
احـيانـا احاول ان اتـخـيل اننـي مواطن سـويدي,ترى باي شيء
ســافـكـر.?مـا هي االشـيـاء الـتي ســتـشـغـلـني.?وحـ انـهض في
الـصـبـاح الـبـاكـر هل سـاشـعـر بـفـرح غـامـر. اتـخـيل دائـمـا ذلك
الـفـرح الذي يـعـيش فـيه اي مواطـن اوربي.وافكـر كـيف صـنعت
اوربـا هذه اجلـنـة االرضيـة.? هل سـيكـون الـسويـدي سـعيـدا لو
شــاهـد يـومـيـا كل مـا نـشـاهــده من احـداث ا تـرابط بـيـنـهـا.?هل
سيـحس  االوربي بكـرامة ان اسـتمع لـنائب يـصف من ال ياخذ
الــرشــوة بــانه جــبــان.هل ســيــظل الــســويــدي او الــفــرنــسي او
البريطاني شخصا طـبيعيا وهو يستـمع للنائب نفسه وهو يعلن
انه اوقـع فــاســـدا في الـــفخ فـــقـــبض مـــنه دون ان يـــغــلـق مــلف
ـتـابـعـته.ايـة نـعـمـة سـيـاسـيـة نـزلت عـلـينـا من ـكـلف  الـفـساد ا
ـقـراطـيـة الـتـي عـشـنـا حتت غـيـومـهـا مـنـذ عـام سـمـاء هـذه الـد
لن يطـيق اي مـواطن اوربي رداءة السـلطـة التي حتـكمـنا  2003
وهي سـلطـة مريـضة ال تـقدر عـلى اتخـاذ موقف واضح. دعـونا
نــتـوقف عـنــد ثالثـة احــداث وقـعت في االيــام االخـيـرة.  حـدوث
حـرائق احلـنـطـة والـشـعـيـر فـي عـدة مـحـافـظـات.احلـدث الـثـاني
نطـقة اخلضـراء.احلدث الثالث اطالق صاروخ كاتـيوشا عـلى ا
نظـومة االكـهربائـية مع اول الصـيف.  ترى ما انتكـاس وضع ا
الــرابط بــ هــذه االحــداث الــثالثــة.?اي عــقل ســيــتــحــمـل هـذه
ـمـكن ان يـعـيش الـعـراقي في الـفـوضى الـسـيـاسـيـة.?وهل من ا
حـدود حياتـه الطـبيعـية.   لـو كنت مـواطنـا في السـويد جلـلست
وانـا افكـر بحـياتي احلـقيـقيـة مع حكـومة تـمنـحني الـكرامـة غير
ــا كـنـا ـزيــفـة. وهــنـا ســاكـتــشف ان احلـيــاة اعـمق واجــمل  ا
نتصور.انذاك ساحتفل حقا بوجودي بعيدا عن حديث نائب او

نائبة ال تملك القدرة على ايصال ما تريد قوله.
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اضي انتـخب مجلس مـحافظـة نينـوى محافـظا جديدا االثنـ ا
خـلـفا لـلـمـحافـظ السـابق الـعـاكوب. حـصل احملـافظ اجلـــــــديد
ــسـاكـ بـصـدمـة ـوصـلـيـون ا على  28 صـوتـا وهـنـا اصـيـب ا
كبيرة. فمـا يعرفونه بسـيط جدا وواضح وهو ان رئيس الوزراء
ع الدكتـور مزاحم اخلياط رئيـسا خلليـة االزمة وهو حل جيد
وصلي,وكانت وواقعي الن غرق العبارة فـجر غضب الشارع ا
خطوة رئيس الوزراء واقعية جدا.كانت خلية االزمة كاالسفنجة
التي امتـصت الصدمـة.وعذرا لهـذا التعـبير لـكن واقع احملافظة
وصراع االحزاب عليها يدعـوني لقول مثل هذا الكالم.ولعل ما
حـدث من مـفـاوضـات تطـرقت الـيـهـا اكثـر من فـضـائـيـة عن بيع
نـصب احملافظ يـجعـلني ال اجد لـغة اصف بـها مـا يقع افضل
ا قلت. لقد توارى الى اخللف احد اهم شخصيات احملافظة
وصـلـي عـلى االطالق واعنـي به الدكـتـور مزاحم اخلـيـاط.ان ا
يثقون بهذا الرجل ثقة عالية. وح تظاهروا امام مبنى مجلس
احملـافــظـة اعــلـنـوا صــراحـة انــهم يـرفــضـون نـتــائج انـتــخـابـات
احملـافظ اجلديـد.ويـفضـلـون بقـاء خلـيـة االزمة بـرئـاسة اخلـياط.
ـــوصل.انـــهم اســرى صـــراعــات اذن ال ارادة شــعـــبــيـــة الهل ا
السياسة التي تـقذف بهم شماال وجنوبـا.وهم ينتظرون اخلطوة
ـتـمثـلة بـتـنصـيب شخص من الـتالـيـة التي تـعيـد لـهم كرامـتهم ا
ـصـلـحـتـها.وهـنـا ال يـوجـد من هـو افضل من احملـافـظـة ويـعمل 
الــدكـتــور اخلـيــاط.واذا مــا  جتـاهل مــطـلب
ــــــوصل هــــــذا فـــــلـن تـــــهــــــدأ احـــــوال اهـل ا
ـوصل والبصرة احملافظة.وال اشك في ان ا
هدي. ستكونان مركز القلق حلكومة عبد ا
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وزيــر الــعــمل بــاسم عــبــد الــزمــان قـرر
مـجـلس الـوزراء منـح عيـديـة لـكل أسرة
حتت خط الـفقر لـلمسـتفيـدين من اعانة

