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{ كـــان- وكــــاالت- فـــاز فــــيـــلم
(طــفـيـل بـاراســايت) لــلــمــخـرج
الكـوري اجلـنوبي بـوجن جون-
هو بجائزة السعفة الذهبية في
مـهرجـان كان الـسيـنمـائي الذي
اتــخـــتــتم فــعــالـــيــاته الــســبت.
ويـــتــنـــاول الـــفـــيـــلـم الـــصــراع
الـطـبــقي بــأسـلـوب مــشـوق في
إطــــــار مـن الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــا
السـوداء.وتضاف هـذه اجلائرة
لسـلسلـة اجلوائز الـتي حصلت
عــلــيــهـــا األفالم اآلســيــويــة في
مــهـرجــان كــان بـعــد فــوز فــيـلم
لـلـمـخـرج الـيــابـاني هـيـروكـازو
كـوري-إيـدا بالـسـعـفة الـذهـبـية
اضي.وكان بوجن وضع العام ا
أولى بصـماته في مهـرجان كان
عـام  2017بــفــيــلــمه (أوكــجـا)
وقــد أصـبـح أول مـخــرج كـوري

جنوبي يفوز باجلائزة.
ويحكي فـيلم (باراسـايت) قصة
أســرة ســيـئــة احلظ مـؤلــفـة من
أربـعة أفـراد تـتـملق أسـرة ثـرية
من أجـل تـوظـيـفـهـا.وتـسـتـطـيع
هـذه األسـرة الـتـسـلل إلى حـياة
األسـرة الـثـريــة وكـسب ثــقـتـهـا
قـــبـل أن تـــســــوء األمـــور.وقـــال
بــوجن في تـصــريح( إن فـيــلـمه
الـــذي ســـخـــر من حـــمـــاس األم
ــفــرط جتــاه مــوهــبـة الــثــريـة ا
ابـنهـا الـفنـيـة وأيضـا من أسرة
في شقة مزدحمة حتاول التقاط
إشــارة اإلنـتــرنت من اجلــيـران
يــعـكس واقع احلــيـاة).وأضـاف
قـائال (احـتـرم حـقا األفـالم التي
ـشـكالت تــتـعـامـل بـجـديــة مع ا
السياسية الكبرى لكنني أفضل
كـــــــــثـــــــــيـــــــــرا أن أخـــــــــلـط ذلك

بــالــســخــريــة). كــمــا فــاز فــيــلم
(أتالنــتـــيــكس) الـــذي يــتــنــاول
ــهــاجــرين لــلـمــخــرجـة حــيـاة ا
الـفــرنـسـيــة الـســنـغـالــيـة مـاتي
ديــوب بــاجلــائـزة الــكــبــرى في
ــهـرجـان.وكـان هــذا أول فـيـلم ا
طـويل عـلى اإلطالق لـلـمـخـرجـة
ديــوب وقـد اعــتــمــد عــلى فــيـلم

وثائقي لها في .2009
وفـــاز اإلســـبـــانـي أنـــطـــونـــيـــو
ثل بانديـراس بجائـزة أفضل 
عـن دوره في فــيــلم (ألم ومــجــد
بـــ آنــد جـــلــوري) لـــلــمـــخــرج
ـــودوفــار اإلســـبـــاني بـــيـــدرو أ
والــذي يـحــكي سـيـرته الــذاتـيـة
وهــو أحـــد األفالم الـــتي كـــانت
مــرشــحــة لـــلــفــوز بــالـــســفــعــة
الــذهــبــيــة.وأهــدى بــانــديــراس
ــودوفـار اجلــائــزة لــلــمــخــرج أ

الـذي كـان مرشـحـا بـقوة لـلـفوز
لــكن سـجــله ال يـزال خــاويـا من
الــــســـعـــفــــة الـــذهـــبــــيـــة.وقـــال
بـانــديــراس في تــصــريح(إنــهـا
جائـزة مشـتركة. لـيس فقط ألنه
اخملـــرج وأنه ثــامـن فــيـــلم لـــنــا
مــــــــعـــــــا... بـل ألنـــــــنـي ألـــــــعب
شــخـصـيـتـه) مـضـيـفـا أن(99.9
ـئـة من الـشـخـصـيـة يـسـتـند بـا
على اخملرج).وفازت البريطانية
إمـيـلي بـيـتشـام بـجـائـزة أفضل
ثلة عن دورها في فيلم (ليتل

