تحقيقات وحوارات

من االقليم

االخيرة

مالعب

ماليــة كوردســتان تصــدر توضيحــا بشــأن

َّ
االقتصادية وســيطرة المحتكرين
األزمة

زيــدان :أنــا مــدرب محظــوظ وأشــعر بالفخر

أطبــاء بأوروبــا يطلقــون صندوقــا وقفيــا

استقطاع الرواتب

والمضاربين

لتدريب ريال مدريد

لمشاريع في فلسطين

04
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

الكشــف عن توجــه لشــمول المحاضرين الذين
ليس لديهم أوامر مباشرة في الخدمة

دار السالم /بغداد
وقال العطا ،للوكالة الرسمية ،إن قرار مجلس الوزراء شمل جميع
كشــف محافــظ بغــداد محمــد جابــر العطــا عــن وجــود توجه لشــمول المحاضرين الذين لديهم أ�وامر إدارية كمباشرة في الخدمة ،مشيرا
المحاضريــن الذيــن ليــس لديهــم أ�وامــر مباشــرة فــي الخدمــة بقــرار الى أ�ن محافظة بغداد تسعى الستيعاب الجميع والعمل على ارسال
مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم إلى عقود.
اســماء المحاضريــن الذيــن ليــس لديهــم أ�وامــر إداريــة الــى مجلــس

الوزراء من أ�جل شمولهم بالعقد.
أو�شــار الــى أ�ن االســتحقاق المالــي للمحاضريــن ســيكون مــن تاريــخ
توقيــع العقــد مــع اســتمرارهم فــي الخدمــة لغايــة توفيــر الدرجــة
الوظيفية وتحويلهم الى المالك الدائم.

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

لماذا تبدو اجراءات مكافحة الفساد غير مجدية؟!

يتفق الجميع على التشخيص ،واالقتناع أب�ن الفساد اإلداري والمالي
حد كبيــر ،أو�نــه ـ طيلة 18
قــد تغلغــل فــي جســد الدولــة العراقيــة إلــى ٍ
عاما ـ تمكن من استنزاف موازنات الدولة ،ونخر مؤسساتها.
ً
لســنا هنــا فــي محــل التحليل ،والنقــاش ،وتبادل آالراء حول أ�ســباب
ذلــك ،لكننــا نكـتفــي بالقــول بـ أـ�ن مــا يعيشــه العــراق اليــوم هــو نتــاج
تراكمــات ســنوات طويلــة مــن غــض الطــرف ،والســكوت عــن نهــب
ثرواته أو�مواله بشكل لم يسبق له مثيل.
والــذي يثيــر االنتبــاه فعـ ًـا ،هــو االجــراءات الحكوميــة التــي تتخذ بين
ـثير من
الحين آ
والخر ،تبدو غير مجدية ،على الرغم مما تحمله في ك ٍ

أالحيان من رغبة في تحقيق النجاح في هذا الباب؟
ولعل أالمر يتلخص في جانبين:
*الول :أ�ن هنــاك خطـ أـ� فــي النظر إلى مشــكلة الفســاد فــي العراق ،إذ
أ
وتعامال
،
سطحيا
فهما
وقات
ال
من
ـثير
ك
في
يعكس
معها
التعامل
ان
أ
ً
ً
ً
جزئيا معها.
ً
*والثانــي :أ�ن مكافحــة الفســاد يقتصــر على مالحقة صغار الفاســدين،
دون أ�ن يجــرؤ أ�حــد علــى محاســبة الحيتــان الكبــار ،وحتــى لــو بــدت
الرغبــة فــي ذلــك ،فإنــه ســرعان مــا تتمكــن تلــك الحيتــان مــن النجــاة
بنفســها ،مــن خــال توظيــف أ�موال الســحت الحرام ذاتهــا في ذلك،

فك�نهــا دوامــة ال تنتهــي ،ناهيــك عــن اســتخدام ورقة مكافحة الفســاد
أ
لتصفية حسابات سياسية.
فكيف الحل والحالة هذه؟
الحل يكمن في محورين كذلك:
*الول :التعامــل مــع ملــف الفســاد باعتبــاره قضيــة مركبــة ،ومتعددة
أ
أالوجــه ،وتحديــد أ�ســبابها بدقــة ،والعمــل علــى عالجهــا الواحــدة تلــو
أالخرى ،ووضع الخطط الكـفيلة باســتعادة أ�موال العراق المنهوبة،
وادراك أالبعاد االجتماعية واالقتصادية التي تساعد على توسعها.
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المنسي يعود إلى واجهة األحداث
دار السالم /بغداد
َّ
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تورط وزراء حاليين
بملفــات فســاد كبيــرة ،إ�ضافــة إ�لــى وزراء فــي حكومــة
عادل عبد المهدي ،بينما أ�علنت هيئة النزاهة اصدار
بحق مسؤولين.
قبض
واستقدام ِّ
 58أ�مر ٍ
ٍ
وت�تــي هــذه الخطــوات ضمــن مســاعي الحكومــة إ�لــى
أ

إاليفــاء بوعودهــا في محاربة الفســاد المستشــري على
نطاق واسع.
وقــال عضــو اللجنــة كريــم أ�بــو ســودة ل ــ"واع" :إ� َّن
"محاربــة الفســاد واســترجاع أالمــوال المنهوبــة مــن
ـدا "وجــود
قبـ ُّـل الفاس ّــدين يحتــاج إ�لــى صولــة" ،مؤكـ ً
َّ
توجــه بشـ ِـن ثــورة علــى الفســاد ومحاربتــه بجديــة فــي

جميــع المؤسســات" .واضــاف أ� َّن "لجنــة النزاهــة فــي
َّ
عددا من
مجلــس النــواب لديها ملفات كبيرة ســتطال ً
الــوزراء فــي حكومــة عــادل عبــد المهــدي عــاوة علــى
وزراء حالييــن" ،الفتــا إ�لــى أ� َّن "ملــف الفســاد الكبيــر
يحتــاج إ�لــى تنســيق بيــن اللجــان والهيــات المختصة
وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام".

الهجرة :توزيع مليون و 500ألف دينار بين األسر النازحة
دار السالم /بغداد
ـتعد وزارة الهجــرة
تسـ ّ
والمهجريــن لتهيئــة قاعــدة
بيانــات خاصــة بتوزيــع منحة
المليــون و 500الــف دينــار
خــال الشــهر المقبــل ،بيــن
أالســر العائــدة ،بينمــا نفــت
توزيــع عيدية لالســر النازحة
خــال عيــد الفطــر المبــارك.
وقــال مدير عام دائرة شــؤون
الفــروع بالــوزارة المتحــدث
الرســمي باســمها علــي عبــاس

البنتاغون :نحتفظ بحق الرد على
الهجمات ضد قواتنا في العراق

جهاكيــر :إ� َّن "قاعدة البيانات
التــي تســتعد الــوزارة لعملها
ســتكون لالســر المشــمولة
بالمنحــة ،عــاوة علــى
النازحيــن العائديــن إ�لــى
مناطــق ســكناهم االصليــة".
واشــار جهاكيــر إ�لــى انــه
"مــن المؤمــل توزيــع منحــة
النازحيــن العائديــن خــال
شــهر ايــار المقبــل" ،رابطـ ًـا
ذلــك بـ"التخصيصات المالية
المرصــودة بهذا الصدد وبعد

دار السالم /بغداد
أ�كــدت وزارة الدفــاع االمريكيــة
“البنتاغــون” ،اليــوم االثنيــن ،بانهــا
تحتفــظ بحــق الــرد علــى الهجمــات ضــد
القوات االمريكية في العراق.
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة ان
“الهجمــات االخيــرة التــي اســتهدفت
القــوات االمريكيــة في العــراق لم تحقق
اهدافهــا” .واضاف ان “واشــنطن تنســق
مع حكومة بغداد وتنتظر نتائج التحقيق
التي تقوم به السلطات العراقية”.

محافظ نينوى يكشف عن معوقات تقيد عملية االستثمار في المحافظة
الدمــار الكبيــر الــذي تعرضــت لــه المحافظــة”،
يقدر بـ  15مليار دوالر.
دار السالم /نينوى
كشــف محافظ نينوى نجــم الجبوري ،عن معوقات وقــال محافــظ نينــوى نجــم الجبــوري فــي تصريــح مبينــا أ�ن “الخبــراء قــدروا الضرر في البنــى التحتية
تقيــد عملية االســتثمار فــي المحافظة ،فيمــا أ�كد أ�ن لوكالــة أالنبــاء العراقيــة (واع) ،إ�ن “مــا خصــص للمحافظــة جــراء عصابــات داعــش إالرهابيــة
حجم الضرر الذي تركـته عصابات داعش إالرهابية لمحافظــة نينــوى فــي موازنــة  2021ال يتــاءم مــع والمعارك بحدود  15مليار دوالر”.

تنفيــذ موازنــة  2021وورود
تعليماتهــا للــوزارة" ،منبهــا
أ� َّن "توزيعهــا ســيكون علــى
وجبــات متتاليــة وبحســب
اســتحقاق كل اســرة" .ونفى
"توجــه الوزارة لتوزيع عيدية
لالســر النازحــة خــال عيــد
الفطــر المبارك" ،موضحا أ� َّن
"مــا تقوم به الوزارة حاليا هو
توزيــع ســلة رمضانيــة تحوي
مــواد غذائيــة لالســر النازحة
القاطنة في المخيمات".

الكشف عن اخطاء
في الموازنة
دار السالم /بغداد
علنــت وزارة الماليــة ،وجــود أ�خطــاء ضمــن جــداول
ونصــوص قانــون الموازنــة االتحاديــة لعــام 2021
المعلنة بالجريدة الرسمية.
وكانــت وزارة العــدل أ�علنــت أالحــد الماضــي ،عــن
صــدور العــدد الجديــد مــن جريــدة الوقائــع العراقيــة
بالرقــم ( ،)4625الــذي تضمن قانــونالموازنة العامة
االتحاديــة لجمهوريــة العــراق والتــي صادقــت عليهــا
رائسة الجمهورية.
ـادق رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح ،علــى قانــون
وصـ َ
الموازنة في  8نيسان الجاري.
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العمل :تخصيصات مالية لتدريب ذوي اإلعاقة
دار السالم /بغداد
كشــفت وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية عن
رصــد تخصيصــات ماليــة لتدريــب ذوي االعاقــة
المســجلين ،بينمــا اعــدت الــوزارة خطــة لذلــك.
وقــال رئيــس هيئــة ذوي االعاقــة واالحتياجــات
الخاصــة بالــوزارة عصــام عبــد اللطيــف :ان
وت�هيــل ذوي
"الخطــة توضــح آ�ليــة تدريــب أ
الت�هيــل التابعــة
االعاقــة بالتنســيق مــع دائــرة أ
الت�هيــل الطبــي
للــوزارة مــن خــال اقســام أ
والمهنــي والمجتمعــي والتربــوي" ،مؤكــدا "رصد
تخصيصــات بهــذا الصــدد ضمــن موازنــة العــام

التجارة تعلن عن تحقيق االكتفاء
الذاتي من الحنطة

مرحلــة تصديــر الحنطــة ،و إ�نمــا أ�لــف طــن مــن مــادة الشــلب الــذي أ�نــه “تمــت المباشــرة بتوزيــع الــرز
دار السالم /بغداد
أ�علنــت الشــركة العامــة لتجــارة حققنــا مرحلــة االكـتفــاء الذاتــي” .يعطــي ما يعــادل بحدود  160أ�لف المحلــي علــى المواطنيــن ضمــن
الحبــوب أ�حــدى شــركات وزارة وتابع طوفان أ�نه “تم تســويق  261طــن مــن مــادة الــرز” ،مشــيرا الــى حصة شهر رمضان”.
التجــارة ،تحقيــق االكـتفــاء الذاتــي
من محصول الحنطة ،فيما أ�شارت
الــى وضع خطة لتســويق  5ماليين
ونصف مليون طن .وقال مدير عام
الشــركة عبدالرحمن عجي طوفان،
إ�ن “الوزارة وضعت خطة للتنسيق
مــع وزارة الزراعــة لتســويق بحدود
 5مالييــن ونصــف مليــون طــن من
مــادة الحنطة ،فضال عن التنســيق
مــع وزارة الماليــة من خــال توفير
التخصيصــات الماليــة الالزمــة”،
مبينــا أ�ن “العــراق لــم يصــل إ�لــى

ً
محمال بمادة
المنافذ تعلن دخول  13صهريجًا
األوكسجين السائل قادمة من دولة الكويت

دار السالم /بغداد
أ�علنــت هيئــة المنافذ الحدوديــة ،دخول ()13
صهريجـ ًـا محمـ ًـا بمــادة أالوكســجين الســائل
قادمة من دولة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ،إ�نه تم “دخول
 13صهريجـ ًـا مــن غــاز أالوكســجين الطبــي
السائل بحمولة إ�جمالية ( 260طنا) قادمة من
دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي”.

البرلمان يشكل لجنة لمتابعة دخول
المحاصيل خارج الروزنامة الزراعية

دار السالم /بغداد
والهوار ،تشكيل
أ�علنت لجنة الزراعة والمياه أ
لجنــة لمتابعــة دخــول المحاصيــل خــارج
الروزنامة الزراعية.
وقــال رئيــس اللجنــة ســام الشــمري ،إ�نــه
“شــكلت لجنــة لمتابعــة جميــع المحاصيــل
التــي خــارج الروزنامــة وتدخــل بصــورة غيــر

شــرعية” ،مضيفـ ًـا أ�ن “رئيــس هيئــة المنافــذ
بالمر مع القوات
الحدودية عمر الوائلي تكـفل أ
ـيرا إ�لــى أ�نــه “جــرى االتصــال مع
أالمنيــة” ،مشـ ً
وزيــر الداخليــة للحــد مــن التهريــب ودخــول
البضائــع غيــر الرســمية كونــه يهــدد المســاس
بغذاء المواطن العراقي ومســتمرون بدعم هذا
القطاع ورفد المزارعين في جميع المفاصل”.

الحالــي ،وســيتم التدريــب علــى وفــق مــا مرصود
لهذه الشريحة".
وبيــن ان "الخطــة ستشــمل المعاقيــن ببغــداد
والمحافظات وسيتم اختيارهم من خالل اقسام
الهيئــة بالمحافظــات وبحســب حاجــة الشــخص
للتدريب ونوع االعاقة والمؤهل الدراســي ووفقا
لمحافظة كل شــخص" منوها بان "هناك مراعاة
الشــراك العنصــر النســوي بشــكل فاعــل بتلــك
الــدورات وبالتعــاون مــع دوائر الــوزارة المعنية،
فضــا عن تهيئــة المدربين المتخصصين وجميع
المستلزمات المطلوبة لذلك".

ايران تمدد غلق منفذ حدودي
مع العراق الى إشعار آخر
دار السالم /بغداد
أ�علــن مســؤول ايرانــي عــن تمديــد االغــاق
لمنفــذ حــدودي مــع العراق بســبب جائحة
كورونــا .وقــال محافــظ ايــام غــرب ايــران
محمــد نوذري،فــي تصريــح لوكالــة انبــاء
“ارنــا” االيرانيــة أ�ن “منفــذ مهــران ســيبقى
مغلقــا حتــى اوائل شــهر ايار /مايــو المقبل
أ�مــام عبــور المســافرين من اجل الســيطرة

علــى فيــروس كورونــا ،لكنــه اوضــح ان
الحــدود التجاريــة مــا زالــت مفتوحــة”.
واضــاف ،أ�ن “منفــذ مهــران ســيبقى مغلقــا
امــام دخــول الــزوار والمســافرين بســبب
تفشــي جائحــة كورونــا ،لكــن الحــدود
التجاريــة مفتوحــة امــام عبــور البضائــع مع
االلتزام بالبروتوكوالت الصحية”.

