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مـــبـــاشــر هـــان.من جـــهـــته كـــتب اريك
تــوبــول احــد الــعــلــمــاء الــذين كــانــوا
ـارسون ضـغوطـا على وكـالة االدوية
االمــيــركــيــة لــكي ال تــرضـخ لــضــغـوط
ـــثـــابـــة إعالن تـــرامـب "هــذا الـــيـــوم 
اســتـقالل إدارة الـغـذاء والـدواء".يـبـدو
أن هــذه الـوثـيــقـة الـتــنـظــيـمـيــة تـكـبح
طــمـوحــات فـايــزر الـتي أكــد رئـيــسـهـا
مـــرات عـــدة ان جتــربـــته الـــســريـــريــة
سـتـكـون حتـتـوي عـلى بـيـانـات كـافـيـة
بـحلول نـهاية تشـرين االول ما يتوافق
ـــقــــابل قـــالت مـع آمـــال تـــرامـب في ا
مـوديرنا إنهـا تراهن على مـوعد نهاية
تــــشــــرين الــــثــــاني. وتــــظـــاهــــر امس
مـعارضون لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
بــنـيــامـ نـتــانـيــاهـو وطــريـقـة إدارته
جلـائحـة كوفـيد- ?19وذلـك على الرغم
ــفــروضــة عــلى من تــمــديــد الــقــيــود ا
ــــــوجب حــــــال الــــــتــــــجــــــمـــــــعــــــات 
.وجتمّع محـتجون في القدس الـطوار
حــــامــــلــــ األعالم اإلســــرائــــيــــلــــيـــة
واصــطـفـوا فـي الـشـوارع والــسـاحـات
ـكاني في ما مـحافـظ علـى التبـاعد ا
بــــيـــنــــهم وواضــــعــــ الـــكــــمــــامـــات

الـواقية.وفي تـل أبيب أظهـرت مشاهد
الــتـقــطت عــبـر طــائـرة مــسـيّــرة بـثّــهـا
الـتلفزيـون الرسمي جتمّـعاً ألشخاص
يـضعـون الكـمامات ويـتقـيّدون بـقواعد
ـكـاني وقـدّر تقـريـر احملـطة الـتـبـاعد ا
عــددهـم بـ"مــئــات".لــكن في وقت الحق
أفـاد مصور وكـالة فرانس برس في تل
ابــيب بـوقـوع صــدامـات بـ الــشـرطـة
ومـحـتـجـ حـاولـوا خـرق طـوق أمـني
مــــفـــــروض عــــلــــيــــهم واالنـــــطالق في

دينة.  مسيرات في شوارع ا
wKz«dÝ« wH½

ـتظاهرون الفتـات حملت عبارة ورفع ا
"طـــاغ! اســتـــقل!" ورســـمــاً كـــرتــونـــيــاً
لـنـتانـياهـو خلف قـضبـان احلبس في
إشــارة إلى مـحــاكـمــته اجلـاريــة بـتـهم
الـرشــوة واالحـتـيـال وخـيـانـة األمـانـة
وهـي تــــهـم يـــــنــــفـي رئــــيـس الــــوزراء
اإلســرائـيــلي أيّ تـورّط لـه فـيــهـا.وقـال
ـتحدث باسم الـشرطة ميـكي روزنفلد ا
فـي بـــيـــان إنّ "مــــحـــتـــجــــ شـــرعـــوا
شاركـة في مسيرة مـخالفة لـلقانون بـا
ولـلقواعد واألنظـمة".وتابع أن الشرطة
"تـتـولى الـتعـامل مع الـوضع".ولم يعط

