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مشهد من لعبة احمليبس في مقهى بخانق

ــمـثل { لـوس اجنــلـوس  –وكــاالت - حتــدث ا
ويل سمـيث بطل فيلم عالء الـدين جمللة فارايتي
عن الـتـحديـات الـرئـيـسـيـة الـتي واجـهـوهـا إبان
إعـداد الـنـســخـة اجلـديـدة من فــيـلم عالء الـدين
(ان حتـديـا تـمـثّـل في الـبـحث عن طـريق إلبـعـاد
شبح الـسأم عبر إضفاء ما يجعل العرض يبدو
مـختـلفـا عن الـنسـخة الـكرتـونـية وجـذْب انتـباه
شاهـدة شيء جديد وخـاص).ويبدو أن النـاس 
فيلم عـالء الدين فاق تـوقعات مـعظم النـقاد بعد
سـيل من اآلراء اخملـتلـطة وفـقـا لتـقـرير لـلبي بي
سي فـقــد مـنـحت صــحـيـفــة الـغـارديـان الــفـيـلم
جنمت اثنت من خمسة جنوم قائلة (إن عالء
الـدين ال يـسـتـطـيع أن يـعـيـد اجلـني مـرة أخرى
لـــلــمـــصـــبـــاح وأنـه فـــشل في الـــتـــعـــبـــيـــر عن
الـسـحــر).أمـا اإلنـدبــنـدنت فـقــد مـنـحت الــفـيـلم
اجلــديـد أربع جنــمـات واصـفــة إيـاه(بـأنـه فـيـلم
صــاخب فــاق الــتــوقــعــات ويــنــاسب احلــفالت
الـسيـنـمائـيـة الصـباحـيـة).وقالت اإلنـدبـندنت)إن
فكـرة إعادة تقـد عمل ناجح قـد التي كانت
تـثـيـر الـسـخـريـة قـد انـقـلـبتْ عـمال مـبـهـرا عـبر
وسيقى الالفتة واجلهود الذكية مـيز وا اآلداء ا
اخلاصة). بـينما سلكت التـلغراف طريقا وسطا
وأعطت الفيلم ثالث جنمات قائلة(إذا ظننتم أن
اخملــرج غـاي ريـتـشي لـن يـضـيف شـيــئـا لـعـالم
ديــزني اجلــمـيـل فـأنــتم مــخــطــئــون).وأضـافت
التلـغراف(فيلمه عالء الديـن األخير في سلسلة
ـة هو فـيلم فانـتازيا إلعادة جتسـيد أعـمال قد
موسيقية حافل بألوان خالبة في محاولة جادة
-لــكن لم تــصـادف قــدرا كـبــيــرا من الـنــجـاح-
لتـحـسـ نـسـخة  1992الـكـارتـونـيـة). وال يزال
فــيــلم عالء الــدين مــحــتــفــظــا بــســحـر قــصــته
ن أقــبـلـوا عـلى بـشـهــادة مـرتـادي الـســيـنـمـا 
مشـاهدته بـأعداد كـبرى في األسـبوع األول من
عرض التـجسيد احلي لنسخة ديزني الكرتونية
الــتي صــدرت عـام .1992واســتــطــاع الــعـرض
الذي يـخرجه غـاي ريتـشي إحراز أكـثر من 86
مــــلـــيــــون دوالر في أيــــامه الــــثالثــــة األولى في
أمـريــكــا. وأبـطــال الـنــسـخــة اجلــديـدة هم: ويل
ســــمـــــيث فـي دور اجلــــنّـي األزرق الــــذي أدّاه
بـصـوته في الـنسـخـة الـكـرتـونـيـة الـراحل روب
ـولـد مـيـنـا ـصـري ا ـمــثل الـكـنـدي ا ولـيـامـز وا
ـاكر الـذي يدّعي أنه مسـعود في دور الـوسيم ا
أمـير لـيـحظى بـالـتفـات يـاسمـ التـي جتسّـدها

نعومي سكوت.
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األديب والـبـاحث االردني صـدر له كـتـاب بـعـنـوان (حُـزمة
من حـصـاد قـلمي) ويـقع في  288 صـفحـة وهـواإلصدار

