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ـتــوفــرة في زيت الـزيــتـون األكـســدة ا
عـلى تـهـدئـة الـبـشرة وإصـالح اخلاليا
الـتالـفـة كـمـا أنه يـقـلل من الـتـجـاعـيد

وخـــــطــــوط تـــــقــــدم
العمر. كما اقترحوا
اسـتــخـدام الـبـابـايـا
النـه يـــــســــــاعـــــد في
حــمـايــة الـبــشـرة من
اجلــفـــاف في مــوسم
الــــشــــتــــاء وذلك من

دة 3 ساعات حتى زيارة السـياح 
تـنتـهي مراسـيم الـصالة واخلطـبة
ومن ثـم يــفـــتح اجلـــامع لـــلـــزيــارة
الـــســيــاحــيــة عـــلى ان تــرتــدي كل

النساء احلجاب حتى االجانب.
ســمي واشــتــهــر بــاجلــامع االزرق
ألنـه يـحــتــوي عــلى 20 الف بالطه
زرقـــاء مـــنــــقـــوش عـــلـــيـــهـــا ورود
واشجار  وفي اجلامع 260 نافذة
زجــاجــيــة زرقــاء عــنــدمــا تــضــرب
ـبنى تـدخل خـيوط الـشمس عـلى ا
الــشـمس لــلـجــامع لــتـكــون صـورة
رائـعة اجلـمال اجلـدران الـداخلـية
مـــــزيـــــنـــــة بـــــبـالط ازنـــــيك االزرق
ـعمـاري (سيد زخـرف يبدو ان ا ا
فكـار محـمد آغـا) وهو احـد تالمذة
عماري سنان كان يريد ان يجعل ا
اجلــامع افــضل وابــهى من مــبــنى
الــكـــنــســيـــة (آفــا صــوفـــيــا) الــتي
يــقـــابــلــهــا اجلــامع  لــكن اخلــطــأ

الفـواكه الغـنية بـعناصـر هامة لـصحة
اجلـلــد ويـســاهم في تــرطــيـبه وعالج
عالمات تـقدم الـسن وخاصـةً مع مزج
مهـروس األفـوكادو مع الـعسل ووضع
دة 15 دقيقة ثم زيج عـلى البـشرة  ا

اء فاتر. يشطف 
وقدم خبراء الشعر نصائح للعناية به
وابــقــائـه المــعـاً ونــظــيــفــاً في جــمــيع
ــــواسـم وقــــالــــوا ان ثــــمــــة بــــعض ا
الـقــنـاعــات بـشـأنـه تـبـدو خــرافـيـة وال
يجب ان يعتد
بها مثل قص
الــــشـــعـــر من
ـــــوه اجـل 
اذ يــــنـــبـــغي
القيام بقص
أطــــــــــــــــراف
الـــشــعــر كل
ثــالثـــــــــــــــــة
أشــــــــهـــــــر
وهــــو أمـــر
ضـــــــروري
لـلـتـخـلص
ضــــــــــــمـن
األطــــراف
تقـصفة ا
 ولــــكــــنه
لن يــســرع في طــول الــشــعـر

وكـذلك تكـرار غسـله من اجل تـنظـيفه.
وقـال اخلبـراء ان (الشـعـر يحـتاج الى
غــسـله مـرة الى مـرتـ اسـبـــــــــوعـيـا
ولــيـس اكـــثــر مـن ذلك. فـــهـــذا يــكـــفي
لـتنـــــــــظـيفه وتـخـليـصه من االوساخ
واالتـربة). كـما حتدثـوا علـى تمشـيطه
يـومـيـا واكـدوا ان (الـتـمـشـيط يـسـاعد
فـي تــنـــشـــيـط فــروة الـــرأس وتـــوزيع
الـزيـوت الـطـبـــــــــيــعـيـة فـيه ولـكن ال
يـنـصح بـتـمـشـيط الـشـعـر بـافـراط الن