جو).
ــمـثـل األمـريــكي الـى ذلك قــال ا
وجنم أفالم احلـركـة سـيلـفـسـتر
سـتــالـون جلــمــهـور من عــشـاق
الـــســـيـــنـــمــا فـي مـــديـــنـــة كــان
الــفـرنــســيــة (إنه لـم يـتــوقع أن
يــنــجح في الــســيــنــمــا بــســبب

حــــادث وقـع له عــــنــــد مــــولــــده
وتـــــســـــبـب فـي عـــــدم وضـــــوح
مــخــارج الــكــلــمـات لــديـه لـكــنه
أصـــبح اآلن أحــد أشــهــر رمــوز
هذا الفن). وذاع صيت ستالون
( 72عاما) في عام  1976بعدما
حصل فيـلمه الشهـير روكيالذي
الكـمة يـدور في أجـواء حـلـبـة ا
عـلى جــائـزة أوســكـار لـيــصـبح
بــعـــدهــا أحـــد أهم جنــوم أفالم
احلـــركـــة في هـــولــيـــوود عـــبــر
سلسلة أفالم روكي ورامبو لكن
ستالون قال (إنه عندما كان في
ــهـنـيـة كــانت إعـاقـته بـدايـاته ا
الــــكالمــــيـــة تــــربك اخملــــرجـــ
ـمـثـلـ مثـل بطل وزمالئه من ا
فــيـــلم تـــرمـــيـــنــاتـــور  أرنـــولــد
شــوارزنـيــجـر). وقـال ســتـالـون
اضـية حـيث وجهت اجلمـعـة  ا

لـه دعــــوة من مــــهــــرجــــان كـــان
للـحديث عن مـشواره الـفني (لم
اعـــتــقــد أبـــدا أنــني ســـأمــتــهن
التمـثيل). وأضاف (عـندما كنت
أحــاول احلـصـول عـلـى وظـيـفـة
في اإلعالنات كان اخملـرج يقول
لي مــــاذا تـــــقــــول? بــــأي لــــغــــة
تــتـحــدث?) واســتــكــمل (عــلـمت
مـدى ســوء الـوضع عـنـدمـا قـال
لي أرنــولــد شــوارزنــيــجــر أنت
تـتـحـدث بـلكـنـة عـنـدهـا قلت له
عــذرا أنـا أحتـدث بـلــكـنـة? هـذا
ا ينبغي صحيح يا أرنولد ور
أن أفـــــتـح مــــــدرســــــة لـــــدروس
احلـــــديث وســـــيـــــكـــــون األمـــــر
ــــتــــازا).وأصـــبــــحت إعــــاقـــة
ستـالون الكالمـية اآلن أحد أهم
ميزة إلى جانب بنيته سماته ا
اجلـــســـديـــة الـــقـــويـــة.وحتـــدث

ستالون أيضا عن أشهر أدواره
في السيـنما.وقال (يتـناول فيلم
ظـلم بشدة من رامبو اجلـانب ا
الطبـيعة التي يـحيا بهـا الكثير
من الـــــــنـــــــاس لـألسـف ألنـــــــهم
يــشـعــرون بــالـعــزلــة).ويـجــسـد
ســــتـــالــــون في هــــذا الــــفـــيــــلم
شــخــصــيـة مــحــارب شــارك في
حـرب فـيـتـنام ويـكـافح لـلـتـكيف
دنـية.وعن مـجددا مع احلـيـاة ا
ســــلـــــســـــلـــــة أفالم روكـي قــــال
ســتــالــون (روكي مــخـتــلف إنه
أكــثــر تــفــاؤال ويــدرك أنه لــيس
يـزا لـكنه يـحاول أن شـخصـا 
يـكـون كـذلك). وتـقـدم الـسـلـسـلة
الكم شـخـصـيـة روكي بـالـبـوا ا
األمــــريـــكـي من أصـل إيـــطــــالي
الــذي يــنــتــمي لــطـبــقــة عــامــلـة

