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بغداد / فيان الربيعي
طــالبـت وزارة املهجــرين واملهـاجــرين
الــــوزارات واملــــؤســـســــات ذات الـعالقــــة
كـافـة، بعمل وطـني إليقـاف عـمليـات
التـهجيـر الـتي طــالت أعـداداً كـبيـرة

من العراقيني.
جاء ذلك خالل املؤمتر الذي عقدته
الـوزارة أمـس األربعـاء بـحضـور عـدد
مـن شـيـــــوخ ووجهـــــاء العــــراق ووزيــــر
النفط السـابق إبراهيم بحـر العلوم
ورئــيـــــس الـــــــوقف الـــــشـــيعــي صـــــــالح

احليدري وممثل العشائر السنية.
وشـددت وزيرة املـهجريـن واملهاجـرين
عـلـــــــى أن ال تــتـــــــرك قــــضــيـــــــة نـــــــزوح
العـوائل وأن توضع احلـلول من أجل

إنهاء هذه الظاهرة.

العمارة/ نينا
ـــــــســـــــــة أم األحـــــــــزان تـعـــــــــد كــــنــــي
الكلدانيـة يف مدينـة العمارة من
ــــــــة ــــــــائــــــس اآلثــــــــاري أقــــــــدم الــكـــن
املـسـيحيـة يف املـنطقـة اجلنـوبيـة
حــــيــــث أســـــــســــت عــــــــــام 1880 يف
مـنطقة احملمـودية مبركـز مدينة
ــــــى ارض ــــــدت عـل الـعــمــــــارة وشــي

مساحتها 1600 متر مربع. 
وقـــال جالل دانـيــال تــومــا ممـثل
الطـائفة املسـيحية الكلـدانية يف
مـيــســان أن هـــذه الكـنـيــســـة تعــد
حتفـة آثـاريـة وقـد شهـدت إقـامـة
العــديــد مـن املــراسـيـم الــديـنـيــة
واالجـتـمــــاعـيـــــة، إذ تقــــام فــيهــــا
ــــــــــاد الـقــــــــــداســــــــــات خـالل األعــــي
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عقد مؤمتر  وطني ملناقشة النزوح القرسي
إلى سكناهم.

وخــــرج املــــؤمتــــر بـتــــوصـيــــات مــنهــــا:
ضرورة تطهيـر املناطق التي تتعرض
فــيهـــــا العـــــوائل إلــــى الــتهــــديــــد مـن
العـناصر اإلرهـابية وضـرورة التدخل
العــــسـكـــــري مــن قــبل وزارة الـــــدفـــــاع
وقــوات مـتعـــددة اجلنــسيــة واإلســراع

بعودة العوائل إلى دورها السكنية.
كـمـــا أكــــد علـــى أن هـــذا املـــؤمتـــر هـــو
دعـــوة جلـمــيع اجلهــــات ذات العالقـــة
التخـــاذ مـــوقف مـن ظـــاهـــرة الـنـــزوح
والتأكيـد على التنسيق بني الوزارات
املعـنيـة كــالكهـربـاء والـدفـاع والـعمل
والشـؤون االجتـماعـية الـتي يجب أن
تـأخـذ دورهــا احلقيـقي وتفـعيل هـذه

التوصيات على ارض الواقع.

أمـــا وزيـــر الـنفـط الــســـابق إبـــراهـيـم
بحـــر الـعلــــوم فقـــد حـمـل احلكـــومـــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة ســـبـــب هــــــــذه األوضــــــــاع
واتهــمهـــــا بعـــــدم تـــــوفـيـــــر احلـمـــــايـــــة

املطلوبة.
ووجه بـــــدوره رســـــالـــــة إلــــــى اجلهـــــات
الـرسميـة طالـبها فـيها بـالعمـل على
إرجـاع العـوائل إلـى منـاطق سكنـاهم

