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تــعـــارضــات مع عــمل دوائــر الــدولــة 
األمــر الـذي تــسـبب بــتـوقـف بـعــضـهـا
وتـأخر اجناز البـعض اآلخر "  مشيراً
إلـى " تــدخــله الــشـــخــصي إلنــهــاء أي
عـارض من شـأنه عـرقلـتـها  ومـواصـلة
ـــتـــابــعـــة إلجنــاح الـــعـــمل وإجنــازه ا

طلوبة. بالصورة ا
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وأكـد عـلى ضـرورة وضع جـدول زمني
تـلكئة ـشاريع ا وعـملي لتـدقيق عمل ا
ـسـتـمـرة وتـشـكـيل فـرق ـتــوقـفـة وا وا
مــيـدانــيـة لــلـوقــوف عـلى مــسـتــجـدات
تــنــفــيــذهــا "  مــشــدداً عــلى " أهــمــيـة
شترك لتـذليل العقبات التي الـتعاون ا
تـواجه إكـمال مـشـاريع احملافـظـة اعلن
رئـيس مـجلـس محـافظـة ذي قـار رحيم
اخلـاقـاني اليـوم عن االتـفاق مع وزارة
الـكـهربـاء االحتاديـة على تـنفـيذ حـزمة
مــشـاريع حلل ازمـة الـطـاقـة في صـيف
ـقبل 2020 مـحذرا الوزارة في الـعام ا
ذات الــوقت من الــتــهـاون في اقــرارهـا
وتـــنــفــيـــذهــا . وجــاءت تـــصــريــحــات
اخلــاقـاني عـقب لـقــاء وفـد من مـجـلس
احملـــافــظـــة بـــوزيــر الـــكـــهــربـــاء لــؤي
اخلـطيب واالم العام جمللس الوزراء
سؤول حـميد الغزي وعدد من كبار ا
في مـجـال الـكـهـربـاء في بـغـداد . وذكر
اخلــاقــاني  في تــصــريح صــحــفي انه
اتـــفق مع الـــوزارة عــلى اعـــداد خــطــة

مــتــكــامـــلــة بــالــتــنــســيق مع شــركــات
الــكــهــربـــاء حلل مــشــاكل الــطــاقــة في
احملــافــظـة مع حــلـول مــوسم الــصـيف

قبل في العام 2020. ا
واوضح ان اخلــطــة تـتــضــمن تــنـفــيـذ
الــعـديــد من مــشـاريع الــكــهـربــاء عـلى
ـتـعـلـقـة مـنـهـا جـمـيع الـصـعـد سـواء ا
بـانتاج الـكهرباء او نـقلها او تـوزيعها
ـشاريع ستـعرض على  الفـتا الى ان ا
ـوازنة رئـاسـة الـوزراء الدراجـهـا فـي ا
بالغ الالزمة لها . وحذر وتـخصيص ا
مـن ان الـــتـــهــــاون في تـــنــــفـــيـــذ هـــذه
ـشاريع الن احملـافظة سـتكـون عرضة ا
ـــشــاكل كــبـــيــرة في مــوسـم الــصــيف
ــقـبل  وهــو مـا سـيــجـعل احلــكـومـة ا
االحتـاديـة ووزارة الـكـهـربـاء فـي مأزق

كبير على حد وصفه . 
 «¡«dł« –U ð«

ـســؤولـيـة ودعــا اجلـمـيـع الى حتـمل ا
والـــــوقــــوف الى جــــانـب حل االزمــــة 
واتـخـاذ االجـراءات الـكـفيـلـة بـتـسـهيل
ــهــمــة . واضــاف ــشــاريع ا تــنــفــيــذ ا
اخلـــــــاقــــــانـي انـه نــــــاقـش كــــــذلـك مع
شاريع قيد الـتنفيذ ـسؤول هنـاك ا ا
ــركــبـة  ومــنــهـا مــحــطــة الـكــهــربـاء ا
ومــشــكـلــة هـبــوط الــفـولــتـيــة شــمـالي
وجـنـوبي احملـافظـة  فـضال عن تنـفـيذ
مــــحــــطـــة الـ( 400 كـي في ) جــــنـــوب
ـــلـــفــات الـــنـــاصــريـــة وغـــيــرهـــا من ا
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االخــرى.. من جـهـةاخـرى قـالت االدارة
احملــلـيـة في قـضـاء االصالح الـيـوم ان
ديـوان محافظة ذي قار اعلن عن حزمة
مــشـاريع خـدمـيـة جــديـدة في الـقـضـاء
بـكلفة مالية اجمـالية تقترب من الستة

