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وهـا كـما أن الـتـخـلص منـهـا ومـنع 
تنـاوله بشكل يـومي يوفر احلـماية من
اإلصـابـة بـالـسرطـان أسـاسـاً. وبـفضل
ضـادة لاللتـهاب يـخفف خـصائـصه ا
ــــرتـــبط الــــفـــلــــفل احلــــلـــو مـن األلم ا
باألعصاب كاحلزام الناري والهربس
لذا يستخدم كمركب في بعض األدوية
اجلـلديـة. وكـونه غنـيا بـفـيتـام سي
يـحـسّن الـفـلـفل احللـو مـنـاعـة اجلسم
حـيث يــحـفّــز اخلاليـا الــبـيــضـاء عـلى
ـنع فـيـتـام مـحـاربـة الـعـدوى كمـا 
ـــوجــــود في سي والــــفالفــــونــــويــــد ا
الفـلـيـفلـة أيـضـا مشـاكل الـتـنـفس مثل
الـتـهابـات الرئـة والـربو وغـيـرها. كـما
أكـد اخلـبراء أن مـركـبـات الفالفـونـويد
وجودة في الفلـفل احللو تساهم في ا
الـوقـايـة من أمـراض الـقـلب الـتـاجـيـة
لـكــونـهــا مـوسِّـعــة لألوعـيـة الــدمـويـة
تـسـاعـد في حتـسـ انـخـفـاض ضـغط
الدم وانـخفاض مـعدل ضربـات القلب
وهذا بـدوره يسـاعد في حتـس تدفق
ـا يؤدي إلى وصول األكـسج الدم 

طلوب. لألنسجة على النحو ا
وإذا كــنت عــانــيت في أي وقت مــضى
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رغم تبـاين مسمـياته ب مـختلف دول
الـــعـــالم فــــإن فـــوائـــده تـــظل واحـــدة
ومـذهـلـة.. الفـلـفل احلـلو أو الـفـليـفـلة
احلـلـوة الـبابـريـكا أو الـفـلـفل الرومي
يتمـيز باحتـوائه على نسبـة كبيرة من
فــــيــــتــــامــــ "سي" الــــكــــالــــســــيـــوم
اغنـسيوم الـبوتاسيـوم والعديد من ا
عـادن األخرى الـهامة الفـيتـاميـنات وا
ـنخفض للـجسم فـضالً عن محـتواه ا
من الـــكــربـــوهـــيــدرات أو الـــســـعــرات

احلرارية والدهون. 
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وذكـــر اخلــبـــراء ست فـــوائــد مـــذهــلــة
لـلــفــلــفل احلــلــو اولـهــا يــعــزّز تــنـاول
الـفـليـفلـة من عمـليـة الـتمـثيل الـغذائي
عن طــريق خــفض الــدهــون الــثـالثــيـة
الـتي يـتم تــخـزيـنـهــا في كـريـات الـدم
األمر الـذي يساعـد في حرق الـسعرات
ـسـتـويـات احلـراريـة واحلـفـاظ عــلى ا
نع طـلوبة من الـكوليـسترول كـما  ا
الــفــلــفل احلــلـو عــســر الــهــضم. وأكـد
اخلبراء أن الفـليفلة لـديها القدرة على
جتويع اخلاليـا السرطـانية وبـالتالي

اوقـف تــكـسـي (وهي جتــربـة عــلى
السائح الى روسيا االنتباه لها) ال
تـــأخـــذ تــكـــسي ويـــنــقـــلك من دون
االتــفـاق عـلى سـعـر االجـرة مـقـدمـا
فـاالجـرة من السـاحـة احلـمراء الى

