠
لكافة أقسام املطار بدون استثناء ابتداء من .۱/۱/۲۰۲۱

األمن الوطني يلقي القبض عىل مهرب عملة
بحوزته مبلغ ضخم مزيف غرب نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن جهاز األم�ن الوطني ،أمس االربعاء ،القبض عىل ش�خص
بحوزت�ه ( )١8٠الف دوالر و( )7٠مليون دينار مزور يف محافظة
نينوى.
وذك�ر بي�ان للجه�از تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه
«بعملي�ة اس�تباقية بع�د ورود معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة
ومتابع�ة ميدانية؛ تمكنت مف�ارز جهاز األم�ن الوطني يف غرب
محافظة نين�وى من القاء القبض وفق اوام�ر قضائية عىل احد
مهربي العملة املزورة بكمن محكم يف مركز املحافظة».
وأض�اف ان «املعتقل ضبط بحوزته مبلغ م�زور مقداره ()١8٠
ال�ف دوالر و( )7٠مليون دينار؛ اذ دون�ت اقواله اصوليا ً واعرتف
بامتهانه تزوير العملة يف اح�دى دول الجوار وادخالها اىل العراق
لتوزيعه�ا يف املحافظ�ات؛ وق�د جرى احالته م�ع املضبوطات اىل
الجهات القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه».
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يف ذكرى أجمد نارص :الشعر وما يرتتب عليه
عبداللطيف الوراري

عندم�ا غادر الش�ابّ الق�روي العرشين�ي يحيى
النمريي النعيم�ات ( 31 -1955أكتوبر /ترشين
األول  )2019بلدت�ه الت�ي تق�ع يف أط�راف البل�د
نح�و العاصمة عمان ،لم يكن ي�دري ّ
أن الطريق
إليه�ا ،ث�م إىل غريه�ا من عواص�م العال�م حتى
ح�ارضة الضب�اب ،بذريع�ة الكتاب�ة واالنخراط
يف حي�اة ثقافي�ة وإعالمي�ة واع�دة ،ق�د تك�ون
َن ْهب�ا ألطماع قدمي�ه؛ فقد كانت الس�ماء وقتئذ
ّ
تتلفع بالغي�وم التي تنذر ب�كل يشء ،وباألدخنة
الس�اخنة التي تطل�ع من أرايض الحل�م العربي،
أو تغ�ى رموز البعث الحض�اري التي ّ
تغنى بها
الش�عراء التموزيون وغريهم؛ من لبنان والعراق
واليمن ومرص .كانت الطريق التي سلكها تمتلئ
بمش�اهد «األرض اليب�اب» بإيحائه�ا اإلليوت�ي،
وبطوابري النازحني الفلس�طينيني ،الذين ُهجّ روا
من بالدهم بالنار والحديد ،عىل نحو بات يكشف
عن واقع إقليمي ممزق ومرشذم وس�ط تحديات
مرتاصةّ ،
ّ
لكنه لم يرتاجع ،ولم يندب
جيوسياسية
خيبات الرفاق ومواجع شعراء النبوءات الكبرية،
وواص�ل املغام�رة من انح�راف إىل آخ�ر ،وكانت
ّ
تتش�كل يف قرارة نفس�ه تلك الش�ذرة اللغز التي
أفصح عنها ذات منفى آتٍ :
«خفت أن ّ
ُ
أتلفت ورائي فأراني».
ليس وج�ود األنا محكوم بوجود اآلخر فحس�ب،
ٌ
مرشوط ِبتح ّديه؛ وهو الذي ب ّدل باالسم
بل كذلك
اس�ما آخر يومض برنني ورمزيّة صاعقة :أمجد
ن�ارص .هل هو ق�د ٌر آخر للس�ندباد عىل «طريق
الشعر والسفر»؛ قد ٌر قاس وأكثر رهبة؟
عندم�ا أص�در «مدي�ح ملقه�ى آخ�ر» (،)1979
ّ
دش�ن هذه الرؤيا الس�ندبادية التي سرتافق كل
مغامرات عمله اإلبداعي شعرا ورسدا ،وهي رؤيا
مرئية ومحسوسة وحا ّدة استعاضت عن أجنحة
إيكاروس الت�ي خربها من قبله ومات بس�ببها،
ب�«عين�ني نافذتني» مثلما أش�ار إىل ذلك س�عدي
يوس�ف يف تقديمه للباكورة الش�عرية ،تخرتقان
م�ا ه�و س�ائد ومعط�ى ،وال تثق�ان يف نتيج�ة
ّ
الف�وري؛ أي ظلت بمنأى عن الش�عارية
اإلثم�ار
األيديولوجي�ة ،ويف املقابل كانت تس�تبطن داخل
االحتفاء بتفاصيل اليومي املحس�وس ،سياسات
ّ
الدال الش�عري؛ «حيث ترشع الكلمات يف تأسيس
معان مختلفة عن املعاني املتداولة… املستنزفة»
ٍ
وفق تعبريه .وقد ّ
مثل امتحانا أوّل لتجريب نظره
الشعري يف عالقته باملكتوب ،ستكون له ارتدادات
جمالية خطرية ليس عىل عمله الشخيص ،بل عىل
مجمل ما كان ُيكتب خالل السنني املقبلة.
يف مكان آخر ،كان صالح عبد الصبور قد ش�ارف

ّ
أحس بفداحة املرشوع
عىل نهايته املفجعة بعدما
الر ُّْؤيوي ،وخذالن الرفاق ،وال جدوى «الرصخة يف
ال ّ
ربية» ،وترك للس�ندباد أن يوغ�ل يف الرحلة بدال
ّ
وكأن�ي بأمجد ه�و صاحب ه�ذه الرحلة
عن�ه،
الصعبة التي عليها أن تفتح هداياها ومفاجآتها
الباقية لآلتني ،ألنها ليس�ت ألح�د بعينه ،وهي ال
تعن�ي امت�دادا ملرشوع م�ا ،بقدر ما ه�ي تجاوز
وانش�قاق وعدم رض�ا ،أو هي إيغ�ال يف منطقة
املس�كوت والالمُ َّ
فكر فيه وكفى« .سندباد برّي»
بتعب�ري عباس بيضون :يف يده خطيئة ابن مقلة،
ويف الي�د األخرى مصب�اح ديوجني ،فما أكثف ليل
الكتابة وأكذب نهارات الواقع!
 .2من منفى إىل آخر ،أو الشاعر يف الالمكان:
ب�دا «املديح» بنربته االغرتابي�ة أبعد من أن يكون
ُ
تصالحا مع الذات يف مكانها الجديد ،بل باألحرى
كان نش�يدا تأبينيّا لهواج�س الذات التي انقذفت
خ�ارج امل�كان األصل ووج�دت نفس�ها َق ْسا يف
ّ
ص�ح أن نق�ول ،فاملقهى
امل�كان «الالم�كان» إذا
م�كان عبور ال إقامة ،وبالتايل ال رجعة للذات عن
املغام�رة «هن�اك» يف ما ه�ي تمتلئ بقي�م الحلم
والغض�ب والتم�رُّد للعب�ور إىل الط�رق املنحرفة،
ولس�ان حاله�ا أن تزح�ف ع�ىل «قالع ودس�اكر
العال�م القدي�م» .يوتوبي�ا ،ويف ج�زء منها فطرة
ّ
الب�دوي وتذمُّ �ره السيع م�ن عالَ ٍم يتح�وّل ،بل
ينهار أمام عينيه:
ِّ
«والشعر ينأى
وتنأى األغاني
وينأى
الوطن» (بريوت)1978 /4 ،
أن هاجس ال�ذات الواعية بمص�ري ّ
يظه�ر ّ
النأْي
الق�ايس املش�رتك ق�د أخ�ذ يتبل�ور كخصيص�ة
ّ
نصي�ة ،بله حال�ة كتابيّ�ة جوهرية ،ابت�داء من
الدواوي�ن «جلع�اد كان يصعد الجب�ل» ()1981
و«وص�ول الغرب�اء» ( )1990و«رع�اة العزل�ة»
( ،)1996ويرتفع بالعبور إىل كونه وس�يلة عزاء،
وأداة الخ�رتاق املكان وبح�ث املفقود واملحلوم به
باس�تمرار عىل نحو يجع�لُ ،
الهويّة بدورها مثار
ّ
وتغري دائمني ،وهذا ما ينعته رش�يد يحياوي
قلق
بالرؤية العبورية (معابر أمجد نارص ،دار الفارس
للن�رش والتوزيع ،عم�ان ،ط )2010 ،1.بوصفها
رضورة وجودية يف اخرتاقها األمكنة والتعبري عن
ِّ
تش�ظيات ال�ذات ورؤيتها للعالم املتب� ّدل ،بحيث
يتوق�ف الناقد عن�د املرجعيّات املكاني�ة لعناوين
كتب الشاعر ويعرض من خاللها تمثالت شعريته
ألنواع العبور ..لهذا ،نكش�ف عن قلق املكان لدى
ه�ذا الش�اعر ،أو قل�ق الش�اعر باملكان نفس�ه؛
ّ
يتصفح مجم�ل أعماله ينجذب منذ القراءة
فمن

ّ
متش�ظية
األوىل إىل إغ�واء أماكنه النصية ،إذ هي
بتقلُّبات الذات الشاعرة ،سواء بوصف هذه الذات
ش�خصيّة يف النص ،أو س�اردة للغتها وأماكنها،
أو مُ ّ
مثلة ص�ورة تخييليّة ألناه�ا داخل الخطاب
وع�ربه ،بمعن�ى ّ
أن عالقتها باألص�ل ،أو بمرجع
ّ
تتش�كل من جديد بواسطة فاعليّة التخيُّل
الواقع
(مجازا ،استعارة ،تش�بيها ،باروديا ،حجاجا،)..
وال ُّ
تك�ف مع ذلك عن اإليه�ام بواقعيته بدون أن
تكون مطابقة لها بالرضورة.
وم�ن هن�اُ ،ي ْنظر إىل امل�كان بوصف�ه نظاما من
ّ
تتش�ك ُل من خالله�ا املقاصد التخييليّة
العالمات
ّ
النصي�ة إىل جزء من
للش�اعر ،إذ تتح�وّل ال�ذات
نظام العالم�ات املكانية ،فتصبح دالّة عىل املكان
بشس�اعته أو ضيق�ه ،بمهاوي�ه أو مرتقيات�ه.
وترتيب�ا علي�ه ،تص�ري رؤي�ة فاع�ل الخط�اب
لألماكن املُش�يّ دة رؤية ذاتيّة وح�ا ّدة مُ تورِّطة يف
ش�كل انبنائه؛ فامل�كان ال يمثل ح ِّي�زا فارغا ،بل
فضاء للش�خوص واألصوات والسياقات الحاملة
للمعاني واألسئلة واملواقف املُ َّ
عرب عنها .كان ثمّة
ُ
تش�اك ٌل بني أمكنة البداوة واملدينة،
يف بداية األمر
قبل أن يتحرّر منه ويصري ترحاله بني املدن بحثا
دائم�ا عن هويّة مفتقدة؛ م�ن الزرقاء إىل عمان،
وم�ن بريوت بعد حصارها ع�ام  1982إىل قربص
حي�ث واصل العمل يف إطار اإلعالم الفلس�طيني،
ثم انتقل بعدها إىل لندن عام  1987حيث شارك يف
تأس�يس صحيفة «القدس العربي» وأرشف عىل
قس�مها الثقايف قبيل وفاته ببضع�ة أعوام .ومن
ذات قلقة بس�بب هاجس الغربة ،إىل ذات تسعى
إىل التحرُّر من س�طوة املكان الغريب باللغة ،كان

يظهر ّ
أن مصري ذات الشاعر هو الرحيل /السفر
بوصف�ه أداة حقيقيّة لبن�اء الهوية املرتحّ لة عرب
مفرداتها املكانيّة بني (هنا) و(هناك)ّ ،
وأن رحلة
ُ
دان ال ُب ّد منها الستعادة شكل-
الذات هي رحلة ف ْق ٍ
معنى البقايا التي تهجع يف الالوعي وتس�تدعيها
ّ
نصيا بعالئ َم وتلويناتٍ متنوّعة.
وم�ن الطريف ،هناّ ،
أن تل�ك املدن البعيدة ال تصل
ال�ذات إليها ّإال بالحلم وممكن�ات اللغة املجازية؛
ُّ
تظل منذورة للمس�تحيل إىل أن تجد البديل،
ولهذا
ّ
ولكنه�ا ال تجده .واألط�رف ّ
أن اخرتاقها لألمكنة
ِّ
والتعب�ري ع�ن تش�ظياتها يس�مح للق�ارئ أن
ُّ
تشكل الرؤية العبورية القلقة
يكتشف سريورات
لدى الش�اعر ،كما يكتش�ف � بم�وازا ٍة مع ذلك �
عن أفع�ال العبور التي اختربتها تجربته الكتابيّة
وأقانيمه�ا تح�ت أكث�ر م�ن س�ماء ،ع�ىل صعد
الثيم�ات والرؤى واألش�كال ،وبالت�ايل عن رؤيته
للعالم واملحافل الدالليّة والفكرية ،التي ّ
عرب عنها
ووجد نفس�ه داخ�ل أتونه�ا ،ب�دون أن ُيفرّط يف
حريّة ذاته وأهواء لعبها باللغة:
العب�ور الجماعي ،حيث تتأمّ ل ال�ذات الفردية يف
مصريها ومصري غريها بصيغة الجمع؛
العب�ور نحو الش�تات ،وفيه تنته�ي الجماعة إىل
تالش؛
ٍ
العبور التطهرييُ ،ي ّ
مث�ل فيه فعل العبور مطهرا
وخالصا ووالدة جديدة؛
ّ
بالخفة ،وهو عبور يس�تحوذ عىل شعريّة
العبور
الشاعر ،آخذا بمداركه لذاته وللكون واملكان؛
العبور إىل الجسد ،وفيه يتخذ الجسد املكان ُهويّة
له فتنغرس فيه قيم الكائن ورؤيته للوجود.

