
وزارته. وقـال عـلى صـفـحـته في االنـتـرنت
(انه وجه بتعليق قرارات االجتماع االخير
لـلــهـيـئـة كــونـهـا لم تــعـرض عـلــيه بـسـبب
سـفره خـارج الـعـراق في اعـمـال رسـمـية).
وكــانت الـهــيــئـة قــد قـررت في جــلــسـتــهـا
ـاضي االلـتزام الـرابـعة بـتـاريخ  29 اب ا
ــدارس ــادة  56 من نــظـــام ا بــاحـــكـــام ا
عدل التي الثانوية رقم  2 لسنة  1977 ا
نصت على فصل الـطالب اذا رسب سنت
في صف واحد مهما كانت االسباب اال اذا
لم يشـترك في امـتحـان اخر الـسنة بـسبب
ــؤيــد بــتــقــريــر طــبي رســمي او ــرض ا ا
السـبـاب قـاهـرة خارجـة عـن ارادته تـقـرها
وزارة التـربية ويـستـثنى من ذلـك ويسمح
لـلــطالب الــذين رســبـوا ســنــتـ في صف
ــدارس الــثـانــويــة الــنــهــاريـة واحــد في ا
هنيـة ولم يتجـاوزوا الثامـنة عشرة من وا
ـدارس الـعــمـر بـالــدوام سـنــة ثـالــثـة في ا
ديـرية العامة لـلتربية سائية وتـتحمل ا ا
ساءلة القانونية في حالة مخالفة احكام ا
ـــادة. كــــمـــا قـــررت الــــهـــيــــئـــة في هــــذه ا
اجتمـاعهـا ايضـا الوارد في كـتاب الوزارة
خـــــطـــــأ بـــــرقم  19020في  30/8/2018 
اجلــــلـــســــة الــــرابـــعــــة في (29/4/2018)
ــشــمــولــ بــالـغش الــســمـاح لــلــطــلــبـة ا
واد في اجلـماعي اداء االمـتـحـان بـكـافـة ا
ـديــريــة الـعــامـة الــدور الـثــاني وتــكـلـف ا
لالشــــراف الـــتـــربـــوي بـــالـــتــــحـــقـــيق مع
ـقـصـرين الـذين تـسـبـبـوا بـوقـوع حاالت ا
الـغش اجلـمـاعي واتـخـاذ اشـد الـعـقـوبات
االنضباطـية واحالتـهم للمحـاكم اخملتصة
قصرين من ايـة اجور مستحقة وحرمان ا
ـراقـبـة واالشـراف في ـا يـتـعــلق بـا لـهم 
االمـتـحـانـات وايـة اجــور مـسـتـحـقـة لـهـذا
الـسـبـب. كـمـا قـررت الــهـيـئـة الــغـاء نـظـام
ـرقم ـعمم بـقراري الـهيـئة ا احملاوالت ا
 12743 في  11/8/2015 و 2309 في
 26/1/2017  وقررت الهيئة ايضا دمج
مــادة الـتــربــيــة االسالمــيـة ومــادة الــلــغـة
ــتــوسط في الــعــربــيــة لــلــصـف الــثــالث ا
االمتحان الوزاري في فحص واحد ودمج
مادة الـكـيـمـياء والـفـيـزياء لـلـصف الـثالث
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من جديد و صرف مسـتحقات  اكمال
مـر الـثاني لـتـسهـيل عـملـية تبـلـيط ا
الــــســـيــــر ولــــلـــحــــفــــاظ عـــلى أرواح
ـتــلــكــاتــهم ولــيــكـون ــواطــنــ و ا
نظر الذي يليق بدولة العراق امام با
الــزائــريـن في ضــوء الـــتــطــور الــذي
يـشــهـده الـعــالم بـالــوقت احلـاضـر) .
ومن جـانب آخر اعـلـنت رئـيس جلـنة
جـلس مـحافـظـة ديالى امل الطـاقـة 
عـمـران  انه ( عـقـد اجـتـمـاع جلـنة
الـطـاقـة في مـجــلس مـحـافـظـة ديـالى
بـحـضـور جلـان الـطـاقـة في اجملـالس
احملليـة لألقضيـة والنواحي) مـشيرة
الى انه ( وضع الـيــة نـظـام الـعـداد
ولـدات) .  واضافت عمران لــ لعمل ا
(الـزمــان)  انه  ( االتــفــاق عـلى ان
يـــكــون ســـعـــر الـــوحــدة  40 ديـــنــار
للـسـاعة الـواحدة واعـتـبارا من االول
من شهر ايلول اجلاري   اضافة الى
تفعيل دور جلـان الطاقـة في االقضية
ــبــاشــر من والــنــواحي واالشـــراف ا
قبـلـهم) .  ودعت رئـيس جلنـة الـطاقه
 الى (مراقبة ومتـابعة عمل احملطات
احلكـومـية واالهـلـية في حـالـة وجود
مخـالـفات او مـعوقـات لـغرض اتـخاذ
االجراءات  الـقـانونـيـة بـحقـهم  وفـقا
للضوابط والتعلـيمات الصادرة بهذا

اخلصوص) .
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من جـهــة اخـرى اعــلـنت مــديـر دائـرة
ــهــجـرين فـي مـحــافــظـة الــهـجــرة وا
ديالى ابـتـهال الـدايـني ان  (دائرتـها
اعـدت بــرنـامـجــا انـسـانــيـا مــتـكـامال
لشمول العدد االكـبر من العائدين في
سـاعدات عمـوم مـناطق احملـافظـة بـا