الــفـنـدق ال تــتـجـاوز الف
روبـل ولـــــكن الـــــســـــائق
خــدع ابــو عـالء بــحــجـة
الـــعــداد وأخــذ يــدور به
في شــــوارع مـــوســـكـــو
ـتـشـعـبــة لـيـنـتـهي به ا
ــــــبـــــلغ 3000 االمـــــر 
روبــــــــــــــل اي 50 دوالر
تـقــريـبــا الـرفــيق ابـو
( عالء يــقـــول (لــيــنــ
يستـحق اكثر من ذلك
عـــلى الـــرغم من عــدم

رؤيته!
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الــــيـــوم كــــانت لــــنـــا
جـــولـــة قـــرب ابـــراج

مــــوســــكـــــو ســــتي وهـي مــــبــــاني
ونـاطحـات سـحاب  الـعـمل فيـها
قــــبل 20 ســــنــــة واهــــمــــهــــا بـــرج
الــفــيـدرالــيــة الـذي يــبــلغ ارتــفـاعه
وتـــضم هـــذه الـــنـــاطـــحــات 373م 
مكـاتب الشركـات والشقق الـفاخرة
ــــصــــارف وشــــركــــات الــــنــــفط وا
أسـعار الشقق تصل الى الروسية 
اكـثــر من مـلــيـون دوالر وحــيـنــمـا
صـعــدنـا مـقــابل االبـراج كــنـا نـطل
على نهر موسكو الذي مارسنا فيه
ـدة 3 الــسـيـاحـة ونـحن نـسـيـر به 

واخــيـرا يــنـصح اخلــبـراء بــأخـذ نـفس
عـمـيق هـو مـصـطـلح كـلـيـشـيـهـات لكن
سـاعـدة نظـامنـا العـصبي هـناك قـيمـة 
ـزيـد من األكـسـجـ عـلـى امـتـصـاص ا

من نوبة قلق مفاجئـة عندما تكون في
الــعـــمل وأن تــعـــرف أنه ال يـــوجــد في
كن فـعله لوقف الوقت احلـالي شيء 
اخلوف أو تـرويضه. ولـكن نوبـة الهلع
في العمل أو حتى مجرد موجة رهيبة
ــــكـــنك تـــعـــلم من الـــقــــلق هي شيء 
الــتـغـلب عــلـيه حـتى ال يــتـجـاوز يـومك
تماما ونصح خبراء التركيز على شيء
زعـجة بالـتركيز آخر أي غيـر أفكارك ا
عـــلى األمـــور من حـــولـك وإذا لم يـــكن
عـليك االنـخـراط في محـادثـة في الوقت
احلالي فعليك أن تسمي بصمت أربعة
أشــكـال وألــوان أو أصــوات ومـواد في
باشـرة وإن التركيز على شيء بيئتك ا
ـكن أن يـسـاعدك في مـحـايـد عـاطفـيـاً 
ـنـحك إخـراجك من أفـكـارك احملـزنـة و
ـكن السـتـراحـة بـسـيـطة اسـتـراحـة. و
ـشي قــلــيال أن حتـدث فــرقًـا فــعـلــيًـا وا
لــعــقـلك لــذلك إذا أمــكـنك ذلك فــسـارع
بها وخذ نفسك إلى اخلارج. سيساعد
ثيرة للقلق على تفريغ بعض الطـاقة ا
شهد اجلديد ومن احملتمل أن يساعد ا
لــــوجــــودك فـي اخلــــارج عــــلى صــــرف
انـتـبـاهك عن األفـكار احملـزنـة احلـالـية.

عنـد حـدوث القـلق. وهذا األمـر يتـطلب
ــمــارســة ولــكـنـه سـوف الــقــلــيل من ا
يــســاعــدك بــالــقــــــضــاء عــلى شــعــور

القلق.