األنواعي:
 .3العبور
ّ
لق�د بدا ّ
أنه ليس هناك م�كان غري قلق يف كتابات
أمجد نارص ،فأماكنه ال توجد إال يف الالاس�تقرار،
والالاطمئن�ان؛ وه�و رهان الحداثة نفس�ه ،من
ّ
الن�ص ورؤى العالم.
عب�ور إىل آخ�ر يف مضاي�ق
ٍ
وإذا كانت العبورات الخمسة األوىل تعنى بوصف
املوضوع�ات والرم�وز واألحوال والتج�ارب التي
يمتزج فيها اليومي باملتخيّل ،والفردي بالجمعي،
لغ�ة تواج�ه التص ُّدعات وجه�ا لوجه ،وغري
عرب ٍ
معنيّ� ٍة بالتجريد واألس�اطري الكربى ،ف�إن ثمّة
عبورا آخ�ر ،نوعيّا وحاضنا لقلق التجربة ،ينقلنا
إىل سؤال التجريب بما يعنيه من قلق وحرية ،ومن
مس�اءلة الكتابة نفسها؛ الكتابة بوصفها مكانا
لعبور األش�كال وتجريبها .بي�د ّ
أن هذا العبور ال
ُّ
يخص املكان البرصي لشكل
يت ُّم يف األش�كال ،أو
وج�ود الكتابة ع�ىل الصفحة وحس�ب ،ب�ل يت ُّم
كذلك بوصفه إمكان�ا لعبور الكتابة نحو تحقيق
مغامرته�ا وارتياد مس�تحيلها ،ليس فقط داخل
رشط قصي�دة النث�ر الت�ي ابت�دع فيها الش�اعر
ّ
متقطع»
أسلوبا غري مألوف ،كما يف «حياة كسد
( ،)2004حي�ث القل�ق املكاني ،وش�عريّا خارج
قصي�دة النثر املش�طورة وقصديّته�ا ومعمارها
ُّ
التوت�ر
الش�عري املأل�وف ،ب�ل كذل�ك قياس�ا إىل
األجنايس بني الش�عري والسدي ،أو االنتقال من
نوع أدبي إىل آخر من األنواع التي كتبها الش�اعر:
رحل�ة ،يوميّات ،مذك�رات ،رواية ،ش�ذرات ..ويف
زعم�ي ،أن التجربة برمّ ته�ا تفصح عن محفلني
رئيس�يني متس�اندين؛ إذ يمثل كل واح�د منهما
تأويال لآلخر:
– أوّال؛ هي تمثل مهجريّة جديدة يف أدبنا املعارص،
أخ�ذت تتوس�ع يف تل�ك الحقبة وانض�وت تحتها
ٌ
أطي�اف من الجوّالني الهائمني الذين يقتفون آثار
عوليس والسندباد ،بس�بب من الوضع السيايس
الجربي .وقد نش�أت هذه املهجرية عند الش�اعر
من�ذ أن غادر وطن�ه وآث�ر املنف�ى واإلقامة فيه
اختياريّ�ا ومواجهته له يف ح�رضة رعب الوجود
وقسيّت�ه ،منفيّ�ا ومُ ط�ارَدا يف أت�ون أس�ئلة
املص�ري والهويّ�ة امللغزة ع�ىل نحو م�ا يولِّد لدى
ال�ذات الفردية ر َْقصا عىل األجن�اب بني ال�»هنا»
وال�»هناك».
من منف�ى إىل آخر أكث�ر عرامة ،مع م�ا ينطوي
تحت ه�ذا أو ذاك من مفهوم�ات القلق والحرية،
ّ
الوجودي ،وأش�كا ٍل من التغرُّب
والبح�ث باملعنى
والتيه واإلحس�اس بسؤال الكينونة ،أو املوتيفات
الت�ي ُترْخ�ي ع�ىل ذات الكتابة وهويّاته�ا أبعادا
س�ياق مُ َعوْلم وتس�تيضء
وتأوي�التٍ متنوّعة ،يف
ٍ
باس�رتاتيجية الحض�ور والغياب ،ل�م يعد مهجر

عودة «متثال كيبل» لرتكيا بعد  60عام ًا من رسقته

بغداد  /المستقبل العراقي
تم مؤخرًا إعادة «تمثال كيبل» لإللهة األناضولية
والذي يعود تاريخ�ه إىل  1700عام ،إىل تركيا بعد
نحو  60عامً �ا من رسقته ونقله إىل إرسائيل ليتم
بيعه يف مزاد يف الواليات املتحدة.
من�ذ عصور ما قبل التاريخ ،كان�ت «كيبل» ُتعبد
ً
ورم�زا وحام ًيا للخصوبة،
باعتبارها اإللهة األم،
والوفرة يف حوض البحر األبيض املتوسط ،وخاصة
يف األناضول .وتظهر األس�ود عىل جانبي Kybele
هيمنة اإلله�ة األم عىل الطبيع�ة والحيوانات .يف

الحياة االجتماعي�ة والدينية يف العصور القديمة،
كان م�ن التقالي�د الش�ائعة أن يق�دم الن�اس
القراب�ني لآللهة من أجل تكري�م الحضور اإللهي
ال�ذي يؤمن�ون ب�ه ،أو م�ا يرغب�ون يف الحصول
عليه .وتعترب املواد املقدمة للمعابد أو املقدس�ات
لتكريم الله «أشياء نذرية» .واعتما ًدا عىل الوضع
االجتماع�ي واالقتص�ادي للش�خص ،ت�رتاوح
األشياء النذرية ما بني قطعة بسيطة من الحجر
إىل منحوتة رائعة .وكما هو مدرج يف النقش ،فإن
تمث�ال «كيبل» ال�ذي قدمه أس�كليبيادس لآللهة
االثني عرش األم هو تمثال نذري.

وجرى تس�ليم التمثال التاريخ�ي بعد عودته من
الوالي�ات املتح�دة للمديري�ة اإلقليمي�ة للثقاف�ة
والس�ياحة ومديري�ة متاح�ف إس�طنبول لآلثار
بعد القيام باإلج�راءات الجمركية املتبعة بعملية
التسليم.
وق�ال وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة ،محم�د نوري
إرس�وي ،يف حس�ابه عىل موقع توي�رت« :نواصل
جل�ب كل جزء م�ن ثروتنا الثقافي�ة والحضارية
إىل بلدن�ا وإىل البرشي�ة جمعاء .مع ه�ذا الفهم،
س�نواصل نضالن�ا ض�د تهري�ب التح�ف األثرية
واألص�ول الثقافي�ة بق�وة وعزم .أش�كر كل من

س�اهم يف عملية عودة تمثال كيبل .حظا س�عيدا
لبلدنا».
وبذل�ت تركيا جهودا إلثب�ات ملكي�ة التمثال ،إذ
تم تحديد التش�ابه النمطي للتمث�ال مع «أعمال
كوفاليك» التي تم العثور عليها يف طريق بمنطقة
«أفيون قره حصار» عام  1964وعرضت آنذاك يف
متحف املدينة .واستعانت مديرية متحف «أفيون
قره حص�ار» بمعلوم�ات من األش�خاص الذين
عاش�وا يف املنطق�ة بالس�تينيات والس�بعينيات
م�ن الق�رن املايض ،وذك�ر هؤالء األش�خاص أن
رج�ال تم تحدي�ده كمهرب للممتل�كات الثقافية

كان يعي�ش يف املنطق�ة يف الس�تينيات واش�رتى
ممتلكات ثقافية من ش�خص كان يحفر بشكل
غري قانون�ي يف قريتهم .باإلضافة إىل ذلك ،وصف
أح�د القرويني التمثال دون رؤي�ة صورته وحدد
«كيبل» ال�ذي كان مسوقا من بني صور تماثيل
أخرى مماثلة.
كما تم فحص أرش�يف املرحوم حس�ن تحس�ني
أوش�نكوش ،ال�ذي ش�غل منصب مدي�ر متحف
«أفي�ون قره حصار» يف الس�نوات الت�ي تم فيها
اكتشاف التمثال ،من قبل خرباء .وأثناء الفحص،
تم التحديد بأن تهري�ب القطع األثرية التاريخية

الثورات الفكرية وصناعة العقل الروائي احلديث
لطفية الدليمي
ُي َ
نظ� ُر إىل الرواية عىل أنها إحدى املنتج�ات األكثر تميزا ً التي جاء
بها عرص الحداثة مع بدايات القرن العرشين – القرن الذي شهد
ثوراتٍ عظيمة ساهمت يف إعادة رسم املشهد الروائي بالكامل .أوىل
هذه الثورات هي الث�ورة يف ميدان الفيزياء النيوتينية التقليدية،
التي قدحت زناده�ا النظرية النس�بية  Relativity Theoryالتي
أعادت تش�كيل صورتنا املفاهيمية ،وبش�كل خاص ،عن طبيعة
الزم�ان وامل�كان ،وأبانت العالق�ة املتالزمة بينهما .أم�ا النظرية
الثانية التي ساهمت يف الثورة الفيزيائية فكانت (النظرية الكمية
 )Quantum Theoryالتي نس�فت مفاهيمنا الس�ائدة بخصوص
التزام�ن  Simultaneityوالس�ببية  ،Causalityوطبيع�ة امل�ادة
والضوء ،وعملت بش�ك ٍل أسايس يف تهش�يم مواضعاتنا الراسخة
ح�ول الحتمي�ة الفيزيائية وأحل�ت محلها القوان�ني اإلحصائية
واالحتمالية.عمل�ت ه�ذه الثورات الفيزيائية ع�ىل تغيري نظرتنا
إىل الواق�ع وتغيري طريقتنا يف التعام�ل معه وكيفية تناوله ،األمر
ال�ذي ترت�ب عليه حتم�ا ً تغيري طبيع�ة االش�تغاالت الروائية ألن
الطبيع�ة املفاهيمية للواقع تعد نقطة الرشوع الفلس�فية ،التي
تخ�دم كأرضي�ة (أو خلفي�ة) يقيم عليه�ا الروائي�ون هياكلهم
الروائي�ة يف كل العص�ور ،منذ بدء الف�ن الروائي ،الذي نش�أ مع
رواي�ة رسفانت�س «دون كيخوته» كما يعتق�د الكثريون ،يف حني
ي�رى آخرون أن الرواية – كفن راس�خ – بدأت مع نرش صامويل
ريتشاردس�ون لروايت�ه «باميال» يف القرن الس�ابع عرش ،وحتى
أيامنا هذه.إن املفهوم السائد عن الواقع يف أي عرص هو بالتأكيد
العنرص األس�اس الذي يح�دد طبيعة الرواية وكيفية اش�تغالها،
باعتبارها فنا ً
ُ
يتأس�س عىل رؤية فلسفية حول املظهر ،والواقع،
واألف�راد وطبيعة عالقاتهم ،وكيفية التعامل مع الزمان واملكان،
والصور الذهنية التي يكونها األفراد عن العالم املحيط بهم ،وتلك
ٌ
موضوع�ات تجعلنا نديم التس�اؤل حول املوضوعات الفلس�فية
املمت�دة منذ نش�أة الفلس�فة اإلغريقية ،وحتى ه�ذا اليوم .ربما
يكون من املثري أن أذكر يف هذا املقام أن بعضا ً من أفضل الروائيني
باع وخربة يف حقلهم الفيزيائي،
كانوا فيزيائيني متمرس�ني ذوي ٍ
وأذك�ر من هؤالء :اللورد يس .بي .س�نو املعروف بكتابه األش�هر
«الحضارت�ان العلمية واألدبية  :نظرة ثانية» وَأرنس�تو س�اباتو
صاحب الروايات الشهرية ،ومن الفيزيائيني – الروائيني املحدثني
أذكر آالن اليتمان أس�تاذ الفيزياء يف معهد ماساشوستس التقني
 MITومؤل�ف رواية «أحالم آينش�تاين» الذائع�ة الصيت ،وكذلك
ريبيكا نيوبرغر غولدشتاين التي بدأت فيزيائية وانتهت فيلسوفة
وأستاذة جامعية ،وأذكر من رواياتها «خواص الضوء :رواية عن
الحب والخيانة والفيزياء الكمية

Properties of Light : A Novel of Love , Betrayal and
Quantum Physics
ثمة ثورة ثانية كان لها أبلغ األثر يف تحديث شكل الرواية :الثورة
التقنية التي بدأت بواكريها منذ عرص الثورة الصناعية ،التي تعد
املكائ�ن البخ���ارية والقطار أه�م معاملها املميزة ،وتبلورت مع
بدايات الق�����رن العش�����رين مع بعض�� الشواهد التقنية
التي ربما تكون الطائرة ،ووس�ائل االتصال ،والس�يارات العاملة
بمحركات االحرتاق الداخيل أهمها ،إىل جانب التقنيات العسكرية
القاتل�ة ،التي ش�هدنا نتائجها املهلِكة مع الح�رب العاملية األوىل.
أبانت الثورة التقنية أمام اإلنسان القدرات الهائلة التي يجرتحها
يف فع�ل الخري والرش معاً ،وربما كان�ت قصيدة «األرض الخراب»
إللي�وت تصف بطريقة رائعة املش�هد اإلنس�اني والخ�راب الذي
رافقه بعد نهاية الحرب العاملية األوىل.أعادت الثورة التقنية ،عىل
وجه التحديد ،تش�كيل صورة اإلنس�ان عن امل�كان والزمان – ال
عىل املس�توى املفاهيمي ،مثلما فعل�ت الثورة الفيزيائية ،بل عىل
مس�توى اإلحس�اس الفردي والتعامل اليومي – بعد أن انترشت
س�كك الحديد خاصة ،ومن هنا ص�ار ُينظر إىل القطار (إىل جانب
الس�كك الحديدية) عىل أنه واح� ٌد من أهم وج�وه الحداثة ،التي
ساهمت يف إعادة ترتيب املشهد الروائي ،بسبب انتشارها ورخص
كلفته�ا ،الت�ي باتت يف متن�اول الجمي�ع ،بعكس الطائ�رة التي
انحرص استخدامها بني بعض الطبقات الثرية ،ولم تصبح وسيلة
متاح�ة أم�ام الكثريين ،إال م�ع منتصف الخمس�ينيات يف القرن
العرشي�ن ،بعد تطوير املحركات النفاثة .من الجدير اإلش�ارة إىل
أن القطار يظهر كمكون رئييس يف الكثري من الروايات ،باعتباره
أداة ساهمت يف تهش�يم مفهوم (الزمن الراكد واملمتد بال نهاية)
وصار الزمن مفهوما ً ديناميكيا ً يتس�م بالتغ�ري والنزعة الثورية
الدافعة إىل التطور واالرتقاء املتواصل بال هوادة.أما الثورة الثالثة
الت�ي كان له�ا أبلغ األث�ر يف تثوير امل�رشوع الروائ�ي وتحديثه،
فهي الثورة الس�ايكولوجية التي أعادت تش�كيل مفاهيم العقل،
والحتمي�ة واإلرادة الح�رة ،والدواف�ع ،والحاج�ات ،وربما تكون
السايكولوجيا املاسلوية (نسبة إىل عالم النفس املعروف أبراهام
ماس�لو هي ،اإلنج�از األكثر أهمي�ة يف امليدان الس�ايكولوجي يف
القرن العرشين – من وجهة نظر تأثري الس�ايكولوجيا يف الرواية
– بع�د أن ج�اء ماس�لو بمفه�وم التدرجي�ة الهرمي�ة للحاجات
اإلنس�انية  Pyramidal Heirarchy of Human Needsوكذل�ك
بمفه�وم الطبيعة الروبوتية الش�بيهة – بوضعي�ة الطيار اآليل –
الت�ي يعيش معظم البرش حيواته�م فيها وهم يعانون من أقىص
درجات الضجر والالمباالة ،ومن الطبيعي أن تكون مفردات مثل
الحاجات اإلنس�انية ،والضج�ر ،والالمباالة ،موضوعات دس�مة
أمام الروائي املنشغل بالحياة ومعضالتها السائدة.