لحم. احلادي عشر 
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ــــــــلــــــــتــــــــقـى االذاعي رئــــــــيـس ا
والتـلفزيـوني زار الكاتب الدرامي
شــوقـي كــر حـــسن في مـــنــزله
بالـكرادة لالطـمئـنان عـلى صحته
بــعــد جنـاح عــمـلــيـة الــقــلب الـتي

خضع لها مؤخرا.
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رسامة الكاريكاتير البحرينية  منحتها مؤسسة ابن رشد
لـلفـكـر احلر جـائـزتهـا هـذا الـعام  الـتي تـوجّهت الخـتـيار
فـنـان كـاريـكـاتـيـر انتـقـد بـأعـمـاله كـافـة أنـواع الـسـلـطات
ـقبل ويقـام حفل تـسلـيم اجلائـزة في اخلامس من تـموز ا

. في برل
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ـنتج تـامـر مرسي صـري كـشف انه تـعاقـد مع ا ـمـثل ا ا
عــلـى مــسـلــسـل رمــضـانـي لــعـام 2020 مــشـيــرا الى ان

مرسي هو منتج مسلسل زلزال الذي يعرض حاليا.

ـتــحــدث الــســابق لــلــحــكــومــة الــعــراقــيـة ســمــته وزارة ا
اخلارجيـة سفيراً للعـراق في سلطنة عمـان.وتلقى امنيات
االوسـاط الـسـيـاسـيـة والـدبـلـومـاسـيـة بـالتـوفـيق فـي عمـله

اجلديد.

الفجر 3.22
الظهر 12.07
غرب 07.07 ا
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(اللهـم إني أسألك من اخلـير كـله عاجـله وآجله مـا علمت
منه ومـا لم أعـلم وأعـوذ بك من الـشـر كـله عـاجـله وآجله
مـا عـلـمت مـنه ومـا لم أعــلم الـلـهم إني أسـألك اجلـنـة ومـا
قـرب إلـيهـا مـن قول أو عـمـل وأعوذ بـك من الـنـار وما
ـا قـرب إلـيــهـا من قـول أو عــمل الـلـهـم إني أسـألك 
سـألك مـنه مـحـمـد صـلـى الـله عـلـيه وسـلم وأعـوذ بك
ا اسـتعـاذ منه مـحمـد صلى الـله علـيه وسلم الـلهم

مـا قـضـيـت لي من قـضـاء فــاجـعل عـاقــبـته لي رشـدا).
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الصحفي العراقي تلقى االمنيات
من االسـرة الصحفـية واالعالمية
بالـشـفـاء العـاجل بـعـد رقوده في
ـرض ــسـتــشــفى لــلـعـالج من ا ا
وقـد غـادر سريـر الـعافـيـة بعـنـاية

الله ورعايته.
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ـوهــوبـة الـشـبـابـيـة . وفي لـلـطـاقـات ا
وقت الحق عـمــلت في تــلـفــزيـون قــطـر
كــمــؤلف وعــازف عـــلى الــة اجلــلــو ثم
اكـمـلـت دراسـتي الحـصل عـلى شـهـادة
ــوسـيــقى الــبــكــالـوريــوس مـن قـسـم ا
بـكـلــيـة الـفـنــون اجلـمـيـلــة في جـامـعـة

بغداد .
{ وهل تــفـرغت لــلـكــتـابــة والــتـالــيف ضـمن

وسيقي ? اختصاصك ا
- نعم قمت بتاليف عدة كتب في مجال
وسيـقى واالنشاد والـتي خصـصتها ا
ـعـدة ـنــاهج ا وزارة الــتـربـيــة ضـمن ا
ـوسيـقـية  خـصـيصـا لـقـسم الفـنـون ا
ـوسـيـقي واضــافـة الى اخـتـصــاصي ا
ــوسـيــقى شــاركت بــاعــداد وتــالـيـف ا