ـئـة عـلى األقل فـعـالـيـة بـنـسـبـة  50بـا
ــنع كـوفـيـد- 19فــيـمـا تــطـالب وكـالـة
األدويــة األمــيـركــيــة بـان تــتــضـمن أي
جتــربــة خــمس حــاالت خــطــيــرة عــلى
األقـل من كــوفــيــد- 19فـي مــجــمــوعــة
الـدواء الوهمي كـون الهدف مـن اللقاح
ـرض.وقال مـنع األشـكـال األخطـر من ا
سـتـيـفن هـان مديـر الـوكـالة األمـيـركـية
فـي تـــغـــريـــدة "تـــلـــتـــزم إدارة الـــغــذاء
والـدواء األمـيـركـيـة بـضـمـان أن تـكـون
عــمـلـيـة الــتـطـويـر والــتـقـيـيـم الـعـلـمي
لـلقاحات ضد كورونا مفتوحة وشفافة
قـــدر اإلمــكــان".وأشــارت وســائل إعالم
أمـــيــــركـــيـــة الى ان مــــديـــر الـــوكـــالـــة
األمـــيــركــيــة فـــاز في صــراع قــوة كــان
يـخـوضه مـنـذ عـدة أسـابـيع مع الـبـيت
ـعــايـيــر.ونـدد االبــيض لــفـرض هــذه ا
الـرئيس األمـيركي دونـالد تـرامب بهذا
القرار وكتب في تغريدة مساء الثالثاء
ان هــذه الـقـواعـد اجلــديـدة "جتـعل من
الـصـعب أكثـر انتـاج لـقاحـات بسـرعة
ــوافــقــة عـلــيــهــا قــبل يـوم لــكي تــتم ا
االنــتــخــابــات الـرئــاســيــة. إنه هــجـوم
سـيـاسي جديـد!" وخص بالـذكر بـشكل
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رور في اشاد مراجعون الى موقع ا
احلــســيــنـيــة بــاداء الــعــامــلــ في
ـوقـع وسـرعـة اجنــاز مـعــامالتـهم. ا
كــمـا قــدمـوا الــشـكــر والـعــرفـان الى
ــوقع الــعــمــيــد حــا كـر مــديــر ا
ـــثـــال الــذي احــمـــد ووصـــفـــوه بــا
يــــحــــتـــــذى في االمــــانــــة وخــــدمــــة
ــوذج في ـــواطـــنــ وتـــقـــد اال ا
رور ضـبط االمـور وتعـزيـز هـيـبـة ا
فـي الــشــارع. وكـــانت (الـــزمــان) قــد
ـــــوقع الــــثـالثــــاء وشــــرعت زارت ا
بـتــرويج مــعــامــلــة اجــازة ســيــاقـة
لتأكـيد معلـومات حصلت عـليها عن
ـــوقـع. ورأت حــالـــة مـن االرتـــيــاح ا
التام تسود عمليات اجناز معامالت
لكية وتسديد الغرامات ومنح نقل ا
اجـازات الـســوق عـلى وفق ضـوابط
قانونيـة وتعليـمات ادارية غاية في

الدقة واالنسيابية.
ـراجـعـ بـشأن  واسـتـقـصت آراء ا
آلـيـات الـتـدقـيق والـتـرويج ووجـدت
ـديـرية شـيـوع الـهـدوء في اقـسـام ا

. وقـال ـواطــنــ اجنــاز مــعـامـالت ا
راجع ارشد فهد ان (مـتابعتي لهم ا
اكدت ان هـذه الصفـة تسـتمر يـوميا
حــتـى انــتـهــاء الــدوام فـي الــســاعـة

الرابعة مساء). 
ورصدت (الزمان) قيام الـعميد مدير
ــوقع بـجــوالت مــفـاجــئـة لالطالع ا
عـــلى حـــركـــة الــــعـــمل وضـــبط اداء
. وقـال ضـابط يـعـمل في ـنـسـوبـ ا
سؤول دير من نوع ا وقع ان (ا ا
ــيــدانـيــ وغــالـبــا مــا يـتــابع كل ا
ســاعـة او ســاعــتـ اداء الــعـامــلـ
ـــراجـــعـــ عن اي ويـــتـــحـــدث مع ا

معوقات تواجههم). 
وهـــو االمـــر الـــذي جــعـل اجنــاز اي
معـاملة ال يـستـغرق وقـتا طويال وال
يـتـجــاوز سـاعـتـ او ثالث سـاعـات