ثم�ة ث�ورة رابعة ع�ىل املس�توى الفلس�في طالت االش�تغاالت
الفلسفية التقليدية ،وأثمرت كشوفات فلسفية جديدة لعل حركة
التحل����يل اللغ���وي  Linguistic Analysisوالنزعة التحليلية
 Analiticityيف الفلس�فة عام�ة ،تع�د أهم معاملها ،وقد س�اهم
فالس�فة مثل برتراند راس�ل وَلودفيغ فيتغنشتاين يف قيادة ركب
الفلسفة التحليلية إىل جانب جمهرة من األساتذة الكامربيدجيني
واألكس�فورديني املميزي�ن ،وال يخفى حتما ً التأث�ريات التي جاء
بها هذا االتجاه التحلييل الفلس�في – اللغ�وي إىل اللغة الروائية،
الت�ي نزعت عنها ثوب الرطانات اللغوية املفخمة ،واالس�تعارات
البالغية املحتشدة ،التي كانت سمة الرواية الفكتورية ،وحل محل
هذا لغة مقتص�دة تحتكم إىل معايري االنضباط ومقاربة األهداف
ب�ال وس�ائل التفافية ع�ىل صعيد اللغ�ة .تنبغي اإلش�ارة هنا إىل
العالقة الوثيقة بني الفلس�فة واألدب عامة – والفلسفة والرواية
خاص�ة – ويمكن إيراد قائمة طويلة بالفالس�فة الروائيني ،لعل
أيريس م�ردوخ تقف يف طليعتهم ،وما زالت رواياتها تلقى صدى
ْ
وضعته الكاتبة يف مطلع
طيب�ا ً حتى يومنا هذا ،رغم أن بعضه�ا
الخمس�ينيات من القرن الفائت.ينبغي يف هذا امليدان عدم إغفال
الث�ورة الليربالية التي تعاظم مدها يف القرن العرشين ،بعد وضع
قواعدها التأسيس�ية األوىل يف القرن التاس�ع عرش ،عىل يد آبائها
املؤسس�ني ،ويف طليعتهم الفيلسوف التنويري ج���ون ستوارت
مل.تع�د الفرداني�ة  Individualityالتمظه�ر األج�ىل املق�رتن
باللي����ربالي�ة ،وامليزة األساس�ية لها ،وبات يف ع�داد الحقائق
الواضح�ة التي ترقى إىل مس�توى البديهيات ،أن الفرد مس�ؤول
مس�ؤولية تامة عن صناعة حياته وتش�كيل مس�تقبله ،وأن كل
النظ�م الحكومية ينبغي أن تس�اعده يف تحقيق فردانيته املميزة
والثمينة ،وظهر تأثري تلك امليزة يف أوجه عدة :يف الحقل الس�يايس
قادت الليربالية إىل توسيع املشاركة الفردية يف الحياة السياسية،
وتحجيم الفكر الش�مويل والطغياني ،خاص�����ة الفكر الديني
العقائ�دي ،واملش�اركة الواس�عة للنس�اء يف املش�هد الس�يايس،
وتخفي�ف غلواء البريوقراطي�ة الحك����ومي�ة ،والتأك��يد عىل
حق���وق الطفل ،والرتكيز عىل حقوق اإلنسان .عىل الصع���يد
االقتص����ادي قادت الليربالية إىل االرتقاء بنوعية الحياة ،وظهر
إىل العل�ن مفه�وم دول�ة الوف�رة  Welfare Stateكم�ا تم تحديد
س�اعات العمل اليومي�ة والحد األدن�ى لألج�ورُ ،
وطبقت برامج
الحماية اإلجتماعية وبرامج التأمني الصحي (يف القارة األوروبية
خاصة) األمر الذي س�اهم يف تعزيز قدرة الفرد اقتصاديا ً وتعزيز
ش�عوره باألمان الذات�ي تجاه املجاع�ة والفاق�ة ،وتمكينه من
االستمتاع بوقت الفراغ املتاح له ،وتدعيم فضائه الذهني ونوازعه
العقلي�ة العلي�ا ،بعيدا ً ع�ن املكاب�دات اليومية املرتبط�ة بتأمني
الحاج�ات البيولوجي�ة البدائية.أما يف مي�دان الثقافة فقد فتحت

الث�ورة الليربالية آفاقا ً واس�عة أمام أنماط تجريبية مس�تحدثة
م�ن األفكار والفلس�فات ،وماعادت األطر واملؤسس�ات القديمة
مم�ا يمك�ن – أو ينبغ�ي – العمل يف ظلها ،وهن�ا يمكن مالحظة
الحقيق�ة الصارخ�ة يف أن بداي�ات القرن العرشين التي ش�هدت
نش�وء الرواي�ة الحديثة ،هي ذاته�ا التي ش�هدت والدة وانطالق
الحركات الثقافية ذات الطبيعة التثويرية مثل :الس�رييالية ،كما
ش�هدت ظهور املدارس الحديثة يف الرسم مثل :التكعيبية .ساهم
الح�س الفرداني بتهش�يم القيود الثقيلة الت�ي كانت تكبل الفرد
من جهة ،والتي عملت يف الوقت ذاته عىل تش�ظية فضائه العقيل
والنف�يس وأطاح�ت بحس الطمأنين�ة والس�كينة واالنتماء التي
اعتادها يف أحضان عائلته أو التش�كيالت املؤسس�اتية التقليدية
(مدرس�ة ،جي�ش ،مزرع�ة ،مصن�ع ،كنيس�ة) وهو األم�ر الذي
انعك�س يف طبيع�ة االش�تغاالت الروائية التي تحتم ع�ىل الرواية
الحديثة أن تتعامل معها بجدية فائقة.
ترافق نش�وء الرواي�ة الحديثة أيضا ً مع الث�ورة االجتماعية التي
عمت العال�م الغربي ،وكان من أهم مظاهرها هو إعادة االعتبار
إلنس�انية الكائن البرشي ،وتعاظم الحركة النس�وية Feminism
وتهاف�ت الرتاتبي�ات الطبقي�ة الت�ي وس�مت العه�د الفكتوري
نوع م�ن العدالة
(يف بريطاني�ا خاص�ة) وإعالء ش�أن الدعوة إىل ٍ
االجتماعي�ة املرش�دة أو املعقلنة ،ولي�س غريبا ً أن ن�رى أعاظم
ُ
الكت�اب الحداثيني الربيطانيني (مثل إج .جي .ويلز ،برناردش�و)
أعضا ًء يف الجمعية الفابية  Fabian Societyالتي دعت إىل اعتماد
نوع من االش�رتاكية الهادئ�ة واملنضجة بعيدا ً ع�ن الدوغمائيات
الشعبوية ،التي سادت مع بواكري القرن العرشين .أما عىل صعيد
الرواي�ة فقد عملت هذه الثورة االجتماعية عىل تفكيك األنس�اق
الطبقية ذات الرتاتبية الهرمية ،وأوجدت ما بات يعرف ِب� (الوعي
املرتب�ط بالطبق�ة  )Class – Bound Consciousnssوحيث صار
واضحا ً كيف يمكن لألوضاع الطبقية الراس�خة أن تش�كل نمط
الوعي الخاص بكل طبقة ،وقد وجدت مفاعيل هذا الوعي صداها
يف الرواي�ة الحديث�ة ،حيث لم تعد الرواية مح�ض توصيف لحالة
طبقي�ة مح�ددة مكتنفة باإلحس�اس الذي يبعث ع�ىل التعاطف
امليلودرام�ي (مثل طفل يتيم يُعامَ ل بقس�وة ،أو امرأة مكس�ورة
الجن�اح فاته�ا قطار ال�زواج ،إلخ م�ن الحكاي�ات السدية التي
ش�اعت يف الع�رص الفكت�وري خاصة) ب�ل باتت الرواي�ة لوحة
بانورامية تضم كل أش�كال التوصيفات االجتماعية من غري عزل
طبق�ي مصطنع ،األمر الذي ترتب عليه أن الروائي الحداثي ،بات
عنرصا ً مس�اهما ً يف الثورة االجتماعية ،ولم ي ُعد محض شخصية
محافظة تركن لطلب الراحة واالستكانة ،بعيدا ً عن هز أساسات
الظل�م االجتماع�ي ال�ذي رس�خته الرتاتبي�ات الطبقي�ة لعقود
طويلة.

أمج�د نارص مهج�را باملعنى القدي�مّ ،
لكنه ليس
ّ
تق�ل احتماالت عودة من يذهب إليه،
املكان الذي
وال ه�و بمن�أى ع�ن مجري�ات األح�داث يف بلده
األمّ .م�ن هناّ ،
ظل الش�اعر يف عبوراته يس�تثمر
الهج�رة كأف�ق للكتاب�ة ،بكيف ّي ٍة توازيه�ا قدرة
الذات الكاتبة عىل التخيي�ل واالندماج يف مغامرة
البحث عن نفسها ،داخل فضاء تتجاذبه مطالب
الهوي�ة املفتوحة وجدلية األنا واآلخر غري القابلة
لالنفص�ام – .ثانيا؛ هي تكش�ف عن ظهور وعي
حداثي مضا ّد ،بارودي وساخر ،الذ باسرتاتيج ّياتٍ
كتابيّ� ٍة س�تعمل ع�ىل تنوي�ع مرجعي�ات الذات
والنص والعالم؛ وذلك منذ أن انزاحت من قصيدة
التفعيل�ة إىل قصيدة النث�ر ،ومنها إىل الكتابة عرب
النوعيّ�ة ،فلم يع�د يعنيها يوتوبيا األنا الش�عري
ّ
اطمأن�ت إىل خل�ق أوط�ان بديل�ة بالرم�ز
الت�ي
واألس�طورة ،أكث�ر م�ن اهتمامه�ا باكتش�اف
مناطق تعبري جديدة ،وجدت مُ ّ
تنفسها يف أشكال
ُّ
والتهكم واملفارقة واملرح
من االحتجاج الس�اخر
الديونيزويس ،كأنما هي تعويض عن «الالش�عور
الس�يايس» الذي أعلن خروج�ه عىل طرق التعبري
والبالغ�ة املس�تقرة ،أو الت�ي أصبحت س�لطة يف
ش�كل قوالب وأنماط مح�ددة .وإذا كانت بعض
ّ
التجارب ،قد ّ
الدال وأش�اعت الغموض
ركزت عىل
ّ
وعطال�ة الداللة ،فإن تجربة أمجد نارص لم تهدم
العالق�ة بني ّ
دل وفه�م ،وظلّت األدل�ة تحيل عىل
ّ
مرجع ما ،ليس ظاه�ر العيان ،ولكن يتطلب من
قارئه بالغة ما .لقد ّ
ظل أمجد نارص ماش�يا بيننا
من�ذ أربعني س�نة ،يف طريق ملغ�زة ال تنتهي من
«خبط األجنحة» ،يكتب مغامرت�ه ،ويُكبّ عليها
من لحمه وروحه بال كلل ،وال يعرف عىل ّ
أي أرض
يق�فّ ،
ألن مبدع�ا مثله كان ع�ىل «عزلة الذئب»،
وكان قلق�ا ومس�كونا برشيع�ة البح�ث الدائب
ع�ن املعنى ،أو ما بق�ي منه يف عتمة املس�تقبل،
ّ
وألن قلب�ه كان مُ ْفعم�ا بخرضة دائم�ة ،لم يرتك
املصباح يس�قط من يده � بس�هولة -لحس�اب
«راي�ة بيض�اء» ،ولم يذعن ل�«حط�ام الوصف».
وأمّ �ا الخطيئ�ة أم�ام الفظاعات الك�ربى فليس
لها س�وى أن ترع�ى «دليل الحائري�ن» ،وتعطف
ب�ه إىل مكان آخر أكثر ُزرْقة ُ
وشس�وعا الحتضان
مجهول املعنى:
«أري ُد أن أبىل هناك
يف فجر الهباء الكبري
قا ِنطا
مُ تص ّدعا.
طويال
أري ُد أن أنا َم
خفيفا،
إىل األبد»

ً
مرتبطا
يف «أفي�ون قره حصار» يمك�ن أن يكون
بشخص كان يعيش يف قونية يف ذلك الوقت .وتقرر
أن هذا الش�خص هو نفس الش�خص املذكور يف
شهادة الشاهد يف «أفيون قره حصار» .وكشفت
وثائ�ق االدعاء بمديرية متح�ف قونية عن وجود
عمليات تهريب يف «أفيون قره حصار» وأظهرت
األدلة العلمية وروايات الش�هود املتعلقة بتهريب
التمث�ال أن جميعه�ا تثب�ت أنه ينتم�ي إىل تركيا
وحدها .وبدأت متابعة تركيا السيعة والدقيقة،
وأظه�رت أم�ريكا موق�ف تصالح ًيا حي�ال عودة
التمثال إىل تركيا.

قرار تكليف بالحضور
رقم االخطار
2020/43
م�ن  /محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الثاني�ة  /املنطقة
الخامسة
اىل  /املته�م الهارب ( /ش.م حس�ن غانم عبد اللطيف
جاسم) املنسوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة
مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة / 5اوال م�ن ق ع د رقم 14
لس�نة  2008املع�دل لغيابك عن مقر عمل�ك من تاريخ
 2020/11/14ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك
مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
املنطقة الخامسة يف ذي قار خالل مدة ثالثون يوما من
تاري�خ تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب عن
التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالد املنقولة والغري املنقولة
ويطل�ب من املوظف�ني العموميني الق�اء القبض عليك
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام
االهليني الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات
املختصة اس�تنادا للم�ادة /69اوال وثانيا وثالثا ورابعا
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة
���������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
مديرية رشطة الطاقة
مديرية رشطة الكهرباء
قسم رشطة كهرباء الرصافة
مركز رشطة كهرباء الرصافة الجنوبي
القانونية
العدد  :ق 8991 / 38 / 1
التاريخ 2020 / 12 / 30 :
املوضوع  /مقتبس الحكم الغيابي
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل  /املنطقة
الثالثة بالحكم الغيابي بالحبس الش�ديد ملدة ( خمس�ة
س�نوات ) وحسب مقتبس الحكم الغيابي املرقم ( 493
 /ج  ) 2020 /يف  2020 / 5 / 20ع�ىل امل�دان اله�ارب
الرشط�ي ( محم�د خضري ج�ار الله نايف الش�مري )
العقيد
رياض عطية مخلف
رئيس املجلس التحقيقي
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متغريات رئيسة ورضورية ألي ٍ
تعاف عاملي
جوزيف ستيجلز
بينما نتجه صوب ع�ام جديد ،تتجىل
لنا تماما ً حقيق�ة أن فريوس كورونا
ليس يف طريق�ه لالختفاء ،عىل عكس
م�ا أش�ار إلي�ه الرئي�س األمريك�ي
املنتهي�ة واليت�ه دونالد ترام�ب مرارا ً
تعاف اقتصادي
وتكراراً ،ورغم نشوء
ٍ
ملموس من أعم�اق اإلغالقات األولية
يف الربيع املايض ،فإن خس�ائر الناتج
املحيل اإلجمايل والوظائف حول العالم
تكفي لجعل هذا االنكماش ثاني  -أو
ثالث  -أس�وأ انكم�اش يحدث يف املئة
عام األخرية ،تلك حقيقة ال مراء فيها
حت�ى مع تزاي�د الدالئ�ل يف األفق عىل
ظهور لقاح فعال.
ّ
بغض النظر عن أي يشء ،ستستغرق
ً
الع�ودة إىل الوضع الطبيعي وقتا ،مما
يث�ري التس�اؤل بش�أن م�دى الرضر
الذي س�يتكبده العال�م يف تلك األثناء.
وتتوقف اإلجابة هنا عىل السياس�ات
االقتصادي�ة الت�ي س�تنتهجها الدول
الك�رى يف األش�هر املقبل�ة ،فهن�اك

بالفع�ل إمكاني�ة ك�رى ألن تخلّ�ف
األزمة تأث�ريات راكدة (طويلة األمد)،
إذ لن تعود ميزانيات األرس والرشكات
املنهك�ة تمام�ا ً إىل س�ابق عهده�ا
تدريجي�ا ً بتلك البس�اطة؛ فلن تتحول
الرشكات التي أفلست خالل الجائحة
إىل «غري مفلسة» بني عشية وضحاها
فور السيطرة عىل الفريوس.
عن�د إدارة تلك التأث�ريات ،يجب اتباع
مب�دأ «دره�م وقاية خري م�ن قنطار
ع�الج» ،لك�ن يف هذه املرحل�ة ،تبقى
ق�راءة التوقع�ات االقتصادي�ة لألجل
القريب صعب�ة جدا ً ّ
.تمثل الصني أحد
أس�باب تل�ك الصعوب�ة ،فبع�د أزمة
 ،2008أدت الص�ني دورا ً محوري�ا ً يف
التع�ايف العامل�ي ،حي�ث حقق�ت نموا ً
س�نويا ً بلغ  12يف املئ�ة تقريبا ً بحلول
عام  ،2010لكن هذه املرة ،يبدو نمو
الص�ني يف مرحلة ما بعد األزمة أش�د
خفوتاً ،كما تعن�ي الزيادة يف فائضها
التج�اري تراج�ع الدعم ال�ذي ق ّدمته
لالقتصاد العاملي يف املايض.
عىل نطاق أوس�ع ،نجد أنه رغم قدرة

