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ا هي حاالت محدودة  تلك التي تعرض ر
فيها العراق عامة  والعاصمة خاصة  الى

حظر التجوال.
اغلبها حصل بعد هذا االنقالب العسكري  او

ذاك..
ا يكون  االول.وقد بحثت  لـكن حضر جتوال لغرض صحي  كما هو االن  ر

في مصادر ذات صلة  فلم اعثر على ما يصحح استنتاجي هذا .
هذه ( االستكانة )  او االقامة االجبارية 

تطرح موضوعات عديدة ناجتة عن هذه احلالة.
و...رب ضارة نافعة..

وب الضرر من جهة  والنفع من جهة اخرى 
مسافة غير قليلة..

≤

اسـتـجبـتُ  طوعـا او الـزامـاً  او كـلـيـهمـا  الجـراءات حـضـر الـتـجـوال. وكانت
احلصيلة

متعددة .لكني انتقيتُ هذه احلالة 
من حصيلة يوم حافل. ولستُ ادري لم 
≥

طُـرق باب داري في الصباح البـاكر . قلقتُ بعض الـشيء . فزوار الفجر  عادة
 ال يحملون

بـشرى. لـكـني وجدت نـفسي  والـنـعاس الزال يـكحل جـفن الـع  امـام فارس
عميق السمرة 
تطي جوادا .

 بلغة العيون  وهي لغة دقيقة لكنها خطرة 
حتدث زائري. لي خبرة ما  في معرفة مفردات

لـغة العيون  مذ فتحت عيني الول مرة . وحيـنها  كما عرفت الحقاً  من القابلة
اذونة ابدى احمليطون ا

تالطمة. اعـجابهم بسحر حتمله عينان اتعبـهما  الحقا  بحر احلياة بامواجه ا

 ومذ قرات كتاب : لغة اجلسد  وهو كتاب
اقتناه كثيرون وكثيرات من معارض كتب اقمتها في هذه الكلية او تلك .
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 الفارس الزائر  سلمني رسالة قال انها من
االميرة السومرية شبعاد..

لكن الصعوبة  كما بدا من مغلف الرسالة 
انها كتبت بلغة مسمارية..

 غير انها رسالة..وحاملها يريد ان يغادر. وهو
قلق من اجراءات احلضر .

ومن ح الخر كان له اتصال مع جهة ما  
وبلغة ال اعرفها.

هم..استلمت الرسالة. وبلمح البصر  اختفى  ا
الفارس .

وحينها تذكرت القول الذي حفظته من قراءاتي:
اذا غادر الفارس  فانك ال ترى االّ الغبار..    

                القسم الثاني
اعلمني الصديق اخملتص بالسومريات 
لسبب  اوضحه لي  قد قرر اتالف انه 

جميع النسخ من قاموسه  بعد ان امضى
عشرسنوات في كتابته.

لكن الصديق  وهو استاذ في كلية انسانية
في احدى اجلامعات العراقية  وحلسن احلظ 

قد ابقى نسخة واحدة لديه.
وساعدني بان اعارني تلك النسخة.

اذا صرف النظر عن كتابة القاموس  اما 
فذلك له حديث مؤلم طويل  يوضحه كتاب

ا الزال معروضاً  عن السومري عرض  ور
تنبي . في شارع ا

 ×××××
هم  على طاولتي االن قاموس  ا

ترجمة من السومرية الى العربية وبالعكس. 
وباشرت بالقراءة والترجمة.

فاجأة ان اخلط الذي كتبت به الرسالة   ا
اعرف صاحبه.

لكة. كتب ا انها سومرية جميلة تعمل مديرة 
وهي تقرا سطوري وما بينها.وتغوص في عمق

نهر كلماتي.وتتساءل عن النوايا.
وضوعة النوايا   يقصد الكاتب ?  فان ذلك ان وعندما تخضع كتاباتنا 

حصل  وقد حصل مرارا  فانه اول اخلطوات
عجونة نحو سارية تعدم على خشبتها الكلمة ا

بااللم .
وبيد مرتعشة  ونفس الهث  قرأت رسالة

لـكة  لكن مـلكة سـومر . وفي احلـقيقـة قرات رسالـة بتـوقيع ا
مديرة مكتبها..اجلميلة..

هي من كتب الرسالة.

