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حــيث  مــنع اســتــيــراد  25 مــادة زراعــيـة
نـبـاتــيـة وحـيـوانــيـة وكـان الـعــراق يـسـتـورد
ـا يـؤثـر الـكـثـيـر من احملـاصـيل الـزراعـيـة و
سـلـبـا عـلى  الــواقع الـزراعي  وان احلـكـومـة
ـدخالت واخملـرجـات الـعـراقـيـة قـامت بـدعم ا
مـعـا بـغـيـة االرتـقــاء بـنـسب االنـتـاج احملـلي)
وفي ختـام اللـقاء اثـنت الـسفـيرة االسـترالـية
عـلى الـنـجـاحـات الــتي حـقـقـتـهـا الـوزارة من
خالل رفع نسب االنتاج  واكدت على متابعة
مـلف اســتـيــراد الـتـمــور الـعـراقــيـة وتــفـعـيل
التعـاون في مجال تـبادل اخلبـرات واالسهام
في تــعــضـيــد دور الــوزارة وعــمــلـهــا ووضع
اخلــطط الــكـفــيــلــة بــزيـادة كــمــيــات االنــتـاج
والـوصــول الى عــتـبــة االكــتـفــاء الـذاتي وان
هنـاك دول عـديدة تـتـطـلع للـتـعاون مع وزارة
الـزراعــة الــعـراقــيــة بـســبب مــا تــقـوم به من

اعمال زراعية ناجحة. 
وأكدت وزارة الزراعة عن مـنع صيد األسماك
وبيعها وتسويقها ب احملافظات تزامنا مع
بــدء مــوسم الــتــكــاثــر في األنــهــار واألهــوار
ـائــيـة كــافـة من اجل تـنــمـيـة ـسـطــحـات ا وا
وزيـادة أعــداد الـثـروة الــسـمـكــيـة في الــبـلـد.
حــيث يــشـــمل الــقــرار مــنـع صــيــد األســمــاك
وبيعـها وتـسويـقها فـي محافـظات (الـبصرة
ـثنـى القـادسيـة والـنجف ميـسـان ذي قار ا
االشــرف) لــلــفــتــرة من  15/2ولــغــايـة 15/4
ومـحــافــظـات (بــغــداد ديـالـى صالح الـدين
االنبار بابل كربالء وواسط) للفترة من 1/3
ولـغـاية   1/5فـضال عن مـحـافـظـات (كـركوك
ونينوى) للمدة من  1نيسان ولغاية  1تموز
. فـيـمـا  اسـتـثــنـاء كـافـة األسـمـاك ـقـبـلــ ا
زارع الـسمكـية (الكـارب العادي البحـرية وا
الـكـارب الـعـشـبي والـكـارب الـفـضي) من هـذا
الــــقــــرار ويــــتــــرتب عــــلى اخملــــالـف لــــهـــذه
التعليـمات عقوبـات قانونيـة. وقال البيان ان
(هـذا الـقـرار يـأتي لـلـمـحـافظـة عـلـى اخملزون
الــســمـكـي وتـنــمــيــة الــثـروة الــســمــكــيـة في

العراق).

بتطـوير قـطاع النـخيل وإنـتاج التـمور ضمن
دائرة الـبـسـتـنة) وبـ احلـسـني ان (الوزارة
استطاعت خالل فتـرة قصيرة ورغم الظروف
الـتي تــمـر بــهـا الــبالد من حتـقــيق االكــتـفـاء
الـذاتي من احلـنطـة والـتـوسع وبـشـكل كـبـير
بـــزراعـــة الـــشـــلـب وبـــذور الـــرتب الـــعـــلـــيـــا
والـوصــول الى عـتــبــة االكـتــفـاء من الــبـيض
والـدجـاج  وتـضـمـ مـوازنـة الـعـام اجلاري

