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)54 ( ولقد رّصفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل وكان االنسان أكثر
يشء يتأّت��ى من��ه جدل  خصوم��ة بالباطل .) 55 ( وما منع الن��اس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم من ذنوهبم إال أن ياتيهم اإلهالك واالستيصال 
أو يأتيهم العذاب عذاب اآلخرة .  ) 57 ( ومن أظلم ممن ذكر بالقرآن فأعرض 
عن��ه فلم يتفّكر يف عاقبتهام إنا جعلنا عىل قلوهبم أكنة أي متنعهم بأن يفقهوه ويف 
آذاهنم وقرا يمنعهم أن يس��معوه حق استامعه وإن تدعهم إىل اهلدى فلن هيتدوا 
إذا أب��دا فال جيوز منهم اهتداء البت��ة ال حتقيقا ألهنم ال يفقهون وال تقليال ألهنم 
ال يسمعون .) 58 ( وربك الغفور ذو الرمحة لو يؤاخذهم بام كسبوا لعّجل هلم 
الع��ذاب فال يؤاخذهم عاجال مع اس��تحقاقهم العذاب بل هلم موعد يعني يوم 
القيام��ة.) 59 ( وتلك الق��رى عاد وثمود وأرضاهبم أهلكناه��م ملا ظلموا مثل 
ظل��م قريش بالتكذيب واملراء وأن��واع املعايص وجعلنا هلالكهم وقتا معلوما ال 
يس��تأخرون عنه ساعة وال يس��تقدمون فليعتربوا هبم وال يغرتوا بتأخر العذاب 
عنه��م . ) 60 ( مل��ا أخرب رس��ول اهلل ص��ىل اهلل عليه وآله قريش��ا بخرب أصحاب 
الكهف قالوا أخربنا عن العامل الذي أمر اهلل موسى أن يتبعه وما قصته فأنزل اهلل 
عز وجل وإذ قال موسى لفتاه قال وكان سبب ذلك أنه ملا كّلم اهلل موسى تكليام 
فأنزل اهلل عليه األلواح التي فيها من كل يشء موعظة وتفصيال رجع موسى إىل 
بن��ي إرسائي��ل فصعد املنرب فأخربهم أن اهلل قد أنزل علي��ه التوراة وكّلمه قال يف 
نفسه ما خلق اهلل خلقا أعلم مني فأوحى اهلل إىل جربئيل أدرك موسى فقد هلك 
وأعلم��ه إن عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجال أعلم منك فرس إليه وتعّلم 
من علمه فنزل جربئيل عىل موسى وأخربه وذّل موسى يف نفسه وعلم أنه أخطأ 

ْفَنا يِف َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن اإْلِنَساُن َأْكَثَر  َوَلَقْد رَصَّ
��اَس َأن ُيْؤِمُنوا إِْذ َجاءُهُم  ٍء َج��َدالاً }الكهف/54{ َوَما َمَنَع النَّ يَشْ
لِ��نَي َأْو َيْأتَِيُهُم  وَّ ُة اأْلَ ��ْم إاِلَّ َأن َتْأتَِيُهْم ُس��نَّ ُ ��َدى َوَيْس��َتْغِفُروا َرهبَّ اهْلُ
يَن  ِ اْلَع��َذاُب ُقُب��الاً }الكهف/55{ َوَما ُنْرِس��ُل امْلُْرَس��ِلنَي إاِلَّ ُمَبرشِّ
ُذوا  َ قَّ َواتَّ ِذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَ اِدُل الَّ َوُمنِذِريَن َوجُيَ
َر بِآَياِت  ا }الكه��ف/56{ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّن ُذكِّ آَياِت َوَما ُأنِذُروا ُهُزواً
ةاً  َمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلَنا َعىَل ُقُلوهِبِْم َأِكنَّ ��ِه َفَأْعَرَض َعْنَها َوَنِسَ َما َقدَّ َربِّ
َتُدوا  ا َوإِن َتْدُعُه��ْم إىَِل اهْلَُدى َفَل��ن هَيْ َأن َيْفَقُه��وُه َويِف آَذاهِنِ��ْم َوْق��راً
ِة َل��ْو ُيَؤاِخُذُهم  مْحَ َك اْلَغُف��وُر ُذو الرَّ ا }الكه��ف/57{ َوَربُّ ا َأَب��داً إِذاً
وا ِمن ُدونِِه  ْوِعٌد لَّن جَيِ��دُ ��م مَّ ُ ُم اْلَعَذاَب َبل هلَّ ��َل هَلُ باَِم َكَس��ُبوا َلَعجَّ
َمْوئاِلاً }الكهف/58{ َوتِْلَك اْلُق��َرى َأْهَلْكَناُهْم مَلَّا َظَلُموا َوَجَعْلَنا 
ا }الكهف/59{ َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه اَل َأْبَرُح َحتَّى  ْوِعداً مِلَْهِلِكِهم مَّ
َمَع  ا }الكهف/60{ َفَلامَّ َبَلَغا جَمْ َمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَ ُحُقباً َأْبُل��َغ جَمْ

باًا }الكهف/61{  َذ َسبِيَلُه يِف اْلَبْحِر رَسَ َ اَم َفاتَّ َبْينِِهاَم َنِسَيا ُحوَتُ
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االفتتاحية

قال اإلمام احلس��ن )عليه الس��الم(: )َمن ال ُيؤِمن باهلل وقضائه وقدره فقد َكَفر، ومن محل ذنبه عىل ربه 
فقد فجر؛ إنَّ اهلل ال ُيطاع اس��تكراهااً، وال يعطي لغَلبة، ألنه املليك ملا ملَّكهم، والقادر عىل ما أقدرهم، 
ْل بينهم وبني ما فعلوا، فإذا مل يفعل��وا فليس هو الذي جيربهم عىل ذلك، فلو  ف��إن عمل��وا بالطاعة مل َيُ
أجرب اهلل اخللق عىل الطاعة ألس��قط عنهم الثواب، ولو أجربهم عىل املعايص ألس��قط عنهم العقاب، 
ول��و أنه أمهلهم لكان عجزااً يف القدرة، ولكْن له فيهم املش��يئة التي غيَّبها عنهم، فإن عملوا بالطاعات 

ة عليهم(. كانت له املِنَّة عليهم، وإن عملوا باملعصية كانت له احُلجَّ

س��ابقا يقال فهم الس��ؤال نصف اجلواب واليوم نق��ول فهم النصيحة نصف 
االلت��زام هبا ، واما من اليفهم فهي مش��كلته ولكن املش��كلة االكرب من ذلك 
عندما يتحّول الناصح اىل س��بب املشكلة .يف العراق مرت عدة ازمات وكان 
م هلم من نصح ولكن االمهال سواء  يمكن تداركها لو التزم السياسيون بام ُقدِّ
كان بقص��د ام بغريه ام  بتدّخ��ل اجندة خارجية اّدت بنا اىل ما نحن عليه  من 
ازم��ات ، وكأنن��ا نرى اليوم ان هذه االزمات تتلّق��ى الرضبة القاضية عىل يد 
قواتنا املس��لحة الس��يام احلش��د الش��عبي الذي كان له ال��دور املمّيز وخطوة 
السبق نحو هزيمة كيان داعش االرهايب ، ولوال كلامُت املرجعية النابعة  من 
عمق ايامن س��امحة الس��يد السيس��تاين دام ظله بحفظ االسالم واملسلمني  يف 
حزيران 2014 التي اعلنت اجلهاد الكفائي واس��تجاب هلا الغيارى من ابناء 
الش��عب العراقي قبل غريهم مم��ن بيدهم زمام االمور .الي��وم توض قواتنا 
البطل��ة معركة رشس��ة وبمهنية عالية لفت��ت انظار كل املتخّصصني بالش��أن 
العس��كري واحلروب وحتى منظامت حقوق االنس��ان يف كيفية تعاملهم مع 
املدنيني والتي مل يس��بقهم احد م��ن قبل أي جيش يف الع��امل يمعاملة املدنيني 

هكذا.

من حكمفهُم النصحيِة نصُف االلتزاِم بها

يف الت�سليِم اىل اهلل

)عليه السالم(اإلمام الحسين

قال االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(: 
تكون الصنيعة مثل وابل املطر 

تصيب الرب والفاجر.
ويقول أيضااً: ال تعتد بام ال تقدر 

عليه وال تنفق اال بقدر ما تستفيد.
وقال: الغيبة إدام كالب النار.
وله )عليه السالم(: موت يف 

عز خري من حياة يف ذل.



في صفات المتقين

ورد في خطبة المتقين ألمير المؤمنين )عليه السالم(: )َيْعَتِرُف 
َوَلا َيْنَسى َما  َلا ُيِضيُع َما اْسُتْحِفَظ  َعَلْيِه  َأْن ُيْشَهَد  َقْبَل  ِباْلَحقِّ 
َر َوَلا ُيَناِبُز ِباْلَأْلَقاِب َوَلا ُيَضارُّ ِباْلَجاِر َوَلا َيْشَمُت ِباْلَمَصاِئِب َوَلا  ُذكِّ
ُه َصْمُتُه  َيْدُخُل ِفي اْلَباِطِل َوَلا َيْخُرُج ِمَن اْلَحقِّ ِإْن َصَمَت َلْم َيُغمَّ

َوِإْن َضِحَك َلْم َيْعُل َصْوُتُه ...(.

السالم(:  )عليه  قوله  ففي 
َأْن  َق��ْب��َل  ��قِّ  بِ��احْلَ )َي��ْع��رَتُِف 
ُيِضيُع  اَل  َعَلْيِه  َعَلْيِه(  ُيْشَهَد 
َما  َيْنَسى  َواَل  اْسُتْحِفَظ  َما 
اذا  املتقي  فاالنسان  ��َر(،  ُذكِّ
ألشخاص  حق  هناك  ك��ان 
معنوي  او  مايل  حق  اخرين 
فانه جيهر ويعرتف هبذا احلق 
ول���و ك���ان ه���ذا االع���رتاف 
يسبب رضرااً ماليااً او معنويااً 
له وقبل ان ُيشهد عليه وقبل 
ان يتاج صاحب احلق اىل ان 
يذهب اىل القايض او يشتكي 
ذي  شخص  اىل  يذهب  او 
او  عشرية  رئيس  او  وجاهة 
لكي  بالشهود  وي��أت  اخ��ر 
حقه،  وي��ن��ت��زع  حقه  يثبت 
يعرتف  ال���ذي  ه��و  امل��ت��ق��ي 
ويعطي احلق اىل صاحبه قبل 
صاحب  ويلجأ  يضطر  ان 

احلق اىل هذه الوسائل.
)اَل  السالم(:  )عليه  ويقول 

ان  أي  اْسُتْحِفَظ(،  َما  ُيِضيُع 
ما  يضّيع  ال  املتقي  االنسان 
ان  املؤمن  به  تعاىل  اهلل  ام��ر 
التي  االم��ور  هي  ما  يفظه، 

امرنا اهلل تعاىل بحفظها؟ 
ال��ص��الة  م��س��أل��ة   : اً  اوال 
تعاىل  اهلل  امرنا  والطاعات، 
ف��احل��ف��اظ عىل  ب��ح��ف��ظ��ه��ا 
اول  يف  اداءها  تعني  الصالة 
وقتها واحلفاظ عىل رشائطها 
واركاهنا  واداهب��ا  وحدودها 
ِقبال  يف  فيها..  واالخ��الص 
وهي  الصالة  تضييع  ذل��ك 
البعض  عند  تكون  قد  صفة 
اليها  م��ل��ت��ف��ت  غ���ري  وه���و 
والبعض  يصيل  ال  فالبعض 
يف  ادائ��ه��ا  ع��ىل  يافظون  ال 
ال  وال��ب��ع��ض  وق��ت��ه��ا  اول 
ورشائطها  حدودها  يراعي 

كام ينبغي.. 
ما  الصالة  عىل  حافظتم  ان 
ِذيَن  )َوالَّ لكم  البشارة  هي 

اِفُظوَن  ُيَ َصَلَواِتِْم  َعىَل  ُهْم 
اْل��َواِرُث��وَن  ُهْم  ُأْوَل��ئِ��َك   )9(
َي���ِرُث���وَن  ����ِذي����َن  الَّ  )10(
َخالُِدوَن  ِفيَها  ُهْم  اْلِفْرَدْوَس 
 ، املؤمنون-  –سورة   )11(
الصالة  يضيع  من  جزاء  اما 
ِذيَن  الَّ  )4( نَي  لِْلُمَصلِّ )َفَوْيٌل 
َساُهوَن  َص��الِتِ��ْم  َع��ْن  ُه��ْم 
)5( – سورة املاعون-، ايضااً 
احلفاظ عىل الصوم بأحكامه 

واحلج وبقية العبادات.
وحفظ  تضييع  ع��دم   : ثانيااً
واالعراض  املالية  االمانات 
من  نستعريها  التي  واالمور 
الناس  واع��راض  االخرين 
اخ��واين ه��ذا اجل��ار جيب ان 
اذا غاب  نحافظ عىل عرضه 
عنقي،  يف  امانة  عرضه  عني 
انسان  او  مؤمن  اخ  او  جار 
عن  غ��اب  الناس  عامة  من 
اهله وعياله.. جيب املحافظة 
جيب  امانة  وهم  عرضه  عىل 

املحافظة عليها.
عىل  املحافظة  جي��ب  ثالثااً: 
االرسار  وم��ن��ه��ا  االرسار 
العسكرية واالمنية واالرسار 
يبيح  ال  ان  عليه  الوظيفية 
هبذه االرسار ويافظ عليها، 
اهيا  العائلة  االرسار  كذلك 
تبوحوا  ال  االم  وايتها  االب 
اهيا  ايضااً  العائلة،  ب��أرسار 
ال��ش��اب واي��ت��ه��ا ال��ب��ن��ت ال 
عائلتكم  ب���أرسار  تبوحوا 
امام زمالئكم واصدقائكم.. 
واالن اصبح كشف االرسار 
بوسائل  احلديث  خالل  من 
ال��ت��واص��ل االج��ت��امع��ي من 
من  وايضااً  االخ��ط��ار،  اش��د 
مجلة االرسار ارسار املجالس 

واالحاديث.
السالم(:  )عليه  قوله  يف  أما 
َر(، فإن من  )َواَل َيْنَسى َما ُذكِّ
لالنسان  ينبغي  التي  االمور 
املؤمن ما يذكره اهلل تعاىل يف 
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قصص  من  الكريم  القران 
عىل  والعرب  املاضية  االم��م 
عليها  يمر  ال  ان  االن��س��ان 
يف  يضعها  بل  الكرام  مرور 
دائ��اماً  ويستذكرها  ال��ذاك��رة 
الدين  رج��ل  او  اس��ت��اذه  او 
يذكره  اخ��وه  او  صديقه  او 
فاالنسان  االم���ور  ببعض 
يف  االمور  هذه  يفظ  املتقي 
خزانة ذاكرته حتى اذا احتاج 

اليها عمل هبا.
)َواَل  السالم(:  )عليه  وقوله 
ْلَقاِب(، فيه إشارة ملا  ُيَنابُِز بِاأْلَ
ورد من النهي يف قوله تعاىل: 
بِْئَس  بِاأَلْلَقاِب  َتَناَبُزوا  )َوال 
َبْعَد اإِلياَمِن(  ااِلْسُم اْلُفُسوُق 
ال  أي  احلجرات-11-،   –
يدعو بعضكم بعضااً باللقب 
ال��س��وء م��ث��ل ق���ول ال��رج��ل 
يا  فاسق  يا  كافر  يا  للرجل: 
ذلك،  ونحو  منافق  يا  فاجر 
فان ذكر هذه االلقاب يوجب 
واث��ارة  والعداوة  التباغض 
الطرف  يضطر  وق��د  الفتن 
يوجب  مم��ا  ل��ل��رد  امل��ق��اب��ل 
اش��اع��ة اج����واء ال��ت��الس��ن 
وال���ت���ق���اذف ب���ني االف����راد 
املؤسسات  اىل  يتعداه  وربام 
االج��ت��امع��ي��ة وال��ك��ي��ان��ات 
السيئة  االثار  ويظهر  االكرب 

االسلوب  هذا  ُنرش  اذا  اكثر 
وقنوات  االعالم  وسائل  يف 
وقد  االجتامعي..  التواصل 
وال��رضب  االع��ت��داء  تسبب 
واجلرح.. وربام حتى القتل.. 
اذا كانت هذه االلقاب متس 

شخصيات كبرية ومهمة.
ال��س��الم(:  )عليه  يقول  ث��م 
ان  أي  اِر(،  بِاجْلَ ُيَضارُّ  )َواَل 
والشامتة  اجل���ار  اذى  ع��دم 
بعد  وردت  التي  باملصائب 
بااللقاب  التنابز  مسألة 
للحقوق  رعايتهم  اىل  تشري 
االج���ت���امع���ي���ة واح������رتام 
كافة،  اجلوانب  يف  االخرين 
رعاية  عىل  احلث  ورد  وقد 
ال��ق��ران  اجل����ار يف  ح��ق��وق 
النبي  واح��ادي��ث  ال��ك��ري��م 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
املعصومني  االئمة  وروايات 

)عليهم السالم( : 
اهلل  رس���ول  ع��ن  ورد   -1
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
اجل��ار؟  حق  ما  ت��درون  هل 
م��ا ت���درون ِم��ن ح��ق اجل��ار 
باهلل  يؤمن  ال  أال  قليال،  إاّل 
يأمن  ال  من  اآلخ��ر  واليوم 
بوائقه، واذا استقرضه  جاره 
خري  اصابه  واذا  يقرضه،  ان 
عّزاه،  رّش  أصابه  واذا  هّنأه، 

البناء  يف  عليه  يستطيل  وال 
بإذنه،  إال  الريح  عنه  َيجُب 
له  َفليهِد  فاكهة  اشتهى  واذا 
رسااً  فليدخلها  له  هَيِد  مل  فان 
شيئااً  منه  صبيانه  يعطي  وال 

