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حـــالـــة جتـــاوز عـــلى راتـب اإلعـــانــة
االجتماعية.

وبـلغت عـدد الـزيـارات التي اجـرتـها
الـلـجـان الـتـنفـيـذيـة الـتـابـعـة لـدائرة
الـــتــقــاعــد والــضـــمــان االجــتــمــاعي
لـلـعـمـال في وزارة الـعـمل والـشـؤون
دينة 3332 االجتماعية لـلمشاريع ا
مـــشــــروعـــا حلـــثــــهـــا عـــلـى تـــأديـــة
ـالـيـة اجتـاه الـوزارة. الـتـزامـاتــهـا ا
وقــال مـــديــر عـــام دائــرة الـــتــقـــاعــد
والضـمان االجتـماعي لـلعمـال وكالة
رائـد جـبــار بـاهض في بـيــان تـلـقـته
(الزمان) امس ان اللجان جتري هذه
ديـنة التي لم الزيارات  لـلمـشاريع ا
اليـة جتاه عمـالها تؤد التـزاماتهـا ا
وتـسـديـد االشـتـراكـات عـنـهم اذ يـتم
ـطالبة اوال ثم االنذار اصدار كتاب ا
وبـعـدهـا يـوجه امـر احلـجـز بـحـقـهـا
فضال عن متابعة الدعاوى القانونية
للـدائـرة واالجابـة عن االسـتفـسارات
والقـضايـا التي تخـص عمل الوزارة

والدائرة).
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عقد مدير عام دائرة العمل والتدريب
ــهـني فـي وزارة الـعــمل والــشـؤون ا
االجـــتــمــاعـــيــة رائــد جـــبــار بــاهض
اجتمـاع مع مدير مـشروع دعم إعادة
إعــمــار الــعــراق من خالل الــتــنــمــيـة
ـرافق والـنـمـو والــتـشـغـيل والـوفـد ا
ـرحـلة لـلـتبـاحث حـول آلـيـة تـنفـيـذ ا

شروع. األولى من ا
وقال باهض في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (االجـتـمـاع تـضـمن الـتـأكـيد
تدرب بالعدة على ضرورة جتهيز ا
بـعــد الـتـخـرج وصـيـغــة الـعـقـد الـتي
ــــشـــروع ســـتــــبـــرم مــــا بـــ إدارة ا
ـتــدرب مـشـيـرا الى اهــمـيـة رصـد وا
ــــرحــــلــــة األولى ان األخــــطـــــاء في ا
رحـلة وجدت لـكي يـتم تالفيـهـا في ا
الــثــانــيــة). واضــاف ان (فــرق مــسح
ســوق الــعـمـل تـلــعب دورا بــارزا في
ـتــطـلـبــات الالزمـة الجنـاح حتـديــد ا
شروع وان دائـرة العـمل والتدريب ا
ـهـني لـديـهـا خـبـرة في هـذا اجملـال ا

ـا يـحقق وسـيتم االسـتـفـادة مـنهـا 
تــنـفــيـذ ســتـراتـيــجـيــاتـهــا اخلـاصـة

بالقضاء على البطالة).
واكـمل قـسم حــمـايـة واسط لـلـرجـال
فـي هــيـئــة احلــمــايــة االجــتــمــاعــيـة
بــوزارة الـعــمل الــتـعــامل مع 4152
اعـتــراضـا بـعــد اسـتـكــمـال الـشـروط
ـــطــــلــــوبـــة مـن مـــجــــمـــوع 5409 ا
اعـتـراضـات يـخص الـشـمـول بـراتب
االعانة االجتماعية ,فيما  رد 264
اعتـراضا واليزال الـعمل جـاريا على
اتــمــام مـــا تــبــقى من االعــتــراضــات
تـماشـيـا مع تـوجـيهـات وزيـر الـعمل
رئـيس هـيـئـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـية
الدكـتـور باسم عـبـد الزمـان الـقاضي
بـــضـــرورة االســـراع في حـــسـم هــذا