االنــســانـــيــة الــتـي تــردهــا من وزارة
ـــهـــجــريـن) . واضــافت الـــهــجـــرة وا
الـدايـني  لــ (الــزمـان)  ان (كـوادرهـا
يـدانيـة قامت بـإغاثة  1350 عائلة ا
عائـدة لناحـية الـسد الـعظـيم التـابعة
ـــســاعـــداتـــهــا لـــقــضـــاء اخلـــالص 
االنــسـانــيــة)  اضــافــة الى  (شــمـول
 700عائله نازحه عائدة في قرى

شــروين  قــريـــة شــيخ جنم وحــمــزة
النجم و مـحمـد العلي ومـحمد ال طه
ــنـــصــوريــة ) الــتـــابــعـــة لــنــاحـــيــة ا
ــســاعــدات االغــاثــيــة)  . وبــيــنت بــا

ـــســاعــدات الــتي  الــدايــني  ان (ا
توزيعـها  تـضمنت سـله غذائـية لكل
عــائــلــة عــائـــده  مــشــيــرة الى انــهــا
ـسـاعــدات عـلى مـســتـمــرة بـتـوزيـع ا
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بيروت

ارتـــــفــــاع مـــــعــــدالت رمـي األوســــاخ
والنفايات فيه من قبل بعض الدوائر
واطن الساكن بالقرب منه او  وا
من الذين لديهم محالت واكشاك على
جانبيه). واكـد مدير بـيئة ديالى  ان
(كـوارهم الــفـنـيــة مـسـتــمـرة بـإجـراء
الـفـحـوصـات اخملـتـبريـة عـلى جـمـيع
االنهـر الـتي تـغـذي محـطـات اإلسـالة
في عـمـوم مـنـاطق احملـافـظـة حـفـاظا
واطـنـ ومنع انـتـشار على صـحـة ا
االوبئة واالمراض وخاصة االمراض

االنتقالية منها) .
jOK³ð ‰UL «

وطـالــبت جلـنــة االعـمـار فـي مـجـلس
ـركـزيـة مـحـافـظـة ديــالى احلـكـومـة ا
بـصـرف مـسـتـحــقـات  اكـمـال تـبـلـيط
مر الثاني لطريق بعقوبة ــ بلدروز ا
 فــيـــمــا اكــدت ان الـــطــريق يـــشــهــد
ه يـومــيـا .  وقــال نـائب حـوادث مــؤ
ـجـلس ديالى رئيس جلـنـة االعـمار 
عــــامــــر الـــكــــيـالني لــ (الــــزمـــان) ان
ـــاضــيــة (احلــوادث خالل الـــفــتــرة ا
كثرت عـلى طريق  بعـقوبة  –بلدروز
نتـيـجة لـقـدم اكـسائه ووجـود احلـفر
والتعرجات عليه   ,اضافة الى كونه
ـــــر واحـــــد لــــلـــــذهـــــاب واإليــــاب)
ركبات واضاف الكيالني أن  (آالف ا
 تـمـر يـومـيــا بـطـريق  مـنـدلي مـرورا
بقـضاء بـلـدروز   وصوال الى  قـضاء
ببـعقـوبة   وبـالعـكس   ما أدى الى
حـصول أضـرار كـبـيـرة في مـنـظـومة
الطـرق)  مـحـذرا  (انـهيـارهـا بـسبب
األوزان الثـقيـلة لـلمـركبـات) . وطالب
نائب رئـيس حلـنـة االعمـار  اجلـهات
عـنـية  ,الى (إعادة تـأهـيل الـطريق ا
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كشـفت مـديريـة بيـئة مـحـافظـة ديالى
عن اجـرائــهـا مــسـوحــات اشـعــاعـيـة
لـلــجــسـور  والــطـرق الــتي تــعـرضت
للـتـفـجيـرات االرهـابـية  ,فيـمـا اكدت
خلوها من التلوث االشعاعي .  وقال
مـديــر بـيــئــة ديـالى عــبـد الــله هـادي
الــــشـــــمــــري  لــ (الـــــزمــــان) امس ان
(شــعــبــة الــوقـــايــة من االشــعــاع في
مـديـريـتـنـا قـامت بـأجـراء مـسـوحـات
اشـعـاعـيــة لـلـمـخـلــفـات الـنـاجتـة من
مـشــاريع تـأهــيل الـطــرق  واجلـسـور
ـــنـــاطق ضـــمـن صـــنـــدوق إعـــمــــار ا
ـــواقع بـــلــدروز احملـــررة في ديـــالى 
وبعقوبة والـتي تعرضت للـتفجيرات
االرهابية اثناء عمليات حتريرها من
قبل القوات االمنية واحلشد الشعبي
بعد ان كـانت مسـيطر عـليـها من قبل
عـنـاصـر داعش االرهـابـيـة). واضاف
الشمري   ان  (عـمليـة الفحص تمت
ـسح اإلشعاعي باستـخدام  اجهزة ا
ديرية). مؤكدا ان (نتائج اخلاصة با
الفحص اظهرت خلـوهما من التلوث
االشــعــاعي).  ومـن جــانب آخــر قــال
مدير بيئة ديالى   ان (فريق فني من
شعـبة اخملـتبـرات   قام بسـحب عدد
ــيــاه من نــهـري  ديــالى ــاذج ا من 
وخريسـان  " ساريـة  " لغرض تـقييم
ـسـتـغـلة مـن قبل واقع مـياه االنـهـر ا
اغـلب مـشاريع جتـهـيـز مـيـاه الـشرب
في احملـافـظــة) . واضـاف الـشـمـري 
ان (نــهــر خــريــســان  " ســاريــة " هـو
ـغـذي الــرئـيــسي جلـمـيع مــحـطـات ا
اإلسـالـة في بــعـقـوبـة وضــواحـيـهـا 
حيث يـعاني من التـلوث الـبيـئي بعد
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تـنـاقش كـلـيــة احلـقـوق الـتـابـعـة جلـامـعـة
تـكـريـت خالل مـؤتـمــرهـا الـعــلـمي الـدولي
الــثـــاني دور الــتـــشــريـــعــات في تـــكــريس
التعايش السلمي واقامة السلم اجملتمعي
قبل .وقـالت الكلية في في اذار من العام ا
ـؤتـمـر بـيـان تــلـقـته (الـزمــان ) أمس ان (ا
سـيــعـقــد بـرعــايـة وزيــر الـتـعــلـيم الــعـالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي يـــهـــدف الـى دراســة
التحوالت التي انـتجتها الـظروف الدولية
على التعـايش السلمي واجملـتمع العراقي
كما انه محاولة التـاثير في تلك التحوالت
وتعـزيز الـتـعايش الـسلـمي واقـامة الـسلم
اجملتمعي من خالل  استخدام التشريعات
ـا يضـمن مـواكبـة التـطورات اخملتـلفـة و
ويـحـفط لــلـمـجـتــمع نـسـيــجه االجـتـمـاعي
ــؤتــمـر يــنــاقش عـددا من واضـاف ان (ا (
احملـاور من بـيـنـهـا مـحـور الـقـانـون الـعام
الـدسـتـوري واالداري واجلــنـائي والـدولي
ــــالي ) واضــــاف ان (احملـــور الــــعــــام وا
دني الثاني هو القانون اخلاص بفروعه ا