القبض على متهم بحوزته أكثر
 2000حبة مخدرة في البصرة

دار السالم /البصرة
أ�لقــت قوة من مفارز شــؤون المخدرات
والمؤثــرات العقليــة ،القبض على متهم
بحيازة مواد مخدرة في البصرة.
وذكــرت وزارة الداخليــة فــي بيــان
صحفــي ،ان “المديرية العامة لمكافحة
المخــدرات والمؤثرات العقلية – قســم

مكافحة مخدرات  /البصرة تمكنت من
إ�لقــاء القبض على متهم وضبط بحوزته
( )2000أ�لفــان حبــة مخــدرة وســاح
غير مرخص”.
واضاف البيان انه “تم اتخاذ إالجراءات
القانونيــة الالزمــة بحقــه و إ�حالتــه إ�لــى
القضاء لينال جزاءه العادل”.
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مالية كوردستان تصدر توضيحًا بشأن استقطاع الرواتب
دار السالم /أ�ربيل
نفــت وزارة الماليــة واالقتصــاد فــي حكومة اقليم كوردســتان ،االنبــاء التي تناقلهــا القنوات
االعالمية بشأــ�ن مزاعم مطالبتها لحســابات الوزارات والدوائر باعداد قوائم الرواتب بنســبة
معينــة مــن التمويــل ،مؤكــدا ان مثل هذا القرار ليــس مرتبطا بها بل بمجلــس وزراء االقليم
باكمله.
وجاء في بيان للوزارة ،ان "عددا من القنوات االعالمية نشرت خبرا مفاده ان وزارة المالية
واالقتصــاد طالبت الحســابات باعداد قوائم توزيع رواتــب الموظفين واصحاب الرواتب في
االقليم بتمويل الرواتب بنســبة  79في المئة او بمعنى قطع بنســبة  21في المئة" .واوضح
البيــان انهــا تعلــن لجميــع الجهات ان "الموضــوع يتم اقراره من قبل مجلــس وزراء االقليم
وتقــرر نســبة تمويــل الراتب على اســاس الموارد النفطية وغير النفطيــة ومن ثم تقوم وزارة
الماليــة واالقتصــاد بتنفيــذ القرار ،الفتا الــى ان هذا القرار ليس خاصا بالــوزارة لوحدها انما

مرتبط بجميع مجلس وزراء االقليم.

السليمانية ..ذوو االحتياجات الخاصة يطلبون
المساعدة ويحذرون من تفاقم المشاكل العائلية
والخيريــن مــن اهالــي الســليمانية ان يقدمــو لنــا
المســاعدات فــي شــهر رمضــان الننا نمــر بظروف
اقتصادية صعبة.
وطالبــت المنظمــات أ�يضــا حكومــة االقليــم
بصــرف راتبيــن ألعضائهــا في شــهر رمضــان لكي
يتمكنوا من أت�مين حياتهم المعيشية ،مؤكدة أ�ن
"المشــاكل العائليــة تتفاقــم بســبب العــوز وعدم
استطاعتهم أت�مين حياة كريمة للعائلة".

دار السالم /السليمانية
طالــب ثمانيــة مــن المنظمــات والجمعيــات
واالتحادييــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي
مدينــة الســليمانية ،بتقديــم يــد العــون ،وصــرف
راتبين لهم في رمضان.
وطالبــت تلــك المنظمــات فــي مؤتمــر صحفــي أ�قيــم
فــي جمعيــة قصــار القامة" ،نحــن  8منظمات لذوي
االحتياجــات الخاصــة نطالــب الشــركات والتجــار
وزارة البيشمركة تجري تغييرات في
صفوف مسؤولين عسكريين
دار السالم /أ�ربيل
شــفق نيــوز /أ�علنــت وزارة
البيشــمركة فــي بيــان اجــراء
مجموعــة مــن التغييــرات علــى
مناصب داخل الوزارة.
وباشــر العقيــد "هيــرش
مصطفــى" مهــام عملــه مديــرا

عامــا للدائــرة القانونيــة فــي
الوزارة بدال مــن اللواء "حاجي
مال أ�مين".
وتــم تعييــن العقيــد "ســامان
كانبي" مديرا الدارة المنتسبين
فــي الــوزارة بــدال مــن العقيــد
"هيرش مصطفى".

وضمن هذا إالطار باشر المقدم
أ"�يــوب أ�حمــد عزيــز" مهــام
عملــه مديــرا للمكـتــب العــام
للمراســات فــي ديــوان وزارة
البيشــمركة بــدال مــن العقيــد
"سامان كانبي".

برلمان كوردستان يصادق على قانون استيراد
وبيع المنتجات النفطية في اإلقليم

دار السالم /أ�ربيل
صــادق برلمــان كوردســتان اليــوم الثالثاء
على مقترح قانون استيراد وبيع المنتجات
النفطية في إالقليم.
أو�بلــغ مصــدر برلمانــي إ�ن  97عضــوا فــي
وبالغلبيــة علــى إ�قــرار
البرلمــان صوتــوا أ
المقترح.
هن�ت رئيس
وبعــد المصادقة علــى القانون أ
برلمــان كوردســتان ريــواز فائــق شــعب
كوردستان بهذه المناسبة.
وقالــت فائــق :ينبغــي لحكومــة إ�قليــم
وب�سرع وقت ممكن استصدار
كوردستان أ
التعليمــات الخاصــة بالقانــون لكــي تصــل
المنتجــات النفطيــة ذات الجــودة العاليــة
إ�لى المواطنين.
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تصفية سياسية أم حوادث عرضة..
ماذا وراء موجة االغتياالت األخيرة؟
دار السالم /بغداد
يرصد خبراء ومعنيون في الشـ أـ�ن أالمني العراق،
ارتفاعـ ًـا ملحوظـ ًـا فــي عمليــات االغتيــاالت ضــد
ضبــاط أ�منيين ومرشــحين سياســيين ومشــاركين
فــي العمليــة االنتخابيــة ،وســط تحذيــرات مــن
ارتفــاع منســوب تلــك العمليــات ،مــع قــرب موعد
االنتخابات النيابية.
ويربــط كـثيــرون بيــن عــودة مسلســل االغتيــاالت
وبيــن اقتــراب موعــد االنتخابــات البرلمانيــة
العراقيــة التــي يتوقــع إ�جراؤها في تشــرين أالول/
أ�كـتوبــر المقبــل ،لكــن هــذا يفتــح البــاب علــى
احتمــاالت تجــدد مشــاهد االغتيــاالت والتصفيات
والخطف على أ�بواب االنتخابات.
والحزاب لنيل
وتشتد حدة المنافسة بين الكـتل أ
أ�كبــر عــدد ممكــن مــن المقاعــد تحــت قبــة مجلس
النــواب ،وبينمــا يتعــرض مرشــحون لعمليــات
بعد
اغتيــال ،لــم تعلــن الجهــات أالمنيــة التعــرف ُ
علــى أ�ي جهــة نفــذت أ�يـ ًـا مــن هــذه الهجمــات ،فــي
حين يشــير سياســيون إ�لى أ�نه صراع بين الكـتل،
أو�ن هنــاك جهــات سياســية تتخــذ جميــع الطــرق
للفوز في االنتخابات.

وبــرزت تلــك المخاوف إ�لى الواجهة قبل شــهرين،
عقــب اغتيــال مديــر الحملــة الدعائيــة االنتخابيــة
لعضــو مجلــس النواب رعــد الدهلكــي ،والمعروف
بحــدة آ�رائــه ضــد الســاح المنفلــت فــي محافظــة
ديالى.
كمــا اغتالــت مجموعــة مســلحة مؤســس منظمــة
حكمــاء للعدالــة االنتقاليــة ومرشــح االنتخابــات
عن الطارمية عبدالمنعم الســلماني داخل حديقة
منزلــه فــي حي الجامعة غربي بغــداد ،وذلك نهاية
العام الماضي.
ُ
ويقــول مراقبــون ،إ�نــه ال يمكــن فصــل االغتياالت
عــن التنافــس السياســي منــذ عــام  ،2003مــع
االختالف في أالساليب ،في ظل عجز واضح لدى
فضال
أالجهــزة أالمنيــة في معالجة هــذه الظاهرةً ،
عــن فشــلها فــي كشــف الجهــات التــي تقــف وراء
عمليات االغتيال.
كمــا اغتيــل ،الشــهر الماضــي ،ضابــط فــي جهــاز
المخابــرات العراقية ،بعــد تعرضه إلطالق نار في
منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد.
وقالــت مصــادر أ�منيــة عراقيــة ،إ�ن ”الضابــط فــي

جهــاز المخابــرات محمــود ليــث حســين ،اغتيــل
فــي منطقــة المنصــور ،حيــث ُنقــل إ�لــى مستشــفى
اليرمــوك ،لكنــه فــارق الحياة داخل المستشــفى،
بحسب المصادر أالمنية ذاتها”.
بــدوره ،يــرى عضو لجنــة أالمن والدفــاع النيابية،
“المــن االنتخابــي ،وتهيئــة
عبــاس صــروط ،أ�ن أ
أالجــواء مــن أ�هــم عوامــل إ�جــراء االنتخابــات
المبكــرة ،وفــي حــال عــدم إ�حســاس المرشــحين
بالمــن إف�نهــم لــن يتحركــوا بحريتهــم ،ويمارســوا
أ
الفتا إ�لى أ�نه ” لن تكون
ـيابية”،
ـ
س
ان
بكل
عمالهم
أ�
ً
هنــاك انتخابــات صحيحــة أ�و نزيهــة فــي حال عدم
وجود أ�من بنسبة جيدة”.
أو�ضــاف أ�ن “لجنــة أالمــن والدفــاع بحثــت مــع
القيادات أالمنية ســبل توفير هذا أالمن ،وضرورة
بســط االســتقرار فــي كل المناطــق” ،الفتـ ًـا إ�لــى
أ�ن ” “هنــاك خشــية علــى المرشــحين ،خصوصـ ًـا
أ�ن االنتخابــات المقبلــة ،ســتكون عبــر الدائــرة
المتعددة وكل كـتلة ســيكون لها مرشــح واحد في
الدائرة الواحدة”.
وبشـ أـ�ن عمليــات االغتيــاالت التــي شــهدتها بغــداد
خالل الفترة الماضية ،أ�فاد سروط ،أب�نها “رسائل

سياســية مع حلول الموسم االنتخابي ،ضمن عدة
مســارات أو�برزهــا االغتيــاالت ،وعلــى الحكومــة
أ�ن أت�خــذ دورهــا فــي إ�رســاء أالمــن ،ومعالجــة كل
الخروقات التي قد تحصل”.
ونجا القيادي في التيار الصدري ،حازم أالعرجي،
الجمعة الماضية ،من محاولة اغتيال شمال غربي
العاصمة بغداد.
وذكر بيان للتيار الصدري ،نسخة منه أ�ن القيادي
في التيار الصدري حازم أالعرجي نجا من محاولة
اغتيال في منطقة الشــعلة شــمال غربي العاصمة
بغداد.
كمــا أ�فــاد مصــدر أ�منــي ،الســبت الماضــي ،بنجــاة
ضابــط كبير من محاولة اغتيال بهجوم مســلح في
قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.
وقــال المصــدر لوســائل إ�عــام محليــة ،إ�ن
“مســلحين أ�طلقــوا النــار باتجــاه عجلــة يســتقلها
ضابــط برتبــة عميد ركن منســوب لــوزارة الدفاع،
ضمن قضاء المدائن ،لكنه لم يصب أب�ي أ�ذى”
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هآرتس :أولوية إيران هي العودة
لالتفاق النووي وليس شيئا آخر

دار السالم /متابعة
أ�كــدت صحيفــة " إ�ســرائيلية" ،أ�ن عــودة الواليــات
المتحــدة أالمريكيــة لالتفــاق النــووي ،ورفــع
العقوبــات ،هــي أ�ولويــة لــدى إ�يــران عــن إ�غــاق
الحســابات والرد على هجمــات االحتالل الصهيوني
ضدها.
"ه�رتس" في تقرير أ�عده الخبير
أو�وضحت صحيفة آ
العســكري عامــوس هرئيــل ،أ�ن " إ�ســرائيل ســرعت
سلســلة هجماتهــا ضد إ�يــران في أالســابيع أالخيرة؛
سلســلة هجمــات الكومانــدوز ضــد ناقــات النفــط
إاليرانيــة ،انفجــار ســفينة لقيــادة الحــرس الثــوري
منش�ة نطنز
إاليراني في البحر أالحمر واالنفجار في أ
النووية".
ور�ت أ�نــه " إ�ذا كانــت هــذه الهجمات قد اســتهدفت
أ
حرف أ�نظار إاليرانيين عن طريقهم وفرض تنازالت
عليهــم فــي المفاوضــات بشـ أـ�ن االتفــاق النــووي،
فيصعب العثور على دليل أب�ن هذا أ�ســلوب ناجح،
أو�بلــغ عــن تقــدم فــي المحادثــات فــي فيينــا ،والتــي
تهدف لعودة واشنطن إ�لى االتفاق".
وفــي بيــروت ،ذكــرت وكالــة أالنبــاء الروســية
"ســبوتنيك" ،أ�ن "روســيا و إ�يــران اتفقتــا علــى إ�قامة
غرفــة عمليــات مشــتركة تضمــن تحــرك الســفن
لروسيا في البحر المتوسط".

النب� إف�ن
ونوهــت الصحيفــة ،أ�نه في حال صح هــذا أ
" إ�ســرائيل ســتجد صعوبة في االســتمرار بالهجمات
التــي يمكــن أ�ن تعــرض قواتهــا للخطــر مــن خــال
احتــكاك محتمــل مــع الســفن الروســية ،وهــذه
التطــورات يمكــن أ�ن تدلــل علــى أ�ن إ�ســرائيل ال
تلعب في ملعب فارغ وال يمكنها وحدها إ�مالء سير
أالحــداث ،وليــس فقــط إليــران توجــد اســتراتيجية
خاصــة بهــا وقــدرة علــى التمســك بحــزم أب�هدافهــا؛
فالــدول العظمــى أ�يضا ال تخضــع اعتباراتها لجدول
أ�عمال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
أ�مــا من ناحية إ�يران إف�ن "النشــاطات إالســرائيلية،
ســتقتضي ردا إ�يرانيــا فــي هــذه المرحلــة أ�و فــي
مرحلــة أ�خــرى ،ولكن في نفــس الوقت هناك هدف
اســتراتيجي تصمم القيادة في طهران على تحقيقه؛
هو عودة أ�مريكا إ�لى االتفاق النووي ورفع العقوبات
وضمــان وجــود اتفــاق ال يضــع قيــودا متشــددة جدا
على البرنامج النووي؛ وكل ذلك يمكن له أ�ن يكون
أ�ولويــة مقارنة مــع إ�غالق الحســابات (مع االحتالل
على الهجمات).
"ه�رتس" أ�ن "انســحاب أ�مريكا من االتفاق
أو�كدت آ
فــي  ،2018قــرب إ�يــران مــن القنبلــة النوويــة"،
موضحــة أ�ن "الواليــات المتحــدة ،مصممــة علــى
مواصلــة الســير فــي القنــاة الدبلوماســية بهــدف

وفــي هــذه أالثنــاء بحســب الصحيفــة العبريــة فقــد
"تم تســجيل حادثة مهمــة ،للمرة أالولى منذ بضعة
"الســرائيلي"
أ�شــهر ،عقد اجتماع الكابينت أالمني إ
لمناقشــة التطــورات فــي الموضــوع إاليرانــي،
وحــدث هــذا فقــط بعــد ضغــوط شــديدة اســتخدمها
وزيــر الحــرب بينــي غانتــس ،والمستشــار القانونــي
للحكومــة ،أ�فيخــاي مندلبليت ،ربمــا يعتقدان مثل
كـثيريــن آ�خريــن ،بـ أـ�ن إ�ســرائيل يتــم جرهــا لتغييــر
دراماتيكي في السياســات تجــاه إ�يران دون توضيح
أالمور بدرجة كافية".
وفــي ذات الســياق ،قــال جدعــون فرانــك ،رئيــس
لجنة الطاقة الذرية السابق" :ال أ�رى في هذه أالثناء
أ�ي تفكيــر اســتراتيجي فــي إ�ســرائيل فــي الموضــوع
إاليراني ،فقط تفكير تكـتيكي" ،مشــددا على أ�همية
الت�ثير علــى مواقف الواليات
أ�ن "تحــاول تــل أ�بيب أ
المتحدة في المفاوضات ،وليس على تثبيت حقائق
على أالرض" ،أو�ضاف :أ"�نا قلق جدا".