خالد خليل هويدي
يش�ري الدكتور عىل جواد الطاه�ر رحمه الله يف
معرض كالمه عىل صف�ات الباحث الجيد إىل ّ
أن
م�ن بني أهم الصف�ات ،التي يج�ب أن تتوافر يف
العلمي قدرته عىل االس�تغناء عن املادة
الباحث
ّ
الت�ي يجمعه�ا ،واإلبق�اء فقط عىل امل�ادة التي
تنف�ع موضوع بحثه ،فلي�س كل ما ُيجمع عىل
مس�توى واحد من األهمية ،وه�ذا تح ٍد ال ينجح
في�ه إال الباحث�ون الحقيقيون ،بخالف أش�باه
الباحثني الذين يدرج�ون كل املادة العلمية التي
يجمعونه�ا؛ لع�دم امتالكه�م ش�جاعة التخيل.
ويمك�ن إدراج ه�ذه الصفة يف إط�ار ما وضعه

صالح لفتة
رغ�م املس�اوئ الكثرية الت�ي حملتها لنا س�نة
 2020وللعالم أجمع لكن هناك فسحة من األمل
تظه�ر يف نهايته�ا ،ما يفرح يف هذه الس�نة أنها
ستنتهي وهناك تفاؤل مشابه للكثري من السور
القرآنية التي بدايتها تهديد ووعيد من االستمرار
بالخط�أ ويف نهايته�ا تفاؤل ورحم�ة وامل ،من
أج�ل أال يقطع اإلنس�ان العمل وال يرتك الس�عي
ويك�د جاهدا ً لتصحي�ح األخطاء.كانت قاس�ية
علين�ا وع�ىل العالم اجم�ع اذ كش�فت عن مدى
هشاش�ة وضعن�ا االقتصادي وضع�ف خططنا
وقلة حيلتنا ملواجه ظروف مشابهة يف املستقبل،

اقتصادات العال�م املتقدمة عىل إدارة
عجز مايل ضخم ملنع حدوث خس�ائر
ك�رى يف النات�ج املح�يل اإلجم�ايل ،ال
تس�تطيع الحكومات يف الدول النامية
واألس�واق الناشئة تقديم دعم يقرتب
من هذا املستوى بأية درجة.
وإذا تجاوزنا أوجه الغموض املرتبطة
باملس�تقبل املحتم�ل ملوج�ات عدوى
«كورون�ا»  -كتلك املوج�ة التي حلّت
بأوروبا والواليات املتحدة أواخر 2020
– فس�نجد أن هناك س�ؤالني مهمني،
ينتظراننا يف ع�ام  ،2021أولهما :هل
س�يبادر االتحاد األوروب�ي والواليات
املتحدة إىل َ
س ّن برامج للتعايف بالحجم
والق�در الالزم�ني إلع�ادة االقتص�اد
العاملي إىل سابق عهده؟ وثانيهما :هل
س�يتحد املجتمع الدويل لتزويد العالم
النامي باملساعدات التي يحتاجها؟
ّ
تح�ل االنتخاب�ات األمريكي�ة تلك
ل�م
اإلش�كاليات الغامض�ة ،فم�ع تدن�ي
أداء الديمقراطي�ني ع�ن املتوق�ع يف
كثري من س�باقات مجليس الش�يوخ
والن�واب ،ق�د ال تحص�ل إدارة بايدن

عىل دع�م «الكونغرس» الذي تحتاجه
للتوس�ع يف اإلنف�اق التحفيزي ،فقبل
االنتخاب�ات ،كان ترام�ب  -ال�ذي لم
َير قيداً ،يف ميزاني�ة أو غريها ،إال أراد
خرق�ه  -يستكش�ف إمكاني�ة تقديم
حزمة حواف�ز أخرى ،لكن�ه اصطدم
ع�ىل الفور بمعارضة من جانب زعيم
األغلبية الجمهورية يف مجلس الشيوخ
ميت�ش ماكوني�ل ،ويبق�ى أن ن�رى
م�ا إذا كان�ت جهود بايدن الس�تعادة
املجام�الت ب�ني الحزبني س�تنجح أو
تفش�ل.بتخفيض الرضائ�ب بالفعل
عىل أصحاب املليارات وعىل الرشكات،
يب�دو الجمهوري�ون متأهب�ني لتبني
خطة تقش�ف م�ايل مرة أخ�رى بغية
حرمان الديمقراطيني من تحقيق أي
إنجازات كرى ،ولتحقيق هذا الهدف،
س�يقرتح الجمهوري�ون حزمة مالية
«هزيلة» لن تس�هم كثريا ً يف مساعدة
الحكوم�ات املحلي�ة أو العاطلني عن
العمل ،وإذا كان هذا التحفيز املحدود
ّ
يمث�ل غاي�ة م�ا تس�تطيع الحكومة
الفدرالية حشده ،فستواجه الواليات

فقه األولويات وثقافة االستغناء
الفقه�اء تحت باب(فقه األولوي�ات) ،وهو باب
مه�م ،إذ يجب عىل كل مس�لم أن ينضبط عنده
ميزان األولويات بش�كل صحيح ،لك�ي ال يق ِّدم
امله�م عىل األه�م ،كمن يحرص ع�ىل أداء بعض
النواف�ل واملس�تحبات ويف�رِّط يف أداء الفرائض
والواجب�ات ،وكان ابن عمر يقول ملن ش�ارك يف
قتل اإلمام الحسني عليه السالم :ما ْ
أسأًلَكم عن
الصغرية وأجرأكم عىل الكبرية ،تقتلون الحسني
ابن بنت رس�ول الله وتسألون عن دم البعوضة!
وال يمكن للفرد اللجوء إىل س�رتاتيجية التخيل إال
عىل ِكر ،أي إنها ترتبط بكمية الوعي والخرة يف
التعامل م�ع املعطيات ،وهو ما ّ
عر عنه الكاتب
املرصي أس�عد طه ،الذي رأى أنه من البديهي أن

تتخلّ�ص من كل ما هو ض�ا ّر أو غري مفيدّ ،
لكن
املعضل�ة الكرى تتضح يف أن تس�تغني عمَّا هو
مفي ٌد لصالح ما هو أكثر فائدة؛ وذلك َّ
ألن املجال
ال َّ
يتس�ع للجميع ،فاألصل هو أن تمتلك األشياء
ال أن تمتلكك األشياء.
ّ
التخيل واالس�تغناء بما
ويمك�ن التمثيل لثقافة
ّ
يس�جل س�اعات تصوير
يقوم به املخرج ،الذي
طويل�ة لكن�ه يف النهاي�ة ال يس�تبقي إال ع�ىل
س�اعتني فقط ،وربّما أقل ،تخيّ�ل فقط املعاناة
التي يعيشها
املخرجون!
قد يتعلّق اإلنس�ان بأشخاص يتصوَّر َّ
أن حياته
ال تس�تقيم إال بهمّ ،
لكن الزمن ق�د يضطره إىل

املتح�دة والعال�م وقت�ا ً عصيباً.م�ن
جانبهمّ ،
وح�د األوروبيون صفوفهم
يف مب�ادرة تاريخي�ة ملواجه�ة األث�ر
االقتص�ادي للجائح�ة ،غ�ري أن املبلغ
ال�ذي رص�ده االتح�اد األوروب�ي
لصن�دوق التعايف ،وق�دره  750مليار
ي�ورو ( 886ملي�ار دوالر) ال ي�زال
غ�ري كاف ،خصوص�ا ً بعدم�ا رضبت
موج�ة ثانية م�ن الجائح�ة املنطقة
بقس�وة ،فهل تستطيع أوروبا توحيد
صفوفها مج�ددا ً لتمرير حلقة أخرى
من املس�اعدات املتبادلة؟ يف حال عدم
اس�تطاعتها ذلك ،س�تكون احتمالية
تعافيه�ا  -سياس�يا ً واقتصادي�ا ً -
مشوش�ة ع�ىل أحس�ن الفروض.هنا
تتبقى الساحة الدولية األوسع ،حيث
يتمتع الرئيس األمريك�ي عادة بنفوذ
كب�ري ،وق�د دع�ت رئيس�ة صن�دوق
النقد ال�دويل كريس�تالينا جورجيفا،
بالفع�ل ،إىل إصدار جدي�د من حقوق
الس�حب الخاصة بقيم�ة  500مليار
دوالر ،وه�و األم�ر ال�ذي م�ن ش�أنه
املس�اعدة بدرج�ة هائل�ة يف إع�ادة

ّ
التخيل عنهم ،ومع ذلك يكتشف َّ
أن الحياة يمكن
أن تستم ّر من دونهم.
ّ
التخ�يل قد يك�ون صع ًبا يف ب�ادئ األمر لكنك
إن
َّ
طبيع�ي ،وقد يتحوّل
األمر
أن
ستش�عر
ذلك
بعد
ّ
ّ
التخيل إىل ش�عور براحة واطمئنان رائعني،
ذلك
وستكتش�ف نفس�ك كأنك لم تك�ن تعرفها من
َّ
قب�ل ،ذلك ّ
التخ�يل عن يشء
أن من ال يس�تطيع
لن يس�تطيع اإلحس�اس ب�أي يشء ،كما يقول
نيتشه.
ّ
ّ
يشك يف أن سيسري
التخيل عن عقدة التاريخ ال
إن
ِّ
ً
رسيعا بك نحو املستقبل؛ ألنه سيخلص اإلنسان
فالتخ�يل ّ
ّ
يمكن
م�ن كل ما يعوق�ه يف حارضه،
ّ
التجيل.
الفرد من تحقيق

دروس من 2020
وكأن�ه لم يطرح رأي يف يوم ان واردات النفط لن
تكفي لس�د احتياجات الش�عب ويج�ب التفكري
بالحل�ول البديل�ة والعمل بها يف أوق�ات الرخاء،
وليس عندم�ا نكون يف ضائقة وظروف قاس�ية
ونكون مجرين.استطاعت الحكومة ان تتعامل
مع االزمة املالية بأموال قليلة وانخفاض كبري يف
السيولة النقدية هذا يشجعنا للبحث عن مصادر
تموي�ل جدي�دة تغنينا عن االعتم�اد عىل واردات
النف�ط املتذبذبة واملتأث�رة واملؤثرة ب�كل العالم،
العاقل يس�تخلص العر وال�دروس من االزمات
ويس�تفيد منها وعدم تركها َتمُ ر م�رور الكرام،
من دون أن يس�تعد ويتوقع ان تعود اليه اصعب
واشد من هذة االزمة وإعداد العدة ملواجهتها فما

يدرينا أنها لن تتكرر ،يتفكر ما كان سبب االزمة
املالية لتجاوزها مستقبالً ،وينقذ الطبقات االكثر
ت�رضرا ً من االزم�ة ،لتصبح لديه قاع�دة بيانات
واضح�ة ،خصوصا الفقراء فه�م االكثر ترضراً،
واقص�د م�ن يعيش يوم�ه بيومه وع�دم تركهم
يواجهون مصريهم لوحدهم ل�الرساع لنجدتهم
فورا ً من دون ابطاء .نتذكر ان التعليم تأثر بشكل
كبري بسبب كورونا وقلة االبنية وازدحام الطالب
داخل الصفوف لنشيّد بنايات جديدة اكر واوسع
لتستوعب الزيادة يف أعداد التالميذ ،التعليم اعتمد
كلي�ا عىل االتص�االت واالنرتنت ،يج�ب أن نعالج
الضع�ف وننه�ض بالبنية التحتية له�ذا القطاع
امله�م .ومع ذل�ك حمل�ت س�نة  2020يف أيامها

الكثري من االش�ياء االيجابية الت�ي بينت معادن
أه�ل هذا البلد االصالء ومدى تالحم هذا الش�عب
ومس�اعدة األرس املتعفف�ة والتعاط�ف الكب�ري
م�ع املحتاجني ،ليرز التكات�ف املجتمعي بأبهى
صورة ،كشفت مدى التزام املواطنني عن قرارات
الدول�ة وأهمية اإلج�راءات الصحي�ة بالتخفيف
من اعداد االصابات ،وان العالج ليس بالخرافات
والته�اون ،بل بالبحث العلمي الرصني وايالء أمر
التوعية الصحية الغاي�ة القصوى من االهتمام.
س�نة  2020تلملم ايامها االخرية مغادرة بعد أن
تركت الكثري من اآلالم بفقد االحبة وفتحت الباب
للكثري من امللفات ،التي كانت مغطاة لس�بب او
آلخر والتي تحتاج ملراجعة جدية .

تش�غيل االقتصاد العاملي ،ال سيما يف
ظل الت�زام العدي�د من ال�دول الغنية
بالت�رع بمخصصاته�ا أو إقراضه�ا
لل�دول األش�د احتياج�ا ً إليه�ا ،وق�د
عارضت إدارة ترامب مقرتح اإلصدار
الجديد من حقوق الس�حب الخاصة،
ال لس�بب واضح سوى الخبث والرش.
واألم�ل اآلن يف أن ّ
يغ�ري باي�دن النهج
األمريك�ي إىل النقي�ض ،لي�س فق�ط
فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة،
لك�ن أيضا ً بخصوص التع�اون الدويل
بش�كل أعم.باملثل ،هناك حاجة ملحّ ة
ل�دور قيادي أكر فيم�ا يتعلق بإعادة
هيكلة الديون ،لقد وضع الركود الذي
س�بّبه «كوفيد  »19الكث�ري من الدول
النامية واألس�واق الناش�ئة يف موقف
م�ايل متزع�زع وخط�ري ،فق�د تطور
ما ب�دأ يف صورة مش�كلة س�يولة إىل
مشكلة يف القدرة عىل الوفاء بالديون،
إذ ال تمتلك دول كث�رية املوارد الالزمة
لس�داد الديون املس�تحقة .ونادرا ً ما
انطبق مبدأ الظ�روف القاهرة العتيق
 -أي املعان�اة الش�ديدة يف مواجه�ة

األح�داث االس�تثنائية  -يف أي وق�ت
مىض أكثر من ه�ذا الوقت ،وهنا مرة
أخرى يس�تطيع بايدن إح�داث فارق
كب�ري بالتعاون مع قادة الدول الدائنة
وتذكري الجميع بأن نشوء أزمة ديون
أخرى لن يكون يف مصلحة أحد.
هناك فرص�ة ألن نعر أزم�ة «كوفيد
ً
رسيع�ا ،إذا م�ارس بايدن دوره
»19
القي�ادي مع بعض التع�اون من قبل
الجمهوريني يف «الكونغرس» وزعماء
العال�م اآلخري�ن ،ويتطل�ب املوق�ف
ال�ذي نم ّر ب�ه التزاما ً باتخ�اذ «كل ما
يلزم م�ن تداب�ري» ،وإذا ارتقى القادة
السياسيون إىل مستوى التحدي ،فلن
يك�ون ع�ام  2021بالرضورة أس�وأ
األوق�ات ،حت�ى لو ل�م يك�ن أفضلها
أيض�اً.إن الوع�د الذي أطلقت�ه حملة
بايدن« ،إعادة البناء بش�كل أفضل»،
يمك�ن  -ب�ل يج�ب  -أن يك�ون أكثر
من مجرد ش�عار ،وبمقدورن�ا تماما ً
أن نبن�ي عالم ما بعد الجائحة ليكون
أكثر استدامة وعدالة وتعاونا ً وكفاءة
من عاملنا يف فرتة ما قبل األزمة.

