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بـــحث رئــــيس اجلــــمـــهــــوريـــة فـــؤاد
مـــعــصــوم مـع مــســؤولي مـــحــافــظــة
الــسـلـيــمـانـيــة االوضـاع الـســيـاسـيـة
انيـة خالل زيارته واالنتـخابـات البـر
التي تـستـغرق ايام عـدة للـمحـافظة .
وقـــال مــــصـــدر لـ (الـــزمـــان) امس ان
(معصوم وصل الى السليمانية وعقد
اجـــتـــمـــاعـــا مـع مـــســـؤولي االحتـــاد
الوطني الكردسـتاني لبحث االوضاع
الــســـيــاســيـــة وكــذلـك االنــتـــخــابــات
ـقــرر اجـرائـهــا الـسـبت ـانــيـة ا الــبـر
ـــقــــبـل). ولم يــــتــــسن لـ (الــــزمـــان) ا
احلــصـول عــلى مـعــلـومــات اضـافــيـة
اخرى بشـأن االجتـماع الذي عـقد ب
معـصوم ومـسؤولي احلـزب برغم من
ـتكررة بـعدد من النواب. االتصاالت ا
ـتـحـدث وعـلى صــعـيـد مـتــصل رأى ا
ــــكــــتـب االعالمـي لــــرئــــيس بــــأسم ا
الــوزراء ســعــد احلــديــثي ان االنــبــاء
الـتي حتـدث عـن وجـود ضـغـوط عـلى
وظـف منـتـسبي الـقـوات االمنـيـة وا
في اقــــــلــــــيم كــــــردســــــتـــــان مـن اجل
الــتـصــويت جلــهـة مــعـيــنـة مــخـالــفـة
للقوان وتعرض مرتكبيها للمساءلة
. وقــال احلــديــثـي في تــصــريح امس
انـه (تـــتـــوارد أنـــبـــاء بـــشـــان وجـــود
ضغـوط يتـعرض له مـنتـسبـو القوات
األمـنـيـة ومـوظـفـو الـدولـة في االقـلـيم
من قبل أطراف تـابعـة ألحزاب معـينة
وتـخـويـفهـم بإنـزال عـقـوبـات بـحـقهم
كالنـقل والفصل و ذلك إلرغـامهم على
) مشيرا الى التصويت بـاجتاه مع
ان (هـذه اإلجـراءات ان صـحت فـإنـها
مــخــالـــفــة خــطـــيــرة لــلـــقــوانــ وان
الـقــائـمـ عـلـيـهــا سـيـتـعـرضـون الى
ــســاءلــة  فــواجب اجــهــزة الــدولــة ا
ضـمـان نـزاهـة االنـتـخـابـات واحـترام
( حــريـة و ســريـة اقــتـراع الــنـاخــبـ
ـواطـنـ إلى (عـدم االكـتـراث داعـيـا ا
ثـل هذه الـتهـديـدات و سنـقف مـعهم
ـــارســــة حـــقـــهم ونـــســـانـــدهـم في 
االنتـخـابي بكـل حريـة وحسـب قنـاعة
كل منـهم). وفي محافـظة كـركوك نفت