ويشق طريقه نحو الشهرة.
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{ سان باولو  –وكاالت - عارضات األزياء في مدينة ساو
باولـو في الـبـرازيل مـعـتـادات على أمـاكن الـعـرض الـبـاذخة
ومصمـم بـأسمـاء المعة لـكنـهن عرضن أزيـاءهن األربعاء
ــاضـي في ســجـن (أدريــانـــو مــاري) شـــديــد احلـــراســة ا
صمم من نزالء السجن. فباحة سجن بقضبان أصبحت
مـســرحـا لـعــارضـات أزيــاء يـعـرضـن قـطع ثـيــاب مـحــبـوكـة
ـصممون الفخـورون بهذه القطع على ومنقوشة. واصطف ا
امتداد اجلدران للـتأمل في إبداعاتهم.وبـالنسبة لـلمصمم
الذين يـرتدون الـكاكي واألبـيض ويحـيطهـم الرمادي شـكلت
عروضات فسحة إلى عالم األلوان. واشار تقرير للبي بي ا
سي ان(هــذا الـعــرض االســتـثــنــائي هـو جــزء من مــشـروع
إعادة تأهـيل نزالء الـسجن.وانـطلق هـذا البرنـامج قبل ثالث
سـنـوات وهـو فــكـرة مـصـمم األزيــاء الـبـرازيـلـي غـوسـتـافـو

سيلفستر).
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أنها تسبب السرطان للبشر).
ويــتــعــرض نــحــو  110مالي
شخص في جميع أنحاء العالم
ألبـخرة الـلحـام سواء من عـمال

ارة. اللحام أو ا

اإلصـابـة بــسـرطـان الــرئـة لـدى
عـمـال الـلـحـام ال تـفـسـرهـا هـذه
العـوامل األخرى بـشكل كامل...
ـكن ومن خالل هـذه الـدراسـة 
تـصـنــيف أبـخـرة الــلـحـام عـلى

الـلحـام ال تزال مـرتبـطة بـزيادة
خـطـر اإلصـابـة بـسـرطـان الـرئة
ـــئــة.وقــالت بـــنــســبــة  17في ا
بالجــــــيـف في تــــــصــــــريـح(من
الـــواضح اآلن أن زيـــادة خــطــر

ئة. بنسبة  43في ا
وعـندمـا فحص الـبـاحثـون فقط
بــيـانـات الـدراسـات الـتي تـركـز
ادة عـلى الـتـدخ والـتـعـرض 
األســبــســتــوس كـانـت أبــخـرة

األخــــرى مــــثـل الــــتــــدخــــ أو
الـتعـرض لألسبـستـوس.وقالت
الـــدكــتـــورة دنــيـــتــزا بـالجــيف

الــبـاحـثـة في جـامـعـة يـوتـا (
تـصنـيف أبخـرة الـلحـام سابـقا
عــــــلـى أنــــــهــــــا مــــــســــــبــــــبــــــة
لـــلـــســـرطـــان.وعـــلى الـــرغم من
مالحـــظـــة أن عـــمـــال الـــلـــحــام
يــعــانــون من ارتــفــاع مــعــدالت
اإلصابـة بسـرطان الـرئة فـهناك
ا العديد من العوامل األخرى 
في ذلك الــتــدخــ والــتــعــرض
واد لألسبـستوس وغـيره من ا
ـسـبـبـة لــلـسـرطـان والـتي من ا
احملـــتــــمل أن تـــســــهم في هـــذا

تزايد). اخلطر ا
وخـالل الــــدراســــة احلــــالــــيـــة
فــحص الـبـاحـثــون بـيـانـات من
دراسـة سـابـقـة شـارك فـيـها 45
نـــحـــو  17مـــلــــيـــون شـــخص.
وبشكل عام زاد احتمال إصابة
عمـال اللحـام أو من يتـعرضون
ألبـخرة الـلـحام بـسـرطان الـرئة

إن شــــــــاء الـــــــــله. إنـه أمــــــــر ال
يصدق).