مليارات دينار عراقي. 
وذكــــر رئـــيس اجملــــلس الـــبــــلـــدي في
االصـالح فيـصل جـاسم  ي تـصريح له
ـشـاريع تــتـعـلق بــالـقـطـاع ان نــصف ا
الـتـربوي وتـشمل انـشاء مـدرسة بـ 18
صـفا واخرى بتسعة صفوف باالضافة
الـى انــشــاء قــسم لــلـــتــربــيــة وكل ذلك
بـكـلـفـة مـلـيـارين و 500 مـلـيـون ديـنـار
ــــشـــاريع عــــراقي. وبـــ ان بــــقـــيـــة ا
ـركـز تــتـضـمن انــشـاء بـنــايـة جـديــدة 
الــشـرطـة ودائــرة لـلــبـطـاقــة الـوطــنـيـة
ــــركـــز وصــــالــــة والدة وطــــوار في ا
الــصــحي فــضال عن مــد شـبــكــتي مـاء
ـنــاطق مـتـفـرقــة وصـيـانـة وكــهـربـاء 
مــــــركــــــز شــــــبــــــاب االصالح وكـل ذلك
ــلـيـارين و 300 مــلـيــون ديـنـار. ولم
يـــكـــشف جــاسـم عن مـــوعــد الـــشــروع
ــشــاريع اجلــديــدة او مـدة بــتــنــفــيـذ ا
قررة لكل منـها . على صعيد االجنـاز ا
مـتـصل قـالـت مـديـريـة بـلـديـات ذي قار
الــيــوم انــهــا شــيــدت تــســعــة مــعــامل
انـتاجية مختلفة التخصصات لتعظيم

الية الذاتية .  ايراداتها ا
وقـــال مــديــر بـــلــديـــات ذي قــار حــسن
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لـلتجمعـات البشرية مـتعة فكثـير من الناس يسـتهويهم الذهـاب الى األسواق ليس بهدف
رأى الناس وال تختلف متعة التجمع عن متعة التسوق ولذلك التبضع بل لالستمتاع 
ال تستـغرب عـندمـا جتد شخـصا يـستغـرق جل وقته في الـتجـوال ب األسواق الـشعـبية
عالم احلضـارية لبلد يزوره أول مـرة هكذا هم الناس أجناس والت ويفضلـها على ا وا

يختلفون في التفكير واألمزجة واالهتمامات . 
رافق السياحية الطبيعية ـعني بالسياحة فمثلما يعـتنون با تعة لم تغب عن بال ا هذه ا
ا يـوفر الـراحة او التـاريخـيـة يؤهـلون لـلسـياح احملـلـي وغـير احملـليـ أمـاكن واسعـة 
ويساعد على االسـتمتاع حتى صـارت هذه األماكن وجهـات جذب للسيـاح وفقرة مهمة
من بـرامج الشـركـات السـيـاحيـة بل ويـعـد نقـصـا في برنـامج الـسائح ان لم يـزرهـا على
ـنـاطق الـتي تـخـلـو من الـنـاس ال قـيـمـة الـرغم من انـهـا ال تـتـوافـر سـوى عـلى الـنـاس فـا
ـواسم غيـر السـياحـية سيـاحـية لـها مـهمـا كانت أهـميـتهـا ولذلك حتـاول الشـركات في ا
ـرافق الـتـغـلب عـلـى هـذه الـعـقـبـة بـاالتـفـاق فـيـمـا بـيـنــهـا عـلى تـوقـيـتـات مـحـددة لـزيـارة ا
تزامن فـي منطقـة واحدة جتمعا مـقبوال يحـقق متعة السـياحية سـوية اذ يوفر وجـودها ا