لف. ا
ودعت هـيـئـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
واطـن إلى االتصال باخلط تدعو ا
السـاخن 1018 خالل اوقـات الدوام
الـرسـمي حــصـرا لـتـقـد الـشـكـاوى
واالستـفسـارات والـتبـليـغات عن أي
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ـهمـة للـباحث اإلسالمي أثـار إنتـباهي عـنوان أحـد الكـتب السـياسـية ا
ثـير لإلنتـباه (عراق بال قـيادة) قراءة في عادل رؤوف  وكان عـنوانه ا
أزمة القـيادة اإلسالميـة في العراق احلـديث  وإذ أقتبس هـذا العنوان
وأنــا لــسـت بــصــدد عــرض مــضــمــون هــذا الــكــتــاب عــلى أهــمــــــيــته
ولكـــــنني إقتبـسته كونه يعبر عـما أريد إن أحتـــــدث به عــــن العراق

بعد  17 سنة عجاف من سقوط النظام .
البــد أن يــســتــذكــر الـســاســة وأصــحــاب االخــتـصــاصــات اخملــتــلــفـة
ووســــــائل اإلعالم وعـامـة الــنـاس مـا حتـقـق لـلـعـراقــيـ من مـكـاسب
قـراطية وإجتماعيـة منذ سقوط ما أطلـقنا عليه الصنم إقتـــصادية ود
في 9 نـيـسـان 2003 فــأن مـشـاعــر الـنـاس بل اإلحــصـاءات واألرقـام
ـنـظـمـات الـدولـيـة تـؤشر الرسـمـيـة الـصـادرة من اجلـهـات الـعـراقـية وا
حلـقـائق مـرعــبـة تـؤكـد إن الـكــثـيـر من الـنــاس تـنـازلت عن كل األحالم
واألمـنـيـات والــرغـبـات في الـرخــاء واحلـريـة  وأصـبــحت تـأمل بـاحلـد
ـتوفـر في أقـصى (الغـابات األدنى من احلـياة الـطـبيـعـية واإلسـتقـرار ا

اإلستوائية واألفريقية ) .
إن غياب الرخاء وسـد الرمق عن مالي العـراقي تعتـبر كارثة عظمى
ي ألنهم يـعيشـون في أغنى بـلد نفـطي  ولكنـهم ضمن الـتصنـيف العا
يـعـيشـون حتت خط الـفـقـر  ورغم إنهم أبـنـاء حـضارة عـريـقـة إال إنهم
اآلن في أدنى مـســتـويــات الـتـخــلف واجلـهـل والـبـطــالـة والــتـسـرب من

ان باخلرافات وشرب اخملدرات . دارس واجلامعات واإل ا
ـقـدسـات  لــكن شـعـبه فـي الـوقت الـذي حتـتــضن أرض الـعـراق كـل ا
ـافيات يعـاني إنتـهاك أغلب احملـرمات الـتي تمـارسها قـوى اإلرهاب وا
الـــتي حتــتــمـي من بــعـض الــنــواب و األحـــزاب  وكــأنــهـــا ال تــعــتــرف
بــاحلـكـومـة والـقــانـون  بل ال تـخـاف حـتـى من الـله  وبـعض األحـزاب
تـرفع الـشـعـارات الوطـنـيـة طـوال العـام وتـرددهـا عـلى مدى 24 سـاعة

وهي أول من ينتهكها ويدنسها .
ـلـيـارات من خـزيـنـة الـشـعب وهـذا الـعـراق بـعـد 17 عـام أنـفـقـت فـيه ا
ــتـعـددة اجلـنـسـيـة الـعـراقي ومـلـيـارات أخــرى كـقـروض من الـبـلـدان ا
وصندوق الـنقد الدولي  كـلها عجـزت عن توفير األمن وإعـمار العراق
وتدفق الكـهرباء  ألنـها وبصراحـة ذهبت أغلبـها إلى جيـوب الفاسدين
ــفـســدين  وهــذا لـيـس سـرا فــبـعــضــهم من كــبـار الــشــخـصــيـات و ا