التوقيــع علــى اتفــاق جديــد ،وهــذا هو الهــدف الذي
وضعه جو بايدن عند تسلمه منصبه".
أو�فادت صحيفة "واشنطن بوست" أ�ن "الهجوم في
نطنز حول الخالف بين بايدن ونتنياهو إ�لى مشكلة
كبيــرة ،حيث ينظر لتلك العملية إالســرائيلية أب�نها
تخريبيــة ،هدفهــا المــس بالمفاوضــات بيــن إ�يــران
والــدول العظمــى ،وكل ذلــك يحــول العالقــات مع
لمس�لة شخصية بالنسبة لبايدن" ،مشيرة
إ�سرائيل أ
إ�لــى تصريحــات نتنياهو التي أ�كد فيها أ�ن " إ�ســرائيل
لن تكون ملزمة باالتفاق".
"ه�رتس"،
وفي ســياق التطورات إالقليمية ،ذكرت آ
أ�نــه ظهرت شــروط فــي التحالف المناهــض إليران،
وفــي الســنوات أالخيــرة تــم التحــدث كـثيــرا عــن
والمــارات،
التقــارب بيــن إ�ســرائيل والســعودية إ
بتشــجيع مــن إ�دارة ترامــب ،وتــم التطبيــع بيــن
البحرين أو�بوظبي ،ولكن الســعودية أ�صبحت تشم
رائحــة التغيير إالقليمي الذي يلوح في أالفق ،وهي
تعمل وفقا
له".ــة "فايننشــال تايمــز" البريطانيــة #
وذكــرت صحيف
إ�يران االحتالل االتفاق النووي
أ�مس ،أ�نه "للمرة أالولى منذ خمس ســنوات ،جرت
محادثات مباشرة بين شخصيات سعودية و إ�يرانية #
بوســاطة العراق ،علــى خلفية اســتبدال إالدارة في بعــد ســاويز ونطنــز ..هل يســتدرج االحتــال إ�يران
نحو حرب مفتوحة؟
واشنطن واستئناف المحادثات النووية".
بعد ساويز ونطنز ..هل يستدرج االحت
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(الحلم)
قصة قصيرة
عائشة محمد العمد
طافــت أ�رجــاء المعــرض فرحـ ًـة مســرورة,
فـ أـ�ول مــرة فــي حياتهــا تدخل هكــذا مكان,
تطلعــت إ�لــى اللوحــات المرســومة بعنايــة،
وخصوصـ ًـا تلــك اللوحــة التــي تضــم كوخـ ًـا
ريفيـ ًـا ملونـ ًـا وســط أالشــجار ,تمنــت لــو أ�نهــا
تعيــش فــي هــذا الكــوخ الحالــم ..أ�ي شــيء
يخرجهــا مــن عالمهــا الــذي تعيــش فيــه ..أ�ي
جـ ٍّـو مهمــا كان غيــر حياتهــا الروتينيــة التــي
تعيشــها ,يغــذي شــعورها هــذا خروجها هذه
الليلة مع المؤسســة التي تعمل بها ,لحضور
هذا المعرض في العاصمة.
فمثــل هــذه أالماكــن لــم تكــن تعــرف عنهــا
الكـثير ,السيما أ�نها تعمل في النظافة ,وهذه
المــرة أالولــى التــي يصطحبونهــا لمثــل هــذه
أالماكــن .كانت مبهورة بكل شــيء :أالضواء
الجميلــة ,جــو الليــل بنســماته اللطيفــة,
والمحــات الجميلــة إب�شــاراتها الملونــة,
والشــوارع العريضــة النظيفــة مثــل التــي
تراهــا فــي التلفزيــون ,والســيارات الحديثــة
مــن كل نــوع ولــون ,تنبهت مــن غفلتها على
صــوت إ�حداهــن تســتعجلها :بســرعة فقــد
ســبقونا .انتقلــوا لجنــاح آ�خــر مــن المعرض.
جميال ..حتى
مثيرا
ً
كل شــيء وجدته ً
وغريبا ً
فــي أ�حالمهــا لــم تصل لهــذه النقطــة ,حلمها
يمل عليها
بالســفر لبــاد بعيدة وغريبــة كان أ
حياتها ،وهذه أالضواء أ�عطتها ّعينة ..دفعة.
لتحدث الجميــع ..إ�خوتها
عــادت إ�لــى البيت ّ
أو�خواتهــا ,أ�مهــا أو�باهــا ..الذيــن لــم يكونــوا
يهتمــون لمثــل اهتماماتهــا .حدثتهــم بــكل
حماســة وحيويــة دون أ�ن يهمهــا إ�ن كانــوا
يشاركونها لهذه المشاعر ,أ�م ال!؟
نامــت ليلتها ســعيدة لتصحــو على يوم عمل
جديــد ,ولتنضــم ليلــة أ�مــس إ�لــى مجموعــة
أ�حالمهــا المختبئــة داخــل صدرهــا المتــرع
بهمــوم آو�مــال أو�حــام كـثيرة ال تــدري كيف
تتخلص منها أ�و تحققها.
كانــت المؤسســة التــي تعمــل بهــا تضــج
بالحركــة .تســافر الطالبات منهــا و إ�ليها .ومع
كل حركة كانت ليلى تحلم ..تحلم أ�ن تكون
مــكان إ�حداهــن ،تتمنــى أ�ن تســافر إ�لــى بالد
بعيــدة ،تــرى الكـثيــرّ ,تطلع علــى كل غريب
وجميــل ,تركــب المواصــات المختلفــة مــن
ّ
التذكاريــة,
الصــور
مــكان إ�لــى مــكان ,أت�خــذ ّ
تشــتري الهدايــا ،ينتظرهــا أالهــل ,يقولــون
فــي أ�نفســهمَّ :نيالهــا! ..يحســدونها أ�حيانـ ًـا,
يغبطونهــا أ�حيانـ ًـا أ�خــرى ,يســتقبلونها عنــد
عودتهــا ،يفرحــون بالهدايا ،وبمــا تحدثهم به
من أ�شياء غريبة وعجيبة.
ولكــن ..ســرعان مــا تعــود مــن خياالتهــا إ�لى
واقعهــا الثابــت ،وتشــعر أ�ن هــذه أالحــام
مســتحيلة التحقيــق ,وتلــوم نفســها علــى
غلوائها في أالوهامّ ،ثم تشعر بمرارة قاسية,
وط�ة الحياة عليها .يا هللا لم ال أ�كون
وبشدة أ
ّ
مثل نادية..؟ أ�و حليمة ..أ�و حتى ُنهى!؟ فقد
وهــب هللا لــكل مــن هــؤالء حيــاة تمنــت أ�ن

تعيشها بشكل أ�و آ�خر.
بعــد أ�ن انتهت من أ�عمالها اليومية ,جلســت
مــع زميالتهــا يتناولن طعــام الفطــور .كانت
ـيائ معهــا مــن منزلهــا,
كل منهــن تحضــر شـ ً
يتشــاركن فيمــا بينهــن ,يصنعــون الشــاي,
ويجلســن إ�لــى المائــدة فــي مــكان منعــزل.
ويبد�ن بتجاذب أ�طراف الحديث.
أ
أ�عربت نهى عن استيائها لموقف أ�هل زوجها
مــن حالــة زوجهــا الصحية ,وعــدم اهتمامهم
بالمــر .أو�ضافت :ولكن زوجــي قال لي :هل
أ
يهمــك إ�ن كان أ�هلــي يســاعدوني أ�م ال؟ هــذا
وال .أو�نا ال أ�كـترث
أالمــر يجب أ�ن يهمني أ�نــا أ� ً
لذلك .المهم أ�نني و إ�ياك ســعداء ,وهذا أ�هم
ّ
ذهبت
جــزء! ..ثــم أ�ضافت :يوم أ�مــس عندما ُ
حضر العشــاء ورتب
وجدته قــد ّ
إ�لــى البيــت ُ
المائدة.
ـذا! ..وعندمــا سـ أـ�لته:
ـ
ي
لذ
ـاء
ـ
ش
ع
كان
لقــد
ً
ً
لمــاذا فعــل هــذا؟ قــال :أ�ال يكـفيــك تعــب
النهــار حتــى أت�تــي وتعملــي أ�يضـ ًـا هنــا ,يجــب
أ�ن أ�ســاعدك بعــض الشــيء .أف�نت شــريكـتي
فــي الحلــوة والمـ ّـرة .اغتاظــت ليلــى وتمنــت
أ�ن تقول لصديقتها :اس ـكـتي! ..فكيف تتكلم
مثــل هــذا الــكالم أ�مامهــا ,وهي تعــرف أ�نها ال
تملك أ�ن تسمع مثله.
ســاعدت زميالتهــا بتنظيــف المائــدة ،وهــي
تشــعر أب�لــم فــي نفســها دون أ�ن يعلــم أ�حــد
بمــا تحــدث هــذه المواقــف في نفســيتها وبما
تسببه لها من آ�الم.
يضا ال تستطيع أ�ن تحققه..
حتى هذا الحلم أ� ً
بـ أـ�ن يكــون لها زوج يشــعر معهــا ..يحقق لها
مــا تهفــو إ�ليــه نفســها ،أ�و فقــط بـ أـ�ن يســمعها
كلمات إالعجاب مثل ما تتكلم به زميالتها.
ارتــدت إ�ليهــا أ�فكارها تلك ،فهــي ال تملك أ� ّي ًا
ـدر من
مــن مقومــات الــزواج .ليســت علــى قـ ٍ
الجمــال ,وال تحمــل مؤهـ ًـا علميـ ًـا أ�و تملــك
مواال .أف�ســرتها من عائلة متوســطة الحال..
أ� ً
متواضعــة إالمكانــات .أو�خواتهــا اللواتــي

أ�صغــر منهــا أو�كبــر قــد تزوجــن ,فقــط هــي
أو�خــت لهــا صغيرة ..كم تمنــت أ�ن يكون لها
زوج غنــي يحبهــا ويحقق لها ما تريد ,أ�و حتى
يكون لها بيت وحدها ,أ�و حتى غرفة.
مت�خرة
تخيلــت نفســها تســتيقظ مــن نومهــا أ
دون أ�ن تضطــر للذهــاب إ�لــى العمــل
ومســاعدة أ�هلهــا .تخيلــت نفســها على ســرير
مرتــب جميــل ,تســتيقظ مرتاحة مــن نومها,
ترفــع عنهــا أالغطيــة الجميلــة الناعمــة
المطــرزة ..تســوي مــن وضــع قميــص نومهــا
الجميــل الرائــع ..ترفــع خصــات شــعرها
فنجانا
الناعــم ..تذهــب إ�لــى المطبخ لتصنــع
ً
مــن القهــوة ,أو�حيانـ ًـا كانــت تغالــي قليـ ًـا
بتخيالتهــا بـ أـ�ن تنــادي على الخادمــة لتصنع
فنجان القهوة ,لتجلس على الشرفة الهادئة,
تشــربه قــرب النباتــات المنزليــة المزينــة
بالزهار ّ
الملونة.
أ
اســتيقظت مــن حلمهــا اللذيــذ أو�فكارهــا
وب�جــزاء من
التــي أ�خذتهــا إ�لــى مــكان بعيــد ,أ
الثانيــة عــادت لحاضرهــا الــذي تكــره ..تكره
انتظارهــا طــوال الشــهر ليــوم الراتــب ,تكره
حاجــة والدتها للدواء الــذي ال تعيش بدونه,
حيانا أتت�خر عنه أليام ريثما يستلم أ�خواها
أو� ً
الراتــب ..تكــره أالوقــات التــي ال يوجــد فيهــا
شــيء فــي البيــت ..تكــره النظــر إ�لى المـ آـر�ة..
تكــره أ�ن يعاملهــا إ�خوتهــا أ�و والدهــا معاملــة
للنســانية ,تخلو
ال تليــق بهــا ..معاملة تفتقر إ
من الكرامة.
كانــت تذهــب وتعود من العمل مثل آاللة..
تنتظــر اليــوم الــذي يحــدث فيــه �مــر ّ
يغيــر
أ
أ�حوالهــا ،وكانــت يســعدها أ�ن تلتقــي بيــن
والخــر بمن يعانين بمثــل معاناتها,
الوقــت آ
يتبادلــن الشــكوى بطريقــة هزليــة تثيــر
الضحــك مــن جانب  ,وتخرج مــن النفس ما
علق بها من آ�الم من جهة أ�خرى.
وفــي أ�حــد أاليــام أ�صابهــا أ�لــم أ�قعدهــا عــن
عملهــا .لــم تذهــب إ�لــى الطبيــب إ�ال بعــد ان
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ـوءا .فهي ال تحب مشــاورة
ازدادت حالهــا سـ ً
أالطبــاء ,إ�ال إ�ذا اضطــرت .أ�عطاهــا مجموعــة
ـد�ت أت�خــذه باهتمــام كبيــر,
مــن أالدويــة ,بـ أ
وتريهــا لــكل مــن حولهــا ,وتشــرح لهــم عــن
كل دواء.
بعد أ�يام أ�قنعت والدتها أب�ن تذهب وحدها
لمراجعــة الطبيــب ,النشــغال كل واحد من
أ�ســرتها أب�موره ،فهي لم تســتفد من العالج.
أت�خــرت عنــد الطبيــب ممــا جعلهــا تخــرج
مــن العيــادة فــي وقــت مــا بعــد المغــرب.
ســيطرت علــى مخاوفها  -بينمــا كانت تركب
الحافلــة  -مــن وحدتها في هــذا الليل ,وبينما
كانــت تجلس على كرســي وحدهــا لمعت في
وال ،ثـ ّـم أ�عجبهــا أ�ن
ذهنهــا فكــرة ,قاومتهــا أ� ً
تستسلم لها .وهي أ�ن ما تعاني منه هو مرض
ســرطاني ,ســرعان مــا يقضــي عليهــا وتموت.
فتحقــق حلمهــا بالســفر لمكان بعيــدّ ,
وتغير
هذا الواقع الذي تعيش به.
نظــرت إ�لــى المدينــة مــن زجــاج نافــذة
الحافلــة ,أ�عجبهــا تحررهــا مــن نفســها ,ومــن
كافــة ضغوطهــا .وجــدت المدينــة أب�ضوائهــا
ومحالتهــا جميلــة .الحيــاة حلــوة ,النــاس
أي�تــون ويذهبــون ،يشــترون مــا يحتاجــون
مــن أالســواق ,ويتنزهــون مــع مــن يحبــون,
ويســتمتعون أب�وقاتهــم .ولكــن جمال الحياة
هذا إ�ن لم يكن لها منه نصيب فهي ال تريده.
أ�عجبتهــا فكــرة استســامها للمــرض,
واست�نســت لهــا ..ولكــن ..هــل مــن الممكن
أ
أ�ن ال تكــون آ�خرتهــا أ�حســن مــن دنياهــا!؟
ال ..ال ..حاربــت هــذه الفكــرة ألن من يصيبه
جدا..
ـهيدا! ..ارتاحت ً
هــذا المــرض يموت شـ ً
ستفعل مثل ما تفعل الطالبات باالستعداد
للســفر .ولكــن بطريقــة أ�خــرى لــن يســتطيع
أ�حــد أ�ن يمنعهــا من هذا الســفر ,أ�و يحســدها
على هذه النعمة ،أ�و يعترض عليها .تســربت
ـيائ ,ألنهــا للمــرة
ـيائ فشـ ً
الســعادة إ�ليهــا شـ ً
أالولى تشعر أ�نها تستطيع أ�ن تحقق حلمها!.

