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دأبت مـنـذ اربـعـة عـقـود ( مـنـذ حـطـطت الـرحـال في فـرنـسـا - اجلـزائر-
فرنسـا ) ان اجنز في هذه اللـيلة مقـالة او كلمـة او دراسة او اعداد ملف
ي وكان اول مـقال نـشر لي عن هـذا اليوم في 27 ـسرح الـعا عن يوم ا
اذار / مارس  1979في صـحيـفة اجلـمهـورية الـتي تصـدر في عاصـمة
قال ( الغرب اجلـزائري مديـنة وهران الـساحلـية. وقد حتـدثت في هذا ا
سـرح العـراقي السـماء عـديدة بـسبب نـكون او ال نـكون !) عن خـسـارة ا
تحكم برقاب انذاك وا الهجمة البربرية التي قادها حزب البعث احلاكم 
ـنـفى اجلـديـد ـقـراطـيـة.. فــكـان في ا الـبالد والـعـبـاد ضـد احلــركـة الـد
الرائدتـان الراحلتـان زينب وناهـدة الرماح ولطـيف صالح والفـنانة روناك
مثل شوقي وروميـو يوسف وجواد االسـدي والراحل اسمـاعيل خلـيل وا
ــتـمـيـز الــراحل مـنـذر حــلـمي وعـشــرات اخـرى من االسـمـاء ـسـرحي ا ا
ن كان لهم بدعة( اعتذر عن ذكر االسمـاء خشية ان انسى احدهم!)  ا

سرح العراقي!  في بدايات نشاطاتهم الفنية بصمة على خشبة ا
ـسـرحـيـ الذين وكـان الـسـؤال االساسي عـن امكـانـيـة تـواصل هؤالء ا
نفى وخـلق منـاخ مسرحي يـليق بامـكانـاتهم! واستـطاعوا في اختـاروا ا
الـسنـوات االولى والالحقـة تاسـيس فرق مـسرحـية في عـواصم مخـتلـفة:
دمـشق بـيروت عـدن اسـتـوكهـولم بـرلـ امسـتـردام جـبال وقـصـبات
ـدن والـعــواصم.. ومـا زال الـبـعـض مـسـتـمـرا كـردسـتـان وغـيــرهـا من ا

نفى . سرحية في ا بنشاطاته ا
لقـد خـسـر الـعراق بـسـبب تـلك الـسـياسـة الـرعـنـاء نخـبـة طـيـبـة ليس في
سرح فقط بل في كل مفاصل التوجهات الثقافية حتى اضحت مجال ا
الـدراســات احملـلـيــة نـاقـصــة في هـذا الــشـان مـا لم تــلـمــلم اطـراف تـلك
نافي.  وزعة على مختلف ا النشاطات شعرا وادبا وصحافة وفكرا وا
ثـال وليس احلـصر عن تـطور ليـس من العـدل ان تنـحدث عـلى سبـيل ا
الشعر العراقي خالل العقود االربعة الـسابقة دون ان تنظر بع حيادية
لـشـعـراء كـبار مـثل اجلـواهـري ومـظـفر الـنـواب وسـعـدي يـوسف وفاضل
الـعزاوي وعـبـد الكـر گاصـد وفـوزي كر وبـلنـد احلـيدري وغـيرهم من
نوعة في بغداد حتى اجيال الحقة كانت اسماؤهم وقصائـدهم وكتبهم 