وبـدت إيـلـر الـتي تـعـمـل ايـضا
اخـصـائـيـة لـلــعالج الـطـبـيـعي
حــافـيــة الــقــدمــ وتـعــاني من
سوء تغذية كـما عانت من كسر
في الساق وتمزق في غضروف
مـفصل الـركـبة وحـروق نـتيـجة
الشـمس. ونقلت إيـلر بالـطائرة
إلـى مــســـتـــشـــفى ويـــتـــوقع أن
تــــتــــعــــافى تــــمــــامــــا. وأطــــلق
أصدقاؤها حملـة على فيسبوك
بـعــنـوان (اعــثــروا عـلى إيــلـر).
وقــــبل ســـاعــــة فـــقـط من إعالن
الـعثـور عـليـها عـرضـوا مكـافأة
ن يــقـدم قـدرهـا  50ألف دوالر 

معلومات تقود إلى مكانها.
من جـهـة أخـرى عـادة مـا يـكون
الــعـــمـــال الــذيـن يــتـــعـــرضــون
ألبــخـرة الــلـحــام أكــثـر عــرضـة
لإلصابة بـسرطان الـرئة وتؤكد
دراسة جديدة صحة ذلك بغض
الـــنــــظـــر عـن عـــوامل اخلــــطـــر

{ هـــاواي  –وكـــاالت - عــــثـــر
فــريق انــقــاذ في واليــة هــاواي
األمـريـكـيـة عـلـى مـعـلـمـة يـوجـا
ضــلت طـريـقــهـا مـنـذ  17يـومـا
خالل نـزهــة سـيــر في مـحــمـيـة
طبيعية وظلت على قيد احلياة
بــشــرب مــيــاه الـيــنــابــيع وأكل
الــعــشب.وذهــبت امــانــدا إيــلـر
ـحـمـيـة ( 35عــامـا) في نـزهـة 
غابـة ماكاواو في جـزيرة ماوي
يــوم الــثـــامن من أيــار لــكــنــهــا
ضـلـت طـريـقـها عـنـدمـا تـوغـلت
في احملـمـيـة الـتي تـغـطـي نـحو
فـدان وهـي تـعـتـقـد أنـهـا 2000
في الـطــريق لـســيـارتـهــا.وعـثـر
فـريق انـقاذ اسـتـأجـرته األسرة
على إيـلر ظـهر اجلـمعة في واد
بـجـوار مـسـقط مـيـاه عـلـى بـعد
كـيلـومتـرات من سيـارتهـا.وقال
خــافــيــيــر كــانــتــيــلــوبـس وهـو
منـسق البـحث من داخل طائرة
هــــلـــيــــكـــوبـــتــــر في تــــصـــريح
للصحفيـ (بالتأكيد هي هناك
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ـــــارســــة رقـــــصــــة في  2017
الــزومـبـا الـكـولــومـبـيـة وجـمـيع
األنـــشــطـــة الـــتي تــتـــطـــلب هــز
اجلـسد ألنـهـا "تـعارض تـعـاليم
اإلسالم".وعـلى الـرغم من ظـهور
بعض التجمعـات العلنية لهواة
الـيـوغـا في الـسـنـوات األخـيـرة
فـإن الـســلـطــات ال تـنـظــر بـعـ
الرضا للدروس التي يعلن عنها
في مواقع التـواصل االجتماعي
وتــقـام دون تــرخــيـص.وانــتــقـد
ســـــلـــــيــــمـــــانـي عـــــنـــــد إعالنه
ـراقـبـة على االعـتـقـاالت(نـقص ا

مواقع التواصل االجتماعي).