التجمع لزبائنها . 
ختلف أشـكالها والـكازينوهات ومع ان بـعضا من منـاطق التجمـعات تكثـر فيها احملـال 
ـا الهـدف هـو الـنـاس ومن أمـثـلـة ذلك شارع بـأنـواعـهـا لكـنـهـا لم تـكن هـدفـا بـذاته وا
االستقالل في اسطنـبول الذي يعج بالسـياح من مختلف جنسـيات العالم فزواره يعدون
ــئـات اآلالف يــومــيــا واحلــركــة ال تــتــوقف فــيه لــيال او نــهــارا انـه مـهــرجــان لـألزيـاء
ـرأى الشرق ـتعـددة فتـستـمتع  وسـيقى والـبشـر بأشـكالـهم اخملتـلفـة وجنـسيـاتهم ا وا
تعة أال تكتـفي بزيارة واحدة وال يشبع حاجتك ان والغرب في آن واحد وجتـبرك هذه ا
تـسير فيه مـن دون أن تعود ثانـية من حيث بدأت وبك رغـبة عارمة لـتوثيق هذه الـلحظات
هـرجـان  بـجـاذبـيـته واثـارته يتـيح لك بـصور فـوتـوغـرافـيـة او مـقاطع فـيـديـو فـالـشـارع ا
رجـعـياتك ـتـأثـرة  ـقـارنة بـ الـبشـر فـتـطلق أحـكـامك االنـطبـاعـية ا مسـاحـة لـلتـأمل وا
الثقافية والدينية وغيرها ولذلك صار شارع االستقالل اسما المعا في عالم السياحة. 
ولـهذا الشارع مـثيل في العـاصمة األذربيـجانيـة باكو يطـلق عليه (تـار كوفي) وهو شارع
ؤهلة من حيث أمكـنة اجللوس والنافورات واحلدائق وال يقل تتوسطه بـعض الساحات ا
مـتعة عن شـارع االستقالل وهـو مقصـد ألغلب زوار بـاكو الى جانب الـكورنيش الـبحري
ـركـبـات اذ ال يـسمح الـرائع ويـشـتـرك الشـارعـان بـخـاصـيـة مـهمـة وهي خـلـوهـمـا من ا
بدخـولـها مـا أعـطى للـسـياح مـرونـة وحريـة في احلـركة . دائـمـا أتذكـر هذيـن الشـارع
الـلذين اتيحت لي فـرصة زيارتـهما قـبل سنوات عنـد جتوالي في بعض مـدننا الـتي تخلو
ـنصور ـول با من أي أمكـنة لـتجـمع النـاس واذا ما توافـرت كمـا هو احلـال في شارع ا
ـارة فـضال عن ـا يـزعج ا وبـعض احملـافـظـات فـإنـهـا تـزدحم بـوسـائط الـنـقل اخملـتـلـفة 
واجهة حملـالهم على غرار ما موجود اعاقتها أصـحاب احملال الراغب بـتأهيل األماكن ا

في بعض الشوارع السياحية االوربية والعربية . 
في مـدينـتي بعـقوبـة هنـاك شارع غدا كـما يـقول أهل الـسيـاحة ( وجـهة سـياحـية نـاشئة)
طاعم يطـلق عليه (شـارع الطابـو) لوجود دائـرة التسـجيل العـقاري فيه فـقد كثرت فـيه ا
ـوالت متـوسـطة احلـجم ومحـال اخرى لـها واجـهات والـكازيـنـوهات الـراقيـة فضال عن ا
جذابة وأصبح األهـالي يقصدونه عصرا وليال لالستمـتاع والتبضع شارع ال يخلو من
ـزعج فــيه كـثـرة الـسـيـارات الـتي لـيس لـوجـودهـا ـارة اال ان ا مـتـعـة بـداللـة ازدحـامه بـا
نـاطق الـقريـبة ـرور الى ا ضـرورة بـخاصـة وان هنـاك شـوارع موازيـة له تسـد حـاجة ا
ـنتـشرين عـلى جانـبي الشـارع الذين تـتركز كـما تـشكل كـثرتـها عـبئا عـلى رجال األمن ا
مـهـمـتهم فـي منع وقـوفـهـا وتـوفـير احلـمـايـة لـلـناس أظن ان مـنع الـسـيـارات من الـدخول
همة وجود ساحات فارغة في طرفيه ستـوى الشارع سياحيا وما يسهل هذه ا يرتقي 
ـرضى الى ـكن ركن الــسـيـارات فـيـهــا وتـخـصـيص بـضع مــركـبـات سـيـاحـيــة لـنـقل ا

وجودة فيه هل نرى قريبا (طاب كوفي) في بعقوبة ? العيادات الطبية ا
 أتـمـنى أال يكـون مـصيـر اقتـراحي كـمصـيـر صاحـبي الـذي اقتـرح على
بـعض اجلهـات نصب كـاميرات في الـشوارع يـوم اشتـعلت البالد
ـفـخـخـات والـعـبـوات لـكن فـكـرته قـوبـلت بـالـتـسـخـيف وبـعـد بـا
سـنـوات صـار يُـطـلب من أصــحـاب الـدكـاكـ نـصب كـامـيـرات
وحتى وان كانت  دكـاكينهم في أحـياء شعبـية من األشخاص

لكون سوى تسخيف أفكار اآلخرين .    وهم كثر ال 

الرئيسان برهم صالح ودونالد ترامب
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ونـتيـر االمريـكية رجحت صـحيـفة ا
هيـمـنة قـضـايا الـشـرق االوسط على
م اجتـمـاعات اجلـمعـيـة العـامة لال
قبل تحدة في نـيويورك الـثالثاء ا ا
متـوقعـة تقـد الرئيس بـرهم صالح
رؤيــة ســيــاســـيــة جــديـــدة لــلــعــراق
ولالزمـــــة الــــراهـــــنـــــة في ســـــوريــــا