أ.د فاضل صالح السامرائي

سؤال وجواب ()73
الســؤال ( :)91مــا داللــة ظاهــرة تذكيــر الفاعــل
المؤنــث فــي القـ آـر�ن الكريــم كمــا جــاء فــي قولــه
تعالــى (وال تكونــوا كالذيــن جاءهــم ّ
البينــات) و
(ومــا كان صالتهــم) و (يــا نســاء النبــي مــن يقنت
منكن) ؟
تذكيــر الفاعــل المؤنث لــه أ�كـثر من ســبب أو�كـثر
مــن خــط في القـ آـر�ن الكريم .فـ إـ�ذا قصدنا باللفظ
المذكر جــاز تذكيره وهو ما ُيعرف
المؤنــث معنى ّ
ّ
بالحمــل علــى المعنــى .وقــد جاء فــي قولــه تعالى
َّ
عــن الضاللــة َ(ف ِر ًيقــا َهـ َـدى َو َف ِر ًيقــا َحــق َع َل ْي ِهـ ُـم
ْ َ ْ
الضللــة �ن ُهـ ُـم اتخذوا َ
ون
الشــي ِاط َين أ�و ِلي َاء ِمن ُد ِ
َّ َ َ َُ إ َّ َّ َ ُ ُ َّ
ون ( )30أالعــراف)
ـد
ـ
ت
ه
َّ ِ
ون َ أ� َّن ْهــم ُم ْ َ ُ َ
للا و َي ْح َسُــب َ
َ
وقولــه تعالــى (و َل َقـ ْـد َب َع ْث َنــا ِفــي ُك ِّل أ� َّم ٍة ر ُسـ ًـول أ� ِن
ُ
ـوت َف ِم ْن ُهـ ْـم َم ْن َه َدى
للا َو ْاج َت ِن ُبــوا
ُا ْعبـ ُـدوا َّ َ
الط ُاغـ َ
َّ
الض َل َلـ ُـة َف ِسـ ُـيروا
للا َو ِم ْن ُ ْهــم َْمــن َح َّقـ ْـت َع َل ْيـ ِـه
َّ ُ
َّ
ِفــي ْ َأال ْر ِض َف ْان ُظـ ُـروا َك ْيـ َـف َك َان َع ِاق َبـ ُـة ْال ُم َك ِّذ ِبيـ َـن
( )36النحــل)  .ونــرى أ�نــه في كل مــرة يذكر فيها
(الضاللــة) بالتذكيــر تكــون (الضاللــة) بمعنــى
العــذاب ألن الــكالم فــي آالخــرة َ(ك َمــا َب َد أ� ُكـ ْـم
ون ( )29أالعراف) وليس في آالخرة ضاللة
َت ُع ُود َ
بمعناهــا ألن أالمــور كلهــا تنكشــف فــي آالخــرة.
بالت�نيــث يكون الكالم
وعندمــا تكــون (الضاللة) أ
ّ
يؤنث
فــي الدنيــا فلما كانت الضاللــة بمعناها هي ّ
الفعل.
وكذلــك بالنســبة لكلمــة (العاقبــة) أ�يضـ ًـا أت�تــي
وبالت�نيــث مــرة ،وعندمــا أت�تــي
بالتذكيــر مــرة أ
بالتذكيــر تكــون بمعنــى العــذاب وقــد وردت فــي
القر�ن الكريم  12مرة بمعنى العذاب أ�ي بالتذكير
آ
كمــا فــي قولــه تعالــى(ُ :قـ ْـل ِسـ ُـيروا ِفــي ْ َأال ْر ِض ُث َّم
ْان ُظ ُروا َك ْي َف َك َان َع ِاق َب ُة ْال ُم َك ِّذ ِب َين ( )11أالنعام)
و َ(و أ� ْم َط ْر َنــا َع َل ْي ِهـ ْـم َم َط ًرا َف ْان ُظ ْر َك ْيـ َـف َك َان َع ِاق َب ُة
ْال ُم ْج ِر ِميـ َـن ( )84أالعــراف) و َ(ف ْان ُظـ ْـر َك ْيـ َـف َك َان
َ ُ
الصافــات)  .وعندمــا أت�تي
َع ِاقبـ ُـة ْالم ْن َذ ِريـ َـن (ّ )73
الجنة كمــا في قوله
أ
بالت�نيــث ال تكــون إ�ال بمعنــى ّ
تعالــى َ
م
ال
ق
(و
وســى َر ِّبــي أ� ْع َل ُم ِب َم ْن َجـ َـاء ِب ْال ُه َدى
َ
َ
مـ ْـن عنــده َو َمـ ُ ْـن تك ُ
ون لــه عاق َ
الد ِار إ� َّنـ ُـه َل ُي ْف ِل ُح
ة
ب
ِ ِ ُ ْ ِ ِ َ َ ُ َ ُ َ ِ ُ َّ
ون ( )37القصص).
َّ
الظا ِلم َ
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العدد  10 /1579رمضان المبارك  1442هـ 22 /نيسان  2021م

مع أيام شهر رمضان المبارك ..ارتفاع
ملحوظ بأسعار الفواكه والدجاج
دار السالم /بغداد /متابعة
مــع بــدء ايــام شــهر الخيــر والبركة شــهر رمضــان المبارك تســتعد
كل االســر العراقيــة لشــراء المــواد الغذائيــة الخاصــة بطقــوس
مستمرا
رواجا
يوميا ً
ذلك الشــهر الكريم ،أف�سواق السماوة تشهد ً
ً
ولن التجار يجدون فيه فرصة مناسبة لزيادة أ�رباحهم،
للتبضع ،أ
وخصوصا مع ازدياد الطلب على المواد االســتهالكية والغذائية،
ً
ففــي بدايــة الشــهر الفضيــل تلتهب أ�ســعار الخضــراوات والفواكه
والعصائــر والتمور ،ومع أ�يامه أالخيرة واقتراب عيد الفطر تحلق
عاليا.
أ�سعار الحلويات أ
واللبسة ً
المواطن رحمن علو (كاسب) قال :ان "هنالك قائمة أ�عدت من
قبــل اســرتي لشــراء المواد الرئيســة كـ ـ (الــرز ،واللحوم ،والنشـ أـ�)
وغيرهــا مــن المــواد التــي نحتاجهــا فــي مائــدة إالفطــار ،وبعدهــا
ـد� مراحــل تســوق أ�خــرى ،واعتقد
وخــال أ�يــام الشــهر الكريــم تبـ أ
ان هنالك تحســنا في دخل المواطن اســهم في أ�ن تشــهد الســوق
العراقية انتعاشــا ملحوظا ،رغم ارتفاع أ�سعار بعض المنتوجات
والمــواد الغذائيــة ،اال ان التنافــس بيــن الشــركات المنتجة لتلك
المــواد واختــاف منشــئها جعــا هنالــك فارقــا فــي أالســعار وكما
ذكرنــا ســابقا فــان ارتفــاع أالســعار لم يثــن المواطنين عن شــراء
أ�غلب مستلزمات شهر رمضان المبارك".
أ�سباب االرتفاع
من جانبه قال راضي عبدالحسين صاحب محل لبيع الخضراوات
والفواكه" :ان اســعارنا لهذا العام ارتفعت بسبب الضرائب التي
تفرضهــا الحكومــة على مســتوردي البضائع الغذائيــة من البلدان
المجــاورة ،ويضــاف الــى ذلــك مخــازن التبريــد والنقــل و إ�يجــار

المحــال" ،منوهــا بـ أـ�ن "جميــع الفواكه التي ابيعها هي من ســوريا
ولبنان وايران وذات أ�سعار مرتفعة ،إ�ال إ�نها مطلوبة لدى الكـثير
من االسر العالية الدخل".
َّ
التموينية
مفردات البطاقة
مديــر المركــز التموينــي فــي المثنى محمد موســى قــال" :ان فرعنا
قــام بتجهيــز الوكالء فــي اقضية ونواحي المثنــى بالمواد المتوفرة
فــي مخــازن الشــركة وهــي الــرز والســكر والزيــت والطحيــن
قبيــل حلــول شــهر رمضــان المبارك وذلــك للتخفيف عــن كاهل
المواطنيــن وخاصــة الفقــراء واصحــاب الدخل المحــدود" ،مبينا
"ان مركــز تمويــن المثنى ســيقوم بتجهيز الــوكالء باي مادة تصل
الى مخازن الشــركة للحد من التالعب في اســعار تلك المواد في
السوق المحلية".
جوالت َّ
رقابية
مــن جانبــه قــال مديــر الصحــة العامــة فــي المثنــى عبــاس عبــد
الصاحــب" :ان مــاكات الرقابــة الصحية تقوم بحمالت تفتيشــية
مســتمرة في االسواق والمحال التجارية ،خصوصا مع قدوم شهر
رمضــان المبــارك وذلــك لحمايــة المواطنين من المــواد المنتهية
الصالحيــة التــي يســوقها بعــض ضعــاف النفــوس أب�ســعار مغريــة
ومــن دون توفيــر المــكان المالئــم مــن قبــل اصحاب البســطيات
وسيارات الحمل التي تبيع بضاعتها تحت اشعة الشمس ،موضحا
"دور شــعبة الرقابــة الصحيــة في جميع قطاعــات المحافظة يبرز
فــي حمايــة المســتهلك مــن المــواد الغذائيــة المنتهيــة الصالحية
واتالفها حسب قانون الصحة العامة".
اللحم مادة اساسية

كاظــم نعيــم (قصــاب) اكــد أ�ن "ســعر الكيلوغــرام مــن اللحــم في
محلــه ال يتجــاوز الـ ـ ( )10آ�الف دينــار خــال ايــام شــهر رمضــان
المبــارك وحتــى بقيــة االشــهر ،اذ ان اللحــم يعتبــر مادة اساســية
لــدى االســرة العراقيــة ،وتعمــل منــه ربــة البيــت انواعــا عديــدة
الم�كــوالت كـ ـ (الكبــة ،الدولمــة ،الكبــاب ،المحشــي)" ،الفتا
مــن أ
الــى "وجــود بعض محــال القصابة التــي تقوم برفع االســعار وهنا
يجــب أ�ن يبــرز دور الجهــات الرقابيــة لمنــع هكــذا حــاالت ،علمــا
ان مدينــة الســماوة واقضيتهــا ونواحيهــا يقــوم مواطنوهــا بتجهيز
اغلب متطلبات الشــهر الفضيل قبل قدومه أب�يام تحســبا الرتفاع
أالسعار".
آ�مال مؤجلة
وشــكا العديــد مــن المواطنيــن مــن ازديــاد اســعار المنتوجــات
المســتوردة كالبقوليات وما شــابه ذلك من المنتوجات المعلبة،
احمــد غانــم ( 44عامــا) يحدثنا بلغــة العاجزين قائــا" :لم نتوقع
ان يكــون شــهر رمضــان متزامنــا مــع ازديــاد ســعر صــرف الدوالر
الــذي يرتبــط بالمســتورد ارتباطــا وثيقـ ًـا ،فالرقابــة معدومــة ،كمــا
ان ارتفــاع االســعار بهــذا الشــكل يجعلنــا امــام صدمــة كبيــرة في
هــذا الشــهر الفضيــل ،والذي اعتــاد اغلب العراقييــن فيه على أ�ن
يملــؤوا موائدهــم بانواع االكالت ،فهل يا ترى هناك امل بارجاع
صــرف الــدوالر الى ســعره القديم ،فالناس فقــراء ويعتمدون على
المنتوجــات المســتوردة ذات الســعر المناســب الــذي يعطيهــم
الفرصة لشراء ما تتطلبه معيشتهم البسيطة".
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تقرير مجمع االستخبارات عن التهديدات
التي تواجه أمريكا
علي حسين باكير
فــي  ١٣نيســان أ(�بريــل) الجــاري ،أ�صــدر
ّ
القوميــة
مكـتــب مديــرة االســتخبارات
بالتعاون مع مجمع االســتخبارات أالمريكية
تقريــر التقييــم الســنوي للتهديــدات التــي
المتحــدة أالمريكية .ويعتبر
تواجــه الواليات ّ
التقليــد الجــاري فــي إ�صــدار هــذا النــوع مــن
ـبيا مقارنــة أب�نواع أ�خرى،
حديثا نسـ ً
التقاريــر ً
وهــو يرتبــط بشــكل رئيســي بعالــم مــا بعــد
هجمات أ�يلول /ســبتمبر  ٢٠٠١في نيويورك
وواشــنطن حيــث تعــود النســخة أالولى منه
إ�لى العام .٢٠٠٥
وثيقة استرشادية
همية كبرى لكونه ّ
يحظــى التقرير ب� ّ
يعبر عن
أ
رؤية مختلف أ�جهزة االســتخبارات في البالد
إ�زاء التهديدات العالمية أالكـثر خطورة التي
المتحــدة أالمريكية ،كما
قد تواجــه الواليات ّ
أ� ّنــه يســتخدم كوثيقــة استرشــادية لعــدد من
الهيائت والمؤسســات الرســمية ،إ�ذ إ� ّنه ُي ّقدم
للكونغــرس ويتــاح كذلــك للعمــوم االطــاع
عليه.
يقــع تقرير هذا العــام  ٢٠٢١في  ٢٧صفحة،
ويركــز علــى مجموعة متنوعة مــن التهديدات
ّ
الموجــودة علــى خلفيــة جائحــة كوفيــد،١٩-
والتنافــس مــع القــوى الكبــرى ،والتطــور
المتســارع للتكنولوجيــا .وتتربــع الصيــن
وروســيا على أر�س قائمــة التهديدات الكبرى
المتحــدة فــي تقريــر
بالنســبة إ�لــى الواليــات ّ
هــذا العــام الســيما لناحيــة أالمــن والدفــاع
والمجال السيبراني.
يشــير التقرير إ�لى أ� ّن الصين وروســيا و إ�يران
وكوريــا الشــمالية أ�ظهــرت جميعهــا القــدرة
والنيــة علــى مواصلــة الدفــع بمصالحهــا علــى
المتحدة أالمريكية
حســاب مصالح الواليات ّ
بالرغم من جائحة كوفيد.١٩-
يعتقــد القائمــون علــى التقريــر أ� ّن طهــران ال
تقــوم آالن بـ أـ�ي مــن النشــاطات التــي تعتقــد
ّ
ش�نها أ�ن تؤدي إ�لى إ�نتاج
المخابرات أ�ن من أ
قنبلة نووية بالرغم من الخروقات التي تقوم
للتفاق النووي.
بها إ
متقــدم يتحــدى الواليــات
فالصيــن منافــس ّ
المتحــدة علــى أ�كـثــر من صعيــد وخاصة على
ّ
الصعيــد االقتصــادي والعســكري والتقنــي،
وهــي تدفع باتجاه تغيير المعطيات العالمية
لصالحهــا .أ� ّمــا روســيا ،فهــي تقــاوم الواليــات
المتحــدة حيثمــا أ�مكنهــا ذلــك علــى الصعيــد
ّ
العالمــي باســتخدام تكـتيــكات مختلفــة مــن
بينها اســتخدام ّ
القوة .وفي ما يتعلق إب�يران،
قليميا عبر
ـدا إ� ً
يقــول التقريــر إ� ّنهــا تبقــى تهديـ ً

