
ــؤتـمــر  وفـي تـلــقى ســكــرتــاريــة ا
بحوث كثيرة و مـتنوعة تصب كلها
صب الرئـيس و العام ألهداف في ا
شروع اإلنساني بعد تخلص هذا ا
وصل وسـهل نيـنوى وحتريـرهما ا
من قبـضـة داعش وهول مـا ترك من
دمـــــار وكــــوارث الـــــتي
أضـــــحـت شـــــاخـــــصــــة
ومـــعـــروفـــة لـــلــقـــاصي
والـــداني  بـــيـــد أن مــا
نـــــــريـــــــد قــــــــوله اآلن 
ونـحرص عـلى حتـقـيقه
هو إعـادة الثـقة لـلنفس
الـبـشــريـة الـتي طــالـهـا
ذلـك الـعــدوان الــوبــائي
في فـترات جـثـومه على
ــديـــنــة أنـــفــاس هـــذه ا
الـتأريـخيّـة  مع مـا خلّف من سـرقة
أثــار ومــتــاحف و حتــطــيم  مــرافق
سياحيّة كان لها وقع في نفوس كل
ــــــوصل احلـــــدبـــــاء أم عـــــشـــــاق ا

الربيعيّن. 
و تـــخـــتـم " د. اطالل ســـالم حـــنـــا "

حديثها بالقول : 
ولـــــعل أكـــــثــــر و أعـــــمق مـــــا يــــهم
مـشــروعـنــا هــو احلـفــاظ عـلى روح
اإلنسـان  التي هي أسـاس الوجود
ســـاعـــ إلى تـــرمــيم مـــا تـــأثــر في
دواخل و نفـوس الناس عـبر برامج
تــأهــيــلـــيّــة  تــرمي إلى إصالح مــا
تــخــرّب  فــاإلنــســان - كــمــا يــقــول
سيـح عليه السالم  (بنيان السيّد ا

الله ... ملعون من هدّمه).
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-منذ أشهر عدة عملنا مع اجلهات
تـعـاونة عـلى إخـتـيار الـسـانـدة وا
وتــأهـيل عــدة جلـان مــتــخـصــصـة
أخذت على عاتقها واجبات توجيه
تخصص الدعوات للباحـث و ا
فـي مـــــجـــــال الـــــتـــــأريخ و اآلثـــــار

والـعمـارة و الفـنـون للـمشـاركة في
ـؤتـمــر  وسـيـتــخـلل ذلك أعـمــال ا
إقامة  مـعرض للكـتاب على هامش
ؤتـمر فـضالً عن  حمـلة إعـالمية ا
نتشرّف بأن تكون برئاسة االستاذ
حـسن عبـد احلـميـد الى جـنب عدد
من االعالمي من تونس و سوريا
كل ذلك سـيـسـهم بـتسـلـيط الـضوء
ــديــنــة عــلى أهــمـــيــة أثــار هـــذه ا
الــــبــــاذخــــة اجلــــمــــال والــــروعـــة
بــاالضــافــة إلى مــزايــاهــا األخــرى

عروفة. ا
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ـؤتمر نـسق العـام ألعمـال هذا ا ا
ـثـالـة بـوابـة الـدخـول الـذي يـعـد 
األولى نــــحــــو مـــــســــاعي إجنــــاح

ــشـــروع " د. إطالل ســالـم الــقس ا
حــنـــا " مــعــاون عـــمــيـــد الــشــؤون
العلمـيّة لرئيس جامـعة احلمدانيّة
 أفـصـحت عـن مـتـعـلـقــات عـمـلـهـا
الـتـنـسـيـقي بـ الـلـجـان و هي في
زخـم تـفـصــيل عـمل مــضن  يـومي

ومـــبـــاشـــر مع جـــــــــمــيـع أطــراف
العالقـة  التي لم تـخف عنـا عوالم
وإمــــــــــــارات فــــرحـــــهــــا و عــــمق
ســـعــــــــــــادتـــهـــا بـــهـــذا الـــواجب
ـنـاط بـهـا  أفـاضــــــــت الـوطـني ا