واخلليج.
واطـــلـــعت (الـــزمـــان) عـــلى حتـــلـــيل
لــرئـيـس حتـريــر الـصــحــيـفــة أنـدرو
بـــاراســـيـــلــــيـــتي تـــوقـع فـــيه لـــقـــاء
الــرئــيــســـ الــعــراقي بــرهم صــالح
والــــــتـــــركي رجـب طـــــيب اردوغـــــان
بـالــرئـيس االمـريـكـي دونـالـد تـرامب
ومــــا ســـــيــــتـــــطـــــرقــــان الـــــيه خالل
االجــتــمــاعــات ان (قــضــايــا الــشــرق
األوسط ســوف تــهــيــمن مــرة أخـرى
عـلى اجـتــمـاعـات اجلـمـعـيـة الـعـامـة
ـــقـــبل في الــتـي تـــعــقـــد الـــثالثـــاء ا
نيويـورك ومن دون التقـليل من شأن
جـمـيع الـقـضـايـا األخـرى والالعـب
السـيـاس اآلخـرين هـناك اثـنان من
الـقـادة يـتــرقب مـنـهـمـا الـكـثـيـر هـمـا
أردوغــــان وصــــالح حــــيث ســــيـــأتي
كالهـمـا إلى نـيـويـورك مع مـجـمـوعة
صالح واألهداف الصعبة التي من ا
تــواجه بـلــدانـهم لــيـكــون لـهــمـا دور
فـــعـــال فـي مــا يـــحـــدث فـي ســـوريــا
واخلــلــيج ومع إيــران) ,واضـاف ان
(صــالح في خــطـاب ألــقـاه األســبـوع
اضي  اشار إلى االنتصارات التي ا

ـتمـثلة أردوغان نـحو نهـاية لـعبته ا
في السـيادة الـسوريـة أي تقارب في
ـطـاف بـ الـرئـيس الـتركي نـهـاية ا
ونـظـيـره الــسـوري بـشـار األسـد  مع
عـاجلة ـنتـصف   بوتـ كرجل في ا
نـقـاط الـتـوتـر اخملـتـلـفـة في  سـوريـا
نـطقـة اآلمـنة في ا في ذلك إدلـب ا
الـشـمـال الـشـرقي وإعـادة تـوطـ ما
يصل إلى 3 ماليــ الجئ من تـركيا
إلى سوريا بحسب ما جاء في القمة
الــتـي عــقــدت في ســتــانــا االســبــوع

اضي). ا
واردف ان (الـرئـيـس االيـراني حـسن
روحــــاني اشــــار خالل الــــقــــمـــة الى
اتـفـاق ثـنائـي عام 1998 ب تـركـيا
ـــوذجًـــا جـــيـــدًا وســـوريـــا بـــعـــده 
لـلـمـصـاحلـة األمـنـيـة والـصـراعـات ,
كــمــا أفــاد حــمــيــد رضــا عــزيـزي ان
ديـنة اتفـاقيـة أضـنة  الـتي سمـيت ا
الـتـركـيــة اجلـنـوبـيـة ومـنـعت تـركـيـا
وسـوريـا من الـدخول فـي حرب عـلى
حزب الـعمـال الكـردستانـي و سلمت
زعــــيـم احلـــزب عــــبــــد الــــله أوجالن
وأغلـقت قواعـده في سوريـا للـحفاظ

على السالم ).
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مـــضـــيــفـــا ان (الــرئـــيس الـــتــركي ال
يـستـطـيع حتـمل استـمـرار الـواليات
تحـدة في توفيـر أسلحـة ومركبات ا
ـقــراطـيـة مــخـصــصـة لـلــقـوات الــد
واصلـة القتال ضد الدولة السورية 
اإلسالميـة وكمـا اشرنـا سابـقا  فإن

ـتحالفة قراطية ا قوات سوريا الـد
تـحدة تـتكـون أساسًا مع الواليـات ا
من وحـــدات حــمــايــة الـــشــعب وهي
قـــوات الــــدرك الـــتــــابـــعــــة لالحتـــاد
ــقـراطي الــكــردســتـانـي والـتي الــد
تـعــدهـا تـركـيـا فــرعًـا حلـزب الـعـمـال
الـــكـــردســـتـــانـي  والـــذي وصـــفـــته
تحدة تـحدة والواليـات ا الواليات ا

بـمنظمة إرهابية).
مـنــوهـا الـى ان (مـا يــريـده أردوغـان
ـنطقة اآلمنة 3.6 هو  أن تستوعب ا
مليـون الجئ سوري يعـيشون حـالياً