ـركـزي واالجـابـات الـتي يـحـتاج الـقبـول ا
اليـها الـطالب وقـال بيان لـلوزارة أمس أن
(هذه االسـئلـة ستـكون مـفيـدة ونافعـة قبل
ـركزي ملءاالستـمـارة اخلـاصة بـالـقبـول ا
للـعام الـدارسي اجلاري ). وكـانت الوزارة
ـباشر في قد اعـلنت عن ضـوابط القـبول ا
كلـيـات الفـنـون اجلمـيـلة وأقـسـام التـربـية
الـفـنــيـة لـلــسـنـة الــدراسـيـة .2019/2018
ــتـحــدث الــرسـمي لــلـوزارة حــيـدر وقـال ا
الـعـبــودي في تـصـريح انه ( ســيـتم قـبـول
الـطـلــبـة من خــريـجي الـدراســة اإلعـداديـة
و أدبي) بـنـسـبـة 50 و إحــيـائي تـطـبـيـقي
ئـة  من اخلـطـة كـقبـول مـركـزي مـا عدا بـا
كـليـة الـفـنـون اجلمـيـلـة في جـامـعة واسط
وقسم الـتـربيـة في كلـيـة التـربيـة بـجامـعة
الـكــوفـة حـيـث سـيـتــوزعـون بــ األقـسـام
ـعدالتهم وخيارات الطلبة) العلمية طبقا 
واضـاف أنه (يــحق لـلـطــلـبــة من خـريـجي
هنية فرع الفنون التطبيقية في الدراسة ا
التـقـد لـلقـبـول على أن ال تـقل مـعـدالتهم
ـئة من خـطة ـئة  وبـنسـبة 25با عن 60با
الـقـبـول كــمـا يـحق لـلـطــلـبـة من خـريـجي
معاهد الـفنون اجلمـيلة ومعـهد الدراسات
وسيـقيـة التـقد للـقبـول على أن ال تقل ا
ئة ئة  وبنسبة 15با معدالتهم عن 60 با

من خطة القبول).
W¹œ«bŽô« qz«Ë«

 وتـابع انه (انه يـحق لـلـطـلـبـة اخلـريـج
ــئــة  األوائل عــلى مــعــهــد الـــخــمــســة بــا
احلــرف والــفــنــون الـــشــعــبــيــة في دائــرة
الـفـنــون الـتـابع لــوزارة الـثـقـافــة الـتـقـد

لـلـقـبـول عـلـى آن ال تـقل مـعـدالتـهم عن 65
ئـة  من خطة الـقبول ئة  وبـنسبة 5با با
ــوهـوبـ مـن خـريـجي فـضال عن قــبـول ا
الــفـرعــ الــعــلـمـي (تـطــبــيــقي إحــيـائي)
ـن ال تـــقـل مـــعــــدالتــــهم عن 55 واالدبي 
ــهــنــيــة الــصــنــاعي ــئــة  والــفـــروع ا بــا
ـن ال تـقل مـعدالتـهم الـتـجاري الـزراعي 
ـــئــة  ولـــديــهم مـــواهب فـــنــيــة عن 65 بــا
ئة  من خطة القبول).   وبنسبة خمسة با
وعلق وزير التربية مـحمد اقبال الصيدلي
قرارات االجـتمـاع االخيـر لهـيئـة الرأي في

توسط في االمتحان الوزاري في فحص ا
واحد ويصبح عـدد الفحـوص الداخلة في
االمـتـحـان الـوزاري سـتـة فـحـوص ابـتداء
من الــــــعــــــام الــــــدراسي .2019 – 2018
وكــانت وزارة االتــصــاالت قـد اعــلــنت عن
قطع االنترنت عن اخلدمة في العراق بدءا
من  2   ايـلــول ولـغـايــة الـعـاشــر مـنه من
الــســاعــة  6 –  4صــبـــاحــا بـــســبب اداء
توسطة واالعدادية رحلت ا امتحانات ا
الــوزاريـة. واصــدرت الــوزارة تـوضــيــحـا
بـشـأن الـســمـاح لـطـلـبــة الـغش اجلـمـاعي
بــاالمـتــحــانــات الـوزاريــة الــدور الــثـاني
" تورط وبينت أنهـا بقرارها "حـاسبت ا
ولم حتـرم الـطـلـبــة من مـحـاولـة تـعـويض