تصدير الفائض الى خارج البالد. 
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كـــمــــا قـــامت الــــوزارة بـــتـــصــــديـــر الـــرمـــان
انيا وسيكون هناك فائض والباذجنان الى ا
نـتجة في البصرة وفائض من من الطماطة ا
الــبــطــاطــا في نــيــنــوى وحــسب الــروزنــامـة
نـتج احملـلي كان الزراعـيـة الفتـا ان حمـايـة ا
وما زال هدفا استراتيجيا للوزارة اي حماية
مايـنتجـه الفالح وعـدم استيـراده من اخلارج
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اســتـــقــبل وزيــر الـــزراعــة صــالـح احلــســني
سعادة السـفيرة االسـتراليـة في بغداد جوان
لودنس لـبـحث تطـوير الـتـعاون الـزراعي ب
البـلدين بـضمـنهـا استـيراد الـتمـور العـراقية
ـتـزايـدة من اإلنـتاج في في ضـوء الكـمـيـات ا
االونـة االخـيـرة بـحــضـور مـسـتـشـار الـوزارة
مـهــدي ضــمـد الــقــيـسي  وقــال بــيـان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امس ان احلــــســـني اكـــد عـــلى ان
(الـــوزارة طـــلـــبـت حـــضـــور فـــريـق عـــمل من
طـلوبة واصفـات ا استرالـيا لـلتـعرف علـى ا
وحتــديــد الــكــمــيــات ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا
ـتعـلقـة بالـتـصديـر سيـما بـعد اللـوجسـتـية ا
االشـواط الــتي قــطــعـتــهــا الــوزارة واخلـطط
الفعالة و عودة الفالح الى بساتينهم التي
هجرت سـابقا وحتـقيق اجلدوى االقـتصادية
ناسبـة لهم وإنشـاء مركز علـمي متخصص ا
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صـدقت مـحكـمـة حتقـيق الـرصافـة في رئـاسة اسـتـئنـاف بـغداد الـرصـافة االحتـادية
ركز .وقـال ا واطـن أقوال مـتهـم اثـن بـإصدار هـويات دون مـستـمسـكات ألحـد ا
اإلعالمي جمللس الـقضـاء األعلى في بيـان تلقـته (الزمـان) امس إن (قاضي التـحقيق
اخملـتص في مـحكـمـة حتقـيق الـرصافـة صـدق أقوال ضـابط ومـوظفـة يـعمالن بـدائرة
واطن دون أي اولـيات لهـا مقابل حـصولهم ـدنية اعـترفا بـإصدار هويـات  األحوال ا

.( على خا
ركـز أن (احملـكـمـة صدقت وأضـاف ا
ــتـهــمــ اســتـنــاداً ألحــكـام أقــوال ا
ـادة  289 من قـــانــون الــعــقــوبــات ا
العراقي). وأصدرت محـكمة جنايات
صالح الــــدين الــــثالثــــاء حــــكــــمـــا
باالعـدام بحق مـدان اشتـرك بعـملـية
خـطف وإعـدام جـمـاعي  13شـخـصـا
في نـــاحــيـــة الـــعـــلم.وقـــال مــجـــلس
الـــقــضــاء األعــلـى في بــيــان تـــلــقــته
(الــزمـــان) امس إن (مــدانـــا اعــتــرف
بـانـتــمـائه لـتـنــظـيم داعش اإلرهـابي
واالشتراك في عمليات إجرامية عدة
بـيـنـهـا حادثـة الـهـجـوم عـلى نـاحـية
الـعـلم عـام  2014 وقـيـام مـجـمـوعـته
باختطاف  13 شخصـا معـظمهم في
األجــــهــــزة األمـــنــــيــــة). وأضـــاف أن
(اخملـتطـفـ  إعدامـهم في مـا بـعد
في مـنطـقـة الـفتـحـة التـابـعة لـقـضاء
بـــيـــجي و نــشـــرهـــا عــبـــر مــواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي). وتــابع أن
(مـــحــكـــمــة جـــنــايـــات صالح الــدين
ـتهم وجدت أن األدلـة كافـيـة إلدانة ا
وقـضت حـكمـا بـاإلعـدام شـنـقـا حتى
ـــادة ــــوت بـــحــــقه وفق أحــــكـــام ا ا

داعش من صالح الــدين صـوب قـرى
العـظيم أكـثر صـعوبـة) الفتا الى ان
ـيـاه حتـولت الى سالح في اغالق (ا
أكـبـر نـافـذة لـلـشـر كانـت تـهدد لـيس
الـعــظـيم بـل ديـالى كــكل وهـو سالح
جـديـد في مـواجـهـة االرهـاب االسود
ـناطق وبـ العـبـيـدي ان (مـشكـلـة ا
هجـورة في صالح الدين يـستدعي ا
ايـــجــاد حــلــول جــذريـــة لــهــا ألنــهــا