بالقول :
-بعـد اإلنتهـاء من كتـابة الديـباجة
و حتـــديــــد الــــرؤيـــة  والــــشـــروع
ـشروع و شرح ما بإعالن أهداف ا
يـتــضـمّن  تــمت تـســمـيـة الــلـجـان
ـا الـتـالـيـة ; الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة و
حتــوي من أســمــاء لــشــخــصــيــات
ــيـة مـن عـدد من بــحـثــيــة و أكــاد
الـدول العـربيـة و العـراق -  كذلك
الـلجـنة اإلعالمـيّـة و جلنـة صيـاغة
التـقريـر االستـراتيـجي ثم تسـمية
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احلــمــدانــيــة وبــاشــراف األســتــاذ
الــــدكـــــتــــور إبـــــراهــــيم ســـــعــــيــــد
الـبـيضـاني/ األمـ الـعـام لالحتاد
الـدولي لـلـمـؤرخـ يـطـلـق االحتاد
الـــدولي لـــلـــمـــؤرخـــ لــلـــثـــقـــافــة
والـتـنــمـيـة والـعـلــوم االجـتـمـاعـيـة
مـشـروع االعمـار اآلثـاري واإلحـياء
الــتـراثي لـنـيـنـوى  ويـنــــــــضـوي
حتت مــظــلــة فــحــوى  رسـالــة أمن

وسالم . 
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ؤتمر في ومع قرب إنعقاد أعمال ا
رحـاب اجلـامـعـة الكـاثـولـيـكـيـة في
أقـلـيم كـوردسـتـان/ أربـيـل عـنـكاوا
يـضئ  لـنـا الـبـيـضاني جـوانب من

هذا احلراك الوطني قائالً :  
- أرى مـن الـــــضــــروري تـــــوجـــــيه
أســــمى آيــــات الــــشـــكــــر و دواعي
اإلمتـنـان جلمـيع من أسهم وسـاند
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مــنــذ نــحــو عــشــرة شــهــور بــدأت
ـنـبـثـقة من الـلـجنـة الـتـحـضـريـة ا
تفهمات االحتاد الدولي للمؤرخ

ـوصل و احلمدانية  و جامعتي ا
مـراحل تــنـظـيم عــمـلـهــا و حتـديـد
ؤتـمر الـدولي العام موعـد إقامـة ا
يومي الـثاني عـشر و الثـالث عشر
من آذار اجلـــاري  بـــعــد خـالصــة
مــجـــريـــات الـــعـــديـــد من  ثـــوابت
ومـــحـــركـــات تـــعــمـــيـق مـــســارات
ــشـــروع احلـــضـــاري الــكـــبـــيــر ا
وتـنـفـيـذ سـبل الـنـهـوض بـحـمالت
االعمـار اآلثاري واإلحـياء الـتراثي
لـنــيــنــوى و ســهــلـهــا  فــبــرعــايـة
األستاذ الدكتور قصي كمال الدين
وصل االحمـدي / رئيس جامـعة ا
واألسـتــاذ الـدكـتــور عـقـيـل يـحـيى
هــاشم االعـرجي / رئـيـس جـامـعـة

و عــاضــد مــســاعــيــنــا في تــرســيم
حــدود هــذا اإلنــفــتــاح الــعــام عــلى
ـوصل الـعــالم  بــدءاً بـجــامـعــتي ا
واحلمدانـيّة  و صوالً الى مـناشدة
ـنـظـمـات الـدولـيـة ك ( يـونـسـكو)  ا
الــتي تـعــمل حتت عـنــوان (الـتـراث
ي  وإعــادة االعــمـار لــتــرمـيم الــعـا
ــدمـرة و تــأهـيـلــهـا ) ومن اآلثـار ا
هــنــا تـــكــون األولــويــة اآلن إلعــادة
ــشـــاركــة إحــيـــاء آثـــار نــيـــنـــوى 
ـذكـورتـيّن  لـدراسـة اجلــامـعـتـيّن ا
ـوصل األوضــاع الـتي عــاشــتــهــا ا
وسهل نينوى حتديداً حتت سطوة
الــــــدواعـش االشــــــرار و جـــــــمــــــيع
اإلرهـــــابـــــيــــ عـــــلـى مــــخـــــتـــــلف
مـسـمـيـاتـهم و آثـار الـتـدمـيـر الذي