مفوضية االنتـخابات تعييـنها خمسة
ـكـون مــوظـفـ بــنـظـام الــعـقــود من ا
الـــكــــردي. وقــــال مــــســـؤول عـالقـــات
ـفــوضـيـة بـاحملـافـظــة عـبـد الـبـاسط ا
خــــورشــــيـــــد في تــــصـــــريح امس إن
(مفوضـية انتـخابات احملافـظة لم تقم
بتعي خمسة مـوظف بنظام العقود
من االكراد الن التـعي كـان في بغداد
ـستـقلة فـوضيـة العلـيا ا وبأمـر من ا
لالنــتــخــابـات) الفــتــا الى أن (اتــهـام
ـفـوضـيـة احملـافـظة اجملـلس الـعـربي 
ووصـــفــــهــــا بـــأنــــهــــا تـــدار مـن قـــبل
االنفصالي مخالف لـلحقيقة كما أن
حتركـات الـبيـشمـركـة في قرة هـنجـير
وليالن أمـر ال يعـنيـنا بل عـائد لـقيادة
عــمــلـيــات فــرض الـقــانــون) عــلى حـد
تــعــبــيـــره. مــطــالــبـــا  (االبــتــعــاد عن
الـــتـــشــكـــيـك وكـــيل االتـــهـــام التـــمــام
ــانـــيــة بــصــورة االنــتــخــابـــات الــبــر
حــضــاريــة تــنــقل لــلــعــالم مــا يــجـري
ـفـوضيـة في بـشـفـافـية) مـؤكـدا أن (ا
احملافـظة  مـستـقلـة بحـسب الدسـتور
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ـنـظــفـات وبـعـد  الـكـشف ـادة ا ضـبط  12شـاحـنـة مــحـمـلـة 
الدقـيق من قبل جلنة الكشف الكمركي على اإلرسالية تب ان
مـواد الـتـنـظـيف مـنـتــهـيـة الـصالحـيـة حـيث  اخـفـاء الـتـاريخ
احلـقــيـقي ووضع تـاريخ صالحـيـة جــديـد عـلـيـهـا).واشـار الى
(اتـخاذ االجراءات الـقانونـية بحق اإلرسـالية) واوضح الـبيان
ان (هذه الـعملية النوعية تأتي ضمن احلملة الكبيرة والواسعة
ال العام التي تـقوم بها الهيئة للـحد من التهريب واالضرار با
وتـكــاتف كــافــة اجلــهـود مـن قـبل االدارة الــكــمــركـيــة رغم كل
الـصــعـوبـات والـضــغـوط الـتي تــواجـهـهم). والــقت قـوات الـرد
السـريع الـقبض عـلى اربع عـنـاصر خـطـيرة من تـنـظيم داعش
ـوصل.وقال الـناطق بـاسم وزارة الداخـليـة اللـواء سعد غرب ا
مـعن في بيان امس  ان (فوج الرد السريع األول  – سوات -
 الــتـابع لــقـيــادة شـرطـة مــحـافــظـة نـيــنـوى وبــنـاءً عــلى تـعـاون
ــواطــنـ الــقت  الــقـبـض عـلى أربــعــة عـنــاصـر خــطــيـرة من ا
ـطـلـوبـ قضـائـيـاً بـعـدة جرآئم عـصـابـات داعش اإلرهـابـية وا
ـادة 1/4 جـنــائـيــة والـصــادر بـحــقـهم مــذكـرات قــبض وفق ا
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انـفـجـرت عبـوة نـاسـفـة في مـنطـقـة بـروانـة بنـاحـيـة أبي صـيدا
.وقال التـابعة حلافظـة ديالى وادت الى استشهـاد ثالثة مدني
مصدر في شرطة احملافظة في تصريح امس ان (عبوة ناسفة
انـفـجــرت في مــنـطــقـة بـروانــة أسـفــرت عن اسـتــشـهــاد ثالثـة
) وأضاف أن (قـوات الـشـرطـة نـقـلت جـثث الـضـحـايا مـدنـي
إلـى دائرة الـطب الـعـدلي باحملـافـظـة). وأعلـنت الـهـيئـة  الـعـامة
للـكمارك في مركز كـمرك الشالمجة عن ضـبط مسافر عراقي
بـحــوزته مـواد مــخـدرة). وقــال بـيـان امـس انه (بـالــتـعـاون مع
ركز مـادة مخـدرة مع مسـافر عراقي شرطـة الكـمارك ضـبط ا
ـهـربة ـواد ا كانت فـي مالبـسه الـداخلـيـة وقـد  حـجـزه مع ا
وحتويـله الى اجلـهـات اخملـتصـة التـخـاذ اإلجـراءات القـانـونـية
بـحـقه) وأشـار الـبـيـان الى ان (الــهـيـئـة  تـقـود حـمـلـة مـنـظـمـة
وصارمة وبالتعاون مع اجلهات الرقابية االخرى للحيلولة دون
نـافذ دخول كل انـواع الـتهـريب والـغش التـجـاري عن طريـق ا
احلـدودية الى العـراق حفاظـا على سالمـة اجملتمع) وتابع ان
(الهـيئـة اعلـنت ايضـا عن  ان مركـز كمـرك طريـبيل احلدودي
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل تـــســاقط امـــطــار
رعـديـة وتصـاعـد لـلـغـبـار ابـتداءا
من يوم غـد االثـن  مـشـيرة الى
ان درجـات احلــرارة سـتــنـخـفض
قـلــيال .وقـالـت الـهــيـئـة فـي بـيـان
تلقته (الزمان ) أمس أن (الطقس
نطقة الـوسطى اليوم االحد في ا
 سيـكـون غائـمـا جزئـيـا الى غائم
مع تــســاقط زخــات مـطــر رعــديـة
بعـد الظـهـر كمـا يتـصاعـد الغـبار
في امـاكـن مـتـعــددة مـنـهــا فـيـمـا
سـيــكـون الـطــقس في الـشــمـالـيـة
غـــائـــمـــا جـــزئـــيــــا الى غـــائم مع
تــســاقط امــطــار تــكــون رعــديـة)
نـطـقة واضاف ان (الـطـقس في ا
اجلنـوبيـة سيـكون غـائمـا جزئـيا
واحـــيــــانـــا غـــائـــمـــا مع فـــرصـــة
لتـسـاقط زخـات مطـر رعـديـة ليال
كـمـا يـتـصـاعـد الـغـبـار في امـاكن
متعددة منـها).واوضح البيان ان
نـطقـت الـوسطى (الطـقس في ا
واجلــنــوبــيــة لــيــوم غــد االثــنــ
سيكون غائما مـصحوبا بتساقط
امـطـار وحـدوث عـواصف رعـديـة
كـمـا يـتـصـاعـد الـغـبـار في امـاكن
مــتـعــددة مــنـهــا فـيــمــا سـيــكـون
الــطــقس في الــشــمــالـيــة غــائــمـا
مـــصــحـــوبــا  بــتـــســاقـط امــطــار
مـــتــوســطـــة الى غــزيـــرة الــشــدة
وحــــــدوث عـــــواصـف رعـــــديـــــة)
واوضـح الــــبـــــيــــان ان (درجــــات
احلــرارة ســتــنـخــفض قــلــيال عن
اليوم السابق وقد شهدت  البالد
ــاضـي تــســاقط خالل نـــيــســان ا
امــــطــــار غــــزيــــرة وخــــاصــــة في
ــــــنــــــطــــــقــــــتــــــ الــــــوســــــطى ا
ـنـبئ واجلـنـوبــيـة).فـيـمــا تـوقع ا
اجلــوي الـتــابع لــلـهــيـئــة صـادق
عـطيـة عـلى مـوقـعه في الـتواصل
ــاذج االجـــتــمـــاعي ان (إتــفـــاق 
يـة لتنبؤات االمطار الطقس العا
جــمـيــعـهــا تـضع مــنـاطق شــمـال