السياسية .
ومــاذا بـعـد من مـنـجــزاتـنـا خالل هـذه الــسـنـوات  ماليـ من األرامل
واأليـتـام ضحـايـا احلروب اإلرهـابـية الـداعشـيـة والطـائـفيـة  مع غـياب
شـبه كــامل لـلــمـؤســسـات اخلــدمـيــة واإلنـســانـيـة  وظــهـور اآلالف من
دني الوهميـة والشبحية والتي فاق عددها ما يوجد منظمات اجملتمع ا
في أوربـا وأمريـكا  لـكنـها لم تـسـتطع إن تـزرع كلـمة طـيبـة واحدة في
ـنـافقـ والفـاسدين  أو تـنجح بـإعادة عـقول اجملـرم واخملـتلـس وا
سـلح برمي سالحه طالب واحد إلى مـدرسته أو تدفع الـبعض من ا
ــتـآمـرين و اإلرهـابـيـ ــنـطق الـسـائـد اآلن إن ا  بـل الـعـكس أصـبح ا

حققوا ما يريدون بإرهاب الناس وإرهاب احلكومة نفسها .
 ولعل أخــــــطر ما حـصدناه في هـذه السـنوات إننـا ما زلنـا نخـــــاف
من أصـحـاب الــكـروش الـعــفـنـة الـتـي سـرقت أمـوال الــعـراق وأنـشـأت
ـال السـحــــت احلرام  ـليـشيات والـعصـــــابات الـتي حتـمـــــيهـا با ا
وأصـبحـنـا نحـضر أكـفـاننـا ونحن نـسـلط الضـــــوء واحلقـــــيـقيـة على
ــالي أشــبــــــاه الــرجــال من ( أبـــــــطــال ) الــفــســــــاد الــســيــاسي وا

واإلداري .
أيها السيدات والسادة ترى كم سنة نحتاج من الوقت لتنتصر احلرية
ؤامرات والقضاء على الفاسدين ليشيات وتنتهي ظـاهرة ا وتتالشى ا
شبوه وبـقايا الداعشي أذناب الـديناصورات اإلقليمية ارق وا وا
? واجلواب هو إن هـذا الزمن يتحدد في يـة ويعم األمن واألمان  والعا

ذات الوقت الـذي يـعتـرف فيه الـناس بـأن العـراق قد
وجد له قـيادة ورجال دولـة ينتـمون للـعراق وليس
إلمـتـيـازات كـراسي الـعـراق ويـضـربـون بـيـد من
حـديـد كل من تـسـول له نـفـسه الـعـبث بـالـقـانون
سـواء كان زيـدا أو عـمر  وبـدون ذلك سـتـضيع

السن بل قل القرون وأنت ال تبالغ .   
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ــحـوه الـنـهـار) ولــكـنـنـا تـيــقـنـا ذلك عَـبْـرَ كـنـا نــسـمع أنَّ (كالم الـلـيل 
واقف الـزئبقـية التي يـتبنـاها بعض مـحترفي الـسياسـة عندنـا فانهم ا
لء الـفم مـوقـفـاً سـرعـان مـا يـبـادرون في الـيـوم الـتـالي الى يـعـلـنـون 
ـــا خــجل وال حـــيــاء وبــعـــيــداً عن كل نــقـــضه واالنــقـالب عــلــيه  دو

احلسابات االخالقية..!!
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ال يـصح أنْ تـتــحـول ( الـثــوابت ) الى " مـتـغــيـرات " في غـمــرة الـعـمل
السياسي وحتولها يعني اختالط احلابل بالنابل.
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ـوقف الـرسـالي الشـامخ الـذي وقـفه رسـول الله ولن يـغـيب عن الـبال ا

(ص) وحتدّى به قوى الشرك والضالل كلها ح قال :
ـيني والـقـمر في شـمـالي على ان أتـرك هذا لـو وضعـوا الشـمس في 

