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الفـتـاً الى أن (هـنـاك اشـيـاء يـفـتـخـر
ـــوســــيـــقى فــــيـــهــــا الـــعــــراق هي ا
والــتــشــكــيل). وجــرى خالل الــلــقـاء
بحث تشكيل فرقة موشحات عراقية
بتأطير عصري جـديد  لتكون هناك

نــظــرة أخــرى لــلــثــقــافــة الــعــراقــيـة
وموسيقاها وإرجاع موشحاتنا إلى
ـوسـيقى الـعربـية. ـرتبـة األولى با ا
كـمـا تـنـاول الـبـحث إقـامـة مـهـرجـان
الستذكار وأحيـاء ذكرى الفنان ناظم

التي وردت في تـوجيه الوزيـر ايضا
الـعـلّامـة الـكبـيـر عـلي جواد الـطـاهر
حيث أوعـز بإعادة طـبع جمـيع كتبه
ـئـويــة. وتـضـمن ــنـاسـبــة ذكـراه ا
الـتـوجـيـه كـذلك طـبـاعـة جـمـيع كـتب
الشـاعر الكـبير حـسب الشيخ جـعفر
الـتي لـم تـصـدر بـعـد. وتـابع الـبـيـان
ان(هــذا الـتــوجـيـه يـأتي حــرصـاً من
وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واآلثـار
على حـماية الـتراث الـفكري واألدبي
ثل قـيمة واإلبداعي العـراقي كونه 
كن تركهـا عرضة للـنسيان عليـا ال 

والتلف والضياع ). 
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من جـهة اخـرى بـحث احلـمداني مع
ــلــحن جــعـــفــر اخلــفــاف عــدداً من ا
ــهــرجــانـــات الــفــنــيــة ــشــاريـع وا ا
وسيقية واالرتـقاء بالواقع الفني وا
ــوســيـــقي الــعــراقي. ونـــقل بــيــان ا
لــلــوزارة عن احلــمــداني قــوله خالل
الــلـــقـــاء إن (الــوزارة مـع انــتـــعــاش
ــوســيــقى الــعــراقــيــة وازدهــارهــا ا
وإخــراجـــهــا من اخلــمــول احلــاصل
فـيــهــا ولـديــهــا الــعـديــد من الــفـرق
واالســمـــاء الــفـــنــيــة بـــدون فــعل او
بـصـمـة مـوسـيـقـيـة او مـنـجـز ثقـافي
موسيقي) مضـيفا أن (الوزارة تعمل
على حتـقيق ودعم وتـشجـيع األفكار
الـتي فـيـهـا بـصـمـة وفـكـرة عـراقـية)
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الغـزالي من خالل االتـفـاق مع نقـابة
الـفـنـانـي الـعـرب ووزارات الـثـقـافة
واالعالم الـعـربيـة لـترشـيح مـطـرب
ـشـاركـة يــقـدمـون أعـمـال الــغـزالي 
الـــفــرقــة الــســـمــفــونــيـــة الــوطــنــيــة
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وجه وزير الثقافة والسياحة واآلثار
عبد األمير احلمداني جميع اجلهات
ـعـنــيـة في الـوزارة بـطـبـاعـة تـراث ا
رواد الــــفــــكــــر وأالدب والــــثــــقــــافـــة
وأإلبــــــداع الـــــعــــــراقي فـي الـــــقـــــرن
الــعـــشــرين. وقــال بـــيــان لــلـــمــكــتب
اإلعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان)
امـس ان (احلــــــمـــــــدانـي أوعـــــــز في
حيثـيات كتاب رسـمي بطبـاعة كتاب
الـــعــــالم الـــعـــراقـي ابـــراهـــيم كـــبـــة
ـــوســوم مـــشــاكـل اجلــدل في رأس ا
نجـز الشعري لشاعر ال وطباعة ا ا
ثــورة الـعــشـريـن ومـؤرخــهـا مــحـمـد
مهدي البصير فضال عن جميع كتب
ـــفـــكـــر صالح خـــالـص وتـــرجـــمــة ا
إطـروحـة  الـدكـتـوراه لـلـعالمـة عـنـاد
غـزوان من اإلنـگـلـيـزيـة إلى الـعـربـية
لــــكـــونــــهـــا نــــوقـــشـت وصـــدرت في
الــعـاصـمـة الـبــريـطـانـيـة من دون أن
تبادر أيـة جهة حـكوميـة في السابق
الى ترجمتهـا واإلنتفاع منـها محلياً
وعـربــيـاً عــلى الـرغـم من أهـمــيـتــهـا
البالغة) مضيفا ان (احلمداني شدد
في ســيــاق الـــتــوجــيه عـــلى ســرعــة
إجنـاز طـبـاعـة هـذه الـثـروة الـفـكـرية