الـــعـــراق بــــقـــائــــمـــة الــــســـيـــول
والــفــيـــضــانــات خالل االســبــوع
اجلـــاري  بــســبـب حــالـــة جــويــة
متـوقع تـأثيـرها أبـتـداءً منـتصف
االســبــوع) مــحــذرا مـن (تــشــكل
السـيول والفـيضـانات خـصوصا
مــــــنــــــاطـق االوديــــــة ومـن  قـــــوة
الـــعــــواصف الـــرعـــديـــة وزخـــات
االمطـار وتـسـاقط حبـات الـبرد -
احلــــالــــوب-  بـــســــبب تــــصـــادم
تيـارات رياح مـختـلفة. امـا  باقي
مدن البالد فتـتراكم االمطـار فيها
ـذكورة وتـكـون كـميـاتـها لـلمـدة ا
مـا بـ خـفيـف الى مـعـتدل ولـكن
ــنـع هــذا من مـــفــاجـــئــآت في ال
بــــعـض االمـــاكـن تــــكــــون خـــارج
الـتــوقــعـات) واوضح صـادق ان
(الــتـــوقــعــات تــشـــيــر الى فــرص
تـشــكل عـواصف تــرابـيــة بـسـبب
نشاط للـرياح في مناطق مـختلفة
من مـــدن وسط وجـــنـــوب الـــبالد
مــنــتــصف االســبــوع او نــهـايــته
والتي قد تـسجل سرعـتها حسب
خــرائط الـــريــاح مــا بــ 50-70
كيـلو مـترا في الـساعـة في بعض
ــــنـــاطـق) . وشـــهــــد االســـبـــوع ا
اضي  تـساقط امطـار ليـلية مع ا
حـدوث زوابـع رعـديــة صـاحــبـهـا
انخفـاض بدرجـات احلرارة.وقال
بـيـان سابق لـلـهـيـئـة ان (الـطقس
ــــنـــــطــــقـــــتــــ الـــــوســــطى في ا
واجلـنوبـيـة شـهد تـسـاقط امـطار
غزيرة في بعض االماكن وحدوث
زوابـع رعــــديــــة فــــيـــــمــــا كــــانت
اجلنوبيـة غائما جـزئيا الى غائم
مـع زخـــات مـــطـــر مـــتـــفـــرقـــة مع
انــخــفـــاض في درجــات احلــرارة
الى مـعـديـتـهـا الـسـابـقـة ). فـيـمـا
ضــرب زلـــزال بــقــوة  5.9 درجــة
. عــلى مـقــيـاس ريــخـتــر الـفــلـبـ
وقال بـيان امس ان ( زلـزاال بقوة
 5.9 درجــــــــة ضـــــــــرب ســــــــاحل
كــاتــانـدوانــيس شــعــر به ســكـان
بعض مـناطق العـاصمـة مانيال).
وتـــســــبب ثـــوران بــــركـــان جـــبل
(كـــــيـالويـــــا) في واليـــــة هـــــاواي