سقوط ذلك النظام في !2003
نفى وعـدنا ادراجنا لـعاصمتـنا االحب بغداد وجاء الفـرج لنترك مـدن ا
ن تبـقى من زمالئنا الـقدامى واجلدد وساهـمنا بـقدر متواضع لنلـتقي 
ي في كل عـام لــصـحـيـفـة " طـريق ــسـرح الـعـا بـاعـداد مـلف عن يـوم ا
شاركة جهودهم من اجل ردم ستطاع  الشعب" البغدادية. وقمنا قدر ا
سـرح والـشـارع! لـقد اخـتـفت فـرق مسـرح اهـلـيـة كانت اهم الـهـوة بـ ا
ـسرح الـفني احلـديث فرقـة مسرح سـرح احلكـومي فرقة ا بكـثيـر من ا
سـرح الشعـبي واختفى مـعها اجلـمهور الـذي كان يتدافع اليوم فـرقة ا
ــسـرح من اجل حــجـز ولــو مــقـعــد واحـد. اخــتـفـى الـفــرح بـعــرس يـوم ا
ـسـرح الــدعـائي ـبــهـرة لــيـحل مــحـلــهـا عــروض ا الـعــراقي والـعــروض ا
السلطوي او التجاري الهابط باستثناء بعض التجارب هنا وهناك التي
كادت ان تودي برقاب اصحابها!... لقد كان للحروب العبثية التي قادها
الــنــظـام الــســابق اثـر كــبــيـر عــلى جــمـيـع مـفــاصل احلــيـاة الــســيـاســيـة

واالقتصادية والثقافية.
سـرح العربي عن كـثب بعد وفسح لـنا اجملال في بـغداد متـابعة حـركة ا
ان اخـتفت مـهرجـانات مـسرحيـة عربـية مـعروفـة لتـظهـر حركـة مسـرحية
ـثلـة ب" الهـيـأة العـربيـة لـلمـسرح " عربـيـة ال تضـاهى عام  ,2007و
التي قام بتاسيسها رجل محب للمسرح قوال وقالبا وهو حاكم الشارقة
د. سلطان بن محمد القاسمي رافعا شعارا يتعلق بشكل عميق بكينونة
ــســرح بـاق ــســرح واالنــســان مـجــســدا ذلك الــهم بــقــوله اخلــالــد " ا ا
والـرجــال زائـلــون"! ..ومـعـتــمـدا عــلى مـجــمـوعـة مــخـلــصـة من االداريـ

شروع الكبير. واالعالمي لهذا ا
سـرح عربي يساهم به  ومنذ هـذا التاسيس بـدات تظهـر مالمح حقيقـية 
ـنجزات ـسرحـي الـعرب بـاالضافـة لعـديد من ا سـنويا عـدد كبـير من ا
ـســارح الــعـربــيــة احملــلـيــة وطــبع كــتب ونــصـوص عــلى مــســتـوى دعـم ا
خـتلف التـخصصات سرحي واقـامة ورشات  ودراسات تتـعلق بالـفن ا
سرحية. واستطاعت مـهرجانات الهيأة العربـية للمسرح ان تفتح نوافذ ا
واسعـة للشـارع العـربي في العواصم اخملـتلفـة ليـطل اجلمهـور على اخر

سرحي العرب..  انتاجات ا
كم نـتـمنى ان حتـذو احلـكومـات الـعـربيـة ووزارات ثـقافـاتـها حـذو الـشيخ
الـقاسمي في دعـم مسارحـها وتـرميم مـا تهـرأ من بنيـة ثقـافيـة لكي نـعيد
.. ـنجـز مـواطنـيه من الـفنـان لـلمـسـرح مجـده ولالنـسان الـعربـي فرحه 
وإن حُــرمــنــا في هــذه االيــام من االحــتــفــال بــعــيــد يـوم
ي بـسبب وبـاء "كورونـا" ولم نسـتطع ان سـرح العـا ا
نحضّر او نـشتري اكسسـوارات وحلوى العـيد! فانها
ازمـــة واتــعـــدي! نــحن لـــهــا فـي الــســـنــوات الالحـــقــة

سرح! ستقبل لنا نحن محبي احلياة وا فا

دور الـ 16لـلـمـسـابــقـة سـيـنـطـلق
ـــقـــبل أيــام  10و 11و  12آب ا
على أن تقام مـباريات اإلياب أيام
 24و 25و 26مـن الـــشـــهـــر ذاته.
وســـتــقـــام مــبـــاريــات ذهــاب دور
الـثـمــانـيـة من الـبــطـولـة أيـام 14
قبل و 15و 16من شهـر أيلـول ا
على أن تقام مـباريات اإلياب أيام
 28و 29و 30مـن الـــشـــهـــر ذاته.
وحــدد االحتــاد اآلســيــوي يــومي
 20و 21تـــشــرين أول كـــمـــوعــد
ـــــبـــــاراتي ذهـــــاب الـــــدور قـــــبل
الـنــهـائي عـلى أن تـقـام مـبـاراتي
اإلياب يومي  27و 28من الشـهر

ذاته.