كن ان يسبب تلفه).  هذا 
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ويــنـصح اخلـبـراء بـغـــــــــسل الـشـعـر
ـعـانه وقـالوا ـاء الـبـارد النه يـزيـد  بـا
ــاء ال تــرتــبــــــــط ان (درجــة حــرارة ا
اء البارد انه يز ا ظهره ولكن مـا 
لن يــــخــــلص الــــشـــعــــر من الــــزيـــوت
ــاء الــطـــبــيـــعــيــة كــــــــمــا يـــقــوم به ا
الـــســـاخـن). واكـــدوا انه (يـــجب عـــدم
اسـتـخـدام الـبـلسم لـلـشـعـر الـدهني اذ
حتـتـاج كل انـواع الشـعـر الى الـبـلسم
لـتغـذيـته واحلفـاظ عـلى حيـــــــــــويته
وصــحـتـه ولـكـن يـجب اخــتــيــار نـوع
ــنـــاسب لــلـــشــعـــر ويــعــد الـــبــلـــسم ا
ــظـهـر الــــــــــشـامــبـو اجلــاف مـنــقـذاً 
الــشـعــر الــدهــني في بــعض االحــيـان
ولكن هذا ال يـعني استـخدامه بدال من

الـــــــشامبو العادي). 

ـسـتقـبل غـير مـقـبول وال يـفـعلـه با
ـصـلـحـة الـعـامـة او تـعـفي حـجـة ا
جتــنـب الــضــرر الــكــبــيــر (احلــرب
االهــلــيــة) هـــذا الــفــعل االجــرامي

ogier) حــتى ان ســفــيـر الــنــمــسـا
chisel in ) علق قائال "سوء احلظ
ان تـكــون أحـد ابــنـاء االمــبـراطـور
ألنه حـيـنـما يـسـتـولي احـدهم على
الــــعـــــرش فـــــإن عــــلـى االمــــراء أن

وت". ينتظروا ا
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ساجد في اسـطنبول ال يصح ان ا
يكـون الدخـول اليـها بـالنـقود فهي
بـيوت الـله واال لـكان الـدخول الى
عـمـارية الـتحـفـة الهـندسـية هـذه ا
بـاغـلى االثـمـان كـان وصـولـنا الى
مــســجــد احــمــد اغــا ظــهــرا ويــوم
اجلـمعـة وهو اكـثـر االيام ازدحـاما
بـسـبب صالة اجلـمعـة ويـسـتوعب
اجلامع 10 االلف شخص  وتـمنع
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الصراع على الـسلطة صراع أزلي
ــكن ان نـعــتـقــد ان من يـكـون وال 
في الــــســـلــــطــــة هـــو االفــــضل من
ـــــكـن لـــــلـــــمـــــلك او االخـــــريـن و
الـــســـلـــطـــان ان يــكـــون خـــوفه من
انـــتــزاع الــســـلــطــة مـــنه لــيس من
الشعب بل من اقرب الناس اليه قد
يــكـون احـد اخـوتـه! ومن هـنـا كـان
الـــدســــتـــور فـي االمـــبــــراطـــوريـــة
الـعـثــمـانـيـة الـذي وضــعه (مـحـمـد
الــفــاحت) عـام 1481 يــجــيــز اعـدام
افــراد االسـرة الـذكـور مـن الـعـائـلـة
احلـاكـمـة جتنـبـا حلـصـول حوادث
فوضى وحرب اهلية بسبب الطمع
بـاحلـكم ألن الـفـاحت كـان يـسـتـذكر
ما حـدث لالمبـراطوريـة العـثمـانية
بـعــد مـا تــوفى الـســلـطـان بــايـزيـد
االول تـاركا 6 ابـنـاء اثـنان مـنـهـما
ــقــتــول قــتــلـــوا وكــان ارطــغـــول ا

اكــبـرهم ســنـا وبـقي 4 امـراء هـمـا
(مـــــحـــــمـــــد وعـــــيـــــسى ومـــــوسى
وســلــيــمــان) كال مــنــهم يــطــمع ان
يــكــون هـــو الــســـلــطــان حـــتى لــو
اسـتعـان بـالـعدو عـلى اخـوته قتل
محمد جميع اخوته ليستولي على
الـعـرش. لذلك طـبق دسـتور مـحـمد
الـفـاحت ابـنـاؤه واحــفـاده (بـايـزيـد
ســـلــيـــمــان الــثـــاني ســلـــيم االول
مــراد ســلـــيم الـــثـــاني الــقـــانـــوني
محمـد الثالث) وهذا االخير الثالث
وعـنــد هـذا قــد قـتل 19 من اخــوته
احلــد تــوقف قـتـل االخـوة عــلى يـد
الـسـلــطـان (أحـمــد االول) بـعـد ان
قـتل ما مـجـموعه 60 اميـرا احـمد
اغـا الــذي كـان شــاعـرا وهــو الـذي
قــام بـبـنـاء اجلـامع االزرق ايـقـونـة
اخلالفـة العـثمـانيـة في اسطـنبول
ومـهـمـا كـانت الـتـبـريـرات فـإن قتل
ـا انـســان بــر بـســبب اخلــوف 