األمريكية في سلسلة من الزالزل
من بــيـنــهـا أقــوى زلـزال يــضـرب
الــــــواليــــــة مــــــنــــــذ قــــــرابـــــة 40
عاما.وطلبت السـلطات االمريكية
ـــقـــيــــمـــ عـــلـى الـــســـاحل مـن ا
اجلـنــوبي الـشــرقي جلـزيــرة بـيغ
أيـالنــــــد إخالء مــــــنــــــازلـــــهـم مع
استـمرار تـدفق احلـمم البـركانـية
وانبعـاث غازات كـبريتـية. وقالت
دنـية االمـريكـية هيـئة  اخلـدمـة ا
فـي بــــــيــــــان امس  إنـه (حــــــدثت
شـقـوق في ثالثـة شـوارع وإنـهـا
ـقــيـمـ إخالء طـلـبـت من بـاقي ا
مـسـاكنـهم) واضـاف ان ( بـركان
كــيالويـا يــعــد من بــ الـبــراكـ
األشــد نـشــاطـا فـي الـعــالم وبـدأ
ثورانه بعـد سلسـلة زالزل مؤخرا
فــــقــــد  دمــــرت مــــنـــازل عــــدة في
اجلــــزيــــرة مـع انــــدفــــاع احلــــمم
البـركـانيـة لتـصل إلى ارتـفاع 30
ـدة مـتــرا وانـقــطـعت الــكـهــربـاء 
ـــنــاطق في وجــيـــزة عن بــعض ا
جزيرة بـيغ أيالند بـعدما ضـربها
قـياس زلزال بـلـغت قوته  6.9 
ريـخـتـر).و شـهـدت بـاكـسـتـان في
ــاضي الــثـالثــ من نـــيــســـان ا
أعـلى درجــة حـرارة تـســجل عـلى
كـوكب األرض خالل الـشـهـر عـلى
2 اإلطـالق إذ وصــــــــلـت إلى 50

درجة مئوية.
وقــالت هــيــئــة األرصــاد اجلــويـة
الباكـستـانية في بـيان ان ( درجة
احلرارة سـجلت في مـدينـة نواب
شاه رغم أن درجات احلرارة في
ـاضي بـاكـسـتـان خالل الـشـهر ا
تــــتــــراوح بــــ  18و 29درجـــــة
مئوية) ونقل البـيان عن اخلـبير
في األرصاد اجلـويـة كريـستـوفر
ــمــكن أن تــكــون بــرت إنه (مـن ا
درجـة احلــرارة الـتي ســجـلت في
باكسـتان هي أعلى درجـة تسجل
فـي نــــيــــســــان عــــلى األرض وان
درجـة احلــرارة الـتي ســجـلت في
 2001 فـي ســـــــــانــــــــــتـــــــــا روزا
ــــكـــســـيـك ووصـــلت إلى 51 بـــا