ومساعدتهم بشتى الوسائل.
مـن جهـته بـني صـــالح احلـيـــدري دور
املـرجعيـة الديـنية الـتي اهتمـت بهذا
األمر وقـال: إن ظاهـرة التهجيـر هي
امتداد لسـياسة صـدام التي أدت إلى
نــــزوح الفـكــــر العــــراقـي إلــــى اخلــــارج
وطالب القـوى السيـاسية بـاملسـاهمة
الفعليـة والعملية يف عـودة املهجرين

السماوة / املدى
أكــــد الـــسـيــــد سعـيــــد دويـنـي رئـيـــس
مجـلس محـافظـة املثنـى ان اإلرباك
وســـــــوء االســتـخـــــــدام الــــصـــــــادر عــن
اللجان الـفرعيـة عن اجمللـس تطلب
إعـــــادة الــنــظـــــر بـــــالـلجـــــان ومــن ثــم

إلغائها.
وأضــــــــــــــاف أن عـــــمــل مــجــــــــــــــالـــــــــــس
احملــافـظـــات يكـــاد يكــون واحــدًا وان
اختـلف يف بعـض اجلـــزئيــات. حـيث
أن مـسـؤولـيته رقـابيـة ولهـا األولـويـة
يف وضع املــــشــــــاريع وال تــتــــــدخل يف
األمــــور الـتــنفـيــــذيــــة.. وإذا لـم يـكـن
هنـاك نظام داخلي مـوضوع من قبل
اجلــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة يف الـــدسـتـــور
بـــشـكل رسـمـي فـتــبقــــى وظــيفـتـنــــا
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يف املثنى
حّل اللجان الفرعية وإجراءات ملعاجلة غياب أعضاء جملس املحافظة

الـصالحيـات الـتي يـتمـتع بهــا عضـو
مجلـس احملــافـظــة والـتي يـنبـغي أن
يـقف عنـدهــا. وهنـا يـكمـن التـداخل
من خالل التداخل يف الصالحيات.

ودعــــا دويـنـي أعــضــــاء اجمللـــس إلــــى
احلضور والتواجد يف اجمللس وأن ال
يكـــونـــوا غـيــــر مكـتـــرثـني بـــااللـتـــزام
بـالـدوام. حـيث أن كـل عضــو مجلـس
يفـتـــــرض أن يحــمل مــــا ال يـقل عـن
ثالثة آالف صوت أدلـوا له واختاروه.
فــيــنــبغــي علــيه أن ميــثـلهــم متــثــياًل
صحيحــًا وأن يسعـى خلــدمتهم. وأن
اجملـلــــــــــس لـــــم يـغـفـل مـــــثـل هــــــــــــذه
التـصرفـات حيث وضع إجـراء معيـنًا
يف نظامه الـداخلي ملن يتغيب ثالثة

أيام متتالية بدون عذر شرعي.
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جلـنـــة إعـمـــار تعـمل بـــالـتـنــســيق مع
مجلس اإلعمار املوجود يف احملافظة
ومـن ثـم تـــــرفع هــــذه املـــشـــــاريع إلــــى
مجلــس احملـــافـظـــة واجمللــس بـــدوره
يقـوم بـوضع األولـويـات وبهــذا يكـون
القـرار قـد اتخـذ مـن قبـل مهنــدسني
مـتخصـصني يف هـذا اجملــال معيـنني

من قبل احملافظة.
واشـــــــــار إلـــــــــى أن عـالقـــــــــة مـجـلـــــــس
احملـافظـة بـالـسلطـة التـنفيـذيـة هي
عالقــــة عــمل وكـثـيــــرًا مــــا يـــشـــــوبهــــا
االخــتالف يف وجهـــات الـنـظـــر وهـــذا
يحــصل يف أغلـب األحيــان. حـيث أن
جتـــــربـــــة اجملـــــالــــس جتـــــربـــــة فــتــيـــــة
وحـــديثــة يـــرافقهــا مـثل هــذا األمــر.
وإن الـبعــض حـتـــى اآلن لـم يعـــرفـــوا