احلماية االجتماعية كافة). 
WŁUſ≈ hBŠ

من جــهـة اخـرى اعـلـنت وزارة الـهـجـرة
عن تـــوزيــعـــهــا نـــحــو  28الـف حــصــة
اغــاثـيــة بـ الــنــازحـ في مــخـيــمـات
ـوصل. وقال  مـدير عـام دائرة جـنوب ا
شـؤون الـفـروع في الـوزارة وكـالـة عـلي

عـــبــاس جـــهــاكـــيـــر في بـــيــان امس ان
ـاض (الــوزارة قــدمت خالل الــيـومــ ا
ي   27ألـف و 750حــــــــــــصــــــــــــة مـن
ـساعـدات االغاثـية - غذائـية وصـحية ا
- بــ االســر الــنــازحــة في مــخــيــمــات
احلـــاج عــلي واجلــدعـــة ٥ واجلــدعــة 6
جـنوب نينوى ) مـوضحا ان (فرق عمل
الــوزارة الـتــابــعـة الى فــرع الـوزارة في
نـينوى وزعت  12الف سـلة غذائية و 9
آالف و 450سـلــة صـحـيـة بـ الـعـوائل

والــزائـرين ومــسـاعــدتـهم فـي أي حـالـة
طـــارئـــة). واضـــافت ان ( 41دوريـــة من
دوريـات شرطة الـنجدة فـضال عن القوة
الــتــعـــزيــزيــة الــتي وصـــلت من بــغــداد
ـنــطـقــة اجلـغــرافـيـة انــتـشـرت حــسب ا
لـتام زيارة استشهاد اإلمام علي عليه
الــسالم ). من جـهـة اخـرى قـدمت وزارة
ـهـجـرين طـلـبـاً الى مـجـلس الـهـجـرة وا
الوزراء لصرف عيدية مجزية للنازح

بـحسب القيادي في كتلة اإلصالح خالد
الـعـبيـدي الـذي قال في بـيـان انه اتصل
ـهـجـرين نـوفل بـهاء بـوزيـر الـهـجـرة وا
مـــوسى فـــأكـــد مـــوافـــقـــته عـــلـى دعــوة
الــعــبــيــدي  الــتـي اطــلــقــهــا اخلــمــيس
ـاضي لـصـرف عـيديـة مـجـزيـة جلـميع ا
. ونـقل الـعــبـيـدي عن الـوزيـر الـنــازحـ
قـوله انه (سـيـرفع مـقـتـرحـا الى مـجلس
ــقـررة) ــبـالغ ا الــوزراء لـتــخـصــيص ا
واضــاف  انـه(خالل االتــصــال بــحــثــنــا
خـــــطـط الـــــوزارة لـالســـــراع بــــــإعـــــادة
الــنـازحــ الى مـنــاطـقــهم الـتـي غـابـوا

.( عنها طويالً
وكـــان مــــجـــلس الــــوزراء قـــد خـــصص
ـاضي عــيـديـة بــقـيـمـة 100 االســبـوع ا
الف ديــنـار لـكل أســرة حتت خط الـفـقـر
ناسبة حـلول عيد الفطر  في الـعراق 
بـحـسب بـيـان لـوزارة الـعـمل والـشـؤون
االجـتـمـاعـية اكـد انه(بـنـاءً عـلى مـقـترح
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الـنازحة في مخيمات احلاج علي  فيما
وزعـت  الف و 500ســلـــة غــذائــيــة بــ

