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أعـلن مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى   عن
مـــوقع أثـــري وجـــود أكـــثـــر من 100 
مــهــدد بـاالنــدثــار داعــيـاً احلــكــومـة
الــعـراقــيــة إلى ضــرورة اإلسـراع في
حـمـايــة األثـار. وقـال عــضـو مـجـلس
مــــحــــافـــظــــة ديــــالى أحــــمـــد رزوقي
الـربــيــعي  لــ (الـزمــان)  إن  (ديـالى
تـــــضم  100مـــــوقـع أثـــــري مـــــهــــدد
باإلندثار)  مشيراً إلى أن (العمليات
العـسكـريـة ضد عـناصـر داعش تأتي
في مقـدمة األسـباب وراء الـتهـديدات
احملــيـــطــة بــاثـــار ديــالى) . وأضــاف
ـواقع األثرية الربـيعي أن (غـالبـية ا
تقع ضـمن القـرى في عمـوم محـافظة
ديـالى مـا أدى العـتـداءات عـشـوائـيـة
طالت تـلك األثـار من قبـل الســــكان).
ودعا عـضـو مجـلس ديـالى احلكـومة
العراقية إلى (التدخل إلنقاذ ما تبقى
من األثــار الــتي تــعــد ثــروة وطــنــيـة
وذات قـــيــمــــــة تــاريـــخــيــة يـــنــبــغي

احملـافـظــة عـلـيــهـا) .  الى ذلك كـشف
مـكتـب حقـوق االنـسـان في مـحـافـظة
ـالكات ديـالى  وجـود نـقص حـاد با
الـــتــدريـــســيـــة في مــنـــاطق األريــاف
" في مـراكـز ـعـلـمـ بـسـبب "تـخـمـة ا
دن نتيجة تدخالت سياسية داخل ا

احملافظة. 
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وقـال مـديــر مـكـتب حــقـوق االنـسـان
صالح مــهــدي لــ (الـزمــان) امس إن
دارس في مناطق االرياف (عشرات ا
باحملافـظة تـعاني من فراغ كـبير في
كــــوادرهــــا تـــــتــــمــــثـل بــــنـــــقص في
االخـتــصـاصــات الـتــدريـســيـة األمـر
الـــذي يـــؤثـــر بـــشـــكـل ســـلـــبي عـــلى
مسـتـوى الدراسـة وسـاهم في زيادة
مــعــدالت الــرســوب خالل الــســنـوات
األخــــــيــــــرة). وأوضـح مــــــهـــــدي أن
ـدن وعــددهـا ـدارس فـي مـراكــز ا (ا
ليس بالقليل تشـهد تخمة كبيرة في
كوادرها مـسببـة ما يعـرف بالبـطالة

ـــقــــنــــعـــة بــــفــــعل احملــــســـوبــــيـــة ا
والــضـــغــوطـــات الــتي تـــفــرض عــلى
الـتـربـيـة من قـبل سـاسـة ومـسـؤول
في نـقـل اقـربــائـهم إلى مــدارس قـرب
مـحـل سـكــنـهم األمــر الـذي أثــر عـلى
مـــنـــاطق األريـــاف ) . واشـــار مـــديـــر
مكـتب حـقـوق االنـسـان في ديالى أن
كـتب تلـقى شـكاوى من عـدد ليس ( ا
بقـلـيل من ذوي الطـلـبة بـشـأن نقص
الــكــوادر الــتـــدريــســيــة في مــنــاطق
األريــــاف)  مــــشــــددا عــــلـى ضـــرورة
(إبعاد التربـية عن الضغوط واجراء
عـمـلـيـة توزيـع عـادلة وفـق الضـوابط

والتعليمات اخلاصة بالوزارة).
وكشف رئيس مجلس محافظة ديالى
عــلي الــدايــني  عن الــبــدء بـتــنــفــيـذ
مشروع اسـتراتيـجي إلحياء 15 قرى
مــهــجــورة جــنــوب بــعــقــوبــة . وقـال
الـــدايـــنـي  لـ (الـــزمـــان) إن  (كـــوادر
ائيـة باشرت بتنفيذ وارد ا مديرية ا
مـشــروع كـري ذنـائب جــدول سـاريـة