االحتاد اآلسيوي بـشأن مباريات
ثل الـعراق) في نادي الـشرطـة (
دوري ابــطــال آســيـا  2020حـيث
يـسـعى االحتـاد اآلسـيـوي إلنـقـاذ
مــسـتـقـبل بـطـولـة دوري اإلبـطـال
وحـدد االحتـاد اآلسيـوي في وقت
سابق مواعيـد األدوار اإلقصائية
لـــدوري أبـــطــال آســـيـــا وذلك في
الوقت الـذي لم تسـتكـمل فيـه بعد
مـــبــاريـــات دور اجملـــمـــوعــات مع
تـفـشي فـيروس كـورونـا في آسـيا
ومــخــتــلف بــلــدان الــعــالـم. وذكـر
احلـسـاب الـرسـمي لـدوري أبـطـال
آســــيــــا عـــبــــر مـــوقـع (تـــويــــتـــر)
لـلــتـواصل االجـتـمـاعي أن ذهـاب

ــكــتــشــفــة ومـــعــاجلــة احلــاالت ا
واستـمرار احلجـر الصحي لـكافة
أنـحـاء الـبالد حـتى  11نـيـسـان 
فأن احتاد الكرة العراقي مع هذه
اخلطـوات وااللتزام بـها لتـجنيب
بـلدنـا العـزيز مـخاطـر هذا الـوباء
الــلـعـ واالحتـاد يــدعـو األنـديـة
لالسـتمـرار بـقرار تـأجـيل الدوري
إلـى إشـعـار اخـر وااللــتـزام الـتـام
به على ان يـتم عقـد اجتـماع ب
ثلي األندية قبل احتاد الكرة و
اتخـاذ أي قـرار في حال  إنـهاء

حظر التجوال.
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وتـلـقى احتــاد الـكـرة خــطـابـا من

واقع وفـتح قنـوات اتصـال عبـر ا
رضى االلكترونيـة للتواصل مع ا

  . واحملتاج
وتـسـتمـر رسـائل تـواصل الوزارة
مع أبــنـــاء الــشــعب الـــعــراقي من
خالل تشـكيل خـليـة أزمة مـساندة
ركزية في محافظة خللية األزمة ا
نـيـنـوى لـلـحــد من تـفـاقم انـتـشـار
ـــســـتـــجــد فـــايــروس كـــورونـــا ا
وباشـرت اخلليـة عمـلها من خالل
تـنفيـذ حمـلة تعـقيم وتـعفيـر لعدد
مـن دوائـر ومـؤسـســات حـكـومـيـة
وذلـك لـزيـادة الــوقـايـة مـن تـفـشي
الـفـايروس اخلـطـير في احملـافـظة
واحلــفــاظ عــلى نــظــافــة وصــحــة
ـواد أبـنــاء احملــافـظــة وتــوزيع ا
الــــغــــذائــــيـــة االســــاســــيـــة عــــلى

. احملتاج
وفـي جــانب االهـــتــمـــام بــالـــبــني
الــتـــحــتــيــة فــان مـالعب الــشــعب
وكربالء والكوت والـكفل وميسان
ـديـنـة الـريـاضـيـة فـي الـبـصرة وا
عـــلى  اجلــاهـــزيــة الســتـــقــبــال
ـمــتـاز بــكـرة مـبــاريـات الــدوري ا
الـــــــقــــــــدم فـي حـــــــال اإلعـالن عن
استئنافه وزوال خطر (كورونا).
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لـم يــعـــد احلـــديث عن مـــســابـــقــة
ـــمــتـــاز بـــكــرة الـــقــدم الــدوري ا
الشـغل الشـاغل للـوسط الرياضي
ـنـشـغل في كـيـفـيـة إبـعـاد خـطـر ا
الــــفــــايــــروس الــــقــــاتـل من خالل
االبـتـعـاد عن أمـاكـن الـتـجـمـعـات
فــيـمــا أوضح احتــاد الـلــعــبـة انه
مــلـتــزم بــإجــراءات خـلــيــة األزمـة
احلـــكــومــيـــة الــتي مـــددت حــظــر
الـــتــجــوال حــتى الـ 11من شــهــر
نـيــسـان وذلك لـلــحـد من انــتـشـار
ـا يـتم تـمـديـد جـديـد الــوبـاء ور
لــــلـــحــــظـــر الــــصـــحـي في ضـــوء
ــعـطــيـات عــلى األرض وارتـفـاع ا
عـدد اإلصـابات والـوفـيـات السمح