الـنـازح في مـخـيم اجلدعـة اخلامس 
الى جـانب توزيـعها  4آالف و 800سـلة
غـذائية ب النـازح في مخيم اجلدعة
الـسادس) .واشـار جهاكـير الى ان (هذه
ـساعدات تدخل ضـمن عمليـات إغاثية ا
طــويــلـــة األمــد كــانت وال زالت الــوزارة
تـعـمل عـلـيهـا). وفي شـأن مـتـصل بحث
رئــــيس مــــجـــــلس الــــنــــواب مــــحــــمــــد

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «
أعـلــنت سـبع مـحـافــظـات امس تـعـطـيل
نـاسـبة الـدوام الـرسـمي اليـوم األثـنـ 
ذكــرى اســتــشــهــاد االمــام عــلي بن ابي
طـالب عـلـيه الـسـالم.وقـررت احلـكـومات
احملـلـية في مـحافـظـات النـجف وكربالء
والـبصرة وذي قار وميـسان والديوانية
ـنـاسـبة وبـابل تـعـطـيل الـدوام إلحيـاء ا
واتـاحــة الـفـرصـة امـام الـراغـبـ بـأداء
قـدسة. وقـد استـثنت زيـارة  العـتبـات ا
ـشـمـولــ بـاالمـتـحـانـات في الـعــطـلـة ا
ـعـاهد بـاالضـافة ـدارس والـكـليـات وا ا
الى مـــنـــتــــســـبي الـــدوائـــر اخلـــدمـــيـــة

واالمنية. 
WOM √ WDš

عنية في محافظة واستكملت االجهزة ا
الـنجف االشـرف وإدارة العتـبة العـلوية
ــقــدسـة اخلــطــة األمــنـيــة واخلــدمــيـة ا
ــلــيـونــيــة اخلـاصــة بــذكـرى لــلـزيــارة ا
اســتـشـهــاد اإلمـام عــلي واحـيــاء لـيـالي
الـقـدر. فـي غـضـون ذلك أعـلـنت مـديـريـة
ـنــشـآت امس االحـد شــرطـة الـنــجف وا
عن تــطـبــيق اخلـطــة األمـنــيـة اخلــاصـة
بـالـزيارة وانـتـشار األجـهـزة األمنـية في
عــمــوم احملـافــظــة .وقــالت في بــيـان ان
(دوريــــات جنـــــدة الــــنـــــجف بـــــاشــــرت
ـســؤولـيـة بــاالنـتــشـار ضـمـن مـنــاطق ا
لــغـرض تـوفــيـر احلــمـايـة لــلـمــواطـنـ
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 نَــــحنُ في الــــقــــرن احلـــادي والــــعــــشـــريــــنــــفي أوج عَــــصـــور 
التكنولوجـيا وذَروَتهِ التي فاقت جَميعَ الـعُصور حيثُ أنَّ التقدم
الـتقـني المسَ جـميع مـفـاصلِ احليـاةِ ال سـيمـا تلـكَ التي تـرتبط
ارتباطاً وثيقـاً باإلنسان وعاداتهِ وثقافـتهِ وبالتالي سلوكهُ. ولعل
ط القِراءةِ الذي تغيـرات هو  من أبرز ما تأثـرَ وسط كل هذه ا
ـعتـاد الى شـكلهِ االلـكتـروني!! ويرى حتول مـن شكـلهِ الورقي ا
ـهتم بالـشأن الثقـافي أنَّ من اسباب تخـلف الشعوب معظم ا
هـو تأثـرها احلـاد بهـذه التـكنـولوجـيا وعـزوف األجيـال اجلديدة
ـــــظــــلم من عن الــــقِـــــراءةِ وهــــذا مــــا يــــراه الــــبــــعـض "الــــوجه ا
التـكنولـوجيا" وجـانبهـا السيء. ولكن احلـقيقـة قد تكـون مغايرة
ـفاهيم ,فنحنُ فـي عصرٍ تَـكثرُ فـيهِ القراءة بعض الشـيء لهذهِ ا
عـلى أكــثـر مـن غــيـرهِ ... نَــحـنُ نَـقــرأ : كـل يـوم فـي الــشـوارع ,
اجلـدرانِ الفــتــات احملـال الــتــجـاريــة عــلى مــنـصــات الــتـواصل
نـشورات وعشـرات التعـليقـات والصور واحلاالت االجتمـاعي ا
بل قـد جتـد من يـكـتب كـل يـوم مئـات الـرسـائـل بشـتـى مـجاالت
احلياة السـياسية واالجتـماعية وحتى الـغرامية منـها فهذا الكم
من الـشـغف بالـقـراءة مـازال موجـوداً وطـاقة الـشـبـاب في جمع
عـلومـات لم تـنضب بـعد ,فالـفـضول لـدى القـار العـراقي هو ا
ذاته قبل مئة سنة واكثر لذلك فإن اي منصة تواصل اجتماعي
جنـد أنَّ الــعـراقـيـ لـهم حـصـة األسـد مـنـهـا. لـذلك فـأنـا مـؤمن