والثقافية).
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ـفـكـرين وضــمت قـائـمـة الـعــلـمـاء وا

dHFł aOA «Ë d¼UD «Ë h UšË dOB³ «Ë W³  rCð W×zö «

WO «dF « œËb(« s  »dI UÐ WO{—√ …e¼

dzU š ôË WO²¹uJ «
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ضربت هزة ارضية امس السبت شمال الكويت بالقرب من احلدود العراقية.
وقالت هيـئة األنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي الـتابعة لـوزارة النقل فـي تقرير
اطلعت عليه(الزمـان) امس ان(هزة ارضية جديـدة  وقعت بالقرب من احلدود
الـعـراقـيـة الـكـويـتـيــة فـجـر الـسـبت وكـانت بـقـوة  3.2 عـلى مـقـيـاس ريـخـتـر)
موضـحـة ان الـهزة كـانت(عـلى بـعد  15 كم جنـوب غـرب مـدينـة صـفوان في

محافظة البصرة).
وتابـعت أن (هذه الـهزة تـضاف الى
الــنــشـــاط اخلــفــيف الـــذي شــهــدته
منطـقة الزبـير في البـصرة قبل ايام
قـلـيـلـة) مـؤكـدة ان(االهـالي شـعروا
بــالـهــزة دون ان تـرد انــبـاء بــوقـوع
خـــســائـــر) مـــشــيـــرة الى تـــعــرض
اثلة قبل نطقة نفسـها الى هزة  ا
ثالثــــة ايـــام. وفي الــــشـــأن نــــفـــسه
تــوقــعت هـيــئــة األنـواء اجلــويـة ان
يـكـون طــقس الـيـوم األحـد  صـحـوا
مع بـعض الـغـيـوم وارتـفـاع درجات
احلـــرارة في الـــشـــمــال. وبـــحـــسب
تـقـريــر لـلـهـيــئـة فـإن (طــقس الـيـوم
ـنطـقة الـوسطى  صـحو االحد في ا
مـع بــعض الــغــيــوم وال تــغــيــر في
ـــنـــطـــقـــة درجـــات احلـــرارة وفي ا
الشـماليـة صحـو مع بعض الـغيوم
ودرجـــات احلــــرارة تـــرتـــفـع بـــضع
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة درجــات وفي ا
صحـو مع بـعض الغـيـوم وال تغـير

في درجات احلرارة). 
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موضـحـا ان (طقس يـوم غد األثـن
ـنــطـقــة الـوســطى صــحـو مع فـي ا
بعض الغيوم وال تغير في احلرارة
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة صحـو مع وفي ا
بــعض الــغــيــوم يــتــحـول الـى غـائم
جزئـيـاً وال تغـيـر في احلرارة وفي
نـطقة اجلـنوبـية صـحو مع بعض ا
الــغــيـــوم وال تــغـــيــر في احلــرارة).

وتساقطت الثلوج في مدن  محافظة
السـليـمانـية امس الـسبت بـالتزامن
مع مـــوجــــة من االمـــطــــار . وكـــانت
مــديــريــة االنـواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلــزالـي في اقــلــيم كــردســتــان قـد
حـــــذرت من مـــــوجــــة من االمـــــطــــار
والـثـلـوج جتـتـاح االقلـيم.وقـالت في
بـيـان اول امس اجلـمـعـة ان (مـوجـة
من االمطار والـثلوج ستـجتاح عددًا
من مـدن وبــلـدات اقـلـيم كـردسـتـان)
ـوجـة يـشـتـد مـوضــحـة ان (تـأثـيـر ا