الله  
وبـــ االحتــاد أنه تـــمــاشـــيــا مع
الـتــطـورات احلــاصـلــة في الـبالد
وقـرارات خـليـة األزمـة احلكـومـية
للـحد من انتـشار فيـروس كورونا

سح النتهاء إجراءات التعقـيم وا
األزمـة وهي أمور سـهلـة سنـفرح
بعـدها بـأقل اخلسـائر وسـيسجل
الــتــاريخ بــان شــبــابــنــا اإلبــطـال
سطـروا ملحـمة خالـدة في اإليثار
والتضحيـة وصارعوا احلياة من

اجل احلياة . 
وأضــاف الـعـبـيـدي إن احلـكـومـة
ـنـظـمـات اسـتـنـفـرت والـشـعب وا
جــــهــــودهــــا إلى احلــــد األقــــصى
فــوزارات الــصــنــاعــة والــتــجـارة
والـزراعــة تـعـمـل بـأقـصـى طـاقـة
ووزارة الــصـحــة تـقـف عـنـد رأس
الرمح بجهود اسـتثنائية ووزارة
الـشــبـاب والــريـاضـة شــمـرت عن
ــتــطــوعــ ســواعــد شــبــابـــهــا ا
والـريـاضـي لـلـوصـول إلى ابـعد
نـــقــطـــة في جــمـــيع احملـــافــظــات
بـالـتـنــسـيق مع خــلـيـة األزمـة في
إعــمـال الــتــعـفــيـر والــتــوجـيه أو
إيــصـال الـسالل الـغــذائـيـة فـضالً
عن رسـائل الــتـوجــيه والـتــوعـيـة
والــتـــثـــقـــيف الـــصـــحي  وعـــلى
اجلــــانب األخــــر أوصــــلــــنــــا إلى
األمـانــة الــعـامــة جملــلس الـوزراء
جــمـيع الــطـروحــات واآلراء الـتي
تصـلنـا وكانت االستـجابـة جيدة
ـواطن في الــتـخـفـيـف عن كـاهل ا
بتأجيل االستقطاعات واجلبايات
واد خـتلف إشـكالهـا وتوفـير ا
الـــتــمــويـــنــيـــة وصــرف الــرواتب

ستحقات.  وا
كــــمـــا كــــانت لــــوزارة الـــشــــبـــاب
ـبادرات والـريـاضة الـعـديـد من ا
ـديـنة لـعل أبـرزهـا وضع فنـادق ا
الــريـاضـيـة في الـبـصـرة وكـربالء
وبـــيــــوت الـــشـــبــــاب في بـــغـــداد
واحملـافـظات حتـت تصـرف خـلـية
األزمة احلكومية لـالستفادة منها
في الـتـصــدي النـتـشــار فـايـروس
كــــورونــــا فــــضال عن مــــبــــادرات
التعـفير والـتعقـيم في احملافظات
والـــنــواحـي والــقـــرى عن طـــريق
ثلـيات قسم الفـرق التطـوعيـة و
ـوهـبـة ـان الـشـبـاب ومـراكـز ا بـر
ودوائــر أخــرى وتــوزيع الــسالل
ـتعـفـفة الـغـذائـية عـلى الـعـوائل ا
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ضـــرب وبـــاء فـــايـــروس كـــورونــا
ــســتــجــد (كــوفــيـد  (19جــمــيع ا
مناحي احلـياة وأصابهـا بالشلل
ولم يـكن القـطـاع الريـاضي بعـيدا
عن هـذه الــتـحــديـات الــتي دفـعت
احلــكـومـة الى اتـخـاذ الـعـديـد من
اإلجــــراءات االحــــتــــرازيــــة لــــعل
أبرزها فرض حظر التجوال الذي
جاء تماشـيا مع توصيـات منظمة
ـــواجـــهــة ـــيـــة  الـــصـــحـــة الـــعــا
الفايروس الـقاتل الذي انطلق من
الــصـــ لــيــنــتــشــر إلى الــقــارات
صاب السـتة فيمـا ارتفع عـدد ا
إلى أكـــثــر من  650إلف مـــصــاب
والــوفـيــات إلى أكــثـر من  30إلف