في اقصى االحوال. 
وســـــجــــلت (الـــــزمــــان) ايـــــضــــا ان
مـــعـــامالت احلـــصـــول عــلـى اجــازة
ســـوق او جتـــديـــدهـــا تــــمـــضي في
قـنــوات شــفــافــة وتــنــجــز في نــحـو

 . ساعت

كانت ثورة تـشرين وابـعادهـا هاجـسا لكل الـشرفـاء من ابنـاء هذا الوطن
الـذين يـحلـمـون بـوطن جـمـيل تـتـحـقق فـيه الـعـدالة االجـتـمـاعـيـة وتـسـتـقر
وت والـفوضى ولعل االوضاع السـياسـية بعـد سنـ عجاف من الـدم وا
ون باحلرية واالنعتاق من الظلم السابق في طليعة هؤالء هم االدباء احلا

والالحق ..
كن ان نقـدمه لتشرين كنت في جلـسة دائرية لـلحوار نـتبادل االراء ومـا
ثل الـرقي واجلـمال مـقـابل الظالم احلـالك الـقابع الثـورة واالمل ونـحن 
تعاقبة وماعليـنا سوى تخليد الثورة في منصات كراسي انظمة احلكـم ا
ا وجتسيدهـا النها ظاهـرة وطنية عراقـية لفتت انـتباه العـالم وشدتهم له 
احتـوته من مـعاني الـبـطولـة وااليـثار تـسـتحق ان تـكـون دروسا لـلـبشـرية

انبرى زميلي خضير معلقا العليك انتظر ياصديقي ! جمعاء 
ـتـنبي اهـدانا اضـي وفي جلـسة صـبـاحيـة في شارع ا  وفي االسبـوع ا
الـروائي خـضـير فـلـيح الـزيـدي احـدى ثـمـرات ثـورة تـشـرين الـعـظـيـمة ..
مجمـوعة قـصصـية تضم 20 قصة قصـيرة وبواقع 96 صفحة عن دار
سطور للنشـر والتوزيع وقد وفى الكـاتب الزيدي بوعده بتـجسيد بطوالت
تشرين واجنـازاتهـا العمالقـة غلى الـصعيـد االنسانـي والقيـمي ومعروف
عن الـــروائي خـــضـــيـــر فـــلــيـح الـــزيــدي قـــدرتـه عــلـى تـــرويض االفـــكــار
ـدى لـعـبـته الــروائـيـة وهـو احلـائـز عــلى جـائـزة الـروايـة والـشـخـصـيــات 
ـرتـ وفي عـمـلـه الـقـصـصي هـذا اسـتـطـيع ان اشـيـر الى ان الـعـراقـيـة 
الكـاتب حاول اقـتنـاص رؤى القص مـن خالل مشـاهداته وجتـواله الدائم
في سوح الـتظـاهر وقـد عايش قـسمـا من الشـخصـيات الـثوريـة عن قرب
ـها بـاطار فـني محـبوك ولـيقـدم لنـا منـجزا لدراسـة سايـكوجلـيتـها وتـقد
قصـصـيـا واقعـيـا فـيه من اخلـيال والـتـهـكم والسـخـريـة وااللم مـاتدمع له
ـتج الـعــيــون وقـد اشــيــر الى مــسـألــة مـهــمــة في اطــار الـتــقــيـيم لــهــذا ا
القصـصي واقول ان الـكاتب حاول ايـصال قـيمة ثـورة تشـرين وعظمـتها
ـفردات (الطـنانة) باسلـوب سلس ومـباشر بـعيـدا عن التهـويل اللـغوي وا
بل هو ساعد القاريء على متابعته من خالل لغة سهلة واضحة وبادوات