األمر ما تركتُه .
بدأي . وقف النهج السديد للرسالي ا وهو يرسم بهذا ا

ؤمن االمام علي بن ابي طالب (عليه السالم) :  وقيل المير ا
سـلم هناك لو تركتَ مـعاوية واليـا على الشام لـيأخذ لك البـيعة من ا
ثم عَـزَلْـتَه بـعــــــد ذلك فـقـال لـهم بــانـكـــم تـريـدونـنـي أنْ أطـلب الـنـصـر

باجلور ..!!
بدأيـون الرسالـيون الذين ال يـحيدون عن احلق وال يـعدلون هكـذا هم ا

عنه بحال من األحوال .
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والـطـامـة الـكـبـرى في الـعـراق اجلـديـد هـي أنّ للـمـال الـسـيـاسـي آثارَه
ضمار .. واقف  فقد لعب دوراً مركزياً في هذا ا الكبرى في تغيير ا
ـتــخـذ بــنـاءً عــلى وصـول رُزْمــة من األوراق اخلـضـراء أو ــوقف ا ان ا
ـسـكون احلـمـراء يـعـكس االفالس الـروحي واالخالقـي الـذي يـعيـشـه ا
ـــال  في أشـــارة واضــحـــة الى عـــمق الـــدنــاءة والـــشـــيــطـــنــة بـــحب ا

سيطرتيْن عليه.. ا
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وللرصافي بيت شهير قال فيه :
ال يَخْدَعَنْكَ حديثُ القومِ في الوطنِ 

فالقومُ في السرّ غيرُ القومِ في العَلَنِ 
ا يناقضون واقف الزئبقية هم الذين يتحدثون في العلن  وأصحاب ا

غلقة ..!! به أنفسهم ح يتحدثون في الدهاليز والغرف ا
كاسب واالمـتيازات بعيداً عن الصالح انهم يبحثون عمـا يضمن لهم ا

الوطني العام وما يلحق الشعب والوطن من أضرار ..
وهم بهذا أشبه ما يكونون باجلراثـيم الفتّاكة التي نتعوذ من شرورها.
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ـواقف الـسـيـاسيـ احملـنـك والـرسـالـي ـرسوم  ان اخلط الـبـيـاني ا

ـبـدأي ال تـشـهـد حـركة تـذبـذبـية كـبـيـرة بخالف ا
لـكـون من الـكـيـاسة ـهـزوزين الـذين ال  اولـئك ا
واحلصافة والـوطنية الصـادقة ما يجـعلهم أمناء
عــلى احلــفـاظ عــلى الــثــوابت والــقــيم الــوطــنــيـة

واألخالقية .
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أعلن مـحافظ الـنجف لـؤي اليـاسري
عـن قــرب افــتــتــاح الـــصــرح الــطــبي
ـاني) الـذي ـسـتــشـفى األ الـكـبــيـر (ا
يعد مـطلبـا أساسيـاً ألبناء احملـافظة
واحملافـظـات اجملاورة لـها  من أجل
سد احـتيـاجاتـهم الطـبيـة اخملتـلفة .
وبـــ الــيــاســـري في بــيــان تـــلــقــته
ـــســــتــــشـــفى (الــــزمــــان) امس ان (ا
ــاني بــاحملــافــظــة ســيــشــارك في األ
النـهوض بـالواقع الصـحي  هو من
أولويات عملنـا في احلكومة احمللية
ـواطن الــنـجـفي يـطـالبَ  حـيث ان ا
بــاخلـــدمــات االســـاســيـــة واهــمـــهــا
الـــصـــحـــة). وأوضح ان (الـــزيـــارات
سـتمرة مع تابـعة ا يدانـية لنـا وا ا
مـــديــريــة بـــلــديــة الـــنــجف األشــرف
ـنـفذة لـلـمـشروع  ألعـمـال الشـركـة ا
اثــــمــــرت هــــذا اإلجنــــاز الــــعــــظــــيم