غـورغـان أي تـفـاصـيل عن نـوع
اللباس وال عن الـتصرفات التي
وصـفهـا بأنـها غـير الئـقة.ولـكنه
أوضح أن األجـــهــــزة األمـــنـــيـــة
ـــكــان فــتــرة من كــانت تــراقب ا

الزمن قبل أن تعتقل من فيه.
ونشر نادي الصحـفي الشباب
الـــقــصـــة أيــضـــا وقـــد أحــدثت
تـــفـــاعال واســـعـــا عـــلى مـــواقع
الــتــواصـل االجــتــمـــاعي وقــال
الــبــعـض (إنــهم تـــراجــعــوا عن
الــتــســجــيل في دروس الــيــوغـا

بعد هذه االعتقاالت).
وقد منـعت السلـطات الريـاضية

دروس الــيــوغـــا عــلى تـــطــبــيق
إنستغرام).ونـقلت وكالة األنباء
ـدعـي الـعـام قـوله تـســنـيم عن ا
ــعــتــقـــلــ كــانــوا أيــضـــا (إن ا
يـرتـدون "لـبـاسـا غـيـر مـحتـشم"
ويــتــصـــرفــون بــطــريــقــة "غــيــر
الئـقـة").واشــار تـقـريـر لـلـبي بي
سي ان(إيـــران تــمــنع االخــتالط
بــــ الــــرجــــال والــــنــــســــاء في
الـنـشـاطـات الـريـاضـيـة كـمـا أن
ــسـتـوى تــدريب الـيــوغـا عـلى ا
ــنــوع أيــضــا في االحـــتــرافي 
البالد). لم يقدم سـليماني وهو
نـــــائب رئـــــيس احملـــــكــــمـــــة في

{ طـهران  –وكـاالت - اعـتـقـلت
الـشـرطـة اإليـرانـية  30شـخـصا
ارسون تـمارين الـيوغا كانـوا 
في قاعة خاصة مختلط نساء
ورجـاال حسـب تقـاريـر إعالمـية
مـــحـــلـــيــــة.وتـــفـــاعــــلت مـــواقع
الـتواصل االجـتـمـاعي في إيران
كــثــيــرا مـع هــذا احلــادث الـذي
دعي وقع شمـالي البالد.وقـال ا
الـــعـــام في مـــديـــنـــة غـــورغـــان
مـســعــود ســلــيــمـانـي(إن مـدرب
اليوغا الذي اعتقل أيضا ليس
ــــمــــارســــة لــــديـه تــــرخــــيص 
الــنـشــاط وإنه أعـلن عـن تـقـد
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{ إيـــتــو- وكـــاالت- يـــشــتـــهــر
الــيــابـــانــيــون بــاحلــرص عــلى
الــنــظــام خــاصــة عــنــد تـرتــيب
األسرة في الصباح لكن قواعد
الــــســـلـــوك هــــذه ذهـــبت أدراج
الريـاح خالل منـافسـات التأهل
لــبـــطــولــة غــيــر مــعــتــادة وهي
مـــعــركـــة الــوســـائــد. وأقـــيــمت
اضي في ـنـافسـات الـسـبت ا ا
مــديـنــة إيـتــو الـصــغـيــرة الـتي
تبـعد نـحو  150كيـلومـترا إلى
اجلـــــنـــــوب من الـــــعـــــاصـــــمــــة
طوكيـو.وشاركت فرق من شتى
ـنـطــقـة لـلــتـنـافس في أنـحــاء ا
احلــدث الــذي أصــبح من أكــثـر
الـفـاعـلـيـات غـرابـة في الـيـابـان

منذ عام .2013

وتـعــتـمــد الـلـعــبـة الــتي بـدأهـا
ــدارس الــثــانــويـة طــلــبــة في ا
ـقـاطـعة شـيـزوكـا على تـقـلـيد
قد وهو الـقتال بـالوسائد في
غياب رقابة الكبار من األهل أو
ــبــيت عــنـد ــعــلــمــ أثـنــاء ا ا
األصـــدقـــاء أو خـالل الـــرحالت
درسية.وتـبدأ اللعبـة بخمسة ا
العب يتظاهرون بأن جميعهم
حتت األغطـيـة على “نائـمون”
فـراش يــابـاني تـقـلـيـدي إلى أن
تـنطـلق صفـارة الـبدء فـيقـفزون
واقــفـ فـجـأة لـيـبـدأ الـتـراشق
بـالـوسـائـد. وعـلى غـرار ألـعـاب
مـثل الشـطـرجن فإن الـهدف من
لك “في الـلعـبـة هو حـمـاية ”ا
كل فريق من اإلصابة بالوسائد