الـتـصـويـريـة لسـت مـسـرحـيـات مـنـها
مسـرحيـة النون اخـراج كاظم الـنصار
والــــرداء االحـــــمـــــر جلــــبـــــار جــــودي
واالحــتـجـاجـيـة لـكـاظم الـنـصـار كـذلك
مسرحية بدرية خملـرجتها ليلى محمد
ونـشـاز حملمـد عـمـر  ومسـرحـيـة حلم
الغفيـلة لليلى مـحمد التي شاركت في
مـهـرجـان الـقـاهـرة  لـلـمـسـرح الـعـربي
سرحية على جائزة افضل وحصلت ا

عمل متكامل .
{ حــــالـــــيــــا مــــاهـي مــــشــــاريــــعـك ضــــمن

اختصاصك ?
- احـضـر االن لعـمل مـوسـيـقي خاص
بـفـيـلم قـبـضـة حـواء لـلـمـخـرج مـحـمد
االمارة كـذلك لدي االن صـولوات لاللة

اجلــــلــــو  54صــــولــــو دولـي وعــــربي
وتـلــقـيت مــؤخـرا دعــوة من مـهــرجـان

ية . اذربيجان للموسيقى العا
وسيقى في العراق ? { كيف ترى واقع ا
- لالسف في الـعـراق اليـوجـد تـقـسـيم
وتـــنــظــيم وتـــدريب لــصــنـــاعــة طــالب
مـتــمـكـن.ولـكن مــا يــسـعــدني ان  احـد
طـلـبـتي في قـسم اجلـلـو وهـو الـطـالب
اكـرم رؤوف هــو حـالــيــا احـد اعــضـاء
ـانيـا ويـشـرف عـليه االوركـسـتـرا في ا
ي يوآو الـذي قال له"الذي الفـنان العـا
درسك الـــعــزف عـــلى آلــة اجلـــلــو هــو
ي".وانا اتمنى دوما ان اجد استاذ عا
طـلـبـتي مـبـدعـ ومـتـمـيـزين عـلى الـة

اجللو .

ـفرق الـشـاعر االردني ضـيفه بـيت الـشعـر في مـحافـظة ا
والـشـاعـر زيــاد الـسـعـودي بـامــسـيـة شـعـريــة رمـضـانـيـة

عاني. أدارها الكاتب جروان ا

الـطبـيب اجلراح الـعـراقي ضيـفه منـتدى الـصيـد الثـقافي
تنـبي في محاضـرة بعنـوان (عملـيات جراحة على قاعـة ا

القلب والتحديات).
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بــــرزت طــــاقـــات بــــاهــــرة فـي مــــجـــال
ـوسيـقى الـعـراقيـة من خالل االعـمال ا
ــوسـيــقـيـة ـؤلــفـات ا الــتـلــحـيــنـيــة وا
ــشــهـد لــتـســجل حــضــورا الفـتــا في ا
ـــــوســـــيـــــقي  ( الـــــزمـــــان ) و خالل ا
جتوالـها في مـعهـد الفنـون اجلمـيلة -
ـوسـيـقـيـة بـغـداد وفي قـسم الـفــنـون ا
ـوســيـقي ولـيــد غـازي فـرمـان الـتـقت ا
ــوســيــقى وســالــتـه عن بــدايــاته فـي ا

فأجاب قائال:
وسيقية - تخرجت في معهد الفنون ا
ببغداد ونلت درجة جيد جدا وحصلت
عــلى تــفـوق من الــعـشــرة االوائل عـلى
عهد حتتم دفعتي  وبعد تخرجي من ا

عـلـي خـدمـة الـعـلم والنـني مـتـمـيـز في
ـــوســـيــــقى  اخــــتـــيـــاري مـــجــــال ا
ــوســيــقى اجلــيـش الكــمل خــدمــتي
ـدة ست سـنوات وكـنت وقـتـهـا احد و
اعــضــاء الــفــرقــة الــنــغــمــيـة وعــمــلت
ببـرنـامج اصوات شـابة وعـاصرت كل
ـــطــرب كــاظم االجــيــال وعـــمــلت مع ا
وسـيقـية الـساهـر كعـازف في فرقـته ا
وتوفـرت لي فرصـة السفـر الى الكـثير
ي من قـبل ملك من الـبـلدان و تـكـر
االردن عبدالله الثاني وذلك بحصولي

على االقامة الدائمة .
{ وخالل اقامتك في عمان ماذا عملت ?
ـــدارس االردنـــيـــة في - عـــمـــلت فـي ا
ــوســـيــقي اخــتـــصــاص الـــتــعـــلــيـم ا

وسيقى سـامية دائما وأن ا
الـــــــــفـن هــــــــو شـيء فــــــــوق

نطق. العقالنية وا
هـذا وقـد حـضر األمـسـيـة عدد
من الـــفــنــانــ واحلــقــوقــيــ
والصـحفـي وأبـناء اجلـالية

اليمنية.