قديرة تمكن منها الكاتب في التوظيف واالخراج .
واغـلب ابـطـال الـقـصص هم نـتـاج بــيـئـة عـراقـيـة تـمـتـزج فـيـهـا الـشـغـبـيـة
ـتـحـظـرة ولم حتـتـكـر الـطبـقـة فـعل تـشـرين الـثـوري فـقـد كان الـوسطـيـة ا
ـلحمة الـعراقية من خـتلف تكويـناته مشـاركا وفاعال في هذه ا اجملتمع 
هـندس االشد فـقرا الى االكـثـر ثراء من الـبائع الـصـغيـر الى الطـبـيبـة وا
كلـهم كانـو ثوارا يـحاولـون استـعادة وطن سـطا عـليه الـلصـوص كغـنيـمة
ضــبـاع مــفــتــرســة حتـاول االجــهــاز عــلـيـه  اغـلـب شـخــصــيــات الــعـمل
عـان من فـقدان هـمشـ ا ـندس) تـنتـمي لعـالم ا القـصصي (عـزيزي ا
وطن يـصـونــهم ويـطـمــئـنـهم وهـي قـدمت بـاطــار شـعـبي تــكـتـنـفـه الـتـهـكم
والسـخـريـة من بـطش احلـاكم الـظالم فـنـرى كـرار (فـلفـولـة) وهـو الـشاب
احلالم بـاجلـمـال يسـتـعيـد حلـظات نـهـايـته عبـر لـقائه بـالـطـبيـبـة النـسـعفه
والـتي كـانت له امــنـيـة في خـيـالـه الالهب وهـنـاك الـشــاب الـطـيب عـدنـان
ــبـرمج وان يــحـاور قــاتــله لــفك اســرار هـذا الــتــدني الــوحـشـي لـلــقــتل ا
الصكاك ايضا انسان لـه مشاعر لكنه ينفـذ االوامر وعليه ان يطيع حتى
يرضـى علـيه (الـسـيـد) والـشـاب الراقـص ضمن فـريق مـكـافـحـة الـدخان
الذي يرقص عـندمـا يهـاجمه احلـزن وااللم كثيـرة هي الشـخصـيات التي
تفاعلنا معها ومع سلوكها الثـوري النقي قدمها لنا الروائي خضير فليح
ـتع جـسـدت وقـائع ايـام خـلت سـالت فـيـهـا الـدماء الـزيدي بـاطـار فـني 
اسـمــتـعـنـا في ــسـتـبـاح من قــبل ثـلـة مــارقـة  قـربـانــا لـلـوطن ولــلـشـعب ا
االسـلـوب الـسـردي اجلـمـيل بـادوات رشـيـقـة وهـناك
احلكـايات الـتي التنـتـهي اال بوقـــف زمن االلم عـبر
مـخاض سـتـكـون ثـورة تـشـــــــــرين والدة حـقـيـقـية

نعيشها جميعا طال الزمن ام قصر.
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أعـلن وزيـر شـؤون الــديـوان األمـيـري
بــالــكــويت عـــلي جــراح الــصــبــاح أن
أسـرة الــصـبــاح بـاركت تــزكـيــة أمـيـر
البالد نـواف األحمـد اجلابـر الصـباح
لشقـيقه الشـيخ مشعل األحـمد اجلابر
الصبـاح وليـا للـعهـد. ويتـولى مشعل
ـولـود عام 1940 األحمـد الـصـبـاح ا
منـصب نائب رئـيس احلرس الـوطني
بـدرجـة وزيـر مـنذ 2004. ويتـع أن
يـوافق مــجـلـس األمـة الــكـويــتي عـلى
.وتـوفـي أمـيـر الــكـويت هـذا الــتـعـيــ
صبـاح األحمـد الـصبـاح يوم الـثالثاء
عن  91عــامـــا وأصـــبح ولي الـــعـــهــد
نـــواف األحـــمــــد الـــصـــبــــاح احلـــاكم
اجلديـد. وتأتي هـذه التـطورات وسط
ـنـطـقـة مـنـذ مـدة بـ تـوتـر تـشـهـده ا
السعودية وإيران. ويقول محللون إن
أمير الكويت اجلـديد قد يفوض جزءا
سؤولـيات إلى ولـي عهده أكبر مـن ا
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هـذه صـورة احــتـفظ بـهـا مـنـذ
عـام 1964 حـ زار الـعراق
وفـد فنـي مصـري كبـيـر بيـنهم
ــثـلــون ومـغــنـون وحــضـروا
الى الــــقـــصــــر اجلـــمــــهـــوري
لــلــسالم عـــلى الــرئــيس عــبــد