شخص.
ـعطـيـات كـان البد إن وإزاء هـذه ا
يـتـدخل وزيـر الشـبـاب والـريـاضة
الـدكـتـور احـمـد ريـاض الـعـبـيـدي
إليــقـــاف األنــشـــطــة الـــشــبـــابــيــة
ـــثل اجلــهــة والــريـــاضــة كــونه 
ــســؤولــة عن هــذا احلــكــومـــيــة ا
ـهـمــ رغم إن هـذا الـقــطـاعــ ا
الــقـــرار اصــطـــدم بــالـــكــثـــيــر من
ـتسـرعـة بـانتـقـاد هذه الـدعـوات ا
اإلجـراءات الـتي سرعـان مـا تـفهم
ر به العراق اجلميع خطورة ما 
وضـرورة الــتـكــاتف لــعـبــور هـذه
األزمـة إن شــاء الـله السـيـمـا وان
ـقبـلة تـعد مهـمة لـلحد من األيام ا
انــتـشـار هـذا الـوبـاء الـذي صـنف
كــجــائــحــة بــعــد اخــتـراقـه حـدود

الدول بكل يسر.
وقـال وزيـر الــشـبـاب والــريـاضـة
راحل بـهمة إننـا سنـعبـر أخطـر ا
ـر وصـبـر األبـطـال مـبـيـنـا إنـنـا 
خالل األســـبــــوع احلـــالي والـــذي
ـر يـلـيه بـفـتــرة حـرجـة جـداً إذ 
ـرحــلــة احلــضــانـة الــفــايــروس 
الـتـسلـسـلـيـة ومـا بـعـدهـا مـرحـلة
التـفشي وسـنكـون قادريـن بحول
ــرحــلــة الــلـه عــلى جتــاوز هـــذه ا
بــصـــبــرنــا والـــتــزامــنـــا الــدقــيق
بالتعـليمات الصـحية واإلعالمية
وهذا يعـني إننا جتـاوزنا األخطر
واألصــــعـب ومــــا بـــــعــــدهــــا هــــو
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الى(بـعيـد عـنك حيـاتي امان)
وحلـرف ي دعـاء(يــارب عـلـيك
بــكــورونــا) ويــؤكــد حــرف ت
(تـبــاعــدك االجـتــمــاعي يــقـيك

رض). واهلك شرور ا

) و يـــشـــيــر حـــصـــنك االمـــ
حـــــــــرف أ الـى (انـت لــــــــــست
وحــــدك) و يــــشـــيــــر حـــرف ل
الى(ال تـــســتــهن بــاالرشــادات
الصـحـيـة) و يـشـيـر حرف ب
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يـسـاهم الـكـثـيـر من الـفـنـانـ
واالعالمــــيـــ واالطــــبـــاء في
تـــقــد مــبــادرات لــلــتــوعــيــة
ــخــاطــر فــايــروس كــورونـا
ودعم حـــــــمــــــلـــــــة (خــــــلـــــــيك
بـــــالـــــبــــيـت).ومن بـــــ هــــذه
ـبـادرات..شـريـط فـديـو اعده ا
ووضع فـكرته الـدكـتور ضـياء
مـصطـفى فيـما تـولى الـتنـفيذ
ـــصــمم الـــفــني ـــونــتــاج ا وا

محمد خليل كيطان.
يــبــدا شــريط بــالــتــسـاؤل(هل
تــعـرف مــعـنـى حـروف خــلـيك
بـــــالـــــبـــــيـت?تـــــعــــــال ويـــــانه