وال تـتـوانى األنـظـمـــــــــة الـقـمـعـية
عن اســـتــهـــداف أي فــنــان يـــســعى
لـــيـــعــبـــر عن الـــواقع دون تـــزيــيف
وتضع الـعراقيل أمـام أي عمل فني
ــشــاعـر يــســاعـد عــلى االرتــقــاء بـا
واقف وأن الفن اجلـيد ال يعيش وا
طــويال إال في ظـل نــظــام ســيــاسي
يـحـترم احلـريـات وحقـوق اإلنـسان
وحـق اجلــمــيـع في الــتـــعــبـــيــر عن
أنفسهم ومشـاعرهم بعيدا عن

اإلكراه ).
ـــغــربي وأحـــيــا الـــفـــنــان ا
ـوسـيــقي رشـيـد ــؤلف ا وا
غـالم األمـــســـيـــة بـــوصـــلــة
مـوشـحـات صـوفـيـة وقـدود
حـلــبـيـة تـخــلـلـتـهــا جـلـسـة
حــــواريـــة عـن عالقــــة الـــفن
ـان واحلـريـة اكـــدت ان بـاال
ـوسـيـقى في الـنــاس وجـدت ا
بـــحـــثــــهـــا عن الــــله ووجـــدت

ــعـــتــقالت) و قـــالت كــرمــان ان وا
(األنـظـمـة الـقــمـعـيـة تـدرك أن الـفن
مــــــحـــــرض عــــــلى رفـض الـــــظــــــلم
واالنــتـصــار لـلــكــرامـة اإلنــسـانــيـة
ـنع ولــذلك هي تــكـرس جــهــودهــا 
ظـــــهــــور فـن صــــادق حتـت حــــجج
ــارس وذرائع عــدة فــالــفن الــذي 
التضليل على الشعوب وال يتحدث
عن الــواقع بــصـدق هــو انــحــطـاط
وتـهـافت وتصـادم مع قـيم اجملـتمع
وهـكذا يـراد لنـا أن نؤمن بـأن الفن
سالح بـيـد األنظـمـة ولـيس تعـبـيرا

عن الروح اإلنسانية) .
بـــــيـــــنت أنـه ( صـــــورة من صـــــور
حتـــررنـــا لــــذلك ســـعـت األنـــظـــمـــة
الـشــمـولـيــة من خالل سـيـاســاتـهـا
القـائمـة على الـتجـهيل والـتخويف
ــــعــــنى احلــــقــــيــــقي إلى ضــــرب ا
لة من للفــــــــن وحتويله لعملية 
نا العربي اإللهاء والرخص في عا
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حـــذرت الــــنـــاشـــطـــة احلـــقـــوقـــيـــة
والـصـحـفيـة الـيـمنـيـة ذات األصول
الـتركـية احلـائزة عـلى جائـزة نوبل
تـخـف لـلسـالم  توكل كـرمـان من ا
وراء الــــــديـن الــــــذين يــــــقــــــدمـــــون
وصــفـــاتــهم لـــتـــشــويه احلـــريـــــــة
واصــــفـــة ايــــاهم (بــــكـــتــــيــــبـــة من
شاهد تربص الذيـن ال يهتزون  ا
ســحق الـنـاس ورمـيـهم بـالـسـجـون