الـية إن الـوزارة تواصل تـقد وا
الدعم واإلسناد للرياضي اإلبطال
والــــــــرواد ســــــــواء خـالل اجنــــــــاز
معـامالت شهـادة احلـياة مع مـطلع
كل عام والتوجه إلى محل سكناهم
لـلـذين ال يـســتـطـيـعـون اجمليء إلى
دائـرة الـتربـيـة الـبـدنيـة والـريـاضة
في مــقــر الـوزارة كــمــا إن الـوزارة
تستنفر مالكاتها العاملة سواء في
بــغـداد واحملــافـظــات حـتى تــخـفف
عــنــهم عـنــاء الــســفـر مــشــيـرا إلى
الـوزارة اســتـخـرجت لـلــمـشـمـولـ
ـاسـتـر كـارد بـالـقـانــون بـطـاقـات ا
بكـل انسـيابـيـة حتى يـتـمكـنون من
ــــنح من فـــروع احلــــصـــول عـــلى ا
مـصرف الـرافـدين ومـنافـذ الـصرف

االخرى.

الـية كونـها اجلهة تتحـمله وزارة ا
الي سؤولة على توفير الغطاء ا ا
وإنـــهــا تــقـــوم بــدفع األمـــوال بــعــد
ـا يـتـعـذر الـعـشـرين من كل شـهـر 
ــنح لـنــفس الــشـهــر كـون تــوفـيــر ا
أيـامه غـيـر مـنتـهـيـة السـيـمـا ونحن
نـــــعــــلم إن إطـالق مــــوازنــــة 2020
ســـــيــــــفـــــضـي إلى حـل اإلشـــــكـــــال
ــنــحـة احلــاصل وبــالــتــالـي فــان ا
ستكـون مخـصصة لـلشهـر السابق
وهذه الـعمـليـة مسـتمـرة مسـتدركا
انـه مـــتى مــــا وصـــلـت األمـــوال من
نـحـها بـشكل الـيـة فإنـنـا  وزارة ا
منتظم من دون تـأخير ونعـلن عنها
وقع الـرسمي لـوزارة الشـباب في ا
والـــريــاضـــة. وأضـــاف مــديـــر عــام
الـــدائـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة واإلداريـــة

ـمـكـنـة لـهذه جـمـيع الـتـسـهـيالت ا
ـهمـة الـتي رفـعت اسم الـشـريـحـة ا

العراق عاليا في احملافل الدولية.
وبـ مديـر عـام الدائـرة الـقانـونـية
الية في الوزارة شاكر واإلدارية وا
محمد إن وزيـر الشبـاب والرياضة
يــشـــدد عـــلى مـــنح مـــســـتـــحـــقــات
الـــريـــاضـــيــــ اإلبـــطـــال والـــرواد
ــســتــفـــيــدين من قــانــون رقم ((6 ا
لسنة  ?2013بأسرع وقت دون إي
تـأخــيـر من خالل اسـتــنـفـار جـهـود
وظف وان ما يقدم لهم يعد اقل ا
ـــكـن من بـــاب الـــوفــاء ورد شيء 
الـدين لهـذه الـشريـحـة الـتي خدمت

الرياضة العراقية لسن طوال.
وأوضح مــــحـــمــــد إن الــــتـــأخــــيـــر
ـــالـــيـــة ـــنح ا احلـــاصـل في دفع ا

اخلطابي إلى الـفندق واطالعه على
ــركـز الـذي يـضم مـحــتـويـات هـذا ا
ـكن عـددا كـبـيـرا من الـغرف الـتي 
إن تـسـتـقـبل احلـاالت الـتي يـشـتـبه
بـــهــــا تــــعـــرضــــهــــا إلى اإلصــــابـــة
بالفايـروس الذي  اعتـباره كوباء
من قـبل مـنـظـمـة الـصـحـة الـدولـيـة.
وبـــ اخلــــطـــابي إن فـــنـــدق وزارة
الشـبـاب والريـاضة يـتـمتع بـعوامل
عـــدة جتــعـــله األفـــضل لــبـــعــده عن
نـاطق السـكنـية ووجـود فضاءات ا
ومساحات كـبيرة مـوجها بتـهيئته
وإكمـال جـمـيع اإلجراءات اخلـدمـية
والـصـحـيـة لـيـكـون مـكـانـا مـنـاسـبا
ـرضى ـعــايـيـر السـتــقـبـال ا وفق ا
ــبـادرة سـتــكـون خـطـوة وان هـذه ا
ـسـناه من مـهـمـة السيـمـا بـعـد مـا 
تعـاون كـبيـر من قـبل مالكات وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة لـلعـمـل كفـريق
ر بـها واحد لـتجـاوز األزمة الـتي 