حتــولت  إلى بــؤرة خــطــيــرة جتـذب
الــيـهــا مـســلــحي داعش من مــنـاطق
مــتــفــرقــة من الــبالد وتــشــكل خــطـر
مـباشـر عـلى امن الـقـرى احملررة في
الـــعـــظـــيم  حــيـث  أن الــنـــاحـــيــة ال
يفـصلـها عن االرهـاب سوى احلاوي
ثل امتدادا لنهر العظيم)  . والذي 
ومن جــانب آخــر قـال مــديــر نـاحــيـة
الــــســــعــــديـــة احــــمــــد الــــزركــــوشي

لـ(الزمان) امس انه (وفق التـعليمات
االخيرة حملطات الوقود سواء اكانت
اهلية او حكومية لم تمنح السيارات
احلـكومـيـة اي كـابـونات خـاصـة بـها
لـلتـزود بـالـوقود يـرافـقـهـا رفض تلك
احملــطــات تــزويــدهــا بــالــوقــود دون

وجود كابون).  
واضــاف الــزركــوشي ان (احملــطـات
ترفـض تزويـد الـسيـارات احلـكومـية

الرابـعـة من قـانون مـكـافحـة اإلرهاب
رقم  13لسـنة 2005 ) كمـا أكـد رئيس
مجـلس نـاحيـة الـعظـيم في مـحافـظة
يـاه اغـلقت أكـبر نـافذة ديالى بـان ا
لـلـشر تـهـدد أغـلب مـنـاطق احملـافـظة

دون استثناء. 
ÁUO   U öÞ≈

وقـال رئيس اجملـلس مـحـمد ضـيـفان
العـبـيدي لـ (الـزمـان) امس انه  (قبل
اســابـــيع مـــعـــدودة كـــان مـــســـتــوى
ياه من سد العظيم صوب اطالقات ا
نــهــر الــعـظــيم وصــوال الى مــنــطــقـة
احلاوي في أطـراف النـاحيـة يتراوح
من  20-15متـرا بالـثانـية ما ادى الى
ــنـســوب في احلـاوي) . انـخــفـاض ا
وأضـــــاف الــــعـــــبـــــيـــــدي  أن  (هــــذا
ـسـلـحي االنـخـفــاض سـهل الـعـبــور 
داعش واالنـــتــقـــال من صـالح الــدين
صوب قـرى العـظيم احملـررة ما خلق
معضـلة امنـية وأشار الـعبيدي  إلى
أن (االطالقــات ارتـفــعت مــؤخـرا الى
 75مـترا بـالـثـانيـة وهـذا االمـر أسهم
ـياه في حاوي في ارتفاع مـناسيب ا
الـعـظـيم بشـكل أصـبح عـمـلـيـة عـبور

بـــالـــوقـــود حـــتـى ولـــو بـــاألســـعـــار
التـجاريـة ما يـجعـلنـا نطـلق حتذيرا
مـبـكـرا من تــوقف شـامل لـلـسـيـارات
احلــكــومـيــة عن الــعــمل اذا مــا بـقي
االمـر عــمـا عـلـيه دون حــلـول داعـيـا
وزارة الـــنـــفـط لـــلــــتـــدخل الــــعـــاجل
واعــتـــمــاد الـــيـــة مــحـــددة لــتـــزويــد
السـيارات بـالوقـود لتـفادي اي ازمة