في تـركــيـا  ,لـذا  فــإن أردوغـان  مع
مهـلـة أسبـوعـ سيـثـير اخملـاطر في

مقابلته مع ترامب).
وتابع ان (بوت و ترامب وأردوغان
لكـون الرصـاصة السـحرية حلل ال 
مـعـضـلـة الالجـئـ في تـركيـا او حل
اخلالف الـــــدامي بــــ أردوغــــان مع
األســد بــسـرعــة أو بــسـهــولــة  حـيث
ــتــحــدة في ســتــســتــمــر الــواليــات ا
تــوجـيـه أردوغـان بــعــيـداً عـن طـريق

بوت نحو التقارب).
 وكـشف مـسؤول بـاإلدارة األمـريـكـية

ن يؤكـدون دوما  ان الـصـحافـة الورقـية  في طـريـقهـا الى االنحـسار كـان خـبرا سـارا 
التـام  وانهـا ستـودع احلـياة ال مـحال  حلـساب االعالم الـفضـائي  ووسائل الـتواصل
(Washington Post) "االلـكـتـروني   بـعـد ان أعـلـنت صــحـيـفـة "الـواشـنـطن بـوست
اضـي  فجأةً أنّها توقفت عن نشر صحيفة (إكسبرس) (Express) التابعة اخلميس ا
لهـا وهي صحيـفة كانت توزّع في الـ  16عـاماً األخـيرة  بواقع  190 الف نـسخة  ثم
انخفض الى 130 الف نسخة   وصـحيفة (إكـسبريس) يتم تـوزيعها مـجانا على ركاب
ـجـمـوعـة من األخـبار ـسـافـرين في أنـحـاء الـعـاصمـة األمـريـكـيـة  وهي تـتـميـز  ـترو ا ا
قابل هناك خبراً غير سار للذين يؤكدون دوما  ان تعددة ... وفي ا والقصص واآلراء ا
االعالم الفضـائي  هو االبقى  وال خـوف عليه من (عـاديات الزمن ) .. لـكن خبر اغالق
سـتـقبل" في لـبنـان  بعـد استـمرار في الـبث مدة  26عامـا  جـاء ليـؤكد ان فضـائيـة  "ا
الية التي باتت ر مرحلة صعبة  نـتيجة الظروف ا االعالم بشقيه (الورقي والـفضائي) 
وت صحـيفة ورقية  او الذي ـتفشي"   تعصف بأوراق االعالم ..  وبـغض النظر عن "ا
ـوت قـنـاة " فــضـائـيـة " اقــول ان االعالم في خـطـر رغـم ان اغالق (اإلكـسـبـريس ) هــلل 
ـسـتـقبـل) كان خـارج حـدودنـا  لـكن تـأثـيـره الـنـفـسي  يـبـقى هـاجـسـا يـرفـرف فوق و(ا
رؤوس االعالميـ في صـحفـنا وفـضـائيـاتنـا  والمس ارض الـواقع  فبـاألمس  توقف
عـدد مـن الـصــحف واجملالت  وتــقــلـصت صــفــحـات الــبــعض االخــر  وايـضــا تــوقـفت
فـضائيات عـراقية وان حالـة البطالـة في صفوف االعالميـ العراقيـ بلغت شَأواً .. ان
تــوقف اي فــضـائــيــة  او مــطــبـوع عــراقي ال يــفــضي إلى مــوت اعالمـي فـقـط  إنه مـوت
مجـتمعـي بالكـامل   وانني ادرك ان هـناك عـديدا من الـصحف والـفضـائيـات العـراقية 
تـرفع خجـال راية الـتوقف بـاعتـباره  آخـر الكي  بـعد مـعانـاة طويـلة  واسـتنـزافات  لم
يـقـو على اسـتـمراهـا اصـحابـهـا  فاجتـهـوا الى تـشريـد مـئات الـعـاملـ من الـصحـفـي