األسـاسيـة تـكمن يف مـراقبـة الـدوائـر
ومدى انـسيابـية العمل الـذي يجري
ضمن إطـارها ووضـع األولويـات إلى

املشاريع.
وحــول اخلــروج مـن مــأزق االخـتـيــار
غـيــر الــدقـيق للـمــشـــاريع وتــوظـيف
اللجـان غير املـتخصصـة قال الـسيد
دويـنــي: لكـي نخـــرج مـن هـــذا املـــأزق
أرتـــأى مجلــس احملــافـظـــة أن يحـيل
هذه القضايا إلى الدوائر التنفيذية
ذات العالقــة علــى اعـتبــار أنهــا اكثــر
خبـرة وإطالعـًا يف هـذا اجملـال حـيث
تــــــرفع هـــــذه املــــشــــــاريع إلـــــى ديـــــوان
احملـافـظــة كي تـطلع عـليهــا اللجـان
الفنيـة والتنفيـذية املـتخصصـة، أما
بــالنـسبـة جمللـس احملــافظــة فهنـاك

الديوانية / باسم الشرقي
بـحث وفـــد من وزارة الـتخــطيـط زار
مـحــــــــافــــظــــــــة الــــــــديــــــــوانـــيــــــــة واقـع
الــتجــمعـــــات الـــسـكــنــيـــــة، وعــملــيـــــة
تـنـظـيـم الـــسكـن وازالـــة الـتجـــاوزات
علــــى اراضـي الــــدولــــة واملـمــتلـكــــات
العــــــامــــــة مع عــــــدد مــن مــــســــــؤولــي

احملافظة.
وقـال مصـدر يف احملـافظـة إن الـوفـد
تـــــدارس االجـــــراءات املــتخـــــذة بـحق
ــــــــــــــى االراضــــــي املــــــتــجــــــــــــــاوزيــــــن عــل
واملمـتلكـات العـامـة، وكـيفيـة تــامني
سكـن مالئـم والـتـــأكـيـــد علـــى احلـــد
من ظــاهــرة الــسكـن العـشــوائـي من
خـالل رفـع الـــتـجـــــــاوزات واعـــتـــمـــــــاد
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حمافظة الديوانية تؤّمن السكن للعوائل
املتجاوزة عىل امالك الدولة

ضوابط التخطيط العمراني.
وقد اعدت خطـط مقترحة من قبل
محـافظة الـديوانيـة لتأمـني السكن
لـلعـــــــوائل املـــتجـــــــاوزة علــــــى اراضــي
الـدولـة  التي سـيتم اجالؤهـا والتي

ال متلك قطعة أرض او بيت.
يـــذكـــر ان اكـثـــر مـن 15% مــن سكـــان
محــافـظــة الــديـــوانيــة الـــذين يـصل
عـددهم إلـى املليـون نـسمـة مـا زالـوا
يـــسكـنـــون يف امـــاكـن غـيـــر صـــاحلـــة
لـلـــــــســكــــن، حــــيــــث تـــــــشــــيــــــــــر آخــــــــــر
االحصـاءات الـرسـميـة إلـى حـرمـان
اكـــثــــــــر مـــن 122 قــــــــريــــــــة مـــن املــــــــاء
والكهـربــاء والطـرق الـسـالكـة، و400

الف عائلة تسكن يف التجاوزات.