محتملة).
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تــنــاقل نــاشــطــون عـلـى مــواقع الــتــواصل االجــتــمـاعـي صـوراً
ـتظـاهريـن وهم يقـطعـون الطـريق الرابط بـ مـدينـة السـليـمانـية
ونــاحـيــة عــربت رداً عـلـى (نـقص اخلــدمــات). وأصـدرت وزارة
واصـالت في حكـومـة إقلـيم كـردستـان قـانونـا جـديدا الـنـقل وا
حلــظـر الــتــدخـ لــلـســائــقـ والــركـاب داخـل سـيــارات األجـرة
الـصـغيـرة واحلـافالت وأشـارت الى أن غرامـات مـاليـة بـانتـظار
.وقـالت الــوزارة في بـيــان صـحـفـي امس إن (قـانـوني اخملـالــفـ
حظـر التدخ وتشغيل الراديو دون إذن الراكب داخل سيارات
وحافالت األجرة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من إصدار القرار).
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ــرور وشــرطــة وأضــافت أن (فــرض الــقــرار ســيــتــواله رجــال ا
الية في حزينة حكومة إقليم البلديات على يتم إيداع الغرامات ا
كردسـتان. ويشـمل القـانون األول وفقـا للـبيان "حـظر الـتدخ
في جمـيع سيـارات األجـرة واحلافالت لـلسـائقـ والركـاب على
الـسـواء بيـنـمـا يتـعـلق الـثاني بـالـراديـو داخل الـسيـارة). ووفـقًا
للـقانون اجلديد فانه يـجب إيقاف تشغيل جـميع أجهزة الراديو
ـوافـقـة أو أي أجـهــزة سـمـعـيــة أخـرى ويـحـظـر تــشـغـيـلــهـا إال 
الـراكب.وتــضـمن الــقـرار فـرض غــرامـة مــالـيــة قـدرهـا  10آالف

دينار.
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ـة وأربـعــة جـسـور واجلـسـر الـعـتـيق وحـيـداً يـبـكي ـوصل الـقـد واخـتـفت ا
ـديـنـة: الـعَـتَـميي هـرج األربـعـاء الـسـرجـخـانة ـدارات احلـزينـة ألسـواق ا ا
... ماذا الـدوَّاسـة شـارع حـلب حـديقـة الـشـهـداء شـارع الـكـورنـيش الـقـد
ــوصل بــعـد ثـالث سـنــوات من الــتــحــريــر? أين ذهــبت أمـوال حـدث ألبــنــاء ا
باب في أرضِ الـيّبَاب? ـزايدات الـوطنـية الـزائفة? أ لـليـَّ اإلعـمار? متـى تتوقف ا
ديـنة تـثاقـلـة يقف في مـواجهـة ا ُـجَعـد وخطـاه ا ـوصليُّ بـوجهه الـكئـيب ا ا
عـلى امتداد تـاريخهـا من النمـرود إلى في احلضر إلى مـكتبـة آشور بانـيبال
َانُـهَا إِلَّا قَـوْمَ يُونُسَ لَمَّا ومـعبد خورسـباد. (فَلَـوْال كَانَتْ قَرْيَة آمَـنَتْ فَنَفَـعَهَا إِ
.( عْـنَاُهـمْ إِلَى حِ آمَـنُوا كَـشَـفْـنَـا عَـنْهُـمْ عَذَابَ الْـخِـزْيِ فِي الْـحَـيَـاةِ الدُّنْـيَـا وَمَـتـَّ
ـهجـورة يـعـلـوها ـة واألسـواق ا ـديـنـة القـد ـوصـلي كسـائحٍ بـ خـرائب ا ا
الـغبار في مواجهة مدينته طفـولتِهِ الشوارع التي لم ترتوِ من دماء األبرياء
ــقـاهي ــة ا ــسـاجــد الــقــد قُــتــلـوا ولـم يـعــرفــوا ســبــبــاً لـقــتــلــهم! األزقــة وا
ُـشـوَّهة بـقـاعات األعـراس وجتـاوزات جتار وصل ا ـستـشـفيـات غـابـات ا وا
احلـروب تـلك الـتـحـوالت الــعـمـرانـيـة إلى الـبـشــاعـة واخلـراب تـطـال الـنـفس
اإلنــسـانـيــة وسـلـوكـيــاتـهـا والـشــعـور بـالـقــهـر واإلحـبـاط والــغـضب. مـوصل
شـاعر الـقَرف واخلوف الـتسـامح والتـجارة والـتعـايش السـلمي مـحاصـرة 
والـعنف الديني والـطائفي والقـومي. ال تبكِ يا مـوصليّ أنتَ لم ترَ شيـئاً بعد!
فـاألشرار كما هم أسوأ من ذئابٍ جائعـة ما زالوا وراء اجلدران يتربصون