ويصر على أقتناء يوميا ويقرأهـا 
مـجــلـة الــثـقـافــة اجلـديـدة شــهـريـا
ويـطـلع عــلى مـوضـوعــاتـهـا وهـو
يحضر نشـاطات احلزب الشيوعي
ناسبات احلزبية ويشارك في كل ا
ـــكن اكـــثــر مـن اي شــيـــوعي في
الــــــعــــــراق  وبــــــذلـك احس هــــــذا
الضابط بحاجـة هذا الشيوعي من
الـعـراق ان يــزور قـبـر لـيــنـ عـلى
ـــزار الـــرغم مـن إجـــراءات غـــلق ا
يـقــول الـرفـيـق ابـو عالء ســحـبـني
الــــضــــابط مـن يــــدي وقــــادني الى
حــيـث قــبـــر لـــيــنـــ لـــكن الــروس
مـنـضـبـط الى ابـعـد احلـدود فـقد
 أطفاء النور ومع ضعف البصر
 الــذي يــعــانـي مــنه صــديــقي ابــو
عـالء فــــــهــــــو لم يــــــر اي شـيء من
شـهد في الداخل لـكن طاف حول ا
ـــكن قـــرأ اجلــــثـــمـــان احملـــنـط  و
سورة الفاحتة عـلى لين وخرج 
لــيــواجه مـــشــكــلــة انـــفــصــاله عن
الــكـروب وضــيـاعه وسط الــسـيـاح
في الــســاحــة احلـمــراء الــواســعـة
وحتت اشعة  الشمس القوية(على
فـــكــــرة كـــانت حـــرارة الـــشـــمس ال
تــطـاق) وهــذا هــو االسـتــثــنـاء في
روســــــيـــــا لــــــذلك هــــــجم الـــــروس
والــروسـيـات عـلى بـائـعي الـبـوظـا
وخـلـع الـبـعض مالبـسـهم! الـرفـيق
ابــو عالء عـــلى الــرغـم من تــعــوده
عــلى شـمس بـغــداد احلـارقـة لـكـنه
عـانى من شـمس مـوسـكـو واكـتفى
بـزيارة قـبر لـينـ وعده الـغنـيمة 
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ـكن ان جتـهز انت في كل مـديـنـة 
الـكـامـيرا وتـغـلـقهـا احـيـانا في كل
مكان في العالم اال في موسكو فإن
فكرت في غـلق الكاميـرا سرعان ما
تـفــتـحــهـا ألنك تــسـيــر في شـوارع
موسكـو وكانك في متحف لـلمعالم
واالمــاكن الـتــراثـيــة والـتــاريـخــيـة
والـســيـاحـيــة وقـبل الــتـحـدث عن
هـذه اجلـزئــيـات سـوف نــتـكـلم عن
الــــــصـــــــديـق عـــــــبـــــــد الـــــــهــــــادي

الرفيق(ابوعالء)
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حــيــنــمــا كـنــا نــرغب بــزيــارة قــبـر
وجــثــمــان لــيــنــ وبــسـبـب زيـارة
الـرئـيـس الـصـيــني الى الـكــرمـلـ
ــنــفــذ لــلــدخــول عـلـى هـذا اغــلق ا

ــزار كــلـــنــا اصــابـــنــا االحــبــاط ا
واليـأس اال الرفـيق ابو عالء يـبدو
انـه تـــشــــبث بــــاالمل وظل واقــــفـــا
وحـده يــتـرجى  الـضـابط الـروسي
لكي يسمح له بزيـارة قبر وجثمان
ليـن ! ويـبدو لي ان ذلك الـضابط
البد ان يكون أحد من أفراد عائلته
من كبار الـسن كان من الشـيوعي
الـــروس فـــأحس بـــالــتـــعـــاطف مع
الــــــرفــــــيـق ابــــــو عالء وأصــــــراره
الـعــجـيب حـتى يــزور قـبـر لــيـنـ

ـكن احـس بـإن هــذا الــكــهل قـد و
عاني واعـتقل في سـتيـنيـات القرن
ـــــاضـي وكـــــذلـك في عـــــام 1979 ا
ـنــقـولـة وغـيـر وصــودرت امـواله ا
ــنـقـولـة وهــو حلـد االن يـحـرص ا
عـلـى شـراء جـريـدة طـريق الـشـعب