عتقالت). وا
وقـــالت في أمـــســـيـــة رمـــضـــانـــيــة
حـواريـة حمـلت شـعـارالـروح والفن
ثــــنــــائـــيــــة الــــسالم حــــضــــرتــــهـــا
(الـزمـان)أمس ان (هـناك كـتـيـبة من
ـتــربـصــ الـذين يــتـخــفـون وراء ا
عـــمـــائم بــــيـــضـــا أوســـودا ســـوف
عتادة لتشويه يقدمون وصفاتهم ا
ـشـاهـد سحق احلـريـة وال يـهتـزوا 
الــــنــــاس ورمــــيـــهـم بـــالــــســــجـــون
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عتادة عقد مجلس الصدر جلسته ا
آخــر ثالثـاء من كـلّ شـهـر بــحـضـور
ـفـكـرين واألدبـاء وعـشّـاق عـدد من ا
عـرفة. وحـفـلت اجللـسة الـثقـافـة وا
عطـيات علمـية ونفحـات شعرية 
شـــارك فــــيـــهـــا كـل من  الــــدكـــتـــور
مـــرتـــضى الـــنـــوري نــــائب نـــقـــيب
ـيــ فــرع الــكــرخ واســتـاذ األكــاد
ـوارد الــبـشــريــة والـســلـوك إدارة ا
الــــتــــنـــظــــيـــمـي بـــبــــحث عــــنـــوانه
(التفاوض  –اساسيات وتكتيكات).
وسوي بقصيدة والشاعر محسـن ا
والئية في االمـام علي بن ابي طالب
عــلــيـه الــسالم  والــشــاعــر ســعــدي
ؤمن الشاوي بقـصيدة في أمـير ا
عليه الـسالم .والباحث احملـقق عبد
الـــكــر الـــدبــاغ بـــبــحث عـــنــوانُه:
(الـنـتـاج الفـكـري والـنشـاط الـعـلمي
ـقدسـة  في شهر ديـنة الـكاظـمية ا
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 تشعر بالراحة أكثر تتناغم مع االجواء وتتحرّر من
قيد. يوم السعد السبت.
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 ترددات أزمـتك العاطفية وصل صداها الى االقرباء
لكن االمر على طريق احلل .
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ـصـاحلـة والـتـقـارب كمـا أن قـدرتك تـمـيل إلى روح ا
على التعبير الفتة لالهتمام.
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ـــلـــقـــاة عـــلى عـــاتـــقك  خـــفف مـن كـــاهل األعـــبـــاء ا
وخصص وقتاً أطول للرياضة.
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ـبـادىء التـي يتـمـتع بـهـا الـشـريك تـشـكّل مـنـطـلـقاً  ا
لعالقة مستقبلية متينة.
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 قـــد يــكـــون هــذا الـــيــوم مـــنــاســـبــاً لـالســتـــثــمــارات
هنية وطرح االفكار ووضع الشروط. والنقاشات ا
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 تـوفّر لك الفـاكهة مـزيداً من الـفيتـامينـات الضرورية
وهي افضل من االدوية.
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 بـعض الـتــفـاؤل قــد يـكـون دافــعـاً إلى مــصـاحلـة مع
الشريك وعودة األمور إلى طبيعتها .
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 اجلـوّ مـربك ومـعـقـد لـذا عـلـيك الـتـروي واالسـتـراحـة
وعدم خوض ميادين صاخبة. رقم احلظ.2
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 قـلق بشـأن أحد افـراد العـائـلة جـراء إصابـته بوعـكة
صحية مفاجئة يصيبك بألم حاد في الرأس.
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ال جتـازف وال تــخـالـف الـقــوانـ مــزاجك مـتــقـلب ال
زاح .يوم السعد اخلميس. يتحمل ا
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 تُدير أعـمالك بنشاط وحيويّة ولن تتوقّف طويالً امام
العقبات رقم احلظ . 6
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اشطب  الكلمات ادناه
كن بكافة االجتاهات و
شطب احلرف اكثر من
مرة لتحصل على الكلمة

طلوبة: (بحيرة ا
عربية):