يغايظون صبيانه.
اهلل  رس���ول  ع��ن  ورد   -2
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
)َمن آذى جاره حّرم اهلل عليه 
ريح اجلنة ومأواه جهنم وَمن 

ضّيع جاره فليس مّنا(.
السالم(:  )عليه  قوله  ويف 
بِامْلََصائِِب(،  َيْشَمُت  )َواَل 
النازلة  املصائب  الن  وذلك 
تعاىل  اهلل  بقضاء  ه��ي  ان��ام 
شامتة  عليها  فالشامتة  وقدره 
اصابته  ومن  تعاىل  اهلل  عىل 
م��ص��ي��ب��ة ف��ه��و ك��اإلن��س��ان 
من  اىل  املحتاج  امل��ج��روح 
جرحه،  ويطيب  عنه  خيفف 
واالمل  احل���زن  م��ن  فيه  وم��ا 
يسليه  من  اىل  ويتاج  يكفيه 
ومصابه  حزنه  عنه  وخيفف 
املؤمن  سجايا  م��ن  وليس 
بمصيبة  ويشمت  يتسىل  ان 
بمصيبة  الشامت  فان  غريه 
ان  م��ع��رض  يف  االخ���ري���ن 
يرىض  فهل  مثلها  تصيبه 
يشمتوا  ان  االخ��ري��ن  م��ن 

بمصيبته..
السالم(:  )عليه  قوله  يف  أما 
َواَل  اْلَباِطِل  يِف  َيْدُخُل  )َواَل 
(، فذلك  ����قِّ احْلَ ِم��َن  ���ُرُج  خَيْ
يف  الدخول  يأبى  املتقي  ألن 
الباطلة والترصفات  االفكار 
الباطلة واخلوض يف االقوال 
س��وى  ي��ت��ّب��ع  وال  ال��ب��اط��ل��ة 
أك���ان يف جمال  احل��ق س���واء 
العقيدة واالفكار والثقافات 
وال���ع���ادات وال��ت��رصف��ات 
عن  ييد  وال  والسلوكيات 
كل  وجت��اه  ك��ان  واينام  ذل��ك 

شخص وازاء كل عمل.
السالم(:  )عليه  قوله  ويف 

َصْمُتُه  ُه  َيُغمَّ مَلْ  َصَمَت  )إِْن 
َيْعُل َصْوُتُه(،  مَلْ  َوإِْن َضِحَك 
ُه  َيغمَّ مل  صمت  ان  انه  فأما 
املؤمن  صمت  فلئن  صمته 
ااّل ألجل املصلحة  ال يكون 
وبمقتىض الرشع والعقل كام 
فال  وعليه  كذلك  تكلمه  اّن 
وجه لغّمه يف صمته بل يكون 
مرسورااً )بل ينبغي ان يكون 
م���رسورااً ب��ه( الن��ه ق��د اتى 
فاملتقي  وتكليفه(،  بوظيفته 
يضع  وكامله  عقله  بمقتىض 
والكالم  الصمت  من  اً  كال 
يف موضعه الاليق به ومقامه 
راع  يكون  فال  له،  املناسب 
مقتىض  مقام  يف  التكلم  اىل 
للصمت حتى يكون إمساكه 
التكلم موجبااً الغتاممه،  عن 
بام  لعلمهم  التقوى  فأهل 
الثمرات  م��ن  الصمت  يف 
وبام  واالخ��روي��ة،  الدنيوية 
امل��ف��اس��د  م���ن  ال���ك���الم  يف 
كاخلطأ  الكثرية  واآلف���ات 
والنميمة  والغيبة  والكذب 
واجل��دال  والفحش  وال��ري��ا 
واخل��وض  النفس  وتزكية 
وال��ف��ض��ول  ال���ب���اط���ل  يف 
اخللق  واي���ذاء  والتحريف 
وهتك  منهم  واالن��ت��ق��اص 
من  ذلك  غري  اىل  العورات 
اآلفات فهم يملون انفسهم 
يف  يزيدوا  ال  ان  ويعودوهنا 
احلاجة  ق��در  ع��ىل  كالمهم 
يف  إاّل  الصمت  ويلتزمون 
مقام الرضورة وما يستدعي 

الكالم املفيد واملطلوب.
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للمقاتليَن  يبارُك  الكربالئي  الشيُخ 
انتصاراِتهم،  العراقيِّ  وللشعِب 
ما  لتقديِم  المواطنيَن  ويناشُد 
من  هذا  كوَن  النازحوَن  يحتاُجه 

افضِل القرباِت 
األمُر االول: 

اىل  ن���ش���ري  أن  أوال  الب�����د 
التي  املتواصلة  االنتصارات 
يف  األب��ط��ال  مقاتلونا  يّققها 
ونباركها  فنشيُد هبا  األيام  هذه 
كافة..  العراقي  وللشعب  هلم 
سائلني اهلل العيل القدير أن يتّم 
نرصه عىل اإلرهابيني يف وقت 
قريب حتى ال يبقى هلم موطئ 
قدم يف أرض العراق الطاهرة.

من  النازحني  لتكاثر  ون��ظ��رااً 
كفاية  وع��دم  القتال  مناطق 
االمكانات الاّلزمة هلم )نناشد 
خمتلف  يف  ال��ك��رام  املواطنني 
املحافظات ان يسامهوا حسب 
املستطاع يف توفري االحتياجات 
ال���رضوري���ة هل���ؤالء األخ���وة 
بذلك  وخي��ّف��ف��وا  واألخ����وات 
افضل  من  فانه  معاناتم  من 

رضورة  وتقتضيه  القربات، 
ابناء  بني  والتكاتف  التالحم 

الوطن الواحد يف االزمات(.
اهي����ا االخ�����وة واالخ�����وات 
املعارك  استمرار  مع  تعلمون 
مناطق  من  النازحون  تكاثَر 
كفاية  ل��ع��دم  ن��ظ��رااً  ال��ق��ت��ال 
اىل  املقّدمة  اإلمكانات  ه��ذه 
األخوة  نناشد  هنا  النازحني.. 
يف  مجيعااً  ال��ك��رام  امل��واط��ن��ني 
ان يسامهوا  املحافظات  خمتلف 
ما  توفري  يف  املستطاع  حسب 
الغذائية  املواد  هو مطلوب من 
وغ���ري ذل���ك هل���ؤالء االخ���وة 
تفيف  اج��ل  من  واالخ���وات 
هلذه  هنا  ونلتفت  معاناتم 

املسألة :
وجزاهم  يتصّور  البعض  ربام 
الذين  ه��ؤالء  خ��ريااً  تعاىل  اهلل 

ي��ق��ّدم��ون امل���ال واخل��دم��ات 
للمقاتلني هذا يشء جيد ومن 
تعاىل،  اهلل  اىل  املقّربة  االم��ور 
تقديم  يف  املسامهة  ايضااً  لكن 
ورد  كام  النازحون  يتاجه  ما 
يف هذه العبارة يعترب من افضل 
القربات، تريدون أن تتقّربوا اىل 
االجر  عىل  وحتصلوا  تعاىل  اهلل 
من  كثري  االن  ك��ام  وال��ث��واب 
تعاىل خريااً  اهلل  االخوة جزاهم 
من  للمقاتلني   يمكن  ما  يقّدم 
ومالبَس  غذائية  ومواد  أموال 
واشياء اخرى وفيه من الثواب 
مساعدة  ايضااً  لكن  العظيم 
يتاجونه  فيام  النازحني  هؤالء 
لذلك  القربات..  افضل  فيه 
هنيب ونناشد االخوة املواطنني 
ان  املحافظات  خمتلف  يف  كافة 
يقّدموا ما فيه حاجة اىل هؤالء 

التقّرب  مسألة  هذا  اىل  يضاف 
اىل اهلل تعاىل وهؤالء ابناء وطننا 
عراقيون  مواطنون  هم  هؤالء 
ما   .. لنا  اخ��وة  ه��م  وه���ؤالء 
تقتضيه املواطنة والقيم الوطنية 
ان  الوطني  الشعور  يقتضيه  ما 
يف  لدهيم  بام  املواطنون  يساهم 
سبيل مساعدة هؤالء النازحني 

وتقديم االحتياجات هلم.
األمُر الثاني : 

السابقة  اخُل��ط��ب  يف  ذك��رن��ا 
الصاحلة  األرسة  ب��ن��اء  ح��ول 
اهتاممااً  اإلس���الم  اه��ت��ّم  وق��د 
وصالح  واستقرار  ببناء  كبريااً 
لذلك  وس��ع��ادت��ا،  االرسة 
قبل  وض��واب��ط  انظمة  وض��ع 
اختيار  كيفية  منها،  ال���زواج 
ال����زوج واخ��ت��ي��ار ال��زوج��ة؟ 
الصحيح  االختيار  ويضمن 

كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  تناوَل 
صالة  م��ن  الثانية  ُخطبته  ف��ي  المقدسة 
ال��ُج��م��ع��ة وال���ت���ي أق��ي��م��ت ف���ي ال��ص��ح��ن 
اآلخ��ر/  جمادي   /11 في  الشريف  الحسيني 
1438ه� الموافق 2017/3/10م، تناول سماحته 

في ُخطبته أمرين:
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السعادة الزوجية وتكون ارسة 
ويمكن  ومتامسكة،  صاحلة 
املجتمع  ترفد  ان  االرسة  هلذه 
االن   .. الصاحلني  ب��األف��راد 
الواقع  يف  التي  االم��ور  هي  ما 
متّثل خماطر تّدد الرجل واملرأة 
د  وت��دّ الزوجية  سعادتم  يف 
ما  مرحلة  يف  األرسة  وحتّطم 
قبل الزواج ونلتفت اليها وعىل 
رأس ذلك هو سوء االختيار. 

االسالم وضع معايري الختيار 
الزوجة والختيار الزوج.. اهيا 
يف  تسعد  ان  اردت  اذا  الشاب 
صفات  أي  الزوجية؛  حياتك 
لك  تضمن  البنت  يف  تبحث 
واألرسة  واالستقرار  السعادة 
املتعّففة  البنت  اخرِت  الصاحلة؟ 
الصاحلة كريمة األصل املتدّينة 
من  وانتبه  أخ���الق،  هل��ا  التي 
ال��رسي��ع��ة..  اجل��احم��ة  رغبتك 
اختيار،  س��وء  لديك  احيانااً 
بالنسبة  ك��ذل��ك  ك���ي���ف؟! 
احيانااً  ال��رج��ل؟  م��ع  للبنت 
بنتا  هي��وى  الشباب  م��ن  كثري 
او  جلامهلا  هبا  ويرغب  معّينة 
التدّين  مسألة  وي���رتك  مل��اهل��ا 
واألخ����الق وك���رم االص���ل، 
او  البنت  هذه  يعشق  او  هيوى 
هذا  يصل  البنت  بالعكس 
األمر معها ..فيتّم االختيار عىل 
وترتك  املواصفات  هذه  ضوء 
هبا  اوىص  التي  امل��واص��ف��ات 

. االسالم جانبااً
الشاب  اهل  يف  املشكلة  احيانااً 
يبتعدون  احيانااً  الشابة  اهل  او 
وضعها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  ع��ن 
االسالم، جتد ام الشاب تبحث 
االب  او  البنت  يف  اجلامل  عن 
يبحث عن عشرية هذه البنت او 

الوجاهة او الصفات االخرى، 
فحينئذ يضل يف الطريق ويضل 
الكثري  ويسّبب  االختيار  يف 
ان  مسألة  ام��ا  املشاكل..  من 
البنت  هذه  تدّين  عن  ابحث 
عن  الشاب  مع  بالعكس  او 
االخرى  املواصفات  او  اخللق 
ابدااً  االس��الم،  اعتمدها  التي 
هذا  يعلم  وال  هب��ا  يعتنى  ال 
الشاب كم سينتظره من الشقاء 
والتعاسة واملشاكل واخلالفات 
ان  يريد  التي  االرسة  وحتطيم 

يبنيها. 
ُاع��ج��ب بجامل  ال��ش��اب  ه��ذا 
اجلامل  ه��ذا  اع��امه  البنت  ه��ذه 
املواصفات  بقية  يف  النظر  عن 
لدهيا  قد  بالعكس..  االمر  او 
اجلامل لكن ليس لدهيا اخالق 
ويتوّرط  فيبتىل  لدهيا عفة  ليس 
االختيار،  بسوء  أهله  وي��وّرط 
وكذلك احيانااً االنسان يبحث 
او  نسبها  او  مل��اهل��ا  بنت  ع��ن 
ويرتك  وظيفتها..  او  عشريتا 
ورد  لذلك  املواصفات،  بقية 
امرأة  تزّوج  )من   : آخر  حتذير 
ملاهلا وكّلها اهلل اليه ومن تزّوج 
يكره  ما  فيها  رأى  امرأة جلامهلا 
اهلل  مجع  لدينها  تزّوجها  ومن 
تتزّوج  انت  يقول  ذل��ك(.  له 
إن  وتعتقد  ملاهلا،  امل��رأة  ه��ذه 
السعادة  جيلب  الذي  هو  املال 
ال  يقول  اهلنيء،  والعيش  لك 
فانظر  امل��ال  مع  سأتركك  ان��ا 
السعادة  لك  يوّفر  امل��ال  هل 
جلامهلا  تزّوجها  وإذا  املطلوبة؟ 
ربام  يكره  ما  فيها  سريى  فربام 
ليست  اجلميلة  امل����رأة  ه���ذه 
تدّين  لدهيا  وليس  عّفة  لدهيا 
الكثري  لك  وتسّبب  فتخونك 

من املشاكل، وربام يؤدي ذلك 
اجلريمة  يف  والوقوع  القتل  اىل 
وال��س��ج��ن وغ���ري ذل���ك من 
بحثت  اذا  انت  اما   .. املشاكل 
واخالقها  لدينها  امل���رأة  ع��ن 
وامل��ال  اجل���امل  سأعطيك  ان��ا 
تعاىل  اهلل  ان  كيف  الح��ظ��وا 
بحسن  النتائج  ه��ذه  يعطي 

االختيار.
تدد  ال��ت��ي  االم���ور  مجلة  م��ن 
يف  األه��ل  تدّخل  األرسة  بناء 
تعجبها  االم  احيانااً  االختيار.. 
بنت ألمور معينة خالف رغبة 
الولد او األب احيانااً يتدّخل او 
األخ يتدّخل او األخت تتدّخل 
ينعكس  صالح  غ��ري  بتدّخل 

سلبااً عىل الولد او عىل البنت.
املهمة  االم��ور  مجلة  من  ايضااً 
املشاكل  هذه  الغالية..  املهور 
تقع فيها الكثري من األرس أحيانا 
تطّلب مهورا عالية ويّمل هذا 
وربام  كبريا،  ماليا  عبئا  الشاب 
تنظر  االرسة  ه��ذه  كانت  إذا 
املهر  ..نعم..  معيارااً  املال  اىل 
ولكن  احلقوق،  من  حقا  يعترب 
جيب ان ال يكون هناك تعّسف 
يف  ورد  لذلك  احل��ق..  هذا  يف 
االح��ادي��ث واح���د م��ن شؤم 
املرأة غالء مهرها، وواحد من 

بركة املرأة قلة مهرها.
ايضااً من املشاكل خصوصااً يف 
البنت  أهل  االخ��رية..  الفرتة 
ينظرون اىل احلالة املادية واملالية 
هل��ذا ال��ش��اب، ف��ان ك��ان فقريااً 
او  متدّينااً  كان  وإن  يرفضونه 
ويرفضون   .. أخالق  صاحب 
الشاب ان مل يكن له عمل االن.
البلد  واألخ��وات  اإلخ��وة  اهيا 
من  كثري  البطالة..  بأزمة  يمّر 

الشباب ليس لدهيم عمل ليس 
كسال ،  هو يبحث عن عمل، 
نفس  ويف  عمال  جيد  ال  ولكن 
الوقت هو بحاجة اىل الزواج..  
ي��ت��ق��ّدم ل��ل��زواج ُي��س��أل: هل 
يقول  وظيفة؟  او  عمل  لديك 
اجد..  مل  ولكن  ابحث  انا  ال 
ان  نعتذر ال نستطيع  اذن نحن 

نقبلك زوجااً البنتنا.
واهلل تعاىل وعد وجعل الزواج 
ال��رزق  مفاتيح  م��ن  مفتاحا 
والعمل لإلنسان.. هبذا الزواج 
يفتح له بابا من أبواب الرزق.. 
الشاب  ه��ذا  ترفض  فعندما 
صاحب  ال��ش��اب  ه���ذا  ف���ان 
يوقع  ان  يضطّر  ق��د  غ��ري��زة 
البنت  وهذا  احل��رام،  يف  نفسه 
ان  تضطّر  ربام  غريزة  صاحبة 
مثل  سيؤدي  احل��رام،  يف  تقع 
ازمة  حصول  اىل  التعامل  هذا 
املسألة  واخالقية.  اجتامعية 
التعّسف  هي  واملهمة  االخرية 
من صاحب الوالية يف الزواج 
هذا  احيانااً  اجل��د..  او  االب 
األب يتعّسف ويشرتط رشوطا 
االب  احيانااً  او  وصعبة  قاسية 
وعشرية  عائلة  مع  خالف  يف 
ي��زوج  أن  ف��ريف��ض  ال��رج��ل 
املشاكل..  من  بكثري  ويتسّبب 
ربام  التفتوا  االب��اء  اهيا  لذلك 
هلذه  ظلم  يف  اح��ي��ان��ااً  تقعون 
البنت حينام تشرتطون رشوطا 
مطلقااً..  اإلس���الم  يضعها  مل 
نعم اعطي الوالية حتى يبحث 
مصلحة  ع��ن  اجل��د  او  االب 
البنت وما فيه صالحها، أما أن 
البنت  ويوقع  رشوطا  يترشط 
يف الظلم واملعاناة فإهنا ربام يوم 
القيامة ستشتكي مما حصل من 
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التوزيع  النيابية، من تالعب بعض حمطات  النزاهة  حّذرت جلنة 
املواطنني  لتجهيز  احلقيقية  بالساعات  الكهرباء  لوزارة  التابعة 
)املتواطئني(  منتسبيها  معاقبة  اىل  ال��وزارة  دعت  وفيام  بالطاقة، 
وفرض  الناس،  استغالل  ومنع  االهلية  املولدات  اصحاب  مع 
غرامات ضد املتجاوزين عىل التسعرية املحددة لألمبري. وأكدت 
يثبت  الكهرباء  يف  منتسب  أي  ان  نصيف:  عالية  اللجنة  عضو 
سيتم  إنسانية  وال��ال  أخالقية  ال��ال  امل��امرس��ات  ه��ذه  يف  تورطه 
خالل  من  بمعاقبته  نكتفي  ولن  اإلعالم  وسائل  يف  اسمه  نرش 
اإلجراءات اإلدارية، بل سنطالب بمحاكمة هؤالء ليكونوا عربة 
القضية  هذه  يف  حتقيق  اجراء  اىل  الكهرباء  وزير  داعية  لغريهم، 

وإنزال أشد العقوبات بحق الفاسدين.