ـعـالم سـاعــات لـنــتـمـتع بــجـمـيـع ا
وسكـو مثل ابراج التـاريخيـة في ا
سـتـالـ وجـامـعـة مـوسـكو ووزارة
اخلــارجــيـــة وقــبــة الــكـــاتــدرائــيــة
ـسـيح اخملـلص ومـلعب وكـنـيـسة ا

لــــوج
يـنــيـكي الـذي شــهـد افـتــتـاح كـأس
ـكن اذن ان  نـقول الـعالم 2018 و
بإنك ال تسـتطيع ان تغـلق الكاميرا
وابـراج ــا تـسـيــر في مـوســكـو طـا
موسكو ستي كـان لها انعكاسا في
الـسـيـنــمـا الـروسـيــة في فـيـلم (بال
روح) 2011 قـــصـــة شـــاب يـــكـــرس
حـــيــاته جلـــني االمــوال الـــطــائــلــة
الهـي الـلــيــلــيـة وأنــفــاقــهـا عــلى ا
والفتيات احلـسناوت وهنا جتارة
افـيات وقوة اجلنس فـيهـا نظـام  ا
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منـصب رئيـس اجلمـهوريـة في العـراق مابـعد عام  2003 تـشريـفي وبروتـوكولي
ومـحـدود الـصالحيـات وقـد  تـخصـيـصه لـلمـكـون الـكردي حـسب احملـاصـصة
ولــقـد تـعـود الـعـراقـيـون طـوال الـطـائــفـيـة الـبـغـيـضـة الــتي دمـرّت الـبالد والـعـبـاد
اضـية عـلى أن يروا رئـيسـهم ينـعم باالمـتيـازات اخليـالية الـتي ترهق السـنوات ا
ـدجج بــالـسالح وهـو في قـصـره مـوازنـة الـبـلـد ويــحـمـيه فـوجـان من الــعـسـكـر ا
الــعـاجي احملّـصـن عـلى نـهــر دجـلـة ويــسـتـقــبل بـعض الــشـخـصــيـات والـرؤسـاء
ـهـمة مع الـرئـاسات الـثالثـة أو مع رؤوساء الـكتل ويحـضر بـعض االجـتمـاعات ا
ولم ينتظروا منه دوراً ناسبـة أو تلك ويشـجب هنا ويندد هناك ويـحتفل في هذه ا
ولكن ما أن تسلم الـدكتور برهم صالح مـنصب الرئيس حتى أثبت أكثـر من ذلك
بأن الـشخص يستـطيع بقـوة شخصـيته أن يكسـر كل القواعـد واألعراف ويعطي
فــاحلق يـقــال بــأن صـالـح بـكــاريــزمـته الــفــريـدة لـلــمــنـصب أكــثــر مـامــرســوم له
وشخصـيته الـقوية وشـعبيـته ومقبـوليته لـدى جمـيع فئات اجملـتمع العـراقي تمكن
من أول يـوم أن يـعــمل بـنـشـاط وحـيـويـة في كـل االجتـاهـات ولم يـرضخ لـلـحـدود
نصـبه البروتـوكولي فبدأ بـرحالت مكوكـية سريعـة ومكثـفة الى بلدان وضوعـة  ا
مـخـتلـفـة مـنـهـا األردن والـكويت والـسـعـوديـة وايـران وتركـيـا وفـرنـسـا واالمارات