مساء اجلمعة).
 Uł—œ ÷UH ½≈

وأضافت ان (امطاراً رعـدية وثلوجًا
سـتــتـسـاقط في مـركـز الـسـلـيـمـانـيـة
وضــــواحي مـــــدن اربــــيل ودهــــوك
مـرجـحة انـخـفـاض درجـات احلرارة
دن بشـكل الفت وان تسـجل بعض ا
درجــــــات مــــــئــــــويـــــة دون 7الى  6
الصفر) موضحة ان (مديات الرؤية
ســــتـــــنــــخــــفـض الى مــــا بــــ 3-5
كـيـلـومـتـرات) مـتـوقـعـة ان (يـنـتـهي
ـيا ـوجة الـيـوم األحد ). عـا تـأثيـر ا
أعلن مـسؤولـون في استـراليـا حالة
الـطــوار في الــعـاصــمــة كـانــبــيـرا
ــنـاطـق احملـيــطــة بــهــا حتــســبـا وا
خلــروج حـــريق غــابـــات كــبـــيــر عن
الــســـيــطـــرة في ظل ارتـــفــاع درجــة

احلرارة وهبوب رياح قوية. 
وقـــال رئــيـس حــكـــومـــة مــقـــاطـــعــة

وسيقية هرجانات الفنية وا شاريع وا لحن جعفر اخلفاف لبحث عدداً من ا UI¡∫  وزير الثقافة في لقاء مع ا
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عنـدمـا تـفشل الـتـجربـة الـسيـاسـيـة بسـبب عـدم كفـاءة الـقـائمـ عـليـهـا او نتـيـجة
الـتـحديـات الـتي تعـرضت لـهـا خالل مسـيـرتـها يـغـدو التـغـيـير ضـرورة قـصوى
كن الـركـون الى الـفـشل واالبـقاء عـلى اخلـراب والسـيـما إلنـقـاذ مـا تـبقى فـال 

عندما يطول اخلراب والتدمير الثروة البشرية التي تعد عماد التنمية وهدفها .
وهذا ما طـالبت به انتفاضة تشرين كما تسمى التي كشفت عن ان وعيا بالتغيير
سارات اخلاطئة قد تـبلور لدى الشباب بعد اليأس من امكانية الشيوخ اصالح ا
الـتي اجتـهت اليـهـا العـملـيـة السـيـاسيـة والفـشل في احـداث التـحـوالت التي من
شـأنـها حتـسـ نوعـيـة العـيش واعـادة الـعراق الى مـكـانـة يسـتـحقـهـا ب اال

عاصرة . تخلفة بإخرى حضارية تتوافق مع احلياة ا فاهيم ا واستبدال ا
ـقراطي بداللة وبذلك لم تـأت االنتفاضـة نكاية بالـسياسيـ او رفضا للـنظام الد
نطلقـات النظرية الـتي تبنتهـا العمليـة السياسية عدم تقـاطع مطالب الشبـاب مع ا
ـقـراطي يـسـوده تـداول سـلــمي لـلـسـلـطـة عـلى أسـاس مـفـاهـيم في بـنـاء نـظـام د
ـذاهـب ولم يـطـرحـوا ـواطـنـة لــشـعب مـتـنــوع األعـراق والـقـومــيـات واألديـان وا ا
أنـفـسهم بـدالء او مـنافـسـ لقـيـادة هذه الـعـملـيـة  بل اكتـفـوا بوضع مـواصـفات
ـنـظور مـحـددة لشـخـصـيـة رئيس الـوزراء وخـارطـة طـريق واضحـة لـلـمـستـقـبل ا
ومـنـحــوا الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة ذاتـهـا حـريــة اخـتـيـار هـذه الـشـخـصـيـة  وهي في
وضوعية جوهرهـا فرصة يفترض استـثمارها من هذه الطـبقة لتجاوز اخطـائها ا
والــذاتــيــة واعــادة قــراءة الــواقع الــعــراقي من جــديــد والــتــأمل في مــتــغــيــراته 
صالح الوطنية  كما ـا يحقق ا تغيرات  واالستـناد الى بدائل تتوافق مع هذه ا
كـانت فـرصة أخـيـرة للـتـكفـيـر عن ذنوبـهـا وحتسـ صـورتهـا لـدى الرأي الـعام 
السيـما ان التظاهرات كـشفت عن صورة سلبيـة كانت قد تكونت في األذهان في
اطار مـا يسمى بالـرأي العام الكـامن  والغريب ان هذه اجلـهات قد غفـلت عنها
واجهتها ما زاد من ارتباكها وانفعالها  وهذا يعني وعلى غير التوقع صارت 