درجة). 

v²  ÃöŽ vM³²¹ “«e³ «

WO bB UÐ ÎUÐUB
X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

اســـتــجــاب رئـــيس مــجـــمــوعــة
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد االعالم ا
الـبـزاز السـتـغـاثـة والـدة الـفـتى
ـصـاب بــالـصــدفـيـة حـســوني ا
وتـعــهـد  بـاتـمـام عالجه.وكـانت
واطنة سناء من سكنة منطقة ا
عــويـــريج بــاطـــراف بــغــداد قــد
اسـتغـاثت بالـبزاز عـبر بـرنامج
(كالم الـناس) الـذي تـقدمه قـناة
(الــشـرقـيـة) بـعـد ان عـجـزت عن
ـريض تـامــ الـعالج لـولـدهـا ا
فال مـعـيل لـها ولـعـائـلتـهـا التي
تــــضم فـــضـال عـــلى حــــســـوني
طـفـلـت سـوى طـفل اخـر يـعمل
في بيع الشاي باجور يومية .
ونقل مقـدم البرنـامج الى عائلة
حــــســـــوني حتـــــيــــات الــــبــــزاز
وتـوجـيـهه بـتــأمـ احـتـيـاجـته
فــضال عــلى الــعالج.و عـرض
حـســوني الـبـالغ من الـعـمـر 17
سـنـة على جلـنـة طبـيـة لتـحـديد
ــســتـعــصــيـة الــعالج حلــالـته ا
الـتي رافـقـته مـنذ والدتـه والتي
كانت من مـضاعـفاتـها الـتصاق
اصابع اليـد مع بعـضها واكدت
اللـجنة ان عالج احلـالة كان من
ريض في ـفتـرض ان يـبـدأ وا ا

سن السنتـ  و ارتأت اللجوء
الى الــعالج بــالــلــيـزر والــعالج
الـطــبـيـعـي.وعـبـر حــسـوني عن
فــــرحـــته بـــالـــتــــفـــاتـــة الـــبـــزاز
مـؤكـدا(اشـعـر وكـأني في حـلم 
كــــــنـت دائــــــمـــــــا اتــــــمـــــــنى ان
تــزوروني) واصــطـــحب مــقــدم
الــبـــرنـــامج الـــفـــتى حـــســـوني
ووالـدتـه  الى الـســوق لــتــأمـ
مـالبس قـــطـــنـــيــة اوصـى بـــهــا
االطـباء له فـضال عـلى شـراء ما
تـمـناه الـفـتى ووالـدته وتـضمن
جـــهـــاز (مــوبـــايل)  وغـــســـالــة
مالبـس وســــــريـــــرا ومــــــولـــــدة

كهــرباء . 

داعـيـا وعــمـلــنــا هـو وفـق الـقــانـون) 
الكـتل السيـاسيـة  الى (الوقـوف صفاً
ـــــفـــــوضـــــيـــــة الجنــــاح واحـــــداً مع ا
االنتـخابات لـلحـد من اي تزوير). الى
ذلك  اكــد رئـيـس االدارة االنـتــخـابــيـة

رياض البدران عـدم وجود اية عوائق
راقبة احمللية تمنع مشاركة شبـكات ا
من مـراقـبـة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابيـة في
يوم االقـتـراع .وقـال البـدران في بـيان
امس ان (مــا تــداولـتـه بـعـض وسـائل
االعالم من بـيــانـات او اشـارات لـفـرق
ـتخذة راقبـة عن بعض االجراءات ا ا
ـراقب احملـلـي لـبـطـاقـة بـشـأن جــلب ا
الناخب االلكترونية طويلة االمد التي
حتمل صـورة شخصـية له او قـصيرة
االمــد الـتي ال حتــمل صــورة هـو كالم
غـيـر دقـيق) مـشـيــرا الى ان (مـجـلس
ـراقب ضمن فوض قـرر اعتماد ا ا
راقبة بـغض النظر عن امتالكه فرق ا
تــــلك الــــوثـــائق وفـق اآللـــيــــات الـــتي
ـفـوضـيـة من خالل نـظـام اتـخـذتـهــا ا
راقب احمللي رقم  3 لسنة 2018 ا
واجــــراءات االعــــتــــمـــاد) وتـــابع  ان
ـفـوضيـة اتـخـذت جمـلـة تـسـهيالت (ا
ـراقبة الـدولية واحملـلية واخر لفرق ا
يــوم لـتــقـد الــطــلـبــات هـو الــثالثـاء