العراق.
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وسلـمت وزارة الـشبـاب والريـاضة
مــقــر بــيت الــشـبــاب في مــحــافــظـة
ديالي التابع لـدائرة شؤون األقاليم
واحملافطات في الوزارة إلى صحة
ديـــالى لـــيـــكــون مـــكـــانـــاً لـــتـــقــد
اخلــدمـــات الــطـــبــيـــة والــصـــحــيــة
لــلــمــواطــنــ هــنــاك لــلــوقــايــة من

فايروس كورونا.
وقــــال مــــديـــر عــــام دائــــرة شـــؤون
األقالـيم  واحملـافـظات طـالب جـابر
ان الـوزارة بــاشـرت بـتــقـد كل مـا
ـــكن خلــدمـــة شــعــبــنـــا الــعــراقي
والســيــمــا فـي جــانب الــوقــايــة من

انــتــشــار فــايــروس كــورونــا إذ 
وضع منـشآتـنا حتت تـصرف خـلية
األزمـة الــعـراقـيــة لـلـوقــايـة من هـذا
الـوبـاء الـفــتـاك مـبـيـنـا انه  فـتح
بيت الشباب في ديالى ليكون حتت
تصرف صحة ديالى يتم من خالله
تقد اخلـدمات الطـبية والـعالجية
الى أهالي احملـافـظة فـيمـا تواصل
مالكــــــات الــــــوزارة مع اجلــــــهـــــات
العب الساندة في تـعفيـر وتعقيم ا
ـوهـبـة وبــيـوت الـشـبـاب ومـراكــز ا
والدوائـر من خالل إطالق احلمالت
ـسـتـمــرة لـلـوقـايـة من الـفـايـروس ا
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وجددت الـوزارة حـرصهـا على دعم
الرياضي اإلبطال والرواد وتقد

دينة الثمانية الفنـدقية اخلاصة با
الــريــاضـــيــة كــمـــحــاجــر صـــحــيــة
للمصـاب بفايـروس كورونا دعما

للقطاع الصحي.
وأكــد طـارق قــاسم عـضــو الـلــجـنـة
ـديـنـة ـشـتـركــة لـتـسـلـيم فـنـادق ا ا
الـريـاضـيـة في الـبـصـرة الى دائـرة
صحة البـصرة إن توجـيهات وزير
الشباب والرياضة تقضي بتسخير
نـشات الـرياضـية الـتابـعة جمـيع ا
ـكـافـحة لـلـوزارة إلى خـليـة األزمـة 
ــــخــــتــــلف فــــايــــروس كــــورونــــا 
احملافـظات و االتـفاق ب وزارة
الــشـــبــاب والـــريــاضـــة وحــكـــومــة
حافـظها البـصرة احمللـية مُمـثلـة 
اسعـد الـعيـداني عـلى إعارة فـنادق
ديـنة الريـاضيـة إلى خلـية األزمة ا
الــصـحــيـة في احملــافـظــة جلـعــلـهـا
ـصـابــ بـفـيـروس مـركــزا لـعالج ا

