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جهاز انعاش رئوي

والـتــنـبــيـهــات الـتي تــعـلن تــمـسك
االهــالي بـهـا. وقــال  فـهـد حـازم ان
(هـنالك اجـراءات تـدعونـا لـلتـمسك
بـــهــا في ظـل االرتــفـــاع اجلـــنــوني
لالسعـار وذلك من خالل فضح مثل
هذه النـفوس الضـعيفـة التي تعمل
على رفع  االسعـار  واستغالل مثل
هذه االزمات فـينبـغي فضحهم  من
خالل مـواقع التـواصل االجـتـماعي
واالعالن عن  عـزلـهم وعـدم الـشراء

من تـلك االسواق من خالل  ضـمـها
لـقائـمة سـوداء تعـلن فيـها احملالت
واالســـــواق الـــــتي تـــــعـــــمـل عـــــلى
ـواطن  كـمـا ابـرز رغـبة اسـتـغالل ا
ن ـــــســــــتــــــاجـــــريـن   في ضـم  ا
يــعـمـلـون عــلى رفع بـدالت االيـجـار
خـالل هـذه الـفـتـرة  مــتـنـاسـ بـان
ن يسـكنـون في منازل واطـن  ا
مستاجرة يصعب عليهم تام تلك
البـدالت كون اغـلبـهم يعـملون وفق
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ـــوصل نـــاشــــد اهـــالي مــــديـــنــــة ا
احلـــكــومــات احملـــلــيـــة  بــضــرورة
تـشـكـيل جلـان  تـعـمل عـلى تـثـبـيت
ـواد الـغـذائـيـة فـضال عن اسـعــار ا
ابـقـاء بـعض احملـال اخلـدمـيـة مـثل
نع تكدس االفران واخملابز مؤمنة 
وجتـمــهـر الـنـاس وهـذا مـا يـعـكس
رغبة  احلكومة بتـقليل التجمعات.
وقــــال مـــؤمـن صــــاحب (نــــامل من
احلــكـــومـــة احملـــلــيـــة في مـــديـــنــة
وصل اسـتخـدام صالحيـاتها في ا
ابقاء االسعار على ماهي عليه النه
ـوصل كـمـا هـو مـعـروف فـمـديـنـة ا
مازالت تئن اثر خـروجها من حرب
ضـــد عـــصـــابـــات داعش والـــقـــدرة
الـشــرائــيــة الالف الـعــوائل تــاثـرت
بـفـعـل تـلك احلـروب لـذا نـامل ان ال
يعيدنا كورونا لتلك االيام الصعبة
الـتي عـشنـاهـا قـبل نحـو عـام او
مـــــايــــــزيـــــد  وتــــــابع حــــــال اعالن
احلكـومـة نـيـتـهـا بـحـظـر الـتـجوال
بدت بـعض االسواق تـرفع االسعار
واطن وتستـغل االقبال من قـبل ا
ـا زاد في حـسـرة عــلى الـتـبـضـع 
بعض العوائل الفقيرة التي تعاني
االمــرين مـن غــيــاب فـــرص الــعــمل
وقـلـة حـيـلـتـهـا في الـتـخـزين اسوة
بـالــعـوائل الــقــادرة عـلى الــشـراء 
واعــلـن مــحـــمـــود نـــعـــمــة الـــله ان
(شـبكـات الـتواصل االجـتـماعي من
خـالل تـســابـقــهـا في اعالن اخــبـار
احلـظــر وتـعـطـيل الـدوام  وغـيـرهـا
من االجــــراءات تــــعــــمـل عــــلى دفع
ــــفـــرط عــــلى الــــنـــاس لـالقـــبــــال ا
ـوالت من اجل تـخوين االسواق وا
ا يـعيـد لالذهان ـواد الغـذائيـة  ا