افالم  –دريد حلام –
احلدود  –ادوار –

مسوح  –تمثيل  –فنون
 –ابداع  –حفلة –

اهتمامات  –تبر  –ودع
 –براك  –فلم  –لوح –

معرض  –حرف  –رسم
 –جحر  –جرد  –ماج.
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أقــامت دار الـثـقــافـة والـنــشـر الـكــرديـة نـدوة
حـوارية بعنـوان (فلسفة الـعبادة في شهر
رمـضـان)  ضيـفت فـيهـا الـدكتـور أحـمد
الـياسري الذي قال(العبادة من الناحية
الــلــغـــويــة تــعــني اخلــضــوع والــتــذلل
والـطـاعـة لشيء بـقـصـد تعـظـيـمه وهذا
ــعــنى ال يــجـوز إلّــا لــله ســبـحــانه وتــعــالى وهـذا ا
يـتـحـقق في بعض الـعـبـادات التي يـتـقـرب بهـا اإلنـسان
إلى الـله وخير ذلك في الصالة) مشيراً وفقا لصفحة وزارة
الــثـقـافــة في (فـيـســبـوك) إلى ان (شــهـر الـفــضـيـلــة هـو تـدريب
ثـابـرة وتهـذيب الـعـواطف وفيه يـتـعاون اإلنـسـان علـى الصـبـر وا
الـناس بـعضـهم مع بعض فـيتـواضع الغـني على مـستـوى الفـقيروإن
ـطهـرة للنـفس البـشريـة من الدنس والرجس خالل (من أهـم الوسائل ا
بـارك هو اإلمـساك عن الـطعـام وما يـرافقه من عـبادات شـهر رمـضـان ا
سـواء كــانت من صالة وتـسـبـيـح وتـهـلـيل وتـمــجـيـد ومـنـاجـاة وتالوة

القران وكف النفس واجلوارح عن األذى).
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نـظم البـيت الثـقافي في خـانقـ جولة
قاهي واالماكن العامة في ثقافية في ا
خــانـقـ لــلـوقـوف عــلى واقع االلـعـاب
الــشــعــبــيــة في الــقــضــاء خـالل شــهـر
بـارك .حيث بـدأت الساحات رمـضان ا
حبي وعشاق اللـعبة الشعبية تـزخر 
ــتـوارثـة فـي خـانـقـ اال وهـي لـعـبـة ا
واجـتـمع الشـباب احملـيـبس الشـهـيرة 
لــيــنــضــمـوا حتـت فـرق شــعــبــيــة لـكل
دينة وجودة في ا االحـياء السكنية ا
وتــتـقــابل لـتــخـفى عــنـدهم ذلك الــكـنـز
الـصـغـيـر في سـواعد بـشـريـة  وما ان
عــجـز اخلـصـم من اخـذ الـضــالـة حـتى
يـعم الفرح والغـناء البغدادي واالقوال
احلـماسية في السـاحة داللة على فشل
احملاولة وانهم اقوى  واذا بالشخص
الــســاعي لـكــشف (احملـبس) يــتـحــسـر

عـــلى فـــرصـــة اخــرى كـي يــصـــحح من
ظــــنـــونه  وقــــد اشـــار احـــد كــــاشـــفي
ـشهورين حس احملـبس في خانق ا
االكــوازي (ان الـضـغــوطـات الـنــفـسـيـة
وضــــغط اجلـــمـــاهـــيــــر يـــفـــرض عـــلى
الـشـخص احلـامل لـلـمحـبس ان تـظـهر
عـــــلــــيه عالمــــات االربــــاك والــــتــــردد 
ويـسعى الى اخـفاء ذلك بـعدة طرق كي
ـــوه الـــكـــاشف انه مـــجـــرد ســـواعــد
مـجوفة).وحتـتضن مـدينة خـانق هذه
االلــعـاب الـرمـضـانـيـة مـنـذ سـبـعـيـنـات
ـاضي وفــقــا لـصــفـحــة دائـرة الــقــرن ا
الـعقات الثقافية في (فيسبوك) ولديها
وجـه ـدربـ وا جـمـهور غـفـير من ا
ــشــاركــ واقــيــمت الــبــطــولــة في وا
قاهي الشعـبية  وحملت اسم احـدى ا
احـد اشـهـر كـاشـفي احملبـس في ديالى

عبد اخلالق مظفر.