ستجد. كورونا ا
ويـــتــــضــــمن االتــــفــــاق بـــ وزارة
الـشـباب والـريـاضـة وخـلـيـة األزمة
ـشهـد الصحي عنـية با والدوائـر ا
في الـــبــصــرة عــلى إعــارة فــنــادق
ديـنة الريـاضيـة الستقـبال حاالت ا
اإلصــــابـــة بــــفــــايــــروس كــــورونـــا
ُستـجد عـلى إن يتم إعـادتها إلى ا
الوزارة بـعد انتـفاء احلـاجة إلـيها
مــضـيــفــا إن شـركــة نــفط الـبــصـرة
تكفلت بتوفيـر جزء من مبلغ عملية
تــأهـــيل الـــفــنـــادق فـــيــمـــا تـــبــقى
الــتــفــاصــيل األخــرى بــحـاجــة إلى
الــتـمــويل من قــبل جـهــة أخـرى إذ
سيـكون كل فـندق مـؤهال الستـقبال
ــجــمـــوع يــصل إلى ( (64حــالـــة 
( (512ســـريـــرا ســـعــــة الـــفـــنـــادق
الــثــمــانـــيــة وأن عــمــلـــيــة تــأهــيل
الـــفــنــادق وحتــويــلـــهــا إلى مــركــز
صــحي مــتـخــصص تــعـتــمــد عـلى
ـتـبـقي من الـغـطـاء تـوفـيـر اجلـزء ا
ــالي لــتـزويــد الـفــنــادق بـأجــهـزة ا
ــولــدات ـــصــاعـــد وا الـــتــنـــفس وا

ومستلزمات طبية أخرى.
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إلى ذلـك قـــــدم مــــــحــــــافظ كــــــربالء
ـقدسـة نـصـيف جـاسم اخلـطابي ا
شـــــكــــــره الـى وزيـــــر الــــــشـــــبـــــاب
والرياضة لتخصيصه فندق ملعب
كربالء الـدولي حتت تـصـرف خلـية
ـــركـــزيـــة فـي احملـــافـــظـــة األزمـــة ا
لـــلــوقـــايــة من انـــتــشـــار فــايــروس
ستجد وذلك خالل زيارة كورونا ا
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قــررت وزارة الـشــبــاب والـريــاضـة
وضع مــــنـــشـــآتــــهـــا الـــريــــاضـــيـــة
والــشــبـابــيــة حتت تــصـرف خــلــيـة
األزمـة احلكـومـية الـتي تـشـكلت في
األمــر الـديــواني  55لــســنـة 2020
بـغـيـة الــتـصـدي النـتـشـار فـايـروس
ــســتــجـــد فــيــمــا أكــدت كـــورونــا ا
الــــــوزارة حـــــرصــــــهــــــا عـــــلـى دعم

الرياضي اإلبطال والرواد.
وقـــال وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
الدكتـور احمد ريـاض انه  إيقاف
جــمـــيع األنـــشــطـــة والــفـــعــالـــيــات
الريـاضيـة حل اإلعالن عن انـتهاء
أزمــة الـــفــايــروس وســتــعــود تــلك
الـفعـالـيـات بشـكل تـدريـجي مبـيـنا
انه وجه بــاالسـتــفـادة من الــفـنـادق
وبـيـوت الـشـبـاب الـتـابـعـة لـلـوزارة
لكي تكـون في خدمة دوائـر الصحة
في هذه الظروف االسـتثنـائية التي
يـعـيشـهـا الـعـراق وان الـوقوف مع
ختلف الوسائل هو ابناء شعبنـا 
ـسـؤولـيـة لـعـبور قـمـة الـوطـنـيـة وا
احملــنـة الـكــبـيــرة الـتي تـتــطـلب من
ـرض الـذي اجلـمــيع الـوقــايـة مـن ا
ـية وضـعـته مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
كــإجـــراء أولي يــتــمـــثل في الــتــزام

البيوت واحلجر الذاتي.
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ـباني الفـندقية ووضعت الوزارة ا
ـديــنـة الــريـاضـيــة في الــبـصـرة بــا
حتت تـصرف خـلـيـة األزمة من اجل
احلـــجـــر الـــصــحـي لـــلـــمـــصـــابــ
بــفـــيــروس كــورونــا في احملــافــظــة
تـنـفـيـذا لتـوجـيـهـات وزيـر الـشـباب
والـريــاضـة وذلك في إطــار الـسـعي
لــلـــوقــايـــة من انــتـــشــار فـــايــروس
سـتجـد حيث  االتـفاق كورونـا ا
عــلى تــســلــيم الــبــنــايــات من خالل
تـــشــكـــيل جلــان مـــخــتـــصــة من كل
ــعــنــيـــة وإكــمــال كــافــة األطـــراف ا
ـالحــظـــات وتـــزويــدهـــا بـــاألثــاث ا
ـطـلوب وذلـك بعـد زيـارة الـلـجـنة ا
ـكـلفـة مـديـنـة الـبصـرة الـريـاضـية ا
بـرئـاسـة مـعـاون مـديـر عـام الـدائرة
الــهـنــدسـيــة والـفـنــيـة طــارق قـاسم
وحضور مدير عام دائرة الدراسات
عاون عبد اخلالق خضر واللقاء 
مــديــر عـام دائــرة صــحـة الــبــصـرة
كاظم صدام ومـدير شبـاب ورياضة
ــلــعـب لــبــيـان الــبــصــرة ومــديــر ا
إمــكــانـــيــة اســتـــخــدام الــبـــنــايــات