طلوبة . ان عملها السياسي لم يكن مدروسا وادارته لم تتسم بالكفاءة ا
وبدل التـحلي باحلكمة واحللم وتبني مطالب الـشباب واحتواء التذمر اجلماهيري
واعــادة صـيـاغــة الـعــمـلـيــة الـســيـاسـيــة  جلـأت أطــراف اخـرى جتـاهـل اجلـمـيع
تسـميتهـا الى سلوك سبـيل العنف الذي راح ضـحيته أكثر من  600شـاب وشابة
ومـارسـت اسـالــيب مـتــنــوعـة يــنـدى لــهـا اجلــبـ  مــا جـعـل الـرأي الــعـام يــكـيل
وعمق الصورة االتهـامات الى هذا الـطرف او ذاك األمر الـذي أطال مدة األزمـة 
نتفضـ عنادا واصرارا على مطالبهم  بينما شوهـة للقوى السياسية وزاد ا ا
ا كانت هـناك مرونة معيـنة في التعاطي مع األزمة لو التـزم اجلميع بالسلـمية لر

وايجاد مخارج لها .
راهنـات على الوقت والظروف دة التي شغلـتها وا ان األزمة بـواقعها الراهن وبـا
اجلويـة والتسويف الذي مارسته بـعض الكتل السياسيـة  وخلق مشكالت كبيرة
في غيـر أوقاتها بـهدف حتويل انـتباه الرأي الـعام عن موضـوع األزمة  والسعي
احلثيث لـاللتفاف علـى مطالب الشـباب بهدف مـواصلة التـجربة الفاشـلة يكشف
ـقـراطي والتـداول الـسلـمي ال يـعدو سـوى كذبـة ألن مـتبـنيه ال عن ان النـهج الد
ـصالح ـان عـميق به . وان الـتـشبث بـالـسـلطـة واحلـفاظ عـلى ا يـتـوافرون عـلى ا
ا سيترتب على اغالق الطريق والنـفوذ هو ما يشغلهم ال غير من دون التحسب 
ـعتـمد امـام التـظاهـرات بوصـفهـا خيـارا سـلمـيا مـتوافـقا مع الـنظـام السـياسي ا

إلحداث التغيير .
قـراطي الـراهن وهـشـاشـة آلـياتـه التي ومع ان اجلـمـيع يـدرك زيف الـنـظـام الـد
أوصلت قـيادات غـير كـفوءة الى دوائر صـنع القـرار على اخـتالف أشكـالها  اال
زري ان قـنـاعة عـمـيقـة لـدى الرأي الـعـام بأن ال خـيار النـقـاذ العـراق من واقـعه ا
ـقـراطي  وبـالـتالي فـان األمـاني مـرهـونـة بـتحـقـيق الـتـظـاهرات غـيـر اخليـار الـد
ـطـالـبـهـا لـكي تـتـرسخ في أذهـان ألهـدافـهـا عـبــر اسـتـجـابـة الـقـوى الـسـيـاسـيـة 
ـكـن له أن يـنـتج تـغـيـيـرا وطـنـيـا وبعـكـسـه فان اجلـمـاهـيـر ان اخليـار الـسـلـمي 
ا يضع ـقراطيـة السـلميـة   القـناعات سـتذهب باجتـاه ال جدوى اخلـيارات الد
واجهة  طريق ال ثالث لـهما اما االتكاء على األجنبي الشـباب 
تـحدة واالحتاد وجـهة لال ا ناشـدات ا كمـا يحـصل في ا
االوربي ومـجلس االمن او الـلجـوء الى الـعنف  فـما يـلوح
في االفق يــشـيــر الى انــهــمـا غــيــر بـعــيــدين ولــذلك البـد
للـعشوائـية وعدم االكتـراث التوقف . فـفي الطريـق مقتل

العراقي ونهاية األمل .