فرصهم بالنجاح. 
WOLKŽ W½U —

وقالت في بيان امس إنهـا (تؤكد حرصها
العـالي علـى رصانـة العـملـيـة االمتـحانـية
بالتساوي مع احلفـاظ على جهود أبناءنا
الطلــبــة من الـضــيـاع). وأضــافت أن (قـرار
هــيــئــة الــراي بــالــســمــاح لــطــلــبــة الــغش
ـــراكــز ـــكـــتـــشف فـي ا اجلـــمـــاعـي غــيـــر ا
االمـتحـانيـة من أداء االمتـحانـات في الدور
ا جـاء حتقيقـاً للعـدالة من جهة الـثاني إ
وفـسح اجملال البنائنا التالميذ من معاودة
امـتحانـهم من جهة أخـرى) مشيرة الى أن
(الـقـرار جـاء ألن عـمـلـيـات الـغش اكـتـشـفت
ـــراكــز فـي مـــراكــز الـــفـــحص ولـــيـس في ا
االمـتـحـانـيـة وبـالـتـالي هـنـاك مـخاوف من
ــتــفـوق الـى جـانب ضــيــاع حق الــطــالب ا
الــطــالب الـكــسـول). واضــافت الـوزارة أن
(الـسماح بإعادة االمتحان جاء متزامناً مع
شددة بحق الـتأكيد على تنفيذ العقوبات ا
راقـب الـذين سـمحوا او راكـز وا مـدراء ا
تـغاضوا او تواطـؤ في بعض األحيان على
تـــلـك احلــاالت) الفـــتـــة الى أن (الـــلـــجـــنــة
الـدائمة لالمتحانات وكوادر الوزارة العليا
عـمـلت بـشـكل دؤوب مـن اجل احلـفاظ عـلى
رصــانــة الـعــمـلــيـة االمــتـحــانـيــة وتـنفيـذ
الـقــوانـ االنـضــبـاطـيــة الـصــارمـة بـحق
ـسـيـئـ مع احلـفـاظ علـى جـهد الـطـالب ا

واألسرة العراقية في نفس الوقت).    
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ي لـضـحـايـا االخـتـفـاء الـقـسـري وقـد تـقـرّر يـحـتـفل الـعـالم كل عــام بـالـيـوم الـعـا
ـتحدة " االتفاقـية الدولية االحتفـال بهذا اليوم عـقب تبنّي اجلمعـية العامة لأل  ا
تـعـلـقة بـحـمـاية ضـحـايا األشـخـاص من االخـتفـاء الـقـسري" والـتي دخـلت حـيّز ا

النفاذ في العام .2010
لف مـنذ ربع قـرن تمـاماً حـ اختـفى زمـيلـنا مـنصور وكـنت قد انـشغـلت بهـذا ا
الـكـيـخـيـا وزيــر اخلـارجـيـة الـلـيـبي األسـبق فـي الـقـاهـرة بـعـد أن حـضـرنـا سـويّـة
اجـتماع اجلـمعـية الـعمومـية لـلمنـظمـة العربـية حلـقوق اإلنسـان الذي أنـهى أعماله
يوم  6ديـسمبر/كانون األول  1993 وفي الـعاشر من الشهـر ذاته خرج منصور
الكيـخيا ولم يعـد وظلّت غرفته في فـندق السفـير بالدقي مـغلقة إلى الـيوم الثاني

. حيث شاع خبر اختفائه قسرياً
ثقـف العرب هو تشـكيل جلنة في لندن كان اإلجراء األول الـذي اتخذه عدد من ا
إلجالء مـصيـره ترأسـهـا الشـاعـر بلـند احلـيـدري كمـا تشـكـلت جلنـة قـانونـية في
ـتـابـعة الـقـاهـرة من كـبـار احلـقـوقيـ واحملـامـ وعـدد من الـشـخـصـيات الـعـامـة 
قضـيـته.  ولم يجل مـصيـر الكـيـخيـا الذي ظلّ غـامضـاً ومبـهـماً ومـلتـبسـاً إلّا بـعد
اإلطاحة بنظام القذافي حيث بدأت بعض خيوطها تتكشف السيّما بعد اعترافات
مـديـر مــخـابـراته حـيـث  اكـتـشـاف قــبـره في الـعـام  2012 ونـظــمت " الـدولـة"

ية خاصة له. احتفالية تكر
وتلك قصـة مثيرة روى كـاتب هذه السطور فـصولها على حـلقات سواء قبل إجالء
ــوسـوم " االخـتــفـاء الـقــسـري في الــقـانـون الــدولي والـواقع مـصــيـره في كــتـابه ا
العـربي" أم بعده حيث كـان قد اختطف من الـقاهرة ووضع في صنـدوق السيارة
دة  4أعـوام حتى توفي في ووصل إلى طرابـلس و التحقـيق معه وبقي سـجيناً 
الــعـام  1997ولــكــنه لم يـدفـن بل اسـتــبــقي في "ثــلّـاجــة" بـنــاء عــلى رأي إحـدى
العرّافـات التي كان يـستمع إلـيها الـزعيم الـليبي كي ال يـصيبه مـكروه والقـضية
تصلح أن تكـون فيلما سينمائياً درامياً مثيـراً ففيها الكثير من احلبكات الدرامية