قـدسة كـونهـا تسـتحق حملافـظتـنـا ا
اكــثـــر من ذلك). وأتــخـــذت حــكــومــة
الـنجف احملـلـيـة إجراءات احـتـرازية
رض ووقائـية  للـحد من اإلصـابة 
كـورونــا.وقـال مـحـافـظ الـنـجف لـؤي
الياسري في بيان تلقته (الزمان) من
ـــعـــروف أن مـــحـــافـــظـــة الـــنـــجف ا
األشـرف سـجـلت فـيـهـا حـالـة واحدة
بـفيـروس كـورونـا  واإلصـابـة كانت
بـطــالب حـوزوي إيــراني اجلـنــسـيـة
يـــــدرس في احملـــــافــــظــــة).وأضــــاف
الياسـري ان (خلـية األزمة بـرئاستي
وعـضـويـة دائــرة الـصـحـة واألطـبـاء
اخملـــتـــصــ في عـــمـــوم احملــافـــظــة
ـركـز واالقضـيـة والـنـواحي فـيـها وا

وكما يلي : 
∫ ôË√

نــطـــمــئن ابــنــاء الــنــجف الــكــرام ان
الوضع الصـحي في عموم احملـافظة

جـيـد  واخـوانـكم في صـحـة النـجف
ـهنـية يـعمـلون في درجة عـاليـة من ا
ـتــابـعـة احـوال عـلـى مـدار الـســاعـة 
ــواطـــنــ  ولم يــتـم تــســجــيل اي ا
إصــابــة جــديــدة  سـوى الــتي أعــلن
اضي عنها يوم أمس األول االثن ا
ـعــايـر  و الــتـعــامل مــعـهــا وفق ا

الدولية الصحية .
∫ ÎUO½UŁ

بـعـد االتـفــاق والـتـنـسـيق بـ وزارة
الــصــحــة والــقــنــصــلــيــة اإليــرانــيــة

ية   وموافقة منظمة الصحة العا
ــــصـــاب ـــواطـن اإليــــراني ا إخـالء ا
بــفـيــروس كـورونــا  من مــسـتــشـفى
احلــكـيم الــعـام فـي الـنــجف األشـرف
ونقله الى جمهورية أيران اإلسالمية
عن طـريق الـبــر  وبـواسـطـة سـيـارة
اسعاف مجهزة ومهيأة لهذا الغرض

ومحكمة صحياً .

∫ UÎ¦ UŁ

ـدارس الـتـعـطـيل الـرسـمي جلـمـيع ا
ـدة عشرة واجلامـعات في احملافـظة 

أيام .
∫ ÎUFÐ«—

وجــهــنــا بــعـدم دخــول اجلــنــســيـات
األجــنـبـيــة والـعــربـيـة لــلـمـحــافـظـة 
صـابة بـفيروس وخصـوصاً الـدول ا
كورونا  وحتديـداً جمهـورية الص
وجمهوريـة أيران اإلسالمية وتـايلند
وكـــوريـــة اجلــنـــوبـــيـــة وايـــطـــالـــيــا
وسنغـافورة واليـابان  وكذلك الدول
العـربيـة اجملاورة لـلعـراق التي ظـهر

بها الفيروس .
∫U Uš

كــمــا انـنــا نــوصي ابــنـاء احملــافــظـة
ــقــدســة بــعــدم الــتـجــمـع بـاألمــاكن ا
ــفـتــوحـة  وكــذلك األمـاكن الــعـامـة ا
غـلقـة  وندعـو ايضـآ تأجـيل اقامة ا
ــنـاســبــات الــتي يــكـثــر بــهـا كــافــة ا
التـجمـعات الـبشـرية  وفـسح اجملال
لــلــفـرق الــصــحـيــة ألخــذ  دورهـا في

الوقت احلاضر .
∫ UÝœUÝ

توجـيهـنا جلمـيع الدوائـر احلكـومية
بـاحملـافـظـة  وكـذلك دعـوتـنـا جلمـيع
ــدني  الــغـاء مــنــظــمـات اجملــتــمع ا
ـؤتـمـرات والـنـدوات ـهـرجـانـات وا ا
بكـافة أنـواعهـا في الوقت احلـاضر 
من اجل فسح اجملال للفرق الصحية

تفتيش كل األماكن دون معرقالت .
∫ UFÐUÝ

وقـامت فـرقـنـا الـصـحـيـة ابـتـداء  من
ـــاضي بـــتـــفــتـــيش يــوم الـــثالثـــاء ا