الـــوحـــيــد الـــذي وقع فـــيه هـــو انه
وضع لـلـجـامع 6 مـآذن  ألنه سمع
باخلطـأ من السلطـان يؤمره بجعل
آذن ذهـبية وكـلمة ذهـبية بـاللغة ا
الـتـركـيـة مـتـشـابـهـة مع لـفظ كـلـمـة
سته وعندما تعرض للنقد من قبل
رجال الدين ألن بيت الله احلرام له
ا اضطر السلطان ايضا 6 مآذن 
ان يـؤمـر بـبـنــاء مـآذنه سـابـعـة في
ـــيـــزا الـــبـــيت احلـــرام لـــيـــكـــون 

سجد االزرق. ومتفوقا على ا
ـعـمار وتـشـيـر الـوثـائـق بـإن هـذا ا
كـلف ماليا قد  بناؤه الهندسي ا
من خزيـنة الـدولة ولـيس من غنائم
احلرب كما هي عادة السالط في
مثل هكذا مشاريع هـندسية كبيرة
يـــطل اجلــامع عـــلى بــحـــر مــرمــرة
بإرتـفاع 43 مـتر واسـتـغرق بـناؤه
عــشـر ســنـوات وتــوفي الــسـلــطـان
ــســجــد احــمــد اغــا قـــبل اتــمـــام ا
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ــسـجـد بـعــد انـهــاء زيـارتــنـا الى ا
االزرق ذهــــبــــنــــا الى بــــنــــاء حتت
االرض يعد ابتـكار وابداع هندسي
يـقع بــجـانـب ايـا صـوفــيـا ويــطـلق
عــلــيه (صــهــريج يــره بــتــان) وهي
خــــــــزانــــــــات مــــــــاء حتت االرض 
تـــــاريـــــخـــــيـــــا شـــــيــــد فـي عـــــهــــد
االمبـراطـوريـة الـبـيزنـطـيـة لـتـأم
كان مصدر ماء للمدينة  في هذا ا
هــنــاك تـأثــيـرات جــمــيـلــة لــتـوزيع
ـــكن ان تــلــتـــقط اجــمل االضــاءة 
وهنا تـتعرف على ابداعات الصور
بـنــاء االعـمـدة وتــشـكـيالت غــريـبـة
تــرجع الى الــقـرن الــســادس عــشـر
وانت تعـبر احـد اجلسـور ال تنسى
ان تــلــقي قــطــعــة نــقــود مــعــدنــيـة

لتحقيق امنية تتمناها.
l³²¹

ناطق النائية oÞUM∫ فريق طبي من النجف في ا
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قـام  فريق طـبي مـتكـامل من قـطاع
ناحية العـباسية للرعـاية الصحية
ـــنـــاطق االولـــيــــة بـــزيـــارات الى ا
الـنـائـيـة ضـمن الـرقعـة اجلـغـرافـية
للـقطاع . اوضح ذلـك مدير الـقطاع
مــكي الــعــارضي في بــيــان تــلـقــته
ـركز الصحي (الزمان) امس  إن (ا
في الـعـبــاسـيـة وضــمن خـطـته في
ــواطــنــ الــوصــول الى جــمــيع ا
وتقد اخلـدمات الطـبية الـوقائية
والـعالجـيــة لـهم   شـكّـلــنـا فـريـقـاً
ــركــز الــدكــتــور بــإشــراف مــديــر ا
عـدنـان الـطائي  لـتـنـفيـذ مـثل هذه
الــــزيــــارات وبــــصــــورة دوريــــة ).
مـضـيـفـاً ان (الـفـريق  ضم  طـبـيـباً
ـثالً عـن كل من وحـدات تـعـزيـز و
الــصــحــة واألمــراض االنــتــقــالــيـة
رأة والـطفل والـتحـص ورعايـة ا