وايطاليا. 
ــنــاقــشــة هــذه الــزيــارات يــجـب أن نــحــدد بــواقــعــيــة وانــصــاف ايــجــابــيــاتــهــا
فالـزيارات كانت نتـائجها جيـدة ومثمرة في تعـزيز عالقات العراق مع وسلبـياتها
ية حـيث كانت حتمل رسـائل محـبة وانفـتاح على جيـرانه والدول االقلـيميـة والعـا
شـتـركة في جـمـيع اجملاالت ـصـالح ا ـثـمر واجلـاد لتـحـقيق ا اجلـمـيع للـتـعاون ا
وخـاصـة السـيـاسـيـة واالقتـصـاديـة واألمنـيـة ولـكـسب ثقـة هـذه الـدول وتـذليل كل
وكذلك  خالل هذه الزيارات مناقشة ملفات االشكاالت التي حدثت في السابق
وحـاول الرئيس حيـوية عديـدة تهم أمن الـعراق السـياسي واالقتـصادي واألمني 
صالح أن يـقـدم دعمه الـكامل من خـالل هذه الـزيارات الى حـكـومة الـسيـد عادل
ـهـدي حيث بـدأت مالمح الـتـعـاون والـتفـاهم بـ الـرجـلـ من أول يوم في عـبـد ا
وهـذا شيء يدعـو لالرتـيـاح ألن الـتـفاهم تـقـلدهـم منـاصـبـهم الـسـياديـة في الـبـلـد
تواضع لـذا فبـاعتقـادي ا بينـهم يصب في مـصلـحة البـلد واستـقراره الـسياسي
بــأن زيــارات الــدكــتــور بــرهم صــالح اخلــارجــيــة عــلـى الــرغم من عــدم امــتالكه
صـيريـة لكـنها الصالحـيات في اتـخاذ الـقرارات احلـاسمـة وتوقـيع االتفـاقيـات ا
كانت مـهمة ومـفيـدة للعـراق وباألمـكان اسـتغاللـها بشـكل جيـد من السـيد رئيس
مـجـلس الـوزراء من خالل تـعـاونـهـما لـتـطـبـيق نـتـائـجـهـا عـلى أرض الـواقع وفـقاً
لـصالحـيـاته الــدسـتـوريـة مع الـعــلم أن جـمـيع زيـارات رئـيـس اجلـمـهـوريـة كـانت
ـهدي وحـسب ما  الـتصريح به من بالـتنسـيق واالتفـاق مع السـيد عـادل عبد ا
قبل الـناطق الرسـمي لرئـاسة اجلمـهوريـة. أما السـلبيـات في هذه الـزيارات فهي
اليـة الكـبيرة لـها وخاصـة أن الرئـيس برهم صالـح كان يصـطحب معه التكـلفـة ا
رافـقـ وهـذا ما انـتـقده سـتـشـارين وا في كل رحـلـة وفـداً كبـيـراً من الـوزراء وا
حـيث ان تـكـلـفـة هـذه الـوفـود ـتـابـعـ لـلـشــأن الـعـراقي ـراقـبـ وا الـكــثـيـر من ا
الضـخمة قد كـلفت موازنة الـدولة مبالغ بـاهضة في ظل وضع اقتـصادي متردي
وكان األولى بالـدكتـور برهم صـالح وهو الرجل ومشـاكل كبـيرة واضحـة للـعيـان
البـسيط الذي عاش فـترة طويلة في اوروبـا واطلع على تصـرفات رؤوساء وحكام
هـذه الـدول وطريـقتـهم في ضغـط النـفقـات واالبتـعاد عن الـبـهرجـة والفـخامـة بأن
وكان بـإمكانه أن يـذهب برفقة يفكـر بهذا األمـر جيداً ويـحسب حسـاباته الدقيـقة
وفــد بــســيط مـن أشــخــاص مــعــدوديـن ويــحــقق نــفس األهـــداف الــتي رســمــهــا

وأنـا عـلى يقـ بـأنه كـان قادر بـشـخـصيـته الـقـوية لـزيـاراته
وثقـافتـه العـاليـة وباسـلـوبه الرائع أن يـحقق هـذه األهداف
ويـجـنـب نـفـسه االنـتـقـادات الـكــثـيـرة الـتي وجـهت له من
جهـات عديدة عن ضخامـة الوفود التي اصطـحبها معه
عالوة بـالغ اخلـيـاليـة الـتي أرهـقت مـوازنة الـبـلد وعن ا
على أنها كانت ستكون أجمل وأرقى وتخطف األضواء

ببساطتها ونتائجها الكبيرة.  