منح سلفة  الرافدين، عن رشط  اعلن مرصف 
عرشة ماليني دينار ملوظفي دوائر الدولة يكون 
الكرتونية،  حسابات  يف  رواتبهم  توطني  عرب 
املرصفية  اخل��دم��ات  تقديم  تسهيل  ليتسّنى 
يف  للمرصف  اإلع��الم��ي  املكتب  وذك��ر  هل��م. 
والسلف  القروض  يمنح  املرصف  ان  له،  بيان 
الضوابط  وفق  األخرى  املرصفية  واخلدمات 
اخلطوة  ه��ذه  تنفيذ  أن  موضحا  القانونية. 
ضوابط  واعتامد  العام  املال  عىل  للحفاظ  يأت 
والشفافية  العدالة  لضامن  موحدة  ومعايري 
لكافة املوظفني وذلك لالرتقاء بالواقع املرصيف 
الالزمة  الدولية  املعايري  تطبيق  إىل  والوصول 

لالرتقاء بعمل املصارف.

المولدات  أصحاب  مع  التواطؤ  اتهامات 
األهلية تالحق الكهرباء

مصرف الرافدين يعلن شرطًا لمنح سلفة 10 ماليين دينار للموظفين
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اخبار
ومتابعات

* وزارة التجارة تباشر بطباعة النموذج الجديد للبطاقة التموينية لعامي )2017 – 2018( 
مؤكدة شمول اسر المناطق المحررة...

* الحشد الشعبي يفرض السيطرة الكاملة على سلسلة )تلول عطشانة( في الموصل ويرفع 
العلم العراقي فوق مبانيه..

* رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان الوقف الشيعي ويشيد بمستوى اإلسناد العالي 
الذي قّدمه الوقف لقطعات الحشد الشعبي ولعوائل الشهداء والنازحين.

* بيت اإلعالم العراقي يحّذر من خطر تحّول المالحقات العشائرية والقبلية ضد الصحفيين 
الى ظاهرة...

)داعش(  وقالع  الموصل  معركة  من  البغدادي  هروب  تؤكد  وأمريكية  عراقية  مصادر   *
تتهاوى في أيمن الموصل ..

* مستشفى الكفيل التخصصي في كربالء يدعم الحشد الشعبي والفقراء وينفق ما يزيد 
على ملياري دينار لصيانة األجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية..

االخبار موجز



لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

الفائزين بقرعة  املواطنني  العليا للحج والعمرة  اهليئة  دعت 
حج 2017 الراغبني بالذهاب برا للديار املقدسة اىل مراجعة 
مكاتبها يف بغداد واملحافظات لتثبيت اسامئهم واختيار احد 
املتعهدين املعتمدين لدهيا، أكد ذلك الناطق الرسمي باسم 
غرفة  ستشكل  اهليئة  ان  مبينا  الكناين(،  فهد  )حسن  اهليئة 
عمليات امنية وخدمية تشارك هبا االجهزة االمنية واحلشد 
الشعبي وطريان اجليش لتأمني طريق احلج الربي, اضافة اىل 
كافة حمافظات  مع  بالتعاون  الرضورية  اخلدمات  كافة  تيئة 

العراق.

يتبوري  مدينة  يف  ال��والء  مركز  يف  املبلغني  رابطة  عقدت 
اإلسالمي  التبليغ  عمل  لتنظيم  الدوري  مؤمترها  السويدية 
الشيخ  الرابطة  رئيس  نائب  وق��ال  السويدية.  اململكة  يف 
عمل  لتنظيم  يأت  ال��دوري  املؤمتر  هذا  :ان  ج��واد(  )رائ��د 
السويدية ومناقشة احلفاظ عىل  اململكة  التبليغ االسالمي يف 
هوية املغرتبني وثقافتهم االسالمية وتوحيد اخلطاب الديني 
اجلالية  اىل  وإيصاهلا  العليا  الدينية  املرجعية  اراء  ومتابعة 
املسلمة يف السويد .واضاف جواد  يبحث املؤمتر بصورة عامة 
املشاكل واملعوقات التي تواجه اجلالية االسالمية وباألخص 
للمشاكل  املناسبة  احللول  وإجياد  السويد  يف  الشيعية  اجلالية 
بني  واللقاءات  املؤمترات  هذه  طريق  عن  تواجههم  التي 

اخلطباء واملبلغني يف اململكة.

أكدت هيئة احلشد الشعبي، عودة أكثر من 70 الف و373 عائلة نازحة، بواقع 13 الفااً و748 
فردااً عادوا اىل مناطق سكناهم يف 54 منطقة بمحافظات نينوى، وكركوك، وصالح الدين، 
منذ انطالق عمليات التحرير، وبينت هيئة احلشد ان املناطق يف املوصل هي القيارة، الشورة، 
احلدباء،  حي  اجلزائر،  حي  االنتصار،  حي  بكر،  حي  سومر،  برطلة،  النور،  حي  النمرود، 
النبي يونس، حي  الرشيدية، محام العليل، حي التحرير، حي القادسية، حي القاهرة، حي 
الزهراء، حي عدن، تلكيف، حي القدس، خممور، خبات، خربردان، حي العريب، دويزات، 
جار اهلل، قابجي، مججمي، واحياء اخرى، وأضافت اهليئة ان األحياء يف حمافظة كركوك حي 
السكر، كوكجيل، وأحياء اخرى، ويف صالح الدين الرشقاط و االسحاقي. ويف سياق آخر، 
تبة،  قرة  ناحية  اىل  النازحة  العوائل  دياىل، عن عودة وجبة جديدة من  أعلن جملس حمافظة 

شاميل املحافظة، بعد تدقيق ملفاتم األمنية وإعادة اخلدمات االساسية ملناطقهم.

سيطر لواء عيل االكرب )عليه السالم( التابع للعتبة احلسينية املقدسة عىل السلسلة اجلبلية شامل 
غرب قضاء تلعفر وبات يرصد حتركات الدواعش ويشل حركتهم، وذكر آمر اللواء )عيل 
لداعش وهي ارض حيوية مسيطرة  النابض  كالقلب  اجلبلية كانت  السلسلة  ان  احلمداين( 
ومرشفة عىل تلعفر، الفتا اىل ان احلشد بات يرم العدو من التواجد يف مناطق متتد اىل 4 كم 
من اجلانب االيرس و 5 كم من تلعفر. مبينا  أن اللواء نرش مفرزة قناصني فوق اجلبال املطلة 

عىل شامل غرب قضاء تلعفر لشل حركة عنارص )داعش(. 

 2017 بقرعة  الفائزين  تدعو  الحج 
الراغبين بالذهاب برًا الى مراجعتها

السويد تحتضن مؤتمر الخطباء والمبلغين 
بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية

الحشد الشعبي يؤّمن عودة 70 ألف عائلة نازحة في ثالث محافظات

لواء علي االكبر »عليه السالم« يرصد تحركات الدواعش في تلعفر وُيشلُّ حركتهم
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السؤال : هل يحرم شرب عصير العنب ؟
الجواب : يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل ااَلحوط االولى االجتناب عنه بمجرد النشيش وان لم يصل 

الى حد الغليان، واما العصير الزبيبي فال يحرم بالغليان ما لم يوجب االسكار، وان كان ااَلحوط استحبابًا االجتناب عنه وهكذا 
الحال في العصير التمري .

وتزول حرمته بذهاب ثلثيه بحسب الكم ال بحسب الثقل � إذا لم يصر مسكرًا بالغليان � ، وال فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو ما 
يلحق بها كاالسالك المحماة بالكهرباء او باالشعة أو بالشمس أو بالهواء على االقوى ، واما مع صيرورته مسكرًا بالغليان � كما 
ربما يدعى ذلك فيما إذا غلى بنفسه � فال تزول حرمته إاّل بالتخليل وال أثر فيه لذهاب الثلثين، وهكذا الحكم في العصير التمري 

والزبيبي اذا صارا مسكرين .

السؤال : ما حكم عصير الزبيب اذا غلي بنفسه او بالنار ؟
الجواب : ال يحرم اال اذا علم غليان ما في العنب من ماء حين الطبخ .

السؤال : ما حكم عصير العنب المكثف هل يعتبر من الكحول ؟
الجواب : إذا غلي ولم يذهب ثلثاه فال يجوز شربه .

السؤال : هل يتنجس الزبيب عند غليه على النار وذهاب ثلثيه كالعنب؟ وما هو حكم التمر عند غليه على النار ؟
الجواب : ال يتنجس العصير العنبي ايضا بالغليان بل يحرم واما عصير التمر والزبيب فال يحرمان .

السؤال : هل العصير العنبي إذا غلي يبقى على طهارة ؟
الجواب : العصير العنبي إذا غلى � بالنار أو بغيرها � فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار 

حالاًل إذا لم يحرز صيرورته مسكرًا � كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه � وإال فال يحل إال بالتخليل .

السؤال : هل الزبيب الجاف له نفس الخاصية للعنب عند طبخه بالغليان أي هل يتنجس االكل؟ وهل يجب ان يتبخر 
ثلثا االكل المطبوخ )المرق( ؟

الجواب : العنب ايضا اليتنجس بالغليان وانما يحرم العصير العنبي بالغليان وال ينجس والعنب بنفسه ال يحرم 
اذا طبخ في المرق ونحوه .

اعداد/ محمد حمزة حبر

سؤال العدد 
 هل يجوز بيع مالبس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها ؟

سؤال العدد السابق
السؤال : اذا كان شخص ال يستطيع ان يصلي معتدل القامة اال عندما يستند على جدار وذلك بسبب المرض وكبر السن 

فهل صالته صحيحة ؟
الجواب : نعم

عصير العنب استفتاءات 
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ال يدري أي مّنا ماذا يكتب وهو يل يف حرضة العلم والعلامء، وهل تكفي هذه الكلامت إليفاء حّقهم وهم ينذرون ما عندهم 
يف سبيل الدين والبرشية؟، يبقى هذا السؤال معّلقااً، سوى أننا نسعى إىل التعريف هبذه الكوكبة العظيمة، ومن بينهم املريزا 
حممد تّقي املوسوي األصفهاين. وهو املريزا افتخار الدين أبو عبد اهلل حممد تقي بن عبد الرزاق بن عبد اجلواد بن حممد مهدي 
املوسوي األصفهاين. ولد بني أحضان أرسة علمية علامئية اتسمت بطابع التقوى واخللق العايل ، حتى صار أن يرضب هبم املثل 
يف ذلك، وتشمل هذه الصفات طرف أمه وأخواله كذلك، فأمه بنت املريزا حسني نائب الصدر، وخاله املجتهد السيد مري حممد 
صادق املدرس، وابن عمته املريزا أسد اهلل، فهو شبل هؤالء الليوث، فال غرو أن يكون أحد أعالم عرصه، ونابغة وقته، وشهد 
لذلك كثرة مؤلفاته وكتبه . األخالق الرفيعة والتلهج بذكر اهلل سبحانه وتعاىل من الصفات التي كانت واضحة بشكل جيل عىل 
املرتجم له رمحه اهلل ، مما حدا به إىل اتاذ طريق العرفان والسري والسلوك ، ثم ظهرت صفة ثالثة أكثر جالء من األوليني وهي 
عشقه الكبري وتعلقه العجيب بصاحب الزمان )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، ونتيجة هلذا التأثر الكبري يف حياته ، انعكس 
ذوي  واألساتذة  األعالم  العلامء  من  مجلة  عىل  اهلل(  )رمحه  تقي  حممد  السيد  تتلمذ  وقد  وأشعاره.  ورسائله  مؤلفاته  يف  األثر 
العلوم، وذكر بعضهم يف مؤلفاته  )النحو والرصف( واألدب وغريها من  الفقه واألصول والعرفان واللغة  االختصاص يف 
وأطراهم باحرتام بالغ وثناء وافر، وعرب عن والده يف بعض مؤلفاته: )العامل الرباين، واحلرب الصمداين، اجلامع بني مرتبتي العلم 
والعمل، املربأ عن كل نقص وخطل، فقيه آل الرسول، ورئيس العلامء والفحول...(. وتعترب الفرتة التي عاشها )رمحه اهلل( 
من الفرتات الصعبة جدا التي مرت عىل أصفهان باخلصوص، حيث مرت بأزمات عقائدية واجتامعية قاسية وسياسية، وإذا 
الحظنا عمره الذي ال يتجاوز اخلمسني عامااً، وبمالحظة هذه املدة القصرية وهذه الفرتة العصيبة وما أنتجه املؤلف من تأليف 
نابع من متسكه  الواقع بكل قوة وإرصار وطموح، وهذا  أمام  أنه وقف  وتدريس وبحث ومذاكرة وفتوى وغريها، فسنجد 
منقطع النظري بأهل بيت العصمة والطهارة )عليهم السالم(، وكلمة احلق التي جيب أن نقوهلا: إن هذا السيد األجل جيب أن 
خيّلد عىل مّر التاريخ ويذكر بكل إجالل وإكبار، فأمثال هؤالء الرجال الذين قدموا ما قدموا بدون ضوضاء وضجيج جيب أن 
نستفيد من علمهم ونغرتف من بحر جودهم وعطائهم. ومن مؤلفاته )تفسري القرآن الكريم، تذكرة الطالبني يف ترمجة آداب 
املتعلمني والذي نظمه وهو ابن ست عرشة  سنة، أبواب اجلنات يف آداب اجلمعات وقد كتبه وهو يف اخلامس والعرشين من 
عمره، بساتني اجلنان يف املعاين والبيان آداب صالة الليل، وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام، وأمهها كتابه مكيال املكارم يف فوائد 

الدعاء للقائم(. 
وقد تويف )رمحه اهلل( سنة 1348 هجرية، وُدفن يف أصفهان.

الميرزا محمد تّقي الموسوي 
األصفهاني

 )1301 – 1348 ه�(
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زيارات متعددة لشعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة 
الحسينية المقدسة لعوائل شهداء الحشد الشعبي

شهداء الحشد الشعبي

بتوجيٍه من املتويل ال�سرعي للعتبة احل�سينية املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي حل�سور جمال�س الفاحتة 
لل�سهداء االبرار وتفّقد اجلرحى واالطمئنان على حالتهم ال�سحية باالإ�سافة اىل الربامج االخرى التي  تهدف اىل 
ر�سم الب�سمة والبهجة على وجوه ايتام �سهداء احل�سد ال�سعبي املقد�س، زار وفد �سعبة رعاية ذوي ال�سهداء واجلرحى؛ 
جمموعًة كبرية من عوائل ال�سهداء يف مناطق خمتلفة ومنهم ق�ساء الزبري  يف حمافظة الب�سرة حل�سور قراءة الفاحتة 
على روح ال�سهيد علي ح�سني خ�سان العبادي احد ابطال لواء علي االكرب »عليه ال�سالم« الذي نال �سرف ال�سهادة يف 

ديقاطع عمليات حترير قادمون يا نينوى اثر انفجار �سيارة مفخخة. 
لها

د ا
عب

سم 
قا�

ر/ 
حرا

اال
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ال��زائ��ر كلمة  ال��وف��د  وال��ق��ى 
وّضح  املقدسة  العتبة  باسم 
املجاهدين  )دور  خالهلا  من 
االبطال واجرهم عند الباري 
عز وجل ملرابطتهم عىل الساتر 
التكفريية   العصابات  لدحر 
وكذلك عظيم منزلة شهدائنا 
االبرار يوم القيامة(، وحتّدث 
»لقد   : ق��ائ��الاً الشهيد  وال��د 
ملبيااً  الشهيد  ول��دي  خ��رج 
فأنا  العليا  املرجعية  ل��ن��داء 
رأيس  وارف���ع  بذلك  فخور 
هب���ذا ال��ق��رب��ان وأس����أل اهلل 
يل  شفيعااً  جيعله  ان  ت��ع��اىل 

مشاريع  فكلنا  القيامة،  يوم 
ن��رصة  سبيل  يف  اس��ت��ش��ه��اد 
كان  ولو  واملقدسات  الدين 
ألرسلتهم  بعده  اوالد  لّدي 

مكانه للجهاد«.
وفد  زار  ذات��ه  السياق  ويف 
شهداء  م��ن  كوكبة  الشعبة 
لواء  املقدس  الشعبي  احلشد 
السالم« يف  عيل االكرب »عليه 
نالوا  الذين  البرصة  حمافظة 
قاطع  يف  ال��ش��ه��ادة   رشف 
يا  ق��ادم��ون  حترير  عمليات 
ن��ي��ن��وى، وق���د ح���رض وف��د 
فاضل  باحلاج  املتمثل  الزيارة 
عوز عضو جملس إدارة العتبة 
يف  والقيت  املقدسة  احلسينية 
باسم  كلمة  ع��زاء  جملس  كل 