ــدارس الـديــنــيـة  و تــعـقــيـمــهـا ا
ـعــايـر الـصــحـيـة وتــعـفـيــرهـا وفق ا

ية . العا
∫ UM UŁ

و صـبـاح الـثـالثـاء تـوجـيـة الـفـرق
المس لـلمصاب الصحـية بزيـارة ا
بــالــفــيــروس احملــجـوريـن في مــكـان
محـصن  وتبـ انه لم تظـهر عـليهم
اي عــوارض الـفــيـروس لــغـايــة هـذه

اللحظة وحالتهم الصحية سليمة .
∫ UFÝUð

سـتمر لألمن االقـتصادي وتاكيـدنا ا
تـابعـة بعض الـصيـدليـات وبعض
نـتـفـع ـذاخز وبـعض الـتـجـار ا وا
الــذين يــعـتــاشــون عـلـى األزمـات في
هـذا الـظـرف  وان يـحاسـبـوهم وفق
القانون وعـدم التهاون بـذلك مطلقاً 
فـضالً عن تـاكـيدنـا عـلى الـسـيـطرات

ـــنع خـــروج الــــكـــمـــامـــات ومـــواد
الــتــعــقــيم . واخــيــراً نــشــكــر ابــنــاء
احملــافــظــة بــكـل مـســمــيــاتــهــا الــتي
تـــعـــاونت بـــشــكـل جــيـــد مع الـــفــرق
الـــصـــحـــيـــة  والـــتي تـــتـــعـــامل مع
ـهـنـية  ـوضـوع بـشـكل عـالي من ا ا
ية عايـير الصحيـة العا وفق اعلى ا
ـقــدسـة ـديــتـنــا ا  و دعــاؤنـا لــهم و
بـاألمن واألمـان والـصـحـة والـعـافـيـة

والشفاء العاجل للجميع.
الكـات الـهـندسـيـة والفـنـية ونـفذت ا
ـشـخـاب في قـطــاع كـهـربـاء قــضـاء ا
أحـد تــشـكـيالت فـرع تــوزيع كـهـربـاء
النجف حـملة جلـباية الـديون وقطع
تجاوزين على الـشبكة الكـهربائية ا
ـشـخـاب ونـاحـية في عـمـوم قـضـاء ا
ـاضــيـ الــقـادســيـة ولــلـيــومـيــ ا

ــنــزلي ولألصـــنــاف  الـــصــنــاعـي وا
والـــــزراعـي .وقــــــال مـــــديــــــر اإلعالم
والـعالقـات في فــرع كـهـربـاء الـنـجف
فــارس الـــفـــحـــام في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــــزمــــان) امـس انه ( خالل هــــذه
احلـمــلـة قـطع  40 مـضــخـة زراعــيـة
بـــســـبـب عـــدم الـــتـــســــديـــد وتـــراكم
الديون).وب الـفحام (أنه  مـسبقاً
تــوجـيه إنــذارات لـهـم بـالــدفع فـضالً
عن توجـيه مـا يـقارب من  50 إنذاراً

تلكئ عن الدفع). للمتجاوزين وا
ـشخاب موضحـاً ان (قطاع كـهرباء ا
ـواطـنـ عـلى ضـرورة تـرويج حث ا
مـعــامالت أصـولــيـة  لــغـرض نـصب
ـقـايـيس وربط اشـتـراكـات بـصورة ا
رســمــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلى سـالمـة

الشبكة الكهربائية).

لؤي الياسري
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كـانت السـيـارة التي تـقـلنـا  تـسرع نـحو
كــلـيـة الــعـلـوم االنـســانـيـة  حــيث مـوعـد
الـلـقــاء مع الـدكـتـورة ابـتــسـام اسـمـاعـيل
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قادر  عميدة  الكلية. ونحن في الطريق 
كـان االعالمي الـصـديق بـاسل اخلـطيب 
يحدثني عن جامعة السليمانية ورئيسها

الــدكـتــور في  لــبــايـولــوجي رضــا حـسن
حس .