«بريكست» ..ليست بالسوء املتخيل
تايلر كوين
ُ
وجدتني أفكر يف ما تغري من آرائي خالل اإلثني عرش
مع اقرتاب نهاية العام،
ش�هرا ً املاضية .ويف ما ييل واحد منها :فأنا لم أعد أرى أن بريكس�ت فكرة
سيئة .والواقع أنني ما زلت غري مستعد لتأييدها ،ألنني ال أشعر باالرتياح
إزاء القومي�ة والش�عبوية املحيطني بجزء كبري من حركة «االنس�حاب»،
ولكنني لم أعد أتمنى لو أن نتيجة االستفتاء جاءت مغايرة.
واألكي�د أنن�ي ما زال�ت أؤمن بالحج�ج املؤي�دة ل�«البقاء» التي ُس�قتها
وآخري�ن كثريي�ن قبل أربع س�نوات .وحتى قبل عامني ،كنت س�ؤحاجج
بأن اململكة املتحدة س�تكون أفضل حاال كجزء من االتحاد األوروبي ،لكل
األس�باب املعروفة جدا ً املؤيدة للتجارة وللهجرة وللتعاون .لكن املش�كلة
هي أن االتحاد األوروبي ،وخاصة يف العام املايض ،أصبح اتحادا ً سياس�يا ً
ً
وخاصة بالنسبة للملكة املتحدة.
أقل قابلية للتسيري،
ّ
وقد ساعد «كوفيد »19-عىل توضيح فكرتي .فمع أن الوباء يمثل مشكلة
دولي�ة بالطبع ،إال أن العديد من الردود األكثر فعالية كانت عىل املس�توى
الوطن�ي .ومن الجدير بالذك�ر هنا أن اململكة املتح�دة وافقت عىل توزيع
لقاح «فايزر-بايون ِتك» قبل االتحاد األوروبي ،ولفائدة الشعب الريطاني.
عملي�ة املوافق�ة الوطنية تلك كانت منس�جمة تماما ً م�ع قانون االتحاد
األوروب�ي ،رغ�م أن االتحاد يس�عى وراء صالحيات تقنيني�ة أكر من أي
وق�ت م�ىض ،واحتكار تنظيمي مع م�رور الوقت .غري أن�ه حينما تصبح
االس�تجابات الطارئ�ة والرسيعة أكث�ر وضوحاًَ ،تضع�ف الحجج املؤيدة
للبقاء يف االتحاد األوروبي.
املوضوع الثاني يتعلق بالسياس�ة املالية .فعجز ميزانية االتحاد األوروبي
املتوق�ع يمك�ن أن يص�ل إىل  9يف املئة م�ن الناتج املحيل اإلجمايل ،بس�بب
الوباء بشكل رئييس .هذا العجز حتمي إىل حد كبري ،كما أن اململكة املتحدة
تسجل عجزا ً مماثال .غري أن إصالح منطقة اليورو من خالل عجز ميزانية
بذلك الحجم سيمتص قدرا ً كبريا ً من طاقات االتحاد األوروبي يف السنوات
املقبلة .ثم ماذا لو كان من الرضوري التنازل عن الكثري من ديون إيطاليا
م�ن أجل الحفاظ عىل تماس�ك منطقة اليورو؟ وه�ل بإمكان املرء تصور
نقاش أكثر فوىض وإثارة للجدل من هذا؟
األكي�د أن هذا ليس «خطأ» أي أحد .فالعمل�ة املوحدة ال يمكنها أن تنجح
بدون نوع من القوانني املالية من أجل الحفاظ عىل سالمة االتحاد النقدي.
غري أنه يمكن القول إن االتحاد األوروبي سيصبح مهووسا ً بمسائل بعيدة
نس�بيا ً عن بواعث القلق الريطانية خالل املس�تقبل املنظور .وس�يصبح
تركي�ز االتحاد األوروبي ،من وجهة نظر اململكة املتحدة ،غري ذا صلة عىل
نح�و متزايد .فإذا انضممت إىل ن�اد للعب الورق ووجدت أن الجميع هناك
يتجادل�ون حول الش�طرنج ،فإنك قد تبدأ يف التس�اؤل ح�اول ما إن كان
انتباهك مركزا ً يف االتجاه الصحيح.
ثم هن�اك صعود النزعة املناوئة لليرالية يف املج�ر ،ويف بولندا بدرجة أقل،
والتي ربما ُتعد أكر مش�كلة بالنس�بة لالتحاد األوروبي يف الوقت الراهن.
فاالتحاد األوروبي يس�عى لقطع املس�اعدات عن هاتني الدولتني بس�بب
إضعافهما لقضاءيهما املستقلني ،وباملقابل ،يهدد هذان البلدان باستخدام
الفيتو ض�د ميزانية االتحاد البالغ�ة  2.2تريلي�ون دوالر وحزمة اإلغاثة،
التي تحتاج لدع�م باإلجماع .وردا ً عىل ذلك ،يبحث االتحاد األوروبي حاليا ً
إمكانية اعتماد تلك الحزمة خارج إجراءاته العادية.
واألرج�ح أن ُيتوصل إىل توافق يف نهاية املطاف .لكن عىل املرء أن يتس�اءل
حول كم من الوقت يستطيع اتحاد أوروبي يعمل بشكل جيد التسامح مع
دولة غري ديمقراطية؟ صحيح أن االتحاد األوروبي ال يبدو عىل وشك طرد
املجر (وأحد األس�باب أن أملانيا لن ّ
ترحب بمثل ه�ذه الخطوة ،بالنظر إىل
مصالحها الكبرية يف أوروبا الرشقية) ،غري أن التحديات بالنس�بة لنموذج
االتحاد األوروبي التي باتت تطرحها ٌ
دول مثل املجر أش�د بكثري مما كانت
عليه يف  ،2016حينما أُجري استفتاء بريكست.
ث�م إنه حت�ى يف حال نج�ح االتحاد األوروب�ي يف التعامل م�ع املجر بقدر
أكر م�ن الح�زم والرصامة –وآم�ل أن يفع�ل– فإنها ليس�ت بالرضورة
نتيجة جيدة بالنس�بة للملكة املتحدة .ذلك أن هذه السياس�ة س�تقتيض
إضع�اف رشط اإلجم�اع الرضوري يف االتحاد األوروب�ي بخصوص العديد
م�ن الق�رارات ،وهو يشء يفرتض أن تش�عر اململكة املتح�دة إزاءه بعدم
االرتياح .ثم إن�ه إذا أمكن التعامل مع املجر بحزم ورصامة ،فكذلك يمكن
التعامل مع اململكة املتحدة أيضاً.
النقط�ة األخرية تتمثل يف أن جن�وب إنجلرتا أخذ يصعد إىل الواجهة مؤخرا ً
باعتباره مركزا ً عامليا ً للتكنولوجيا ،وخاصة يف الذكاء االصطناعي وبحوث
الطب الحيوي .وال ش�ك أن هذا خر سار بالنس�بة للمملكة املتحدة ،لكن
كيف ينس�جم ذلك مع س�عي االتحاد األوروبي الطوي�ل وراء قوانني أكثر
رصام�ة بخص�وص رشكات التكنولوجي�ا ،ومعايري خصوصي�ة مرتفعة
للمنص�ات والتطبيقات ،وتنظيمات أكثر رصام�ة بخصوص خوارزميات
الذكاء االصطناعي؟
الواقع أن أمريكيني كثريين ،وخاصة املحافظني ،يقللون من قيمة االتحاد
األوروب�ي .والحال أن االتحاد س�اعد يف الحفاظ عىل الس�الم واالس�تقرار
والتجارة الحرة نس�بيا ً ولعقود .لكن أحداث الع�ام املايض دفعتني إلعادة
التفكري بش�أن فوائده .وما ُ
زالت ال أعتر بريكست قرارا عظيما ،ولكنني
يف الوقت نفسه ال أعترها قرارا سيئا.
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حرك عود الثقاب

وصفات منزلية لعالج آالم العضالت

طبق اليوم

الكفتة املشوية بالبابريكا

كش�ف ع�دد م�ن اختصاصي�ي التغذية
العاجي�ة ،أن هن�اك بع�ض العاج�ات
املنزلية الت�ي تخفف م�ن آالم العضات
وخاصة يف فص�ل الش�تاء نتيجة برودة
الجو.
وأكدوا ً
وفقا ملوقع «ذا هيلث» الربيطاني،
أن�ه من الرضوري الحف�اظ عىل رطوبة
الجس�م برشب كمية كافية من املاء ،إذ
إن نقص املاء يعمل عىل شد العضات ما
يعرضها لإلصابة.
وأوضح االختصاصيون أن من بني هذه
الوصفات:
املوز
يعم�ل عىل وج�ود مرون�ة عن�د تقلص
العض�ات نتيج�ة احتوائ�ه ع�ىل

البوتاس�يوم ،إذ أثبت�ت الدراس�ات أن
انخفاض البوتاس�يوم ي�ؤدي إىل ضعف
العضات والتعب والتشنجات.
زيت الخردل
يعم�ل كمكم�ل طبيع�ي يس�بب زيادة
ال�دورة الدموية عىل س�طح الجلد ،مما
يساعد بدوره عىل تخفيف آالم العضات
واملساعدة يف عملية الشفاء.
ويمك�ن تحض�ري الوصف�ة العاجي�ة
بإضافة  4ماعق من زيت الخردل إىل 10
فصوص من الثوم املفروم مع التسخني
حت�ى يتح�ول الخلي�ط إىل الل�ون البني
الذهب�ي ،ثم يت�م تصفيته واس�تعماله
كده�ان م�ع التدلي�ك عىل موض�ع األلم
لعدة مرات يف اليوم.

إكليل الجبل
تحت�وي ه�ذه العش�بة ع�ىل خصائص
مض�ادة لالتهاب�ات يمك�ن أن تس�اعد
يف تهدئ�ة توت�ر العض�ات وتقلي�ل
التشنجات.
ويت�م العاج به�ذه العش�بة عن طريق
خلط قطرتني من الزيت املس�تخرج من
أوراقه�ا مع قطرت�ني من زي�ت النعناع
وملعق�ة صغرية م�ن زيت ج�وز الهند،
ويدهن بالخليط مكان األلم.
ويمكن كذل�ك نق�ع األوراق املجففة يف
املاء ،ث�م وضع املنطق�ة املصابة يف املاء
املنق�وع مل�دة  15دقيق�ة ،وتك�رر هذه
العملي�ة مرت�ني أو ثاث م�رات يف اليوم
لبضعة أيام.

كيف حتافظ عىل صحة كليتك؟

املقادير:
 1كيلو لحم مفروم  3 -ثمرة بصل مبش�ورة
 2حزمة بقدونس مفروم  1 -كوب سمن مذاب
 1كوب بقسماط مطحون  2 -بيضة
ملح – فلفل – بهارات
رشة قرفة  -رشة بابريكا
خطوات التحضري:
سخني الجريل عىل درجة حرارة عالية.
يف بولة كبرية الحجم ضعي اللحم املفروم و البصل و البقدونس.
اضيفي الس�من و البقس�ماط املطح�ون و البي�ض و التوابل اىل مزيج
اللحم و اخلطي جيدا.
ضعي مزيج اللحم يف اسياخ الشواء عىل شكل اصابع الكفتة ثم ضعيها
عىل الجريل.
اقلبي اسياخ الكفتة عىل جميع الجوانب حتى تتم عملية الشواء.
ضعي الكفتة يف اطباق التقديم و قدميها ساخنة.
قدمي الكفتة املشوية بالبابريكا مع السلطة و األرز.

المتاهات

تعد الكىل عضوا ً مهما ً يف الجس�م ،وتعم�ل عىل تنقية وتنظيف
ال�دم ،والتخل�ص من الس�وائل وامل�اء الزائد املوجود بالجس�م
بتحويلها إىل بول ،وضبط مس�توى األماح وامل�واد الكيميائية
األخرى بالجس�م ،فضا عن القيام بعدة وظائف أخرى مفيدة
لصحة اإلنسان.
ولك�ي نحافظ ع�ىل صحة هذا العضو يجب اتب�اع ما نصح به
موقع» ،webmdواملتمثل فيما ييل:
 -1ال تفرط يف تناول هذه األدوية
يمك�ن للعقاق�ري املض�ادة لالتهاب�ات ،مث�ل اإليبوبروف�ني
والنابروكس�ني ،أن تتل�ف كليتيك إذا أخذت الكث�ري منها دفعة
واحدة أو تناولتها كث ً
ريا ،كما أن ُيفضل عدم استخدام مثبطات
مضخ�ة الربوت�ون ( )PPIsلفرتة طويلة ألنها تس�بب القرحة
أو ارتج�اع املريء لف�رتة طويلة بجانب زي�ادة فرص اإلصابة
بأم�راض الكىل املزمنة ،وبصفة عامة يج�ب أال تتناولها إال إذا
قال طبيبك إنك بحاجة إليها.

 -2انتبه من املضادات الحيوية
يمكن له�ذه العقاقري املقاوم�ة للبكترييا أن تتل�ف كليتيك إذا
كنت تس�تخدمها كث ً
ريا ،حت�ى لو كنت بصحة جي�دة ،ويكون
الوض�ع أكث�ر خطورة إذا ل�م تعمل الكىل كم�ا ينبغي ،وبعض
األنواع مثل البنس�لني والس�لفوناميدات والسيفالوسبورينات،
من املرجح أن تسبب مشاكل يف الكىل.
 -3ال تجرب أي مكمل عشبي دون استشارة الطبيب
يمكن أن تسبب بعض املكمات العشبية تلف الكىل ،ويمكن أن
يكون بعضها ضارا بشكل خاص إذا كنت تعاني أمراض الكىل،
وقد تجعل حالتك الصحية أسوأ أو تؤثر عىل كيفية عمل بعض
األدوية ،لذلك تحدث مع طبيبك قبل تجربة أي مكمل عشبي.
 -4تناول طعاما صحيا
تعالج الكليتان كل ما تأكله أو ترشبه ،ويمكن أن يؤدي النظام
الغذائ�ي الس�يئ إىل ارتف�اع ضغط الدم والس�منة والس�كري
وحاالت أخرى قاسية عىل كليتيك.

أفقي

 - 1ناد ريايض إيطايل.
 - 2خص�م � (ال�� ).......عاصم�ة مرص
(معكوسة ).
 - 3إم�ارة عربي�ة (معكوس�ة) �
لاستفهام.
 ( - 4مغ�رم يا ).....أغني�ة لراغب عامة
� والدة.
 - 5اترك ( معكوسة ) � ناد ريايض قطري
(معكوسة).
 - 6مدين�ة س�عودية � يخصن�ي
(معكوسة).
 - 7عاصمتها الدوحة � والد (معكوسة) �
جنون (معكوسة).
 - 8متشابهان � يخصني � حرف جر.
 - 9للتوجع (معكوسة) � شجاعة.
 - 10ناد ريايض قطري (معكوسة).