السالم محمد عارف.
كـنت هــنـاك عـنـدمـا جـاء اوالد
الـرئــيس من مـدارسـهم فـاخـذ
الـــــفــــنــــانـــــون يالطــــفـــــونــــهم
ويــتــحــدثــون الــيـهـم وخــاصـة
اســمـاعــيل يــاســ ومـحــمـود
شـكــوكـو. وفي الـصـورة الـتي
احــتـفظ بــهــا مـنــذ ذلك احلـ
شـكوكـو وبعض اعضـاء الوفد
يــحـــتــضــنـــون اوالد الــرئــيس

ويالطفونهم.

{ واشـنـطـن (أ ف ب) - حـددت وكـالة
األدويـة األميركيـة معاييـر مشددة أكثر
مـن تلك التي يرغب بها البيت االبيض
لـلـموافـقة بـشكل طـارىء على أي لـقاح
مــسـتـقــبـلي ضـد وبــاء كـوفـيـد- 19مـا
ـتعذر إصـدار أي ترخيص يـجعل من ا
قـــبل االنــتــخـــابــات الــرئـــاســيــة في 3

تشرين الثاني. 
جتـارب جـاريةوسـيكـون عـلى مصـنعي
الــلـقـاحـات انـتـظــار مـدة شـهـرين عـلى
األقـل قـــــبل حـــــقـن آخـــــر جـــــرعـــــة في
الـتـجارب الـسـريريـة للـمـرحلـة الـثالـثة
قـبل تـقد طـلب لـلتـسـويق كمـا طـلبت
الــــوكــــالــــة "إدارة الــــغــــذاء والـــدواء"
األمــيـــركــيــة (اف دي أيه) في وثــيــقــة
نــشـرتــهـا عــلى مـوقــعـهــا االلـكــتـروني
الـثالثاء.لكـن التجارب الـثالث اجلارية
تـحدة بدأت على حـاليا في الـواليات ا
الـــتــوالي في نـــهــايــة تــمـــوز/يــولــيــو
(مـــــوديــــــرنـــــا فـــــايــــــزر) ونـــــهـــــايـــــة
أيـــلــول/ســبــتـــمــبــر (جـــونــســون انــد
جــونـســون) وأول اثـنــتـان تــتـطــلـبـان
جـــرعـــتــــ بـــفـــارق ثالثـــة أو أربـــعـــة
أســابـيع.ويــجب أن تـظــهـر الـلــقـاحـات
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ــراجــعــ حـيـث امـكن بــرغم زخم ا
ــوقع اجنـاز لــضــبـاط ومــنــســوبي ا
اعــمـالـهم دون تــأخـيـر نـتــيـجـة ضخ
اكثـر عدد من الـعامـل عـلى االقسام
ووجود شـبابـيك عدة بـدال من حصر
ـا قـد ـراجـعـة عـلى شـبـاك واحـد  ا
يـتـسبب بـتـفـاقم االزدحـام. وسـجلت
(الزمان) انـعداما شبه تـام للمـعقب
واخــتــفــاء مـا يــعــرف بــاكــشـاك ملء
االســتــمـارات الــشــائــعـة فـي مـداخل
ــواقع ومـعــظم مـؤســسـات الــدولـة ا
الــــتي تــــقـــدم خــــدمــــات مـــبــــاشـــرة
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ـراجع غــيث مـحـمـد ان (هـذه وقـال ا
االكشاك تـمثل بدايـة اي فساد اذ من
راجع مقابل مبلغ شأنها ان تغـري ا
ال الجنـاز معـاملـته بالـتنـسيق من ا
مـع ضـعــفــاء الــنــفـوس مـن مـوظــفي

الدولة). 
كــمــا الحــظـت عــدم مــغــادرة ضــبـاط
وقع امـاكنهم الي سبب ومنتـسبي ا
بـهدف عـدم اضـاعة الـوقت وتـعـطيل