ووحدة الـسكري والـضغط) . وأكد
الـعـارضي ان (الـفـريق قـام بـزيـارة
مــنـــطـــقــة اجلـــمـــهـــوري  وفــحص
احلــــوامل واالطــــفــــال وتــــلــــقــــيح
ـــتـــســـربـــ وقــيـــاس الـــضـــغط ا
والـسـكـري وتـوزيع حـبـوب تـعـقـيم
يـاه مع توزيع بـوسترات تـثقيف ا
صـــحـي  مع اعـــطـــاء الـــنـــصـــائح
واالرشـــادات الـــصـــحـــيـــة ألبـــنـــاء

نطقة). ا
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وكشف مسؤول قسم التخطيط في
فـرع تـوزيع كــهـربـاء الــنـجف رافـد
عيـسى اجلواهـري عن اعداد خـطة
ــعــاجلــة اخــتــنــاقــات مــتــكــامــلــة 
ـغـذيـات واحملـطـات الـثـانـوية في ا
احملـافـظة وزيـادة االتـاحـة  ويأتي
الـهدف الـرئـيسي لـهـذه اخلطـة هو
زيادة ساعات الـتجهيز لـلمواطن

فـي عــــمـــــوم احملــــافـــــظــــة . وأكــــد
اجلواهري في بيان تلقته (الزمان)
امس انـه ( إعـــداد اوامــــر عــــمل
جملــمــوعــة مــشــاريع ضــمـن خــطـة
الوزارة  حيث  تخـصيص مبلغ
 3.99 مـلـيـار ديـنـار كـدفـعـة اولى 
وكـــانـت االولــــويـــة الســــتــــحـــداث
مـغـذيات 11 كي ڤي  لـفك اخـتـنـاق
ـغـذيـات الـتـي احمـالـهـا اكـثـر من ا
ـغـذيـات 500 امـبــيـر  وقـسم من ا
التي احـمالهـا اكثر من 400 امبير
 مــوزعــة عـــلى عــمــوم احملــافــظــة
اضـــافــــة الى خــــطـــوط 33 كي ڤي
نطقة البـو حداري . مضيفاً : كما
 تـصـنـيع مـحـطـة مـتـنـقـلـة سـعـة
  31.5ام فـي اي وكـــــــذلـك خط 33
كي ڤي نـاحـيـة العـبـاسيـة  لـزيادة
االتــاحــة ومــعــاجلــة االخــتــنــاقـات
حلــ اكــمـال مــحــطـة الــعــبـاســيـة
اجلــديـدة  132 كي ڤـي).  مــشــيـراً
الى انه (تـمت احـالة مـجـمـوعة من
ــــعــــاجلــــة ــــهــــمــــة  ــــشــــاريـع ا ا
االخـتـناقـات من قـبل هيـأة االعـمار
فـي مـحـافـظة الـنـجـف  وبتـنـسـيق
عـالي جداً بـ فـرع توزيـع كهـرباء
الـنجف وهـيأة االعـمار  واجلـهود
مــــســــتــــمـــرة خلــــدمــــة مـــواطــــني

محافظتنا العزيزة).
درسية في وأعلنت شعبة األبنية ا
ــديــرســة الــعـامــة لــلــتــربــيــة في ا
مـحـافـظـة الـنــجف عن انـهـاء كـافـة
اعـمـالـهـا من اجنـاز وصـرف ضمن
اخلطة التي وضعـاتها الشعبة في
بـدايــة عـام  2019 وبــنـســبـة 100
ـهنـدس في ئـة. وقال رئـيس ا بـا
ــدرسـيــة عــمـاد شــعــبــة األبـنــيــة ا

ـــــــوســـــــوي في بـــــــيـــــــان له : ان ا
ـدرسـية إجنـازات شـعـبـة االبنـيـة ا
ـيـزانـية العـمـال الـصـيـانـة ضـمن ا
الــتـــشـــغــيـــلـــيــة لـــعــام 2019 انت
ميزانـية الصـيانة 55 مليار و400
مـلـيــون ديـنـار و قـد اجنــزت فـيـهـا
أعــمــال الــصــيــانـة لـ  78 مــدرسـة
بـأســلـوب الــتـنــفـيـذ  و25 مـدرسـة

ناقصات العلنية .  بأسلوب ا
ـوسـوي : كـمــا  تـصـنـيع واكــد ا
 70كـــرفـــانـــاً دراســـيـــاً وخـــمـــســة
كــرفـانــات صــحـيــة  تــوزعت عـلى