ُداهمة. فرصةً لالقتحام وا
ــا لن تـعـود! من ــديـنـة وَحــدك لـر وعـلى األســوار وَصَـايـا: ال تــتـجـول في ا
ا سـيجلب أخـبارك? غـادر منزلك كل صـباح وانـظر إلى أهلك نـظرة وداع ر
لن تـراهم مرَّةً أخرى! اكـتب قائمـة بأسمـاء الدائنـ واتركهـا قرب التـلفزيون.
ا جاؤوا لـنجـدتك! ال تنزعج إذا ال تـخف من نقطـة تفـتيش جديـدة وطارئـة ر
سـؤول فهـو ال يعـرفك وال يقصـدك إنَّمـا يريد أهـانك أحد أفراد حـمايـات ا

! ال تخف من صوت إطالقات نارية مباغتة!  التعبير عن خوفهِ وضياعهِ
هـذه أعراسنا ومآتمـنا ال تكتمل إال بـالنار! ال تخف إذا اتصل بكَ رقم غريب
وت فلن ينفعك الفَرار! ال تنزعج إذا رفضَ ضابط ال تخف إذا هدَّدك واجه ا
الـشرطـة تـسجـيل شـكـوى! وال تغـضب إذا سـخر مـنك قـاضي الـتحـقـيق وهو

يريك رسائل التهديد التي تصله كل صباح! 
! لن يـفهمَ أحـد خوفك! هم ال تـناقش الـقاضي فـالقـضايـا كثـيـرة والوقت ثـم
خـائـفــون أكـثـر مـنك! أنـت الـذي ولـدت في احلــروب وتـعـيـشــهـا كل حلـظـة ال
يـعرف قلبـك اخلوف إال عند الـلحظـة األولى! قد يلـومك اجلميع ويـسيئون بك
الـظن باللوم والتعنيف ويتهمونك باجلنون والكذب والقسوة امضِ في سبيلك
وال تـتـرك مـجـاالً لـلـشـك في قـلـبك. حـ يـتـجـرأ عــلـيك مَنْ ال يـدفعُ عن نـفـسهِ
األذى جتـاهله. ألنَّك فـهمـت شيـئاً من جتـارِبَ الشـعوب واألفـراد من جتارِبَ
ـدينة بالتأكيد لن تقع في األخطاء عينها. بالتأكيد لن تغضب وإذا غضبت ا

فالصَّمت والسكون.
وصل أنَّ سـاكن دهوك يـفتح الـباب ومن هـول الصَّـدمة قـد يظن أحـد أبنـاء ا
يـجد برمـيل النـفط األبيض بـاالستعـداد بعـد االستراحـة والكـهرباء 24 سـاعة
أو عـشرين والـرخص في األسـواق واحلب في الشـوارع والـعصـافيـر على
ات الرمل ـبي. والفـلـوس كثـيرة مـثل الـرز وحبـَّ بي  ـبي  األشـجار غـنت: 
ـا تظن دهـوك أو بـعـضـاً مـنـهـا كذلك او وال تـوجـد بطـالـة وال يـوجـد فـقـر. ر
بـعـضـاً من ذلك ولــيس األمـر كـذلك إلى حَـدٍّ مـا ولــكن لـيس تـمـامـاً. كل مـا
هـنــالك: دهــوك أنـظف وبــالـتــالي أجــمل وال عالقـة لــبـلــديـة
ـوصل. وال يـوجـد رقـيب دهـوك إال بـقـدر عالقـة بـلـديـة ا
ــاء وعـــقب فـي دهــوك عـــلـى كل فـــرد يــرمـي قــنـــيـــنـــة ا
الـسـيـجـار ونـفـايـاته أمـام بـيت جـارهِ! وفي دهـوك ثـمـة
هـدوء أكبـر وطـمأنـينـة أكبـر فـاألمن يبـدأ من الداخل

والنظافة كذلك.