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6780 اخلميس 20 من صفر 1442 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

ــراجـعـة حـمــديـة رشـيـد ان وقـالت ا
(الــتـأخـيــر يـحـصل عــادة في شـبـاك
الـلجـنة الـطـبيـة الن االطـباء يـبدأون
ـراجــعـ في الـسـاعـة بـاســتـقـبـال ا

الثانية بعد الظهر حتديدا).
 واسـتـدركت قـائلـة ان (الـعـمـيـد كان
وراء قــــرار الــــتــــنــــســـيـق مع قــــسم
الـــعـــيـــادات الـــشــعـــبـــيـــة في وزارة
الصحة لنقل اجراءات فحص النظر
وقع في احلـسيـنيـة بدال من داخل ا
ــراجع الى الــذهـاب الى اضــطـرار ا
مـــســتــوصــفـي بــغــداد اجلــديــدة او
مـديـنــة الـصـدر والـعـودة في الـيـوم

التالي الستكمال معاملته). 
ـنسوب الى ورأت (الزمان) نزوع ا
ـــراجــعـــ لــتــدارك اي مــســـاعــدة ا
مـشـكـلـة تـواجـهـهم تـقـديـرا لـلـنـسـاء
وكبار الـسن واصحاب االحـتياجات
اخلــاصـة فـضال عن بــقـيـة الــفـئـات
راتب بالـنظر لـشعـور الضـباط وا
ـوقع عن مــركـز بــبـعــد مـســافــة ا
بغـداد. ورأت ان عملـية تـصوير
ــراجع تــكـون فــوريــة او يـتم ا
تدبـير وسيـلة لـلحـصول على
صـــور شــخــصــيـــة عــاجــلــة
ــعــامــلــته اذا لم يــكـن قـد
طلوبة جلب معه الصور ا
الــــــتـي تـــــرفـق مع اوراق

فحص النظر.
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ــراجع عــبـد واقــتــرح ا
الـنور مـجـيد ان (تـعـمد
وزارة الصـحة الى فتح

مــركـز فـحص الــنـظــر مـنـذ
الـــصــــبـــاح وبـــدوام كـــامل مع

ـوقع لــتـســهـيل دوام مــنـســوبي ا
ــروريـة ــعـامالت ا عــمـلــيــة اجنـاز ا
وســـرعــة احلــصــول عـــلى الــوثــائق

الالزمة). 
ـوقع العـميد ومن جهـته قال مـدير ا
حا كـر احـمد ان (جل مـا يـطمح
ـرؤس هـو نـيل رضا الـيه وبقـيـة ا
ـــراجـــعـــ واالنــتـــهـــاء من الـــله وا
عاملة معامالتهم وقد استحـسنوا ا
وســـرعـــة االجنـــاز) واضـــاف وهـــو
وقع يـتـفـقـد جـملـون رقم  2 وسط ا
بـصـحبـة مـرافـق غـالـبـا ما يـعـتـمد
عــلـيـهم في تــسـريع اجنـاز مــعـامـلـة

ـبـدأ مــواطـنــ طـلــبـوا عـونـه ان (ا
االساس في العـالقات العـامة هو ان
ـؤسـسـة ال يـكـمن في اجنـاز جنـاح ا

ـراجع حـسب مـعـامــلـة ا
بـل مــــغـــــادرته
راضــــــيـــــا
عــــنــــهـــا.
وقد غادر
مـــــعـــــظم
راجعي ا
ــــوقع ن ا
عـــــــــــنـــــــــــد
الــــــســـــاعـــــة
الـرابــعـة وقـد
بـــدت عالمـــات
االرتــيـــاح عــلى
وجـــــــــــوهـــــــــــهـم

والــرضــا يـــغــمـــر نــفــوســـهم. وقــال
راجع عبد االميـر فيصل وهو يهم ا
وقع (احلمد لله باجتـــــــياز بوابة ا
اجنزت معاملتي في وقت قياسي لم

اكن اتوقعه. 
رحــــــم الــله والـدي جــمـيع من
ــــكـــان. هم داخـــــــــــل هـــذا ا
فــهم يـعــمـلــون كـخــلـيــة نـحل

 .( بانسجام واحترام تام
وحلظة تـسلمنـا اجازة السوق
رســمــيـا انــتــبـهــنــا الى صـوت
الـعـمـيد وهـو يـرد عـلى امـتـنان
ـــنــون يــا ــراجـــعــ ( احـــد ا
اخــي.. لـم افــــــــــــــعـل ســـــــــــــوى

استحقاقك وهذا واجبي).  