قولة "نَحنُ نَقرأ" ولكن تنقصنا بعض العوامل... 
كن اولـها : الـتوجـيه الـصحـيح نحـو القـراءة االيـجابـية والـتي 

ان يخرج منها القار بثمرة. 
وأهمها : تطوير احملتوى الثقافي وجعلهُ مالئما حلداثة العصر
ـهمة وبالـتالي يكـون مستـساغـا من قبل اجليل اجلـديد. وهذه ا
ثقف العـراقي ورواد الثقـافة في العراق ,فنقل تقع على عـاتق ا
ـعتـاد الى شـكـلـها القـصـائـد الـشعـريـة من شـكـلـها الـعـمـودي ا
احلر احلـديث كـان ضرورة البـد منـها قـادها بـاجتـهاد الـشاعر
الئـكــة لـيـكـونـا ايـقـونـة بـدر شـاكـر الـسـيــاب والـشـاعـرة نـازك ا
ا كـانت مشاغل للـحداثـة االدبية ,ثم تلـتهـا القصـيدة الـنثريـة. و
احليـاة تزداد وتيـرتها تـوجه الذوق الـعام الى القـصة القـصيرة
بدل الرواية ثم القصة القصيرة جداً وهكذا ... رغم أن األلوان
ـة ظـلت سـائـدة ولـهـا جـمـهـورهـا اخلاص ,ولـكن احلـداثة الـقـد
مطلوبـة جلذب اكثر عدد من الـقراء وابراز الطـابع الثقافي على
ـوهـوبـ والتي اجملـتـمع وهي بـالـتـأكيـد مـهـمـة خـاصة بـأولـئك ا
نضجت مواهبـهم حتى وصلت مرحلـة االبداع واالبتكار... نعم

ثقف العراقي... هي مسؤولية ا
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ـوصل بــشـمـال ـوصل - (أ ف ب) - خالل مــعـارك اســتـعـادة مــديـنــة ا { ا
العـراق من سيطـرة داعش قبل نـحو عـام أغـارت طائـرة حربـية عـلى منزل

رأة البالغة من العمر  59 عاما زوجها وسمعها. علية علي فقدت ا
حــال عــلــيــة مــشــابه لالالف مـن ســكـان
ــديــنــة الــشــمـــالــيــة الــتي عــادت إلى ا
ن سـيطرة احلكومة في تموز   2017
يــعــانــون من اضــطــرابــات في الــســمع
وصـفير في األذنـ أو أصيبـوا بصمم
تـام. أســفـرت تــسـعـة أشــهـر من غـارات
الـقــوات الــعـراقــيـة مــدعـومــة بـطــيـران
الـتحالف الدولي إضافة إلى السيارات
سيرة والعبوات ـفخخة والطائـرات ا ا
الـناسـفة الـتي كان يـفجـرها داعش عن
ـشــاكل في الـسـمع لـدى سـكـان تـزايـد ا
ــوصل. تـقــول عــلـيــة (فـقــدت ســمـعي ا
تـقريبا قبل سنت بعدما قصفت طائرة
ن مـنـطـقـتـنـا أيـام حتـرير الـسـاحل األ

وصل). الشطر الغربي من ا
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دمـر مـنـزلهـا وأصـيب زوجـهـا بـ(حروق
خـطـيــرة لـلـغـايـة). ومــذاك بـاتت عـلـيـة
مـــضـــطـــرة إلى الـــتـــكـــيـف مع الـــعـــالم
اخلــارجـي الــذي ال تـــســمع لـه صــوتــا
وغــيـر قــادرة عــلى تـلــقي عالج بــعــدمـا
فـقدت كل مـا تملك خالل الـقصف. باتت
الــعــيـادات اخلــاصــة الــبــديل الــوحــيـد
ــوصل الـــيــوم بــعــدمــا ــتــوفـــر في ا ا
أسـفـرت احلرب عن تـراجع أعـداد أسرة
ـســتـشـفـيــات سـتـة أضــعـاف وهـنـاك ا
الـيوم نـحـو ألف سريـر لقـرابـة ملـيوني
شـخص. تولت مـنظمـة داري اإلنسـانية
ـاضي إعــادة تـأهـيل وافــتـتـاح الـعــام ا
ـديـنة أجـنـحـة عـدة في مـستـشـفـيـات ا
السـتقـبـال احلاالت الـطارئـة والوالدات.