أحلق باحلياة اإلجتماعيّة .
nŠU²  Ë  UÞuD

 كل هذا الـدمار الـهائل وأصـاب ما
أصـاب من عنـاوين ثـقافـتهـا وتراث
ــديـــنــة مـــا تــضـم و حتــوي هـــذه ا
من ذخــائـر الــتـأريــخـيّــة الــعـريــقـة 
الــــوعـي الــــفـــــكــــري والـــــنــــفـــــسي
واحلــضـاري  وجالل مـا تــمـلك من
ثراء كنوز و مخطوطات و متاحف
فـضالً عن مـرافق سـياحـيـة عظـيـمة
وكثيـرة  تزيد من هيـبة  حضورها
وفـخــامــة وجـودهــا الــشـاخص في
عـمـوم مـفـاصل الـضـمـيـر اإلنـساني

ي  والعا
ُـشــكــلّـة في وعن آلــيــات الـلــجــان ا
ؤتمر يوضح معمار و أعمال هذا ا

البيضاني:
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نــاقش مـحـافظ كــربالء عـقـيل الــطـريـحي مع
الـيـة فؤاد حـس عـددا من الـقضـايا وزيـر ا
ـهـمـة الـتي تـهم احملــافـظـة وفي مـقـدمـتـهـا ا
ـالي وتـمـويل كـربـــــــالء والسـيـما اجلـانب ا
لـيونية. وقال فيما يـتعلق منهـا بالزيارات ا
احملــافظ في تــصــريح صــحــفي ان (الــوزيــر
ــــهــــمــــة وعــــدنـــــا بــــعــــدد مـن االجــــراءات ا
ـؤقــتـة وخــصـوصــا مـا يــتـعــلق بـالــعـقــود ا
واالجـراء الــيـومـ واحملـاضـرين اجملـانـيـ
الـذين  صـرف مـبـالغ اجـور نقـلـهم ومن ثم
ـشاريع سـيتم تـثـبيـتهم كـما تـمت مـناقـشة ا
تـوقفة وكـيفـية تمـويلهـا الى ح اتمـامها ا

خلدمة مسيرة االعمال في احملافظة). 
ÊU' qOJAð

مبـينا انـه ( تشكـيل جلنـت االولى تخص
ـوارد الــتي يــتم من مـشــاريع احملــافــظــة وا
خاللها التمويل برئاسة النائب االول جاسم
الــــفـــتالوي ومــــوظـــفـــ مـن دوائـــر كـــربالء
والـثــانـيـة مــشـتـركــة بـ احملـافــظـة ومـدراء
ــالــيــة حلل االشــكـاالت). عــامــ من وزارة ا
ــالــيــة لــيــست هي مــشــيــرا الى ان (وزارة ا
ـعنـية بـتخـصيص الـنسب لـلمـحافـظات او ا
الـوزارات بل هي مـعـنـية بـالـتـمـويل والـزائر
ـئـة ونحن دوالر والـذي حـدد بـنـسـبة 30 بـا
ــبــالغ وان كــانت الـنــســبـة بــانـتــظــار هـذه ا
مــجـحــفـة بــحق كــربالء). مــسـتــدركــا (ولـكن
نـطالـب بتـنفـيذ هـذه الـعمـليـة الـتي ستـسهم
ـشـاريـع). وكـان مـحـافظ بــدعم الـعـديــد من ا

الية كربالء عقيل الطريحي قد التقى وزير ا
فـؤاد حـســ في مـبـنى الـوزارة وبـحث مـعه
عـــددا من الــــقـــضـــايــــا الـــتي تــــهم الـــوضع
ـالي لــلـمــحـافـظــة ومـوظـفي االقـتــصـادي وا
ـؤقتة واالجراء اليـومي ومشاريع العقود ا
ـليـونية. احملافـظة وفـيمـا يخص الـزيارات ا
الكـات الــهـنـدســيـة والـفــنـيـة في واجنـزت ا
ـقطع الثاني من ـقدسة ا العتـبة العـباسية ا
ـرمـر مـشـروع اكــسـاء الـصــحن الـشـريـف بـا
قطع الثـالث. وقال رئيس قسم باشرة بـا وا
شاريع في العتبة ضياء مجيد الصائغ في ا
بيان امس انه ( االنتـهاء من اكساء اجلزء
الـشـمـالي من الــصـحن الـشـريـف لـلـمـسـاحـة
الــتي تــطل عــلى مـنــطــقــة مـا بــ احلــرمـ
ــمـتــدة مـن بـاب اإلمــام عــلي الــشــريــفــ وا
الـــهـــادي الى بـــاب اإلمـــام مـــوسى الـــكـــاظم
عليهما الـسالم). واضاف انه (بوشر مؤخّراً
قطع الثالث من الصحن الشريف إلكسائه با
ـساحة احملـصورة ب باب وبالتـحديد في ا
اإلمـام مــوسى الـكـاظـم وبـاب اإلمـام احلـسن
عـلــيـهـمــا الـسالم). واكــد ان (الـعــمل يـجـري
ضـمن اخلـطط الـزمـنـية وتـبـعـاً لـلمـخـطـطات