السـيطـرة وتنـظيـمهـا! لكن اجلنس
عـندهم سـلـعة لـيس فـيه روح وهذا
مــــا يـــــشـــــيــــر الـى ذلك الـــــفــــيـــــلم

السينمائي!
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وهـــــو مـن اقــــدم واعـــــرق شــــوارع
مــوســـكـــو وال بــد
لــــــلـــــــســــــائـح من
زيـــــــارته بـــــــعـــــــد
الساحة احلمراء 
ويـــــــرجع تـــــــاريخ
كان تأسيس هذا ا
الى 400 عــام وهــو
شـارع يـشـبه شـارع
االستقالل(التقسيم)
في اســطــنــبـول ألنه
درب لــلــمــشــاة فــقط
ـــكـــان الــذي وهــو ا
كان اقام  فيه الشاعر
الــــروسـي الـــكــــبــــيـــر
بــوشـكــ مع حـبــيـته
لعـدة اشـهر ومن هـنا
تــــرى الــــنـــــشــــاطــــات
الــثــقــافـــيــة والــفــنــيــة تــغــزو هــذا
وكــذلك اشــتــريــنـا بــعض الــشــارع
الــســلـع الــفــلـكــلــوريــة  و الــتــحف
ـطـاعم الـروســيـة وتــنـتــشـر فـيـه ا
ــــقـــــاهي واحلـــــانــــات وكـــــذلك وا
الــــــرســـــــامــــــ ورسـم الــــــصــــــور
الشخصية بسـرعة جنونية واتقان
دقـــيق وفـي هــذا الـــشـــارع هـــنــاك

مكتبات واكشاك لبيع الكتب .
l³²¹
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اذا كـان بـابُـكَ مـفـتــوحـاً  وكــنت مـعـروفــاً بـدمــاثـة األخالق  فــانّ قـاصـديك

وزوّارك ليسوا بالقليل ..!!
-2-

فتوح فانهم ليسوا لديك جميعاً في مرتبةٍ واحدة ... ومع هذا القلب ا
-3-

ـقـرّب  وهــنـاك من يُـطـربك حـديـثُه تـتـفـاوت مـراتِـبُـهم عــنـدك فـهـنـاك األثـيـر ا
حبة مكثفة وعناية خاصة ... ويسحرك ذكاؤه  وهناك من يحظى 

-4-
رّجحات : وال يكون الترجيح االّ 

ـناقـب والنـجـاحات ـواهب وا ـعرفـة الـتـفصـيـلـية بـا رجـحـات : ا ومن هـذه ا
العـلمية والعملية والـسلوكية التي يتسم بهـا اولئك الذين فازوا عندك بالقدح

علّى ... ا
-5-

ومن هـؤالء األعـزاء  رجـل اقـرأ في عـيـنـيه بــراءة األطـفـال  وأشمّ مـنه شـذا
اخللق الكر  واالستقامة العالية .

وهو يقول لي  –في كل مرّة ألتقيه فيها - :
ثابة والدي ... انّك 

وكان والده  –رحمه الله  –من أصدقائنا األعزاء األوفياء .
-6-

وصـاحبنا هذا قد تمـيّز بانه البّارُ بوالـديه  بِراً حقيقيـاً جعل أبناءه يبرون به
كما كان مع والديه  فكما تكون مع والديك يكون ابناؤك معك ...