تـوافد ب " 15إلى  20مـراجـعا يـومـيا
يـعـانـون مشـاكل في الـسـمع". قـد تـكون
احلـاالت عـابـرة بـالنـسـبـة لـلـبعـض لكن
ـصـاب قـد ال يـحـالـفهم احلظ "بـعض ا
في الـشفاء" وفق الطبيب محمد صالح
أخـــصـــائي األنف واألذن واحلـــنـــجــرة
مــــعـــــيــــدا الـــــســـــبب إلى أن "اخلـاليــــا
الـعــصــبــيـة الــســمــعـيــة تــمــزقت جـراء
األصــوات الـشـديـدة الــقـوة" في احلـرب
الـضروس الـتي صنـفت ب األعنف في
الـتـاريخ. ويـؤكـد صالح أن عـددا كـبـيرا

من هـؤالء وبـيـنهم أطـفـال تـعرض إلى
"نــزف دمـوي عـنــد سـمــاع دوي سـقـوط

القذائف من دون أن يتعاجلوا". 
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والـيـوم رغم مـرور عـامـ عـلى انـتـهاء
ــعـارك "ال تــزال الــعـيــادات اخلــاصـة ا
ـراجــعـ الـذين يــعـانـون من تـغـص بـا
مـشــاكل سـمـعــيـة".  غـالــبـا مـا يــتـطـلب
ــعــدات أو بــاألدويـة الــعالج ســواء بــا
وقتاً طويالً خصوصا بالنسبة لألصغر
. ويقـول سـعـيد إن (فـقـدان الـسمع سـنـاً

يـعني غالبا اضطـراب النطق أيضا لدى
األطــفــال وهـم في حــاجــة إلى عالجــات
أخــرى غــيــر مــتـــوفــرة لــديــنــا اآلن) في
ـوصل. يـعـاني مـهـنـد ( 5سـنـوات) من ا
صـعوبة فـي النطق لـكنه يـقول بكـلمات
مــتــلـــعــثــمـــة وهــو يــتـــوارى خــلف أمه
درسة مثل احلـزينة (أريد الـذهاب إلى ا
ابن جـارنـا أحـمـد". تعـرب أم مـهـند (30
عاما) عن قلقها على مستقبل ابنها رغم
مــحــاوالتـــهــا الــعـــديــدة لــعـــرضه عــلى
اخملـتصـ لعالجه. وقـد يحـرمه الصمم

وافـتتـحت أيضـا مركـز استـقبـال مجـانا
ـشاكل السمع. وقـد اجرت عليـة فحصا
ـركز عـلى غـرار فتـحي حـس في هـذا ا
( 65عـامــا) الـذي لم يـعـد يــسـمع شـيـئـا
تـقـريـبا مـنـذ سـقـوط ثالث قـذائف هاون
وصل ربـيع العام عـلى منـزل في غرب ا
وتــــبــــذل الــــكــــوادر الــــطــــبــــيــــة.2017
وصل جهـوداً كبيرة والـتمريضـية في ا
ـرضى من كل األعـمـار الذين ـعـاجلـة ا
تــكــتظ بـــهم قــاعــات االنـــتــظــار. يــقــول
أخـصــائي الـســمع والـتــخـاطب مــحـمـد
سـعـيد لـوكـالة فـرانس بـرس "استـقـبلت
ستشفى وحـدة السمع والتخـاطب في ا
اجلــمـــهـــوري أكــثـــر من ألـــفي مـــصــاب
بـــاضـــطـــرابـــات نـــاجتـــة عن الـــقـــصف
والــتــفـــجــيــرات من كـال اجلــنــســ من
مـخـتـلف األعـمـار ووزعت عـلـيـهم ألـفي
سـمـاعـة مـنذ افـتـتـاح الـشـعـبـة قـبل عام
تــقـريــبـا ويــضـيف أن احلــاالت األخـرى
ـــســـتـــعـــصــيـــة يـــتم حتـــويـــلــهـــا إلى ا
مـستشفـيات بغداد لـزراعة قوقعة األذن
ـتــوفـرة حـالـيـا في اإللـكـتــرونـيـة غـيـر ا
ـوصل. ويؤكد سـعيد أن (األعـداد أكبر ا
ـسـجـلــة لـديـنـا ألن بـعض بـكـثــيـر من ا
ـصــابـ راجـعـوا عــيـادات خـاصـة أو ا
ـوصل والـعـراق. وهـناك أخـرى خـارج ا
ـسـتــشـفى حـتى آخـرون لـم يـراجـعــوا ا
اآلن).  وبــــحـــــسب مـــــصــــدر طـــــبي في
ـؤقـتة ـسـتشـفـيـات ا ـوصل شـهـدت ا ا
ــــوصل الــــعـــام خالل ومـــســــتـــشــــفى ا
دينة األسـابيع التي أعـقبت استعـادة ا