التصميمية والتنفيذية). 
سـتخدم من رمـر ا وأشار الـصائغ الى ان (ا
األنــواع الــطــبــيـعــيــة والــنــادرة نــوع مـلــتي
ـميزات عديـدة أهمّها أنّه تاز  االونكس و
طـبــيـعيّ وذو ألــوان طـبــيـعــيّـة وقــوّة حتـمل
عـاليـة للـظروف اجلـوّية ويـعطي انـعكـاسات

رائعة).
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إشتقت اليك .. قدر حزني عليك ...
كيف لي إحتمال كل هذا الفراق غير أن أتذكرك  ..?..

* * * 
كم أحتاج من الصبر والعمر..

ناسبات  تمر..  وكم من ا
لكي أتيقن إنك رحلت ..?..

فال زلت أحلم .. وأحلم .. وأحلم
 أن الزمان يعود الى الوراء وال يتقدم ...
وهل في العمر فسحة لكي أنتظر  ..?!..

وعرفت بعد طول انتظار..
أن األماني وهم  ومع ذلك الزلت أحلم .....
* * * 

سن عجاف ..  جفاف ..
ليس فيها ربيع ... 

وهل في الفصول ربيع ..?!!.
عذرا يا بحتري ..

ربيعك غير ربيعي ..
ربيعك ( مختال )  وربيعي ( يغتال ) ..

هذا ( الضاحك اخملتال ) إغتال ولدي علي ..
فهل عرفت األن كم هو قاس معي  .. يا بحتري ..?..

 فكيف أستقبله بالترحاب  وأفتح له األبواب  ..
وهو يغتال الزهور .. ويقتل البراعم  والطيور  ..?!

لك أن تقول :
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا
من احلسن حتى كاد أن يتكلما

ولي أن أقول :
اتاني ربيعي عابسا متجهما
يجدد أحزاني فكم كان قاسيا

فهل عرفت كم هو الفرق بيننا  ..?..
* * *

كم هو ثقيل يوم   -  3 - 10 يوم رحيلك يا علي ..
 تمر السن وجمرة فراقك تزداد لظى في قلبي ..

ي  وحزني .. إعصار من الوجع يجتاحني .. يزيد أ
تي  وضعفي  وقلة حيلتي .. أعترف بهز

جف دمعي   وضعف بصري  وخذلني قلبي .. 
 وكيف لي أن أعيش دون قلبي ..?..
وال أملك غير الدموع تسابق قلمي

وتطفيء  بعض حرائق وجعي ..
 * * *

 12سنة مرت على رحيلك وال زلت حيا في قلبي  ياعلي   ..
فكيف أحزن عليك ..?..

 أنا واثق مطمئن عليك  ..
أنت في نعيم الله األبدي ..

حزني على نفسي ..
فهذا الفراق يعذبني ..

أنت في جوار الله  ترفل بكرمه ..
ومن يكن  في جواره سبحانه فهو آمن مطمئن  سعيد ..

* * * 
رحم الله قلبا طيبا اشتقت اليه ..

ا كم كنت أغبط عليه .. وخلقا كر
وولدا بارا كم نحن بحاجة اليه ..

 وال اقول اال ما يرضى الله عليه ..
 انا لله وانا اليه راجعون ..

وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم ..
} } } }
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من جـمـيل مـا قـرأت .. الـبال كـلـمـة فـصـيحـة وردت في الـقـرأن الـكـر  ولـيست
ـا نزل عـامـية كـمـا يظن الـبـعض .. ( والذيـن أمنـوا وعـملـوا الـصاحلـات وأمـنوا 
عـلى مــحـــــــمـد وهـو احلق مـن ربــــــــهم كـفـر عــنـهم ســــــــيــئـاتـهم واصــــــلح

بالهــم .. ) .. سورة محمد 2
والبال هو موضع الفكر .. والفكر موضعه العقل والقلب ..