روزنـفلد أي تـقديرات ألعـداد احملتج
في تل أبيب لكنه حتدّث عن تظاهرات
دينة".ولم ترد على "جتـري في أنحاء ا
الــــــفــــــور تــــــقـــــاريــــــر عـن حــــــصـــــول
تـوقيفات.وكانت احلكـومة اإلسرائيلية
أعـلنت في وقت مـتأخر من لـيل اإلثن
أن خــلـيــة فـايــروس كـورونــا بـرئــاسـة
نـتــانـيـاهـو قـررت إثـر اجـتـمـاع عـقـدته

تــمــديــد حــال الــطـوار الــتي فــرضت
ــــــاضـي أســـــــبــــــوعــــــا األســـــــبــــــوع ا
ــان أقــرّ قـانــونـاً إضــافــيـا.وكــان الــبـر
يــحـــظــر الــتــظـــاهــرات في إطــار حــال
ـفـروضـة الحـتـواء فـيروس الـطـوار ا
كـورونــا اعـتـبـر مـعـارضـوه أنه يـرمي
إلـى إســـكــــات االحــــتـــجــــاجــــات ضـــد

نتانياهو.

واكب احلسينية في بغداد واحملـافظات استعداداتها للزحف الى انهت ا
ـقـدسـة الحـيـاء ذكـرى اربـعـيــنـيـة االمـام احلـسـ بن عـلي عـلـيه كـربالء ا
السالم وهي احدى الشعـائر احلسينـية التي نحـييها في ذكرى اربـعينية
استشـهاد االمـام احلس عـليه السـالم  ويقيـنا اننـا النخـتلف قط  على
ـآثـر وااليـام في واقـعـة الطـف التي ان التـاريخ سـجل واحـدة من اعـظم ا
اسـتـشـهـد فـيـهـا االمـام من اجل احلق والـثـبـات عـلى الـقـيم االنـسـانـيـة 
ونستلهم من الثورة احلسـينية مباد احلق والعـدالة لتبقى واقعة كربالء
شاهـدا حـيا عـلى مـر الزمـان عـندمـا ضـحى فيـهـا االمام احلـسـ واهله
وانـصـاره بــانـفـسـهم فـي سـبـيل اعالء كــلـمـة احلق ضــد الـبـاطل ورفض
الـطـغـيـان والـظـلم لـيـكـمل مـسـيـرة جـده رسول الـلـه (ص) في الـتـضـحـية
والـفـداء الـتي اسـتــشـهـد من اجـلـهــا لـيـعـلن انـتـصــار الـدم عـلى الـسـيف
وذجا لـلثورات العظيمة ومنها ثورة ولتبقى ذكرى واقعة كربالء مثاال وا
االمام احلس عليه الـسالم  واليوم وعندمـا نستذكرذكرى اربـعينية ابا
ـواكب احلـسـيـنـيـة الـتي تـبـلغ ذروتـهـا في الـزحف الى عـبـد الـله ونـعـد  ا
قـدسـة بـجـمـوع مـليـونـيـة  تـتـحـدى الوبـاء الـلـعـ الـذي حل بـنا كـربالء ا
نع اجلـمـوع الزاحـفة من دول وبالـرغم من اتـخاذ  احلـكومـة االجـراءات 
اجلوار لـلـحـد من انـتشـار كـورونـا واالجراءات االحـتـرازيـة الـتي فرضت
سـيـرة الى كـربالء وتـطـبيـقـهـا بـكامل ـشـاركـ بـا واكب وا علـى ادارة ا
ـا هي جــزء من الـرســالـة االنـســانـيـة  الــتي نـنـشــد لـهـا تـفـاصــيـلــهـا ا
ونـســتـذكــر رسـالــة االمــام احلـســ الـتي  حتــمل كل الــقـيم االنــسـانــيـة
باد باد االنـسانـية الـساميـة لتـبقى رمـزا عظـيما من الـتضـحيـة وا وا