بارك ايام قالئـل نُودع رمضـانَ ا بـعد ايام قـليـلة نودع شـهر اخلـير رمضـان احملبة وااللـفة والـكرم 
غفـرة والعتق من بـنَهارِه اجلـميل وليـاليه العـطرة نُودع شَـهْرَ القـرآن والتَّقْـوى والصَّبْـر والرحمـة وا
ؤمن في ليـلة توديع الـشهـر وسحوره االخـير لنـنتـظرعامـا قادما ال قلـب ا الـنار ساعـات واحلزن 
غيب والرحيل في لنستـقبله ونحن وأنتم با صحة وعافية  نعم هاهو هالل الشهر الكر يؤذن با
ان ـغفـرة والطـاعة واال ـبارك بـعد شـهر من اعـمال ا ـقبـلة حـلول ايـام عيـد الفـطر ا االيـام القـليـلة ا
ـقبول بـاذنه تعالـى  في السحـوراالخير لـلشهـر العـظيم شهـر رمضان الـكر الذي حل والـصيام ا
واطن الذي كـان يستـبشر خـيرا بعد ان ـفاجآت الـتي ضاعفت قـلق ا عـلى العراقـي وهو مـحمل با
ـآسي الـتي جلـبهـا لـنا داعش ومـاخـلفه من دمـار مازالت اثـاره بـينـنا  طويت صـفـحات من االلم وا
وكنا نأمل ان نـطوي في شهر رمضان العام احلالي وبهمتنا صفحة  سوداء لنفتح صفحات محملة
واطـن لـتحل باخلـير والـعطـاء لكن اعـداء العـراق مازالـوا يخـططـون ويستـهدفـون امنـيات وامـاني ا
عـلـينـا صفـحـة احلرائق الـتي تاتـي مكـملـة لـصفـحات نـفـوق االسمـاك والدواجن وغـيـرها من الـثروة
ـات مـن االراضي الـزراعـية احلـيـوانـيـة  صـفـحـة احلـرائق الـتي طـالت الـزراعـة لـتـلتـهـم االف الدو
دنـية لـتعـلن خسـائر مـادية ـنشـات ا واطن تـهدف لـتدمـير ا تـلكـات ا ولـتخـتتم الـشهـر حرائـق في 
ـواطن يعـيش بقـلق وخـوف من مسـتقـبل مجـهول لـلـعراق وبـالتـالي تسـلب منه فـرحة فادحـة جتعل ا
بـارك ويقـينـا ان حاالت الـسرقـات في وضح النـهار وفي حتـدي صريح استـقبـال ايام عـيد الـفطـر ا
وسـافـر للـحكـومة واجلـهات االمـنيـة لـتعـيش بغـداد في غيـاب امـني عنـدما يـصول ويـجول اجملـرمون
والقتلة في اواخـر الشهر الكر وحتديـدا في ساعات السحور ليـنفذوا عملياتـهم االرهابية بالسطو
والقتل  نعم مـايحزن قلوبنا ان حاالت الفساد والسرقـات تستمر في ظل تدهور احلالة االقتصادية

نـطقة الـعربـية التي تـتعرض لـتهـديدات علـنية واالمنـية والـسياسـية في عمـوم ا
واطـن يعيش في يـأس وقلق وترقب يـهدد اطفـاله وعائلـته بعدما جتعل من ا
ـواطن ليس له ذاق مـر انـعدام اخلـدمات في الـعاصـمة واحملـافظـات وبات ا
اال ان يـرفـع يـد الـدعـاء ويـبـتـهل الى الــبـاري عـزوجل في الـسـحـور االخـيـر
ـتـآمرين لـشـهـر رمضـان والـدعـوات حلفـظ العـراق وتـخـليـصه من الـقـتلـة وا

والفاسدين .
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الــقــرآن . كــمــا قــدّم كــتــابه األخــيــر
ـــوســـــــــــــــوم ( زوايـــا ومـــرايـــا) ا
هـديـة لـلـحـضـــــــــــور . وهـو اجلزء
اخلـمـسـون من ( مـوسـوعـة الـعـراق

اجلديد).

ـبــارك ). وخــتم اجملـلس رمــضــان ا
بكلمة لراعي اجملـلس السيد حس

مـــحـــمـــد هـــادي
الـصـدر وكـانت
فــي رحــــــــــــــــاب

السيد حس الصدر يلقي كلمته في اجمللس
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توكل كرمان