تشابكة . ا
ي لـضـحايـا االخـتـفـاء الـقـسـري له دالالت عـديدة من إن االحـتفـال بـالـيـوم الـعـا
أهـمهـا أنه واحـد من أبـشع اجلرائم الـتي عـرفتـهـا البـشـرية وكـان نـظام احملـكـمة
عـروف بنظـام روما لعام  1998 قـد نص على ذلك قبل إقرار اجلنـائية الـدولية ا
ة ال تسقط بالـتقادم وخصوصاً تحدة (2010). ولعل هـذه اجلر اتـفاقية األ ا
بـتأكـيد مـسؤولـية الدولـة عن هذا الـعمل الـشنـيع والشـائن حيث تـمتـد آثارها إلى
ـباشـرة التي تعـاني فوق سـلبـها حريـتهـا من احلرمان أبـعد من حـدود الضـحية ا
من احلـمــايـة الـقــانـونـيــة الـتي هي حـق أسـاسي لإلنــسـان وتـشــمل آثـار عـمــلـيـة

االختفاء القسري ذوي الضحية أيضاً.
وهكذا تـتوّسع دائرة الفـعل لتشـمل ضحايا آخـرين السيّمـا وهم يجهلـون مصير
الـضحـايـا اخملـتـف أكـانـوا عـلى قـيد احلـيـاة أم فـارقـوا احليـاة? وقـد تـطـول هذه
الـفـتـرة فـتـتـرك آثـاراً نفـسـيـة واجـتـمـاعـيـة وقـانـونـيـة ومـاديـة عـلى ذوي الـضـحـية
خصوصـاً إذا كان اخملـتفي هـو العـائل األساسي بـالعائـلة نـاهيك عن أن الـعديد
من البلـدان التي تنتشر فيها ظاهـرة االختفاء القسري وهي تزيد على   63 بلداً
ـترتـبـة عـلى هـذا الفـعل الـشـديد ال تـوجـد فـيهـا تـشـريـعات قـانـونـية تـنـظّم اآلثـار ا

القسوة وإن وجدت فهي غير كافية ورادعة.
والـداللــة األخــرى تـشــيــر إلى أن االحـتــفــال يـنــبّه إلى ضــرورة االرتـقــاء بــالـوعي
بـخطـورة هـذه الـظاهـرة ومـا تـسبّـبه من أضـرار بـاجملتـمـعـات وعلى مـصـيـر عالقة
الفرد بـالدولة وبـقضيـة احلرية والـتنـمية والـسالم اجملتمـعي وحكم القـانون األمر
الذي يـتوجب على  البلدان الـتي لم توقع أو وقعت ولم تصادق عـلى هذه االتفاقية
ومـنهـا الـعديـد من الـبلـدان الـعربـيـة واإلسالميـة أن تـستـكمـل اإلجراءات اخلـاصة
على الـصعيـد الداخلي  فحـتى اآلن صادقت على االتـفاقية   49 دولـة وانضمت
سار علـماً بأن البلدان العربية هي أكثر البلدان حاجة إلى هذا ا إليها  58 دولة 
الــقــانــوني  خــصــوصــاً وهي تــعـاني مـن تـفــشي اإلرهــاب والــعــنف والــنــزاعـات
واحلروب  األهلـية واختـفاء عشرات اآلالف من الـبشر السيّـما بعد هـيمنة داعش
ـوصل والرقة كـما لم يجل مـصير عـشرات اآلالف في ليـبيا والـيمن األمر على ا

لف بجدية كبيرة. الذي يقتضي التعاطي مع هذا ا
تحدة قد أولت  اهتماماً مبكّراً بظاهرة االختفاء القسري ففي عام وكانت األ ا
 1979  أصدرت قراراً بعنوان " األشخاص اخملتفون" أشارت فيه إلى القلق

تّصـلة بذلك. وفي العام تزايـد بخصوص االختـفاء القسري والـتقارير الـدولية ا ا
عني تحدة الفريق العامل ا  1980 أنشأت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لأل ا

ـتـابـعـة حـاالت االختـفـاء الـقـسـري. وفي الـعام  1992أقـرّت اجلمـعـيـة الـعـامة "
إعـالن بـشـأن حـمـايـة جـمـيع األشـخـاص من االخـتـفـاء الـقـسـري  غـيـر الـطـوعي"
ـة مـسـتـمـرة تـضـمن  21 مــادة واعـتـبـر اإلعالن أعـمـال االخـتـفــاء الـقـسـري جـر
ي حلقوق ـؤتمـر العـا بـاستـمرار مرتـكبـيهـا التـكتم عـلى مصـير الضـحيـة وكان ا

ـنــعـقـد في فـيـيـنـا  الـعـام  1993 قـد طـلب من جـمـيع اإلنـسـان ا
الدول اتخـاذ التـدابيـر الفـعّالة بـغيـة الوقـاية من األفـعال التي
تــسـفــر عن االخـتــفـاء الـقــسـري.ولــعلّ الـداللــة األخـيـرة هي
ضـرورة إبـقاء قـضـية االخـتـفاء الـقـسري فـي دائرة الـضوء

ألن اخلاطف يريدونها أن تدخل دائرة النسيان .