أ�نشــطتها الخبيثــة الواســعة النطــاق ،فيمــا
ســتظل كوريــا الشــمالية العبـ ًـا مزعجـ ًـا علــى
المستوى إالقليمي.
ّ
المتحدة
ويؤكــد التقريــر أ�ن خصــوم الواليات ّ
ومنافســيها الرئيســيين يقومــون بتعزيــز
قدراتهــم وممارســة قدراتهــم العســكرية
والســيبرانية بشــكل متزايــد يرفــع مــن
المتحــدة
المخاطــر والتهديــدات للواليــات ّ
والقــوات الحليفــة ،ويقـ ّـوض مــن الــردع
التقليــدي ،ويــؤدي إ�لــى تزايــد خطــر أ�ســلحة
الدمار الشمال.
القدرات السيبرانية
المثيــر لالهتمــام � ّ
يركــز كذلــك
ـر
ـ
ي
التقر
ن
أ
ّ
علــى التهديــدات غيــر التقليديــة المتصاعــدة
والمتعلقــة بالتحــوالت التكنولوجيــة
وت�ثيرها على
المتسارعة التي يشهدها العالم أ
الحيــاة بشــكل عــام ،وهــي تهديــدات يصفهــا

بـ"الفريــدة" .فالقــدرات الســيبرانية قــادرة
ّ
التحتيــة
علــى فــرض تهديــدات علــى البنيــة
بالت�ثير على
وعلــى الســماح للنفــوذ أالجنبــي أ
الديمقراطية أالمريكية.
وللقاعدة وتنظيم داعش و إ�يران والمليشيات
المواليــة لهــا نصيــب مــن التقرير الذي أ�شــار
إ�لــى أ� ّن هــؤالء يواصلــون التخطيــط لهجمات
إ�رهابيــة ضد أ�مريكييــن ومصالح أ�مريكية بما
المتحدة أالمريكية.
في ذلك داخل الواليات ّ
وبالرغــم مــن الخســائر التــي منيــت بهــا هــذه
التنظيمــات إ� ّال أ� ّنهــا أ�ظهــرت مرونــة كبيــرة
وتحــاول االســتفادة مــن المناطــق التــي تقــع
خــارج ســيطرة الحكومــات إلعــادة بنــاء
نفسها.
متقــدم يتحــدى الواليــات
ـس
ـ
ف
منا
ـن
الصيـ
ّ
المتحــدة علــى أ�كـثــر من صعيــد وخاصة على
ّ
الصعيــد االقتصــادي والعســكري والتقنــي،

وهــي تدفع باتجاه تغيير المعطيات العالمية
لصالحهــا .أ� ّمــا روســيا ،فهــي تقــاوم الواليــات
المتحــدة حيثمــا أ�مكنهــا ذلــك علــى الصعيــد
ّ
العالمي
الصراعــات إالقليميــة تســتمر فــي أت�جيــج
أالزمــات إالنســانية ،وتقويــض االســتقرار،
ـدد أالمريكييــن ومصالحهــم .بعــض هذه
وتهـ ّ
الصراعــات إالقليميــة لهــا أت�ثيــر مباشــر علــى
أ�من الواليات المتحدة أك�فغانستان والعراق
وســوريا حيــث تتواجــد القــوات أالمريكيــة،
وبعــض التوتــرات كـتلــك الموجــودة بيــن
قوتيــن نوويتيــن ،الهنــد وباكســتان ،تشــكل
مصدر قلق للعالم.
إ�يران و" إ�سرائيل" أو�مريكا
واســتنادا �لــى التقريــرّ ،
فان العنــف المتكرر
ًإ
بيــن " إ�ســرائيل" و إ�يــران ،ونشــاط القــوى
أالجنبيــة فــي ليبيــا ،والصراعات فــي مناطق

أ�خرى من العالم بما في ذلك أ�فريقيا آو�ســيا
والشــرق أالوســط  -لديهــا القــدرة علــى أ�ن
تتفاقم وتنتشــر .وعالوة على ذلك إف�ن هناك
إ�شــارة إ�لى الجريمة المنظمة والنظام البيئي
حول العالم.
الالفــت أ� ّنــه بالرغــم مــن التنــازالت التــي
ّقدمتهــا إ�دارة بايــدن الجديــدة إليــران خــال
أالشــهر القليلة الماضية إلقناعها بالتفاوض،
إف�ن التقرير يشير إ�لى أ� ّن طهران تبقى مهتمة
في تطوير شبكات خاصة بها داخل الواليات
المتحــدة ،وهــو ما تقوم به ألكـثر من عقد من
ّ
الزمــان .ويعتقــد القائمــون علــى التقريــر أ� ّن
طهران ال تقوم آالن أب�ي من النشاطات التي
تعتقــد المخابــرات أ� ّن مــن شـ أـ�نها أ�ن تــؤدي
إ�لــى إ�نتاج قنبلة نووية بالرغم من الخروقات
التي تقوم بها لالتفاق النووي.
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رمضان في الحضارة العربية اإلسالمية
رمضــان في الحضارة العربية إالســامية”
عنــوان كـتــاب للمؤلــف محمــد رجــب
السـ ّ
ـامرائي يرســم بيــن طياتــه صــورة عــن
شــهر رمضــان فــي ذاكــرة إالنســان العربي
فــي الزمــان والمــكان  ،ويســرد ســيرته
العطــرة فــي المظــان العربيــة القديمــة
والمعاصــرة عــن طريــق التدويــن لهــذه
المظاهر االحتفالية به  ،وتدوين المظاهر
وم�كوالته
االحتفالية بعيد الفطر الســعيد أ
وحلوياتــه فــي أ�كـثــر مــن  22بلــدا عربيــا و
إ�سالميا.
حكايات شــهر رمضــان وافرة فــي المظان
الشــرعية والتاريخيــة والدبية ،وبغية ّ
يلم
أ
ـرد أ�قبــاس
ـ
س
و
ـث
الكاتــب أب�طــراف الحديـ
ّ
ـدا عــن التكــرار
عــن الشــهر المبــارك بعيـ ً
الــذي شــمل أ�غلــب الكـتــب المخصصــة
لشــهر الصيــام ،آ�ثــر الكاتــب فــي مؤلفــه
“رمضان في الحضارة العربية إالسالمية”
أ�ن يعقــد فصــول الكـتــاب للوقــوف علــى
أ�بــرز محطــات الضيف الكريم في ســياحة
شــملت الكـتــب الشــرعية والتاريخيــة
والدبيــة والموســوعات ،إ�ضافة
واللغويــة أ
إ�لــى الحديــث المعاصــر عــن طريــق
التحقيقــات ّ
الحيــة مــع أ�بنــاء الــدول
والســامية إلضفاء الشــمولية في
العربية إ
اســتعراض مشاهد وصور رمضان في هذه
الدول كافة.
قراءة في ذاكرة رمضان
هــذا الكـتــاب “رمضــان فــي الحضــارة
العربيــة إالســامية” محاولــة عبــر خمســة
فصــول وبمباحــث عديــدة ،يرســم للقارئ
الكريم صورة عن شــهر رمضان في ذاكرة
إالنســان العربــي فــي ّالزمــان والمــكان،
ـرد ســيرته العطــرة فــي المظــان
ويسـ ّ
العربيــة القديمــة والمعاصــرة عــن طريــق
التدويــن لهــذه المظاهــر االحتفاليــة بــه،
ويبيــن مالمح الشــهر الكريم في الشــريعة
والدب ودقائق اللغة،
السمحاء والتاريخ أ
عــاوة علــى التركيــز إلظهــار مباهجــه فــي
الموروث الشــعبي مثل العادات والتقاليد
ـد� حيــن
واالحتفــاالت التــي غالبـ ًـا مــا تبـ أ
تعلــن ُغ ّرتــه الكريمــة ،ومازال المســلمون
يحرصــون علــى إ�حيائهــا علــى الرغــم
مــن تبــدل مســيرة إالنســان فــي ّالزمــان
والمــكان ،إ� ّنهــا قــراءة فــي ذاكــرة رمضــان
المتقدة ،ألكرم الشهور العربية.
ّ
مــن “رؤيــة الهــال” إ�لــى “التهانــي
والتبريكات
آ�ثر السامرائي رسم صورة شاملة لرمضان
فــي ســفر الحضــارة العربيــة االســامية.
فعقد خمســة فصول لكـتابه ،توزعت على
ثالثــة مباحث لكل فصل .فعرض الفصل

أالول( :الرؤيــة والتهانــي والتوحيــش)،
وتنــاول المبحــث أالول منــه ( رؤيــة
الهــال) ،ثالثــة عناويــن :هــال رمضــان،
والم�مــون
واللهــم اجعلــه هــال رشــد ،أ
والمصابيــح .وجاء المبحث الثاني ليحكي
عــن (التهانــي والتبريــكات) ،واختــار
موضوعين هما :من القطع النثرية وتهاني
الشــعراء .أ�مــا المبحــث الثالث أف�شــار إ�لى
مبينا مادتين حول
(التوحيش ..الوداع)ً ،
مقطوعــات نثرية ووداع الشــعراء في هذا
الجانب.
والدب
وتنــاول الفصل الثاني (بين اللغة أ
العربــي) ،فــي المبحــث أالول (لرمضــان
ـيرا إ�لــى مواضيــع :رمضــان
والصــوم) ،مشـ ً
فــي اللغــة ،وفــي الصــوم وابــن الجــوزي
والشــهور ،والشــعراء ورمضــان .بينما ركز
المبحــث الثانــي( فــي الفطــور الرمضانــي)
ـيائ عن الفطــور والجــوع والتمر.
ليذكــر شـ ً
وجــاءت ( مفاكهــات الصائميــن) ،عنوانـ ًـا
للمبحــث الثالــث الــذي تضمــن مواضيــع:
مــن المفاكهــات ،ومــع الفقيــه ،أو�شــعب
والجــدي ،والرجل البخيــل ،وبين نصيب
والحوص.
أ
والنفاق والمجالس في رمضان
الجود
إ
أ�مــا فصل الكـتاب الثالث وهو ( :ابتهاالت
يضا قدم
الــروح) ،فتضمن ثالثة مباحث أ� ً
أالول( تــاوة الذكــر الحكيــم)ُ ،لح ْسـ ِـن
التــاوة ،وبســم هللا ،ومعانــي الكـتــاب،
وال تســافروا بالقـ آـر�ن ،فــي حيــن شــمل (
فضائــل رمضــان) ،مــن المبحــث الثانــي
للحديــث حــول بيــان خمــس خصــال،
وموســم خصب للعبادة ،والصيام وصفاء
النفــس ،وتدريــب الصائميــن  ،والعمــرة
أ�يــام الصيــام ،والتســبيح فــي رمضــان،
وتبت إ�ليك ،أو�حداث رمضانية.
وعــرض المبحــث الثالــث ( الجــود
والنفــاق) ،لثالثــة مواضيــع :أ�جــود
إ
النــاس ،وصدقة رمضان وموســم التفطير
والخيرات.
أ�ما(رمضــان فــي ذاكــرة المســلمين) فهــو
عنــوان الفصــل الرابــع في هــذا الكـتاب إ�ذ
اشتمل مبحثه أالول ( المجالس والرحالة
للشــارة إ�لــى أالربعــة عشــر
فــي رمضــان ) إ
موضوعـ ًـا فيــه حيــث تنــاول :المجالــس
العربيــة ،والمجالــس النبويــة ،ومجالــس
الخاصــة والعامــة ،أو�قــدم المجالــس،
والمحاكــي أ�يــام العباســين ،ومجالــس
الحكايــات الشــعبية ،وعــرض المبحــث
الثانــي( رمضــان عنــد الرحالــة) ،لرحــات
ابــن جبيــر ،وابــن جبيــر فــي مكــة وليلــة
أ�هــل الهالل ورحلة ابن بطوطة وفي مكة
والقــدر وختــم القـ آـر�ن والمكيــون وعيــد

الفطر.
وتنــاول رمضــان فــي الــدول العربيــة
والســامية مــن المبحــث الثانــي لتقديــم
إ
صــورة عن عــادات وتقاليد صيــام أ�ربعين
دولــة عربيــة و إ�ســامية ،أ�عقبــه المبحــث
الثالــث (العيــد فــي الــدول العربيــة
والســامية) ليعــرض عــادات خمــس
إ
وثالثين دولة عربية و إ�سالمية الحتفاالتها
بمناسبة عيد الفطر المبارك.
قطائف ابن عربي وزالبية ابن الرومي
وختــم كـتــاب “رمضــان فــي الحضــارة
العربيــة إالســامية” بـ”مظاهــر رمضانية”
عنــوان الفصــل الخامــس ،اذ تنــاول
فيــه “التراويــح والســحور ،وليلــة القــدر
المباركــة ،والحلويــات الرمضانيــة” لثالثة
عشــر موضوعـ ًـا خاصـ ًـا عــن :التراويــح،
والســحور ،أو�يــام النبــي الكريــم،و
المسحراتي ،ونداءات التسحير ،والزمزمي
فــي مكــة ،وابــن نقطــة فــي بغــداد ،وابــن
عنتبة في مصر ،وعند ابن جبير وهورنيكا
وســحور مكة والشعراء والفانوس أو�خرها
حكايــة الفانــوس .ثــم خصــص المبحــث

الثانــي (لليلــة القــدر المباركــة) وفيــه
حديــث عــن القدر في اللغــة ومن المعاني
و إ�حيــاء العشــر أالواخــر ومــن الليالي ليلة
القــدر وتاله المبحــث الثالــث ( الحلويات
الرمضانيــة) ،ليســلط الضــوء علــى ثالثــة
أ�نــواع من حلويات رمضان المعروفة عند
ابــن الجــزار والكنافــة ،والقطايــف :دثــار
مخمل ،والزالبية شبابيك الذهب!
ويســتعرض الكـتــاب بعضــا مــن مالمــح
الشــهر الكريم حيث كان رسول هللا صلى
هللا عليه وســلم اذا دخل شــهر رجب فانه
يرفــع يديــه ليدعــو خالقــه بقولــه الكريــم
“اللهــم بــارك لنــا فــي رجــب وشــعبان
وبلغنــا رمضــان” .كمــا لــم يغفــل الحديث
عــن الحلويــات الرمضانيــة اذ استشــهد
المؤلــف أب�قــوال الشــعراء فــي وصــف
هــذه الحلويــات ،أف�بــو هــال العســكري،
وســعد الدين العربي يصفان في شــعرهما
القطائــف ،فــي حيــن يصــف ابــن الرومــي
الطباخ الذي يقلي الزالبية.
القر�ن وميزان إالسالم
وحي آ
للشــارة ،ولــد الكاتــب محمــد رجــب
إ