لم يـدر بـخـلـد مـرضى الـسـكـري في الـعـراق  ان اول وزيـر لـلـصـحـة في وطـنـهم
ـرض الـسـكـري هـو د. جـعـفـر صـادق عالوي  سـيـخـذلـهم  في اول مـخـتص 
امـتحـان له عـبر اشـهر قـليـلة من اسـتالم مـسؤولـيته الـوزارية  فـفي بدايـة السـنة
احلالـية  فوجئ مرضى الـسكري  عنـد توجههم السـتالم حصصهم الـشهرية 
ـســاعـد ـزمــنــة  ان ( االنـســولـ ) و حــبــوب ا ــؤشــرة في دفـاتــر االمــراض ا ا
ـريض الذي كـان استـحقاقه (جلـوكوفـاج) انحدر الـى دون النصف  بـحيث ان ا
ثالث عـبــوات  اسـتــلم عــبـوة واحــدة فـقط  واحلــال نـفــسه مع ادويــة الـســكـرى

االخرى !
وبذلك  حتـول فرح مـرضى السـكري بـتعـي د. جـعفـر  الى حالـة من التـندر ..
سؤولة عن توفير ادوية االمراض وقد شـهدت اروقة العيادات الطبية الشعـبية  ا
زمـنة  جتمـعات سادهـا اخلذالن من هـذا احلال   وكأن لـسان حالـهم يقول ان ا

وزير الصحة  كان ينبغي ان يختص بأمراض الصم والبكم !
ـزمــنـة  ــرضى  شـارحــا مـعــانـاة اصــحـاب االمــراض ا وحــ هـاتــفـنـي احـد ا
احسـستُ ان  كالمه يـحمل صـورة قاتـمـة جدا  فـهو يـؤكـد ب كـلمـة واخرى ان
ـريض امام الـطـبـيب  راجـيا ـا يـشبـه (االستـجـداء) حـيث يـقف ا االمـر اصـبح 
ـتوفر في ذكـور في دفتـر مرضه  لـكن الطـبيب يـعتـذر  فا تزويـده باستـحقـاقه ا
رضى .. وهذه احلالـة  زاد حجمها  عقب تسلم طبيب الصـيدلية ال يكفي ربع ا
ـسـؤول عن الـسـكـري مـسؤولـيـة الـوزارة  فـضـاع خـيط الـدواء عنـد عـصـفـور ا

رضى .    شريحة ا
ريض  في اتصاله  عن الوعود التي اطلقها الوزير في بداية تسنمه  وتسـاءل ا
ــســؤولــيــة  وتــأكــيــده  بــأن من اولى اولــويــاته  هي تــوفــيــر الــدواء اخلــاضع ا
ـيـة   لـكن واقع احلـال  كـان الـعـكس   واضـاف لـلـمـواصـفـات الـصـحـيـة الــعـا
بـعصـبـيـة : ال نـريد مـواعـيـد عـرقوب  ,فكـفـانـا الـكثـيـر من األحالم  والـكـثـير من
خـيـبـات األمل  والـكثـيـر من الـوعـود  وفي الـنـهايـة  كُل شيء يـتـبـخـر وال يـبقى

شيء.
ـتـصل  اقول إن الـوعـود أصبـحت احدى واطن ا وتعـقيـبـا  على مـا حتـدث به ا
طرنا سؤولـ في بلدنـا  فما من مـسؤول يتـولى منصـباً جديـداً إال و صفـات ا

بوابل من الوعود التي لن تتحقق  وبعضهم يعد بال خجل  بل العصفور!!
ـارسة (الـوعـود) هم مخـطـئـون ان اعتـقـدوا ان الشـعب غـير ان الـذين امـتـهنـوا 
مـنـتـبه لـهم  ألنه اذكى مـنـهم جـمـيـعـاً  السـيـمـا بـعـد ان عـايـشـهم لـفـتـرة لـيـست
بالـقصيـرة والحظ ان طولهم أخـذ يقصـر  ومساحـتهم بدأت تـتقلص  وادرك ان
الــوعـود مـرض فــكـري ونـفـسـي خـطـيـر اصــاب الـعـقل اجلــمـعي ألصـحــابـهـا من
تهن اطالق ( الوعود نـطق لغة العقل وان  سـؤول ..فالصدق لغة الروح وا ا