×h∫ موقع تفجير يجري فحصه من االشعاعات

والــتــجــاري والــدولي اخلــاص واالحــوال
ـــرافـــعـــات ـــواريث وا الـــشـــخـــصــــيـــة وا
ـشاركة واالثبات ) وحدد البـيان شروط ا
ؤتـمر على ان (اليـكون البحث في اعمال ا
ـشـاركـة به في ـقـدم قـد سبـق نـشره او ا ا
نــدوة او مــؤتــمــر وان الــبـحــوث تــخــضع
ـشاركـة الكـثر من لتـقـو عـلمي ويـجـوز ا
بـــحـث عـــلى ان اليــــزيـــد الـــبــــحث عن 25
صـفـحـة مــطـبـوعـة مع قـرص  – سـيدي -
وان اخـر موعـد لـتـسـلـيم الـبـحوث  15من
قـبل ويـنبـغي ان يتـضمن كانـون الثـاني ا
الــبـــحث خالصـــة بــالــلـــغــتــ الـــعــربــيــة
ـؤتـمـر شـكل واالنـكـلـيـزية ) وتـابع ان ( ا
ثالث جلـــــان االولى حتـــــضــــيــــرة العــــداد
ؤتمـر والثانـية علـمية والـثالثـة اعالمية ا
تـخـصصـ في الـكلـية من التـدريـسيـ ا
ـؤتــمــر مـعــرضـا وســيـقــام عــلى هـامـش ا
ـنظـمة للـكتاب ) مشـيرا الى ان (اجلـهة ا
شارك تتحمل نفقـات االقامة للبـاحث ا
ؤتمر من الـذين تقبل بحوثهم في اعمال ا
). فـيـمـا اطـلـقت الـوزارة صـفـحـة االسـئـلـة
الـشـائــعـة بـشـان الــتـقـد عــلى اسـتـمـارة
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تـشهـد صفـحـات التـواصل االجتـمـاعي حربـا غيـر مـقدسـة عبـر تـغريـدات عراقـية
ـنضـبـطة في مـبـاراة  لكـرة القـدم تـكشف وجزائـريـة على خـلـفيـة الـهتـافـات غيـر ا
ـعلومات ودور ولالسف الشـديد ترسيـخا خلطـاب الكراهـية وسوء الـفهم ونقص ا
خطيـر لعنـاصر التـطرف لتـسمـيم العالقات بـ البلـدين خدمة لـداعش والصحاب

ريضة . االجندات ا
 مـا حدث يـحتـاج للـحكـمـة والتـعقل الـرسـمي والشـعبي وبـالـتاكـيد فـان احلكـومة
اجلـزائريـة واحتاد كـرة القـدم يـنتـظر مـنـهمـا مبـادرة سريـعـة لالعتـذار والتـوضيح
بـوصف مــاحــدث من جـمــهــور لـنــادي ريـاضـي مـغــمـور مــكــون من بـضــعـة االف
ثلون حتما الـ (42) ملـيون مواطن جزائري يتميزون باالعتدال والعقالنية وقد ال
ـسـنـا ذلك قبـل شهـور قـليـلـة حـ القـيـنـا كلـمـة اجلـامعـات الـعـراقيـة في  جـامـعة
وهـران فـمـجـرد ان ذكرنـا اسم الـعـراق ومـوقـفه من الـثـورة اجلـزائـرية حـتى وقف
ـنصـة احـفاد اجلـميـع على قـدمـيه ولم تتـوقف اكـفـهم من التـصـفـيق وصعـد الى ا
سيسة مسبقا ا ا سؤولة ور الشهداء لـتحية العراق.. وبعد ازمة الهتافات غير ا
و الـتي دفـعت فريق الـقوة اجلـويـة لالنسـحاب.. واعـقـبهـا انطـالق  تغـريدات  غـير
مهذبـة الثارة الكـراهية ب الـشعبـ وصلتنـا رسائل كثـيرة  من اساتـذة جامعات
ومـثـقــفـ وادبــاء وفـنــانـ من مــدن اجلـزائـر اخملــتـلــفـة حتــمل تـعــبـيـرات االسف
ـا حـدث. والتـاكـيد بـان مـا افتـعـلـته مجـمـوعات مـتـطـرفة التـمـثل شعب واالعتـذار 
اضـية ان تـتخـذ موقـفا عـدائيا وحـكومـة اجلزائـر التي رفـضت في كل االحـداث ا

من العراق.
ـاثل في فلـسـط ومـصـر وسيـحدث في  ان مـاحـدث وسبـقـته مواقف واحـداث 
الـعـديد من الـبلـدان العـربيـة واالسالمـية بل وحـدث في اربيل وزاخـو يؤكـد جناح
ـطيـة سيـئة ليس ـتطـرفة واصـحاب االجنـدات في رسم صورة  وسائل الـدعاية ا
عن  العمـلية السياسية وقادتها  بل عن الشـعب العراقي وعمقتها مايراه ويسمعه
الـعـالـم عـبـر الـوســائل اخملـتــلـفـة من قــصص الـفـســاد واخلـطـابــات والـصـراعـات
الـطـائفـيـة القـذرة الـتي يسـوقـها الـسـاسة عـبر فـضـائيـاتـهم والفـضـائيـات الـعربـية
تاجـرة بالفضـائح والطائفـيات ويكون سـاسة الفتـنة من اهل الدار هم من يؤجج ا
ـواطن الـعربي هـذه الصـراعـات وينـقـلـونهـا جلـيوشـهم االلـكـترونـيـة حتى اصـبح ا
ذاهب الـبـسـيط يـعـتقـد ان الـشـيـعة يـكـفـرون صحـابـة الـرسـول ويذبـحـون  ابـنـاء ا
االخـرى ويعـتـقدون ان الـعـراق والية ايـرانـية يـديـرنصـفـهـا السـيـد علي اخلـامـئني
والـنــصف االخـر بــقـبــضـة اتـبــاع االحـتالل االمــريـكي ولــيس في الـعــراق صـوتـا
غاالت في الـشعـائر والـطقوس الـدينـية  وانـتشار مـستـقال او ارادة وطنـية ولـعل ا
ـتطرفـ في اعتـمادها خـطابـات غير مـسؤولـة من مشايـخ اجلهل والفـتنـة ساعد ا
في عملـياتهم النفسية لتضليل الشـعوب وجتنيد االنتحاري  واقول اخيرا و بعد
مسح ميـداني اننا نتـحمل مسـؤولية سوء الـفهم بعـد ان تركنـا الساحات لـلخطاب
تطـرف وعجز خارجـيتنا مـن اختيار سـفراء وملحـق ثقـافي ودبلـوماسي من ا
اصـحـاب اخلـبـرة لـلـتـفـاعل في تـلـك الـبـلدان لـتـصـحـيح الـصـورة  واصـبـح االمر
ـقربـ ليـحـصدوا االمـتيـازات ولـيذهب الـعراق مـناصـب لالحزاب واحلـاشيـات وا
وصورته للـجحيم ومايحـدث االن هو فساد الدبـلوماسية مـثل فساد االجهزة التي
سـرقت ثـروات الـبــصـرة وتـركـوهـا بال مـاء وال كــهـربـاء وال امن وال سالم ويـحـرم
عـليـهم الـكالم وان تـظاهـروا تـطـلق علـيه الـغـربان الـرصـاص ويسـجل الـقـاتل بانه