فـحـوصـات طــبـيـة أثـبـتت
إصـابـته بـكـورونـا. وتـابع
أن دانـيـيل جنل مـالـديني
والـــذي يـــلـــعب في فـــريق
مــيالن لــلـشــبــاب والـذي
تـــدرب رفـــقـــة الــفـــريق
األول فــــــــــي وقــــــــــت
ســــــابق أصــــــيب
أيـــــــــــــــــضًــــــــــــــــا
بـــــالــــفــــيــــروس.
وخــــتم الــــنـــادي
بــــأن مـــــالــــديــــني
وجنــــله فـي حــــالـــة

جيدة.
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من جـانب اخــر أعـلن األرجـنــتـيـني
بـــاولــو ديـــبــاال جنـم يــوفـــنــتــوس
اإليطالي إصابته بفيروس كورونا
سـتجد. وقـال ديبـاال عبـر حسابه ا
ـــــوقـع الـــــتــــــواصل الـــــرســــــمـي 
االجـــتـــمــــاعي تـــويـــتــــر: مـــرحـــبًـــا
بـاجلــمـيع أردت أن أبـلـغــكم بـأنـنـا
تلقـينا لـلتو نـتائج اختـبار فيروس
كــورونــا والــتي أظــهـرت نــتــيــجـة
إيـجابـيـة لي ولـصديـقـتي أوريـانا".
وأضـــاف: حلــــسن احلظ نــــحن في
تـازة شكـرًا على رسـائلكم حالـة 
وحتيـاتي لـلجـمـيع. وأصبح ديـباال
ثالث العب من يـوفـنتـوس يتـعرض
لإلصـابة بـالـفـيـروس بعـد الـثـنائي

دانيلي روجاني وبليز ماتويدي. 
وأعـــلن مـــيالن في بـــيـــان رســمي
ــديــر إصـــابــة بــاولـــو مــالــديـــني ا
التقـني بالنـادي بفيـروس كورونا.
وقع وذكر النـادي في بيان نـشر با
الــــرســــمي لــــلــــنــــادي أن بــــاولـــو
مــالــديـــني مــدافع الــروســونــيــري
األسـطـوري تــواصل مع شـخص
ـــاضـــيــة. مـــصـــاب في األيـــام ا
وأضــاف أن مــالـــديــني ظــهــرت
ـرض وأجـرى عـلـيـه أعـراض ا

 1997وإنـــتــركــونــتــيـــنــنــتــال عــام
 ?1998وكـأس الـســوبـر اإلسـبـاني
عام  .1997ولم تكن إجنازات سانز
كافـيـة في صراعه مع فـلـورينـتيـنو
بـــيـــريـــز الـــذي وعـــد اجلـــمـــاهـــيــر
بـاجلالكــتـيـكـوس فـي االنـتـخـابـات
الرئاسية عام  2000وعقب أسابيع
قـــلــيــلـــة فــقط مـن تــتــويـج الــفــريق
بـــــدوري األبـــــطـــــال لـــــيـــــرحـل عن
ــيــرجني. وحـاول ســانــز الــعـودة ا
مرة أخـرى لرئـاسـة ريال مـدريد في
 2006حــيث تــرشح لـالنــتــخــابـات
لكنه خسرها ضد رامون كالديرون.
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رغم جناحه الكبير كرجل أعمال في
مجال العقارات لكن لورينزو سانز
قـرر التـوجه في الـسـنـوات األخـيرة
من حيـاته لالسـتثـمار في عـالم كرة
الـقـدم. ودخل سـانـز في مـفـاوضات
جـــادة عـــام  ?2005لـــشـــراء نـــادي
بـارما اإليـطـالي لـكن األمـور لم تتم
ادي. ـقابـل ا في الـنـهـايـة بـسـبب ا
وفي عــــــام  2006جنح فـي شـــــراء
نـــادي مـــاالجــــا اإلســـبـــاني وأولى
رئــاسـته لــنـجــله فــرنـانــدو قـبل أن
ـسـتـثـمـر قـطـري عـام يـقـوم بـبـيـعه 