ــاثــلـة لــلـمــوصـلــيـ وهم صـور 
يــقــومـــون بــعــمـــلــيــات الـــتــخــزين
ـكـثف سـواء قـبل حـرب والـشــراء ا
عام  2003 وما بـعدهـا وسواء من
خالل  عــــــــجـــــــزهـم عـن اخلـــــــروج
لـالسـواق الــتي بــدت خـاويــة طـول
سـنــوات  ســيـطــرة تــنـظــيم داعش
ديـنة فيمـا قال فاضل قاسم على ا
ان (بـعض االسـواق بـاتت تـسـتـغل
الـظروف وتـقوم بـرفع االسـعار الى
مـديـات غيـر مـسبـوقـة  مشـيـرا بان
ـا ـثـال  كــيس الـرز عـلى ســبـيل ا
كــان يــكـلف 17 الف ديــنــار اصـبح
الـيـوم يـباع ب 30 الف  اي ضعف
ـا يجعل  االنطباع عتاد  سعره ا
الـــســائـــد في ان ازمــة الـــتــعـــطــيل
واحلـــظــــر ســـتــــطـــول الجـل غـــيـــر
مـسـمـى).  وتـابع قـاسم (انـنـا امـام
كـارثــة كـبـيـرة  الحتل اال في الـدول
الكـبرى التي لـها الـقدرة على وقف
مـثل هــذا الـتــهــويل واالبـقــاء عـلى
الـنفـوس الضـعـيفـة  في سيـطرتـها
عـلى مـقـدرات االسـواق وحتـريـكـها
كيفما شاءت  وقال مهند مهنى  ان
ـوصل معـروفـ برغـبـتهم اهـالي ا
الدائمة بـاالقتصاد والـتخزين لذلك
الغــــرو في ان نــــشـــهـــد مــــثل هـــذه
التجمـعات التي كانهـا تمرر رسالة
احـتـجـاج في ابـقـائـهـا حتت تـاثـير
احلــظـر او ركـنـهــا في عـزل قـسـري
داخل بيوتـاتها  فـمثل هذا االمر له
انـعـكـاس جـدا سـلـبي مـثـلـمـا كانت
فـي بـــدايــــة االزمـــة تـــاثــــيـــرات في
اسـتـغـالل  اصـحـاب الــصـيــدلـيـات
ـعقـمة او واد ا من خالل جتـهيـز ا
الــكـــمــامـــات  الــتي االن اصـــبــحت
نادرة االسـتخـدام اال من قبل فـئات
مـــعــــيــــنــــة بــــرغم الــــتــــحــــذيـــرات

االجـــور الـــيـــومــيـــة الـــتي تـــاثــرت
وتيـرتهـا بقـلة فرص الـعمل في ظل
تــــعــــطــــيـل احلــــركــــة وجتـــــــــــنب
الــتــجــمـــعــات بــســبـب اســتــشــراء
ــعــروف ــســـتــجــد ا الـــفــايــروس ا
بــكــورونــا  مــشــيــرا بــان شــريــحـة
الـنـازح هم اكـثـر الـفئـات تـضررا
مـن خالل صـــعـــوبـــة مـــواكـــبـــتـــهم
لـالجـواء الـعـامـة وقـلـة حتـصـيـلـهم
ـا يـصعب عـلـيـهم تـام لالجـور 

مــعـــيــشــتــهم فـــضال عن صــعــوبــة
مــواكـبــة الــتــهـافـت الـشــديــد الـذي
تـشـهده االسـواق واحملالت في ظل
رغـبـة االهــالي بـالــتـخـزين لــلـمـواد
الــغــذائــيـــة خــشــيــة اطـــالــة فــتــرة
التعـطيل دون وجود بـوادر النتهاء
هـــذه االزمــة واســـتــئـــنــاف الــدوام
واعـادة احلـيـاة لـدورتـهـا الـيـومـيـة
كـــمــا كـــانت قـــبل اعـالن مــثـل تــلك

القرارات ..
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شك األصـمـعي في لـفظ اسـتـخذى( أي خـضع )وأحب أن يـسـتـثبت : أهي
مهموزة أم غير مهموزة ?

قال : فقلت ألعرابي:
أتقول استخذيتُ أم استخذأتُ ?

قال : ال أقولهما !
فقلت : ولم ?

قال : ألن العرب ال تستخذي " أي ال تخضع ".
هــكـذا احلـال بـشــكل عـام في زمن االصــمـعي "الـعــرب ال تـخـضع" كم هي
كـلمـة جبارة تـدل على قـوة ومنزلـة وعظـمه كبيـرة للـعرب اما بـشكل خاص
وفي الـوقت الراهن أشك في أن العـرب خضعت وخـصوصا بلـدنا العراق
الـذي أشتق اسمه من كلـمة "عرق" أي بلـد احلضارة السـومرية واالشورية