في قاطع بزايز  ناحية بهرز  التابعة
ـسافة 30 كم )  لقضـاء بعـقوبة   و
الفتا إلى أن  ( اجلدول لم  يجر كريه
مــنـذ 10 ســنــوات تـقــريــبــا بــسـبب
وجود نـشـاط خلاليا مـتـطرفـة وعدم
االستقرار ) . وأشار الدايني  إلى أن
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ــتــواصــلــة الــتي ضــمـن االجــتــمــاعــات ا
يــعـقـدهــا الـوفــد الـعــراقي في الـعــاصـمـة
نـظمات الكنـدية مونـتريال مع الـوفود وا
ــشـاركـة في فـعـالـيـات مـنـظـمـة الـدولـيـة ا
ـدني الــدولي وقــعت سـلــطـة الــطـيــران ا
ــدني الـعـراقـي مع نـظـيــرتـهـا الــطـيـران ا
اإلماراتـية إتـفاقـية خـدمات الـنقل اجلوي
بـ الـبلـدين بـصـيـغتـهـا الـنهـائـيـة وأكد
رئـيس الـوفـد الـعـراقي مـديـر عـام سـلـطـة
ــدني الــعــراقـي عــلي خــلــيل الـــطــيــران ا
ابــراهـيم بــعـد مــراسم الــتـوقــيع أن (تـلك
االتـــفــــاقـــيــــة الـــتي وقــــعت مـع اجلـــانب
اإلمـــــــاراتـي جــــــــاءت من اجـل حتــــــــديث
ـوقـعـة في بـغـداد عـام 1989 االتـفـاقـيـة ا
بهدف مـواكبة اهم الـتغيـرات والتطورات
التي يشـهدها عالم الـطيران). مـضيفاً أن
ستوى في مجاالت (هناك تنسيق عالي ا
الــعــمل مــابــ الـــســلــطــتــ الــعــراقــيــة
واإلماراتـية من خالل اإلعـداد خلطـة عمل
مـتكـامـلة لالسـتـفـادة من جمـيع اخلـبرات
واإلمـكـانـات لــتـطـويـر إجـراءات الـسالمـة

وتفعيل اجملاالت األخرى). 
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يـذكـر أن مراسـم التـوقـيع عـلى االتـفـاقـية
جــاءت بــعـد ان وقــعت ســلــطـة الــطــيـران
ـاضي في ـدنـي الـعــراقي في 19 آذار ا ا
دولة اإلمارات مذكـرة تفاهم تخص سجل
ـنـاقـشـات اجلــويـة والـتي تـضـمن كـافـة ا
جال تعلقة  األمور التشغيلية والفنية ا
.وبـحث مـدير النـقل اجلـوي ب الـدولـت
ـدني العـراقي علي عام سـلطـة الطـيران ا
خلـيل ابراهـيم مع رئيس مـجلـس منـظمة
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ـدني الـدولي آفـاق الـتـنسـيق الـطـيـران ا
ـتـعـددة والـتــعـاون في مـجــاالت الـعـمـل ا
عـلى هامش اجـتـمـاعات الـدورة األربـع
ـنـظـمـة الـطـيـران لـلـجــمـعـيـة الـعـمـومـيـة 
ـنعـقـدة في مـونـتـريال - ـدني الـدولي ا ا
كندا .وقال في بـيان تلـقته (الزمان) امس
أن (الـلــقـاء بـحث عــدة مـواضـيع من اجل

دني تطـوير واقع عـمل سلـطة الـطيـران ا
العـراقي في مـجـاالت التـدريب والـتطـوير
والـــتــأهـــيل لـــبـــنـــاء قــدرات الـــعـــامـــلــ

ختلف اخلبرات). وتمكينهم  
دني الدولي مؤكداً أن (منظمـة الطيران ا
أبــدت رغـبـتــهـا اجلـادة لــتـقـد مــخـتـلف
ـــكـــتب ـــســـاعـــدة عن طـــريق ا الـــدعـم وا

ـنظـمـة وبـصورة اإلقـليـمي وعن رئـاسـة ا
ـــبـــاشـــر بـــهـــدف تـــطـــويـــر الـــتـــواصل ا
االجــراءات اخلـاصــة بـالــسالمـة اجلــويـة
طارات وأمن الطيران والنقل اجلوي) وا
من جـانـبه أشــاد رئـيس مـجـلس مـنـظـمـة
ــدني الــدولـي بــدور الــعـراق الــطــيــران ا
شـرفة في مـجال وحضـارته التـاريـخيـة ا

آليات ماء كربالء تؤدي خدماتها
احملطـات واآلليـات كمـا سيـتم تقـسيم
قـطــاع الـشــبــكـات الى قــطـاعــات عـدة
ومـــنــهـــا صــيـــانــة مـــحــطـــات الــضخ
ـعـاجلة (االمـطار والـثـقـيـلـة ووحـدة ا
ـعدات). الى ذلك وصيـانـة اآلليـات وا
ـنــتـجـات الــنـفـطــيـة فـرع قـال مــديـر ا

كـــربـالء حـــســــ اخلــــرســـان انه (
تشـكـيل غـرفة عـمـليـات بـرئاسـة مـدير
الـفـرع ومـسؤولـي القـواطـع والشـعب
لتـتـولى مـتابـعـة العـمـليـة الـتوزيـعـية

وعلى مـدار السـاعة). مـضيـفا انه (
مـفـاحتـة الـشـركـة لـتـخـصـيص خـزين
اضـافـي لـلــمـحــافـظــة اضـافــة لـلـوارد
اليـومي وبـواقع اكـثر من 5 االف متر
متر مكعب مكعب من البنزين و3000 
من الـنـفط االبـيض واكـثـر من  5االف