عمودي

 - 1أغنية لنانيس عجرم.
 - 2أرش�د (معكوس�ة) � كف (.......
مداح) مطرب عربي شهري.
 - 3يوايل (مبعثرة).
 - 4صغري األسد (معكوسة).
 - 5مطرب قطري شهري.
 - 6دق (معكوس�ة) � للتوج�ع
(معكوسة) � ثار.
 - 7يقطع (معكوسة) � متشابهان.
 .8للتخيري (معكوسة) � ملس � اتحدث
بصوت منخفض (معكوسة).
 - 9مرض � مدينة فرنسية.
 - 10مطربة عربية ش�هرية � س�ائل
حيوي.

حل اللغز

حذاء ريايض بمليون دوالر
تخط�ط رشكة مزادات عاملية لبيع
زوج ح�ذاء ري�ايض فري�د بمليون
دوالر ،حي�ث تب�دأ الي�وم (اإلثنني)
عرض الحذاء عرب اإلنرتنت.
وأبان�ت دار «س�وذبيز» للم�زادات
أن الح�ذاء ال�ذي صممت�ه رشك�ة
«أدي�داس» للتجهي�زات الرياضية
وصانع الخزف األملاني «ميس�ن»،
س�يعرض حت�ى  16ديس�مرب
الج�اري ،الفت�ة إىل أن قيمته تقدر
بدوالر واح�د ومليون دوالر.وكانت
دور امل�زادات بدأت يف الس�نوات األخرية

ت�ويل اهتماما ً لبي�ع األحذي�ة الرياضية
لهواة الجمع ،لكنها لم تعرض حتى اآلن

س�وى نماذج من مجموعات ،ولو
أن بعضها مجموعات محدودة.
وتوىل حرفيون من «ميسن» تلوين
الح�ذاء ،ث�م لصق�وا ع�ىل فردتيه
قطع�ا ً خزفي�ة مزين�ة ،وه�و غري
قاب�ل لاس�تخدام الفع�يل ،حي�ث
ال يمك�ن انتعاله.وبي�ع آخر حذاء
ري�ايض «إي�ر ج�وردان  »1م�ن
رشك�ة «نايكي» مقاب�ل  615ألف
دوالر ،وذلك خال مزاد نظمته دار
«كريس�تيز» يف منتصف أغسطس
املايض.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزي�زي ب�رج الحمل،تج�د س�هولة يف التعامل
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل ،فالكل
يب�دو منجذ ًب�ا إليك ،كم�ا أن الص�ات التي قد
يكون له�ا تأث ً
ريا إيجاب ًيا عىل مس�تقبلك تظهر
يف كل مكان.

امليزان
عزي�زي ب�رج املي�زان،ال يمك�ن التغل�ب ع�ىل
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة .يجب
أن رِّ
تغري مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك
كث ً
ريا.

الثور
عزي�زي ب�رج الثور،الي�وم ال تب�دو ق�ادرًا عىل
إنج�از أي يشء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك كث ً
ريا
للخل�ف .إذا اس�تمريت يف العمل بثبات ،س�وف
تكتش�ف النجاح مرة أخرى .الوضع مشابه يف
ً
وأيضا مع
حيات�ك الخاصة ،مع رشيك حيات�ك
األصدقاء.

العقرب
عزيزي ب�رج العقرب،س�تصبح صدقاتك أكثر
ً
عمقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك أحداث
وذكريات ماضية ال تنىس .يف وسط املجموعات
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص ،س�وف تتش�ابك
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية ج ًدا
وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

اجلوزاء
عزيزي ب�رج الج�وزاء،يف الوقت الح�ايل ،يبدو أن
طريق�ك إىل النجاح مس�دود ،عىل الرغ�م من أنك
كنت عىل الطريق السليم وكنت تحرز تقدمً ا بإتباع
طريقتك الس�ابقة .أما اآلن ،فتوجد عقبات كثرية
يف طريق�ك وأصبح م�ن الرضوري إع�ادة تقييم
املوقف والنظر يف بعض االحتماالت الجديدة.

القوس
عزيزي برج القوس،اذا وجدت شكوك أو ظنون
غري مؤكدة يف حياتك ،فهذا هو الوقت املناس�ب
أن تطمنئ نفس�ك وتتخلص منها مما يوفر لك
بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا.

السرطان
عزيزي برج الرسطان،قد يكون اليوم مضطر ًبا،
فمن ناحية ،الكثري من األش�ياء لن تس�ري عىل
رغبت�ك ،ومن ناحية أخرى ،س�تجد نفس�ك يف
مواقف صعبة بسبب من هم حولك .ال تبالغ يف
ردة فعلك ،ولكن حاول استعادة هدوئك

اجلدي
عزي�زي برج الجدي،ال يبدو أن األش�ياء تس�ري
بص�ورة جي�دة الي�وم ،فلديك ً
أيضا مش�كلة يف
الرتكي�ز ع�ىل امله�ام اليومي�ة .ع�ىل الرغم من
صعوبة تحفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك يف يأس.
إذا قم�ت بأفضل ما عندك فس�وف تحصل عىل
بعض النجاحات املحدودة

االسد
عزيزي برج األس�د ،ستواجه تحديات وعراقيل
صعب�ة .ق�د يتواجد من يعمل ضدك أو يس�بب
مضايق�ات بتواج�ده بامل�كان ،وذل�ك س�ع ًيا
لإلخ�ال بتوازن�ك .بالت�ايل يج�ب األخ�ذ بعني
االعتبار أقل تأثري س�لبي قد يكون لتلك العوائق
العابرة عىل مسار حياتك

الدلو
عزي�زي برج الدل�و ،ألول مرة خانت�ك األنماط
الس�لوكية االعتيادي�ة الخاص�ة ب�ك ووضعتك
يف مواق�ف حرج�ة .اس�رتاتيجية الحل�ول التي
تنتهجها يف املعتاد ال تحس�ن من األمور ،مهما
حاولت مرارًا وتكرارًا .كنوع من التغيري.

العذراء
عزي�زي ب�رج العذراء،مهارات�ك التنظيمي�ة
مطلوب�ة يف العمل الي�وم ،ويمكنك جمع أفكار
زمائ�ك وبالت�ايل تتفوق .قد يك�ون لذلك تأث ً
ريا
إيجاب ًي�ا ع�ىل ثقت�ك بذاتك ،كما س�وف ياحظ
األصدق�اء ً
أيضا النزعة املتناغمة فيك حيث أنك
قادر عىل جمع الشخصيات املختلفة م ًعا.

احلوت
عزيزي برج الحوت،أنت اليوم مغرور ومنغمس
يف التس�اهل مع نفس�ك يف العمل ،وبنا ًء عليه،
سوف يراك زماؤك ورؤساؤك كشخص متطلب
ووق�ح .حافظ ع�ىل التوازن املطل�وب وفكر يف
طلباتك.
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حيدر عبد االمري مدرب ًا مؤقت ًا للزوراء

مواعيد دوري الدرجة األوىل والشباب
لكرة الصاالت

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ررت ادارة ن�ادي ال�زوراء
االستعانة بخدمات العب النوارس
السابق حيدر عبد االمري ،لتدريب
فريق كرة الن�وارس بدالً من
املستقيل باسم قاسم.
وعق�دت ادارة ن�ادي
ال�زوراء ،اجتماع�ا ً
مع املدرب باس�م
قاس�م ،لبح�ث
اس�باب تراج�ع
نتائج الفريق يف
املوسم الحايل.
بحس�ب
و
مص�در م�ن
ادارة الن�ادي
ف�إن «عب�د
االمري سيقود
الفري�ق مؤقتا ً
املب�اراة
يف

المستقبل العراقي /متابعة
حددت الهي�أة التطبيعية لالتح�اد العراقي بكرة
القدم ،مواعيد دوري الدرجة األوىل والشباب لكرة
الصاالت.
وذك�رت الهي�أة يف بي�ان ان «لجنة ك�رة الصاالت
والشاطئية حددت يوم  2021/1/20موعدا لبدء
دوري الدرج�ة األوىل يف املحافظ�ات وكل حس�ب
ٌ
فريق واح�د من كل
محافظت�ه ،ع�ى أن يتأه�ل
اربعة فرق ،ومن كل خمس� ِة فرق يتأهل فريقان
إىل ال�دور الثان�ي الذي ح�دد ي�وم 2021/2/25
النطالق�ه ،والذي يق�ام بنظام التجمع وحس�ب
املناطق ،ويتضمن نظام املس�ابقة تأهل فريقني
من كل منطقة إىل النهائيات التي سيحدد موعدها
الحق�ا» .واضافت ان «دوري الش�باب ،تول�د ، 2004 / 2003
س�ينطلق يوم  ،2021/2/12والذي سيكون بنظام التجمع يف
محافظة أو أكثر وحسب عدد الفرق املشاركة».

ميالن يضحي إلبرام
صفقة شتوية

ودعت لجنة كرة الصاالت والش�اطئية الفرق الراغبة
باملشاركة اىل «حضور االجتماع املوسع الذي سيعقد
يوم  2021/1/13ع�ى قاعة املؤتمرات يف االتحاد
العراقي لكرة القدم ،مع جلب كتاب مشاركة».

زيدان ينهي جدل املريكاتو
الشتوي بقرار حاسم

ديباي يفضل برشلونة عىل سان جريمان
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني ،تفضي�ل الهولن�دي
ممفيس ديباي ،مهاجم ليون ،االنتقال إىل برش�لونة
عى حساب باريس سان جريمان.وينتهي عقد ديباي
مع لي�ون ،بنهاية املوس�م الج�اري ،ويطم�ح ناديه
لبيعه يف يناير /كانون الثاني املقبل ،من أجل الحصول
ع�ى مقاب�ل مايلً ،
ً
مجان�ا يف الصيف.
ب�دال من رحيل�ه
وكان ديب�اي قري ًبا من االنتقال إىل برش�لونة يف الصيف
امل�ايض ،إال أن البارس�ا فش�ل يف إتمام الصفق�ة ،لعدم

المستقبل العراقي /متابعة
ح�دد املس�ؤولون يف فري�ق مي�الن ،ه�دف الروس�ونريي
األسايس ،خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
ً
ووفق�ا ملوق�ع «كالتش�يو مريكات�و» ،فإن أولوي�ة ميالن
يف يناير/كان�ون ثان املقبل ،س�تكون التعاق�د مع مدافع
جديد ،رغم عودة سيمون كايري من اإلصابة ،باإلضافة إىل
تألق بيري كالولو يف هذا املركز.
وأش�ار إىل أن مي�الن ين�وي التضحي�ة بالثنائ�ي ماتي�و
موس�اكيو وليو دوارتي يف الش�تاء ،من أج�ل التعاقد مع
محمد سيماكان مدافع سرتاسبورج الفرنيس.
وأوضح املوقع اإليطايل أن ميالن يحاول إقناع سرتاسبورج،
بإب�رام الصفق�ة نظري  15ملي�ون ي�ورو باملكافآت ،لكن
النادي الفرنيس يتمس�ك بالحص�ول عى مبلغ يرتاوح بني
 18و 20مليون يورو.
يذكر أن ميالن حاول ضم محمد سيماكان يف اليوم األخري
م�ن املريكاتو الصيفي املايض ،لكن ضيق الوقت حال دون
التوصل التفاق بني الناديني.

املقبلة أمام فريق القاسم».
واوض�ح أن «االدارة س�تفتح
قن�وات االتص�ال م�ع ع�دد م�ن

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال كارل�و أنش�يلوتي م�درب إيفرتون،
إن نادي�ه ل�م يتل�ق توضيح�ا كام�ال من
رابط�ة الدوري اإلنجليزي املمتاز ،بش�أن
أس�باب إلغاء مباراة اإلثن�ني املايض أمام
مانشس�رت س�يتي.ووافق الدوري املمتاز
عى تأجيل املب�اراة يف إجراء احرتازي بعد
أن تق�دم مانشس�رت س�يتي بطلب عقب
ظهور حاالت إصابة جدي�دة بكوفيد19-
بني صفوفه ،لكن إيفرتون طلب الكش�ف
الكامل عن جمي�ع املعلومات التي قدمها
س�يتي إىل رابط�ة ال�دوري حت�ى يتمكن
النادي من معرفة سبب اتخاذ هذا القرار.
وتن�ص لوائ�ح رابطة ال�دوري اإلنجليزي

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

املمت�از ع�ى ع�دم إمكاني�ة تأجيل
أي مباراة إال ل�و كان الفريق يمتلك
أق�ل م�ن  14العبا جاهزي�ن.وكان
م�ن املق�رر أن تقام مب�اراة اإلثنني
املايض أمام  2000متفرج يف ملعب
جوديس�ون بارك.وقال أنش�يلوتي
للصحفيني قبل مواجهة وست هام
يونايت�د بع�د غ ٍد الجمع�ة «لم نتلق
بع�د معلوم�ات كامل�ة م�ن رابطة
ال�دوري املمت�از بش�أن التأجي�ل،
لك�ن نتوقع أن يحدث ذل�ك قريبا».
وأضاف «كنا يف الفندق ،لكن ال يهم
إذا كان الوقت مبكرا ،فهذا ال يغري املوقف
الذي كان واضحا تماما .الواقع يقول إننا
ل�م نلع�ب أمام س�يتي ،ربما ذل�ك منحنا

راحة مناس�بة قبل مواجهة وس�ت هام.
يمك�ن أن يمثل ذلك أفضلية لنا ،أتمنى أن
نك�ون جاهزين».وانعكس الع�دد املتزايد
لحاالت اإلصاب�ة بكوفيد 19-يف البالد عى

املحتسب بدل الضائع ليكمل برشلونة املباراة بعرشة العبني
عق�ب إج�راء كل التغيريات.وذكر النادي يف بي�ان «أظهرت
الفحوص التي خضع لها العب الفريق األول فيليب كوتينيو
أنه أصيب يف الغرضوف املفصيل بالركبة اليرسى».
وأضاف «س�يتطلب الع�الج الخضوع لجراح�ة خالل األيام
املقبل�ة» ولم يوضح الفرتة التي س�يحتاجها العب الرازيل
للعودة للمالعب.وس�جل كوتينيو ،الذي عاد لرش�لونة هذا

ريال مدريد يصدم ميالن
بقرار حاسم

وصل�ت إدارة نادي النف�ط التفاق نهائي م�ع املدرب رايض
شنيش�ل لقيادة الفري�ق خلفا للمدرب يحي�ى علوان ضمن
منافس�ات دوري الك�رة املمتاز.وق�ال مص�در مق�رب من

اإلدارة يف ترصيح�ات خاص�ة لك�ووورة إن االتف�اق تم مع
شنيشل إال أن األخري طالب اإلدارة بمنح املدرب يحيى علوان
فرصة أخرى الس�تعادة توازن الفريق لكن اإلدارة منزعجة
من النتائج واألداء.وبني« :شنيش�ل رف�ض عرضا من نادي
ال�زوراء اللتزام�ه األخالقي م�ع النفط بوقت س�ابق وهذا

المستقبل العراقي /متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن تمسك
ريال مدريد باس�تعادة أحد معاريه ،عقب
انته�اء إعارت�ه بنهاي�ة املوس�م الجاري.
وبحس�ب موق�ع «ديفينس�ا س�ينرتال»
اإلس�باني ،فقد قرر ريال مدريد استعادة
مهاجم�ه إبراهي�م دي�از،
املع�ار إىل مي�الن ،عق�ب
انته�اء إعارت�ه يف نهاي�ة
املوس�م.وانتقل دي�از إىل
ميالن يف بداية هذا املوسم،
ً
بحثا عن فرصة أكر للعب،
بعدما خرج من حس�ابات
مدربه زين الدين زيدان.
وأوض�ح التقري�ر ،أن
ري�ال مدري�د يعت�ر دياز
أح�د العنارص الت�ي تمثل
مس�تقبل املرينج�ي ،رغم

املوس�م بع�د إعارة ناجح�ة إىل بايرن ميون�خ ،ثالثة أهداف
وقدم تمريرتني حاسمتني يف كل املسابقات وسينضم لقائمة
املصابني التي تش�مل جريارد بيكيه وأنس�و فاتي وسريجي
روبرتو.ويعاني برش�لونة من انطالقة سيئة ملوسم الدوري
اإلس�باني إذ يحتل املركز السادس برصيد  25نقطة من 15
مباراة بفارق سبع نقاط خلف املتصدر أتلتيكو مدريد الذي
تتبقى له مباراتان.