قبل). ا
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افـتـتــحت وزارة الـشـبــاب والـريـاضـة امس الــسـبت مـلــعب الـنـجف
صممة للملعب الدولي بحضور نحو ثالث  الف متفرج وهي سعة ا
. وشـهد حفل االفتتاح حضور وزير الشباب والرياضة عبد احلس
عـبـطان ومـحـافظ الـنـجف لـؤي الـياسـري وامـ عـام مـجـلس الوزراء
مـهدي الـعالق وعـدد من الشـخصـيـات الريـاضيـة والعـامـة. وانطـلقت
مـباراة استعراضيـة ب جنوم العراق السـابق وجنوم نادي النجف

السابق ايضا.
ولم تـعكـر عاصـفة تـرابيـة اجواء احـتفـالية كـبرى رفـعت فيـها االعالم
ـشجع فيما نـقلت عدد من الفضائيات الـعراقية وترددت هتافات ا

ــلـعب. وكـانت الـوزارة قـد اعـلـنت عن نـفـاد االحـتـفـال مـبـاشـرة من ا
تذاكر حفل االفتتاح بالكامل.

ـلـعب نـقـلة نـوعـيـة في تـهـيـأت البـنى الـتـحـتـية ويـشكـل تدشـ هـذا ا
لـريـاضة كـرة الـقـدم كـما يـعـزز حـضـور العـراق في احملـافل الـدولـية
سـتقـبل. وكان ـنح امكـانيـة له القـامة مـباريـات دوليـة اخـرى في ا و
مـلعب البصرة الدولية وكربالء الدولي قـد شهدا مباريات ومنافسات

دولية.
وقـدم جمـهور الـنجف ونـظيـره القـادم من احملافـظات صـورة مرشـقة
ـنـاسـبــة مـهـمـة من هـذا لاللـتـزام بـضـوابـط الـتـشـجـيع واالحــتـفـال 

الــنوع.

سعد البزاز 
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{ الهـاي (أ ف ب) - اعـلنـت منـظـمة حـظـر االسلـحـة الكـيـميـائـية امس  ان
خبـراءها انهوا اخذ عـينات من مديـنة دوما حيث يـشتبه في هجـوم كيميائي
نـظمـة في بيـان "ان االنتـشار اضي. وقـالت ا مفـترض في نـيسـان/ابريـل ا
ـنـظـمة ـهـمـة التـحـقـيق في دومـا بـسـوريـا انتـهى". وكـان فـريق ا االسـاسي 
وصل الى سوريا في  14 نيـسان/ابريل. و تبرير تاخر عمليات التحقيق
فترض في دوما في 7 اساسـا بدواع امنية.ويشتبه ان الهجوم الكيميائي ا
ــنـظــمــة ان "حتــلـيل نــيــسـان/ابــريل اوقع  40 قــتــيال عـلـى االقل. وقــالت ا
كن ان يـستغـرق ثالثة الى اربعة اسـابيع على االقل" مـضيفة انه العـينات 
كن حتـديد جدول زمـني لنشـر تقريـر" البعثـة. واضافت " نقل "حالـيا ال 
الـعـيـنـات الى مـخـتـبـرات مـنـظـمـة حـظـر االسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة" في ريـشـيك
ـنـظـمة في بـضـواحي الهـاي "قبل نـقـلـهـا الى عـدة مخـتـبـرات مـعتـمـدة من ا
العالم". وكان الهجوم الكيميائي الذي اتهم الغربيون دمشق بتنفيذه ذريعة

لهجوم ثالثي من واشنطن ولندن وباريس على منشآت سورية.
نظمة الى دوما وهو واتهم الـغربيون روسيا مرارا بعرقلـة وصول مفتشي ا