دارس حسب احلاجة .  ا
ــراوح مــضــيــفــاً كــذلك  إبــدال ا
الــــتــــالــــفــــة و غــــيــــر اآلمــــنــــة مع
الـتـأسـيـسـات الـكـهـربـائـية  لـ 140
مدرسة مـوزعة في عمـوم احملافظة
بأقـضيتـها ونواحـيها. مـشيراً الى
انه ( إجنـاز ربط شـبكـة الـصرف
الــصــحي لـ 16 مــدرســة بــشــبــكــة
اجملـاري الـرئـيسـة. اجلـديـر ذكرة :
درسـية تـصدر ان شـعبـة األبنـيـة ا
تقريـراً مفصالً كل شهـر  تب فيه
ــنـــجـــزة خالله جـــدول االعـــمـــال ا
ـعدة من ضـمن اخلـطـة السـنـويـة ا

قبل القسم مسبقاً).
و اعــلــنـت مــديــريـــة  الــبـــيــئــة في
عن عــدم وجـود مــحـافــظــة ديــالى 
مـلـوثات اشـعاعـيـة وكيـمـيائـية في
ـنـاطق احملـررة داخل احملـافـظة . ا
وقال مـدير الـبيئـة  عبـدالله  هادي
الــشـمـري لـ (الــزمـان ) إن  (دائـرة
الــبـيـئـة في احملـافـظـة قـامت عـقب
ـدن والـقـرى من سـيـطـرة حتــريـر ا
داعـش بـعــد كـانــون الــثـاني 2015
بـــإجـــراء مـــسح شــــامل من  خالل

مـفـارز مـتـخـصـصـة لـديـهـا اجـهزة
عــلــمــيــة مــتــطــورة) الفـتــا الى أن
ـــدمـــرة ــــبـــاني ا ــــسح شـــمل ا (ا
ـــنــاطـق الـــزراعـــيـــة واالحـــيــاء وا

والقرى) .  
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ــسح واضـــاف الــشـــمـــري  أن  (ا
ــيــداني والــذي اســتــمــر لــفــتــرة ا
طــويـلــة تــوصل الى نــتـيــجــة عـدم
وجـود اي مــلـوثــات اشـعــاعـيـة او
كيـمـيـاويـة ) مـبـيـنـا أن  (الـنـتائج
اعطت رسالة مطـمئنة لألهالي بان
مـــنــــاطـــــــقــــهم خـــالــــــــيـــة من اي
مــلــوثـات ) . ومن جــانب آخــر قـال
مـديـر نـاحـيـة قزانـيـة في مـحـافـظة
ديالى مازن اكرم لــ ( الزمان )  إن
 (ســيـوال ضــعـيــفــة لـلــغـايــة بـدأت
بالـتدفق صـوب الوديـان احلدودية

قـــادمــة من احلـــدود الــعـــراقــيــة –
االيـرانــيــة وهي تـصب حــالــيـا في
بعض االنـهر الزراعـية ) . واضاف
اكــرم  أن  (الـسـيــول ال تـشـكل أيـة
خــطـورة عـلى الــقـرى احلـدوديـة) 
الفــــــتـــــــا الـى أن  (الــــــوضـع حتت
ـتـابعـة والـرصد وهـنـاك توقـعات ا
بــتـدفق سـيـول اذا حـصـلت امـطـار
غـزيـرة عـلى احلدود الـفـاصـلـة ب
الــعـــراق وايــران). وأكـــد اكــرم أن
(الـــوضع حتت الـــســيـــطـــرة حــتى
الــلـــحــظــة وال يــحـــتــاج الى اعالن
حـالــة االسـتـنــفـار  كــمـا حـدث في
ـاضـيـة من فـيـضـانات الـسـنـوات ا
وســـيـــول جـــارفه وغـــلق لـــلـــطــرق
ونــــزوح االهـــالي من مــــنـــاطـــقـــهم
ــنـــاطق احلــدوديــة مع وخــاصــة ا