بشار رسن العب ًا لنادي قطر
المستقبل العراقي /متابعة
اخت�ار نج�م املنتخ�ب الوطن�ي بك�رة القدم،
بشار رس�ن ،وجهته املقبلة بعد نهاية رحلته
يف ال�دوري االيراني.وانه�ى رس�ن عق�ده مع
بريسبوليس االيراني بالرتايض بني الطرفني.

ً
كث�ريا بقمي�ص الفريق.
عدم مش�اركته
وأش�ار التقري�ر ،إىل أن املس�تويات الت�ي
قدمه�ا دياز م�ع ميالن ،ه�ي التي دفعت
ريال مدريد التخاذ قرار عودته من جديد.
ويعتر ه�ذا القرار بمثاب�ة صدمة كبرية
ملي�الن ،الذي كان يس�تعد للتف�اوض مع
ريال مدريد حول ضم دياز بشكل نهائي.

وقال به�روز دزهب�ود وكيل اعمال رس�ن ان
«بش�ار رس�ن اختار نادي قطر وسيوقع عى
عقد انضمامه رسميا ً خالل ساعات».
وكانت اندي�ة الريان والدحيل قد ابدت رغبتها
بالتعاقد مع رسن ،لكن قطر انهى املفاوضات
مبكراً.

تلميحات مييس حتيي خطة السيتي
المستقبل العراقي /متابعة
ما يزال الحوار األخري الذي أجراه نجم برشلونة ليونيل
مييس مع قناة  La Sextaمحط اهتمام وسائل اإلعالم
العاملي�ة ،ال س�يما اإلنجليزي�ة منها ،يف ظل الش�كوك
حول مستقبل أسطورة بلوجرانا.
وينته�ي عق�د مي�يس م�ع برش�لونة بختام املوس�م
الج�اري ،علمًا بأنه كان قد طلب الرحيل رس�ميا عن
برشلونة الصيف املايض ،إال أن النادي تمسك بحصوله

االختب�ارات التي تجريه�ا رابطة
الدوري املمتاز عى الالعبني ،حيث
س�جلت أندية الدوري  18إصابة،
وه�و أك�ر عدد م�ن الح�االت يف
أسبوع واحد هذا املوسم.
ودعا سام آالردايس مدرب وست
بروميتش ألبيون إىل إيقاف مؤقت
للدوري من أجل احتواء االنتش�ار
الرسيع لفريوس كورونا بني أندية
دوري األضواء.وق�ال أنش�يلوتي
إن الرازييل ريتشارليس�ون تعاىف
عق�ب إصابت�ه بارتج�اج يف املخ
خ�الل مب�اراة يف كأس الرابطة األس�بوع
امل�ايض ،لك�ن الع�ب الوس�ط خامي�س
رودريجيز سيعود يف العام الجديد.

إدارة النفط تتوصل التفاق هنائي مع شنيشل

برشلونة يعلن حاجة كوتينيو جلراحة يف الركبة

قال برش�لونة إن العب الوس�ط فيليب كوتينيو س�يخضع
لجراح�ة بالركبة بعد إصابته خالل التعادل  1-1مع إيبار يف
دوري الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم الثالثاء.
وبدأ كوتيني�و ( 28عاما) اللقاء من مقاعد البدالء وش�ارك
يف الش�وط الثان�ي لكنه غ�ادر امللعب وهو يع�رج يف الوقت

توفري السيولة املالية الكافية.وبحسب صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن ديباي يفض�ل االنتقال إىل
برشلونة ،عى الرغم من تلقيه إغراءات من قبل باريس
سان جريمان.وأضافت الصحيفة ،أن املهاجم الهولندي
ي�رى أن األفضل له ه�و ارتداء قميص البارس�ا واللعب
تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.وأش�ارت الصحيفة،
إىل أن�ه ع�ى الرغم من أولوي�ة برش�لونة يف تعزيز خط
دفاع�ه يف الش�تاء ،بعد إصاب�ة جريارد بيكي�ه وتذبذب
مس�توى املدافعني الحالي�ني ،إال أن ديباي يثق يف رحيله
إىل كامب نو يف يناير /كانون الثاني.

أنشيلويت :لـم نتلق معلومات كاملة عن سبب تأجيل مباراة السيتي

أنهى الفرنيس زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد ،الجدل
حول سوق االنتقاالت الشتوية يف الفريق امللكي.
ً
ووفقا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن زيدان اتخذ قرارًا
حاس�مًا بع�دم التعاقد م�ع أي صفقة ورف�ض رحيل أي
ثان املقبل.
العب يف يناير  /كانون ٍ
وأشارت إىل أن زيدان قال يف املؤتمر الصحفي ملباراة إلتيش
راض عن فريقه ،ويس�تبعد مغادرة أي العب يف يناير،
إنه ٍ
وهذا ما سيحدث.
وأوضح�ت أن زي�دان لدي�ه تخوفات من ج�دول املباريات
املزدحم هذا املوس�م ،لذا يتمس�ك باس�تمرار كل الالعبني،
حت�ى الذين يدور بش�أنهم الكثري من الجدل مثل إيس�كو
ومارسيلو ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.
وقالت الصحيفة إن هؤالء الالعبني ال يحصلون عى الكثري
م�ن الوقت للمش�اركة ،كم�ا كان يفكر الن�ادي يف التخيل
عنهم ،لتوفري بعض النفقات.
وأضافت أن قرار زيدان هو االحتفاظ بالجميع ،كي يتمكن
من إجراء مداورة ،واملنافسة عى البطوالت األربع :الدوري
والكأس والسوبر اإلسباني ودوري أبطال أوروبا.

المستقبل العراقي /متابعة

املدربني املرشحني لقيادة الفريق،
م�ن بينهم حس�ن أحم�د وعماد
محمد.

عى الرشط الجزائي كامال ( 700مليون يورو).
وش�جع ق�رار مي�يس أندي�ة ع�دة لوضع�ه ضم�ن
اهتماماتها ،ويف مقدمتهم مانشس�رت سيتي ،خاصة
يف وجود املدير الفني األسبق لرشلونة بيب جوارديوال
داخل ملعب االتحاد.وبحسب صحيفة دييل تيليجراف
اإلنجليزي�ة ،ف�إن ترصيح�ات مييس األخرية بش�أن
تطلعه للع�ب يف الواليات املتحدة األمريكية ،ش�جعت
مانشس�رت س�يتي أكثر بش�أن التعاقد معه .وأملحت
إىل أن ه�ذه الترصيح�ات ربم�ا ُتحيي الخط�ة األوىل

التي وضعها مانشس�رت س�يتي إلغراء مييس.
وكان الس�يتي يخطط لضم مييس  3مواس�م،
عى أن يس�مح ل�ه باالنتقال لن�ادي نيويورك
س�يتي بالواليات املتحدة ،ملدة موسمني ،علما
بأن األخري هو أح�د األندية اململوكة ملجموعة
«س�يتي جروب».ويعان�ي برش�لونة من�ذ
موس�مني برتاج�ع كبري عى مس�توى النتائج
والبطوالت ،س�واء املحلي�ة أو القارية ،وهو ما
يزعج مييس بشدة.

يدل�ل عى التزام املدرب ومنهجيته املميزة بالعمل وتحس�ب
لشنيش�ل ع�دم اس�تعجاله يف مهمة النف�ط ورفض عرض
الزوراء».وأش�ار« :إدارة النفط تس�عى إلنه�اء تعاقدها مع
الدكت�ور يحيى علوان بال�رتايض بعد قيادت�ه الفريق يف 11
جولة من الدوري كون اإلدارة غري مقتنعة بنتائج الفريق».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2290الخميس  31كانون االول 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

ماجد عبد الغفار الحسناوي

مزهر الخفاجي

الرضا الوظيفي

السرت والعافية

ان الش�خص الس�عيد يف عمل�ه وال�ذي يس�تمد الرض�ا منه
يس�تمر فيه مدة أطول وبصورة اش�ق ويف كثري من األحيان
بأج�ر مايل اق�ل والعكس حيث الش�خص الذي يك�ره عمله
س�يجد الكثري من املربرات لبذل مجهود اق�ل واملطالبة بمال
اكثر وعند املقارنة بفئة من املوظفني يف دائرة ما عىل س�بيل
املث�ال عىل درجة عالية من الرض�ا يكون اإلنجاز العميل اكثر
بالك�م والنوع أما الفئة الس�اخطة قد تعرقل وتخرب وتحط
من املنجز دون حماس أو تحمل مس�ؤولية ويمكن القول ان
الرضا الوظيفي حافز ودافع وعكس ذلك عزاء يف إداء الواجب
اض�ف إىل ذلك ان مظاهر الحفاوة والرتحيب والس�عادة لدى
املوظف إلنجاز معاملة أو تقديم خدمة وهو س�عيد ويحرتم
وظيفته دون شكوى ويتعامل مع الناس بالرضا مما ينعكس
عىل سلوكيته ويفتخر ما قدمه من خدمة يف نهاية الدوام وما
حققه من إنجاز أما أولئك املوظفني ذات معدل منخفض من
الرض�ا ال يهتمون بعملهم ومتعته�م باالحاديث الجانبية وال
ي�ؤدي عمل دون رقيب وتتفاوت طبائع املوظفني من فرد إىل
آخر من حيث اس�تجابتهم إىل الحافز واندفاعهم نحو العمل
فالبعض يمكن تحفيزه عن طريق الكلمات املشجعة واألخر
ع�ن طريق زي�ادة املس�ؤولية واأللقاب املهنية وع�ىل اإلدارة
االرتق�اء بموظف�������يه�ا ع�ن طري�ق املدح والتش�جيع
ووضع أس�ماء املجدين واملتميزين يف لوحات الرشق وارتباط
الحافز بالجهد املبذول دون اعتبارات شخصية أو محسوبية
وتطبيق الحاف�ز املعنوي واملادي الخاطئ الذي يس�اوي بني
الذين يعمل�ون والذين ال يعملون مما تفقد الحوافز أهميتها
دون استش�ارة املوظف�������ني وفس�ح املج�ال ملش�اركة
املوظفني القرارات االس�رتاتيجية وحث املوظفني عىل تقديم
اقرتاحاته�م للنهوض باإلداء الوظيف�ي واي ثمرة ترجى من
موظ�ف ال يش�عر باملس�ؤولي������ة نحو ب�اده وال يكون
مس�تعدا ً لتلبي�ة نداء وب�ذل النفس يجب غ�رس روح الجهد
والقوة يف سبيل الخدمة الوظ�����يفية وكذلك الحث لبعض
من املوظف�ني وتحذيرهم وخاصة انص�ار الدس والته��ديم
ومن الدع�اة املأجورين الذي يس�عون يف الخفاء إلرباك عمل
الهيئ�ة أو الوزارة لجعل الناس تش�كو منه�ا ال نرغ�����ب
بموظف ذات تفكري تربيري اذا أتى عماً غري حميد وانكشف
أمره ي�ربر ذلك باالنتح�ال واألعذار واننا بحاج�ة إىل تهذيب
األخاق الوظيفية ألنها من رضورات النهوض واملس�اهمة يف
تعزيزها.

علمتن�ا امهاتنا وهن يجلس�ن يف (ك�ورس البيت) او عن�د طرمات بيوتنا
املرشئب�ات بعفته�ن واملليئات بطه�ر روائحهن ،فهن الب�ارّات الباحثات
َّ
يبخرن بيوتهن بالحرمل ،ويعط�رن عتبات بيوتهن
ع�ن الطمأنينة ح�ني
باملسك والعنب .كن يرتلن بدعاء شحيح كأنهن كاهنات معابد (سومر).
رغم فقرنا املتوارث وحرساتنا املتنامية ،يودعننا عندما نخرج للمدرس�ة
او العم�ل او عندما نرتدي المات الحرب (روح يمة محروس بأس�م الله)
وينهني دعائهن بكلمة (السرت والعافية).
اكتب هذا الكام وأنا احرض سنوية أحد الذين فدى الوطن بروح” :محمد
حبيب” والذي لم يجدو يف جيبه اال (حرز أمه … وبعض ما جاد به اصدقائه
من أجرة الرجوع للبيت والتي اس�تلفها قبل ساعات من أحد (اصدقائه)
… .ه�و ال�ذي دعت له ” ام فاطمة …بالس�رت والعافي�ة” …فلم تمدد يد
هذا الش�اب الجنوب�ي النحيل لدخل الفرن الذي يش�تغل فيه وهو خريج
األعام ،ولم يأت اال بصمونات خمس�ة والت�ي كانت فطورهم الصباحي
مع اصدقائه… نعم اس�تدان الكروة… ابن فاطمة …مثلما كان يستدين
ع�اج الضغط والس�كر وقط�رة العني ألم�ه… وكان حني يرتن�ح والده
بس�بب داء الش�قيقة ال ينتخي اال بصديقه (عدنان) صاحب الستوتة…
وعندم�ا يحني راتب (وعيدة) اخته الكبرية والتي استش�هد زوجها دفاعا ً
عن العراق يف منطقة (املكيش�يفة)… تتوسل وعيدة بنت فاطمة بأخيها
ليذهب معها… مرة خوفا ً عىل سرتها من تحرش املوظفني واخرى ليصرب
ع�ىل االطفال س�اعات االنتظار الطويل�ة… نعم كان محم�د بن فاطمة
“زملة” ال يطلب إال ورث اجداده وحقه يف العيش واقصد (السرت والعافية)
والذي فرط به املمسكون بالسلطة .فا سرت االن ..إذ ان العوز كان ضيف
كل بيت بل قولوا عش�ريتهم املصلصلة… ورسق الفاسدين الجالسني عىل
خوانيگ الس�لطة… فا رسير وال بطانية وال كانيوال وال حتى براسيتول
يف مستشفياتنا وال ماء وال كهرباء… وال كرامة… ويقول بعض املرتبعني
واملرببع�ني بفلوس العراق … اص�ربي (لفاطمة ) ام محمد أصربي…بعد
ان ضيعت السرت والعافية… والسند والولد… ماكان يصرب عىل فاطمة …
هو قصيدة “عيل چاس�ب ” صديقه ،والذي رثاه حال استشهاده مقابل
جرس السنك… محمد …أداين الكروة… وأشرتى التاريخ… .جبري النفس
عن�دة … املغريات إزغار… .استش�هد (محمد) من أجل ان يرس�خ فكرة
ان الوط�ن الذي نحلم ب ِه هو الوطن الذي يس�رت أهل�ه  ..ال الذي يحولهم
اىل (مگادي�ة) .أستش�هد محمد… الواحد ..الكل أبرت�ه الذمة… ولكنه لم
يربئ ذمة الذين رسقوا حلمه… وعمره… ورسقوا منه ومنا حتى (السرت
والعافي�ة)( .ام محم�د) كل يوم تخرج يف مغربية ش�تائنا القارص وهي
(تثغب) بأعىل صوت امام باب دارها املخلوع… شگد نخيت الله (يا يمة)
يعثرني بحلم… ش�گد بچ�ي لخاطرك بچية زلم مو ف�راغ بروحي خليت
ومشيت ...هيچ أحسن روحي ...مثلومه ثلم….