تعددة . واليزيدية بلد االنبياء الرسل بلد الطف بلد الثقافات ا
" حـتى سـادة بـيـنه وبـ أقرانهُ خـضع شـعب الـعـراق الى مـصـطلـح " الفـ
ـيـز بـ اصـدقـائه واقــربـابهُ جتـدهُ يـنـقل الــكالم ويـزيـد عـلـيه واصـبـح ال 
الـقـلـيـل من الـدرامـة الـبـشـعـة الـتي تـأزم االمـور وتـسـود الـعالقـات الـسـوء
والـصراعات االبدية وهنا ظهرت من مـقولة " االقارب عقارب" لم تظهر من

العدم !!
هل صـحيح أن االقارب عقـارب فقط أم نضيف لـلقائمـة السوداء االصدقاء
لـتلك القـائمة ..? ماذا لـو كان السـبب في ذالك اسالك احلب التي بيـننا قد
ــلـؤه بـالـوسـاخه والـنـتـانه ? وال يـصـل الـيـنـا احلب كـمـا يـبـعث من تـكـون 
االشــخـــاص وهل عــلــيــنـــا اســتــقــبــال ذالك احلـب او الــكالم  رغم وجــود
الـوسـاخة بـداخل االسالك التي بـيـننـا وكيف سـيكـون لـو وصلـنا هل يـكون
مـحمل باخلبث والف ام يكون نقي رغم االشياء العفنه وهل علينا تصديق

كل ما يقال من الطرف االخر ?.
وحـتى بدأت تتالشى صله االرحام وجند أن االقارب مـتباعدون ومتفاوتون
ـنـاسـبـات الـعـامـة فـيــمـا بـيـنـهم ال نـراهـم والنـسـمع عن اخـبـارهم اال فـي ا
وبـشكل رسمي يـكون اللـقاء حول االحاديث الـتي تدور بدوائـر ذات القطر
نـفسه ليس اجلـميع يصـبر او يتحـمل ما يقـال فيه من كالم حتى وان كان

حكيم .
اليكم هذه القصة القصير ..

قال شخص وآشي حلكيم  : إن فالناً يذكرك بسوء.
فقال : خذني إلى داره

فلما وصل إلى داره طرق الباب حتى خرج له فتبسم في وجهه وقال:
يا أُخي هال أخذت بيدي إلى مكان ظليل اليرانا فيه أحد?

فأحس الشخص باخلجل فأخذه إلى حتت الشجرة في نهاية احلديقة
فقال له: أحببت ان أسألك على انفراد حتى ال أحرجك  هل قلت عني كذا

وكذا?
فقال: نعم

فـمردغه احلكيم بالـتراب ومسح األرض فيه وأطعمه الـت والشعير ودعس
على رقبته ..

نزله. ثم نفض يديه بهدوء وأخذ عكازه وعاد 
حـتـى احلـكـيم تـنـفـلت أعـصـابه لـيــست كل حـيـاته حِـكم وأقـوال  ومـواعظ
أحـياناً حـتى احلكيم ال يـصبر عـلى وال يتحـمل الف وبـالتالي ال يصح اال

الصحيح .
وهنا اذكر كالم احد القضاة حيث قال  : إذا جاءت الف فال تستخبر وال
تـخبر ..! أي ال تسأل عن أخـبارها  وإذا عرفت خبـراً فال تخبر به أحداً 

وال تسهم في نشره  وتداولها  .
مـا احوجنا لهذه النصيحة في هذا الزمن اللهم قنا شر الف ما ظهر منها

وما بطن .
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عنوان خطاب رئيـس وزراء بريطانيا فـي مجلس العموم 4 حزيران 1940
األكثر شهرةً في خطبِ احلرب احلديثة. 

هذا اخلطاب قصيدة تستحق أنْ يُدَّشَّنَ به ديوان احلماسة اإلنكليزي إنْ
وُجِـدْ! نـشـرته الـصـحف واجملالت وتــداولـته األلـسن عـامـاً بـعـد عـام ولم
يـخـفت بــريـقه وصــوالً إلى اخملـرج كـريــســـــتـوفــر نـوالن خـتمَ به فــيـلـمه