فـــيــمــا يــحـــاول أفــراد الــفــريق
ــنـافس إصــابـة مــلك الــفــريق ا
. خالل أشـــواط مـن دقـــيـــقـــتــ
ـــــكـن لالعـب واحـــــد مـن كل و
فـريق اسـتخـدام غـطاء الـسـرير
ــنــافــســة كــدرع لــلــحــمــايــة.وا
اإلقــلــيـمــيــة الــتي أقــيــمت يـوم
الــســبت ضــمت  16فــريــقـا في
مــحـاولــة لـلــتـأهل لــلـمــسـابــقـة
الــوطـــنــيـــة الــتـي ســتـــقــام في

فبراير شباط.
وفــرق الـلـعـبـة جتـتـذب شـرائح
مـتـنـوعة من مـوظـفي الـشـركات
احملـــلـــيـــة وحــتـى العــبـي فــرق
ـدرســيـة واألنــديـة الـريــاضــة ا
وكـــــــــــــذلـك مـن األطــــــــــــفــــــــــــال
.ويــقــول كــازوتــيـرو ــســنـ وا

تـاكـيـجاوا وهـو أكـبـر الالعـب
ــشـــاركــ ســنــا إذ يـــبــلغ من ا
الـــعـــمــر  75عــامـــا (يـــتــواصل
الفريق مـنذ فترة طـويلة بفضل
ــــــــضــــــــمـــــــار أنــــــــشــــــــطـــــــة ا
يدان).وتابع قائال (كل أفراد وا
فــريـقي مــتـزوجــون وأحـضـروا
أطــــفــــالــــهم وأســــرهـم الــــيـــوم
لالســـتــمـــتـــاع بــالـــيـــوم).وفــاز
نافسات فريق (بالنك وايت) با
الــذي يـــضم بــ أفـــراده ثــاني
ـتنـافـس بـعـمـر تسع أصـغـر ا
سـنـوات.وكـانت جـائـزة الـفريق
نتـجات احملـلية مجـموعـة من ا
لـكن األهـم هـو تـأهـله لـلـبـطـولة
التـي تقـام على مـستـوى البالد

قبل. العام ا
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بوجن جون حلظة استالمه السعفة الذهبية

االنــصــاف مـــفــردة اصــبـــحت االكــثــر تـــداوال في الــعــراق
ــسـحــوقـة  االنــصـاف وخـاصــة بـ طــبـقــات اجملــتـمع ا
صـرخة  لم يـسـمـعـهـا اال من يـشـعـر بهـا ويـتـجـاهـلـهـا فقط
( تـمـتـرس خـلف مـكـتـبه والـذي يـتالعب (بـالـروت الـظالـم ا
حسب مزاجه  االنصاف  دمعـة تعني ضياع حق وسرقة
جهد وجتاهل صوت  االنصاف دعـاء مظلوم وحزن عائلة
فقدت مصدر رزقها  وشكوى للباري  من رب اسرة  في
سـواد اللـيل بـحق الـظـالم   هـذا مـا اعـتـقـده ويـشـاركني
ـســؤول بالقـلب بال االعـتــقـاد الــكـثــيـرون عــنـدمــا  يـكــون ا
ـســؤول   مع الـقـانـون حـسب ضـمـيـر عـنـدمــا يـتـعـامل ا