العتبة املقدسة.
وفد  هب��ا  ت���رّشف  زي���ارة  ويف 
الشهداء  ذوي  رعاية  شعبة 
البرصة  ملحافظتي  واجلرحى 
جمالس  بحضور  ق��ار  وذي 
احلوزة  طلبة  لشهداء  الفاحتة 
التحقوا  ال��ذي��ن  العلمية 
الشعبي  احل��ش��د  ب��ص��ف��وف 
الذين نالوا رشف الشهادة يف 
قاطع عمليات حترير قادمون 

يا نينوى.
وفد  زار  اخ��رى  جهة  وم��ن 
يف  الرشيدية  ناحية  الشعبة 
جملس  حلضور  بابل  حمافظة 

الشهيد  روح  ع��ىل  ال��ف��احت��ة 
)م���ؤم���ل خ��ل��ي��ل اب��راه��ي��م 
ابطال لواء عيل  الزاميل( احد 
الذي  السالم«  »عليه  االكرب 
قاطع  يف  الشهادة  رشف  نال 
يا  ق��ادم��ون  حترير  عمليات 
نينوى إثر انفجار عبوة ناسفة، 
والقى الوفد الزائر كلمة اشار  
املجاهدين  )دور  اىل  فيها 
الساتر  املرابطني عىل  االبطال 
والثواب  االج��ر  من  وماهلم 
اىل  فضيلته  تّطرق  وكذلك 
االب��رار  شهدائنا  اجر  عظيم 
وش��ف��اع��ت��ه��م ل��ذوهي��م ي��وم 
حضور  وك��ذل��ك  القيامة(، 
شهداء  ألح��د  ف��احت��ة  جملس 
حمافظة  يف  الشعبي  احل��ش��د 

بابل وهو الشهيد رحيم محيد 
عيل  لواء  ابطال  أحد  حساين 
الذي  السالم«  »عليه  االكرب 
قاطع  يف  الشهادة  رشف  نال 
يا  ق��ادم��ون  حترير  عمليات 

نينوى.
ويف سياق متصل شارك وفد 
الشعبة يف جملس الفاحتة لعدد 
الشعبي  احلشد  شهداء  من 
الشهيد )عامر  املقدس ومنهم 
ناحية  عبد زيد اجلدوعي( يف 
الكفل التابعة اىل حمافظة بابل 
الطفوف  ل��واء  اب��ط��ال  اح��د 
يف  الشهادة  رشف  نال  الذي 

قاطع عمليات حترير املوصل, 
والقى الوفد الزائر كلمة باسم 
العتبة املقدسة موضحااً خالهلا 
)عظيم منزلة الشهداء االبرار 
املرابطني  املجاهدين  وأج��ر 
ذلك  مستشهدا  الساتر  عىل 

بآيات من الذكر احلكيم(.
وفد  حرض  السياق  نفس  ويف 
من شعبة رعاية ذوي الشهداء 
تأبينيا ألحد  واجلرحى جملسا 
يف  الشعبي  احل��ش��د  ش��ه��داء 
اهلاشمية  قضاء  بابل  حمافظة 
ماهر  )السيد  الشهيد  وه��و 
بمناسبة  امل��وس��وي(  طالب 
الستشهاده  السنوية  الذكرى 
وهو أحد ابطال فوج القاسم 
ال��ت��اب��ع ل��ل��واء ع��يل االك��رب 

ر  سّطّ ال��ذي  السالم«  »عليه 
واجلهاد  البطولة  صور  اروع 
والضاللة  الظلم  ق��وى  ضد 
يف  الشهادة  رشف  نال  حتى 
جبال  حترير  عمليات  قاطع 

مكحول. 
احلسينية  العتبة  مّثل  وقد  هذا 
ال��زي��ارات  ه��ذه  يف  املقدسة 
املباركة السيد حيدر اخلطيب 
ذوي  شعبة  مسؤول  معاون 
والسادة  واجلرحى  الشهداء 
م  الكرام وكرَّ اخلدم واملشايخ 
الشهداء  عوائل  الزائر  الوفد 
راية متربكة بقبة سيد الشهداء 

»ع��ل��ي��ه ال���س���الم« إك��رام��ا 
التي  اجلسيمة  للتضحيات 
قدموها يف تلبية نداء املرجعية 
واملقدسات  للدين  ون��رصة 
رشف  ووس��ام  رداء  لتكون 
ال��ش��ه��داء  ذوو  هب��ا  ي��ت��ح��ىّل 
استأنس  ذل��ك  اىل  االب���رار، 
املبادرة  هب��ذه  الشهداء  ذوو 
احلسينية  العتبة  إلدارة  القّيمة 
لعوائل  ملتابعتها  امل��ق��دس��ة 
العون  يد  وتقديم  الشهداء 
وامل��س��اع��دة هل���ذه ال��رشي��ة 
ابناءها  اعطت  التي  الكريمة 
ونرصة  املرجعية  لنداء  تلبية 

للدين واملقدسات. 
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يكون  اح��داث  من  نذكره  ما  ان  بداية 
، واما  التعّرض ألمهها  بشكل موجز مع 
املصادر فاننا سوف نذكرها بالتفصيل ان 
وفقنا ومجعنا هذه املواد يف كتاب واحد او 
كل  هناية  يف  املصادر  بذكر  الحقا  سنقوم 
حلقة اذا ما مل نتعّرض لعارض يمنعنا من 

الكتابة .
كربالء  شهدتا  التي  النشاطات  بني  من 
ففي  املقدسة  العتبات  اعامر  هي  املقدسة 
منتصف سنة 1380 للهجرة قامت جلنة 
منتصف  السالم  باب  بفتح  التعمريات 
كان  ال��ذي  االي���وان  يف  الشاميل  الضلع 
يسّمى ايوان مريزا موسى وهبذا يكون هو 
الباب العارش للصحن وكام هو حال بقية 
االسالمية  النقوش  حيث  من  االب��واب 
القرانية  اآلي��ات  وكتابة  الرائعة  والزينة 

املحكمة .
وب��ال��ذات  ك��رب��الء  زار  السنة  نفس  يف 
دول  رؤس���اء  ثالثة  املقدسة  العتبات 
اجلزائر  رئيس  بّلة  بن  امحد  اسالمية وهم 
وامحد  اندنوسيا  رئيس  سوكارتو  وامحد 

سكتوري رئيس غانا .

القبلة  باب  ممر  سقف  يف  تصدع  لوحظ 
االتصال  فتم  الدقاقة  الساعة  فوقها  التي 
االمر  معاجلة  بغية  احلكومية  باجلهات 
دعائم  ونصب  بتعمريها  ذلك  تم  وقد 
يف  تداعيات  وظهرت  كام  كونكريتية، 
القبلة  لباب  املقابلة  اخلشبية  الطارمة 

وايضا متت املعاجلة.
قبل  م��ن  جل��ن��ة  شكلت   1382 س��ن��ة 
املرّشفة  املشاهد  لبناء  العراقية  احلكومة 
طعمة  ال  الصالح  عبد  السيد  من  تالفت 
بدري  والسيد  احلسينية  احل��رضة  س��ادن 
العباسية  الروضة  سادن  الدين  ضياء  ال 
مترصف  وداي  احل��اج  حسن  واحل���اج 

وعباس   )1383  –  1382  ( كربالء 
خ��رض اب���و دك���ة ع��ض��و ب��ل��دي��ة ك��رب��الء 
كربالء  رشطة  مدير  السعدي  ويوسف 
يف  االوق����اف  م��دي��ر  االل���ويس  وسعيد 
املباين  مهندس  الربزاين  اهلل  وعبد  كربالء 
وحممد عيل البرصي مدير رضيبة كربالء 
 ( ق��دره  مبلغا  احلكومة  خصصت  وق��د 
االعامر  الجل  كميزانية  دنانري   )21210
وكانت حصة املشهد احلسيني ) 5670( 
دينارا ، ومشهد العباس ) 8882( دينار، 
ثالثامئة  احلسيني)322،750(  املخيم 
واثنني وعرشين دينارا وسبعامئة ومخسني 
فلسا، مشهد احلر)3930( دينارا، مشهد 

ح3في عقد من الزمن)1969-1960(

من المكتبات القديمة في كربالء

حركة إعمار دؤوبة تشهدها العتبات المقدسة
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اربعامئة   )408،240  ( عون 
واربعني  ومئتني  دنانري  وثامنية 

فلسا.
سادن  اشرتى  السنة  نفس  يف 
دقاقة  ساعة  احلسينية  الروضة 
عن  بدال  املانيا  من  كهربائية 
ال��ق��دي��م��ة ال��ت��ي ت���رّبع هب��ا يف 
الدين  نارص  السلطان  حينها 

القاجاري سنة 1312ه�.
بومدين  هواري  اطاح  ان  بعد 
بالرئيس بن بّلة يف اجلزائر جاء 
لكربالء  زائ���را   1383 سنة 
املقدسة ، كام وزار كربالء امري 

البحرين عيسى بن خليفة
جتار  كبري  ك��ان   1384 سنة 
يف  رحيمي  قنرب  احل��اج  اي��ران 
بتداعي  فعلم  لكربالء  زي��ارة 
امام  الذهبية  الطارمة  سقف 

القبلة، وقد ترّبع باعمدة  باب 
رخامية بدال من اخلشبية وبدا 
املطلوب  بالرخام  بتجهيزهم 
لذلك ، وكانت التربعات تات 
العتبات  الع��امر  املؤمنني  من 
املقدسة بشكل مستمر ومنهم 
االنصاري  جابر  اجلاج  ايضا 
حممد  وال��س��ي��د   ، ال��ط��ه��راين 
تربع  الذي  االصفهاين  افضل 
باكاليل من الزهور توضع عىل 

رضيح احلسني عليه السالم.
باضافة  البهرة  وق��ام��ت  ك��ام 

عىل  الفضية  ال��زي��ن��ة  ب��ع��ض 
عليه  احلسني  االم��ام  رضي��ح 
يصيغوهنا  كانوا  حيث  السالم 
) فيض حسيني  يف حسينيتهم 
طاهر  ب��ارشاف  سيفي(  قرص 
الذي  بمبي  اه��ايل  من  حسني 
استقدم خصيصا هلذا الغرض 

وظل هبا تسع سنوات.
ش��ع��ب��ان  م����ن  ال���ث���ام���ن  يف 
امل����واف����ق   1385 س���ن���ة 
استبدال  تم   1965/12/2
منها  اكرب  باخرى  القبلة  باب 
 5،5 ارتفاع  القديم  الباب   (

وع���رض 
3م  ، 5
ب����ي����ن����ام 
 6 اجلديد 
االرتفاع 
 4 و
العرض( 
ينت  تز و
ش  لنقو با

الرائعة  والزخارف  االسالمية 
والكتابات القرانية . 

نصب  فقد  القديم  الباب  اما 
ب���دال م��ن ب���اب ال���س���درة يف 
لنفس  شعبان  من  العرشين 

السنة .
احلاج  االمري  عبد  احلاج  تربع 
 1400 ت   ( االزري  مهدي 
النجف(  اىل  ونقل  بريوت  يف 
زّينها  وقد  القبيل  الرواق  ببايب 
القرانية  واالي���ات  بالنقوش 
واالدع��ي��ة وك��ان ذل��ك ايضا 

عبد  السيد  ال��س��ادن  عهد  يف 
الصالح الكليدار

حممد  لذلك  الساعي  وك��ان 
له   ( القاسم  ايب  ب��ن  حسني 
انجازات يف بقية العتبات وقد 

تويف سنة 1420
ايب  سنة 1385 وصل رضيح 
السالم  عليه  العباس  الفضل 
احلاج  طلب  وقد  كربالء  اىل 
يترّبع  ان  ال��ش��اك��ري  حسني 
املؤيد  الشيخ  من  القبلة  بباب 
جتديد  اىل  يسعى  ك��ان  ال��ذي 
له  فقال  العباسية  ال��ط��ارم��ة 
ليكن باب قبلة االمام احلسني 
الن  نصيبك  من  السالم  عليه 
ش��ارف  ال��ع��ب��اس  قبلة  ب��اب 
انجز  وبالفعل   ، النهاية  عىل 
عليه  احلسني  االمام  قبلة  باب 
بكلفة   1386 سنة  ال��س��الم 
دينار  ال��ف  وع��رشي��ن  مخسة 
ترّبع هبا احلاج الشاكري ، وقد 
احلبويب  حممود  الشاعر  نظم 
ضمنها  ال��رم��ل  م��ن  قصيدة 

ملك المغرب في زيارته الى كربالء مكتبخانه الشيخ علي اكبر
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وه��ذا  ال��ب��اب  صناعة  ت��اري��خ 
نصه 

جنتي ارخها منشدكم    
ادخـــلـــوهـــا بــســالم   

امنني ) 1386(
االم��ري  زار  السنة  نفس  ويف 
خليفة  الشيخ  كربالء  القطري 
الرئيس  وزاره���ا  كام  ث��اين  ال 

العراقي عبد السالم عارف .
يف احل����ادي ع��رش م��ن حم��رم 
القافلة  وصلت   1388 سنة 

الرخامية  باالعمدة  املحّملة 
وعرشين  سبع  م��ن  امل��ك��ون��ة 
س���ي���ارة ش��ح��ن ك��ب��رية وق��د 
م��رورا  ك��رب��الء  اىل  وص��ل��ت 
بحفاوة  استقبلت  وقد  ببغداد 
وص��ادف  املواطنني  قبل  من 
حمرم  شهر  يف  وصوهلا  موعد 
يف  فيها  الزائرون  يكتظ  الذي 
اّج��ل  وق��د   , املقدسة  ك��رب��الء 
انتهاء  بعد  بالعمل  امل��ب��ارشة 
وبالفعل  االربعينية  ال��زي��ارة 

بورش بالعمل .
الكويت  امري  زار  سنة 1386 
السامل  صباح  الشيخ  كربالء 
نفس  يف  وزاره��ا  كام  الصباح 
السنة رئيس اليمن الشاميل عبد 
اهلل السالل الذي نرشنا صورته 
زيارة  اعقبه  السابق،  العدد  يف 

قحطان  اجلنويب  اليمن  رئيس 
الرئيس  وزاره��ا  كام  الشعبي 
العراقي عبد الرمحن عارف .  

والرتبية  الثقافة  صعيد  وعىل 
امل���دارس  فكانت  والتعليم 
الجل  افتتحت  التي  القرآنية 
بطالهبا  زاخ��رة  القرآن  تعليم 
وكانت   ، ومدرسيها  وروادها 
وحفظ  تّرج  احتفاالت  تقام 
يف  طالبية  بمسريات  القران 
العتبتني  حول  املدينة  شوارع 
البيض  املالبس  يرتدون  وهم 
ومعهم  املميزة  الدشداشة(   (

املعلمون .
اعالم فارقوا الحياة
مرتىض قاو الكيشوان
) 1305 1383هـ(

بن  م��رت��ىض  الشيخ   
بن  أمح��د  بن  حسني  بن  أمح��د 

حممد عيل بن درويش آل عزبة 
الكيشوان(،  )ق��او  ب�  الشهري 
ورادود  معروف  شعبي  شاعر 
له  احلسيني،  العزاء  ملواكب 
العامية  الدارجة  باللغة  قصائد 
يف  ولد   ، البيت  أهل  رثاء  يف 
بعض  ع��ىل  ودرس  ك��رب��الء 
1963م  سنة  ت��ويف  اساتذتا 
املوافق 3 رجب سنة 1383ه� 
ال��روض��ة  ودف���ن يف م��دخ��ل 
عند  عائلته  مقربة  يف  احلسينية 
الكيشوانية التي تديرها عائلته 
سابقا رشقي الصحن احلسيني 
معاملها  ازيلت  والتي  الرشيف 
للعتبة  اجلديد  التطوير  بعد 

الرشيفة.

)شعراء شعبيون من 
كربالء 1/ 283(

عيل أكرب النائيني 
) ت 1384 هـ /)1965م(

فاضل جليل وكاتب   
يف  بارع  ماهر،  وخطاط  قدير 
العلوم العربية ترج عليه مجع 
غفري من اهل الفضل واالدب 
تويف يوم 4 حمرم احلرام ودفن 
السيد  رضيح  خلف  مقربة  يف 
عىل  مطلة  امل��ج��اب  اب��راه��ي��م 
جهته  من  الرشيف  الصحن 

الشاملية.

) من اعالم كربالء 121(
حسني الشاهرودي

) ت 1385هـ(
الشاهرودي  حسني  الشيخ 
اشتغل يف العلوم الفقهية تلمذ 
جعفر  والشيخ  وال��ده  يد  عىل 
م   1965 سنة  ت��ويف  الرشتي 

ودفن يف احلائر الطاهر 
كربالء  من  اع��الم  )خمطوطة 

للشيخ امحد احلائري(  

الشيخ حسين الشيخ علي اكبر النائيني
الشاهرودي
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ُيعرف الطموح أنه السعي لتحقيق هدف 
منشود يف جمال معني وليس الرغبة الغري 
أن  الطبيعي  فمن  باالجتهاد.  مقرتنة 
دائام  األفضل  لنفسه  اإلن��س��ان  يتمنى 
وال  طموحا  يعد  ال  ذل��ك  متني  وجم��رد 
يشكل حالة دفع اجيابية نحو حتقيق هذه 

التأمالت التي تفتقر ملقومات الطموح.
اإلنسان الطموح يمتلك صفات خاصة 
بخطوات  إليه  يطمح  ما  لتحقيق  تؤهله 
فاملوهبة  منطقية  معايري  وفق  مدروسة 
مثال يف جمال معني حتتاج لصقل وتدريب 
لتنميتها وتطويرها. ويتاج املوهوب أن 
وإمكاناته  قدراته  ح��دود  عىل  يتعرف 
القدرات  تلك  معدل  رفع  عىل  ليعمل 
آخر  جمال  عن  والبحث  التشتت  دون 
أكثر  أو  أوسع  جمال  بأنه  شعوره  ملجرد 
انتشارا. وقد تكون املوهبة هي إتقان أي 
بذلك  التميز  بكفاءة عالية لدرجة  عمل 
العمل حتى وإن مل يكن يف جمال إبداعي.