مندس مجهول الهوية.....!
ـواطن امـانـة في رقبـة الـشـرفـاء من اصـحاب  الـعـراق الـوطن وا

االخـتـصاص والـنـخـوة الوطـنـية النـقـاذه من هـذه السـمـعة
الـسـيـئــة ونـحـتـاج خــطـة لـلـدبـلــومـاسـيـة الـنــاعـمـة ذكـيـة
ومحـكمة وهـذه التنجح اال بتـطهيـر وزارة اخلارجية من
دبلـوماسيي الصدفة وابواق االحزاب والسفراء االمي

اجلهلة...!

بقـيـة العـوائل الـعائـدة من الـنزوح) .
ـــســـاعــدات واكـــدت الــدايـــني  ان (ا

وزعـة كـانت وفق بـرنـامج مـنظم  ا
اعــــداده من قــــبـل دائــــرة الــــهــــجـــرة
هـجـرين عـلى ضوء مـا مـتـوفر من وا
مــســاعــدات لــغــرض شــمــول جــمــيع
العوائل النازحـــة والـعائدة لتخفيف

معاناتهم) .
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واد تـنـوي الـشـركـة العـامـة لـتـجـارة ا
األنــشـائـيـة فـي وزارة الـتـجـارة أطالق
وداهـا األنـشـائـية في ـبـاشـر  الـبـيع ا
ـا تـشهـده احملافـظة مـحـافظـة نيـنوى 
مـن أسـتـقــرار لـلـوضـع األمـني وعـودة
الــعـوائل الى مـنـاطــقـهم وتـأهـيل فـرع
ـســتـلــزمـات ألعـادة الــشـركــة بـكـافــة ا
نـشاطه من جديد . جاء ذلك في البيان
ـكتب اإلعالمـي للوزارة الـذي أصدره ا
نـقالً عن مـديـر الـشـركـة سـعـيـد عـايد .
وأكـد البيان عن مباشـرة الشركة بفتح
حـسـاب مـالي فـي مصـرف الـرافـدين /
فـرع بــرطـلـة لـلـشـروع بـعــمـلـيـة الـبـيع
ـواد األنشائية من قبل ـباشر لكافة ا ا
الـلـجـنـة الـتي شـكـلـتـهـا الـشـركـة بـهذا
ــواد الـتي اخلــصــوص . مـشــيـراً أن ا
وصل ستكون سـتوفرها الشـركة في ا
مـن خالل مــنــاقالت مـن جــمــيع فــروع
الـشركـة في بغداد واحملـافظـات . الفتاً
شكلـة أعتمدت في عـملها أن الـلجنـة ا
هـذا بـتــطـبـيق الـتـعـلـيـمـات واألنـظـمـة
الــعــالــيــة اخملــصــصــة حلــمــايــة مــال
ال الـشركـة فضالً عن احملـافظـة على ا

العام.
وتــتـابع الـشــركـة الـعــامـة لـلــمـعـارض
واخلـدمات التجارية العـراقية ميدانيا
اسـتــعـدادتـهـا القـامـة الـدورة الـدولـيـة
ــعــرض بـغــداد الــدولي بـدورته ((45
ـزمع اقـامتـهـا في تشـرين الـثاني من ا
الـعـام احلالي حتـت شعـار (كـما بـدأنا
بـالتـحرير نـبدأ بـاالعمار) . ونـقل بيان

تــلــقــته (الــزمــان) امس عن مــديــر عـام
الـشركـة هاشم محـمد حـا . القوا انه
( االطـالع عـلـى كـافــة االســتــعـدادات
ـنـاسـبة ـهـيـأه من تـوفـيـر االرضـيـة ا ا
ــعـرض القــامـة الـدورة الــدولـيـة ( (45
بــغـداد الــدولي عــلى اعـتــبـاره خــطـوة
جـــادة لالســهــام في بـــنــاء االقــتــصــاد
الـعراقي في كـافة القـطاعات واجملاالت
ا يحقق واعـادة اعمار البنى التحية 
ـــصــلـــحــة الـــعــامـــة بــاالضـــافــة الى ا
االســــتــــعــــدادات اجلــــاريــــة بــــنــــصب
ـنظومـة الصوتـية واالذاعة الـداخلية ا
فـي قـاعـة الــتـشــريـفــات واالطالع عـلى
الــــقـــــاعــــات اخلــــاصـــــة بــــالــــنــــدوات
ـؤتمرات).  مضـيفا انه (جرى خالل وا
ـتـابـعة تـوجـيه اقـسـام الشـركـة بـبذل ا
زيد من اجلهد للوصول الى مستوى ا
عــالـي من االداء الــوظــيــفي في اجنــاز
االعـمال وتـوفيـر الوقت وحتـقيق اعلى
مـعدالت االنضباط وااللـتزام بالقوان
ـمـيز الـتي تـسـاهم في حتـقـيق االداء ا
لـدى العامل وتقد  افضل اخلدمات
ـستمـر لالرتقاء لـلمـواطن والـسعي ا
قـدمة من اجل تطوير بـتلك اخلدمات ا
األداء وحتــسـيــنه و مــواكـبــة الـعــصـر
الـــتـــقــــني الـــذي من شـــأنـه تـــســـهـــيل