والفنيـ .. هم اآلن بال عمل  واظن ان عددا آخر سيلتحق بقافلتهم .. لقد قلت سابقا 
واعـيـد قولي : ان بـعض الصـحف والفـضـائيـات قلـصت اعداد مـوظـفيـها الى الـنصف 
ؤلم  وهي ايضا تتلـكأ بدفع رواتب البقية الـباقية من العاملـ فيها  وازاء هذا الواقع ا
ا عـنـية  من اجـل وضع االصبع عـلى اجلـرح النـازف .. فـر  لم يـرف جـفن لـلجـهـات ا
يأتي يـوم نرى فـيهـا بغداد  خـاليـة من الصـحف ومن الفـضائـيات عـدا  اعالم  الدولة 
بـسبب فـقـدان الرعـاية والـدعم من كـافة اجلـهات الـتي يـنبـغي ان تكـون من اولى مـهامـها
تـشــجــيع الــصــحــافـة واالعـالم  من خالل حــصـة عــادلــة من االعالنــات واالشــتــراكـات
ستقلة. ـستقلة الى الصـحف ا ؤسسات ا احلكومية وتـسديد الديون التي بـذمة بعض ا
طـبوعات والكـتب  ووسائل الدعم االخرى وتأسيس دائرة مـهامهـا توزيع االعالنات او ا
  فـاحلقـيـقة الـقائـمة االن في شـارعنـا االعالمي هي بـ الواقع الـقائم  والـتنـظيـر الذي
ـشكـلة ـنهج في قـراءة ا عـطيـات  وا نسـمـعه  وب األزمـة والـتفـكيـر في حـلهـا  وبـ ا
ا وضـوع  بـ التـنـظيـر والتـصـور الالحق  وإرجـاعهـا ألسـبابـهـا  هي ب الـذات  وا
مـارسـة يـدل علـى واقعـيـة الـرؤية يلـيه.. لـقـد نـسى البـعض  ان االقـتـران بـ الواقـع وا
شكلة في جهة والواقع في مكان آخر… وإمكانية التطبيق وإال سيكون الكالم عن هذه ا
اضي الـتراثـي لإلعالم العـراقي  ومـكانـته وكيف ان االنـشـطار الـكبـيـر في الرؤيـة بـ ا
نتعامل معه ونـقرؤه على حقيقته احلالية  بـون شاسع  ومرير  فلندرس هذه الظاهرة 
ونقـف  على ابرز اشـكالـها  واعـمق محـطاتـها   قـبل فوات األوان .. !  صحـيح ان لكل
ظرف زمـانه  ولـكل مـركـبـة سائـقـهـا غـيـر ان الوضع الـعـام بـالـعـراق في الـوقت احلالي
تـسـوده الـفـوضـويـة  والـفوضـى  في جـميـع اجملاالت ومـنـهـا اإلعالم الـذي نـعـتـبـره مرآة
اجملتـمع  لكن هـذه الفوضى والـتخـبط واالنهـيار والتـجاذب  والـصراعات الـتي حتيـطنا
وتسـكـنـنـا  سـيـكـون ضـحـيـتـهـا االعالمي  السـيـمـا اجلـيل اجلـديـد من خـريـجي كـلـيات
االعالم في اجلامـعات ..فـهل انتـبهـنا الى ذلك ?  ام انـنا  سنـستـمر بـشرب مـاء من قربة
مـثقوبـة  من نهـر أجاج .. فال اذن تسـمع  وال ذهن يستـقر ..! متى يـدرك ( البعض )
ان اإلعالم هو الـنسغ الـذي يبـقى شجـرة اجملتـمع مرويـة وبدونـها جتف وتـصبح حـطبا 
وهي التي تبقيـنا حراسا للحلم وللـثوابت واحلقوق التاريخـية  هي التي تميزنا عن باقي
اخملـلوقـات وهي الذاكـرة والـعقل ومـحرك الـفعل .. فال احـد فوق
الــنــقــد او خــارج الـــتــاريخ  والــذي يـــريــد اخــراج اإلعالم من
مـسـؤولـياتـه ا علـيه ان يـعـتـزل احلـيـاة ألن نـهـر احلـيـاة يـجري
ي الــنـظــر.. فـهل وصـلت ــرضى من عـد رغـمـاً عـن رغـبـات ا
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حتـــقـــقت بــــشق األنـــفـس لـــلـــقـــوات
الـعراقـيـة ضـد اإلرهـاب وأنهـا نـقـطة
انـطالق لـنـظـام إقـلـيـمي جـديـد يـقوم
عــلى الــتــكـامـل االقـتــصــادي ويــوفـر
فـرص عمل جـيـدة للـشـباب اإلقـلـيمي
ويــدفـع الــتـــقـــدم نـــحـــو  اخلـــدمــات
الـتــعـلـيـمـيـة والـصــحـيـة والـصـحـيـة

وغيرها من اجلبهات).
ــكن واكـــد بـــاراســيـــلــيـــتي انـه (ال 
الـتقـلـيل من شـأن إعادة الـتـعـي في
العالقـات العـربيـة بالـعراق والسـيما
ــــهـــدي وصــــالح ان كـال من عــــبــــد ا
يــتــجــاهالن مــفــهـوم الــطــائــفــيـة في
السياسة اإلقلـيمية للعراق مع وضع
الـــعــراق كــجـــســر مــحــتـــمل  ولــيس
كــــحـــزب فـي الـــعالقــــات بـــ إيـــران