(دنكيرك 2017)  بنفقة مليون دوالر وأرباح نصف مليار دوالر. 
أكلَ احلـزنُ قـلـوب اجلـمـيع بـخـسـارة 108 ألف قـتـيل في دنـكـيـرك خالل
صر الذي رآه أيامٍ قلـيلة وتـشرشل غاضِـب يفور حـماسةً وشـوقاً إلى النـَّ
في جناحهِ بإنقاذ 338 ألف جندي بريطاني وفرنسي. بدايةً وقف اجلميع
ضدَّ عمـليات اإلنـقاذ خوفـاً على لنـدن من السقـوط إذا خسرت أسـطولها
اجلوي والـبـحري في دنـكـيرك. إال تـشـرشل قالـهـا مؤكـداً: أريـدُ استـعادة

جيشي مهما كان الثمن. 
كان يأمل بـإنقاذ ثالثـ ألف جندي فـقط فكيف ال يـفرح وقد أنـقذ عشرة
ة هتـلر بدأت في دنـكيرك حـينما ؤرخون أنَّ هـز أضعافـهم. اليوم يـرى ا
أوقف الهجوم البري استناداً إلى مخاوف غير مُبرَّرة معتمداً على القوة

اجلوية والغواصات في منع اإلخالء.
كان أعـضـاء مجـلس العـمـوم وأعضـاء حـكومـة تـشرشل خـائـف بـسبب
حجم الـكـارثـة سقـطت بـاريس واسـتـسلـمت هـولـندا وبـلـجـيكـا وفـرنـسا
وخسـائرهم هـائلـة وها هـو تشـرشل يـقارن بـ هتـلر ونـابلـيون (لـقد ذاق
نابـلـيون مـرارة الـعشب الـبـريطـاني). ووصـفت صـحيـفـة ديلي إكـسـبريس
عـدد 31 أيـار 1940 اجلـنــود الـعــائـديـن من مـايــو: "لـقــد عـادوا مــتـعــبـ

وقذرين وجائع ال يُهزمَون".
تشـرشل لم يـقرأ الـعقـد الـفريـد البن عبـد ربه حـيث ذكرَ في ج3- ص66
كتاب (األمثال في مكارم األخالق باب الـرضا من احلاجة بتركها (وقول

ة مع السّالمة غنيمة.  العامة: الهز
وقـال امــرؤ الـقــيس: وقــد طـوّفت فـي اآلفـاق حــتى رضـيـتُ من الـغــنـيــمـة
بـاإليـاب. وقـال آخـر: الـليـل داجٍ والـكـباش تـنـتـطِح فَـمَـنْ نَـجَا بـرأسـه فـقد

سرحي الذي نالَ نوبل اآلداب 1953. رَبِح). لكنها فِطرة األديب ا
لتشـرشل طبـيعـته االستفـزازية الـشَّرِسة الـتي دفعت مـجلس الـعموم إلى
جتاهله طوال الثالثينات. فـألقى عليهم خِطابه األول كرئـيسٍ للحكومة منذ
ناسبة انتهـاء عملية دينـامو إلخالء اجلنود من دنكيرك 1940 أيار  10

بعبارات مزلزلة جعلتهم يهتفون له:
"ليس لـدي مـا أقدمه لـكم سـوى الـدم والكَـدَح والـدموع والـعَـرق. نحنُ ال
نفوز باحلرب عن طـريق اإلخالء لكن هنـاك انتصار في هذا اخلَالص ال

بدَّ أنْ يُالحَظ امتناناً لنجاة جيشنا. 
ينبغي أنْ ال ننـسى أنَّ ما حدث في فرنسـا وبلجيكـا كارثة عسكـرية هائلة
وعلـينـا تـرقب ضربـةً أخـرى موجـعـة على الـفور رغـم ذلك يجب أنْ نـقاوم
حتى الـنـهايـة. سنـقـاتلـهم في فرنـسـا سنـقـاتلـهم في البـحـار واحمليـطات
ستـزداد ثِقـتنـا وتزداد قـوتنـا بعـد كل مـعركـة. سنـدافع عن أرضنـا مهـما

كان الثمن. 
سـنــقـاتل عـلـى الـشـواطئ ســنـكــمنُ لـلـعــدو في الـوديــان سـنـنــازلـهم في

يادين سنقاتلهم في الشوارع.  ا
. لنُـعدَّ أنـفسـنا ألداء واجـباتـنا سنـنتـظرهم عـلى التالل. لن نـستـسلم أبـداً
ونتحـملها مـعاً إذا استـمرت اإلمبـراطورية الـبريطـانية والـكومنولث آلالف
قبـلة سيـقول الـرجال إنَّ هذه الـلحظـة هي أروع اللحـظات التي السنـ ا