مــتــر مــكــعب من زيت الــغــاز كــمــا 
مفـاحتة هـيئـة الـتجـهيـز بااليـعاز الى
ـسـتــودعـات العـطـاء االولـويـة كـافـة ا
بـالــتـجــهـيــز لـلــسـيــارات الـنــاتـقــلـة).
مــضــيــفــا انه ( مــفــاحتــة الــشــركـة
لـلــتـنــسـيق مع شــركـة تـعــبـئــة الـغـاز
لــزيـــارة الــوارد الــيـــومي وبــواقع 4 
االف طن وبــشــكـل يــومي طــوال مــدة
نح الزيـارة كـما  مـفاحتـة الـشركـة 
ــواكب الــفـــرع صالحـــيــة جتـــهــيـــز ا
والهـيئـة بالنـفط االبيـض وزيت الغاز
لــلــمــولـــدات الــكــهــربــائــيــة واالفــران
وحـسب احلـاجـة الـفـعـلـيـة بـاالضـافـة
الى مـــفـــاحتـــة الـــشـــركــة لـــدعـم فــرع
سـيـارات احملـافــظـة لــتـخــصـيص 10 
ناقلـة للغاز الـسائل فضـال عن جتهيز
الدوائـر االمنـية واخلـدميـة بالـوقود).
في حـــ قــال مـــديــر بـــلــديـــة كــربالء
ار الـرفيـعي انه ( عـقد هـنـدس ا ا

اجتـماع وتـكثـيف اجلـهد الـبلـدي قبل
بدء الـزيـارة وتوزيع الـعـاملـ حسب
مـــســـؤولـــيـــتـــهم ومـــشـــاركـــة عـــمــال
الـتـنـظــيـفـات الـبـالـغ عـددهم اكـثـر من
 1700عــامل وكـذلـك مـشــاركــة عــمـال
تنزهات كما سيتم وضع احلدائق وا
خــــطـــة لــــعـــمل كـل قـــسـم خالل هـــذه
الزيارة وجتهـيزهم بأكيـاس النفايات
والقـيـام بـحـمالت الـتوعـيـة الصـحاب
واكب وضرورة التعاون مع مالكات ا
دينة البلدية في احلفاظ على نظافة ا
ستلزمات اخلاصة فضال عن تهيئة ا
بــصــيـانــة جــمــيع االلــيـات الــتــابــعـة
للـمـديريـة لـغرض اشـراكـها بـالـعمل).
مـضـيـفـا انه (ســيـتم اعـداد كـشـوفـات
خــاصــة لـــتــشــغــيل وجـــبــات الــعــمل
سائـية واللـيليـة خالل الزيارة). في ا
غضـون ذلك قـال مـدير الـنـقل اخلاص
في كـربالء مـسـلم حـنون ابـراهـيم انه
(سيتم اكـمال كـافة االجـراءات لغرض
االستـعداد لـلزيـارة وتوفيـر اعداد من
ناسبة). ركبات العامـة خالل هذه ا ا
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مـبـيــنـا ان (اخلـطـة تـضــمـنت مـحـاور
ـختلف ركـبات  عدة ومنـها تـهيـئة ا
السـعـات للـمـشـاركة في عـمـليـة الـنقل
الـــداخــلـي وضـــمن احملـــاور الــثـالثــة
نـتـسـب عـلى شـكل مـفارز وتوزيـع ا
مـا بــ الــقـطع الــداخــلي واخلـارجي
حملـور الــنـجف لــتـنـظــيم وادارة عـمل
ركبات للنقل اخلاص كما  ارسال ا
ـسيـطر ـقر ا ثـل من الـقسم الى ا
ـشـتـرك مع مديـريـة مرور للـتـنـسيق ا
احملافـظـة من اجل انسـيـابيـة احلـركة
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ـحـافـظة تسـتـعـد الدوائـر اخلـدمـية 
كربالء لتـقد خـدماتهـا للزوار خالل
ا زيارة االربعـ وتهـيئـة مالكاتـها 
يـتـنـاسب وحـجم هـذه الـزيـارة. وقـال
ــهــنــدس مــديــر دائــرة مـــاء كــربالء ا
حيـدر اخلـفـاجي لـ (الـزمان) امس ان
ديريـة تستـعد مبـكرا لهـذه الزيارة (ا
حــيـث ســتــضع مـالكــاتــهــا الـــفــنــيــة
واالداريـة بــاالنـذار قــبل بـدء الــزيـارة
ـاء من اجل تـقـد خـدمـات ايـصـال ا
الصالح لـلشرب لـلمـواكب احلسيـنية
والـــزائـــريـن بـــشـــكـل خـــاص وكـــذلك
ــواطـــنـــ في عــمـــوم احملــافـــظــة). ا
مــوضـــحــا انـه ( تــنـــفــيـــذ عــدد من
ـديـنـة اخلـطـوط الـفـرعـيـة في مـركـز ا

يـاه كما  ـة لتـعزيـز كميـات ا القد
لء الـسيارات تهيـئة مصـادر جديدة 
واكب احلوضيـة لتزويد الـزائرين وا
ـركـز وعلـى مـحاور احلـسـيـنـيـة في ا
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ــديـــريــة قـــســمت مــشـــيــرا الـى ان (ا
احملــــافــــظــــة الى 6 قـــواطـع من اجل
ـســؤولــيـات بــاالضــافـة الى تـوزيـع ا
تشـكيل غـرف عـملـيات عـدة لالشراف
ديريـة فضال عن تهـيئة على اعمـال ا
اجلهد اآللي والبشري لغرض تشغيل
ـائـيـة لـتـوفـير وصـيـانـة اجملـمـعـات ا
ــيـــاه الــصـــاحلــة لــلـــشــرب لـــكــافــة ا
الـزائرين). مـؤكـدا انه (سـيـتم تـهـيـئة
اكثر من  70سيارة حوضـية لتـغطية
ياه). الفتا الى انه حاجة القواطع بـا
( تــشــكــيل جلــنــة خــاصــة من قــبل
ـديـريـة لـزيـارة مـشـروع مـاء كـربالء ا