ظلوم  او بعده عنه. مزاجه او قربه من ا
 (نـوري جـاسم عـيـسى) وزمـيلـه (عـبد الـلـه خلـيـل ) اللـذين
يـطلق عـلـيـهـمـا داخل وزارة الـثـقافـة وخـارجـهـا  (بـالـثـنائي
رئي ظلوم) عرفهما القاصي والداني من خالل االعالم ا ا
قروء استـمع لقصتهمـا ثالثة  وزراء للثقافة سموع وا وا
فتـش العمومـي في نفس الوزارة  بل وصل وثالثة من ا
صوتهما لالدعاء العام والـقضاء ومجلس الوزراء وتعاطف
مـعـهـمــا مـجـلس الـتــعـاون اخلـلـيـجي ومــجـلس االمن  عـلى
مااعتقد رغم ذلك مـازالت مشكلـتهما  تـراوح في مكانها
دون حل الـــغــريـب ان الــبـــعض مـن االوراق الــتـي تــثـــبت
حـقــوقــهم ضـاعت (فـي غـيــاهب اجلب) والــفـاعـل مـجــهـول
والهـدف مـعـروف اليحـتـاج لـتفـسـيـر  البـعض فـسـرها ان
االمر مقصود من باب (مـن حبك الشاك )  والبعض االخر
فسـر ذلك بـأنه انـتقـام مـنهـمـا ليس اال ..!!!  النـهـما كـشـفا
الـكـثـيـر من مـلـفـات الـفـسـاد داخل الـوزارة و(بـالـوثـائق)...

لفات نشر من خالل الصحف . البعض من تلك ا
ظـلـوم) اليـهـمـهـمـا مـايـفـسـره الـبعـض من نـوايا (الـثـنائـي ا
البـعض االخر جتـاهـهمـا..  فقط يـريدان حـقـوقهـما بـعد ان

سلبت ورواتبهما التي قطعت دون سند قانوني.
 الغريب ان وزارة الثقافة وحتديـدا بعض مفاصلها التطبق
القانـون والتتعامـل مع القضـاء والحتترم قراراتـه  وعندما
اقول ذلك لـيس من باب االدعـاء بل الني امـتلك من الـوثائق
التي تثـبت ان الوزارة تـتجـاهل قرارات الـقضـاء العراقي (
ـوضـوع حتـديــدا ) واالدهى ان الـوزارة التـكـلف في هـذا ا
نفسـها بالرد عـلى الكتـب الرسميـة واخملاطبـات التي تصل

من القضاء .
(عبد الله خـليل ) وزميـله (نوري جاسم) وجـهت لهمـا تهمة
ال العام ) و تشكيل جلنة برئاسة الوزير االسبق (هدر ا
الدكـتـور سعـدون الـدليـمي وعـضويـة اخـرين واثبـتت نـتائج
الـتـحـقـيق انـهـمـا غـيــر مـقـصـرين وطـالب الـوزيـر بـاعـتـبـاره

صادقة على ذلك .  رئيس اللجنة بغلق التحقيق وتمت ا
اال ان هـمـا لم يــحـصال عــلى حـقـوقــهـمـا وفي مــقـدمـة ذلك
الراتب الـشهـري الذي انـقطـع عنـهمـا طوال ثـماني سـنوات

اكرر ثماني سنوات ......................!!!!!!!!! 
السؤال كيف تعيش عائلة دون راتب ?

كـيف تسـتـمـر عـائـلـة بالـصـمـود بـوجه احلـيـاة ومتـطـلـبـاتـها
ومصدر رزقهـا الوحيـد الراتب الذي لم يـصرف طوال هذه

دة ? ا
ظلوم ) كان الوزارة لالسف نست او تناست ان (الثنائي ا
نحل ) وظفـ في (االعالم ا صاحب الفـضل على اغـلب ا

.
وانا اعرض مشـكلة زمـيل في وزارة الـثقافـة ومظلـوميتهم
اتوسم اخلير بـوزير الثقـافة الدكـتور عبد االمـير احلمداني
ـتـلـكه من قـلب طـيب وروح ــا  ـعـرفـة  الـذي اعـرفه حق ا
سـتجير محبة لـلخيـر وضمير يـتسع  ويتفـاعل مع صوت ا
ـظـلـوم والـسـعي النـصاف كـل من سلـب حقه به  ونـصرة ا
بـــاسم (الـــقـــانـــون ) وحتت رحـــمـــة
) ..كـــلي ثـــقـــة اوال بــالـــله (الــروتـــ
وثـانـيـا بـالـســيـد وزيـر الـثـقـافـة بـان
مشكـلة هـذين الزمـيلـ في طريـقها
لــلــحل واقــول (ابــشــروا ان اخلــيـر

قادم المحال).