فأنت حـ تـقول : أصـلح  الله بـالك  اي أصـلح اللـه خاطـرك وتفـكـيرك وعـقلك..
غيـر أن ذلك لن يتحقق اال بتطـبيق شروط اآلية الثالثة وهي
ان بـالـله وعـمل الـصاحلـات والـعـمل بتـعــــالـيم ما : اال
نـزل على الـرســـــول الـكـــــــر محـمـد ( ص ) بـشكل

دقيق ..
فيدة  وبالي اراح اللـه بال من ذكرني بهـذه الكلمـات ا

وبالكم ..
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حــذر رئـيس اجملــلس احملـلي لــقـضـاء
ــحــافـظــة ديــالى عــدنـان ــقــداديـة  ا
ـــا أســـمـــاهـــا فـــتـــنــة الـــتـــمـــيـــمي 
الصواريخ ب مناطق داخل القضاء
فــيـمــا اكــد ان امـاكن عــنــاصـر داعش
مـعـلـومـة لـلـجـميـع. وقـال الـتمـيـمي لـ
(الزمان) امس إن  (صاروخ كـاتيوشا
اطـلـق من جـهــة الــزور صــوب احـدى
ـقــداديــة ولـكن دون مــنـاطق قــضــاء ا
اضــرار بـشــريــة وهـو لــيس الــقـصف
االول من نـوعه في القـضاء) مـضيـفا
أن  (تكرار سقوط الصواريخ وقذائف
الـهـاون خــلق أوضـاعـاً مــربـكـة داخل
ـقـداديـة  االمـر مـنـاطق مـعـيــنـة في ا
الذي يدفعـنا للتحـذير من اندالع فتنة
ـــتـــضـــررة ـــنـــاطق ا تـــتـــمـــثـل بـــرد ا
بـــصـــواريخ وقـــذائـف ايـــضـــا صــوب
نـاطق التي تـتعـرض للـقصف مـنها ا
وانـدالع نــزاعــات طــائــفــيــة تــعــيــدنـا

للمربع األول).
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 وأضــاف الـــتــمـــيــمـي أن (عــنـــاصــر
داعـش يخـتـبـئـون في مـنـاطق مـعـيـنة
بالزور قرب القـرى و رصد اماكنهم
وحتـــــركـــــاتــــهـم وابالغ الـــــقـــــيــــادات
ــعـنـيـة ولــكن االخـيـرة لم واجلـهـات ا
تــعــالج اولــئك االرهــابــيــ وتـقــضي
عـلـيـهم)  داعـيـا الـى ضـرورة  (انـهاء
خـطـر بـقـايـا داعش فـي الـزور لـتـأم
ـقــداديـة واحلــفـاظ عــلى االجنـازات ا
الــــتي حتــــقــــقت طــــوال الــــســــنـــوات
ــاضـيـة).  من جـهـته عـضـو مـجـلس ا
محافظة ديالى حقي اجلبوري طالب
بــعـمــلــيــة عـســكــريــة عـاجــلــة إلنــهـاء
دني االعمال االرهابية التي تروع ا

d¹
—U

I
ðWM ü« UNIÞUM  5Ð a¹—«uB « WM²  s  —Òc% W¹œ«bI*«

 WÝ—b  ∂μ  ¡UM³  Íe d  ŸËdA  sŽ sKFð wzUD «

الـعـظـيم الـتـابـعـة لـقـضـاء اخلـالص).
واضاف الـشمـري ان  (الفـريق الفني
اجـــرى تـــقـــيـــيــمـــا مـــتـــكـــامـال لـــهــذه
العيـادات اضافة الى مـسح اشعاعي
ـوجـودة فيـها وذلك ألجـهزة األشـعة ا
لـضــمـان حــمـايـة الــعـامـلــ في حـقل
االشـعـاع من الـتـسـربـات اإلشـعـاعـيـة
احملـــتــمـــلـــة). واوضح الــشـــمــري ان
سح اإلشـعاعي اثـبتت عدم (نتـائج ا
وجـــود اَي تـــســـرب إشـــعـــاعي غـــيـــر
مـسمـوح به كـما ان جـمـيع العـيادات
ضـــمن شـــروط قـــانــون الـــوقـــايــة من

االشعاع ).