السـ ّ
ـامرائي فــي مدينــة ســامراء بالعــراق
وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس آ�داب،
وماجســتير أ�دب ونقــد ،وعمــل محــررا
صحفيــا في جريدة الجمهورية ببغداد منذ
عام .1990
كمــا ســاهم فــي الكـتابــة االذاعيــة حيــث
قدمــت لــه اذاعــة بغــداد  180حلقــة مــن
برنامــج “مــن وحــي القـ آـر�ن الكريــم” و
 60حلقــة فــي برنامــج “ميــزان االســام”
وقدمــت لــه اذاعــة أ�بوظبــي  20حلقــة فــي
البرنامج الثقافي الدرامي أ“�عالم آو�الم”.
كما شــارك الســامرائي في الكـتابة أالدبية
والتراثيــة فــي أ�غلــب المجــات العراقيــة
والخليجيــة منــذ العــام  1980وهــو عضوا
فــي اتحــاد أالدبــاء العــرب واتحــاد أالدباء
والكـتاب العراقيين.
صــدر للســامرائي العديــد مــن المؤلفــات
منهــا كـتــاب “علــم الفلــك عنــد العــرب”
“الصايــل صفحــات عن إالبل فــي التراث
أ
و”�بــو حيان التوحيدي
واالدب العربــي” ،أ
إ�نسانا أو�ديبا”.
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حتى مقارنة بمعايير حكام مصر السابقين

دار السالم /متابعة
"اليكونوميســت" البريطانيــة تقريرا
نشــرت مجلــة إ
تحدثــت فيــه عــن صناعــة الترفيــه بشــكل عــام
والفــام بشــكل خاص فــي عهد عبد
والمسلســات أ
الفتــاح السيســي ،حيــث ُتفرض علــى المجال رقابة
غيــر مســبوقة مقارنــة بعهد مبارك أ�و من ســبقه من
رؤساء.
وقالــت المجلة ،في هــذا التقرير ،إ�ن ضابط الجيش
هشــام عشــماوي ،أ�حــد أ�هم المطلوبيــن لدى مصر،
أ� ِعدم في شهر آ�ذار /مارس  ،2020بعيدا عن أ�نظار
العامــة .وبعــد شــهرين ،شــاهد مالييــن المصرييــن
" إ�عدامــه" مرة أ�خرى في مسلســل "االختيار" ،وهو
مسلســل تلفزيونــي عــن إالرهــاب أ�نتجتــه مخابرات
الدولــة .ومــن أ�جــل الترويــج للحلقــة ،قامــت وكالــة
التجســس بتســريب مقاطــع فيديــو حقيقيــة لعملية
إ�عــدام عشــماوي .وقــد ســجل مسلســل "االختيــار"
نســبة مشــاهدة عاليــة العــام الماضــي خــال شــهر
رمضان ،موسم ذروة إالنتاج التلفزيوني المصري.
والفــام
وذكــرت المجلــة أ�ن صناعــة المسلســات أ
فــي مصر لطالمــا كانت محط أ�نظــار العالم العربي.
تشكل أ�كبر
وخالل القرن العشــرين ،كانت أالفالم ّ
صــادرات البــاد .مــن الربــاط وصــوال إ�لــى بغــداد،
تعلــم العــرب اللهجــة المصريــة المميــزة من خالل
المسرحيات الموسيقية والكوميدية الشعبية.
أ�عطت هذه التجارة مصر نفوذا ثقافيا في المنطقة،
وكانت أ�داة دعائية بالنسبة لحكامها.

عندمــا فتحــت ُدور الســينما فــي ثالثينــات القــرن
الماضــي أ�بوابهــا ،شـ ّـغل الملــك فؤاد أالول شــرائط
إ�خباريــة تــروج لــه قبــل بدء العــروض الســينمائية.
كمــا حــرص الرئيــس جمال عبــد الناصر بــدوره على
الت�كــد مــن تصويــر أالفــام لفســاد النظــام الملكي،
أ
الذي أ�طاح به.
أو�شــارت المجلة إ�لى أ�ن هوس عبد الفتاح السيســي
بالســيطرة علــى مجــال الترفيــه كان كبيـ ًـرا حتــى
مقارنة بالمعايير المصرية .فبعد عامين من إ�طاحته
بـ أـ�ول رئيــس منتخب ديمقراطيا في البالد في ســنة
 ،2013حــذر السيســي نجــوم التلفزيــون مــن أ�نهــم
سيحاســبون إ�ذا لــم تعكس أ�عمالهم صــورة إ�يجابية
عــن الدولــة .قــام السيســي أبت�ميــم وســائل إالعــام
ً
كليــا دون تغييــر االســم وترك رجالــه يتحكمون في
البرامج والمسلسالت التي يتم بثها.
ـد�ت شــركة مملوكــة لمخابــرات
فــي ســنة  ،2016بـ أ
الدولة بشــراء أ�كبر القنوات التلفزيونية الخاصة في
مصــر .ومنــذ ســنة  ،2018أ�نتجت إ�حدى الشــركات
للنتــاج الفنــي
التابعــة لهــا ،وهــي شــركة ســينرجي إ
(منتجة مسلســل "االختيار") ،معظم المسلســات
الكبيرة التي يقع بثها خالل شهر رمضان.
أو�وردت المجلــة أ�ن مصــر لطالمــا مارســت الرقابــة
علــى جميــع القطاعــات .ولكــن فــي عهــد الرئيــس
حســني مبارك ،ســمحت الحكومة بتصوير وحشــية
الشــرطة والفســاد وحتــى المثليــة الجنســية فــي
أالفــام .يقــول المنتجــون إ�ن أالفــام التــي كانــوا

يعتـ ّـزون بهــا فــي تلــك الحقبــة باتــت محظــورة مــن
العــرض اليــوم .بعبارة أ�خرى ،أ�صبحــت إاليحاءات
الجنســية التي كانت شــائعة في الســابق محظورة،
إ�لــى جانب منع تصوير مظاهر الفقر المدقع خشــية
أ�ن يعتقــد أ�حــد أ�ن مصــر بلــد فقير .ويجــب أ�ن ُتقدم
أالجهزة أالمنية دائما في صورة مشرقة.
ّ
يعتقــد النظام أ�ن أالفالم القديمة التي تصور فســاد
رجال الشرطة قد ساهمت في أت�جيج االحتجاجات
ضــد الشــرطة خــال الربيــع العربــي لســنة .2011
ويقــول الدبلوماســي الســابق فــي عهــد مبــارك ،عــز
الديــن فشــير ،إ�ن "النظــام ينظــر إ�لى مــا حدث قبل
عشرة أ�عوام باعتباره فشال ثقافيا".
وذكــرت المجلــة أ�ن أ�فــام الحــرب المدعومــة مــن
الدولة والدراما البوليسية البطولية تحظى بشعبية
كافيــة ،لكــن التلفزيــون المصــري أ�صبح أ�قــل إ�ثارة
لالهتمــام ممــا كان عليــه قبــل االنقــاب .كمــا أ�نــه
يواجــه منافســة متزايــدة .علــى امتــداد ســنوات،
نافســت الدرامــا الســورية والتركية ،التــي تبث عبر
أالقمــار الصناعيــة ،المسلســات المحلية المصرية.
وفــي الوقــت الراهــن ،توجــد مراكــز إ�نتــاج جديــدة
والمارات
فــي أالردن والمملكة العربية الســعودية إ
العربية المتحدة.
تمنــح منصــات البــث مثــل "نتفليكــس" و"شــاهد"
(المملوكــة لمجموعــة " إ�م بــي ســي" الســعودية)
المشــاهدين المزيــد مــن الخيــارات .ومــن ضمــن
الدالئــل التي تشــير إ�لى تراجع القــوة الناعمة لمصر

هي أ�ن جيل أاللفية العربي ال يفهم اللهجة المصرية
مقارنة آب�بائهم.
الت�ثير
أ�كــدت المجلــة أ�ن نظــام السيســي يركز علــى أ
علــى المصريين .يروج مسلســل "االختيار" لمزاعم
مشــكوك فيهــا حــول جماعــة إالخــوان المســلمين،
التــي تقلــدت زمــام الســلطة قبــل السيســي .ويمجد
فيلــم "الســرب" مــن إ�نتــاج شــركة "ســينرجي"
للنتاج الفني الغارة الجوية المصرية التي أ�ســفرت
إ
عــن مقتــل ً 40
جهاديــا وســبعة مدنييــن ً
(علمــا أب�ن
هذا المعطى لم يذكر).
وعلــى حــد تعبير أ�حــد المخرجين فــي القاهرة ،إف�ن
ُصناع أالفالم أ�صبحوا "يستخدمون مواهب أ�فضل
وميزانيــات ونجومــا أ�كبــر .لذلــك حتــى لــو كانــت
مجــرد دعايــة ،فمــن الواضــح أ�ن الجــودة آ�خــذة في
التحسن".
أو�ضافــت المجلــة أ�ن الجــزء الثانــي مــن مسلســل
"االختيــار" ،الــذي ُيــذاع خــال شــهر رمضــان،
يغطــي مذبحــة رابعــة التــي راح ضحيتهــا مــات
المتظاهريــن التابعين لجماعة إالخوان المســلمين
علــى أ�يــدي قــوات أالمن (تحت قيادة السيســي) في
ســنة  .2013ومن جانبها ،وصفت منظمة "هيومن
الم�ســاة أب�نهــا "واحــدة مــن
رايتــس ووتــش" ،هــذه أ
أ�كبــر عمليات القتــل المرتكبة في حق المتظاهرين
فــي العالــم فــي يــوم واحــد فــي التاريــخ الحديــث".
وبطبيعة الحالّ ،
صور المسلسل أالعمال البطولية
للشرطة.
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 10نصائح رمضانية

قــدم محمــد أ�ميــن سوتشــو ،أ�حــد المنســقين
العاميــن لمنصــة “جيــل القـ آـر�ن” التركيــة 10
نصائــح رمضانيــة هــي عبارة عن توصيــات مهمة
يمكن للفرد والعائلة االستفادة منها خالل شهر
رمضان الكريم .وقال سوتشو أ�ن”شهر رمضان
هــو فتــرة تمضــي فيهــا الحيــاة والوقــت بشــكل
متســارع ،فــي وقــت ضاعــت فيــه إالنســانية في
عجلة مذهلة”.
أ�ضاف سوتشــو أ�ثناء ســرد النصائح رمضانية أ�ن
“شهر رمضان جاء بسحوره و إ�فطاره كهدية من
هللا عــز وجــل للمســلمين ،فهــو شــهر تفتــح فيــه
أ�بــواب الجنــة والمغفــرة وتغلق فيه أ�بــواب النار
وتصفد الشياطين” .و سرد سوتشو 10 ،نصائح
مهمة لتحقيق أ�قصى استفادة من مناخ رمضان
الروحاني ،ولخصها على النحو التالي:

•القر�ن الكريم
آ
قــراءة القـ آـر�ن مــن قبــل جميــع أ�فــراد أالســرة
وتجويــده ،وخاصــة مــن قبــل أالطفــال ،إ�ضافــة
إ�لــى عــدم إ�همال الكـتب الدنيويــة مثل القصص
والشعر .
•الصالة
أت�ديــة الصــاة في موعدها وعــدم أت�جيلها ،وعدم
إ�همــال الســنن مثــل الضحــى والوتــر والســنن
القبليــة والبعدية في الصلــوات ،وكذلك التهجد
والوضوء.
•الدعاء
يجــب خالل شــهر رمضان الدعــاء والتضرع إ�لى
هللا باستمرار ،والحفاظ عليه كعادة يومية.
•الوراد والذكر
أ
اتبــاع نظــام يومــي في التســبيح وذكر هللا ســواء

بشكل فردي أ�و مع أ�فراد العائلة.
•القراءة الثقافية
مراعــاة احتياجــات أ�فــراد أالســرة ،وعقد دروس
ثقافيــة لمدة ســاعة في اليوم ،فــي مجال العلوم
إالســامية (الســيرة ،والتفســير ،والعقيــدة،
والحديث ،إ�لخ).
•العبادات المالية (زكاة ،فطرة ،صدقة)
توزيــع الــزكاة إ�ن وجــدت علــى الفقــراء
والمســاكين ،والتصــدق عليهــم بمــا أ�وســعه هللا
مــن نعمــة على العبد ،ويســتحب أ�ن يكون ذلك
في بداية الشهر الفضيل.
•صلة الرحم
والقــارب والجيران
تفقــد أ�حــوال أ�فراد أالســرة أ
والمعــارف والزمــاء ،ومحاولــة المســاعدة
وتلبيــة احتياجاتهــم في حــدود إالمكانــات .وفي