مرت بالرجال. 
كـنهُ أنْ يعفـينـا بأي شكلٍ من كن أنْ يحـدث في هذه احلـرب  ال شيءَ 
ـكن للـحـزن أنْ يعـوقـنا عن األشكـال من واجـبنـا في الـدفـاع أرضنـا. ال 

ة النهائية ألعدائنا.  شق طريقنا إلى الهز
وإنْ كـانت جـزيـرتـنـا هــذه أو جـزءاً شـاسـعـاً مـنـهـا قـد
استعـبدها اخلـوف فإنَّ إمـبراطوريـتنا وراء الـبحار
حة ومحـروسة بأقـوى أسطول بـحري. سوف مُسلـَّ
نواصل الـكِفـاح إلى وقتٍ ال يـعلـمه إال الله. الـعالم
اجلديد بكل قوته وعظمته سيخطو إلنقاذ وحترير

." العالم القد
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أجْـنِـحَـتَهَـا لِـطـالب الْعِـلْمِ رِضًـا بِـما
يَصْنَعُ وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ
ــــمَـــــواتِ ومنْ فِي األرْضِ في الـــــسـَّ
ــاءِ وفَــضْلُ حــتَّى احلِــيــتــانُ في ا
الْـعَـالِم عَـلَى الْـعـابِـدِ كَـفَـضْلِ الْـقَـمر
عَـلى سَـائِرِ الْـكَـوَاكِبِ وإنَّ الُْعـلَـماءَ
وَرَثَـــةُ األنْــبِـــيـــاءِ وإنَّ األنْــبِـــيــاءَ لَمْ
يُـورثُــوا دِيـنَــارًا وَال دِرْهَـمًــا وإنَّـمـا
ورَّثُوا الْـعِلْمَ فَـمنْ أَخَذَهُ أَخَـذَ بِحظٍّ

"… مثلُ هـذا الـوصف النـبوي وَافِـرٍ
الـشـريف هـو في حـقـيقـته تـعـبـير
حي عن فــــضل أهـل الـــعــــلم وأهل
األخالق والـقــيم الـعــلـيــا عـلى كل
ـنهج من يـصـبـو ويـريـد الـعـمل بـا
ــتــوازن في احلــيـاة االنــســانــيـة ا

ادية.  وروافدها الروحية وا
`O×  o¹dÞ

ـعّــلمُ يـرسمُ لـألجـيـال طــريـقـهم فـا
ــعــرفــة الــصـــحــيح نــحــو آفــاق ا
ــــســـــالك الـــــواضــــحــــة ويـــــضعُ ا
ــا يـتــطـلبُ من ـضــيـئــة لـهم  وا
اجلـمــيع أن ال يـنــسـوا فــضل هـذا
ـعّـلم ومـكـانتـه صاحبَ االنـسـانَ ا
الـــهـــمّــــة والـــرقي واالرتــــقـــاء بل
ــعّـلمُ يــنـبــغي أن نـقــدرّ مـا فــعـله ا
لــلـمـجـتـمـع وضـحّى من أجـله كي
يـــقــطـف اجلــمــيـعُ الــثــمـــار حــتى
ثابة الرسول أو وَصفه البعضُ 
"قُـمْ لـلـمـعـلّمِ وَفِّـهِ الـتـبـجـيـال كـادَ
ــعـلم أن يـكـونَ  رسـوال" كـمـا قـال ا

الشاعر أحمد شوقي.
فـي الـعـلم وحـلـقـاته ومـسـتـويـاته
ُ  والــشـعــوب وتـزدهـر تــرقى األ
ويـــــســـــمـــــو ويــــنـــــهـضُ األفــــراد
ويـصـبـحـون أكـثر قـدرة وإمـكـانـية
مــاديـــة وروحــيــة عــلى مــجــابــهــة
ظـروف احلـيـاة وروافـدهـا بـيد أنّ
ـتـقـدمـة يـحـتـاج الـعـلم وحـافـاته ا
إلى من يوصـله إلى الناس بـأيسر
ـــا يــصــعُب الــطـــرق ويــنــوّرهم 
عليهم منه وكيـفية االستفادة منه

ــعــرفــة… وبـهــذا الــعــمل احلق وا
عـلى الطالب أن يـكـرمّوا مـعـلّمـيهّم

ومـــدرســـيّــهـم ويــشـــكـــروهم أبــداً
بطيب الكالم إذا ما التقوا بهم أو
جــمـعــتـهم بــهم األيــامُ يـومــاً وألّـا
يـجـحـدوا فـضلـهم عـلـيـهم مـا بقيَ