.2010

والــد مــالــوال زوجــة قــائــد ومــدافع
ــنـتـخـب اإلسـبـاني ريـال مــدريـد وا
السابـق ميشـيل ساجلـادو كما أنه
والد كل من بـاكـو وفرنـاندو الـلذين
مــــارســــا كــــرة الـــــقــــدم كالعــــبــــ
مـحــتـرفـ وبـدأ ســانـز الـعـمل في
ريــال مــدريــد عــام  1985كــعــضــو
مــجـــلس إدارة خالل واليـــة رامــون
مــيـنــدوزا ثم تـولـى مـنــصب نـائب
الرئيس قـبل أن يجلس عـلى مقعد
الرئيس في  26تشرين ثان .1995
وخـــلف ســـانــــز مـــيـــنـــدوزا الـــذي
شاكل االقتصادية استقال بسبب ا
والـريـاضـيـة لـلـنـادي وحـاول رجل
األعـــمــال أن يُـــســـاعــد الـــنــادي في

أزمته وجلب العب كبار.
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وجنح لـــوريــنــزو ســانــز في كــســر
ـــيــرجني اجلـــفــاف الـــذي عـــاشه ا
وعشاقه منذ عام  1966بعدم الفوز
بلـقب دوري أبطـال أوروبا لـيُحقق
ـــلـــكـي الـــلـــقب عـــام  1998عـــلى ا
حــــســــاب يــــوفــــنــــتــــوس بــــهــــدف
مــيـــاتــوفــيـــتش ثم في عــام 2000
عــلى حــســاب فــالــنـســيــا بــثالثــيـة
نــظـيــفــة. كـمــا حــقق الــفـريق خالل
فــتــرة رئـاســته لــقب الــلـيــجــا عـام

{ مدن- وكـاالت- عم احلـزن أرجاء
العـاصمة اإلسـبانيـة مدريـد بسبب
عدد الوفـيات الضـخم نظرًا لـتفشي
وبــاء كــورونـا في األيــام الــقـلــيــلـة
رة ـاضـيـة والـذي افـتـرس هـذه ا ا
لـوريـنزو سـانـز رئـيس ريـال مـدريد
األســبق. ونــزل خــبــر وفــاة ســانـز
كـالـصـاعـقـة عـلى رأس الـريـاضـيـ
واجلماهـير داخل وخارج إسـبانيا
ال سـيمـا وأنه كـان يـرتـبط بـعالقات
يزة باجلمـيع خالل فترة رئاسته
ـلـكي. ويـعـتـبـر سـانـز من لـلـنـادي ا
الــــعالمــــات الــــفــــارقــــة في تــــاريخ
ــــيـــرجنـي حــــيث قــــاد الــــفــــريق ا
لتحـقيق بطـوالت مهمـة كان أبرزها
اســتــعــادة الــنــادي لــدوري أبــطــال

أوروبا بعد سنوات من الغياب. 
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وولـــد لـــوريـــنـــزو ســـانـــز في  9آب
 1943في الـعـاصمـة مـدريـد ونـشأ
في عــائــلـة مــتــوسـطــة بـ  10من
األبـــنــــاء كــــان هـــو األكــــبـــر. لــــعب
لـوريــنـزو كـحـارس مــرمى في فـتـرة
شبابه لـلعديـد من الفرق الـصغيرة
لكـنه اشتـهـر بعـد ذلك كرجل أعـمال
بـارع حــيث كـون ثـروتـه من مـجـال
العـقـارات والبـناء. ويُـعـد سانـز هو
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اسـتجـاب االحتـاد العـراقي لـكـرة القـدم لـطلب
نـظـيـره االحتـاد الـدولي (فـيـفـا) بـشـأن الالئـحـة
صدر ان (فيفا) طلب الداخلية لالحتاد. وقال ا
من احتـاد الــكـرة تــزويـده بــالالئــحـة الــداخـلــيـة
وقـانــون االحتــادات الــفـرعــيــة تـمــهــيــدا حلـسم