من الرضوري أن نشري عىل إن الطموح 
احلاالت  بعض  يف  سلبية  تداعيات  له 
فقد يتحّول عند البعض إىل حالة طموح 
عىل  الشخص  ي��ك��ون  أن  أي  م��ريض 
أو  اآلخرين  حقوق  لتجاوز  استعداد 
الرضر  أحلاق  أو  القانون  عىل  التحايل 
ملجرد  واالن���دف���اع  مؤسسة  أو  ب��ف��رد 

احلصول عىل منصب أو شهرة أو وضع 
اجتامعي يسبه نقلة تغرّي واقعه ويصّنفه 
طموح  لتحقيق  م��رشوع  حق  أن��ه  عىل 

يسعى للوصول إليه.

يف هذه احلالة عىل الشخص أن يتابع نفسه 
حالة  يكون  أن  البد  فالطموح  تنمويا 
والتفاعيل  النفس  اجلانب  تعّزز  اجيابية 
آخر  شكال  يتخذ  ال  وأن  الفرد  ل��دى 
تؤّسس  التي  املفردة  حلقيقة ومعنى هذه 
الفرد  هوية  حتديد  يمكنه  تنموي  ملنهج 
أو  املبدعني  وتصنيفه ضمن األشخاص 
أن  دون  طموحهم  حتقيق  عىل  القادرين 
يسّبب ذلك أي تداعيات نفسية داخلية 
عند الفرد بسطوة األنا أو حتريك النوازع 
السلبية التي تقّيده باملصلحة والوصولية 

بداعي رغبة الشخص للنجاح املبّكر.
ومع أن الطموح يتأّثر بالوضع االجتامعي 
العام أي أن األفراد الطموحني يتاجون 

الطموح  قيمة  لكن   , مناسب ودعم  جلّو 
تظهر يف أكثر األجواء فقرا وتأّزما ألن يف 
الذات  مع  التحدي  سيكون  احلالة  هذه 
أصعب وأكثر أجهادا. فتحقيق الطموح 
يف بيئة غري مثالية يمثل نجاحا عىل أكثر 

من مستوى.
الطموح  أن  حلقيقة  الفرد  تقّبل  عن  أما 
مهام يكون كبريا فهو ضمن الواقع فهذه 
حقيقة عليه نمذجتها والعمل وفق ذلك 
ألن معظم العلامء واملكتشفني واملشاهري 
جيزموا  مل  والعلمية  األدبية  املجاالت  يف 
حثيثا  سعيهم  كان  بل  إليه  توّصلوا  بام 
اهلدف  باجتاه  وخطواتم  كبريا  وهدفهم 
منطقية تتالءم مع القدرات واإلمكانات 
ومل يعتمدوا الطموح السلبي الذي كثريا 
فرتة  بعد  يتالشى  مؤقتا  نجاحا  يّقق  ما 
ألنه مل يكن بجهد شخيص مستند لقاعدة 
حساب  عىل  ك��ان  بل  أدبية  أو  علمية 
اآلخرين لذلك غالبا ما ال يرتك الطموح 
سلوك  هو  وتنمويا  تذكر  بصمة  السلبي 

فاشل ومرفوض.

تنمية 
الطموح 
اإليجابي

إيمان كاظم الحجيمي

يحتاج الموهوب أن يتعرف 
على حدود قدراته وإمكاناته 

ليعمل على رفع معدل 
تلك القدرات دون التشتت 
والبحث عن مجال آخر 
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والتعليم  الرتبية  قسم  أق���اَم 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
عيد  بمناسبة  هبيجة،  احتفالية 
املعلم عىل قاعة سيد االوصياء 

يف الصحن احلسيني الرشيف.
وش��ه��د احل��ف��ل ح��ض��ور ممثل 
سامحة  العليا  الدينية  املرجعية 
واالم��ني  الكربالئي  الشيخ 
السيد  املقدسة  للعتبة  العام 
كوكبة  وسط  املوسوي  جعفر 
واملدرسني  املعلمني  رواد  من 
وسياسية  دينية  وشخصيات 

واعالمية.
ال��ش��ي��خ عبد  وق����ال س��امح��ة 
له:  الكربالئي يف كلمة  املهدي 
بتكريم  اليوم  هذا  يف  »نحتفل 
املعلم انطالقااً من أمهية التعليم 
يف ح��ي��اة االم���م وال��ش��ع��وب 
نحتاج  حيث  مجيعااً،  وحياتنا 
التعليمية  للعملية  نعطي  أن 
والرتبوية اهتاممااً كبريااً فكالمها 
ويرتبطان  اآلخ���ر  ي��ك��م��اّلن 
»هذا  اّن  قويااً«، مضيفااً  ارتباطااً 
االقرتان واالرتباط بني العملية 
الرتبوية  والعملّية  التعليمية 

بمستوى  للنهوض  رضوري 
الفرِد واملجتمع«. 

ان  الكربالئي  الشيخ  وأك��د 
أّن  املعلم علينا  »جزءااً من حق 
نكّرمه ونحرتمه ونجّله ونعطيه 
امل��ادي  وحتى  املعنوي  حقه 
يف  ل��ألخ��وة  وصيتنا  واي��ض��ااً 
ان  املهم  واملسلك  املجال  هذا 
للعلم حقا علينا وللطالب حقا 
اعناق  يف  امانة  فالطالب  علينا 
ال��ك��وادر ال��رتب��وي��ة ف��الب��د ان 
ُيعطى للتلميذ حقه بام جيب ان 

يكتسبه من التعليم والرتبية«.
»يف  ان��ن��ا  إىل  سامحته  وأش���ار 
خمتلفة  ظروفااً  نعيش  العراق 
عىل  التجاوز  يتّم  ما  وأحيانااً 
وتوفري  احرتامه  وعدم  املعلم 
وبالواقع  له،  الالزمة  احلامية 
جمتمعية  تربية  إىل  بحاجة  نحن 
املؤسسات  م��ن  واج�����راءات 
االجواء  تلك  تّوفر  ان  املعنية 
من  املعلم  حلامية  واملقّومات 
طرف  أي  من  يناله  اعتداء  أي 
ان يرتّبى جمتمعنا  إذ البّد  كان، 
املعلم   وت��وق��ري  اح����رتام  ع��ىل 

اجتامعية  مكانة  له  تكون  حتى 
كبرية«.

وأضاف سامحته، »ليكن هدفنا 
مجيعااً رضا اهلل تعاىل وهذا يشء 
يف  املعلم  خيلص  وحينام  مهم 
الطالب  ايصال  عمله يف سبيل 
املرموق  العلمي  املستوى  اىل 
والقيم  امل��ب��ادئ  ع��ىل  وي��رّب��ي��ه 
يف  وسيكون  الطالب  سيكرب 
املستقبل  يف  مسؤولية  موقع 
الطالب  ب��ل��وغ  ان  والش���ك 
ان���ام ج��اء  امل��س��ت��وى  ه���ذا  اىل 
املعلمني  هؤالء  جهود  بفضل 
»تريج  ان  مبينااً  واملدرسني«، 
مكانة  وبلوغهم  الطلبة  هؤالء 
يف املجتمع سيّسجل هلذا املعلم 
القيامة  ي��وم  التعليمي  جهده 
حيث ورد يف بعض االحاديث 
ان )االنسان جيد يوم القيامة من 
وهو  الكثري  ال��يء  احلسنات 
شيئااً  جيد  ال  اعامله  يف  يبحث 
هذا  قباهلا  يف  التي  االعامل  من 
اين  من  فيسأل  العظيم  االجر 
يأتيه اجلواب  يل هذه احلسنات 
هذا علمك الذي عّلمتُه ُيعمل 

به من بعدك(«.
املعلمون  أع���رَب  جهتِه  م��ن 
سعادتم  عن  املكّرمون  الرواد 
املهم هلم  املعنوي  التكريم  هبذا 
مسرية  يف  ويبذلونه  بذلوه  ملا 
الدكتور  ب��نّي  حيث  التعليم، 
اّن  طعمه  آل  ه���ادي  س��ل��امن 
تبذل  املقدسة  احلسينية  »العتبة 
خدماتا  وتقّدم  وافرة  جهودااً 
التعليم  نرش  سبيل  يف  اجلليلة 
واالرتقاء يف بناء اإلنسان فكريااً 
عىل مجيع املستويات االخرى«.
بالفخر  »أشعر  حديثه،  وتابع 
طاليب  ارى  عندما  والسعادة 
املجاالت  مجيع  يف  متفّوقني 
احد  من  تكريمي  وخصوصا 
طاليب وهو سامحة الشيخ عبد 

املهدي الكربالئي«.
بتوزيع  االحتفالية  واختتمت 
التقديرية  والشهادات  اهلدايا 
ع���ىل ع����دد م���ن ال��رتب��وي��ني 
واملسؤولني يف القطاع الرتبوي 

يف حمافظة كربالء املقدسة.

م الرّواد تحتفى بعيد المعّلم وتكرِّ
الش���يخ الكربالئي: نحن بحاجة إلى تربية مجتمعية واجراءات من المؤسسات المعنية لتوفير 

االجواء والمقومات لحماية المعلم من أي اعتداء يناله 

العتبة الحسينية المقدسة

األحرار/ حسني نرص 
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الدينية  املرجعية  ممثل  استقبل 
عبد  الشيخ  س��امح��ة  العليا 
حمافظ  ال��ك��رب��الئ��ي  امل��ه��دي 
يف  االمنية  والقيادات  املثنى 
الرشيف،  احلسيني  الصحن 
تبّني  ع��ن  ال��ل��ق��اء  ومت��ّخ��ض 
ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة 
خالل لواء الطفوف التابع هلا 
األمني  اخلندق  حفر  مرشوع 

لبادية الساموة.
الدين  مج��ال  السيد  ورّصح 
قسم  م��س��ؤول  الشهرستاين 
احلسينية  بالعتبة  االع���الم 
»زي��ارة  ب��أن  ق��ائ��الاً  املقدسة  
حمافظة  من  احلكومي  الوفد 
املثنى للعتبة احلسينية املقدسة 
جاء لالتفاق عىل حفر خندق 
خلندق  امُلكّمل  املثنى  صحراء 
يبدأ  والذي  املقدسة،  كربالء 

االرشف  النجف  حمافظة  من 
ح��ت��ى ح����دود حم��اف��ظ��ة ذي 
ق��ار ضمن احل��دود االداري��ة 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة مل��ن��ع ت��س��ّل��ل 
»لذلك   ، مضيفااً االرهابني«، 
يف  املحلية  احلكومة  جل��أت 
ال��ط��ف��وف  ل����واء  اىل  امل��ث��ن��ى 

إلكامل  املقدسة  للعتبة  التابع 
املقدسة  كربالء  من  املرشوع 
بعد  ق���ار  ذي  حم��اف��ظ��ة  اىل 

الشيخ  بسامحة  ال��وف��د  لقاء 
سيتّم  ح��ي��ث  ال��ك��رب��الئ��ي، 
تنفيذ حفر اخلندق بعرض )3 

امتار( وعمق مرتين.  

جملة  ب��ه  خ��ص  ت��رصي��ح  ويف 
حمافظ  أوض��ح  )االح����رار(، 
ِسكر  احلسن  عبد  فالح  املثنى 
مجعهم  ال��ذي  »االج��ت��امع  ان 
عرض  خ��الل��ه  ت��ّم  بالشيخ 
جلميع  شاملة  امنية  خطة 
واجلنوب،  الوسط  حمافظات 
ح��ي��ث اط��ل��ع س��امح��ت��ه عىل 
بكل  الشاملة  االمنية  اخلطة 
»العتبة  ان  مبينااً  تفاصيلها«، 
اخلندق  حفر  تبّنت  احلسينية 
من خالل لواء الطفوف التابع 
بذلك«،  طلبااً  تقديمنا  بعد  هلا 
الطفوف  »ل��واء  ب��أّن  منوهااً 
سيبارش بحفر اخلندق األمني 
بعد  قريبااً  املحافظة  بادية  يف 
اعتذار وزارة الدفاع وحكومة 
قلة  بسبب  إنجازه  عن  املثنى 

التخصيصات املالّية«.

ي 
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رص  ت
ني ن

حس
ر/ 

حرا
األ

لواُء الطفوف 
التابع للعتبة الحسينية يتبّنى حفر خندق بادية المثنى 
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الطفل  قابليات  رف��ع  هب��دف 
اق���ام قسم  ذائ��ق��ت��ه،  وت��ن��م��ي��ة 
التابع  الطفولة  وتنمية  رعاية 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
احلسيني  م��ه��رج��ان  امل��ق��دس��ة 

ملرسح  الثالث  ال��دويل  الصغري 
شعار  حت��ت  وأق��ي��م  ال��ط��ف��ل؛ 
االجيال(   نبني  احلسني  )بنهج 
يف  املهرجان  فعاليات  واقيمت 
مدينة  يف  والفنون  الثقافة  قرص 

ومشاركة  وبحضور  ك��رب��الء 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات 
الرسمية والثقافية والفنية داخل 
اىل  اضافة  وخارجها  املحافظة 
من  املشاركة  واللجان  الفرق 

دول عربية واجنبية.
ف��ع��ال��ي��ات اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان 
من  بّينات  آيات  بقراءة  ابتدئت 
الذكر احلكيم تالها عىل مسامع 
احل���ارضي���ن  ال��ق��ارئ رس��ول 

بعد النجاح الذي حّققه في نسختيه السابقتين..
قسم رعاية وتنمية 

الطفولة يقيم 
مهرجان الحسيني 

الصغير الدولي 
لمسرح الطفل 
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كلمة  بعدها  ج��اءت  العامري 
رئيس اللجنة العلمية واملرشف 
عىل قسم رعاية وتنمية الطفولة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
البناء  هاشم  الدين  سعد  السيد 
بأن  ملسنا  نحن  حقيقة  وق��ال:« 
عىل  ج���دااً  كبري  امل���رسح  ت��أث��ري 
الكبار  عىل  وكذلك  االطفال 
واالن بام انه عراقنا الصامد يمّر 
بظروف صعبة جدااً وما متّخض 
العصابات  سيطرة  م��ن  عنه 
املناطق  بعض  عىل  الداعشية 
حترير  ت���ّم  وال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة، 
الباقي  حترير  وسيتّم  بعضها 
هناك  ولكن  تعاىل،  اهلل  بعون 
كانت  انه  هي  اساسية  مشكلة 
ومناهجهم  لالطفال  ثقافتهم 
يف  االطفال  وتعليم  الدراسية 
عىل  دّنسوها  التي  املناطق  تلك 
االرهابية  االعامل  وعىل  العنف 
، وك���ان���وا جي��ربون  وغ��ريه��ا 
اعامل  مشاهدة  عىل  االط��ف��ال 
ويشّجعون  والتعذيب  العنف 
االطفال عىل القتل واالرهاب، 
االط��ف��ال  مشكلة  ع��ن  ف��ض��الاً 
فتوى  حسب  الرشعيني  غ��ري 
ينسبوهنا  التي  النكاح  جهاد 
براء  منهم  واالس��الم  لالسالم 

مسؤولية  هناك  تكون  وهب��ذا 
هذه  ملعاجلة  اجلميع  امام  كبرية 
التي حصلت  الشنيعة  احلاالت 

لألطفال«.
بدورنا   »: قائالاً البناء  واضاف 
هناك  مقدسة  حسينية  كعتبة 
االطفال  برشية  كبري  اه��ت��امم 
الفرتات  خ��الل  الحظتم  ك��ام 
املهرجان  ه��ذا  ومنها  السابقة 
وهناك  الثالثة  للمرة  يقام  الذي 
وتونس  ايطاليا  من  مشاركات 
عاُمن  من  حتكيمية  جلنة  وهناك 
ان  ونشاهد  وسوريا  وتونس 
الدويل  الطابع  اخذ  املهرجان 
وهناك حضور كبري واملرسح له 
تاثري كبري عىل اجلميع وان شاء 
اهلل نستمّر بالعمل من اجل هذه 
الرشية املهمة من اجل مستقبل 

العراق وبناء البلد«.
رئيس  حتّدث  متصّل  سياق  يف 
الطفولة  وتنمية  رع��اي��ة  قسم 
االس���ت���اذ  حم��م��د احل��س��ن��اوي 
وقال:« افتتح قسم رعاية وتنمية 
احلسينية  العتبة  يف  الطفولة 
املوافق  السبت  ،اليوم  املقدسة 
الثالث  وللعام   2017/3/4
مهرجان  فعاليات  التوايل  عىل 
الدويل ملرسح  الصغري  احلسيني 
الطفل وسيستمّر ملدة ثالثة ايام 
لتنشيط  اقامته  ويأت اهلدف من 
شخصيته  وبناء  الطفل  مرسح 
وتربويااً  وفكريااً  دينيااً  وحتصينه 
مواجهة  ع��ىل  ق����ادرا   ليكون 
املستقبل بوعي ونضج وكذلك 
نؤسس جليل مرسحي مستقبيل 

ملتزم«.
إن  احل���س���ن���اوي،  وأض�����اف 
والثانية  األوىل  »ال���دورت���ني 
مشاركة  شهدتا  املهرجان  من 
بأعامل  العراق  حمافظات  مجيع 
مرسحية أسست ملفهوم املرسح 
ينهل  ال��ذي  الطفويل  احلسيني 
األطهار  البيت  وآل  الطف  من 
الشجاعة  معنى  السالم  عليهم 