وشـــوف)..
ويـتوقف بـعدهـا الشـريط عند
كل حرف مشيرا الى ان حرف
خ يــعـني(خــوفــا عـلــيك وعـلى

عائلتك واحبابك)..
ويـشـير حـرف ل الى (لـلوقـاية

من الفيروس)
بــيــنــمــا يــشـيــر حــرف ي الى
(يوم جديد بـانتظارك) ويحذر
حـــــرف ك بـــــاالشـــــارة الى ان
(كورونا وباء ال يرحم) ويؤكد
حـــــــرف ب الـى ان (بـــــــيــــــــتك
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يـنوي اخملـرج احمـد البـهادلي
عــــــرض فــــــيـــــلــــــمه الــــــروائي
ـطـر) عـبر االنـسـاني(احـزان ا
لل في (فيسبـوك)  للحد من ا

ايام حظر التجوال.
وطـرح الـبـهـادلي في صـفـحـته
عــلـى (فــيــســبــوك) الــتــســاؤل
الــتـــالي (هل تـــؤيــدون عــرض
ـطـر.. لــلـتـغـلب فـيـلم أحــزان ا
عــــــلـى مــــــلـل أيـــــــام حــــــظــــــر

التجوال?)مضيفا(
في جتربة فريـدة ونوعية أنوي
ـطر على عرض فـيلم أحزان ا
فـيــسـبــوك كـامالً هل تــؤيـدون

ذلك?) .
مــــوضـــحـــا أن ( الـــفـــيـــلم من
تـــألــيـــفي وإخـــراجي فـي عــام
 .. 2008 ولــــــلــــــمـــــــزيــــــد من
ــــعــــلــــومـــات يــــرجـى زيـــارة ا

الصفحة اخلاصة بالفيلم ).

الـعـراقـيـة و األطـوار الـريـفـيـة
ــــوســـــيــــقى اجلـــــبــــلــــيــــة وا
واإليـقاعـات الشـائعـة في مدن

العراق وباديته) .
وسـيقـي ودعـا احلمـداني( ا
الـــعـــراقــيـــ إلـى مـــواصـــلــة
دورهم الـــريــــادي في مـــجـــال
الــتــوعـــيــة والـــتــثـــقــيف إزاء
التحديات التي تواجه شعبنا
العـزيز وشـعوب الـعالم أجمع
جراء تـفـشي جـائـحـة كـورونا
الي من وتهـديدهـا إلرواح ا

بني البشر). 
وفي خـتـام بـرقيـتـه تمـنى أن(
تـــزول هـــذه الـــغــمـــة وتـــعــود
احلـيـاة إلى طبـيعـتـها ويـعود
ــوســيـــقــيــون الـــعــراقــيــون ا
والــعــرب ألداء مــهـــمــتــهم في
تـــنـــمـــيـــة الـــذوق اإلنـــســـاني
وإشـاعـة الـبــهـجـة في نـفـوس
ــــوســـيـــقـى في كل مــــحـــبي ا

مكان)

وسـيـقى الـعربـيـة الـذي يتم ا
االحتفاء به سنويا في الثامن

والعشرين من اذار .
وذكـــر احلــمــداني في بــرقــيــة
الــتـهــنـئــة إن (جـمــيع الـدالئل
الـتي كـشفـت عنـهـا احلفـريات
وبـــعــثــات الــنـــقــيب اآلثــاريــة
تـشيـر إلى إن أهل الـعراق من
أوائـل الشـعـوب الـتي أهـتـمت
وسـيـقى ولـعل وشـغفـت  بـا
القيثـارة السومرية إحدى
أهم الـــشـــواخص الـــتي
تـؤكـد ريـادة العـراقـي
لـــــــلـــــــمـــــــوســـــــيـــــــقى
وأســــتـــخــــدامــــاتــــهـــا

تنوعة). ا
 مــــــشــــــيــــــدا ( بـــــدور
ـوسيـقيـ العـراقي ا
وإسـهـامـاتهـم في إثراء
ــــوســـيــــقي ــــشـــهــــد ا ا
الــعـربي من خالل الـتـنـوع
ــقــامـات الــذي  تـتــصف به ا