بـكرة نـتطلع ـليونـية الى كـربالء ا والقيم  ومـع البدء بـانطالق اجلـموع ا
وذجية تستذكـر رسالة احلس عليه السالم ونتمنى ان تكون مواكبـنا 
التي يـدعونـا فيـهـا الى التـسامح واحملـبة والـعـمل ونشـر اخليـر ومحـاربة
ظلوم ومساعدة احملتاج وان الفساد والظلم بكل انواعه ومناصـرة ا
ـنـطـقـة واحلي واحملـافـظـة مـاتـقـوم به ـواطـنـ في هـذه ا النـفـرض عـلى ا
ـواكب احلـسـيــنـيـة كـقـطع الـطـرق الــرئـيـسـة وتـطـبـيق االجـراءات بـعض ا
الوقائيـة للحـد من انتشار وبـاء كورونا  وغيـرها من االسالـيب التي يقوم
نـاسبـة التي تـدعونـا ان نعـمل ونرسخ بهـا بعض شـبابـنا بـحجـة احيـاء ا
رسـالـة االمـام وهي تـدعـونـا الى الـعـمل والـتـضـحـيـة ومـساعـدة االخـرين
بـروح الـيـد الـواحـدة وبـالـتالـي نـحـافظ عـلى الـقـيم االنـسـانـيـة    ويـقـيـنا
التنـظيم والـعمل بـروح اجلماعـة على اسـتذكار شـعائـرنا احلسـينـية التي
سـتـبـقى شـاهـدا حـيـا العـظـم الـثـورات في الـتـاريخ ودعـواتـنـا ان نـحـيي
شعـائرنـا احلسـينـيـة وجنعل مـنهـا منـبرا لـتـطبـيق رسالـة االمام احلـس
تـعاقـبة وبـكل تاكـيد ان الـتزامـنا علـيه السالم كـرسالـة خالـدة لألجيـال ا
بـاالجــراءات الــوقــائـيــة والــصــحـيــة ســتـحــد من انــتــشـار
االمــراض ومـنــهــا  وبــاء كــورونــا  الـذي مــرشح ان
ينـتـشر السـمح الـله اذا ما اهـمـلنـا تـعلـيـمات وزارة
رض بالتالي سنحيي الصحة والوقائية ضد هذا ا

ذكرى اربعينية االمام بسالم واطمئنان .
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الذي سيـتع عـليه الـتصرف بـسرعة
عاجلة القضايا احمللية. وكان رئيس
ــان مـرزوق الــغـا قــد قـال يـوم الـبـر
الــثالثـــاء إنه إذا وصــله أمـــر أمــيــري
األربعاء بـتزكـية ولي لـلعهـد فسـيدعو
جللـسـة خـاصـة اخلـمـيس لـلـتـصويت
على ولي الـعهـد الذي يـزكيه). وتـعهد
عـضـوان من أسـرة الـصـبـاح امس في
منـشورات عـلى تـويتـر بتـأيـيد مـشعل
ـنصب ولـي العهـد قبل إعالن األحمد 
أمـيــر الـبـالد اجلـديــد اخـتــيـاره لــهـذا
نصب.  وكان دبـلوماسـيون وخبراء ا
كـويـتـيـون قــد عـدوا أن (مـشـعل نـائب
ـنـافس رئـيس احلـرس الـوطـني هـو ا
األول على واليـة العـهـد). الى ذلك قال
مـكــتـب الـرئــيس الــتــركي رجب طــيب
أردوغــــــان إن أردوغـــــــان زار قــــــطــــــر
والــكـــويت امس األربــعـــاء. ويــلـــتــقي
الرئيس التركي مع أمير قطر تميم بن

حمد آل ثاني. 
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