موازنة 2019) . واضافت الـطائي لــ
ــشــروع (الـــزمــان) امس ان (كـــلــفـــة ا
تـبلغ  40  مـلـيـار ديـنـار  فـيـمـا تـمت
تـــهـــيـــئــة 38 قــطـــعـــة ارض من قِـــبل
ديرية الـعامة لتـربية  ديالى / قسم ا
درسـية) . واكـدت  الطائي  األبنـية ا
ان ( هـنـاك جـلسـة لـلجـنـة االعـمار في
مـجـلس مـحافـظـة ديـالى سـيحـضـرها
دير العام لتـربية احملافظة  اضافة ا
الى كادر قسم االبنـية الستكـمال بقية
األراضي لـغــرض الـتـصــويت عـلــيـهـا
ـــديــريــة ــبــاشـــرة بــهـــا من قــبل ا وا
الــعـامــة لـلــتـربــيـة).واعــلـنت مــديـريـة

البـيئة في مـحافـظة  ديالى ان فـرقها
ــيـدانــيـة اجــرت تـقــيـيــمـا وفــحـصـا ا

ـتنـقلـة التي  إشـعاعـيـا للـعيـادات ا
جتهيزها للمناطق احملررة. 

وقـال مــديـر الــبـيـئــة عـبــد الـله هـادي
الــــشــــمـــــري لــ ( الــــزمـــــان) امس انه
(ضــمن بـرنــامج شــعـبــة الـوقــايـة من
االشـعـاع   قـام فـريق فـني من شـعـبة
ـسح الــوقـايـة من االشـعـاع بـإجـراء ا

تنـقلة التي  اإلشعاعي لـلعيـادات ا
ــنــاطق احملـررة في جتـهــيــزهـا الى ا
نـاحـيــتي جـلـوالء والـســعـديـة  ضـمن
قـضــاء خـانـقــ اضـافـة الى نــاحـيـة

قدادية. وقال اجلبوري لـ في قضاء ا
(الـــزمــــان) إن (إســــتــــهـــداف بــــعض
ــقــداديـــة بــقــذائف مــنــاطق قـــضــاء ا
الهاون هـو عمل ارهابي جـبان يهدف
الى زرع الـــــفــــتـــــنــــة وخـــــلط االوراق
وضرب االستقرار االمني الذي حتقق
بــفـضل تــضـحــيـات الــقـوات االمــنـيـة
بـكــافــة تـشــكــيالتــهـا)  مــضــيــفـا أنه
(يـجب ان تـكـون هنـاك عـمـليـة عـاجـلة
إلنـهـاء هـذه االعـمــال االرهـابـيـة الـتي
ـــدنــيــ في جــمـــيع مــنــاطق تــروع ا

قدادية) .  ا
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الى ذلك أكـد مــكـتـب حـقــوق االنـسـان
في مـحـافظـة ديـالى ( خلـو مـخيـمات
احملــافـظــة لــلــنــازحـ مـن اي عـوائل
داعــشـــيــة او مـن ذوي داعش). وقــال
ـــــكـــــتب صـالح مـــــهــــدي لـ مـــــديـــــر ا
(الـزمــان) إن  (مـخــيـمــات الـنــازحـ
االربـع في ديــــــالـى مــــــنــــــذ اول يـــــوم
إلنـشـائـها خـضـعت لـتـدقيـق أمني من
قـبل اجلـهـات اخملـتـصـة لـبـيـان هـوية
من يـسكن فـيـها من الـعـوائل ومعـرفة
خلفياتهم). واضاف مهدي أنه (وفق
الـتــقـاريــر فـأن اخملـيــمـات خــالـيـة من
وجــود عــوائل داعش) مــبــيــنـا أنــهم
(انــتـقــلـوا بـعــد حتـريــر ديـالـى بـدايـة

2015 الى محافظات اخرى وال
يــعـرف مــصــيــرهم)  مــشــيـرا الى ان
ـتــابـعـة امــنـيـة (اخملـيــمـات حتــظى 
مــســتــمــرة من قــبل الــشــرطــة وبــاقي
الـتـشكـيالت االخـرى) .واعلـنت عـضو
مجـلس محـافظـة ديالى جنـاة الطائي
 ان ( جلـــنـــة االعــــمـــار في مــــجـــلس
احملـافـظـة  ناقـشت مـشـروعاً مـركـزياً
لــبــنـاء مــا يــقـارب 65 مـدرســة ضـمن