من العمر بقية. 
يـة العـربية والـيوم تـنهجُ  األكـاد
ـــــارك هـــــذا الـــــطـــــريقَ فـي الـــــد
األخالقـي علـمـيـاً وانـسـانـيـاً عـبر
ن علمّ  تكر أحد األساتذة ا
كــان لــهم اثــر عــلى الــعــامـلــ في
قـدمة منهم على ية وفي ا األكاد
مــؤســســهــا ورئــيــسِــهــا األســتــاذ
الدكتور ولـيد احليالي الذي أوفى
ـــعّــلـم اجلــلـــيل لـــهــذا األنـــســـان ا

في الــبــنــاء اخلــاص والــعــام وفي
ـتوازن التـدبـير ا
ألمور احلياة في
ـــــيــــدان… وفق ا
هـــــذه الـــــرؤيـــــة
عّلم يبـرز دورُ ا
ــا يــقــدمّه من
عــلـم ومــعـــرفــة
وانسانـية فذة
وعـــــلى طـــــالب
الـعـلم أن يدرك
أهـــمـــيّـــة هــذا
الدور العظيم
وما هـو مُقبل
عــــلـى أخـــذه
إذ يجبُ عليه
أن يـــــــعــــــرف

عّـلم وما قـيمـة العـلم وعظم قـدر ا
علمُ من مـشقة وتعب يتعـرضّ له ا
ــهــنــة تــفـــرضــهــمــا عـــلــيه هـــذه ا
الـصعـبة فـيرى مـنَا االحـترام لـقاء
تـــعــــبه وتـــفــــانـــيه فـي حتـــضـــيـــر
احملـاضــرات والـدروس وأن نـقـدم
ـعّـلم أو له أطـيب الـكالم ذلك ألن ا
عّلمة كـاألب أو األم في حرصهما ا
ـعّـلم عـلى وتـعـبـهـمـا. إن من حق ا
أبــــنــــائـه من الــــطـالب حــــفظ حق
عّلم عـلينا كلنا على العلم فحق ا
االداري واالقـتـصـادي والـطـبـيب
ـهـنـدس والـعـسـكـري وغـيـرهم وا
ن تــعــلـمــوّا عــلى يــديه الــقـراءة
والــكــتــابـة ثـم تـلــقــوا مــنه الــعـلَم

(األسـتاذ شـهاب أحـمد الـتكـريتي)
مـكـانـته احملـمـودة والـعـظـيـمـة في
الـــنـــفس والـــذاكـــرة الـــصـــافـــيـــة
وعـــــرفـــــانـــــاٍ
باجلميل منه
ومــــــــــــــــــــــــــن
ـــيــة األكـــاد
اتــــــــــخــــــــــذت
رئـــــــــــاســـــــــــة
ــــيــــة األكــــاد
ـــــنح قـــــراراً 
ــــــربيّ هــــــذا ا
الــــــــــفــــــــــاضـل
والــــــــــــــــــــرجــل
ـعـطـاء وسام ا
ــــــيـــــة األكــــــاد
والـــــــشـــــــهــــــادة
الـتـقـديـريـة التي
ن تـــلـــيقُ به و
هُـم في وصــــــفـه ووصـفِ أولــــــئك
ـعــلـمـ فـي الـرعـيل الـنـبـالء من ا

األول من أهل العلم. 
ـسـالـك وروافد ـعـلّم هـو الـفـاحتُ  ا
احلـيـاة والـهادي لـعـقـول األجـيال
نــحــو آفــاق جــديــدة فــهــو اآلخــذ
ـوجّه لـلـنـاس إلى طـرق احلـياة وا
الــرشــيــدة لــيــمــنــحــهـم اخلــطـوة
األولى لـلـســيـر فـيـهــا فـهـو  قـدوة
ـسـتــقـبل في حلـظـة األمّــة وذخـر ا
احلـاضــر وهـو االنــســان الـنــبـيل
الذي مهما قلنا من كلمات لن نفيه