وحـد ومشـروع مديـنة احلـس (ع) ا
ـاء الـصـافي الـقـد وماء ومشـروع ا
ـوحـد ومـحطـات الـسـحب الـهـنـديـة ا
والـصـيـانــة لـلـتـأكــد من تـوفـر مـادتي
الـكــلـور والـشب لــلـوقــوف عـلى مـدى
ـديريـة حمـلة جاهـزيتـها كـما نـفذت ا
راكز يـاه في ا لتأهـيل شبكـات نقل ا
واالحيـاء بـاالضـافة الـى رفع عدد من
ياه). فيما التجاوزات على شبـكات ا
هندس اوضح مدير مجـاري كربالء ا
عــبــيـــر ســلــيم لـ (الـــزمــان) امس انه
(سـيــتم الـقــيـام بــحـمالت الــتـنــظـيف
ـة ـديـنـة الـقـد ـنــاطق ا والـصـيـانـة 
الـتي تــضم ماليــ الـزوار وصــيـانـة
شـبـكـات مـيـاه االمـطـار والـثقـيـلـة في
ـنـاطق وتـأهـيل احملـطات من عمـوم ا
اجل زيادة تـصـريفـهـا والتـنـسيق مع
واكب احلـسيـنيـة لتـقد اخلـدمات ا
كـما  تـهـيـئـة مالكـات الـصـيـانة في
نـاطق الـتي تعـاني االخـتنـاقات في ا
الـصـرف الـصـحي و الـتـنـسـيق مع
الـعـتــبـتـ احلـســيـنـيـة والــعـبـاسـيـة
ـديــنـة لــلـعــمل مــبـاشــرة في مــركــز ا
ومحاور احملافظة الرئـيسية). مشيرا
الى انه (سيـتم سحب كل االلـيات في
االقضية والنواحي الشـراكها بالعمل
دينة كما ستتم االستعانة في مركز ا
ـــديــــريــــات االخـــرى مـن بـــقــــيـــة بــــا
احملـافـظــات لـلـمــشـاركـة في الــيـاتـهـا
الـتـخـصــصـيـة الـتـابـعــة لـلـمـديـريـة).
مؤكـدا انه (سـيـكون هـنـاك دعم مادي
ومــعـنــوي من قــبل وزارة الــبــلــديـات
واحملافظـة لتـذليل الـعقـبات والجناح
الزيارة). مضـيفا ان (اخلطـة تتضمن
صيـانة الـشـبكـات وتشـغـيل وصيـانة

والـتــنــسـيق مع اقــســام الـشــركـة في
احملــافــظـات لــغــرض تــعــزيـز مــوقف
مركـبـات الـنـقل اخلاص مـن اجل نقل
الزائـرين الى محـافظـاتهم بـعد اتـمام
الـزيـارة). مـشـيرا الـى انه ( تـهـيـئة
مـــفـــارز عــــدة من قـــسم نــــقل كـــربالء
ـركـبـات اخملـالـفة حملـاسـبـة سـائـقي ا
للتسعيـرة والذين يحاولون استغالل
هـــذه الـــزيــــارة واتـــخـــاذ االجـــراءات
القانونـية بحقهم). مـؤكدا انه (سيتم
دعمـنا في عـمليـة نقل الـزوار من قبل
مـــركـــبـــات احملـــافـــظـــات والـــوزارات
ـديــريـات اخلـدمــيـة بــاالضـافــة الى ا
الـعـامـة في احملـافــظـة). عـلى صـعـيـد
مـتــصل قـال مــديـر عـام دائــرة صـحـة
ـوسوي ان كربـالء الدكـتـور صـبـاح ا
(الـدائرة اعـدت خـطـة طـوار خـاصة
بـزيــارة االربــعـ كــمـا تــمت تــهـيــئـة
ـــا يــــتـــنـــاسب مع هـــذه الكـــات و ا
ــلــيــونــيــة). مــوضــحــا ان الــزيــارة ا
(الــدائــرة اعـدت خــطــة مــبــنــيـة عــلى
ـلـيـونــيـة الـسـابـقـة حـيث الـزيـارات ا
ـراكز ـسـتـشفـيـات وا سيـتم تـهـيـئة ا
ـــفــارز والــتـي ســتــتم الــصـــحــيــة وا
ادارتــهــا مـن خالل غــرفــة عـــمــلــيــات
الدائرة والتي سـتكون بالـتنسيق مع
وزارة الـصــحـة واحلــكـومــة احملـلــيـة
واالمــانـتــ الـعــامــتـ احلــســيـنــيـة
والـعـبـاسـيـة والـدوائـر الـصـحـيـة في
احملـافظـات وقـيـادة عـمـلـيـات الـفرات
االوسط والطبابة العسكرية ومديرية
الـشـرطـة وغـرفــة عـمـلـيـات احملـافـظـة
ودوائـــرهـــا اخلـــدمـــيـــة الـــســـانـــدة).
ــــــوســــــوي ان (اخلــــــطـــــة واوضـح ا
تـتـضـمن تـوزيع اكـثـر من 90 سـيارة