والسعودية).
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مــبـيــنــا ان (رسـالــة صــالح سـتــكـون
بـنــفس الـقــدر من األهـمـيــة  أو اكـثـر
بــشــان الــتــغــيــيــرات فـي ســيــاسـات
ـكن أن الـعـراق الـتي تــكـشف كـيف 
تكـون جزءًا من حل األزمـة اإلقلـيمـية
من خالل الــدبــلـومــاسـيــة والـتــكـامل
االقتصادي).وبشأن دور اردوغان في
اقـنـاع تـرامب بـفـرض عـقـوبـات عـلى
اشــار ســوريـــا كـــمـــنــطـــقـــة امـــنــة  ,
باراسيليتي الى ان (أردوغان يحاول
تعلقة باألمن القومي إجناز االمور ا
عـنــدمـا يـكـون وجــهـاً لـوجه مع قـادة
آخــــرين). مــــوضـــحـــا ان (الــــرئـــيس
ــيـــر بـــوتــ حـــشــد الـــروسي فـالد

عن إن ترامب سيعقد لقاءات منفردة
مع زعـــمـــاء الـــعـــراق وبـــاكـــســـتـــان
وبـولـنـدا ونـيـوزيـلـنـدا وسـنـغـافـورة
ومصر وكوريا اجلنوبـية وبريطانيا
والــهــنـــد والــيـــابــان والــســـلــفــادور
وأوكـرانـيـا عـلى هـامش اجـتـمـاعـات
ـتـحدة في اجلـمـعيـة الـعـامـة لأل ا
نــيــويــورك  ,مــشــيــرا الى ان (وزيــر
اخلـارجـيـة مـايك بـومـبـيـو سـيـبـحث
ـــلف اإليــرانـي خالل اجــتـــمــاع مع ا
دول مـــجــلس الــتــعـــاون اخلــلــيــجي

واألردن). 
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كالم أبيض

الدكـتور خـيـر الدين حـسيب وعـبد
اآلله النصراوي وجرى استعراض
ــنــتـدى شــامل جملــمل نــشــاطــات ا
وخـــــــطــة عـــمــلـه لــلـــعــام اجلــاري
وجــهــود تــعــزيــز مــشــتــركـات دول
االقــــلـــيـــــم من خـالل مـــنـــظـــمـــاته
الـفـاعــلـة ونـشـطـائـه عـلى الـسـاحـة

العربية. 
فكر كما التقى الدليمي بالكاتب وا
الــــعـــربي يـــوسـف احلـــسن الـــذي
اسـتـمع الى شــرح مـفـصل لـبـرامج

ـــنـــتـــدى وجــــهـــود اســـتـــكـــمـــال ا
مؤسساته االستشارية والتنفيذية.
وكان الـدليـمي قـد التـقى الصـحفي
اللبناني البارز فؤاد حبيقة وبحث
مــعه بـــحــضـــور رئــيـس الــلـــجــنــة
ــنــتـدى تــصـورات الــثـقــافــيـة في ا
اصـــدار مــجــلــة (الــتـــكــامل) الــتي
نـتدى الصدار عددها االول يتجه ا
ــقــبل في خالل تـــشــرين الــثــانـي ا

بغداد. 
ـــنــتــدى ــثل ا وحـــــــــضــر وفـــد 
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في اطـــار تــوجـــهه لــشـــرح اهــدافه
واهـمـيـتــهـا قـامت رئـاسـة مـنـتـدى
التكـامل االقلـيمي يسـلسلـة لقاءات
تداولية مع شخصـيات عربية على
الساحـة اللبـنانيـة بهدف الـتعريف
بـتـوجـهـات واسـتـراتـيـجـيـات عـمل

نتدى.  ا
نـتدى وثاب شاكر فقد زار رئيس ا
الـــدلـــيــــمي وعــــدد من مـــعــــاونـــيه
ـعروفت الشخصـي القـوميت ا

ــقــام عــلى روح مــجــلـس الــعــزاء ا
الـسفـيـر جـهـاد كرم وقـدم الـتـعازي
ـــؤتـــمــر لـــعـــائـــلـــتـه وزمالئه فـي ا

القومي. 
كـــمـــا الـــتــــقى الـــدلـــيــــمي ايـــضـــا
الشخصـية اللبـنانية الـقومية معن
بـشـور و الـتـداول بـشـأن اوضاع
االقـلـيم والـعـالم والـتـحـديات الـتي
تـواجه االقــلـيم اثـر الـتــصـعـيـد في
مـــنــطــقـــة اخلــلــيـج بــ الــواليــات

تحدة وايران. ا
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الــــفــــتــــرة األخــــيــــرة). واضــــاف ان
(األرشـــــــيـف الــــــعـــــــراقي وصـل إلى
واشـــــنــــطـن الــــعــــام 2004 من أجل
احملـافظـة عـليه وحـمـايـته ثم وقعت
ـسـؤولـ احلـكــومـة الـعـراقـيــة مع ا
األمـيركـيـ يـقضي بـاسـتـرجاعه في