عادلة التي يجب أن ال تنسى بحال . تلك هي ا
-7-

ولـقد عاش صاحبنـا في أجواء أُسرّية مفـعمة بانسجـام األبويْن ... انسجاما
مـلفتـا للنظـر  جعل األبـناء والبنـات في أستـذكار أبويهـم باستـمرار واإلكثار

من زيارة قبرهما  والترحم عليهما .
-8-

يقول :
بـقي والـدي في الـبـيت وحـيـداً بـعـد وفـاة والـدتي  ألن الـذكـور من أبـنائـه قد
تـزوجـوا واسـتـقـلـوا بــالـسـكن  كـمـا أن الـبــنـات قـد تـزوجن ايـضـا  وسـكن

بعضهن في محافظة أخرى غير العاصمة بغداد ...
وبـقاء الرجل وحيداً في الدار يقتـرن عادة بصعوبات كثـيرة  ومشاق نفسيّة

كبيرة  –كما هو معلوم  –فقلتُ له :
اذا ال تُقدم على الزواج لكي تنفي عنك الوحشة ?

فقال :
ا ـرحومـة لم تُـسْمِـعْني طـيـلة حـياتـنـا الزوجـية كـلـمة رفضٍ واحـدة  انّ أمّك ا

أريد ..
وكأنَّ (ال) محذوفة من قاموسها .

تطلبات الكثيرة ... ثم انها لم تكن تثقل كاهلي باألعباء وا
ـنـزل راضـيـةً به سـواء كـان كـثـيـراً أم قـلـيال فـاذا ـا أحـمـله الى ا تـكـتـفي 
عـزمتُ اآلن عـلى الـزواج فـهل أسـتـطـيع أنْ أجـد مـثـيـلَـتَـهـا في تـلك الـسـجـايا

والصفات ?
وهنا : سكت الولد وكفّ عن االستمرار في الطلب .

-9-
وقال :

كـنتُ لالطمـئنـان على صـحة الـوالد وسالمـته  اتصل هـاتفـيا  فـاذا لم أتلق
اجلواب  اتصل سائالً عنه أَخَوَيّ وأَخَواتي .

فال أَجِدُ عندهم جواباً 
ويأتي اجلواب من (الدّفان) في النجف األشرف الذي يقول : 

رحومة والِدَتكَ   انّه جاء لزيارة قبر ا
وهو عندها منذ الصباح حتى اآلن ...

-10-
هـذه واحــدة من بــ قـصـصٍ وحـكــايـا كــثــيـرة تــتـرك
بـصمـاتها فـي نفوس من يـسمـعهـا أو يقـرؤها آخذةً

به نحو أفق عائليّ صاحٍ ال تعكره الغيوم .
فيد أنْ يـتمالها الرجال والنساء وهـذه القصة من ا

ال النساء وحدهن...

حركة نشطة في الشوارع
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وقع الــــــعــــــراق واألردن مــــــذكـــــرة
شـترك في مجـال تنـفيذ للـتعـاون ا
ـشـاريع وإعـادة االعـمـار وتـأهـيل ا
الـــبــنى الــتــحـــتــيــة. وقــالت وزارة

الـــتـــخـــطـــيط في بـــيـــان امس  إنه
(بــحــضـور الــوزيــر نــوري صــبـاح
الـدلــيـمي ورئـيس الـوزراء األردني
عــمــر الــرزاز شــهــدت الــعــاصــمـة
عمّان توقيع مذكـرة تفاهم للتعاون
شترك بـ البلدين الـشقيق في ا

ــشـاريـع وإعـادة مــجــال تــنــفــيــذ ا
االعمار وتأهيل الـبنى التحتية في
ـــذكـــرة الـــعـــراق). وأضـــافت أن (ا
وقـعـها عـن اجلانب الـعـراقي مـدير
عــام الـدائـرة الـقـانـونـيـة في وزارة
التخطيط هـناء اسماعيل ابراهيم