والفكر  واخل��ل��ق  والفضيلة 
املهرجان  إدارة  وارتأت  النرّي، 
دولية  الثالثة  ال��دورة  تكون  ان 
لكل  املشاركة  أبواب  وفتحت 
العريب  ال��ع��امل  يف  امل��رسح��ي��ني 
والدويل لتقديم عروض فكرية 
مبينااً  للطفل،  وتربوية  وثقافية 
وصلت  التي  »املشاركات  اّن 
ج��دااً  كثرية  املهرجان  إلدارة 
عىل  ت��ق��ت��رص  ومل  وم��ت��ن��وع��ة 
وان��ام  وحسب  ال��ع��راق  داخ��ل 
خمتلفة  عربية  دوال  ذلك  شمل 
ُعامن   � سوريا   � )تونس  ومنها 
إىل  وصلت  وق��د  الكويت(،   �
طلبااً  وع��رشون  مخسة  من  أكثر 
وخارجه،  العراق  داخ��ل  من 
املكّلفة  املشاهدة  جلنة  ان  إال 
أفضل  الختيار  األعامل  بتقييم 
املشاركة  تستحّق  التي  األعامل 
وتستطيع ان تتنافس عىل جوائز 
املهرجان التي تبلغ قيمتها مخسة 
عرض  ألفضل  دينار  ماليني 
متكامل من غري اجلوائز الفرعية 
األخرى اختارت )8( عروض 

للمشاركة يف املهرجان«.
عيل  الشيخ  أوض��َح  جهته  من 
يف  املتحدة  االم��م  ممثل  كمونة 
ان  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  حمافظة 
»تنظيم مهرجان الطفولة برعاية 
يف  امل��ق��دس��ة  احلسينية  العتبة 
حمافظة كربالء نعتربه اليوم نقطة 
اجيابية يف احتضان رشية مهمة 
الفقري  العمود  ونعتربها  جدااً 
املجتمع  ببناء  ال��زاوي��ة  ورك��ن 

التي  التغيريات  اجلديد، يف ظل 
ما  أننا  ااّل  ال��ع��راق  عىل  م��ّرت 
ألنه  االنتقالية  املرحلة  يف  زلنا 
عديدة  متغريات  يواجه  دائ��اماً 
املتأثرين  واكثر  كثرية  وضغوطا 
االطفال  هم  بظالهلا  وتأثر  هبا 
مستقبل  ح���ول  ق��ل��ق  وه��ن��اك 
اقامة  وان  العراق  يف  الطفولة 
تساعد  التي  االنشطة  هذه  مثل 
وتوضيح  الطفل  تنقية  ع��ىل 
وانقاذه  وسحبه  امامه  الصورة 
الطائفية  الرصاعات  بؤرة  من 
التي  العنف  ودوام���ة  والقتل 
زرعها  كثرية  جهات  حاولت 
وب��ذره��ا يف ن��ف��وس االط��ف��ال 
ستنمو  ال��ب��ذور  ه��ذه  وط��ب��ع��ااً 
طائفيني  اش��خ��اص��ا  وستنتج 
واره���اب���ي���ني وس����وداوي����ني 
وظالميني يؤثرون عىل املجتمع 
ل��ذل��ك م��ث��ل ه���ذه امل��ؤمت��رات 
لنفسية  تنقية  تعترب  واالنشطة 
انسانا  الطفل  وسيكون  الطفل 
املجتمع  خي��دم  ان  ممكن  سويا 
امم  كربنامج  نحن  يّثنا  وهذا 
الطفولة  رعاية  ومنظمة  متحّدة 
بيد  يدها  تضع  ان  اليونسيف 
وكل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اجل  من  االمر  هلذا  املتصّدين 
تطوير واستمرار هذه املؤمترات 
واالنشطة وتوسعها حتى ممكن 

ان ننقذ هذه الرشية املهمة«.
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م��ن��ح��ْت اهل��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
للعتبة  ال��ع��راق��ي،  لالستثامر 
إج���ازة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
االستثامر اخلاصة بتنفيذ مطار 
أصبح  الذي  ال��دويل،  كربالء 
اليوم حقيقة عىل أرِض الواقع 

بفضل اجلهود اخلرية.
وهب�������ذِه امل���ن���اس���ب���ة، ق���ال 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
الرشعي  املتويل  الكربالئي، 
املقدسة:  احلسينية  للعتبة 
وطويلة  ش��اق��ة  رح��ل��ة  »ب��ع��د 
وع��س��رية م��ن امل��ف��اوض��ات 
الكثرية  واللقاءات  والبحث 
ُتّوجت  فقد  عىل مدار سنتني، 
جهود اجلميع ابتداءاً من اهليئة 
الوطنية لالستثامر واالخوة يف 
احلكومة املحلية ووزارة النقل 
وبقّية االخوة يف العتبة احلسينية 
امل��ق��دس��ة م��ن خ���الل رشك��ة  
باحلصول  السبطني  خ��ريات 
إلنشاء  االستثامر  اج��ازة  عىل 
»بدورنا  مضيفااً  املطار«،  هذا 
الرشكات  جمموعة  عىل  اكدنا 
إليها  ُاح��ي��ل  التي  وال��رشك��ة 
هناك  تكون  ان  املطار  تنفيذ 
جمموعة هندسية استشارية من 
العامليني  االستشاريني  كبار 
تنفيذ  ع��ىل  ي��رشف��ون  ال��ذي��ن 
املواصفات  وفق  املطار  هذا 
الطائرات  واستقبال  العاملية 

العمالقة«. 
اليوم  »اتفقنا  سامحته،  وتابع 
باملواصفات  املطار  يكون  بأن 

ان  خ��الهل��ا  م��ن  يمكن  ال��ت��ي 
الستقبال  ؛  مستقبالاً يتوّسع 
وقد  املسافرين،  م��ن  امل��زي��د 
الرشكات  قدمت جمموعة من 
ذات اخلربة يف تنفيذ املطارات 
مرشفة  تكون  لكي  خدماتا 
اىل  اضافة  املطار  تنفيذ  عىل 
لدهيا  التي  التنفيذية  اجلهات 
لتنفيذ  املجال  ه��ذا  يف  خ��ربة 

األجزاء االساسية منه«. 
الكربالئي  الشيخ  ول��ف��َت 
تعاىل  اهلل  »وبفضل  أن��ه  إىل 
ف��األع��امل ب��دأت يف امل��رشوع 
خالل  اهلل   ش��اء  ان  ون��أم��ل 
من  سنتان  اقصاها  زمنية  فرتة 
االن ان يتّم االنتهاء من تنفيذ 
املرشوع لكي يستقبل طائرات 

امل��دي��ن��ة  ال��زائ��ري��ن يف ه���ذه 
بالوقت  م��ق��ّدم��ااً  امل��ق��دس��ة«، 
»ساهم  من  لكل  شكره  ذات��ه 
اجلهود  ب��ذل  م��ن  خصوصااً 
فرتة  خالل  والكبرية  الشاّقة 
هذه  اىل  بالوصول  السنتني 
املرشوع  هذا  وحتقيق  النتيجة 

السيادي االسرتاتيجي«.
سامي  السيد  ق��ال  جهته  من 
اهليئة  م��س��ؤول  االع��رج��ي، 
العراقي:  لالستثامر  الوطنية 
اجازة  بتسليم  اليوم  »ترّشفنا 
الوطنية  اهليئة  من  االستثامر 
املطار  يف  باملبارشة  لالستثامر 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل 
اهليئة  ان  اي��ذان��ا  تعلن  التي 
الوطنية لالستثامر هي رشيك 

اسايس يف هذه العملية ونأمل 
ان يكون هناية عام 2018 هو 
عىل  االوىل  الطائرة  استقبال 
)عليه  الشهداء  سيد  ارض 

السالم(«.
»األع���امل  ان  حديثه  وت��اب��ع 
عىل  جارية  اهلندسية  االولية 
قدٍم وساق من خالل اجلهود 
االخوة  من  املبذولة  الكبرية 
والذين  التنفيذي  اجلانب  يف 
بكل  باملرشوع  العمل  اخذوا 
جّدية وكان لنا الرشف الكبري 
احلسينية  العتبة  اىل  باحلضور 
االط��راف  بتواجد  املقدسة 
نذكر  ان  والب���د  املختلفة، 
من  املبذولة  الكبرية  اجلهود 
واحلكومة  النقل  وزارة  قبل 

األحرار/ قاسم عبد اهلادي - تصوير/ أمحد القرييش

الهيئة الوطنية لالستثمار العراقي 
تمنح العتبة الحسينية المقدسة إجازة تنفيذ مطار 

كربالء الدولي
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بام  كربالء  حمافظة  يف  املحلية 
للعتبة  الكبري  ال��دور  ذلك  يف 
التي اخذت  املقدسة  احلسينية 
عىل عاتقها استثامر هذا املطار 
ومن خالل ذلك تواصلنا مع 
الرشكات وصوالاً  العديد من 
اىل االئتالف احلايل املكّون من 
الربيطانية  جيس  كوبر  رشكة 
يف  الرئيس  املقاول  تعترب  التي 
مع  وبالتعاون  اجلانب  ه��ذا 
رشكات اخرى خمتّصة يف كل 
املطار  من  املطلوبة  االج��زاء 
واالبنية  امل���درج  ك��ان  س��واء 

واملرافق االخرى وغريها«. 
أخرى  م��رة  األعرجي  وأك��د 
أن »لنا الرشف بمنح االجازة 
وفق  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

ق��ان��ون االس��ت��ث��امر؛ ون��ؤّك��د 
سيكون  املطار  ب��ان  للجميع 
يرتقي  عاملية  ب��م��واص��ف��ات 
ب��احل��ص��ول ع���ىل االج�����ازة 
الدولية واالجازة الوطنية من 
سلطة الطريان املدين وبتعاون 
تام مع وزارة النقل واحلكومة 
كربالء  حمافظة  يف  املحلية 

املقدسة«. 
ولفت األعرجي إىل ان »العتبة 
حتّملت  قد  املقدسة  احلسينية 
الكثري  السابقة  السنوات  عرب 
باحلفاظ  امل��س��ؤول��ي��ات  م��ن 
وسيكون  امل��وق��ع،  ه��ذا  ع��ىل 
القيادة  جيس(  )كوبر  لرشكة 
واضح  هنديس  ارشاف  حتت 
استشارية  مكاتب  قبل  من 

ه��ن��دس��ي��ة ع��امل��ي��ة وك��ذل��ك 
ال��وط��ن��ي��ة  اهل��ي��ئ��ة  ارشاف 
الوطنية  بكوادرها  لالستثامر 
اضافة اىل اخلربات االجنبية يف 
هذا اجلانب، ونحن يف الوقت 
الكثري من  بتنفيذ  قمنا  السابق 
االستعانة  دون  من  املشاريع 
ولكن  االجنبية  بالرشكات 
رصينة  اسس  عىل  تنفيذها  تم 

علمية واضحة«. 
أن  إىل  األع���رج���ي  وأش����ار 
أع��ّدت��ه  ق��د  امل��ط��ار  »تصميم 
الفرنسية  ال��رشك��ات  اح��دى 
التنفيذ  وسيتّم  املتخّصصة 
التصميم  ه����ذا  ب��م��وج��ب 
ب���م���س���ارات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
واض��ح��ة ودق��ي��ق��ة وك��ذل��ك 
فنيون  استشاريون  سيكون 
املختلفة،  التنفيذ  مراحل  عىل 
التنفيذ  عمر  من  سنتني  وبعد 
الذي بدئ قبل ايام سنتوّصل 
يستقبل  كبري  دويل  مطار  اىل 
مجيع  من  الكبرية  الطائرات 
أن  موضحااً  ال��ع��امل«،  انحاء 
لالستثامر  الوطنية  »اهل��ي��ئ��ة 
ببذل  العراقي  الشارع  ُتطمئن 
مراحل  عرب  اجلهود  قصارى 
املطار  ب��أّن  املختلفة  التنفيذ 
الدولية  املعايري  وفق  سيكون 
وزارة  مع  وسنعمل  والوطنية 
ال��راع��ي  تعترب  ال��ت��ي  النقل 
االساس هلذا املطار من خالل 
ب���ذل ق��ص��ارى ج��ه��ده��ا من 
من  وغريها  ومتابعة  تصميم 

االمور اخلاصة باملطار«. 

بأن  حديثه  األعرجي  واختتم 
الدويل  كربالء  مطار  »ملرشوع 
الرمزية  مهمتني،  رمزيتني 
كربالء  باسم  تتمّثل  االوىل 
وال��رم��زي��ة  ك��رب��الء  وشهيد 
امل��رشوع  ه��ذا  أمه��ي��ة  الثانية 
االس��رتات��ي��ج��ي ال��ك��ب��ري من 
للبلد  االقتصادية  الناحية 
وال��ذي  ك��رب��الء،  وملحافظة 
الدينية  السياحة  ينعش  بدوره 
معامل  من  كبريااً  معلاماً  ويكون 

العراق احلديث«.
نصيف  امل��ه��ن��دس  ق��ال  فيام 
جاسم اخلطايب، رئيس جملس 
»من  املقدسة:  كربالء  حمافظة 
هذا املكان املبارك ومن جوار 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
والتقدير  بالشكر  ن��ت��وّج��ه 
الرشعي  املتويل  اىل  واالمتنان 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
العاملني  واالخوة  الكربالئي 
هذا  ع��ىل  املقدسة  العتبة  يف 
اجل��ه��د اجل��ه��ي��د وامل��ت��واص��ل 
والذي متّيز بإرادة صلبة بتنفيذ 
االسرتاتيجي  امل��رشوع  ه��ذا 
واملهم ليس فقط يف كربالء بل 
وملحبّي  العراق  مستوى  عىل 
اهل البيت )عليهم السالم(«، 
مضيفااً بأن »هذا املرشوع جاء 
التحديات  م��ن  ال��رغ��م  ع��ىل 
كانت  االرادة  ولكن  الكبرية؛ 
)سبحانه  اهلل  بفضل  اق��وى 
وبركات  وأن��ف��اس  وت��ع��اىل( 
أهل البيت )عليهم السالم(«. 
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كربالء  جامعة  رئيس  برعاية 
محيد  منري  الدكتور  االستاذ 
عميد  وب���إرشاف  السعدي 
االستاذ  وكالةاً  العلوم  كلية 
امل��س��اع��د ال��دك��ت��ور ن��ورس 
كلية  ع��ق��دت  شهيد  حممد 
الكربى  قاعتها  ويف  العلوم 
اخلامس  العلمي  مؤمترها 
حتت عنوان )البيئة وملّوثاتا 
... الواقع والطموح ... نحو 

رؤية لتنمية بيئية مستدامة(.
وق����ال االس���ت���اذ امل��س��اع��د 

شهيد  حممد  نورس  الدكتور 
العلوم  كلية  »دأبت  الدهان: 
اقامة  عىل  كربالء  جامعة  يف 
هناية  سنوي  علمي  مؤمتر 
ش��ه��ر ش��ب��اط م��ن ك��ل ع��ام 
عامدة  اختارت  وقد  درايس 
عنوانا  البيئي  املؤمتر  الكلية 
عنوان  كان  حيث  العام  هلذا 
وملوثاتا  )البيئة  املؤمتر  هذا 
 ... والطموح  ال��واق��ع   ...
بيئية  لتنمية  رؤي����ة  ن��ح��و 
مستدامة(ألمهية موضوعات 

شغل  من  تشغله  وما  البيئة 
نظرا  العراق؛  لباحثي  شاغل 
الذي  والتخريب  للتلوث 
العراقية  البيئة  له  تتعّرض 
البيئة  اخلصوص  وجه  وعىل 
الكربالئية«، مبينااً أن »املؤمتر 
من  بحثااً   64 مشاركة  شهد 
ال��ع��راق  ج��ام��ع��ات  خمتلف 
والكوفة  والبرصة  بغداد  من 
التكنولوجية  واجل��ام��ع��ة 
اخل��رضاء  القاسم  وجامعة 
واجل���ام���ع���ة امل��س��ت��ن��رصي��ة 
قار  ذي  جامعتي  عن  فضال 

وميسان«.
ان  حديثه،  ال��ده��ان  وت��اب��ع 
للنهوض  االوىل  »اخل��ط��وة 
اع��داد  ه��و  البيئي  بالواقع 
دراسات نظرية ومن ثم اجياد 
االرضية املناسبة للتفاهم مع 
وسائل الدولة وامكاناتا من 

الدوائر املختصة كدائرة البيئة 
والتكنولوجيا  العلوم  ودائرة 
لألبحاث  تطبيقات  إلجي��اد 
النظرية التي تقيمها الكليات 
ص��اح��ب��ة  االخ��ت��ص��اص«، 
مضيفااً ان »نجاح اي مرشوع 
ارضية  فيه  تتّوفر  ان  جي��ب 
املعنية  اجلهات  بني  مشرتكة 
ما  لتطبيق  اجلهود  وتضافر 
الواقع  ارض  عىل  اجياده  يتّم 
ومن خالل ذلك سيتّم تزويد 
بتوصيات  املعنية  ال��دوائ��ر 
املختلفة  وبمحاوره  املؤمتر 
ال��ت��ي ت��ت��ض��ّم��ن ال��ف��ي��زي��اء 
والكيمياء وعلوم احلياة«.فيام 
أوضح رئيس جامعة كربالء 
محيد  منري  الدكتور  االستاذ 
كلية  »طلبة  ان  ال��س��ع��دي: 
جانب  إىل  يقيمون  العلوم 
لعرض  فنيااً  معرضااً  املؤمتر 