والتسامح واجلمال ومناسبة
لـلـمسـرحـي في بـقاع األرض
إلشـاعـة الــبـهـجـة والـتـضـامن
ضــــد الــــغــــلــــو والــــتــــطــــرف

واإلقصاء). 
وأضاف( إنهـا فرصة مـناسبة
سـرحيون الـعراقيون ليـقوم ا
نـــســــاءً ورجـــاالً بــــدورهم في
نــــــشــــــر رســـــــائـل احملــــــبــــــة
والــطـمـأنـيـنــة بـ الـشـعـوب
ومــؤازرتـهــا في مـواجــهـة
ــــصـــــاعب واخملــــاوف ا
الــتي أســتـجــدت  بــعـد
تــفـــشي وبــاء كــورونــا
ـــبـــاشـــر وتــــهـــديـــده ا
ألرواح عــشـرات اآلالف
من بني الـبشـر) مؤكدا
ــــــــســـــــرح (إن وضـع ا
ـسـرحـي يـدخل في وا
صُــلبِ إهــتــمــام الــوزارة
وإنـــشــــغـــاالتـــهــــا وهي لم
تــدخــرْ جـــهــداً في تــســخــيــر
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احــتــفى مــســرحــيــو الــعــراق
امس االربـــعـــاء افـــتـــراضـــيــا
ي للمـسرح الذي بالـيوم العـا
يـــحل ســـنــويـــا في اخلـــامس
والــــعــــشــــريـن من اذار.ودعت
الـــــفـــــنـــــانــــــة ســـــهـى ســـــالم
ــــشــــاركــــة ــــســــرحـــــيــــ ا ا
بـلـحــظـات االحــتـفـال بــالـيـوم
ي للمسرح حتت شعار  العا
( ابقى في البـيت فأنت البطل
ـــيـــة ـــســـرحـــيـــة الـــعـــا فـي ا

الشهيرة "نهاية_كورونا").
.الى ذلـك هـنــأ وزيـر الــثـقــافـة
والسيـاحة واالثار عـبد االمير
ــــســــرحــــيــــ احلــــمـــــداني ا
ي وقال ناسبـة يومهم العا
فـي بــــيــــان اطــــلــــعـت عــــلــــيه
(الــزمـــان)امس(إن االحــتــفــال
ي للمسرح يشكل باليوم العا
عـــــيــــداً لــــكـل اإلنــــســـــانــــيــــة
وانـــتــــصـــاراً لــــقـــيـم الـــسالم
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تاحة اإلمكانيـات والوسائل ا
ـسـرح الــعـراقي  لإلرتــقـاء بــا
وإبقائهِ في سـياق الريادة مع
سارح اإلقليمية والدولية). ا
كــمــا وجه احلــمـداني بــرقــيـة
ــوســـيــقـــيــ تـــهــنـــئــة إلـى ا
ــنــاســبــة يــوم الـــعــراقــيــ 
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احلــركـــة كـــان يـــتـــعــ عـــلي
الـــــتــــوقـف ألني عــــانـــــيت من
صـعـوبـة فـي الـتـنـفس وبـثـقل
جــســـدي وألم في عـــضالتي".
وأضـاف "أمـا اآلن فـأسـتـطيع
ـشـي في مـحـاولة الـتحـرك وا
لــلـــبــدء في الــتـــمــارين ألنــني
عــــــنــــــدمـــــا حــــــاولت ذلـك في
الـــيـــومــــ األخـــيـــريـن كـــنت

أرتعش بشكل قوي". 
الى ذلك أعلن نادي فـنربخشه
الـتـركي أن أحـد العـبي فـريـقه
لـكـرة الـسـلـة وثالثـة من أفراد
طــاقـمـه ومـوظــفــيه أصــيــبـوا
بـفـيـروس كـورونـا وأن ثـالثة
مـنــهم يـخـضـعــون لـلـعـزل في
مـنـازلـهـم. وأضـاف الـنادي أن
 12فــــــــردا مـن الـالعــــــــبـــــــ
وأعــضــاء الــطــاقم خــضــعــوا
للـفـحـوص وأن نـتـيـجة العب
واحـــد وأحـــد أفـــراد الـــطـــاقم
الـــفـــنـي وفـــردين آخــــرين من

العامل جاءت إيجابية.