اســـــعـــــاف و 32مـــــفـــــرزة طـــــبـــــيـــــة
ومستـشفيـات حكـومية بـاالضافة الى
مـسـتــشـفى االمـام زين الــعـابـدين (ع)
فـضال عن تــهـيــئـة  32فـرقـة صــحـيـة
ـقدمة راقبـة ميـاه الشرب واالغـذية ا
لــلــزائــرين كــمــا ســيــتم فــتـح صـاالت
ـــراكـــز الـــصـــحـــيــة لـــلـــطـــوار في ا
(العباسيـة الشرقية  –الغربية  –باب
بــغـداد) وجتــهــيــزهـا بــكــافــة االدويـة
ــســتــلــزمــات الــطــبــيـة واالجــهــزة وا
الضرورية). مـبينا ان (قـسم الصيدلة
وبــالــتــنــســيق مع الــشــركــة الــعــامــة
لالدويــة ســـيــقــوم بــتـــوفــيــر االدويــة
نقـذة للـحياة سـتلزمـات الطـبيـة ا وا
فارز سـتشفـيات وا وتوزيعهـا على ا
ـراكـز الـصـحـيـة). مـشـيرا الـطـبـيـة وا
الى ان (مـــصــرف الـــدم نــظـم حــمالت
تبـرع لـغرض تـوفيـر كـميـات مـناسـبة
من جــــمــــيع االصــــنـــاف الــــســـالــــبـــة
ــوجـــبــة كـــمــا  زيـــادة الــغـــطــاء وا
ــســتــشــفــيــات الــســريــري جلــمـــيع ا
ـرضى للـحاالت الـطارئة مع بادخال ا
ــســـتــشــفــيـــات بــنــســبــة 50 اخالء ا

ئة).  با
وعن الــتــنــســـيق مع وزارة الــصــحــة
ــوسـوي واحلــكــومــة احملــلــيــة اكــد ا
انـــهـــمــــا (ســـيـــعـــمالن عــــلى تـــذلـــيل
ـعـوقـات التي تـعـترض الصـعـبات وا
الــــقــــطــــاع الـــصــــحـي ووضع كــــافـــة
االمكانات لدعم واسناد اجلهد الطبي

والصحي للدائرة). 
الفتا االنتبـاه الى ان (دائرتي الصحة
في بــابل والـنــجف ســتـقــومــان بـدعم
واسنـاد طـبي لـلـدائـرة ضـمن احلدود

       .( االدارية للمحافظت
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ـشــروع سـتــكـون خــطـوة ( أهــمـيــة ا
بــاجتـــاه إعــادة احلــيــاة لـ 15 قــريــة
مـهــجـورة في مـنــطـقـة بــزايـز بـهـرز
وتـــــأمــــ مــــيــــاه الـــــشــــرب وســــقي
احملاصيل)   مبينـا أن  (العملية تتم
ديـرية من رافـقـة وإسنـاد كـوادر ا

قـبل مـفـارز قـتـاليـة تـابـعـة لـعـمـلـيات
ديـالى لتـأمـ حـمـايتـهـا ) . كـمـا أكد
رئـيس مـجـلس مـحـافـظة ديـالى عـلي
الدايـني  بـإن (أغـلب طـرق محـافـظة
ديـــالى وخـــاصــة الـــدولـــيــة بـــغــداد
ــنـــذريــة صـــوب بــغــداد كـــركــوك وا
أصـبـحت مـنـهـارة بـسـبب احلـموالت
الــضــخـمــة لــلــشـاحــنــات) . وأضـاف
الـدايــني لــ (الـزمـان)  أن (احملــافـظـة
تـخسـر عـدة مـلـيارات سـنـويـا بـفعل
الـطرق والـسـبب الـرئـيـسي لـذلك هو
عـدم وجـود مـحـطـات أوزان لـتـحـديد
حــمـــوالت الــشــاحــنــات الـــتي تــنــقل
البضائع ما ب مدن العراق خاصة
ـــحــافـــظـــة ديــالـى ) . وبــ ـــارة  ا
رئيس اجملـلس أن ( تـأهـيل منـظـومة
طــرق ديــالى يـــحــتــاج الى أكــثــر من
150 ملـيار ديـنار في الـوقت الراهن
ــعــنـــيــة اإلســراع وعـــلى اجلــهـــات ا
بوضع مـحـطات حتـديـد األوزان على

الطرق إلنقاذ األخيرة).