فــيـمـا وقـعــهـا عن اجلـانب األردني
ـقـاولـ احـمـد الــيـعـقـوب نـقــيب ا
ــذكــرة األردنــيـــ حــيث دخـــلت ا
دة حـيـز التـنـفيـذ بـعد تـوقـيعـهـا و
خمس سـنوات). وأكد الـدليمي في
الـلقـاء الذي عـقب تـوقيع االتـفاقـية
ـــــــقـــــــاولـــــــ امـس ان (احتـــــــاد ا
الـعـراقــيـ دخل طـرفـًا فـي تـنـفـيـذ
ذكرة بهدف تعزيز التعاون هذه ا
بــــ الــــقــــطــــاع اخلــــاص األردني
والـــعـــراقي وذلك في إطـــار ســـعي
وزارة الـتـخطـيط لـتعـزيـز الشـراكة
مع القـطاع اخلـاص وإعطائه دوراً
فـاعالً في حتـقـيق أهـداف التـنـمـية
ضــمن رؤيـــة الــوزارة لــلـــتــنـــمــيــة
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ـــذكـــرة في ولـــفت إلـى (اهـــمـــيــة ا
تطـوير وتبـادل اخلبرات والـنتائج
الــبــحــثــيــة والــتــعــاون في مــجـال
الـدراسـات الـعلـيـا وتـسهـيل مـهـمة
اجنـــاز اجلــوانـب الــتـــطـــبــيـــقـــيــة
والعـلمية لـطلبـة الدراسات الـعليا
وتــــســـهــــيل إجــــراءات تـــصــــديـــر
ـــقــاوالت األردنـــيــة الى الـــعــراق ا
لــلـــمـــســاهـــمــة فـي جــهـــود اعــادة
االعـــمـــار والـــتـــعـــاون في مـــجــال

العقود والـتحكيم وفض اخلالفات
الـعـقـديـة). وتـولي هـيئـة اسـتـثـمار
بـغـداد اهـتـمــامـهـا وضـمن اخلـطـة
ـوضوعـة من قبـلها االستـثمـارية ا
ـرجوه في إطار لتقـد اخلدمات ا
تــفــعــيل اخلــارطــة االســتــثــمــاريـة
للهـيئة. واكد شاكـر الزاملي رئيس
شـاريع اخلدمـية الـهيـئة (اهـميـة ا
وســبل االرتــقـاء بــالــواقع اخلـدمي
لــلـــمـــحــافـــظــة بـــغــداد عـن طــريق
االســتــثـمــار الـذي يــعــتـبــر الــقـلب
الـــنــــابض احملــــرك لـــلــــعــــمـــلــــيـــة
االقتـصاديـة). واضاف بـيان تـلقته
(الـزمان) امس ان (مـشـروع مـجمع
ـستثمر من باب الشـيخ التجاري ا
بـدعون لالستـثمارات قبل شـركة ا
الــعــقــاريــة والــكــائن في مــنــطــقــة
الــســنك / مــقــابـل جــامع اخلالني
يـــواصل تـــقــدم الـــعـــمل بـــوتـــيــرة
ـشـروع يـتـكـون مـتـصـاعـدة إذ أن ا
من طــــــابق أرضـي وطـــــابـق وسط
وطــابق أول فـيـمــا يـخص اجلـانب
الــتــجـاري أمــا مــوقف الــســيـارات
فـيـتــكـون من طـابق أرضي وطـابق
وســــطـي وثالثــــة طــــوابق اخــــرى
والــــذي يــــتـــسـع ألكـــثــــر من 4000
ســـيـــارة إضـــافـــة الى فـــعـــالـــيــات

جتارية متنوعة). 
واشــار الى ان (الــلــجــان الــفــنــيــة
والـهـنـدسـيـة تـواكب تـطـور الـعـمل
من اجل تـــقــــد كل مـــا من شـــأنه
ــعـوقـات تـقــد الـدعم حلــلـحــلـة ا
الـــتي تــعـــتــري ســيــر الـــعــمل من
ـشـروع جـهـتـهم اكـد الـقـائـمـون بـا
ستـمر من قبل الهيئة على الدعم ا
ــهـــا كـــافــة إدارة وكـــوادر وتـــقـــد

التسهيالت).
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