.( واطن عامالت اخلاصة با ا
واعــلـنت الـشـركـة عن تــنـظـيم مـعـرض
ـلــتـقى الـدولي الـعـشـرون لـلـسـيـاحـة ا
الـعربية والـعمرة نهـاية ايلول اجلاري
ـشاركـة شركـات عربـية مـتخـصصة و
في مــجـال الــسـيــاحـة والــسـفــر. وقـال

ـلـتــقى الـدولي لـلــسـيـاحـة حــا ان (ا
الــعـربــيه والــعـمــرة سـيــعـقــد بـرعــايـة
الــهـيــئـة الــعـلــيــا لـلــحج والـعــمـرة في
الـعراق وتـنـظيم شـركة اسـفار لـتنـظيم
ــعـارض في دولـة االمــارات الـعـربـيـة ا
تحدة وبالتعاون مع الشركة العربية ا
ـؤتمرات ـعارض وا الـدوليـة لتـنظيم ا
وعـــلى ارض مــعــرض بـــغــداد الــدولي
لـلـمدة من ٢٩-٣٠ ايـلـول اجلاريـوالذي
سـيشارك فيه كبرى الشركات والفنادق
الـسعودية والعربيـة العاملة في مجال
الـسـياحـة والسـفر والـعمـرة والطـيران
ــلــتــقى والــنــقل. واشــار الــبــيــان ان ا
يـعـتبـر فـرصـة حقـيـقيـة اللـتقـاء صـناع
الـقرار في مجال الـسياحة الـعربية من
اجـل تبادل اخلـبرات وحتـقيـق الفرص
االســتــثــمــاريـة فـي مـجــال الــســيــاحـة

والفندقة.
WÞuK  WDMŠ

وأعــلـــنت الــشــركــة الـــعــامــة لــتــجــارة
احلـــــبــــوب فـي وزارة الــــتـــــجــــارة عن
أسـتمـرار سايـلوات وفروعـها بـتجـهيز
ـطـاحن بـكـمـيـات احلـنـطـة اخملـلـوطة ا
اخملـصصة ألنـتاج مادة الـطح ضمن
مـفـردات احلصـة التـمويـنيـة فضالً عن
أسـتـمـرارها بـأسـتالم كـميـات احلـنـطة
ـستوردة الـواردة عبر ميـناء أم قصر ا
. ونــقل بـيـان ثـان تـلــقـته (الـزمـان) عن
ـكـصوصي مـديـر عـام الـشـركـة نـعـيم ا
الـقـول أن سايـلـو كـركوك قـام بـتجـهـيز
مـطـاحن كـركـوك بـكـمـيـات من احلـنـطة
عارض تتابع استعدادات اقامة معرض بغداداخملـــــلــــوطــــة جتــــاوزت  760ألـف طن WFÐU²∫ شركة ا
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ومـطاحن أربيل بـكمية جتاوزت 1680
طـنا . مشيراً إلى أسـتمرار فرع كركوك
كـذلك بأسـتالم وتفريغ كـميات احلـنطة
ـستوردة الواصلـة من ميناء أم قصر ا
إلـى ساحـة الـعـبـادات في الـفـرع حـيث
 أســـتالم كــمــيــة  339780طـــنــا من
احلـنـطـة األسـتـرالـيـة . من جـانـب آخر
أشـار الـبـيـان إلى قـيـام سـايـلـو الدورة
طـحنتي بـتجهـيز وكالء جانب الـكرخ 
ــــادة الـــرز الــــرشــــيــــد وهـــور رجـب 

وبكمية جتاوزت  184طنا وذلك ضمن
مـفـردات احلـصـة التـمـويـنـيـة من مادة
ـنـاطق الــرز حـيث  الـتـجـهــيـز لـكل ا
تـباعاً وحسب خطة التـجهيز للشركة).
مـشيراً إلى (أستالم وتفريغ كميات من
احلـــنــــطـــة احملـــلـــيــــة درجـــة أولى في
صـومعة خان ضاري احململة من مطار
الـنعـمـانيـة إلى الصـومعـة حيث بـلغت
ـسـتـلـمة أكـثـر من ألف طن الـكـمـيـات ا
أمـا الكـميـات التي جهـزتهـا الصـومعة

لـلمطاحن من احلنـطة اخمللوطة ألنتاج
الطح بلغت  730160طنا فضالً عن
ـادة ـواد الــغـذائـيـة  جتــهـيـز وكالء ا
الـرز األرجنتـيني بكـمية  163899طـنا
. مــنـوهـاً إلى أسـتـمــرار فـرع الـبـصـرة
بـصـيــانـة اخلـطـوط الـنـاقـلـة لـلـحـنـطـة
طـاحن األهلية واحلـكومية اخلـاص با
خـالل ساعات الدوام وبعـد أيام العطل
واجلــــمع تــــفــــاديــــاً ألي تــــأخـــيــــر في

التجهيز واألستالم) .