ـؤسسة دني كـونه من الدول ا الطيـران ا
ــيـثــاق ومـعــاهـدة شــيـكــاغـو عـام 1947
إضـافـة لـطــبـيـعـة االجـراءات واخلـطـوات
ـدني الــتي اتـخـذتــهـا سـلــطـة الـطــيـران ا

العراقي موخرا في مجال الطيران.
W¹—«uŠ …Ëb½

وأقــامت هـــيــئــة األعالم واالتــصــاالت في
مــنــطـقــة الــفـرات األوسط نــدوة حــواريـة
بــالـتــعــاون مع دوائـر حتــســ وحـمــايـة
الــبـيــئــة في الـفــرات األوسط ومــحـافــظـة
ؤيـنة الـناجـمة النـجف عن األشعـة غيـر ا
عـن أبـــراج اإلتــــصــــاالت  حتت عــــنـــوان
(اإلتصال والتواصل في بـيئة آمنة).وقال
مدير مكتب الـهيئة سنـد العابدي (الندوة
التي نـضـمهـا مكـتبـنا في مـنطـقة الـفرات
األوسط بـــالــتــعــاون مـع دوائــر حتــســ
وحماية البيئة  عن األضرار الناجمة عن
نـتشرة في اشعاعـات أبراج األتـصاالت ا
الــــشـــــوارع الــــعـــــامــــة وبـــــ االحــــيــــاء
الـسكـنـية).وبـ ان (الـنـدوة تظـمـنت عدة
محـاور نوقـشت فيهـا األضرار الـناجـمعة
عـن ابـــراج األتـــصـــاالت   الـــتـي تـــبـــعث
ـؤينـة الـناجـمـة من  هذه األشـعة الـغـير ا
األبــــــــــراج فــي الــــــــــنـــــــــــجـف وبـــــــــــاقـي
احملـافـظـات).مـضـيـفـاً (وكـذلك الـتـأثـيرات
الــبـيـئــيـة والـصــحـيــة لـلـهــاتف احملـمـول
وشــــــــبـــــــــكـــــــــاتـه  واإلشــــــــعـــــــــاعــــــــات
الــكـهــرومـغـنــاطـيــسـيـة بــ اإلسـتــعـمـال
والـتـأثـيـر).مـؤكـداً (تـأثـيـرات بـيـولـوجـيـة
ـؤيـنة  والـتي تـسـبـبـها األشـعـة الـغـيـر ا
وكذلك الـتطـرق الى اإلتـصاب والـتواصل
في بيئة آمـنة). وأخيراً فـتح باب النقاش

للحاضرين  في الندوة).
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أربيل

أنا اتظـاهر ...إذا أنـا مواطن .. عبـارة الحد الكـتاب الـعرب خلصت مـعنى التـظاهر
الـسـلمي دون عـنف أو فوضى .. ظـلت عـالقـة في ذهني .. وجـدتهـا تـختـصر مـعنى
الـتظـاهر  وأهـمـيته في حـياة الـشـعوب ..وتـلخص أيـضا مـسـؤوليـة احلكـومات عن

ة) .. تأم هذين احلق معا (التظاهر واحلياة  الكر
نـظمات الـدوليـة  أكدت على حق ـا فيهـا الدكـتاتوريـة  وا دسـاتيـر الدول  كلـها  

التظاهر ..
إذا فـهو لـيس منـة من احلكـومات عـندما تـسمح به  بل واجب عـليـها .. لـكن علـيها
في الوقت نفسه أن تعي أنه رسالة إحتجاج  ضدها عندما تعجز الوسائل االخرى
تظـاهرين .. ومـا علـيهـا غير تـنفـيذهـا فورا.. وعـندها ـتاحـة عن حتقـيق  مطالـب ا ا

يكون التظاهر قد حقق هدفه ..
سميات .. ة للمواطن حق دستوري أيضا عند كل تلك ا واحلياة  الكر

ـارس احلق االول (الـتــظـاهـر) لــوال أن سـلب مـنه احلق فـمـا كــان  لـلـمـواطـن  أن 
ة) .. الثاني (احلياة الكر

وعـندمـا ال تعي احلـكومـات هذه احلـقيقـة وتعـمل بهـا  .. يحـصل التـصادم  وتراق
الدماء   وتـزداد الهوة أكثر بينـها وب الشعوب  ويـحصل االنفصال بيـنهما فيما
بـعــد  وتـفـقــد احلـكـومــات شـرعــيـتـهــا  النه لـيس هــنـاك شيء أغـلـى من االنـسـان

وكرامته ..
ولذلك عـد الكاتب في عنوانه أيـضا  هذا احلق ياتي بعـد حق احلياة .. كالم جميل

عني اعاله ... ومهم يلخص ا
وإعتراف السـلطة بحق التظاهر يفرض عليها توفير احلماية الالزمة للمتظاهرين 
واطـن  أو من وبـالـتالي فـهي مـسؤولـة عن كل قـطرة دم تـراق فـيهـا  سواء مـن ا

تظاهرين .. االجهزة االمنية  حتى وأن يتحمل مسؤوليتها متسللون ب ا
ــفـردات عـلـى االرض تـشـمل كل ـة  ــواطن بـاحلــيـاة احلـرة الــكـر ويــتـرجم حق ا
مرافق احليـاة  وفي مقدمـتها فـرصة الـعمل والتـأم الصـحي ومجانـية التـعليم ..