تحت شعار 
)البيئة وملّوثاتها، الواقع والطموح، نحو رؤية لتنمية بيئية مستدامة(

كلية العلوم في جامعة كربالء تقيم مؤتمرها السنوي الخامس
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ونشاطاتم  الطلبة  فعاليات 
ونشاطات الكلية مقابل مبالغ 
كبرية  جهودها  ولكن  بسيطة 
ريع  وان  سامية  غايات  وذات 
اخلريي  والسوق  املعرض  هذا 
ستؤول لدعم اخواننا املقاتلني 
وامل��ج��اه��دي��ن وامل��راب��ط��ني يف 
رج��ال  م��ن  القتال  س��اح��ات 
احل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي امل��ق��دس 
كبريااً  اقباالاً  هناك  أن  والحظنا 
يؤدي  منهم  الطلبة والكل  من 
املعرض  ه��ذا  يف  كبريا  دورا 
املقاتلني  اىل  باجلميل  عرفانا 
ال��ذي��ن داف���ع���وا وي��داف��ع��ون 
عن  والغالية  العزيزة  بدمائهم 

ارض البلد عسى ان نرّد جزءااً 
من الَدين وان نويف اجلميل اىل 
وأضاف  املجاهدين«.  اخواننا 
»املعرض  ه��ذا  ان  السعدي 
التي  االوىل  امل���ب���ادرة  ل��ي��س 
نقيمها يف جامعة كربالء وسبق 
لنا ان اقمنا مثل هذه املبادرات 
واالس������واق اخل���ريي���ة ال��ت��ي 
احلشد  قوات  اىل  ريعها  ذهب 
وحت��دي��دا  امل��ق��دس  الشعبي 
خالل االعوام االخرية، وكلية 
الثالثة  للسنة  تقوم  العلوم 
والسوق  املعرض  هبذا  تواليا 
االعامل  نفس  وهناك  اخلريي، 
اجلامعة  كليات  يف  واملبادرات 

بمواعيد  ول��ك��ن  االخ����رى 
خمتلفة، وهناك زيارات متعددة 
جامعة  م��ن  م��ت��ع��ددة  ل��وف��ود 
املقاتلني  اخواننا  اىل  كربالء 
اىل  اضافة  القتال  ساحات  يف 
التي  واملالية  العينية  التربعات 
املجاهدين  اىل  ايصاهلا  يتّم 
هبا  قامت  محلة  هناك  كذلك 
جهات  مع  بالتنسيق  اجلامعة 
ادوي��ة  بجمع  ال��ع��راق  خ��ارج 
طبية  ومستلزمات  ومعدات 
قصرية  فرتة  قبل  ايصاهلا  وتم 

اىل جهات احلشد الشعبي«.
بالقول  السعدي حديثه  وختم 
هي  ك���رب���الء  »ج��ام��ع��ة  ان 

االول  هدفها  عراقية  جامعة 
ص��ام��دة  تبقى  ان  واالخ����ري 
وان  العراقي  العلم  لواء  حتت 
خربات  من  متتلكه  ما  تقّدم 
واكاديمية  وعلمية  معرفية 
كربالء  وملدينة  للعراق  خدمة 

املقدسة«.         
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خضير البياتي

ش������ّعت فال الشمس تحكيها وال القمر
ال��ق��م��ر وال  حت��ك��ي��ه��ا  ال�����س��م�����س  ف����ال  ���س��������������������ع��ت 
ب���ن���ت اخل��������������������ل�����ود ب��������������ه��ا االأج�����ي�����ال خ��ا���س��ع�����ة
ع��ن�����س��ره��ا ل���ط���ف  ف�����������ل�����وال  احل��ي��������������������اة  روح 
م��ل��ك وال  روح  ال  االأف���������ق  ع�������ن  ���س��م��������������������������ت 
جم��ب��ول�����ة م��������������������ن ج��������������������الل ال���ل�������ه ط��ي��ن��ت�����ه��ا
ب��ه�����ا ت���ل�������وك  اأن  ج���ّل���ت  ال��������������غ��ّر  خ�����س��������������������ال��ه��ا 
م��ع��ن�����ى ال���ن���ب���وة ���س�����������������ر ال��������������وح��ي ق����د ن��زل��ت
اأج��م��ع��ه�����ا اهلل  ر����س���������������ول  خ��������������الل  ح�����������������وت 
ت�����������������دّرج��ت ف��������������ي م���راق�������ي ال�������ح���ق ع���ارج���ة 
ث�����������������م ان��ث�����������������ن�����ت ت��������������م��الأ ال�����دن��ي��ا م��ع��ارف��ه�����ا 
ح�����س��دًا  ف�����س��ل��ه��ا  ي��خ��ف��ي  راح  ل��ل�����������������ذي  ق��������������ل 
اأت�����������������ق��رن ال��ن��������������������ور ب��ال��ظ��ل��م��اء م�������ن ���س��ف�����ه 
ب��������������������ن�����ت ال��ن�����������������ب�����ي ال��������������ذي ل�����وال ه�����داي��ت��ه 
ه�����������������ي ال�����������������ت��ي ورث�����������������ت ح���ق�������ًا م��ف��اخ�����ره 
ف�����������������ي ع�����������������ي�����د م���ي���الده�������ا االأم��������الك ح��اف��ل�����ة 
ت���������������زّوج���ت ف�������ي ال�������س���م���اء ب���امل���رت�������س���ى ���س��رف��ا 
ع�����������������ل�����ى ال��ن�����������������ب�����وة اأ����س���ف���ت ف�������ي م��رات��ب��ه��ا 
ل��رغ��ب��ت��ه�����م  ط�����������وع���ًا  م��������������������ن  االأئ�����������������م��������ة  اأم 
ق�����������������ف ي����ا ي����راع����ي ع�������ن م�����دح ال���ب���ت���ول ف��ف��ي 
وارج�����������ع ل�����������������������ت�����س��ت��خ��رب ال���ت���اري�������خ ع�������ن ن��ب��اأ 
ه��������������ل اأ����س���ق�������ط ال����ق����وم ����س���رب���ًا ح��م��ل��ه��ا ف��ه��وت 
وه��������������ل ك�����������������م��ا ق���ي���ل ق�������ادوا ب��ع��ل�����ه��ا ف�����ع�����دت 

زه�����������������������راء م��������������ن ن����وره����ا االأك����������وان ت���زده���ر
ال��ع�����س�����ر ت��ن�����������������ت��م��ي  اإل��ي��������������ه��ا  ال��زم�����������������ان  اأم 
وال�����س�����������������ور االأرواح  ب��������������������ي��ن��ن��ا  ت���اأت���ل���ف  مل 
ب��������������س��ر وال  ج�����������������ن  ال  االأر���������س  وف��اق��������������������ت 
ي�����رف ل��ط�����������������ف��ًا ع�����������������ل��ي��ه��ا ال�������س���ون واخل���ف���ر
ال��ف��ك�����ر ل���ه���ا  ت�����������دن��و  اأو  امل�����������������ق��اول  م�����������������ن��ا 
وال�������س���ور االآي���������ات  ع��������������س��م��ت��ه��ا  ب��������������������ي��ت  يف 
ل�����وال ال��ر���س��ال�����������������ة ���س�����������������اوى اأ����س���ل�������ه ال��ث��م��ر
مل�������س���رق ال���ن�����������������������ور ح��������������ي��ث ال�������س�������ر م�����س��ت��ر
ت����ط����وي ال������ق������رون ع����ل����ي����اء وه���������������ي ت��ن��ت�����س��ر
وج�����ه احل��ق��ي��ق��ة ع��ن�����������������������ا ك�����������������������ي�����ف ي��ن�����س��ر
اأ���س��ر ك�����اذب  اإال  ال���ق���ول  ف�����������ي  اأن�����������������ت  م�����������������ا 
اأث����ر وال  ع�������ني  ال  ل��ل��������������ح��ق  ك��������������������ان  م�����������������ا 
ال��������ورد م��دخ��ر ال���������������ذي يف  وال���ع���ط���ر ف�����������������ي��ه 
واحل��������������������ور ف��������������ي اجل���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا ل���ه���ا ���س��م��ر
ال��ق��م��ر ال���رت���ب���ة  ي��������������ق�����رن��ه��ا يف  وال�����������������س��م�����س 
ت���ذر ال  و  ت��ب�����������ق�����ي  ال  ال�����������������والي��ة  ف��������������������س��ل 
ال��ق�����در ي�����������ن��زل  اأو  ب�����������������ن��ا  ال��ق��������������������س��اء  ي��ع��ل��و 
م�����������������دي��ح��ه��ا ت��������������������ه��ت��ف االأل���������������واح وال���زب�������ر
ق��������������������د ف��������������������اج��اأت��ن��ا ب��������������ه االأن����ب����اء وال�����س�����ري
ب��������ه��ا و ال�����س��ل��ع م��ن��ك�����س�����ر ت��������������������ّئ��ن م��������������������م��ا 
م��ن��������������������ه��م��ر وال��������������������دم��ع  ن��������������������ادب�����ة  وراءه 
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األدب��ي������ة

ها اأنا االن اأ�سّليك �سالة ال�سهداء
وطني

هذا ترابك
�سوف ترويه الدماء

كل اآمال الغيارى اأن تعود
ما�سينا

وطن اخللود
نخلك البا�سق ما زال يغّني

اإذا راأى رايتك احلرة قد اأدى التحية
�ساخما يعلو ينادي

بني افياء البالد
ها اأنا االآن اأ�سّليك �سالة ال�سهداء
هذي جموع احلب من خري �سبابك

زحفوا فوق ه�سابك
كذبوا املوت واأعطوك �سالما ونداء
ها هم االآن ي�سّلوك �سالة ال�سهداء

بالفخِر

تراتيُل مطر

حسن البياتي 

احمد كاظم الحسيني

وطني تلك �سماوؤك
طريها احلر الغيور

ين�سد االأحرار يف كل الثغور
وينادون باأهليك بان ال�سبح

هاهم االآن ي�سّلون �سالة ال�سهداء

كم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع
 فاعتللنا – خوف اأن نالم- باملطر

الرحيل والدموع
مواعيد موت واأمل

نذرف الدمع فيها ب�سخاء وكرم
ما اأق�سى حليظة

فيها الرحيل واملطر
رع�سة ع�سفور حط على اأغ�سان ال�سجر

كم �سر، كم وطن، كم حلم خباأ املطر
يف كل غيمة حبلى
يف كل ع�س وحجر

اآمال تتورد
وُعباد تتهجد

و�سجني ير�سم للحرية معبد
مع كل غيمة حبلى

وطن يتمّرد.
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عبد الصاحب االعرجيشذراٌت من كوثر الرب

ان��������ع��������م ِج���������ن���������ان ال���������������ٍه اأي�������ن�������ع�������ت ث������م������رًا
اأن�����������������واره م�������ن ع�����ر������س�����ه اأ�������س������ت������اره������ا ح���ج���ب���ت
اع����ت���������س����م����ت واالإم�������������ام�������������ة  ال�������ن�������ب�������وة  اإن 
����س���ب���ب���ًا ل��������ه  م�����������س�����ك�����اة  ال���������������رُب  اأودع  ق��������د 
ن���ق�������س���ت ق�������د  ب����������االأن����������وار  ح������������رٍف  ن����ق���������س  ذا 
ع���ل���م���ه م���������ا  اهلل  ل������غ������ري  ال�������������س������ر  واأن����������ه����������ا 
اك���ت���م���ل���ت اأب������ع������ا�������س������ه  اأن  ي����ك����م����ل  اخل������ل������ق 
ت������ل������ك اخل�����ل�����ي�����ق�����ة اأق����������ط����������اب ل������ه������ا ج���ع���ل���ت
م�����ك�����رم�����ة م�������ن�������ك  ل�������ن�������ب�������ّي  ج�����������������ازال ً  ي����������ا 
�������س������ّدي������ق������ة ق��������د ب�����������دت ب�����ال�����ط�����ه�����ر ك����ام����ل����ة
ق�������د اأق��������رن��������ت ح�������ي�������درا وامل�������ل�������ك ق�������د ����س���ه���دت
خ��ل��ق��ت اإذ  االأزم����������������ان  ن���������س����وة  ع����ل����ى  �������س������ادت 
ب����ه  ودار  درٌي  ك����������وك����������ب  وان��������������������ت 
ه������م ح����ج����ة م������ذ خ����ل����ق����وا وال��������ذك��������ُر م���وئ���ل���ه���م
ق�����ط�����ة ً  ال  ال����������زه����������راء  ت����������رى  ح�����������س�����ٍر  ي����������وم 
جت������������وز ف��������اط��������م ف������������وق ال�����������������س��������راط ������س�����را
ع�����ربت ف�����اط�����م�����ا  اإن  ط������اأط������ئ������وا  روؤو��������س�������ك�������م 

م�������ن ع���������س����م����ة ط�������ه�������روا ب������ال������ع������زم وال�����ك�����ت�����ِب
ب����احل����ج����ِب اق����ف����ل����ن  ال�����ت�����ي  ال�����ق�����ل�����وب  ذي  ع������ن 
ب����ال����ط����ه����ر م�������س���ك���ات���ه���ا ت�������س���م���و ع����ل����ى ال�������س���ح���ب
ق��������د ح�����������ّل وادع����������ه����������ا الأ�����������س����������رف ال����ن���������س����ب
وي���ع���ت�������س���ب ي�����زه�����و  اإذ  ب����ال����ع����ر�����س  وال����ن����ق���������س 
ال�����ط�����ل�����ِب م�����ل�����ف�����ع  م��������ن  ل������ه������ا  مي�����������اط  ال  اأن 
وال�����ب�����������س�����ع�����ة ف�������اط�������ُم االأوت�������������������اد وال����ط����ن����ب
ال���ك���ت���ب يف  ال���������زه���������راء  اأق�����ط�����اب�����ه�����ا  وق������ط������ب 
�����س����ب����ِب م��������ن  وال������ن������ح������ر  ل��������ه  ال�������������س������الة  اإن 
ال�������ع�������رب يف  ع��������������ّز  ع�������ل�������ي  غ����������ري  وك�����������������فء 
وامل���������ه���������ر ك�������وث�������ره�������ا زم��������������زم م���������ن ال���������س����ه����ب
��������س�������ّدي�������ق�������ة مت�������ل�������ك ل������ل������ك������وث������ر ال�������ع�������ذب
غ����ي����ِب يف  احل����������������ادي  ظ��������ل  اأق���������م���������ار  ع�����������س�����ر 
زه�����������راوؤه�����������م ح����ج����ت����ه����م �������س������ه������رًا وم����ن����ق����ل����ب
اأ�������س������ي������اع������ه������ا ل������ق������ط ط���������ري ج������ي������د احل�����ب�����ب
ع���ج���ب يف  م����ن����ه����ا  ال��������ق��������وم  ح��������ي��������ارى  ظ��������ل  ب 
م���������ن ن������������ور اأن��������������واره��������������ا �������س������ع ك����ال���������س����ه����ب
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رحيم الشاهرجريُح األسود

ذراُع! وال���������و����������س���������اُم  ج��������رح��������َك  و�������س������م������َت 

ف������ك������اله������م������ا ب�������������دم ال������������ع������������راق ت����خ���������س����ب����ا 

مت�������������س������ي مل���������وت���������ك واجل������������ه������������اد ب�����������س�����ائ�����ٌر

اأ�������������س������������ٌد ب��������������ذي ق��������������ار واأن���������������������ت زئ�����������ريه 

ف�����������اجل�����������ود م���������������دَّ ذراع����������������������ه ل������ي������ج������ّره������ا 

ب�������������س������الل ج�������رح�������ك ل����ل���������س����م����و�����س م�����ط�����ال�����ٌع

ل��������ي��������ُل ال�����������ع�����������راق ت�������ك�������ال�������ب�������ْت غ������رب������ان������ه 

ال����ر�����س����ا  ح�����ل�����م  �������س������وى  ت������رج������و  ال  اأع������ط������ي������َت 

ب����������دم اجل��������ن��������وب ب�����ن�����ى ال���������ع���������راق ق�����������س�����وره 

امل���������������س�������راُع! ف�����������س�����اق�����َك  ان�������ت�������دب�������َت  واإذا 

دف����������������اُع! ل��������ل��������ع��������راق  ذراٌع  �������������س������������اق00 

م��������ت��������اُع! ال������������ع������������راق  ح�������������ّب  يف  وامل��������������������وت 

وع��������ل��������ى �������س������م������ات������ك ل��������الأ���������س��������ود ط��������ب��������اُع!

ت��������ب��������اُع! ل��������ل��������ع��������راق  ج�������������������ودك   وذراع 

ون��������زي��������ف ج�������رح�������ك ل����ل���������س����م����و�����س ���������س��������راُع!

ف��������ب��������ك��������ّل �������س������ب������ح ن�����������اع�����������ٌق ����������س���������ّم���������اُع!

ع������ج������ب������ا جل����������������ودك ك�������ف�������ه االإ����������������س���������������راُع!

م�������������س������اُع! اجل���������ن���������وب  اأه��������������ل  يف  وال�������ف�������ق�������ر 
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قرآنيو كربالء المقدسة

الوثائق الكربالئية في األرشيف العثماني

– صدر عن مركز  – حمور الرتاث الديني   ضمن موسوعة تراث كربالء 
تراث كربالء التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة 

العباسية املقدسة كتاب )قرآنيو كربالء املقدسة( اجلزء االول.
جاء الكتاب سبيالاً لرتمجة قراء القرآن الكريم وحفظته ومعلميه يف كربالء 
املقدسة , بغية توثيق سرية من تعلق قلبه وطافت روحه بني مفردات آياته 

الكريمة.
ومن اجلدير بالذكر أن الكتاب متوفر األن يف مكتبة قسم شؤون املعارف 

اإلسالمية واإلنسانية يف شارع العلقمي.