ؤقتة. تسمية اللجنة ا
وأضاف ان “احتاد الـكرة زود فـيـفا بـطلـبه حيث
ـقـرر ان تنـحـصـر رئاسـة الـلجـنـة بـ شامل من ا

ـكـلف بـادارة شؤون الـكـرة احـمـد عـباس. كـامل وا
جتدر اإلشارة إلى ان امد عباس يقود احتاد الكرة
ـكـتب الـتـنـفـيـذي فـي الـوقت احلـالي بـعـد اسـتـقـالـة ا

برئاسة عبد اخلالق مسعود.
من جانب اخر يعاني نـادي زاخو الرياضي من ازمة
وسم اجلاري وقال مالية خانقة في جميع مفاصله في ا
العب فريق كرة الـسلة بالـنادي محمـد جميل إنه وقعت مع
بلغ خـمسة ماليـ دينـار لكني لم اتـسلم حتى نادي زاخـو 
االن سوى 500الف ديـنـار. وأضـاف ان عـدم وجـود االموال
ستحـقات مبيـناً بالقول هي حجة النـادي في عدم تسديـد ا
وصلنا الى الطرد من الفـندق بسبب عدم دفع اموال السكن
لـصــاحب الـفـنـدق. جتـدر اإلشــارة الى ان فـريق كـرة الـقـدم
ـوسم الــكــروي بــسـبب ــشــاركـة فـي ا لـلــنــادي قــرر عـدم ا

الية. الضائقة ا
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ـديـر الـعـام لـدائـرة الـفـنـون هـنـأ ا
رأة العراقية العامة  علي عويد  ا

والعربية بعيدها 
ذاكــــراً وفـــقــــا لــــبـــيــــان تــــلـــقــــته
(الزمان)امس( مدى تـفاني وعطاء
االم وباالخص االم الـعراقـية التي
حتــمـلت ويالت حــمـايــة ابـنــائـهـا
ورعايـتهـم في ظل تقـلب االوضاع
ببـلـد مثل الـعراق والـيـوم تمـتحن
مرة اخـرى باحلـفاظ عـلى ابنـائها
من هذا الـفـايروس الـوبـائي لتـمر
ذكرى عيـد االم وسط قمة عـطائها
باحلفاظ على االسـرة فما يسعني
قــوالً او وصـــفــاً لــتــقــد الــثــنــاء
والشـكـر لاليدي الـتي ربت اجـيال
وحـــافـــظت عـــلـى اســـر لــتـــكـــوين
مجتـمع رص ومثـقف تخرج منه
ـبـدعـ الـكــثـيـر من الــفـنـانــ وا
ــــــــــــثـــــــــــقــــــــــــفــــــــــــ عـــــــــــلـى وا
يدها).مضيفا(وكذلك أعياد نوروز
فـي الـــعــــراق وعــــدد من الــــبالد )
ولى عز وجل ان مشددا(سائل ا
يــحــفظ امــهــات الــعــراق والـعــالم

برحـمته الواسـعة وان يـعم اخلير
السالم واحملبة ربوع الوطن) .

ــطــربــة شــذى الى ذلـك احــتــفت ا
حـسـون في الـثـالث عـشـر من اذار
اجلـــاري بــاطالق فـــيــديــو كـــلــيب
اغنيتـها اجلديـدة (مكتفي بك) في
حـــــفل اقــــامــــتـه في دبي بــــدولــــة
االمـارات الـعـربــيـة بـحـضـور عـدد
من جنوم الـفن العـراقي والعربي.
كمـا اطلـقته عـبر قنـاتهـا الرسـمية

على موقع يوتيوب.
األغـنيـة رومـنسـيـة كالسيـكـية من
كـلـمـات سـمـر الـبـحـريـنـيـة احلان
مــحــمـد جــنــاحي وتــوزيع مـروان

جناحي.
حـسـون صــورت هـذه األغـنـيـة مع
اخملـرج حـسن غـدار واخـتـارت ان
يكون الفيديو كليب بسيط يعكس

طابع األغنية.
يقول مطلع األغنية:

مكتفي بك عن العالم مغنيني
ودي انـــا قــــربـك اكــــثــــر إنــــســـان

يعنيني
حاولت اشوف الشوق وشكثره
اصدق شعور الكون في عيني
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