الخ ..
قـراطيـة فهـو لم  يشارك في والـشعب الـعراقي لـيس إستـثنـاء من تلك الـقاعدة الـد
ـشي  والهرولة أمام االجهـزة االمنية عندما ارس رياضة ا التظـاهر من أجل أن 
ا من أجل ان يتـنزع حقه في احلياة  تظـاهرين  وإ ـفرطة مع ا تستـخدم القوة ا
ـا فيـهـا السـلـطة الـرابـعة من مـسـاعدته في بعـد أن عـجزت الـسـلطـات اخملـتلـفـة  
احلــصــول عــلى هــذا احلق فــلــجــأ الـى االحـتــجــاح ... وأعــلـى درجـاتـه الــتــظــاهـر

واالعتصام..
التظـاهرليس ترفا  أو حالة عبثية  أو هواية  أو نزوة عابرة .. فلم نقرأ في تاريخ
ـة  وخـدمات مـنـاسـبة  وأمن الـشعـوب أن  شـعـبـا يعـيش في بـحـبـوحة عـيش كـر
وإسـتقـرار وراحـة بـال  ويتـمـتع بـكامل حـقـوقه الـدستـوريـة ويـتظـاهـر في الـشوارع

ليصاب أو يقتل!!..
أبدا لم يحصل ذلك  بل له أهداف واضحة لم تعد حتتمل التأجيل ..

واطن اليـوم  بحـاجة الى حزب يـنظـمه  أو يطالب بـحقه  ويـدير شؤونه  لم يعـد ا
ويتظـاهر حتت قيادته ليتـخلص  من معاناته االقتـصادية والسياسـية واالجتماعية 
لكي يسـتغـله هذا احلـزب  فيمـا بعـد  فقد وفـرت وسائل الـتواصل االجـتماعي من

الوسائل ما يعجز أي حزب مهما بلغت قوته وإمكاناته أن يوفرها ..
ـواطنـ  وإن لم يكن فـهذا احلـزب اجلـديد  اذا جـاز التـعبـيـر يتـولى مهـمة جـمع ا
ـصـلـحة  والـتـأثـر بـالـعـامل الـضاغط بـينـهم  رابط حـزبي أو عـقـائـدي عـدا رابط  ا
عـلــيـهم  والـذي يــكـون مـصــدر إحـتـجــاج مـشـتــرك   وقـد تـوضح ذلك جــلـيـا  في
احـتــجـاحـات (الـسـتـرات  الـصـفـر) في فــرنـسـا  والـتـظـاهـرات في عـدد من الـدول

العربية  وغيرها ..
ـتظاهرون  تـمكنوا عن طريـق هذا (احلزب اجلديد) من أن  يـكسبوا الرأي فهؤالء ا
ي العـام  الـداخـلي  ويـحصـلـوا عـلى الـدعم والـتضـامن لـقـضـيتـهم عـلى نـطـاق عا
طالبهم .. بصورة سهلة ومتيسرة .. ولم يكن أمام حكوماتهم  غير أن استجابت 
فليس بـاستطـاعة أي  حزب تقـليدي  أو مـجموعة أحـزاب وحتالفـات وتكتالت على
ؤيـدين والـقواعـد  ولـو على ـي أن حتصل من االعـضـاء وا ـسـتوى احملـلي والـعا ا
ـثال  الذي ـشتـرك في الفـيس بوك  عـلى سبيل ا جزء يسـير جـدا جدا من عدد ا

يضم لوحده اكثر من 750 مليون مشترك ...
ومع ذلك ال يزال هـناك من احلكام  من يتصور أنه  يعيش في  قرية نائية معزولة 
داخل جزيـرة في  محيط  يـصعب الوصـول اليهـا  وأحكم  احلصـار حول نفسه 
لـكنه  لم يـعرف انـه اليـوم كالـنعـامة الـتي دفنت رأسـها في الـتراب وجـسمـها ظـاهر

للعيان ...
هكـذا حال من يتصور أن حركة العالم  لن تصل اليه  أو  لن يكون لها صدى في

داره ..
قـراطية  لـلحـاكم الذي يأتي عـن طريق االنتـخابـات عندمـا ال يعطي ولن تشفع الـد

الشعب حقه واستحقاقه الدستوري ويفي بوعوده .. شواهد كثيرة على ذلك ..
قراطيـة  تنتهي ما أن يـباشر احلاكم بعمـله  لتبدا بعـدها مشروعية شروعيـة الد ا
أخـرى وهي حـقـوق الـشـعب  وحتـسـ وضـعه االقـتـصادي واالجـتـمـاعي وفي كل
وارد  من خالل االنتـاج.. في الزراعـة والصنـاعة واالستـثمار اجملاالت   وزيـادة ا

االمثل  للثروة في تطور البالد ونهوضها .. وتلك هي قيمة الصوت وثمنه .
والـشـعب الذي جـاء بـاحلـاكم  الى الـسـلـطـة هو نـفـسه أيـضـا  قـادر عـلى أن يـعزله
دون أن ينـتظـر الى أن تنـتهي مـدة واليـته   كأن تـكون أربع سـنوات أو اكـثر  ألنه
نحه هذه الثـقة  وليس له القدرة على ظهـر من خالل  العمل  أنه لم يكن  جديـرا 

أن يحقق آماله وتطلعاته ويفي بوعوده ..
قراطية احلقة .. هذه هي الد

وتلك هي الشعوب احلية احلرة التي تعرف حقوقها  وكيف حتصل  عليها ..
والشعب العراقي ليس إستثناء من تلك الشعوب ..