وبــعـد ان انــهـيــنـا لــقـاءنــا مع الـدكــتـورة
ابـتـسام  وهـو لـقـاء تركـز عـلى مـجـريات
وانعـكاسات مـلتقى مـظفـر النواب  قـمنا
بــجــولـــة في  عض مـــنــشـــئــات جـــامــعــة

السليمانية.وعززناها بالصور.
 × × ×

هي جــامــعــة حـكــومــيــة . تـقـع في اقــلـيم
كردستان . تاسست عام 1968.

تـقع اجلـامـعـة قـرب مـطـار الـسـلـيـمـانـيـة.
يــراســهــا حــالــيــاً الــدكــتــور رضـا حــسن
. وتضم عشرين كلية موزعة على حس
اربع مجـمـعات .  اجملـمع احلـديث ويضم
تسع كليات. واجملـمع القد ويضم تسع

كليات ايضاً .  
ومـجـمع خـاص لـكـلـيـة  لـزراعـة في بـكـره
جو. ومجمع خارج السليمانية في قضاء
سيـد صادق  يـضم كلـية التـربيـة للـعلوم

االنسانية . 
وتقول الدكـتورة ابتسـام اسماعيل قادر 
عـميـدة كـلـية الـعـلـوم االنسـانـية  ان  في
جــامـعــة الــسـلــيــمـانــيـة 25000 خـمــسـة
وعـــشــــرون الف طــــالــــبـــا وطــــالــــبـــة في
الـــدراســـةاالولـــيــة.ومـــنـــهم عـــشــرة االف
يـسـكـنـون في االقـسـام الـداخـلـيـة لـلـبـن

والبنات كالً على حدة  موزع على 28
بناية  بنيت على طراز حديث جداً .

 × × ×
في مركز الـسراي الثـقافي. كانت اصوات
الـرعـد وسـيـول االمـطـار  تـزيـد من حـالـة
سافر عادة القلق والتوتر التي تصحب ا

 والعائد خصوصاً..
 وحلــــــسن احلـظ  كـــــنـتُ قــــــريـــــبــــــاً من
شـخـصـيــتـ رائـعـتـ  حـضـرتـا مـلـتـقى
النـواب  همـا : االديب اسـماعـيل القـطان
ــبــدعــة امــنـة (ابــو عــلي ) والــشــاعــرة ا
عـبـدالـعــزيـز.. (ام عـلي ). وفي اجـواء من
ـتـبـادل  والـثـقـة واالعـجـاب  االحـتـرام ا
تـوثـقت عالقـتي بـهـاتـ الـشـخـصـيـتـ .
وفـي حلــظــة شــعــرت بـــفــرح غــامــر حــ

جددتُ عالقتي بهما ..
 × × ×

ـطر يـزداد غزارة  والـسيـول تغرق كان ا
شــارع مـولــوي لــبـعض الــوقت . نــتـوجه
نـحـو عـنــوان مـحـدد . ودلـيـلـنـا الـشـاعـرة

في كلية العلوم االنسانية بجامعة السليمانية
امنة عبد العزيز. ومن خالل سلم ( درج )
حــاد االنــــــحــدار  صـعــــــــدنــا . لــيــفـتح
الــبــاب عــلــــى مــركــز  يــشـــــــغـل طــابــقـا
كــامـــــال من الـبــنـايــة. انه  ركـز الــسـراي

الثقـــــافي . 
وفي بـــابه  وبــادب جم  كـــانت د.ثــائــرة
ــوصـــــل بــعـد الــعــگـيــدي الــقـادمــة من ا
سيطـرة داعش عليـها  ترحب بـنا. تالها
ـركــز االديب الـكـردي جالل فـيض مـديـر ا
الــــله.  وبـــــــدا الــــتــــعـــــارف واالحــــاديث

تنوعة.  ا
وعــرفــنــا مــنــهم انه مــركــز ثــقــافي يــضم
موجودات فولكلورية متنوعة  وتقام فيه

الندوات الثقافية.
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