{ رومــــا - وكــــاالت - كــــشف
جنم يــوفــنـــتــوس االيــطــالي
ــهـاجم األرجـنــتـيــني بـاولـو ا
ديـــــبــــاال عـن مــــعـــــانـــــاته من
عـوارض قــويـة بـعــد إصـابـته
ـســتـجـد بــفـيـروس كــورونـا ا
الــذي أودى بـحــيـاة أكــثـر من
 10االف شخص في إيـطالـيا.
وأعــلن الــنــجم األرجــنــتــيــني
ـــاضي إصـــابــته االســبـــوع ا
بـكورونـا لـيصـبح ثالث العب
من يـوفنـتوس يعـاني من هذا
الـفيروس إلـى جانب دانـييلي
روغـــاني والـــفــرنـــسي بــلـــيــز
مــاتــويـدي. وقــال ديــبـاال (26
عــامــا) لــشــبــكــة "جي تي في"
"أشعـر بحـالة أفـضل اآلن بعد
أن عــانـيت من أعـراض قـويـة.
خطيبتي أوريـانا (ساباتيني)

بدورها تخطت األعراض".
وأضــاف "قـبل يــومـ لم أكن
في حـالــة جـيـدة كــنت أشـعـر
بالثقل وبعد خمس دقائق من

عالج الـــنــــاس وتـــشـــعـــرهم
بــــاألمــــان مـع ابــــتــــســــامــــة
مـــصـــطــــنـــعـــة النك تـــعـــرف
خـــطــورة مــرضـــهم   قــلــبك
يــــغـــــلي حــــزنــــآ وألـم عــــلى
ـليارات وضـعنا الـصحي وا
الــــــــتـي ســــــــرقـت فـي وضح

النهار . 
ـــســـاجــد شــيـــدوا مـــئـــات ا
واحلــسـيـنــيـات لـيــحـافـظـوا
عـــــلـى وجـــــودهم الـــــكـــــاذب

وأحاديثهم البالية . 
لم يـفــكـروا بــاإلنـســان بـقـدر
ـــال واجلــاه تـــفــكـــيـــرهم بــا
والــسـلـطــان . لم يـبـنـوا دور
العلم ولم يشـيدوا مستشفى
رض  حـتى يـبقى اجلـهل وا

سك  عند الشعب ا
انهض يا بطل 

انكشفت عوراتهم جميعا 
يدان  وأنت وحدك با
نلت احترام اجلميع  
وأصبح اسمك عنوان 

ومهنتك 
منقذ  االنسان والعراق

بغداد - علي كاظم 
اذا تفكر 

انا سأجيبك 
صاب  رضى ا تفكر با

بعد ان تخلى عنهم اجلميع 
اخـــتـــفى الـــســـيــاسـي الــذي
أشــبــعــنــا خــطــابــات رنــانـة
بـــحـــبه لـــلــــشـــعب والـــوطن
وعـــنـــدمـــا جــاء الـــفـــيــروس
اخـتفى بـلمح الـبصـر . حتى
ـاني  الـذي كان النـائب الـبر
يــتـــفــاخــر من عـــلى شــاشــة
الـتـلـفـاز بـأنه خـادم لـلـشـعب
ومنـتـخب من قـبلـهم اعـتكف
نـطقـة اخلضـراء لم يبقى بـا
يـدان ال الفنان وال احد في ا
دني الرياضـي وال الناشط ا

 .
أنت الـوحيـد من طوى الـليل
ــســتــشــفى بــالــنــهـــار  في ا
ـصاب وتركض تعـالج هذا ا
ـصـاب اآلخـر . لـم تذق الى ا
الـــــنــــوم والـــــراحـــــة  حــــتى
طــــعـــامـك أصــــبح في عــــالم
الــنــســيــان  هـمـك الــوحــيـد
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الصورة والتعليق من مواقع التواصل االجتماعي