من مـواصلة دراسته االبتـدائية في بلد
ــدارس الـتي تــعــنى بـذوي تــنـدر فــيه ا
االحـتـيـاجـات اخلاصـة  تـقـول أم مـهـند
بـــحــــســـرة إن (الــــفـــقــــر وعـــدم وجـــود
مـســتـشـفـيــات تـخـصــصـيـة حـالت دون
راة مـعاجلته). رغم ذلك تخوض هذه ا
ســبـاقــا مع الــوقت أمال في أن يــتــمـكن
مــهــنـد مـن االلـتــحــاق بــبــاقي األطــفـال
واجلـــلـــوس عـــلـى مـــقـــعــــد في الـــعـــام
قـبل الذي ينـطلق في موسم الـدراسي ا

اخلريف.

احلـلبـوسي مع رئـيس اجلبـهة الـعربـية
ـوحـدة وصـفي الـعـاصي األوضاع في ا
مـحـافـظـة كركـوك وإعـادة الـنـازح إلى
ـــكــتب مـــنــاطـــقـــهم. وبـــحــسـب بــيـــان 
احلـبــوسي تـلـقـتـه(الـزمـان) امس فـقـد_
جـرى خـالل الـلـقـاء بـحث األوضـاع في)
مـحـافظـة كركـوك وتـأكيـد أهـميـة إعادة
الــنـــازحــ إلى مــنـــاطــقــهـم وحتــقــيق
االسـتقرار والتعايش ب أبناء مكونات
احملـافظة). ونـقل البيـان عن احللبوسي
تــأكــيــده (اهــمــيــة تــوحــيــد الــصــفـوف
ـواجهة خطر داعش واخلاليـا النائمة
وعـدم الـســمـاح لإلرهـاب بـالـعـودة بـعـد
ـته بــالــوحـدة حتــقــيق الـنــصــر وهــز
ــزيـد من اجلـهـود) والــتـكـاتف وبـذل ا
مــشـددا عـلـى (ضـرورة الـعــمل عـلى حل
ــشــاكل الـــعــالــقــة واإلســراع جــمــيـع ا
ـرحلـة البـناء واإلعـمار وخـدمة أبـناء
كـركوك).وفي اقليم كردستان قال مصدر
مـــطـــلع في مـــجـــلس وزراء االقـــلـــيم ان
احلـكـومـة تنـتـظـر حتديـد اول أيـام عـيد
الـفـطــر لـتـعـلن ايـام الـعــطـلـة الـرسـمـيـة
ـصدر انه ـنـاسـبـة الـعـيـد. واوضح  ا
(في حــال كـان يــوم االثـنـ  3حــزيــران
آخـر أيام شهر رمـضان ويوم الثالثاء 4
حـزيران سيكون أول أيـام العيد فإن من
ـرجح ان تعلن حكومة االقليم اسبوعا ا

كامال عطلة رسمية).

الروضة العلوية
طهرة في ا
النجف

e»‰∫ آثار زلزال الذي ضرب أمريكا الالتينية “

تحدة WFł«d∫ موصليون يراجعون مركزاً صحياً تابعاً لأل ا

الـــتـــشــــكـــيالت االخـــرى وراى الـــعـــالم
الـبـطولـة والشـجـاعة والـتـضحـيات في
ســـوح الــقـــتــال). واشـــاد الى (قــصص
قاتلون بدمائهم انسانية نادرة كتبها ا
ـدنيـ واحملافـظة على من اجـل انقاذ ا
ارواحــهم كـانت مـوضع تــقـديـر اهـالي
ـوصل وامـتـنـانـهم). واكـد شـغاتي ان ا
ــدن افـرزت قــصـصـا (مــعـارك حتــريـر ا
بـطـولـيـة نـادرة تـصلـح لالقتـداء في كل
عـصـر وان توثـيقـهـا واجب تضـطلع به
تعلمة من اجل زرع ثقفة وا الـشرائح ا
بــذوره فـي نـفــوس االجــيــال). والــتــقى