كـاريكـاتـير

ملاذا يعد املوز خيار ًا مفيد ًا لفقدان الوزن؟

عرشة اكتشافات جيولوجية هزت عام !2020
اكتشف العلماء ه ذا العام بعضا من أكثر
أرسار األرض روع�ة ،حيث وج�دوا أنهارا
مخفي�ة وقطع�ا م�ن الق�ارات املفقودة
وبقاي�ا غابات مط�رية قديم�ة ،وغاصوا
يف التاري�خ القدي�م باس�تخدام أح�دث
التقنيات.
ون�رش موق�ع “الي�ف س�اينس”  10من
االكتشافات الجيولوجية التي هزت عاملنا
يف  :2020انفج�ار تاريخي يف يلوس�تون:
وجد العلماء أن بقعة يلوستون الساخنة
ترتبص تح�ت الينابيع الح�ارة والينابيع
الساخنة يف الحديقة الوطنية ،وقبل زهاء
 9مايني ع�ام ،ثار ال�ربكان يف انفجارين
تاريخيني.
وبع�د تحلي�ل املس�الك الصخري�ة الربكاني�ة
القديم�ة والرواس�ب الربكاني�ة يف املنطق�ة،
كش�ف الفري�ق ع�ن أدلة ع�ىل ث�وران بركان
ل�م يكن معروفا م�ن قبل ،أطلقوا عليه اس�م
انفج�ار “مكمول�ني كري�ك” الفائ�ق وبركان
 Grey’s Landingالفائق.
وحط�م ث�وران  Grey’s Landingالس�جات
حيث ُ
اكتش�ف أكرب ث�وران بركان يلوس�تون
الساخن عىل اإلطاق؛ قبل حوايل  8.72مليون

س�نة ،غطى الثوران ما يقرب من  8900ميل
مرب�ع ( 23000كيلومرت مرب�ع) مما هو اآلن
جن�وب ايداهو وش�مال نيفادا ،م�ع الحطام
الربكاني .ولكن بعد دراسة عقود من البيانات
الزلزالية ،يقدر العلماء اآلن أن النقطة الكبرية
تحت املحيط الهادئ ق�د تكون يف الواقع أكثر
وحش�ية بكثري .وعىل س�بيل املثالُ ،
اكتشفت
بنية جديدة عىل طول حافة النقطة التي يبلغ
قطرها أكثر من  620ميا ( 1000كيلومرت).
الج�زر املفق�ودة يف بح�ر الش�مال تق�اوم
تس�ونامي هائ�ل :منذ م�ا يقرب م�ن 8000

سببته
«سامسونغ» تكشف ما ّ
اجلائحة ملبيعاهتا!

أعلنت رشكة «سامس�ونغ» الكورية الجنوبية عما س�ببته جائحة فريوس
«كورون�ا» املس�تجد املس�بب مل�رض «كوفي�د »19-لهواتفه�ا ومنتجاتها
اإللكرتونية .ونقل موقع «تايمز نيوز ناو» عن الرشكة قولها ّ
إنها وألول مرة
منذ  9س�نوات ،لم تصل لحاجز مبيعات  300ملي�ون هاتف يف عام .2020
وأش�ارت الرشكة الكورية الجنوبية إىل ّ
أنها يف الربع الثالث من عام ،2020
حقق�ت مبيع�ات لهواتفها وص�ل إىل  189مليون هاتف ،وه�و أفضل رقم
حققته «سامسونغ» هذا العام .أما يف الربع األخري فكان إجمايل ما حققته
«سامس�ونغ» م�ن مبيعات وص�ل إىل  270ملي�ون هاتف ،وه�و أقل بنحو
 30ملي�ون هاتف عن حاجز ال� 300مليون هاتف .وتوقعت «سامس�ونغ»
انتعاش�ة يف املبيع�ات خال عام  ،2021حيث أش�ارت إىل أنه�ا تتوقع حتى
اآلن مبيع�ات بنحو  307ملي�ون هاتف ،ولكن هذا مرتب�ط أيضا بتطورات
الجائح�ة .وتس�تعد الرشكة الكورية ألن تطلق مجموع�ة هواتف جديدة يف
كانون الثاني ضمن سلسلة هواتف «سامسونغ غاكيس إس .»21

العراقـي

عام ،رضب تسونامي سها بني بريطانيا
العظمى وهولندا ،وأغرق معظم املنطقة.
ولك�ن األبحاث تش�ري إىل أن بعض الجزر
ربم�ا صمدت يف وجه تس�ونامي ،ما وفر
موطن�ا لب�رش الع�ر الحج�ري آلالف
الس�نني .وعىل الرغم م�ن أنها ظلت فوق
س�طح امل�اء لبع�ض الوق�ت بع�د كارثة
تس�ونامي ،إال أن ارتفاع مس�توى سطح
البح�ر أدى يف النهاية إىل غم�ر الجزر بعد
زه�اء  1000عام .عمر ن�واة األرض يبلغ
نح�و مليار س�نة :ق�در العلم�اء أن اللب
الداخ�يل الصلب لألرض – كرة من الحديد
يبلغ عرضها  1500ميل ( 2442كيلومرتا)
– تشكل عىل األرجح منذ زهاء  1مليار إىل 1.3
مليار س�نة .ومن خال إعادة إنشاء الظروف
املوجودة يف اللب عىل نطاق صغري جدا ،تمكن
الفري�ق من حس�اب املدة التي ستس�تغرقها
كتلة من الحدي�د املنصهر لتتوافق مع الحجم
الح�ايل للنواة .وتتماىش الناف�ذة الزمنية التي
تمت�د ملا يق�رب من مليار س�نة بش�كل جيد
مع التقلبات التاريخي�ة يف املجال املغناطييس
للكوكب ،والذي نما بش�كل ملحوظ بني مليار
و 1.5مليار سنة مضت.

يعد تناول املزيد من الفاكهة والخرضوات من
أفض�ل الطرق لتحس�ني الصح�ة .ويف الواقع،
يمكن أن يكون لتناول املوز العديد من الفوائد
الصحية ،س�واء كنت تحاول إنقاص الوزن أو
تحس�ني صحة القل�ب .وإلنقاص ال�وزن ،من
املهم التحدث إىل الطبيب حول وضع خطة آمنة
وفعال�ة إلنقاص ال�وزن تناس�ب االحتياجات
الصحي�ة الفردية.وباإلضافة إىل تناول الطعام
بشكل صحيح ،يجب أيضا ممارسة املزيد من
التمارين والنوم بشكل كاف ،عىل سبيل املثال.
لكن تن�اول املزيد من األطعمة الغنية باأللياف
مثل امل�وز يمكن أن يكون بداي�ة جيدة لخطة
صحية لفقدان الوزن .إليكم السبب.
حقائ�ق غذائية ع�ن املوز :وفق�ا إلدارة الغذاء
وال�دواء ،تحتوي ثمرة املوز متوس�طة الحجم
ع�ىل  110س�عرات حراري�ة ،بينم�ا تحت�وي
الحصة الواح�دة من الفراولة (ح�وايل ثمانية
حبات) ع�ىل  50س�عرة حرارية فق�ط .وعىل
الرغم من هذا االختاف يف السعرات الحرارية،
ف�إن امل�وز يق�دم م�واد كيميائي�ة نباتي�ة
ومجموع�ة من الفيتامين�ات يمكن أن تجعله
إضاف�ة قوية لخط�ة صحية لفق�دان الوزن.
ويمكن أن يس�اعد املحتوى العايل من األلياف

يف املوز عىل الشعور بالشبع لفرتة أطول.
هل املوز مفيد لخسارة الوزن؟ :يقول تشيليس
ترس�افيش ،مس�اعد طبيب وزميل يف التوعية
التغذوية من خال مؤسسة :PA Foundation
“يعد امل�وز مصدرا رائعا للعدي�د من العنارص
الغذائية الرئيس�ية مثل األلياف والبوتاس�يوم
وفيتام�ني  B6وفيتام�ني  Cواملغنيس�يوم
واملنغنيز” .وأضاف“ :األلياف تجعلنا ممتلئني
خ�ال النهار ،ما ي�ؤدي إىل انخف�اض إجمايل
كمية الس�عرات الحرارية التي يتناولها معظم
الن�اس” .واأللياف املوج�ودة يف املوز هي جزء

علامء :اكتشاف مثري يف «ستوهننج األملاين»
اكتشف علماء اآلثار خال عمليات الحفر يف
منطقة  Pömmeltبأملانيا حيث بقايا مجمع
الطقوس ال�ذي يعود إىل الع�ر الربونزي،
أش�ياء مث�رية تذك�ر بمجم�ع س�تونهنج
الربيطاني .وتفي�د مجلة  ،Archaelogyبأن
هذا املجمع اكتشف عام  1991خال دراسة
وتحليل الص�ور الجوية ،ويتك�ون من عدة
حلقات عىل شكل خنادق أو متاريس ترابية
ذات مركز موحد .ويش�به ه�ذا املجمع من
ناحية األبعاد مجمع س�تونهنج الربيطاني،
حي�ث يبلغ قط�ر الخن�دق الخارج�ي نحو
 115مرتا ،ولكن بدالً م�ن األعمدة الحجرية،
اس�تخدمت يف املجمع األملاني أعمدة خشبية،
لذلك أطلق عليه العلماء اسم .Woodhenge
واكتش�ف علماء اآلثار داخ�ل املجمع مقربة

تحتوي عىل رفات ع�دد من الرجال وعرشات
النس�اء واألطف�ال ،عليها آث�ار العنف ،يبدو
أنهم قتل�وا وألقوا يف الخندق .ووفقا للخرباء،
كان موتهم وفق طقوس تقديم األضاحي.
وعث�ر علماء اآلثار بجانب املجمع عىل مقابر

جماعية وانفرادية استخدمت حسب تحليل
الكربون املش�ع خال  400س�نة من 2400
إىل  2050قب�ل املي�اد .أي يف نف�س وق�ت
س�تونهنج الربيطاني .وقد كشفت عمليات
الحف�ر ع�ام  2020ع�ن وجود مس�توطنة
بجان�ب هذا املجم�ع تتكون م�ن  65مبنى
مس�تطيل الش�كل يرتاوح ط�ول كل مبنى
بني  15و 30مرتا ،وجمي����عها متشابهة،
وتتج�ه من الغرب نح�و الرشق ومدخلها يف
الجان�ب الجنوبي ،ومحمي م�ن الرياح بما
يشبه الردهة.
ووفق�ا للخ�رباء ع�اش يف كل من�زل 30-20
ش�خصا ،أي أن تع�داد س�كان املس�توطنة
تجاوز األلف نسمة وهذا عدد كبري يف العر
الربونزي املبكر.

آبل تعمل عىل «آيفون» جديد لـم يسبق أن قدمته
كش�فت ترسيب�ات م�ن مواق�ع متخصص�ة
باألخب�ار التقني�ة أن رشكة «أب�ل» تعمل عىل
هات�ف جديد بتصمي�م لم يس�بق أن قدمته يف
هواتف ال�»آيف�ون» الخاصة بها .ونرش موقع
مجل�ة «فورب�س» األمريكي�ة مقط�ع فيدي�و
للمتخص�ص يف الترسيب�ات التقني�ة ،ج�ون
ب�رورس ،الذي كش�ف أن «أب�ل» تخت�رب حاليا

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

هاتف «آيف�ون» جديدا قابا للطي .وحس�بما
ذك�ر ب�رورس ،ف�إن هات�ف «آيف�ون» الجديد
س�يأتي بتصميم ش�بيه بهاتف «سامس�ونغ»
من طراز «زد فليب».وأضاف برورس ،أن «أبل»
تخترب يف الوقت الراه�ن متانة املفصل الخاص
بالهاتف القابل للطي ،وذلك ألهمية ذلك الجزء
يف مث�ل هذه الفئة م�ن األجهزة .ولفت برورس

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

إىل أن الهات�ف الجديد س�يدعم شاش�ة بتقنية
«أولي�د» ،مش�ريا إىل أن «أب�ل» اخت�ربت أيض�ا
هاتفا بشاش�ة مزدوجة .وفيم�ا يتعلق بموعد
طرح الهاتف الجديد يف األسواقّ ،
بني برورس أن
«أبل» قد تطلقه يف س�بتمرب  ،2022مشددا عىل
أن ه�ذا التاريخ قد يتغري وفق العقبات التي قد
تظهر يف مرحلة التصنيع.
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أس�ايس م�ن فائدت�ه لفق�دان ال�وزن .وتمثل
األلي�اف املوج�ودة يف امل�وز  %12م�ن القيمة
اليومية املوىص بها ،ما يس�اهم بشكل مبارش
يف إنق�اص الوزن .ويف الواقع ،ق�د يقلل تناول
نسبة عالية من األلياف من خطر زيادة الوزن
بنس�بة تصل إىل  .%30ويمك�ن أن يؤدي تناول
الفاكه�ة املتن�وع إىل تعريض الش�خص الذي
يتب�ع نظام�ا غذائي�ا ملجموعة م�ن العنارص
الغذائي�ة األساس�ية .وبينما م�ن املعروف أن
امل�وز م�يلء بالبوتاس�يوم ،يمك�ن أن تك�ون
الفواكه األخ�رى مفيدة أيضا .وعىل الرغم من
أن الكمثرى والتفاح يحتويان عىل نسبة عالية
من األلياف ،إال أن املوز يحتوي عىل حصة أكرب
من الكرز أو األفوكادو أو العنب .وبشكل عام،
ي�وىص بتن�اول فاكه�ة أو أكثر يومي�ا كجزء
من نظ�ام غذائي صحي .ويعد امل�وز بالتأكيد
اختيارا جيدا لواحدة من تلك الفواكه ،ويمكنك
االستمتاع بما يصل إىل موزة متوسطة الحجم
يوميا كجزء من خطة صحية لفقدان الوزن.
ه�ل نضوج امل�وز مه�م؟ :وفقا لرتس�افيش،
ال يوج�د ف�رق يف القيمة الغذائي�ة للموز أثناء
نضجه ،ولكن هناك تغيري يف مستويات الطعم
والكربوهيدرات.

إدراج معبد اللش عىل الالئحة
املؤقتة لليونسكو

أدرجت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار ،األربعاء ( 30كانون األول)2020 ،
معب�د اللش عىل الائح�ة املؤقتة ملنظمة اليونس�كو ،بينم�ا ابرمت اتفاقية
مرشوع «فسيفساء املوصل» مع منظمة (  )ALIPHالدولية لتأهيل مواقع
دمرها االرهاب يف نينوى.
وقال مدير إعام الهيئة العامة لاثار والرتاث يف الوزارة ،حاكم الش�مري ،يف
حديث لصحيفة «الصباح» الرس�مية ،إن «ادراج الهيئة للموقع عىل الائحة
املؤقت�ة ،يأت�ي ضم�ن جهوده�ا الحثيث�ة ومباحثاتها املكثفة م�ع منظمة
اليونس�كو ،لض�م معبد اللش الواقع ش�مال غ�رب مدينة املوص�ل والتابع
لايزيدي�ني ،ع�ىل الئحة ال�رتاث العامل�ي ،ملا يمثل�ه املعبد م�ن إرث تاريخي
عريق».
وأف�اد بأن «املواقع املدرجة ع�ىل الائحة التمهيدية املؤقتة أصبح عددها 12
موقعا ً آثاريا ً وتراثيا ً ملواقع يف بغداد واملحافظات» ،معربا عن «أمله بإدراجها
عىل الئحة الرتاث العاملي بحسب الرشوط الخاصة بذلك».
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
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