ـسـاواة الـسيـاسـيـة ال يـعـني األخـتالفات والـفـوارق في قـدرة وامـكـانـية أن عـدم ا
الناس في الـعملـية السـياسيـة وأمكانـية األحزاب والـتكتالت الـسياسـية في قيادة
ـراكـز أو في اسـتـطـاعـة الـبــعض من الـسـيـاسـيـ بـتـبـوء ا أنــصـارهـا وأتـبـاعـهـا 
ـا هـي تـعـني تـمـتع بـعض الــسـيـاسـيـ بـاألمـتـيـازات وأ الـوظــيـفـيـة أو احلـزبـيـة 
فروضة والقوة التسلطية ا كالثراء السريع  شروعة  الشخـصية والوظيفية غير ا

قاومة والنضال على حساب اآلخرين . واالدعاء بشرف ا
ـســاواة الـسـيــاسـيــة من تـسـلـط (األقـلـيــة) احلـاكــمـة عـلى وجــاءت ظـاهـرة عــدم ا
(األكثـرية ) احملكومـة  باستـخدام القوة والـسلطـة واصدار القـرارات للترويج عن
صالح وحتقق مصاحلها اخلاصة على حساب ا احقيتها بقيادة الدولة من جهة 
العـامة من جهة اخرى حتت شعـار تطبيق القوان مـن أجل حتقيق اخلير والنفع
دون احـتـرام مـشـاعـر الـشـعب الـتي جتـعـله قـادرا عـلى عـمـلـيـة الـتـواصل الـعـام 
في يوم من األيام زعومة التي فرضت نفسها  ارسات (األقلية) ا والتعامل مع 
على الـشعب بـشـتى الوسـائل واألسـاليب بـعـيدا عن مـشاعـر وغـرائز (األكـثري)
ـسؤولـية الـسيـاسيـة واألدارية كـما يـحصل ـكان من ا التي جـاءت بهـا الى هذا ا
علـيه اآلن في العراق بعـد األحتالل األنكلـو أمريكي البـغيض . من حيث األنقالب
زعومة من أجل األستحواذ قراطية ا على العـملية السياسية وتشويه جوهـر الد
وتـنفيـذ برامج الـعمل الـسياسي ـساواة السـياسـية  على الـسلطـة وعدم حتـقيق ا
ـنتـخبـة (بكـسر اخلـاء) و(األقلـية) تـفق علـيه ب (األكـثـرية) ا دني واخلـدمي ا وا
ـساواة الـسيـاسيـة في العـملـية ـنتـخبـة (بفـتح اخلـاء) .لقـد تمـثلت ظـاهرة عـدم ا ا
السياسية في العراق بعدة اشكال ومظاهر كأستحواذ احلزب الواحد بالسلطة 
راكز والوظائف وتمركز قياداته في ا همة بقيادته السياسية  وحصر الـقرارات ا
داخل القـطـر وخارجه دون الـنـظر الى رأي األحـزاب والـكتـل السـيـاسيـة األخرى
سـؤوليات ـا أدى الى حصـر ا شـاركة معه الحـقا  أو ا تـحالفـة معه سـابقـا  ا

الية والعسكرية بفئات قليلة من انصاره وأتباع ذلك احلزب . األدارية وا
ـنسوبـية الـعائـلية السبب الـذي ساعـد على شـيوع ظـاهرة احملسـوبيـة احلزبـية وا
ـالي حـتى حتول احلـفـاة أسـيادا ـا شـجع عـلى الـفسـاد االداري وا ـذهـبـية  وا
واألعـتـبارات األخالقـيـة واألجـتـماعـيـة والـثقـافـيـة مـهزلـة ولـعـبة ـباد أحـقـادا  وا
بحيـث تمكن اجلهل والتخـلف واألمية والتزويـر والفساد من الهيـمنة على احلياة
الـعقالنـية وفي أكـثـر مؤسـسات الـدولة الـتربـوية والـعلـمـية والـسيـاسيـة والثـقافـية
حتى ضـاعت ذوات الـناس بـعمـليـة تطـبيع سـياسـية هـجيـنة اخـتلط واألجـتمـاعيـة 

فيها(احلابل بالنابل).
ظـلـومة ة و (األكـثـريـة) ا حـتى اسـرعت عـلى اشتـعـال احلرب بـ (األقـلـية) الـظـا
من تفق علـيه بينهما  ا زاد في غـضب الشعب النبيل ومـحاولته الغاء الـعقد ا .