حــال عــدم إ�مكانية زيارة المنازل بســبب الوباء
الحالي ،يجب االتصال بهم عبر الهاتف.
•ليلة القدر
قضــاء الليالــي المنفردة فــي العشــر أالواخر من
شــهر رمضــان بالعبادة قــدر المســتطاع .و إ�قامة
الصلوات بشكل جماعي مع العائلة إ�ن أ�مكن.
•المعايدة
والصدقاء والمعارف
تهنئــة أالقارب والجيــران أ
في صباح العيد ،واالتصال بهم.
•بعد رمضان
ضرورة بذل الجهد والسعي للحفاظ على جمال
والنسانية.
شهر رمضان بخصائصه الثقافية إ
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فوائد مهمة الستثمار رمضان
بقلم د .رشاد الشين
(شــهر عظيــم مبــارك) وصــف نبــوي رائــع لخيــر الشــهور ...فرمضــان
موســم ربح عظيم ال يضيعه إ�ال خاســر ،وال يقعد عن المنافســة فيه إ�ال
خائــر ،وال يحــرم فضلــه إ�ال شــقي ...وهــذه العظمــة وتلــك البركة يجب
والحــوال ،أو�ن تعــد
أ�ن ُتشـ َّـد إ�ليهــا الرحــال ،أو�ن ترتــب لهــا الظــروف أ
لهــا العــدة أو�ن تشــحذ لهــا الهمة .كان رســولنا الحبيــب صلى هللا عليه
وســلم يشــتاق إ�ليــه وينتظره ويدعــو هللا أ�ن يمد في عمــره حتى يبلغه،
وكان يبشــر الصحابــة الكــرام بقدومــه ويشــجعهم علــى التنافــس فيــه
حتــى يكونــوا مــن الذيــن يتباهى بهــم رب العزة وتحتفي بهــم المالئكة
في الســموات العال فيقول صلى هللا عليه وســلم :أ"�تاكم رمضان شــهر
بركة يغشــاكم هللا فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ،ويســتجيب فيه
الدعاء ،ينظر هللا تعالى إ�لى تنافسكم فيه ،ويباهي بكم مالئكـته أف�روا
هللا من أ�نفســكم خيرا ،إف�ن الشــقي من حرم فيه رحمة هللا عز وجل"
رواه الطبراني ورجاله ثقات (عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه).
ومن أ�جل هذا وجب إالعداد والتخطيط الجيد الستثمار هذه الفرصة
العظيمة ،وبين يدي ذلك نقدم هذه الفوائد المهمة:
وال :حدد أ�هدافك في هذا الشهر الكريم:
أ� ً
أ�قبــل علــى هللا تعالــى بنيــة صالحــة مخلصــة ،وعزيمــة قويــة صادقــة،
وافتــح مــع ربك صفحة جديدة بالتوبة مــن الذنوب والمعاصي ،وجدد
ً
وابد�
يمانا واحتســابا لوجه هللا الكريــم ،أ
النيــة لصيــام شــهر رمضــان ،إ� ً
بوضع أ�هدافك لهذا الموســم العظيم ،واعلم أ�نه :على قدر أ�هل العزم
وت�تي على قدر الكرام المكارم؛ وليكن هدفك الرئيســي
أت�تــي العزائــم أ
هــو تحصيــل التقــوى (لعلكــم تتقــون) ،ويمكــن أ�ن تقســم أ�هدافــك
الفرعية كالتالي:
أ�وال :مــع نفســك .ثانيــا :مــع أ�ســرتك .ثالثــا :مــع أ�رحامــك .رابعــا :مــع
جيرانــك .خامســا :مــع زمالئــك فــي العمــل .سادســا :مع أ�مة إالســام.
ثامنا .... :وهكذا...
سابعاً .... :
للتي:
ثانيا :خطط آ
ً
برنامــج للقـ آـر�ن الكريم بحيث تســتزيد من الكم الهائل من الحســنات
المضاعفــة ،واحــرص علــى أ�ن تختم القـ آـر�ن عدة مــرات ،واحرص على
حفــظ قــدر مــن القــر�ن الكريــم ًّ
يوميــا ،وتنافــس فــي ذلك مــع أ�حبابك
آ
للتشجيع والتحفيز.
برنامج للدعاء حدد مطالبك ،واكـتب أ�دعيتك ،واحرص على ترديدها
فــي هــذا الموســم العظيــم ،واسـ أـ�ل ربــك معالــي أالمــور فهــو الجــواد
الكريم.
•خطط برنامج للتزود من العلم
•خطط للصدقات
•خطط للدعاء لنفسك أو�سرتك أو�هلك أو�حبابك أو�متك
ثالثا :احرص على االستيعاب الفقهي الجيد للصيام آو�دابه:
ً
والسرة بمدارسة آ�داب الصيام وفقهه بطريقة مبسطة
أب�ن تهتم أ�نت أ
فــي بدايــة رمضــان ،أ�و قبــل بدايتــه إ�ن أ�مكــن؛ مــن أ�جــل االســتعداد
للمــر قبــل الممارســة بدون علــم؛ وبالتالــي تالشــي الوقوع في
الجيــد أ
أالخطــاء مع الحرص على الفتاوى لبعض الحاالت الخاصة بالتواصل
مع العلماء.
احرص على أ�ن يكون صيامك في أ�على الدرجات:
 - 1صوم العموم :كـف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.
 - 2صــوم الخصــوص :ك ــف الســمع والبصــر واللســان واليــد والرجــل
وسائر الجوارح عن آالثام.
والفكار
- 3صوم خصوص الخصوص :صوم القلب عن الهمم الدنيئة ،أ
الدنيوية وكـفه عما سوى هللا عز وجل بالكلية.
رابعا :احرص على تشجيع أ�سرتك وتهيئتها الستثمار الشهر الكريم
ً

اعقــد مــع زوجتــك أو�بنائــك لقـ ًـاء أ�سـ ًّـريا تحــت عنــوان (هيــا نســتثمر
رمضان) ،اجلس معهم ،وتشاوروا جميعا عن إ�عداد برنامج لالستفادة
ـكارا ظريفة،
مــن الشــهر الكريم ،حفزهم وســتجد بـ إـ�ذن هللا عندهم أ�فـ ً
واحرصــوا علــى الخــروج بخطــة مكـتوبة ذات وســائل واقعيــة ويمكن
قياسها ومتابعتها.
والماكن
خامسـ ًـا :احــرص علــى زينــة رمضــان الجميلــة بتزييــن بيتــك أ
العامة:
جميعا،
واســتفد مــن ذلــك فــي إ�دخــال البهجــة والســرور علــى النــاس
ً
وخصوصـ ًـا أالطفــال إ�ضافــة إ�لــى نشــر المبــادئ النبيلة ،مثــل الحجاب
بالقر�ن ومواساة المسلمين.
واالهتمام آ
سادسا :احم وقتك في رمضان واحرص على حسن توظيفه:
ً
وقــت رمضــان الغالــي الثميــن الــذي يتضاعــف فيــه أالجــر والثــواب
بالتي:
يتطلب االستثمار الجيد والحماية من الضياع وذلك آ
أ�  -ضع خطة زمنية مكـتوبة الستثمار الشهر الكريم:
.1خطة إ�جمالية للشــهر كله :بحيث تقوم بتوزيع الوســائل التي تخدم
أالهــداف التــي وضعتها على الشــهر كله وتكون مكـتوبة لتتابع نفســك
وال أب�ول.
أو�سرتك فيها أ� ً
.2خطــة يوميــة لتنظيــم الوقــت خــال اليــوم الواحــد :وقــت تجلــس
فيــه أالســرة سـ ًّـويا –ســاعات النــوم– أ�وقــات القــراءة– أ�وقــات الزيارة
–�وقــات مذاكــرة أالبنــاء–  ......وهكــذا؛ هيــا
والتواصــل االجتماعــي أ
ننظم شوئننا ونبتعد عن العشوائية وال نترك أ�نفسنا للظروف.
ب  -ضوابط لحماية وقت رمضان:
.1تجهيــز المتطلبــات الالزمة للمنزل قبل رمضــان قدر إالمكان :مثل
أالطعمة التي يمكن تخزينها.
ـدال من
ـ
ب
ـان
ـ
ض
رم
ـل
ـ
ب
ق
ـا
ـ
ه
وغير
ـس
ـ
ب
مال
ـن
.2شــراء متطلبــات العيــد مـ
ً
تضييع أالوقات الكـثيرة في الزحام في العشر أالواخر.
.3االقتصــاد فــي أالوقــات التــي تقضيهــا أ�مــام وســائل إالعــام حتــى لو
فالعالم بوســائله الجذابــة أ�كول للوقت؛
كنت تشــاهد برامج صالحة :إ
ـدال مــن إالكـثــار فــي مشــاهدة
ـ
ب
ـة
ـ
ح
الصال
والصــل أ�ن تــؤدي أالعمــال
أ
ً
متوازنا مشاهدة صالحة هادفة،
مر
ال
ليكن
نفسك؛
وتحرم
الصالحين
أ
ً

وبــا إ�ســراف وفــي أ�وقــات محــددة .ج ــ -حــاول أ�ن تســتفيد مــن الوقت
الواحد في أ�كـثر من عمل:
مثــل الذكــر أ�ثنــاء المشــي أ�و تــاوة القـ آـر�ن في الســفر أ�و االســتماع إ�لى
القر�ن الكريم ،واحرص على أ�ن تصحب المصحف دائما.
إ�ذاعة آ
سابعا :احرص على التخطيط الجيد للعبادة:
ً
أ�  -إ�يــاك أ�ن تكـثــر مــن الطعام في وقت إالفطــار :فتذهب إ�لى التراويح
ـدا ال روح فيه،
ً
نائما ال تســتطيع التدبر وال التفكر فتكون صالتك جسـ ً
يومــا بعــد يــوم؛ هيــا نحــرص علــى تطبيــق هدي
ـهر
ـ
ش
ال
ـك
ـ
ي
عل
ـع
ـ
ي
ويض
ً
رســول هللا صلى هللا عليه وســلم أب�ن نفطر بعد أ�ذان المغرب مباشــرة
خفيفا
طعاما ً
على تمر أ�و عصير ،ثم نتوجه إ�لى الصالة ،وبعدها نتناول ً
وبعــض المشــروبات ،ثــم نتوجــه لصــاة التراويــح ،ونجعــل الطعــام
ًّ
الساسي بعد التراويح فهذا �فضل ًّ
وعباديا.
صحيا
أ
أ
ب  -احرص على أ�وقات السحر التي تتفتح فيها أ�بواب السماء.
ج  -احرص على حجة وعمرة تامتين كل يوم أ�و على قدر استطاعتك:
باســتثمار الوقــت مــن صــاة الفجر حتى شــروق الشــمس فــي ذكر هللا
تعالى ثم صالة الضحى.
جيدا للعشر أالواخر:
ثامنا :خطط ً
أ�وال :تنظيــم الوقــت وترتيب العمل قدر إالمــكان من أ�جل االعتكاف:
مــع الحرص الشــديد علــى ليلة القدر (يمكن االســتفادة مــن إالجازات
االعتيادية).
ثانيــا :شــراء مســتلزمات العيــد ومالبــس أالطفــال والحاجيــات قبــل
رمضان أ�و على أالقل قبل العشر أالواخر.
ثالثــا :عــدم االنشــغال بالكعــك والبســكويت في أ�يــام العشــر أالواخر:
و إ�ن كان ال بــد فاعــا مــن هــذه العــادة فلتكــن بعيــدا عــن هــذه أاليــام
المباركة ويفضل أ�ن نشتريها جاهزة إ�ن سمحت الظروف أ�و أ�ن نعدها
قبل بدء رمضان أ�و في أ�يام حيض الزوجة إ�ن أ�مكن.
(ســائلين هللا عــز وجــل أ�ن يبــارك لنــا في رمضــان ،أو�ن يكــون محطة
يــزداد فيهــا إاليمــان ،أو�ن نقتــرب أ�كـثر مــن رضا الرحمن لنفــوز أب�على
الجنان أو�ن تتحرر أ�متنا من الطغيان اللهم أ�مين).
وكل عام أو�نتم بخير وتقبل هللا منا ومنكم
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َّ
االقتصادية وسيطرة
األزمة
المحتكرين والمضاربين

دار السالم /متابعة
تعانــي الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة مــن ارتفــاع
االســعار ،الــذي لــه اســباب كـثيــرة ،لكــن الحلــول
تبدو قليلة السباب عدة ،اهمها سيطرة المحتكرين
والمضاربيــن علــى الســوق بعــد انخفــاض قيمــة
الدينار ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،لذا
يجب أ�ن تتم معالجة هذا االرتفاع بكل السبل.
تحــدث مديــر مركــز بحــوث الســوق وحمايــة
المســتهلك الدكـتــور يحيـ ــى البياتــي عــن ارتفــاع
االســعار فقــال« :ان ارتفــاع االســعار ســببه زيــادة
قيمــة صــرف الــدوالر ،اذ كان الســعر القديــم 120
الــف دينــار للمئــة دوالر ،ووصــل االن الــى145
الفــا يعنــي بزيادة  ،% 17فكل المواد في االســواق
المحلية مستوردة بالدوالر ،فالتاجر المستورد لن
يبيع بالطبع بنسبة  % 17بل سيجعلها  % 20خوفا
مــن مضاربــات الســوق ،ولكــي ال يخســر ،ونتحدث
عــن التاجر الصغير ،والمشــكلة ان هذه االضافات
سوف تزداد والمستهلك سيتضرر اوال بزيادة سعر
صــرف الــدوالر وثانيا بزيادة ســعر البيــع  ،فالزيادة
هــي  % 17ولكــن عنــد بيــع الســلع ســتكون % 23
اي ربــع القيمــة ،فــاذا كان ســعر المادة الــف دينار
فسيصبح الفا و 250دينارا في االقل ،والسبب هو
عدم وجود تسعيرة ثابتة ،كون السلعة مستوردة،
اما عن المواد المحلية ،فالصناعة الوطنية لم تبلغ
مســتوى االكـتفاء الذاتي مع العلم ان اغلب المواد
االولية فيها مستوردة».
السبب المستهلك
ولفــت الــى أ�ن «الحل يكمن بارجاع ســعر صرف
الــدوالر الــى  120الــف دينــار للمئــة دوالر ،لكــي
يكــون هــذا المبلــغ مســاندا لعــدم ارتفــاع االســعار
مســتقبال ،وبارتفــاع االســعار ينخفــض مســتوى
معيشــة المواطــن وهــي معادلــة عكســية ،فكلمــا
زادت االســعار قــل مســتوى المعيشــة ،وعنــد
اســتطالعنا لالســواق حاليــا نــرى ارتفــاع االســعار
فيهــا بصــورة غير طبيعية مع العلم انه في كل عام
نــرى ارتفــاع االســعار عنــد حلــول شــهري رمضان
ومحرم مع ان سعر الصرف كان على حاله والسبب
يبد� بتخزين المــواد الغذائية
هو المســتهلك كونــه أ
مــع ان اســواقنا مســتقرة ويحتــاج المســتهلك الــى
التثقيــف فلمــاذا يخــزن المــواد مــع وجودهــا فــي
الســوق؟ وقــد عقدنــا نــدوات عــدة بهــذا الصــدد،
والحل أ�ن تكون لنا منافذ حكومية للبيع وباسعار
معقولــة لنضــع حــدا لجشــع المســتهلك بتخزيــن
المــواد الغذائيــة ،ومنافــذ البيــع الحكوميــة تكــون

قليلــة الكلفــة واســعارها فــي متنــاول المســتهلك
الفقير والمتوسط الدخل ،وان المواطن يعاني من
البطالة التي يصاحبها االرتفاع في االسعار ،لذلك
يعانــي المواطــن كـثيــرا ،والحلول ان تدعــم الدولة
الشــرائح الفقيــرة ،ونحتــاج مــن وزارة التجــارة
تكـثيــف جهودها لزيادة مفردات الحصة التموينية
وصرفهــا باوقاتهــا ومن دون أت�خير وتســعير المواد
الغذائيــة المحليــة والمســتوردة فــي كل المناطــق
بالســعر نفســه ،ومــن دون مضاربــة و يجــب أ�ن
تراقب هذه االسعار».
رقابة التجارة
تحــدث الناطــق الرســمي لــوزارة التجــارة والمديــر
العــام للرقابة المالية محمد حنون فقال« :بســبب
ازمــة كورونــا والتحــدي االقتصادي ودخــول دائرة
الرقابــة التجاريــة والماليــة التابعة لــوزارة التجارة
فــي موضــوع ثقافــة االســواق ومتابعتهــا والحد من
ارتفاع االســعار ،تم اكـتشــاف شــيء مهم جدا وهو
انــه ال توجــد فــي الدولــة اليوم جهــة قطاعيــة تتابع
عملية تســعير المواد الغذائية وبالتالي فالموضوع
مهــم جــدا ،اذ البــد ان تكــون هنــاك جهــة يحددهــا
القانــون وان تكــون امــا وزارة التخطيــط او دائــرة
الجريمة المنظمــة التابعة لوزارة الداخلية ،ونحن
بحاجة الى تشكيل حكومي يحدد االسعار ويعرف
نســبة االرتفــاع ونســبة االنخفــاض والســوق االن
تفتقــر الــى آ�لية تعيين االســعار ،بل حتــى االجهزة
الرقابية عندما تذهب للســوق تواجه مشــكلة عدم
وجــود تســعيرة محــددة ،فالتاجــر هــو مــن يحــدد
االســعار ويضعها من دون رقيب ،وتســعى الوزارة
الــى أ�ن تكون احــدى الجهات القطاعية المســؤولة
عن التســعيرة ،وبالتالي نحن امام مسؤولية كبيرة
في أ�ن نحدد من هي الجهة ،او تكون دائرة الرقابة
التجاريــة هــي المســؤولة عــن تحديــد االســعار،
واالزمــة االقتصاديــة وضعتنــا امــام اهميــة وجــود
قطاع حكومي يتابع االسعار».
البطاقة التموينية
واكــد حنــون أ�ن الــرز العنبر الــذي وزع في الحصة
مؤخــرا جيــد ،وكل مــن يشــكو من عــدم صالحيته
عليــه أ�ن يراجــع الرقابــة االقتصاديــة والرقابــة
الشــعبية علــى االنترنــت وموقــع الوزيــر وموقــع
الناطــق الرســمي واالعــام وكل هــذه القطاعــات
معنيــة بالمتابعــة والتدقيــق ،وفي رمضان ســنجهز
اربع مواد اساســية هي (الســكر ،الزيت ،الطحين،
الــرز مــع الطحيــن الصفــر) ووصلنــا االن لنســب
متقدمــة فــي التجهيــز ،وقريبــا ينتهــي ملــف تجهيــز