ـة  على أرضه تـناسب ما وليس له مـطالب تعـجيـزية غيـر أن يعـيش حيـاة حرة كر
حباه الله من نعمة كبيرة ..
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من جميل ما قرأت ..
أجـمل ذكــريـات الــطـفـولــة .. إنك تـنـام فـي أي مـكـان في

نزل .. ولكنك تستيقظ وأنت في سريرك .. ا
ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا ..
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ـهـاتـمـا غـانـدي في اربـيل عـاصـمـة اقلـيم اقـامـة نـصب تـذكـاري لـلـزعـيم الـهـنـدي ا
ر بها كردستان يحمل اكثر من رسالة ومعنى خصوصا في هذه الظروف التي 
نطقة بشكل عام فقد شهد يوم الثالثاء 17 أيلول-سبتمبر 2019 ازاحة العراق وا
رئـيس اقلـيم كـردسـتان نـيـجيـرفـان بارزاني الـسـتار عن نـصب غـاندي في حـديـقة
(بـارك ســامي عـبـدالـرحـمـن) وسط اربـيل بـحـضــور عـدد كـبـيـر مـن الـشـخـصـيـات
ـسـؤول و الـيـوم االربـعاء 2 تـشرين اول-اكـتـوبـر وضع اكـالـيل من الـزهور وا
تـحدة فى ي ل الالعنف الـذي اقرته اجلـمعـية الـعامـة لأل ا احـتفـاألً بالـيوم الـعـا
 15يـونيو  2007 باإلجـماع على قـرار قدمته الهـند وساندته  142دولـة باعتبار يوم
International Day of)"ي لالعنف وافق  2 أكـتوبـر "الـيوم الـعـا مـيالد اغـانـدى ا
ـهاتما  (Non-Violenceهو يـوم يتم االحتفـال فيه وهو نـفس اليوم الـذي ولد فيه ا
غانـدي زعـيم حـركـة اسـتقالل الـهـنـد ورائـد فلـسـفـة واسـتراتـيـجـيـة الالعـنف وهو

مناسبة لنشر رسالة الالعنف عن طريق التعليم وتوعية اجلمهورباهمية السالم.
ثل هـذا احلدث تغـييرا غانـدي في اربيل مديـنة االمان والـسالم والتسـامح حيث 
وحتـوال في هـذا اجلـزء من الـعـالم ونـقصـد (اقـلـيم كـوردسـتـان) الـذي تـعرض الى
اقسى واشـرس واعتى انواع الظلم والعنف بكل انواعه واشكاله والذي وصل الى
حـد جرائم االبـادة اجلمـاعيـة(اجلـينـوسايـد) واستـعمـال االسـلحـة الكـيمـياويـة ضد
شعبـه وكان على الدوام مسرحا حلروب ومعارك كل حكومة وحاكم جديد للعراق
يـجـرب قـوته وسـطـوته  لـكن ارادة اخلـيـر وحب الـسالم والـتـسـامح تـغـلب وتـطـبع
نطقة رفـضاً للعـنف بكل اشكاله وهو شعب االقلـيم بحيث جتعـلهم اكثر شعـوب ا
ـان اقلـيم كـوردسـتان في 21 حـزيـران-يـونـيو2011 الى تـشـريع قـانون مـا دعا بـر
مـنـاهـضــة الـعـنف االسـري رقم  8 لــسـنـة  2011 في حـ مـازال مـشـروع قـانـون
الـعــنف االســري يـرواح مــكـانه في مــجـلـس الـنــواب الـعــراقي وايـضــا عـلى بــعـد
وصل بـاقـامـة تمـثـال لـقائـد عـسـكري عشـرات الـكـيـلومـتـرات من اربـيل قام اهـل ا
عـراقي (عـبدالوهـاب السـاعدي) سـاهم بتـحريـر مديـنتـهم وارادوا رد اجلمـيل اليه
ئات ـدينـة لكن الـقوات الـعسـكريـة منـعت ا في تـمثـال بسـيط في احدى سـاحات ا
من ازاحـة الـستـار عن تـمثـال الـسـاعدي ولـيال قـامت قوة مـا بـازاحـة التـمـثال من

مكانه ونقله الى جهة مجهولة.
ـقـاتل عراقي خـوف احلكـومـة او قوى سـيـاسيـة اومـسلـحـة في الـعراق من تـمـثال 
أحبه النـاس ووجدوا فيه بساطـة وشجاعة وانسانـية في التعامل مع ابـناء مدينتهم

ـسـيـطـر عـلى عـقـول وسـلوك يُـبـ حـجم الـعـنف والـتـسـلط ا
الـكـثــيـر من الـذين لــهم سـلـطــة في بـغـداد والــتي شـهـدت
مـشـاهـد عـنـيـفـة في الـتـظـاهـرات الـتي شـهـدتـهـا وبـعض
دن الـعراقيـة  يوم أمس الثالثـاء ا تشرين الـثاني وقتل ا
ـتظاهـرين والقوات االمـنية بـينما وجرح الـعشرات من ا
اقــامـة تــمـثــال لـغـانــدي في اربـيـل يـؤكــد عـلى االنــفـتـاح

والتسامح ونبذ العنف في اقليم كردستان.