هي ذي قار مدينة التنوير البشري  وحاضنة أولى الرساالت السماوية .
مـنها بدأت كـلمة امنـوا بالواحـد األحد فهو اخملـلّص من ثنائـية التفـكير  وهو
متدة الى عمق التاريخ الهادي الى التفريق ب احلق والباطل  من ارضها ا

عرفة باحلق . . ظهر أبو األنبياء النبي إبراهيم وسجل أولى خطوات ا
عـرفة  ديـنة كـانت حركـة التـاريخ قد مـشت اخلطـوة األولى نحـو ا من هـذه ا
ومـنها وفيها اختلطت صـراعات الفكر البشري نـحو حتديد مسارات التكوين
ديـنة  إال قـصود لـتاريخ وحـاضر هـذه ا اإلنـساني  وبـالرغم من اإلهـمـال ا
إنـها ظلت شـاخصة في عـقول البـشريـة  ألن منهـا وبها بـدأ التاريخ  ومـنها

عرفت البشرية عوامل التكوين اإلنساني .
لـيست مصادفة ابـداً أن تبدأ أولى احلركات الـنهضوية  من ذي قـار  ففيها
ومـنهـا كـان الزعـيم الـشـيوعي الـشـهـيد فـهـد يشـكل خاليـا الـتصـدي الـوطني
لالسـتعمار  وينشد اغنـية السالم لكل البشريـة  كما ليس مصادفة ابداً أن
اضي بنشر ناضل فؤاد الركابي في اخلـمسينات من القرن ا يـبدأ الشهيد ا
الـفكـر العـروبي الـوطني  وانـشأ أولى حـلـقات حـزب البـعث  ثم مـنهـا مديـنة
الـنـاصــريـة تـخــلى عن قـيـادة احلــزب وقـاد مع هــاشم عـلي مـحــسن احلـركـة

االشتراكية العربية.
عرفة والفـكر والفن واالدب والنضال معاً  وسـتبقى كذلك كونها هي مـدينة ا
والدة ومـا يجري االن من نهـضة شبـابية لم يـعرف مثلـها التـاريخ هو امتداد

لصيرورة التكوين األولى .
(ولك يـاريل الجتعـر خـاف تفـزز الشـهيـد) مع االعـتذار لـلفـنـان القـدير الـياس
خـضر هم مـجمـوعات من الـفتـية اعـلـنوا الـثورة عـلى السـلطـة التي ال تـعرف

سوى ذاتها وعلى نظام تخطى كل حدود االنتماء للوطن .
شـباب الـثورة  يـواجهـون بصـدور عاريـة  رصاص وحرائـق الفاشـل  ولم
ولن يتراجعوا عن مشروع التغيير  همّ رغم حداثة أعمارهم كانت تشوفاتهم
ـستـقبل لـلشعب كـله  اكثـر دراية ووعـيا  من هؤالء لـلحاضـر ورسم طريق ا
ــال الـعـام لــلـدولـة عــوامل تـهـد لــكل الـنـاس الـذين جـعــلـوا من الـســلـطـة وا

وتخريب لكيان الدولة .
إن من كـبـائر األمـور أن حتـرق خـيم الشـبـاب وقـتل بعـظـهم  لـكونـهم طـالـبوا
ـواطنة وافساد روح االنـتماء للوطن بتـغيير هـيكلية سـلطة بنـيت على تخريب ا

وتسهيل احلّرمنة والفساد .
ـمـنـوعات الـوطـنـية واألخالقـيـة واإلنـسانـيـة  تـبقى مـهمـا تـوغـلوا في ركـوب ا
حـركة الشباب الـتغييــريـة في ذي قار الثورة وفي كل ساحـات الرفض متقدة

متصاعدة.
لـقد سجل أهلنا في ذي قار أروع التضامن مع شبيبة االنتفاضة  ومن يرى
ـلـكــون من وسـادة وبــطـانـيـة ورغــيف خـبـز الــنـسـاء والــشـيـوخ يــحـمـلــون مـا
لـيعوضوا ماحرقه الفاشلون في السلـطة ومن معهم  ليدركوا إن شعباً كهذا
ــرجـعـيـة فـي مـحـاربـة اإلرهـاب  الـذي اسـتـجــاب في الـلـحــظـة األولى لـنـداء ا
والـتصدي لـداعش وحمـاية الوطن لم ولن يـتخلـوا عن شبـان االنتفـاضة وهذا

ما حصل .
ـطالب اجلـماهـير  وليـعلم لم يـعد هـناك حل امـام السـلطـة سوى االسـتجـابة 
اجلـمـيـع كـلـمـا زادت حــجـوم الـضــغط  يـقـابــله اإلصـرار عـلى