)  ال يتقن لغة احلوار مع احلياة  لذلك لم يفهم احلياة أصالً ولن تفهمه.
هـنــيــئًـا لــلـصــادقــ وذوي اإلحـســاس الـنــبــيل ألن لـديــهم في أعــمــاقـهم جــهـاز
استـشعارٍ انساني  وليسـمح لي  د. جعفر  اخصائي الـسكري  وزير الصحة
 الــذي ال زلت احـتــفظ بــهــديـته لي كــتــابه بــغالفه االزرق (مـرض
الـسكري ) الصادر في العام  2006 ان اقـول له : ال تنكث
ـا ال تـسـتـطـيع الـوفـاء به  ألن وعـدك... واحـذر أن تـعد 
الـوفــاء بـالـعـهـد من شـيـم الـقـادرين  فـمـرضى االمـراض
ــزمــنــة أمـانــة في اعــنــاقك  وعــدم تــوفـيــر حــصــصـهم ا

وت .. الدوائية  تعني وضعهم على طريق ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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داخل خيمتهم في منـطقة احلبانية )
مــضــيـفــا أن (تـلـك الـعــوائل والــبـالغ
عـددهـا نـحـو  350عـائــلـة هـربت من
ـلـيشـيات الـتي تسـيطـر على بطش ا
مــنــاطــقــهم احملـــررة وتــمــنــعــهم من
الــعــودة الــيــهــا في صــمت وتــخـاذل
حـكومـي لم نـسمع بـه او نراه اال في
ـلـيــشـيـات). الــعـراق االسـيــر لـتــلك ا
وأضـاف أن (هــذا الــوضع اخملـزي ال
ـكن الـســكـوت عـلـيه اكـثـر كـمـا ان
كرامة ابـناء الشـعب وارواحهم اغلى
ليشيات ومن يقودها لدينا من تلك ا
نـحها الشرعية) او يصفق لها او 
مــشـــيـــرا الى ان (مـــجـــلس الـــنــواب
ـلفـي النـازخ عـنيـة  والـوزارات ا
واالمن عـليـهم جـمـيعـا وضع الـنـقاط
عــلى احلـروف واتــخـاذ قـرار بــحـفظ
ســيــادة الــعــراق والــوقـوف ضــد من

.( نع عوده النازح

بـشكل قـابل لـلـتنـفـيذ ويـحـقق افضل
النتائج). من جهة اخرى حذر رئيس
ـهـجـرين جلـنــة الـعـمل والـهــجـره وا
ـانـيـة النـائب رعـد الـدهـلكي من الـبر
ـلف اســتــمـرار االهــمــال احلــكـومـي 
ـعـنـيـة الـنـازحـ وتـعـامل الـدوائـر ا
ــلف عــلـى انه مــلف ثــانــوي بـــهــذا ا
ـــــكن واصـــــفـــــا ذلـك بـــــأنـه امـــــر ال
الــسـكـوت عـلــيه مـلــوحـا بـاجـراءات
رادعـة في حال عـدم ايـجـاد الـوسائل
ــواطــنـ الـكــفــيــلـة بــحــفظ حــيـاة ا
وكــرامـــتــهم وتـــوفــيـــر ابــسـط ســبل

العيش واالمان لهم.
À«d² ≈ ÂbŽ

وقــال الــدهـــلــكي في بــيــان  امس إن
(اهــمـال احلــكـومــة وعـدم اكــتـراثــهـا
بعوده النازح الى مـناطقهم اآلمنة
كان سبـبا في وفاة طـفلة بـعمر ثالث
سنوات مع فتاة بعمر  18عاما حرقا

ــبـــذولـــة تـــمــثـل اخلــطـــوة االولى ا
وصــــــوال الى دعـم الـــــصــــــنـــــاعـــــات
الــتــحــويــلـــيــة بــشــقــيــهــا الــنــبــاتي
واحليـواني من خالل تـوفـير الـدولة
احلـــمـــايــــة والـــدعم بــــشـــكل واضح
زارع للمنتج احمللي يقابلها التزام ا
ربي باالعتناء باجلودة واالسعار وا
التـنـافسـية بـعيـدا عن االحتـكار دون