سنة 2021 كأقصى أجل). 
واكدت السفارة األمريكية في بغداد
فـي وقـت ســـــــــــابـق ان األرشـــــــــــيـف
الـــيــهـــودي مــا زال في عـــهــدة إدارة
احملــــــفـوظـات الوطـنـيـة األمـريـكـية
فـــيـــمـــا لـــفــــــــتت الى أن واشـــنـــطن
مــلــتــزمــة بــبــنـــود اتــفــاقــيــتــهــا مع

احلكومة.
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اكد وزيـر الثقـافة والـسيـاحة واآلثار
عـبد األمـيـر احلمـداني وجـود اتـفاق
ـتــحـدة بــ احلـكــومــة والـواليــات ا
الستـرجاع االرشـيف الـيهـودي الذي

كان موجودا في العراق. 
وقــال فـي تــصــريـح امس ان (هــنــاك
اتــفــاقــا بــ احلــكـــومــة الــعــراقــيــة
ـــتــحـــدة الســـتـــرجــاع والـــواليـــات ا
االرشـــيف الـــيـــهـــودي" مــبـــيـــنــا ان
"احلـــكـــومــة تـــســـعى من خـالل هــذا
االتـفـاق الـذي سـيـسـتـمـر حتـى آفاق
2021 إلى اســتـــرجــاع آالف الــقــطع
ـــهــربــة من الــعــراق خالل األثــريــة ا

UI¡∫ وثاب شاكر الدليمي ومعاونوه في لقاءاته ببيروت

دعـدوش في  بيان تلقـت الزمان نسخة
عامل شيـدت في ضمن خطة مـنه  ان ا
عــمـل لــلــعــامـ  2019 و 2020 وقـــد
اجنـز عـدد منـها بـالكـامل والـبقـية قـيد

االجناز . 
ـعــامل مـطـبـعـة واوضـح ان بـ تـلك ا
تـابعة لـبلديـة اور وقد اجنزت بـالكامل
وســـتــفـــتـــتح قـــريــبـــا بـــشــكـل رســمي
ومـهـمـتـهـا طـبـاعـة الـصـور والالفـتـات
ولــوحـات الـداللـة وبـاســعـار مـخـفـضـة
لــبـقـيـة دوائـر الــبـلـديـات . واضـاف ان
مـعـمال اخر لـصنـاعة اكـياس الـنايـلون
لـبـلــديـة الـبـطـحـاء في طـور الـتـجـهـيـز
حـالـيـا  بـاالضـافـة الى مـعـمل خـيـاطة
ئة لبلدية االصالح اجنز بنسبة 40 با
ومـعـمـل لـصـنـاعـة حـاويات حـتى االن 
الـنفايات في بداية مراحل التشييد في
ســوق الـشـيـوخ . واشــار الى ان بـقـيـة
ـعامل هي معامل اسفلت في الشطرة ا
والــفـجــر والــرفـاعي وســوق الـشــيـوخ
والـفـهـود  عدد مـنـهـا في طور االعالن
واالحــالــة واخــرى مــنــجــزة بــالــكــامل

وتنتج االسفلت . 
ـعـامل سـتـسـهم واكـد ان جــمـيع تـلك ا
بــتـعـظـيم ايــرادات مـديـريـة الــبـلـديـات
وتـقلص االنفاق  وتبعدها عن تقلبات
االسـعـار فـي االسـواق احملـلـيـة وتـنأى
وازنات بـها عن مشـاكل تاخـر صرف ا

العامة .

ــشــاريع ا بـحــاجــة لـلــمــتـابــعـة  “إن ا
والــتــقـيّــد بــااللـتــزام في تــوقــيـتــاتــهـا
ـخـتـلف الـوحـدات الـزمــنـيـة احملـددة 
اإلداريــة لــلـمــحــافــظـة وحتــديــد نـسب
االجنـــاز فــيــهـــا "  مــلــزمـــاً " الــدوائــر
عاجلة التعارضات احلاصلة عنية  ا

شاريع  " .  عرقلة لبعض ا وا
ـنـفـذة  لـعدد وأضـاف " أن الـشـركـات ا
ــــشـــــاريع  تـــــعــــانـي من وجــــود مـن ا
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تـرأس مـحـافظ ذي قـار عـادل الـدخـيلي
ـشـاريع  اجـتـمـاعـاً لـغـرفـة عـمـلـيـات ا
بـحضور نوابه ومعاونيه ومستشاريه
ــعـــنــيــة وعـــدد من مـــدراء الــدوائـــر ا
مـشددا على اإلسـراع في التنـفيذ ورفع
شاريع في الـتعارضات احلاصلة مع ا
مختلف الوحدات اإلدارية باحملافظة .
 وقـال الدخيلي في بيـان تلقته  الزمان