ـا فيها بـالتعـاون مع جميع الوزارات 
ـــــراة). االمـــــر الـــــذي قـــــاد الى وزارة ا
تـالحم غـيــر مـســبـوق فـي الـعالقــة بـ
ـواطن ومـنتسـبي اجلهاز). وقال ان ا
ـقاتـل استـلهمـوا عناصـر القوة من (ا
الــتــاريخ الـعــراقي في الــقــتـال وحــشـد
الــطـاقــات وبـذل الـتــضـحــيـات من اجل
انـقـاذ االرض من بـراثن داعـش). وشدد
شــغــاتـي عــلى الــقــول ان (قــتــالــنــا مع
جرد ان داعش كـان قتـال معـنويـات و
ــعـنـويـات الى الـنـفـوس حتـقق عـادت ا
ــقـــاتـــلـــ وجــمـــيع الـــتـــنـــافس بـــ ا

ـقاتل ومـؤازريهم في رفع معـنويات ا
عـــبــر الـــكــلـــمـــة الــصـــادقــة واالنـــتــاج
االتـصالي الـشامـل الفـعال. واضاف ان
قاتـل وتضحيـاتهم تكللت (بـطوالت ا
بجهود وعطاء جميع تشكيالت القوات
ــســلـحــة الـتـي سـانــدتـهــا الــعـشــائـر ا
والـقوى االجتمـاعية والثـقافية الـفاعلة
وهي عـــنــاصــر اســاســيـــة في تــعــزيــز
ـعـنـويـات وحتـقـيق االهـداف). واعلن ا
شــغــاتي عـن (اعــداد جــهــاز مــكــافــحـة
االرهـــاب مـــنـــذ بـــواكـــيـــر تـــأســـيـــسه
عنوي اسـتراتيـجية للـعمل النفـسي وا
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اكــد رئــيس جــهــاز مــكــافــحــة االرهــاب
الــفــريـق اول الــركن طــالب شــغــاتي ان
الــنـصـر الـذي صـنـعه مــقـاتـلـو اجلـهـاز
عـلى تـنظـيم داعش هو مـحصـلة تـفاعل
تـضــحـيـات الـعـراقـيـ جـمـعـيـا.. وقـال
خالل مـأدبة افطـار اقامها اجلـهاز لعدد
كـثيـر من االعالمي والـفنانـ السبت
ان (الـنـصر صـنعـه اجلمـيع وان تداخل
ــيـدان اســقط ــقــاتــلــ في ا خــنــادق ا
الـــرهــان عـــلى ارهـــاب داعش). واشــاد
شـغـاتي بـجهـود االعالمـيـ العـراقـي
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إجـالء للسكان. وأظهـرت صور التقطت
ألجـوجن خالل الـلـيل عـمـودا من الـرماد
وحـمـمـا متـوهـجة عـنـد فـوهة الـبـركان.
ويــــقع جـــبـل أجـــوجن في شــــرق بـــالي
ويـصل ارتـفـاعه إلى مـا يزيـد قـليال عن
ثـالثة آالف متر .وفي أواخر عام 2017
رفـعت الـسلطـات مسـتوى الـتحـذير من
بـركان أجوجن بعد تـزايد في نشاطه ما
أدى لـعـملـيات إجالء لـلـسكـان وفوضى
فـي رحالت الـســفـر وقــتــهـا. وخــفـضت
الــســلـطــات مــنــذ ذلك احلـ مــســتـوى
الـتـحـذيـر لـكن الـبـركـان يـثـور ب وقت
ـا يـتـسـبب في بـعض األحـيان وآخـر 
فـي تـعطـيـل الرحـالت اجلـوية.وتـسـبب
ثـوران كبيـر للبـركان في عام  1963في
مـقـتل أكـثـر من ألف شـخص ودفن قرى
عـــدة.وجتـــتـــذب جـــزيـــرة بـــالي الـــتي
ـعــابـد نــحـو تــشــتـهــر بـالــشـواطـئ وا

خمسة مالي زائر سنويا.