ايران ) .
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األوسـمـة والـقالئـد واجلـوائز  تُـمـنح لـلـمـتـمـيـزين في مـجـاالت احلـياة
منها الـسياسيـة والعسكريـة واألدبية والعلـمية والفنـية وغيرها  وهي
ـبدع كي ـعـنـوي للـمـتـميـز وا الـهدف مـنه تـقـد الدعم ا تُـعـد كـتكـر 
ا للعالم أيضا يواصل إبداعه وليقدم من خالله خدمة لبلده وأمته ور
هـو من اخـتـصـاص الـدولـة كـونـهـا ـبـدعـ   وهـذا االمـر أي تـكـر ا
ـبـدعـ أيضـا كـونـهم أبـناء راعـيـة الـعـلم واألدب والسـيـاسـة وراعـية ا
ا دهم بـالدعم  البلد  أما هي فـبمثـابة الوالـد الذي يرعى أبـناءه و
يجعلهم مبدع ومتميزين دائما  أما أن تاخذ  مؤسسة خاصة وهي
ـتـمـثـلـة بـقـنـوات (الـشـرقـيـة) مـشـكـورة  ـسـتـقل ا مـجـمـوعـة اإلعالم ا
وبـتـوجـيه من االعالمي الـرائد األسـتـاذ سـعـد البـزاز فـذلك يُـعـد بحق
ـيـزاً يـنم عن فـهم عـمـيق ألهـميـة مـنح قالئـد االبـداع وتـأثـيـرها فـعالً 
بـدعـ من الـذين قـدمـوا وأجـادوا وأفادوا ومـن الذين ـبـاشـر عـلى ا ا
وهنـا يـكون مـازال في قـوس حيـاتـهم منـزع لألبـداع وتقـد األفـضل 
ستـقل قد جاء ح جتـاهلت الدولة كل ما من فعل مجمـوعة االعالم ا
جاء كفـعل ورد فعل في ذات الوقت شأنه دفع عمـلية اإلبـداع لألمام 
بدع  فتحية لعدم اهتمـام الدولة كما اشـرنا بعملـية دعم اإلبداع وا
ا ضيـئة  قدر رؤيـتها  لكل من يسـد الفراغ في دولـة الترى األشيـاء ا

هو مظلم ومتراجع .
يز بكل ما حتـمله هذه الكـلمة من معنى  حس نعـمة صوت غنـائي 
خـدم الــفن الـعـراقي وقـدم عـلى وتوجه  وهـو مــطـرب عـراقي أصـيل 
مـدى نصف قـرن  ما يـجعل الـغنـاء العـراقي  أكثـر مقـبولـية وانـتشارا

وأعمق اداءأ وجمالية .
ـعــاصـر حــيث شــبـاب  في هــذه االيـام اخلــوالـد مـن تـاريخ الــعــراق ا
ـنـتفض  ضـد الـباطـل والتـخـلف والتـبـعيـة والـتراجع الـعـراق الواعي ا
قال تلو األخر بأن ال ال العام  عاهدت نفسي وانا اكتب ا وسرقة ا
ـباركـة ولـشـبـاب الـعـراق الـثـائـر الذي أكـتب اال للـثـورة الـتـشـريـنـيـة ا
ومـنذ تـشرين والى الـيوم آخذت اذهلـنا بـعراقـيته وشـجاعـته ووطنـيته 
أمـا اليوم وبعـد مشاهدتي لـعمليـة تقليـد الفنان مقاالتي طـابعاً واحداً 
الكبير حس نعمة قـالدة اإلبداع والتي يستحقها بجدارة  قررت أن
نـاسبه السـيمـا وان الفنـان الرائع حـس نـعمة أكتب مـقاال في هـذه ا
عراقي أصيل  وقد شاهدت يـوما لقاءا تـلفزيونـيا له وح ذكُر إسم
العـراق أمامه فاضت عـينيه االصـيلتـ بالدمـوع ومن هنا كـان حس
ـنـتفـضـ ضـد الـتـخـلف كـلـهم في خـانـة واحدة هي نـعـمـة والـثـوار وا
خـانـة الـعـراق الـعـظـيم والـكـبـير  فـضال عن ذلك فـان  الفـنـان حـس
نـعــمـة هــو إبن الـنــاصـريــة تـلك احملــافـظــة الـتي قــدمت من الــبـطـوالت
والتـضحـيات في هـذه الثـورة مايـعجـز عنهـا الوصف  حـيث كانت في
اموجود قدمـة وكان أبنائـها البررة في طـليعة أبـناء العراق  رفـضا  ا