ضي بالثورة . ا
ركـبة على ذي قـار وقعت ورقة اخلـالص من السلـطة ا
ذهبـية  فال جدوى من القتل احملـاصصة والعرقـية وا
وحـرق اخليم  إال باخلـضوع إلرادة الشـعب والدخول

شروع عبر االنتخـابات النـزيهة. الى التنافــس ا
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ـدني الـعـراقي بـالـتـنــسـيق مع سـلـطـة الـطـيـران ا
دني الـدولي باجراءات شـرعت منظـمة الطـيران ا
ـرحلة األولى لبرنامج التدقيق على السالمة في ا
الــعــراق وأكـد مــديــر عـام الــســلـطــة عــلي خــلـيل
إبـــراهـــيم في بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس أن
(الـبـرنـامج يـتضـمن سـبـعـة عنـاصـر أسـاسـية في
دني - إجـراءات الـسالمة وهي قـانون الـطيـران ا
الـهيكل التنـظيمي - عملـيات الطيران - اإلجازات
طـارات - صالحـية الـطائرات - والـتراخـيص - ا
الحــــة اجلـــويــــة).  مـــشــــيـــرا الى ان (فــــريـــقـــا ا
ـدني الـدولي مـتـخـصـصـا من مـنـظـمـة الـطـيران ا
يـقوم حالـيا بدراسـة الوثائق اخلـاصة بالـعناصر
ــذكـــورة وبــالــتــنـــســيق مع قــسـم الــسالمــة في ا
ــؤمـل أن تــنــتـــهي إجــراءات الـــســلــطـــة).  ومن ا
الــتــدقــيق نــهــايــة شــهــر شــبــاط اجلــاري والـذي
ســيـتــبـعـه إعـداد خــطـة عــمل وفــقـا لــنـتــائج هـذا
الـتدقيق.  واضاف أن (هـذا التدقيـق يعد اخلطوة
دني األولى لـتـطـوير إجـراءات سـلـطة الـطـيـران ا
من حـيث اإلشراف على سالمـة الطيران وتـنفيذا
خلــطـتـهـا الــتي وضـعـتـهــا مع مـنـظــمـة الـطـيـران

ـعـاييـر الـدولـية ـدني الـدولي لـتـطبـيق جـمـيع ا ا
ـطـلـوبـة). من جـهـة أخـرى أعـلن مـسـاعـد رئـيس ا
مـنـظـمـة مـنطـقـة أرونـد احلـرة لـلشـؤون الـثـقـافـية
ـحافـظـة خوزسـتان واالجـتـماعـيـة والسـيـاحيـة 
االيــرانـيـة عن تـسـهـيـل دخـول الـسـيـاح األجـانب
خاصة العراقي إلى مدينتي آبادان وخرمشهر. 
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ـلـحـق االقـتـصادي وخالل اجـتـمـاع مـشـتـرك مع ا
ومــســاعـد الــقــنـصـل اإليـرانـي في الـبــصــرة قـال
ـنظـمـة قدرت الـله طـمـيمـيان إن مـسـاعد رئـيس ا
(من اإلجـراءات الـتي  اتـخـاذهـا إزالة الـعـقـبات
من أمــام الــســيــاح األجـانـب خـاصــة الــعــراقــيـ
لـزيــارة مـديـنـتي آبـادان وخـرمـشـهـر".وأضـاف أن
(الــسـيـاحــة الـطــبـيـة والــديـنـيــة وأسـواق آبـادان
وخـرمـشـهـر تـعـتـبـر جـذابـة لـلـسـيـاح الـعـراقـيـ

خـاصـة محـافظـة الـبصـرة) مـشيـرا الى ان (إزالة
يزا في ـكنها أن تلعب دورا  الـعقبات الراهنة 
نطقة). زيد من السياح لهذه ا سياق استقطاب ا
وتــابع أنه (ســيـتم قــريـبــا افـتـتــاح بـنـك أو مـركـز
صـرافة في منفذ شلمجة احلدودي وسيجري من
خالل هــذه اخلـطـوة حل مــشـكـلــة تـبـادل الــعـمـلـة
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