شـدته  7.5درجـة وقـع شـمالـي الـبـيرو.
ـسح اجلـيـولوجي   ووفـقـا لـهـيئـة ا

تــسـجـيل الــزلـزال عـنــد الـسـاعـة 7:41
ي.ولـم تـرد أنـبـاء عن بــالـتـوقــيت الـعـا
وقـوع ضحايا أو دمار.وفي إندونيسيا
 قـــال مــســؤولــون إن بــركــانــا ثــار في
مــنـتـجـع بـالي وتـســبب بـإلــغـاء بـعض
الــرحالت اجلـويــة من وإلى أسـتــرالـيـا
خـالل الـلــيل مع تــصــاعـد ســحــابـة من
سؤولون الـرماد إلى السماء.وأوضح ا
أن (حـــمــمًـــا تــدفـــقت من بــركـــان جــبل
أجـوجن إضافة إلى زخات من الصخور
ـسافة نـحو ثـالثة كـيلـومترات وصـلت 
بــيـنــمـا تـنــاثـر الـرمــاد الـبـركــاني عـلى
عــشـرات الــقـرى). ولم تــرد تـقــاريـر عن
مـصـاب أو قـتلى.وقـالت الـسلـطات إن
لديها  50ألف قناع كإجراء وقائي على
الــرغـم من أن مــســتــوى الـتــحــذيــر من
الـبركان لم يتـغير ولم جتـر أي عمليات

فـي تـقريـرهـا الـيـومي ان (اخلـزيـن كان
ـاضي فـي الـتــاريخ نــفـسه مـن الـعــام ا
مــــشـــيـــرة الى  (3مـــلـــيـــار م  17.568
ان(الـــفــراغ اخلــزنـي في الــثـــرثــار بــلغ
فـيـمـا وصـل تـولـيد 3مـلـيـار م 16.537
الـطاقة الكهربائية من السدود الى ألف
ـيا  ضـرب زلزال و 223مـيـكاواط). عـا
مــدمــر بــقـوة  8درجــات عــلى مــقــيـاس
ريــــــخـــــتـــــر أربـع دول هي اإلكـــــوادور
والـبيـرو وكولومـبيا والـبرازيل. وقالت
ـسح اجليـولوجي الـكولـومبـية هـيـئة ا
إن (مـركـز الزلـزال كـان على بـعد  83كم
جــنـوب بـلـدة الغـونـاس شـمـال الـبـيـرو
وعــلى عـمق  105كــيـلـومــتـرات). وذكـر
رواد مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي أن
الـهزة في عاصمة البيرو ليما استمرت
نـحو دقـيقتـ وعشـر ثوان. من جهـتها
ــسح اجلـــيــولــوجي أعـــلــنت هـــيــئـــة ا
األمـريـكيـة امس األحـد أن زلزاال بـلغت

ــنـطــقـة الــيــوم األثـنــ ســيـكــون في ا
الــوسـطى صـحـواً الى غـائم جـزئي مع
فــرصــة ضــعــيــفـة لـألمـطــار في بــعض
األمـــاكـن وغــائـــمـــاً جـــزئـــيـــاً شـــمــاالً
وصــــحـــواً مع قـــطع مـن الـــغـــيـــوم في

اجلنوب). 
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مـضيفـا ان(درجة احلرارة الـعظمى في
بــغــداد سـتــنـخــفض قــلـيالً من دون ان
يــــطـــرأ تــــغــــيـــيــــر عـــلـى احلـــرارة في
ــنـطـقــتـ الــشـمـالــيـة واجلـنــوبـيـة). ا
وبــحـسب جـدول مـرفق بـالـتـقـريـر فـقـد
بـــلــغـت درجــة احلـــرارة الــعـــظــمى في
بـــغــداد امس  45مْ وكـــانت االعــلى في
الـــبـــصــرة   49مـــئــويـــة وادنى درجــة
حـرارة عـظمى في الـسـليـمانـية  32مْ).
مـن جهـة اخرى أعـلـنت خلـيـة مواجـهة
الـسيـول عن ارتفـاع خزين الـعراق من
ـيـاهالال   55.973مـلـيار م . 3وقـالت ا

ــنـطــقـتـ الــشـمــالـيـة مــعـدالتــهـا في ا
واجلنوبية مشيرة الى  ان بلوغ درجة
احلــرارة الـعـظــمى في بـغـداد امس 45
درجـة مـئويـة. وبـحسب تـقـرير لـلـهيـئة
اطـلعت عـليه(الـزمان) امس فـإن (طقس
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رجـحت هـيئـة األنواء اجلـوية والـرصد
الـــزلـــزالـي الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــنـــقل
انـخفـاضًا بـسيـطا فـي درجات احلرارة
ـنـطـقـة الـوسـطى فـيـمـا حتافـظ على بـا
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طالب شغاتي

شـغـاتي احلـضـور واحـدا واحدا
واســــــــتــــــــمـع الـى افــــــــكــــــــارهم
وانــشــغـاالتــهم وبــارك لــلـفــنــانـ

جنــاح اعـمـالـهم الـرمــضـانـيـة الـتي
حــــظــــيـت بــــاهــــتــــمـــام

ــــــشـــــاهـــــدين ا
جميعا.  