ستقبل. من تبعية ومذلة وضياع للحاضر وا
 في احلـلقـة الـتي عرضـتهـا قنـاة (الشـرقيـة) لـلفـنان الـكبـير وهـو يُقـلد
قالدة اإلبداع بحضور مجموعـة من نخب العراق تكلم أحد األساتذة
 احلـضور وهـو يـهنئ الـفـنان نـعـمة  قال (ان الـفنـان كان رسـوال ب
األحـبة) فـاحلبيب يـسمع أغـنيـاته العـذبة فـيذكـر حبـيبـته واحلبـيبة في
ـشاعـر والعـواطف هذا الـكالم ذكّرني كيف ذات اإلجتاه تـسيـر بها ا
ـملـوء باإلعـجـاب باجتـاه ذلك الطـيـر اجلنـوبي  الذي بـدأت مشـواري ا
ظل يُحـلق في سماء وجـودي بصوته الـعذب الى يوم الـناس هذا  من
ة ) و (رديت) أغنية (يـاجنمة) الى (ب عـليّ الكبـر) مرورا بـ (ياحر
و(جـاوبـنـي تـدري الـوكت) و (غـريـبـة الـروح) وغـيـرهـا ال أسـتـطـيع ان
أنـسى تـلك االغـاني الـرائـعـة التـي صادف ظـهـورهـا عـلى الـسـاحة مع
حتية بـدايات شـبابي وعـشقي وولـعي بـنصـفنـا الثـاني نحن الـرجال  
للـفنان الـكبير الـرائع الذي قدم لـلحيـاة وللعـشاق صوتـا جنوبـيا دافئا
ـشاعر وأنبـلها وأسرعهـا دخوال الى أعماق يحمل بـ طياته أصدق ا
رء ونـبله وعظمة وجوده االنسان فالوجـدانيات هي مقيـاس إنسانية ا
 وشـتــان بـ أغــاني حـســ نـعــمـة الــعـذبــة  الـتي تُــحـرك الــعـواطف
األنـسانـية نـحو األلـفة واحملـبـة والتـواصل واالنسـجام وتـدغدغ قـلوب

الـعـشـاق بـطـريــقـة تـزيـد من مـشــاعـرهم األنـسـانـيـة
ونـبــلــهم ووفــائـهـم  وبـ دعــوات األخــرين لــقـتل
الــنـاس وإقــصـائــهم  من احلــيـاة بــحـجج واهــيـة
ــنــطق ومــبـاد اإلسـالم  الـنــبــيــلـة بـعــيــدة عن ا
ستقل العظيمة حتية أخرى جملموعة اإلعالم ا
وبوركت اجلهود اخليرة لدعم العراق والعراقي

ومن الله التوفيق.
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حدد اخلبراء خـمسة مرطبـات طبيعية
مـسـتـخـلـصــة من الـفـواكه والـنـبـاتـات
لــعالج جـــفــاف لــلــبــشــرة خالل فــصل

الشتاء.

واكـــدوا ان زيـت الـــزيـــتــــون يـــقف في
ــقــدمـــة فــهــو من الــطـــرق الــســهــلــة ا
والــفــعــالــة لــتـــرطــيب الــبــشــرة خالل
الـشـتـاء هـو وضع زيت الـزيـتـون عـلى
الـوجه ومخـتلـف انحـاء اجللـد وتركه
اثـنـاء الـنـوم حـيث تـسـاعـد مـضـادات

خالل طــحن لب الــبـابــايــا مع الــعـسل
ـزيج عـلى ومـزجـهـمـا جـيـداً ووضع ا
ـــدة عــشــر دقــائق ثم غــسل الــبــشــرة 
. وايضـا استـخدام زبدة الـبشـرة جيـداً
الشيا النها تـعمل على تخليص اجللد
ـيتة وهـي مثالـية لعالج من اخلاليا ا
جفـاف اجللـد ولذلك ينـصح بوضـعها
عـلى مـخـتـلف أنحـاء اجلـسم وتـدلـيكه
دة 30 دقيقـة وغسل اجللد ثم تركـها 
جــيــداً فــضال عن فــاكــهــة االفــوكـادو.