ما تنفيه موسكو بشدة واصفة االتهامات بانها "ال اساس لها".
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ــصــريــة أن أعــلـــنت دار اإلفــتـــاء ا
الـــرؤيــة الـــشـــرعــيـــة لـــهالل شـــهــر
بـارك ستكون يوم  15من رمضان ا
ايـار اجلـاري فـيـمـا اكـد مـصـدر من
ديـــوان الـــوقف الـــســـنـي ان جلـــنــة
ـبارك مـراقـبة رؤيـة هالل رمـضـان ا
سـتـكـون في مـساء  29 من شـعـبان
ـصــدر لـ(الـزمـان ) اجلــاري .وقـال ا
أمس أن (جلنة الرؤيـة تراقب مساء
التـاسع والعـشرين مـن شعـبان غرة
رمــضـان وفي حــالــة تـعــذر الــرؤيـة
تــقــرر الــلــجــنــة اكــمــال عــدة شــهـر
شـــعــبــان ويــكـــون بــدايــة رمــضــان

احلـسـابــات والـتـقـديـرات الــفـلـكـيـة
والثانية عن طـريق الرؤية الشرعية
وإســتــطالع هالل الــشــهــر اجلــديـد
ــنـــاظــيــر بــالـــعــ اجملــردة أو بـــا
وبـالرغم من أن احلـسابـات الفـلكـية
أصــبــحت دقــيــقــة جـدا وأقــرب الى
الـواقع لـكن مـعــظم الـدول الـعـربـيـة
واالسـالمــيــة تـــعــتــمـــد فى حتــديــد
بــدايــات الــشــهـور الــهــجــريــة عـلى
نـتـيـجـة الـرؤيـة الـشـرعيـة من خالل
ـعـتـمـدة التى اللـجـان الـشـرعـيـة وا
يــــتـم ارســــالــــهـــــا الى كـل االمــــاكن

رتفعة لتحري االهلة). ا
واوضح الــبــيــان ان ( احلــســابــات
الــــفـــلــــكـــيــــة اكـــدت أن يــــوم رؤيـــة

ــبـارك الــيــوم الـذي يــلـيـه ).فـيــمـا ا
اكـدت عــدد من الـدول الــعـربــيـة من
بــيـــنـــهــا  الـــســـعــوديـــة واالمــارات
والــكـويـت وقـطــر وسـلــطــنـة عــمـان
ومــصـر ان  مــوعــد أول أيــام شــهـر
رمــضــان وفى كل الــعــالم االسالمى
ـنــتـظـر مـن اجلـمـيع . ــوعـد ا هـو ا
وقــال بــيـان امس انـه (مع غـرة أول
أيـام شـهـر رمـضـان  الـفـضـيل تـبـدأ
رحـلـة رائعـة لـلـمسـلم غـايـته وهدفه
مـنــهـا الــفـوز بــرضـا اخلــالق ونـيل
اجلــنــة وان يـــكــون من ورثــة جــنــة

النعيم).
واضــــاف انه (يــــتم حتــــديــــد غــــرة
الشـهر بـطريـقتـ األولى عن طريق

وإســـتــطـالع هالل شـــهــر رمـــضــان
ســـيـــكـــون يـــوم الــثـالثــاء  15ايــار
ـوافق  29 شــعــبـان وان اجلــاري ا
احلـسـابـات الـفـلـكـية تـتـوقع انه فى
هـذا الـيـوم سـيــتم مـشـاهـدة الـهالل
وسيكون أخر أيام شهر شعبان عن
 29 يـومـا وعلـيه يـكـون مـوعد أول
أيـــام شــهـــر رمـــضــان فـــلـــكـــيــا فى
الــســعـــوديــة واالمــارات والــكــويت
وقـطـر وسلـطـنـة عمـان ومـعظم دول
الـــــعـــــالـم هـــــو يــــــوم االربـــــعــــــــاء
ـــــــــوافق  16ايـار  اجلــاري هـذا ا
وفلكيـا ايضا سيكـون شهر رمضان
لـهـذا العـام كـامال بعـدد أيـام ثالث

يوما).

فؤاد معصوم 