ستهلك).  الضغط على ا
Z²M*« rŽœ

مــؤكـــدا (ضـــرورة أن يـــكـــون هـــنــاك
ـــنــتـج احملــلي تـــوازن مـــابـــ دعم ا
ستهلك على حد سواء). وبحسب وا
الــتــمــيـــمي  فــإن (مــجـــلس الــنــواب
ـقـبـلـة عـلى ـرحـلــة ا سـيــعـمل في بـا
اعـــداد دراســــات وتــــقـــد عــــدد من
ـــقــتـــرحـــات بـــغـــيــة الحـــظـــات وا ا
ا وازنة العام اجلاري  تضمينها 
يــشــجع عـلـى دعم الـقــطــاع الـزراعي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعلن الـنائب عن تـيار احلـكمـة فرات
الـتـمـيـمـي امس الـسـبت عن الـسـعي
العــــداد خــــطط ودراســـات وتــــقـــد
مالحــظــات وتـوصــيــات في مــوازنـة
ـنـتج احمللي الـعام اجلـاري لـيـدعم ا
بـهــدف حتـقـيق االكـتــفـاء الـذاتي في
عـــدد اكــــثــــر من احملــــاصـــيـل.وقـــال
دة التمـيمي في تـصريح امس إن (ا
ـاضـيــة شـهـدت تـوجـهـاً نـحـو دعم ا
ـنـتح احملـلي وصـوال الى االكـتـفـاء ا
ـــنـــتـــوجـــات الـــذاتي في عــــدد من ا
احلــيـوانـيــة والـزراعـيــة) مـؤكـدا ان
(هنـاك خـططـاً مـدروسة عـلى مراحل
يـتم العـمل من خاللـهـا لتـفـعـيل عمل
صانع ودعم الفالح ومنع استيراد ا
بعض احملـاصـيل في مواسم مـعيـنة
ـــنـــتج الـــوطـــني بـــالـــشـــكل لـــدعم ا
الــصـــحــيح). واضــاف أن (اجلــهــود
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العاصـمة أنـدرو بار إن (قرار إعالن
أول حـــالـــة طـــوار مــــنـــذ حـــرائق
الــغـابــات الــفــتــاكــة فـي عـام 2003
يــشـــيــر إلى خـــطــر مــحـــتــمل خالل

.( قبل اليوم ا
وقـال مـسؤولـون إن (حـريـقـا يـخرج

قاطعة على عن السيطرة بجـنوب ا
أعـتـاب كـانـبـيـرا قـد اتـسعـت رقعـته
إلى  185كـــيـــلــــومـــتـــرا مـــربـــعـــا).
وسـتمـتـد حالـة الـطوار  72ساعة
وتعـطي الـسلـطات صالحـيات أكـبر
إلصــدار أوامـر إجـالء وإغالق طـرق

ـــتــــلــــكـــات والـــســــيــــطــــرة عـــلـى 
ـعـنـيـة قد خـاصـة.وكـانت اجلـهـات ا
تـوقـعـت أيـضـا أن (جتـتـاح مـوجـات
حارة واليتي فيكـتوريا ونيو ساوث
ويــلــز يـومي امـس الـســبت والــيـوم
األحـد). وال تـزال الـنـيـران مـسـتـعرة

في  80مــوقــعــا تــقـــريــبــا.وتــكــافح
اســـتــرالـــيــا حـــرائق غـــابــات عـــبــر
سواحلها الشـرقية أودت بحياة 33
شـخـصا وأدت أيـضـا إلى نـفـوق ما
يــقـدر بــنــحـو مــلــيــار حـيــوان مــنـذ

اضي. أيلول ا
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العـراقـية. وأكـد احلـمداني في خـتام
الــلــقــاء (مــوافــقــته ودعــمه  إلقــامــة
الـفـعــالـيــات واألفـكـار الــفـنــيـة الـتي
حتــيي الـتـراث الــعـراقي وتــسـتـذكـر

.( عمالقته من مطرب وفنان