حقه أونقدر فضله.
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يقولُ رسولنا ونبينا الكر محمد
صـلى الـله عـلـيه واله وسـلم: لـيس
من أمَّـــتي مَـن لم يُـــجِـلَّ كـــبـــيـــرَنـــا
ويـرحَمْ صـغيـرَنـا ويعـرِفْ لـعالِـمِـنا
حــــــقَّه …”ويــــــقــــــول الــــــرســــــول
األعـظم:"سَـلَكَ طَــريـقًـا يَـبْــتَـغِي فِـيهِ
عـــلْــمًــا ســهَّـل الــلَّه لَه طَـــريــقًــا إِلَى
ـالئِــــكَــــةَ لَــــتَــــضَعُ اجلــــنــــةِ وَإنَّ ا

اركية ية الد شهادة االكاد
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(الـزمــان) الـتي رافـقــتـة بــاجلـولـة)
دني جتـولـنا مع مالكـات الـدفـاع ا
الـشــجـعــان والـلــجـان اخملــتـصـة 
اثناء حملة مـستمره لرجال الدفاع
دني األبطال باحملافظة). مضيفاً ا
ان (احلـمــلـة شـمــلت رش وتـعــقـيم
وتـــعـــفــــيـــر أســــواق وأزقـــة احلي
العـسكري وبـيوت الـتجاوز فـيها).
واشــادالـيــاســري بـاجلــهــود الـتي
ـــدني يـــبـــذلـــهـــا فــــريق الـــدفـــاع ا
اخملتص ومنـها فايـروس كورونا 
ـــــبــــــيـــــدات الـــــذي قــــــام بــــــرش ا
عــــــقمات وتـعفـير عدد من دور وا
ـواطـنـ  وسكـنـة دور الـتـجاوز ا
وكـــــــــــــذلـك احملـالت واألســــــــــــواق

الشعبية).  
ـــذكــور وطــلـب من ســـكــان احلي ا
احلــفـاظ عــلى صــحــتـهم وتــعــقـيم
الـشـوارع وتـعـفـيـرهـا وخـصـوصـاً
األمـــاكن الـــشــعـــبــيـــة واألســواق .
ـــواطــنــ إلـى اإللــتــزام داعـــيــاً (ا
بالـتعلـيمـات واإلرشادات الصـحية
 لـلــوقـايـة من اإلصــابـة بــفـيـروس

كورونا). 
الفتـاً الى ان (الواجب يـحتم علـينا
جـمـيــعـاً ان نـحـافظ عــلى أنـفـسـنـا
ة من إنتشار وعلى عوائـلنا الكـر
الــوبـــاء اخلــطـــيـــر   وان نــلـــتــزم
جمـيعاً بأوامـر خليـة األزمة وكذلك
بـــتــعـــلـــيـــمـــات وإرشـــادات دائــرة
ـدني الـصــحـة ومـديــريـة الــدفـاع ا

بــــاحملـــافــــظـــة  ألجــــــــــل سالمـــة
ي  اجملـتــمع من هـذا الـوبـاء الـعـا
وان نــتــعــاون جــمــيــعــاً لــلـحــد من

انتشاره). 
من جانبة ب رئـيس فريق مديرية
ــــدنـي الــــرائــــد ربــــاح الــــدفـــــاع  ا
اخلــفـاجي (لألسـبــوع الـثـالث عـلى
الــتــوالي وفــريـقــنــا اخملــتص نــفـذ
ــهـمــات لــرش وتــعــقـيم عــشــرات ا
ساجد زارات وا راقد وا وتعفير ا
واحلــــســـيــــنـــيــــات واجلـــامــــعـــات
ــدارس ودوائــر الــدولــة كــافــة  وا
لـــغــرض عـــدم إنـــتـــشـــار فـــيــروس
كـــورونـــا الــقـــاتل ومـــكـــافـــحـــتــة 
ـبــــــــيـدات تـكون وعـمـليـات رش ا
بأشراف ومـتابعة مـــــــــدير الدفاع

ـــــــــــدني الـــعــــــــــــقــيـــد رشـــيــد ا
ثـــــابـت). وأوضح اخلــــــفـــــاجي ان
(حـــمــلـــتــنــا مـــســتـــمــره وشـــمــلت
األســـواق الــشـــعـــبـــيـــة واألحـــيــاء
كـتظـة بالسـكان  حيث السـكنـية ا
ــــبـــــيــــدات الــــذي ان مــــفــــعـــــول ا
نــســتـخــدمــة بــالـرش هــو أســبـوع
وبـعـدهـا نـقـوم بـأعـادة رش جـمـيع
مـن قــمـــنـــا بــرشـــة لــلـــمـــعــقـــمــات
ـطهـرات ثانيـتاً  حـتى الـقضاء وا