ويعدها اخلبراء من أكثر
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حاالت حتول البشرة في الشتاء

فريق طبي في مناطق النجف

سجد االزرق روح التراث التركيا
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كـانت اكذوبـة ويعـلم الـعالم انـها كـانت اكـذوبة امـتالك العـراق اسلـحة
الـدمـار الـشـامل فـلمـاذا صـدق الـعـالم بـتـلكم االكـذوبـة وحـ جـيـشوا
جيـوش عشـرات الدول واحـتل احملتـلون بالدنـا عثـروا على اطـنان من
ــركـزي الــعـراقي فــسـرقــوهـا الـذهب ومـاليـ الــدوالرات في الـبــنك ا
حـوا تاريخ اضـينـا كي  ت بـصلـة  وسـرقوا مـعهـا اثارنـا وكل ما 
العراق بدعم من بـعض االذناب العمالء الـصغار الذين اليـوم يطالبون
بخـروج قوات االحـتالل هذه القـوات التي جـاءت بهم الى دفـة السـلطة
واضحـوا يعـيثون فـسادا فـسرقوا امـوال العـراقي وسـجلـوا عقارات
الدولـة بأسمـاءهم وما زالوا عـمالء للمـحتل في اخلفـاء وأضدادها في
ـتظاهرين النـهار وها هم الـيوم ومن خالل ملـيشيـاتهم يحـرقون خيم ا
ويـخـتـطـفـونـهم ويـسومـونـهم سـوء الـعـذاب ال لـشيء اال النـهم وطـنـيون
عـراقـيـون اقـحـاح رافـضـون دولة الـشـر ومـشـروعـهـا الـتـوسعـي بأسم
تـصـديـر ثـورة من قـبل مـتـأسـلـمـ وقـتـيـ حلـ تـنـفـــيذ مـشـاريـعـهم
اخلبيـثة وأعادة امـبراطوريتـهم التي يحـلمون بهـا وعند ذاك سـيتركون

االسالم .
اذا ارض العـراق لتكون اذا العـراق وكل هذه اجلرائم بحق شـعبه و
اذا لـم ينـقلوا تـأسلـم و سـاحة لـلتـصفـيات بـ الشـيطـان االكبـر وا
حـلـبـة صـراعـاتـهم الى بـلـدانـهـم  نـعم لـدولـة الـشـر ذيـول وعـمالء في
العراق ويريـدون ان يقوموا بالـواجب السيادهم فيـبعدون االخطار عن
شعـب دولة الـشر لـيكـون احلراك والـقتـال في ارض الرافـدين وليـكون

اهل العراق في احملرقة .
ـاذا الـعـراق وشعـبه حـ يـطـالبـون بـحـكومـة جـديـدة مفـروض عـلـيهم
اجـندة اجـنـبيـة لدولـة الـشر فـهي الـتي تخـتـار رئيس الـوزراء والوزراء
وتــوزع احلـقـائب عـلى هـوى االحـزاب والـكـتـل الـتي تـعـمل لـصـاحلـهـا

وتنفذ اجندتها بعيدا عن االخالق العراقية االصيلة .
ـاذا لم يـطـالب شـعب الـعراق الـتـدخل في شـؤون دولـة الـشر لـتـغـيـير

رئيس البالد واصحاب العمائم ?
قـد حـان الــوقت ان تـعـود لــلـعـراق هــيـبـته وان تــتم مـحـاكــمـة الـعـمالء
والفـاسدين واجتـثاث االحـزاب التي تدعي الـدين وتسـرق بأسم الدين
والـذين نـهـبـوا الـعـراق مـنـذ عـام االحـتالل في 2003 والى الـيوم وان
تعود الشرعـية للوطن وشعب العـراق الذين مازالوا يعتـزون بانتمائهم

ووالئهم لرب العا والرض العراق وشعبه االبي الغير .
ـاذا تـطـالب الدفـاع الـنيـابـيـة بالـتـحقـيق في مـا قـامت بـها امـريـكا في
اذا ال يـطالبون بـدماء شهداء الـتظاهرة الـشعبية حادثة مـطار بغداد و
ـاذا لم يـطالـبـوا بالـتـحقـيق مع الـقتـلة ـطـالبـة بـاحلقـوق الدسـتـورية و ا

اذا االرهابي الـذين اراقوا الدماء الـزكية للـعراقي و
لم يـطـالبـوا بـاخملتـطـف مـن ابنـاء تـظاهـرة تـشرين
الـذين خــطــفـتــهم اجلــهـات اجملــهـولــة واودعــتـهم
سـجـونهـا الـسـرية والـدولـة مـكتـوفـة االيـدي امام

تصرفاتهم وعدوانهم .
ـاذات كــثـيــرة فـلــمـاذا هــذه الـلــمـاذات ومن هـي 

يجيب عنها ?