خالل الــعــمــلـيــة األنــتــخــابــيـة الــتي جــاءت بــهــذه  (األقــلـيــة) في
مؤسـسات الدولـة التـشريـعيـة والتـنفـيذيـة والقـضائـية التي
ـــا تــشــاء) ــبــدأ (دع الـــشــعـب ... واحــكم  حـــكــمـت  
شاعر وغرائز وآهات ...وعند ما لم تشعر هذه األقلية 
وآالم األكثـرية فأن ( سـحر الـساحر سـوف ينقـلب عليه)

ن ال يحترم الشعب ورأي األكثرية . .. وال عذر 
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ـدني الـعراقي  أقـامت سـلـطـة الـطـيـران ا
ورشـــة تـــدريـــبــيـــة لـــلـــحـــد من اخملـــاطــر
الـكــيـمــائـيــة والـبــايـولــوجـيــة والـنــوويـة
واإلشــعــاعـيــة  بـالــتــعـاون مــا بــ قـسم
تـابعـة  - شعـبة الـبيـئة في الـتخـطيـط وا
الـسلطـة مع وزارة العـلوم والـتكـنولـوجيا
ـنع االنتـشار  - هـيئـة الـرقابـة الوطـنـية 
عنيـة في مطار بغداد شاركة اجلـهات ا
ـــطــــارات احملـــلــــيـــة األخـــرى الـــدولـي وا

وتــسـتــمــر عـلـى مـدى ثالثــة أيــام وقـالت
الـسـلطـة  فـي بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الهدف من تلك الـورشة هو رفع كفاءة
ــطـارات الــعــامـلــ وتــأهـيـل فـريــقــهـا وا
الــعـــامــلــة في الــبـالد من اجل الــنــهــوض
ـلـقاة عـلى عاتـق موظـفيـها ـسؤولـية ا بـا
اثـناء العـمل للـحد من اخملـاطر الكـيمـائية
والـنـوويـة واإلشـعـاعــيـة). ودعت الـهـيـئـة
الـعـليـا للـحج والعـمـرة الفـائزين بـالقـرعة
االلـكـــــــــتـرونيـة لـهـذا الـعام 2019 م الى

تـسـديد الـدفـعـة الـثـانـيـة من تـكـلـفة احلج
وتـسـليم جـوازاتـهم الستـحـصال تـأشـيرة
ــتــحــدث الـــرســمي بــاسم احلج.  واكـــد ا
الهيئة حسن فهـد الكناني في بيان تلقته
ــــواطــــنــــ (الــــزمــــان) امـس ان (عــــلى ا
الفائـزين بقرعة احلج لـهذا العام اإلسراع
راجـعة مكـاتبهـا في بغداد واحملـافظات
وذلك لـتسـديـد الـدفعـة الـثـانـية من تـكـلـفة
ـــوافق 3 اذار احلج ابـــتــــداءً من االحـــد ا

اجلاري). 
 «“«uł rK ð

واضــاف ان (مـــكــاتب الـــهــيـــئــة ســـتــبــدأ
ــواطــنـ الــفــائـزين بــاسـتـالم جـوازات ا
وسم في نفس بالذهـاب الى احلج لهـذا ا
ــذكـور الســتـحــصـال تــأشـيـرات ــوعـد ا ا
ملكة الدخول (فيزا) اخلاصة باحلج من ا
الـعـربيـة الـسعـوديـة). واوضح ان (تكـلـفة
احلج لهذا العـام شهدت انخفـاضا نسبيا
ـــاضي  ,حــيـث ســـتــبـــلغ 3 ـــوسم ا عن ا
ماليــــــ و700 الف ديـــنــار بــالـــنــســبــة
لـلراغـبـ بالـذهــــــــاب برا  و 4 مالي و

850 الف دينار للراغب بالسفر جوا). 
وكـــانت الـــــــــهـــيــئـــة اســتـــوفت في وقت
ســــابق الــــقــــسط األول مـن مــــبــــلغ احلج
االجـمالـي والبـالغ مـلـيـونـان وخـمـسـمـائة
ألف ديـنـار من الــفـائـزين بــقــــــرعـة احلج
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