على هذا الفيروس بعون الله). 
ـــواطــنــ الـى (االلــتــزام داعـــيــاً ا
بـالـتـعـلـيــمـات الـصـادرة من خـلـيـة
األزمــــة وكـــذلـك من الــــدوائـــر ذات
ــــدني الــــعـالقــــة وهـي الــــدفـــــاع ا

والصحة). 
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أعلن مدير عام  دائرة صحة بغداد
الــرصـــافــة عــبــد الــغــني ســعــدون
الـسـاعـدي عن جتـهــيـز مـسـتـشـفى
ابن اخلــــطــــيب بــــجــــهــــاز خـــاص
ـرضى فـيروس لإلنـعـاش الـرئـوي 

كـــورونـــا

ــســتــشــفى ــســتــجــد. وأكــد أن ا ا
بــاشـــرت بــأدارة ســـلـــمــان حـــامــد
الشمري باستحداث جهاز فنتليتر
لـإلنـــعــاش الـــرئـــوي الـى الـــردهــة
الرابـعة اخلاصـة بفيـروس كورونا
سـتجد; وكـذلك  تأهـيل الردهة ا
واسـتـبـدال أبـوابـهـا وصـبـغـها ; و
جهـزت بسـرير رقود
ـــرضى و  عـــمل ا
قــــــواطع خــــــاصـــــة
بــالــردهــة وذلك من
اجــل ســالمــــــــــــــــــة
ـــرضى وصـــحـــة ا
ــــنع الـــراقــــدين و

رض. انتشار ا
ووجه الــســاعـدي
ــطــاعم بــاغـالق ا
والـــــكـــــوفـــــيــــات
ـــــــــــقـــــــــــاهـي وا
ــــــــــــبـــــــــــانـي وا
الـرياضـيـة التي
تــشـــهـــد جتــمع
أعــــــــــــــــدادا مـن
ــــــواطــــــنـــــ ا
لــــــــضــــــــمـــــــان
سالمـــتـــهم من
فـــــــــايـــــــــروس
كـــــــــورونـــــــــا
وبـــالــتـــعــاون
مع جـــــــهــــــاز
األمــــــــــــــــــــــــن

الـوطـني واجلـهـات األمـنـيـة حـمـلـة
غــــلـق واســــعـــة ضــــمـن الــــرقــــعـــة
اجلــغـــرافــيـــة لــلـــرصــافـــة. وأعــلن
الـسـاعـدي عن (اغالق 22 مـطـعـمـا
و 12كـــوفي شــوب و10 مـــقــاه و3
قــاعــات و مــبـانـي ريــاضـيــة; وذلك
ضـــمن  تـــوصـــيـــات جلـــنـــة األمـــر
الـــديـــواني رقم 55 لـــســـنـــة 2020
بـالــتـعــاون والـتــنـسـيـق مع مـفـارز
جـــهــاز األمن الـــوطــنـي واجلــهــات
األمـنيـة إضافـة لتـشديـد اإلجراءات
الرقابية على كافة أصناف احملالت
العامة اخلاضعة لالجازة الصحية
واتــــخـــاذ إجــــراءات رادعــــة بـــحق
اخملــالــفــ واحــالــتــهم لــلــمـحــاكم
ـواطــنـ عـلى اخملــتـصــة) وحث ا
مـراجـعـة الشـعـبة لـغـرض وضـعهم
ــسـار الــقـانـونـي والـصـحي عـلى ا
ومـنع انتـشـار االمراض االنـتـقالـية
واتـــخـــاذ إالجـــراءات الــــوقـــائـــيـــة
الــســريـــعــة حــفــاظـــا عــلى صــحــة

. واطن ا
واشــــرف مـــحـــافظ الــــنـــجف لـــؤي
اليـاسري صبـاح األحد عـلى إعمال
تـعـقــيم وتـعـفــيـر شـوارع وأسـواق
احلي الــعــســكــري  ضــمن حــمــلـة
احلـكــومـة احملـلــيـة وخـلــيـة األزمـة
ـــركــــز  واألقـــضــــيـــة لـــتــــعـــقــــيم ا
والنواحي ودوائر الدولة وغيرها 
والــتي يـنـفـذهــا فـريق مـخـتص من
ــدني. وقــال الـيــاسـري لـ الـدفــاع ا
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