أم األحزان أقدم أثر مسيحي يف املنطقة اجلنوبية
ومـكتبة تضم افخـر وأندر الكتب
ونـــسخــــاً مـن الـكـتــــاب املقــــدس/

اإلجنيل/". 
وافــاد:" انه مت اجنــاز تــرمـيـم دار
سـكن الــرهبـان وزراعـة احلـديقـة
مبخــتـلف الـــــشـــتالت والــــــزهــــــور
وبـنـــاء سـيـــاج ملـبـنــــى الكـنـيــســـة،
ونـسعى لتـشييد روضـة لألطفال
داخل الـكـنـيـــســــة واجنـــــاز بقـيــــة
الـتــــرمـيـمــــات وكــــذلـك لـتــــرمـيـم
كــنــيــــســـــة الــــســـــريـــــان الــتــي تـقع
بــالقــرب من كـنيـســة أم األحــزان
وهـي بـنــايــة قــدميــة شـيــدت عــام
1950 ورغـم تـــــآكل جـــــدرانهــــا إال
أنهـا أصـبحت مالذا لـسـكن ثالث
ــــــة فقــيــــــرة ". ـعــــــوائل مـــــســـيحــي ـ

الـــتــــــــرمـــيـــم إصـالح الــــــسـقــــــــوف
وجتــــديــــد اجلــــدران الـــــداخلـيــــة
واخلــــــارجــيــــــة وإكــمــــــال أعــمــــــال
الزخرفة والنحـت البارز وتركيب
األبــــواب والـــشـبــــابـيـك والــصــبغ
وجتديد التـأسيسات الكهـربائية
ــــــزهــــــا بـ 100 )كــــــرويــتـه( وجتـهــي
ومنـظـومـات الـتهـويـة والـتبـريـد
والتدفئة واألثاث املكتبي واجناز
ــــــــذبـح/ ــــــــى الــكــــــــاهـــن/ امل مـــــصـل
وتـغلـــيف األرضــيــــــة بــــــالـكــــــاشــي
الفـــــرفـــــوري وتـعلـــيق الــثـــــريـــــات
واجنــــاز نــصـب متـثــــال الـــسـيــــدة
مرمي الـعذراء الـذي وردنا هـدية
مـن ايــطــــالـيــــا وصـــــورة للـــسـيــــد
املسيح وبعـض اللوحـات الزيـتية

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

املــسيـحيــة واملنــاسبـات اخملـتلفـة
وهي بيت حـنون يـستقـبل جميع
األطياف الدينية من املسيحيني
واملـسلمـني والصــابئــة املنـدائـيني
حتـت سقف الـتــوحـيــد لـتـمــارس
الـطقــوس املقــدســـة من دون أيــة

ضغوطات أو رقابة". 
واضـــاف:"ان الكـنـيــســـة ونـتـيجـــة
لـتقــادم الــزمـن علـيهـــا تعــرضـت
إلــى التـشققـات وكـادت سقـوفهـا
ان تــنهــــار لــــوال رعــــايــــة املــطــــران
جـبــرائـيل كــســاب راعـي أبــرشـيــة
الـبــصــــرة واملـنــطقــــة اجلـنــــوبـيــــة
الـذي اشــرف علــى عمـليـة إعـادة
تـــــرمــيــمهـــــا وجتـــــديـــــد بــنــــــائهـــــا
وتــأهـيلهــا عــام 1995 وقــد شـمل

بغداد / إيناس الشريفي
قــال اللــواء )عـلي سـعيــد سعــدون(
مديـر الدفاع املدني العام لـ)املدى(
انه سـيـتـم بـنــــاء مــــراكــــز للــــدفــــاع
املدني يف بغداد بواقع سبعة مراكز

يف الكرخ وثمانية يف الرصافة.
وأضاف: أن املـديريـة ستـقوم أيـضاً
بفــتح مــــراكــــز للــــدفــــاع املــــدنـي يف
احملــافـظــات بـــاستـثنــاء محــافـظــة
الـــرمـــادي بــسـبـب الـــوضع األمـنـي

هناك.
وأشــــار سعـــدون إلـــى أن املـــديـــريـــة
تــسلـمـت أكـثـــر 100 سـيـــارة إطفـــاء
حــديثــة ضـمن املـنحــة األمــريـكيــة
للعراق وأنها أدخلت إلى اخلدمة.

بناء مراكز للدفاع املدين
يف بغداد واملحافظات