حصة رمضان بالكامل ،وكانت ســابقا تخصيصات
الــوزارة مــن الموازنــة هــي ( )793مليــار دينــار وال
تكـفــي اال لوجبتيــن فقط للعام هذا ،لكننا ســنوزع
اربع وجبات خالل العام ونؤكد كلما أت�تينا االموال
نوزع مفردات البطاقة التموينية».
االرتفاع المفاجئ
قــال الخبيــر االقتصادي باســم جميــل انطوان عن
ارتفــاع االســعار فقــال« :هــذا االرتفــاع المفاجــئ
للــدوالر وانخفــاض قيمة الدينار العراقي وبالنســبة
التــي تتجــاوز امكانيــات الطبقــات الفقيــرة وهــي 5
و ، % 23اثر في السوق ،وفي كل الطبقات الفقيرة
والمتوســطة حتى انه اضعف القوة الشــرائية لهذه
الطبقــات ولالســف اســتغلت بعــض الطبقــات
الطفيليــة هــذه الزيــادة ،فــزادت عليهــا بنســبة
ربمــا  % 50تحــت حجــة ارتفــاع الــدوالر وانخفاض
الدينار ،ما احدث شلال اقتصاديا في السوق ،ولكن
الطبقات غير المضمونة والتي ال تتســلم راتبا وهم
يعملــون فــي القطــاع الخــاص ويبلــغ تعدادهم (8
ماليين) نسمة او اكـثر ،هي التي تعاني ويجب عند
تخفيض العملة ان يكون لدينا قطاع انتاجي كبير
واســع محلي يســتطيع ان يســد الثغرات وحاجات
الســوق ويصدر البضاعة ،لكي تتم منافســة الســلع
والمنتجــات االجنبيــة الخارجيــة ،ولكــن ال توجــد
لدينا االن ســلع وبضائع للتصدير بنســبة 85 - 81
 %من القائمة االســتهالكية ،اذ ان االدوية والســلع
االخرى مســتوردة من الخارج ،ما اثر بشــكل كبير
فــي االســعار ،وكل الســلع كما نعلم هي مســتوردة
بالدوالر.
حلول
وبيــن انطــوان «بمناســبة حلــول شــهر رمضــان
المبــارك وللتخفيــف عــن كاهــل الطبقــات الفقيرة

فعلــى الحكومــة أ�ن توفر اما ســال غذائية للفقراء
او تطــرح ســلع وبضائــع وزارة التجــارة باســعار
مدعومــة او أ�ن تنعــش االســواق المركزيــة وتطــرح
ســلعا لتنافــس وتــؤدب التجــار الفاســدين او تعيــد
فتــح الجمعيــات التعاونيــة المدعومــة للطبقــات
الفقيرة والموظفين من الدرجات الدنيا».
َّ
الحيوانية
الثروة
كما تحدث الناطق الرسمي لوزارة الزراعة الدكـتور
حميــد النايــف بشـ أـ�ن أت�ثيــر ارتفــاع االســعار فــي
المنتــج الزراعــي فقــال« :ان أت�ثيــر االرتفاع شــمل
ايضــا قطــاع الدواجــن ،امــا الخضــراوات والفواكه
فاســعارها بالدينــار العراقــي وفــي الحقيقــة هنــاك
ايـ ٍـاد ومحتكــرون ومضاربــون فــي االســواق وهؤالء
يحاولــون زيــادة االســعار ونحــن كــوزارة جابهنــا
هــذا االمــر وتــم تشــكيل لجنة فــي الــوزارة لمتابعة
االســعار ،اما الطماطم فهناك فجوة لمدة  15يوما
وهــي فتــرة انتهــاء الموســم ،واســتوردنا الطماطــم
لتخفيــض االســعار ،كون موســمها قــد انتهى ،ومنذ
ســنتين لــم نفتح باب االســتيراد للطماطــم ،ولكن
هــذه حالة اســتثنائية ،ونحن كــوزارة حاولنا زيادة
المحاصيــل الزراعية ولكــن وجود التهريب يجعل
الفــاح يعــزف عــن الزراعــة ،وعملت الــوزارة على
تشــكيل لجنــة لتحديــد اســعار الدواجــن لكــي ال
نســتوردها ونحمــي هــذا القطاع بمــا يرضي كال من
المســتهلك والمنتــج ،ولنوفر الدجاج للمواطن في
وب�ســعار ميســرة ،ولدينــا معالجــات
شــهر رمضــان أ
لتخفيــض االســعار وتتابــع اللجنــة عملهــا وتضــع
آ�ليــة للتســعيرة ،امــا المحاصيل الزراعيــة فاللجنة
تدخل السوق وهي التي تضع االسعار باالتفاق مع
االجهزة االمنية».
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َح َ
َّ
عراقيان يديران مباريات كأس االتحاد اآلسيوي
كمان
دار السالم /بغداد
سـ ّـمت لجنــة الحــكام فــي االتحــاد
آالســيوي لكــرة القــدم الحكميــن
الدولييــن (زيــد ثامــر وميثم خماط)
لتحكيــم منافســات بطولــة أ�نديــة
أك�س االتحاد آالسيوي.
وقــال رئيــس لجنــة الحــكام فــي
الهيـ أـ�ة التطبيعيــة ،عالء عبد القادر
فــي بيــان صحفــي ،إ�ن" االتحــاد
ـميا يفيــد باختيــار
ـعارا رسـ ً
تلقــى إ�شـ ً
الحكمين "زيــد ثامر وميثم خماط"

زيدان :أنا مدرب محظوظ وأشعر
بالفخر لتدريب ريال مدريد

يــوم أو�عمل ،وربح هؤالء الالعبون
دار السالم /وكاالت
ً
أ�كــد الفرنســي زيــن الديــن زيــدان ،الكـثيــر ،ألنهــم يريــدون دائمــا
المديــر الفنــي لفريــق لاير مدريــد ،المزيــد ،ونحن نعــرف كيف نعاني
جاهزيــة فريقــه لخــوض مباراتــه ونفــوز" .وحــول إ�مكانيــة تجديــد
ضــد خيتافــي ،أالحــد ،وذلــك
ضمن منافســات الجولــة الـ 33من
الدوري إالسباني لكرة قدم.
وقــال زيــدان ،خــال المؤتمــر
الصحفــي" :نحــن جميعــا ســعداء
بالفريق ،أو�نا ســعيد جدا كمدرب،
ويتبقــى أ�مامنــا  10مباريات خالل
 30يوما ،وســعيد لكوننا نقاتل في
جميع المسابقات".
وعــن أ�عظــم ميــزة لــه كمــدرب،
أ�جــاب :أ"�ســتمتع بمــا أ�فعلــه كل

عقده ،كشــف زيزو :أ"�نا ســعيد من
أ�جــل اســتمرار فلورينتينــو بيريــز
رئيســا للنــادي ،وال أ�حــد يعــرف
مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك ،فيمكن

أ�ن تحصــل علــى عقــد لمــدة  4أ�و 5
ســنوات وترحــل غــدا ،أ�و العكــس
توقــع لســنة واحــدة وتبقــى لفتــرة
أ�طول ،فهذا ال يعني أ�ي شيء".

قطر تكشف عن برامج لتوفير اللقاح
لجميع الحاضرين في كأس العالم

دار السالم /متابعة
أ�علــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الخارجيــة القطــري ،الشــيخ محمــد بــن عبــد
الرحمــن آ�ل ثانــي ،عــن وجــود برامــج قيــد
التطويــر لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين
في أك�س العالم ،المقررة في قطر .2022
أو�كــد الشــيخ محمد بــن عبد الرحمــن آ�ل ثاني،
أ�ن "قطــر مســتعدة جيــدا لتثبــت للعالــم أ�ن
إب�مكانهــا اســتضافة أك�س العالــم ،2022
والقيــام بــه بشــكل مميــز ،وهــذه هــي خطتنــا
"ك�س العالم
بالفعــل منــذ البدايــة" ،وقــال إ�ن أ
فــي قطــر ســيكون أ�ول حــدث ســعيد بعــد وباء
كورونا والعزلة" ،مشــيرا إ�لى أ�ن "ذلك يشــكل
فرصة رائعة للعالم".
أو�وضــح "كنــا نتفــاوض ونتحــدث إ�لــى منتجــي

الت�كــد مــن أ�ن كل
التطعيمــات حــول كيفيــة أ
شخص يحضر أك�س العالم قد تم تطعيمه ،لذا
فــي الوقــت الحالي ،هنــاك برامج قيــد التطوير
لتوفيــر التطعيمــات لجميــع الحاضريــن فــي
ون�مل أ�ن نتمكن من اســتضافته
أك�س العالم ،أ

كحــدث خــال مــن فيــروس كورونــا بحلــول
ـد� الوبــاء
العــام  ،2022أ
ون�مــل أ�يضــا أ�ن يبـ أ
فــي االنخفــاض علــى مســتوى العالــم ومــن ثــم
االختفاء".

إلدارة مباريــات بطولــة أ�نديــة أك�س
االتحــاد آالســيوي فــي قيرغســتان
للفتــرة مــن العاشــر مــن شــهر آ�يــار
المقبــل وتســتمر لغايــة الحــادي
والعشرين منه".
ـاف أ�ن" الهيـ أـ�ة التطبيعيــة
أو�ضـ َ
تتطلــع بثقــة إ�لــى نجــاح الحكميــن
فــي قيادة المباريات إ�لــى ِّبر أالمان،
ـدا علــى براعــة الحكــم العراقي
أت�كيـ ً
َّ
فــي المحافــل القاريــة ،وقدرته على
الت�لق في المباريات َّ
الدولية".
أ

إقالة مورينيو من
تدريب توتنهام
دار السالم /وكاالت
أ�فــادت أالنبــاء القادمــة مــن إ�نجلتــرا إب�قالة
توتنهــام لمدربــه جوزيــه مورينيــو بســبب
ســوء النتائــج وابتعــاد الفريــق عــن مقاعــد
دوري أالبطال.
ومنــذ وصــول المــدرب البرتغالــي وكان
الهــدف هو إ�عادة الفريــق لمنصات التتويج

والعودة لــدوري أ�بطال أ�وروبا بعد الغياب
الموسم الحالي.
وبحســب "ديفيــد أ�ورنســتين" ،صحفــي
" "The Athleticو"تيليجــراف" وعــدة
مصــادر أ�خــرى إ�نجليزيــة ،توتنهــام اتخــذ
قراره إب�قالة البرتغالي.

"برايثوايت" يتعرض إلصابة
في الكاحل

دار السالم /وكاالت
أ�علــن نــادي برشــلونة إالســباني إ�صابــة
مهاجمــه الدنماركــي مارتــن برايثوايــت
بالتــواء فــي الكاحــل ،ما ســيبعده عن جزء
مــن المشــوار المتبقــي للمنافســة على لقب
الدوري إالســباني "الليغا" .وقال برشــلونة
فــي بيان :أ"�صيب مارتــن برايثوايت العب
الفريــق أالول بالتــواء فــي الكاحــل خــال
المــران اليــوم .ســيبتعد عــن التشــكيلة

وســيتحدد موعــد عودتــه وفقــا لمــدى
اســتجابته للعالج" .وذكــرت تقارير محلية
أ�ن المهاجم الدنماركي ،الذي أ�حرز هدفين
فــي  11مبــاراة بالــدوري هــذا الموســم،
ســيغيب عــن مواجهــات خيتافــي وفيــالاير
وغرناطة وفالنسيا ،لكن برشلونة أي�مل في
اســتعادته خــال مبــاراة قمــة مرتقبــة أ�مام
أ�تلتيكــو مدريــد المتصــدر فــي الثامــن مــن
مايو المقبل.
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أطباء بأوروبا يطلقون صندوقا وقفيا لمشاريع في فلسطين
أ�علــن تجمــع أالطبــاء الفلســطينيين فــي أ�وروبــا ،أالحــد ،إ�طــاق صنــدوق
وقفي لضمان ديمومة المشاريع الطبية الريادية في فلسطين.
وفــي إ�شــهار افتراضــي بســبب تداعيــات فيــروس "كورونــا" ،قــال رئيــس

التجمــع الدكـتور رياض مشــارقة ،إ�ن "هذا الصنــدوق الوقفي ،حلقة مهمة
في مسلســل المشــاريع التي يشرف عليها تجمع أالطباء الفلسطينيين في
أ�وروبا" .أو�ضاف أ�ن "الهدف أالساس من هذا الصندوق ،هو المساهمة في

الغارديان :عشرات المهاجرين

الحفــاظ على حياة إالنســان وصحته ،وذلك عبــر تغيير الواقع الصحي في
مجتمعنا اســتراتيجيا ,بحيث يمكن المجتمعات المنكوبة بشكل عام من
للمراض".
االعتماد على كوادرهم الطبية في التصدي أ

"عسير" السعودية تكتسي

ماتوا غرقا بسبب تأخر اإلنقاذ بالبياض بعد تساقط كثيف للبرد
كشف تقرير لصحيفة "الغارديان"
البريطانية أ�ن عشــرات المهاجرين
ماتــوا غرقــا ،بعــد أ�ن تخلــت
الســلطات إاليطاليــة والليبيــة عــن
إ�نقاذهــم فــي عــرض البحــر أالبيض
المتوسط.
وبحســب تســجيالت مســربة ،فقــد
تلقى خفر الســواحل الليبي صباح
يــوم  16حزيــران /يونيــو ،2017
مكالمــة هاتفيــة مــن مســؤول فــي

خفــر الســواحل إاليطالــي أ�خبــره
فيهــا أ�ن  10زوارق لمهاجريــن
تواجــه خطــر الغــرق قبالــة الميــاه
الليبيــة .وقــال خفــر الســواحل
الليبــي حينهــا إ�نــه أ�نقــذ العديد من
المهاجريــن المنكوبيــن ،لكــن
بيانــات جمعتهــا المنظمــة الدولية
للهجــرة قالــت فيهــا ،إ�ن 126
شــخصا لقــوا مصرعهــم غرقــا فــي
عرض البحر.

وتظهــر وثائــق أ�ن المســؤولين
إاليطالييــن حاولوا االتصال ب ــخفر
الســواحل الليبــي عــدة مــرات،
لكــن فــي كـثير مــن أالحيــان كانت
النتيجــة ســلبية ،حيــث فقــدت
الســلطات إاليطاليــة فــي النهايــة
االتصــال بالــزوارق ،ليتبيــن بعــد
أ�يام أ�ن  146شــخصا بينهم أ�طفال
ونساء حوامل غرقوا في البحر.

اكـتســت منطقــة عســير الواقعــة فــي الجنــوب الغربــي مــن المملكــة العربيــة
السعودية ،باللون أالبيض ،بعد تساقط حبيبات َالبرد بشكل كـثيف.
وذكــرت وكالــة أالنباء الســعودية "واس" الســبت ،أ�ن عددا مــن المحافظات
والمراكــز في منطقة عســير ،شــهدت هطــول أ�مطار غزيرة إ�لى متوســطة ،إ�لى
جانب زخات كـثيفة من البرد.