ضمن موسوعة تراث كربالء – حمور الرتاث الوثائقي – صدر عن مركز تراث كربالء 
كتاب  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف  شؤون  لقسم  التابع 

)فهرس الوثائق الكربالئية يف األرشيف العثامين( بأجزائه األربعة.
يقّدم  يلتقيان وال ينفصالن  التاريخ وألهنام  الوثائق من أمهية يف دراسة  ونظرااً ملا حتتله 
الكربالئية يف  الوثائق  فهرس  كتاب  واملهتمني  الباحثني  أيدي  بني  كربالء  تراث  مركز 
األرشيف العثامين، بعض تلك الوثائق تتحدث عن مواقف أهايل كربالء ضد احلكومة 
املقدسة،  كربالء  مدينة  إدارة  وآلية  اإلداري  الواقع  عن  أخرى  تتحدث  كام  العثامنية، 
الثقافية  احلياة  للمدينة، فضالاً عن  االقتصادي  الواقع  أخرى عن  فيام حتدثت جمموعة 

واالجتامعية لسكاهنا.
–بعونه  أّن كتبااً أخرى ضمن نفس املحور وحماور أخرى ستصدر قريبااً  جدير بالذكر 

تعاىل- عن مركز تراث كربالء.
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إش���ارات  ال��رشي��ف  احل��دي��ث  يف  ورد   
وتنبيهات عىل ان الرجال قد كمل منهم 
الكثري، ومل يكمل من النساء إال القليل، 
وأم البنني عليها السالم كانت وال شك 
فضائلها  وترّقت  حماسنها  كملت  ممن 
للحوائج  بابا  تكون  الن  أهال  لتصبح 
ومل  ومكروب،  حمتاج  كل  إليها  يتوّجه 
تكن هذه املنزلة لتتسّنى هلا من دون سعي 
والرتّقي يف  الكامل  نحو  شخيص وكدح 
نشأة  دون  ومن  اإليامن  ودرجات  سلم 
بيتها  من  تلقتها  طاهرة  وتربية  حسنة 
ومن  ربوعها،  يف  نشأت  التي  وأرست��ا 
دون عناية واهتامم وتربية وتكفل اإلمام 
املعصوم هلا، ومن دون رعاية اهلل سبحانه 
بمريم  يشء  أشبه  فهي  وآخ��را،  أوال  هلا 
اهلل  أنبتها  فقد  السالم  عليها  ابنة عمران 
منبتا حسنا،  انبت مريم  منبتا حسنا، كام 
بن  عيل  املؤمنني  أمري  اإلمام  كفلها  وقد 
زكريا  كفل  كام  السالم،  عليه  أيب طالب 
لتنجب  واصطفاها  عمران،  بنت  مريم 
احلسني  أخاهم  شاركوا  أبطال  أربعة 
اهلل  رشيعة  وإحياء  نرصته  السالم  عليه 
يد  عىل  متوت  ك��ادت  ان  بعد  سبحانه، 
كام  احلكام،  من  سبقهم  ومن  األمويني 
نبي  لتنجب  عمران  بنت  مريم  اصطفى 
الذي  السالم،  بن مريم عليه  اهلل عيسى 
أماتتها  التي  ورشيعته  اهلل  دي��ن  أحيا 

اليهود وضيعت أحكامها.
يقف  التي  الرائعة  ال��ص��ور  ب��ني  وم��ن 
عليها كتاب )ام البنني . رصح التضحية 
العتبة  مكتبة  عن  وال��ص��ادر  وال��وف��اء( 
الشخصية  املقدسة؛ حول هذه  احلسينية 
ال��زه��راء  السيدة  ألي��ت��ام  رعايتها  ه��ي 
)عليها السالم(، حيث يقول: كان أيتام 
الزهراء هلم يف كل زاوية من زوايا البيت 
ذكرى تشدهم إىل أمهم الشهيدة، وحيث 
فهنا  آثارها،  من  أثرا  يرون  يلتفتون  ما 
كانت متشط شعر احلسنني وهي تقرأ هلم 
وهناك  اخلاشع،  احلزين  بصوتا  القران 

النبي صىل  لبناتا بعض أحاديث  تروي 
بعض  وتعلمهم  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل 
وتدعوا  تصيل  كانت  وهناك  األحكام، 
وتسبح وتبكي، وهنا كانت تطبخ وتدير 

الرحى.
بجميع  عالقا  بقي  م��ك��ان  وه��ن��ال��ك 
عليها  الزهراء  أوالد  أذهان  يف  تفاصيله 
إليه  نظر  كلام  الذي  املكان  هذا  السالم 
الزهراء  فاطمة  الطاهرة  السيدة  أبناء 
هذا  العربة،  وخنقتهم  عيوهنم  دمعت 
خلف  وبالتحديد  الدار  باب  هو  املكان 
حني  شاهدا  كان  فجميعهم  الدار،  باب 
عليهم  الطاهر  البيت  ه��ذا  أف��راد  ك��ان 
السالم يف سكينة من أمرهم وإذا بالناس 
اللغط  يعلوا  ثم  باهبم  حول  جيتمعون 
طرقات  تبدأ  ثم  فشيئا،  شيئا  والصياح 
بينها  من  ويعلو  الباب،  عىل  تقع  جمنونة 
املؤمنني  أمري  بإخراج  صياح رجل هيدد 
الدار  إىل  عنوة  الدخول  أو  السالم  عليه 
واألطفال  فيه،  من  عىل  البيت  وإحراق 
يلوذون تارة خلف أبيهم وأخرى خلف 
أمهم، وإذا بالباب تدفع دفعا قويا والنار 
هبم  وإذا  منها،  يتصاعدان  وال��دخ��ان 
السالم  الزهراء عليها  أمهم  إىل  ينظرون 
ان  عسى  الباب  خلف  مرسعة  تنربي 
متنع القوم من دخول واقتحام الدار هبذه 

الطريقة الرببرية.
بيدها  الباب  وتدفع  تكلمهم  هي  فبينام 
وكرسها،  دفعها  دون  لتحول  وكتفها 
كل  حشدوا  بوجودها  القوم  أحس  فلام 
دفعة  الباب  فدفعوا  قوة  من  عندهم  ما 
كرس  عىل  اقترصوا  وياليتهم  كرسوها 
تلك الباب التي كان يقف عليها رسول 
مسلام  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
كرسوا  اهنم  غري  الدخول،  قبل  مستأذنا 
عليها  البتول  أض��الع  الباب  تلك  مع 
السالم  عليها  الزهراء  وأطفال  السالم، 
تستغيث  أمهم  صارت  كيف  يستمعون 
راح��م،  من  وال  وتسرتحم  تغاث  وال 

فضة  يا  قائلة  خادمتها  بفضة  وتستغيث 
أدركيني فقد واهلل اسقطوا جنيني.

عليها  الزهراء  أوالد  ذكريات  تقف  ومل 
استمرت  فقد  احل��د  ه��ذا  عند  السالم 
وهي  الزهراء  أمهم  واضعا  أباهم  لريوا 
عىل  العمر  ومقتبل  الشباب  ريعان  يف 
مغتسلها يقلبها وهو ينظرون وينتظرون 
التي  اللحظات  تلك  وخوف  وجل  يف 
لتودع  أعينهم  أمام  من  أمهم  ستحمل 
وتغيب  قربها،  وملحودة  حفرتا  يف 
ان  لقلوهبم  واألوج��ع  نواظرهم،  عن 
األطفال كل األطفال إذا ما ماتت أمهم 
ما  متى  قربها  زي��ارة  باستطاعتهم  فان 
أرادوا وأحبوا إال أن أوالد البتول عليها 
فلم  اخلصلة  هذه  من  حمرومون  السالم 
إال  أمهم  قرب  زي��ارة  باستطاعتهم  يكن 
الرسية  من  شديد  طوق  وحتت  الرس  يف 

والتكتم.
يف ظل هذه األحزان والذكريات دخلت 
أمري  دار  السالم  عليها  البنني  أم  السيدة 
السالم  أيب طالب عليه  بن  املؤمنني عيل 
آلالم  واملخففة  املواسية  امل��رأة  فكانت 
عليها  ال��زه��راء  أيتام  قلوب  وأوج���اع 
السالم فلم يشعروا معها بشعور زوجة 
عليهم،  أوالده���ا  فضلت  وال  األب 
راعية  هلم  خادمة  بأهنا  تشعرهم  فكانت 
ربت  ال��روح��ي��ة  ه��ذه  وع��ىل  لشؤوهنم 
وأقواهلم  ومواقفهم  األربعة  أوالده��ا 
هذه  توضح  ع��اش��وراء  ي��وم  وأفعاهلم 

احلقيقة بشكل جيل.

أمُّ البنين.. صرح التضحية والوفاء  
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ِحيِم ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ
ْمَس  الشَّ َج��َع��َل  ���ِذي  الَّ »ُه��َو 
َرُه  َوَق��دَّ ا  ُن��وراً َواْلَقَمَر  ِضَياءاً 
ننَِي  السِّ َعَدَد  لَِتْعَلُموا  َمَناِزَل 
لَِك  َذٰ  ُ اهللَّ َخَلَق  َما  َواحْلَِساَب 
ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم  ّق ُيَفصِّ إاِلَّ بِاحْلَ
اآلية  يونس  سورة  َيْعَلُموَن« 

﴾ 55﴿
الشمس  ع��زوج��ل  اهلل  خلق 
وال��ق��م��ر ك��آي��ات دال���ة عىل 
عظيم قدرته وسلطانه وجعل 
مصدرا  الشمس  شعاع  من 
وجعل  االرض  عىل  للضياء 
سطح  من  املنعكس  الشعاع 
جتري  فالشمس  ن��ورا,  القمر 
ب��ح��س��اب دق��ي��ق واع��ج��از 
كل  ان  ولذلك  للخالق,  كبري 
هو  وتعاىل  تبارك  اهلل  ماخلقه 
من اجل مجيع الكائنات احلية 

وديمومتها.
ي��ك��ون  ان  امل��خ��ج��ل  م���ن 
استخدم  قد  القديم  االنسان 

يف  الشمسية  االش��ع��ة  ط��اق��ة 
سّخر  وكيف  العامة  حياته 
يف  العظيمة  ال��ن��ع��م��ة  ه���ذه 
خ��دم��ة م��ص��احل��ه, ون��ح��ن يف 
ومل  والعرشين  الواحد  القرن 
استخدام  امهية  عىل  نستدّل 
فقد   , حياتنا  يف  الشمس  طاقة 
القدم  منذ  اإلن��س��ان  استفاد 
الشمس  اإلشعاع  طاقة  من 
عديدة  تطبيقات  يف  مبارشة 
الزراعية  املحاصيل  كتجفيف 
استخدمها  كام  املنازل  وتدفئة 
يف  وردت  أخرى  جماالت  يف 
فقد  التارخيية  العلوم  كتب 
األسطول  أرمخيدس  أح��رق 
عام  حرب  يف  الرماين  احلريب 
تركيز  طريق  عن  م  ق   212
سفن  عىل  الشمس  اإلشعاع 
من  املئات  بواسطة  األع��داء 

الدروع املعدنية .
نساء  كانت  العرصالبابيل  ويف 
ذهبية  آي��ة  يستعملن  الكهنة 

لرتكيز  ك��امل��راي��ا  م��ص��ق��ول��ة 
للحصول  الشمس  اإلشعاع 
عىل النار . كام قام علامء أمثال 
والفوازييه  وسويز  ترشوس 
وم��وت��ش��وت وأري��ك��س��ون 
باستخدام  وغريهم  وهاردنج 
الطاقة الشمسية يف صهر املواد 
بخار  وتوليد  الطعام  وطهي 
وتسخني  امل��اء  وتقطري  امل��اء 
اهلواء وغريها من التطبيقات.

لقد ادرك العامل خماطر التلوث 
)النفط  استخدام  من  الناجم 
ومشتقاتا   ) والفحم  والغاز 
وما   , الطاقة  انتاج  عملية  يف 
االرض  كوكب  له  يتعرض 
من تلوث بيئي  بسبب انبعاث 
ث���اين اوك��س��ي��د ال��ك��ارب��ون 
للجو  االخ���رى  وال��غ��ازات 
حالة  ظهور  اىل  ادى  وال��ذي 
وارتفاع  احلراري   االحتباس 
درج���ات احل����رارة وذوب���ان 
ال��ث��ل��وج وت��س��اق��ط االم��ط��ار 

االمطار  وانحباس  احلامضية 
وص��وال  معينة  م��ن��اط��ق  يف 
جانب  واىل   , التصحر  حلالة 
واملدمر  اخلطري  التلوث  هذا 
فهنالك  ال��ب��ي��ئ��ة  مل��ق��وم��ات 
وهو  كله  ه��ذا  م��ن  االخ��ط��ر 
وهالكة  غريبة  امراض  ظهور 
فقد  ل��ذل��ك  ال��رسط��ان  منها 
سارع العامل الغريب اىل البحث 
يف  جديدة  وطرق  اليات  عن 
للطاقة  بديلة  مصادر  اعتامد 
صديقة  ت��ك��ون  أهن��ا  رشي��ط��ة 
املتجددة  الطاقة  وهي  للبيئة 

)طاقة الشمس(
ولكن هنالك سؤال يتبادر اىل 
هذه  تستخدم  ال  ملاذا  الذهن 
ونظافتها  توفرها  رغم  الطاقة 
الدول  للبيئة يف  وهي صديقة 

العربية ؟؟؟
ولكن  اسباب  ع��دة  هنالك 

ماهيمنا هو سببان :-

دعوة الستغالل الطاقة الشمسية

الباحث – عادل عباس الكربالئي
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النفط  :سيطرة رشكات  اوال 
االح��ت��ك��اري��ة )ال���رشك���ات 
االم��ري��ك��ي��ة واالرسائ��ي��ل��ي��ة  
الطاقة  صناعة  وغريها(عىل 
حتول  او  متنع  فأهنا  وبذلك 
دون انتشار واستغالل الطاقة 
منافستها  من  خوفا  املتجددة 

يف السوق.
  

وم��ن��ع  ه��ي��م��ن��ة   -: ث��ان��ي��ا 
تكنلوجيا  املتقدمة  ال���دول 
تقنيات  نقل  م��ن  وصناعيا 
ال��دول  اىل  املتجددة  الطاقة 
الغري صناعية )الدول العربية  
هلذه  واحتكارها   ) وغريها 
ب��ال��رغ��م ان  ال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا 
الشمسية  الطاقة  استخدام 
الكهربائية  الطاقة  انتاج  يف 
من  بكثري  اسهل  واحل��راري��ة 

استخدام النفط يف انتاجها.

:- وهو راي شخيص  ثالثا 
رضا  ع��دم  من  منطلق  وه��و 
ال��ي��ه��ود وال���ن���ص���ارى عن 
وبالتايل  ودينهم  املسلمني 
ديني  عداء  بانه  القول  يمكننا 
فكري  واجتامعي  اقتصادي 
اىل  ي��رن��وا  ال��ع��داء  ه��ذا  وان 
االسالمية  املجتمعات  تقييد 
اخلطر  وحلق  اجلوانب  كل  يف 
حتت  وجعلها  فيها  وال��رضر 
صناعيا  املتقدمة  الدول  رمحة 

)غري املسلمة(.
وبام ان هذه الطاقة متوفرة يف 
عاملنا العريب فام علينا وواجب 
اال  النائمة  حكوماتنا  ل��دى 
وعدم  وبقوة  باهبا  نطرق  ان 

من   استريادها  حلني  االنتظار 
الصناعية  املحتكرة  ال��دول 
قد  العامل  يكون  سوف  حينها 
واصبح  التقنية  ه��ذه  غ��ادر 
شاسعا  التكنلوجي  العمق 
احل��ال  ه��و  ك��ام  وبينهم  بيننا 
النووية  التكنلوجيا  يف  االن 
والكيميائية  واالليكرتونية 
شعوبنا  اصبحت  بحيث   ,
العربية بلدانا مستهلكني بدل 

أن نكون منتجني لشعوبنا . 
الفاشلة  االنظمة  تعاقب  أن 
العربية  املنطقة  ح��ك��م  يف 
وع��امل��ت��ه��ا امل���ذل���ة ل��ل��دول 
وعسكريا  اقتصاديا  العظمى 
م��ث��ل ام��ري��ك��ا وارسائ���ي���ل 
تلف  وراء  ك���ان  وغ��ريه��ا, 
بلداننا واخص العراق يف كل 
اجلوانب العلمية  والعسكرية 
املغزى  هو  وهذا  والسياسية 
االستعامر  ل���دول  احلقيقي 
السيايس, فقد مىض تقريبا عقد 
الطاغية  سقوط  من  ونصف 
حكام  وم��ازال  اللعني  صدام 
عن  وجيهلون  غافلني  العراق 
عيل  املؤمنني  ام��ري  سياسية 
السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن 

ومفهومه عن أدارة الدولة.
وردت  )الدولة(  مفردة  أن   
)عليه  عيل  اإلم��ام  كلامت  يف 
السالم(، حيث ورد يف حكمه 
»الدولة  القصار:  السياسية 
أنه  بمعنى  ُتدبر«،  ُتقبل  كام 
الدولة  يفهم  السالم(  )عليه 
م��ن اإلق��ب��ال واإلدب����ار، أي 
ويقول  وال���ذه���اب.  اجليئة 
دولة  »لكل  السالم(:  )عليه 

ُبرهة«. فام هي القيم السياسية 
إلقبال  واإلرشادية  واإلدارية 
)عليه  عنده  وقيامها  الدولة 

السالم( ويددها كام ييل :
الدرع  يمثل   - 1-العدل:   
ويمي  يدافع  الذي  والسور 
الدولة من السقوط واالهنيار 
امام مطامع واهداف العدوان 

اخلارجي 
 2-املهارة:- ويمثل الروى 
املستقبلية وبعد النظر, والقدرة 
امور  يف  الترصف  حذق  عىل 

وقضايا الدولة.
 – واليقظة  االنتباه   -3  
)عليه  عيل  االمام  يث  وهنا 
توخي  رضورة  عىل  السالم( 
احلذر وقراءة االفكار املعادية 
اخلطوات  تفسري  خ��الل  من 
تلك  تفرضها  التي  الضارة 
الدول ويقول )عليه السالم(: 
»من دالئل الدولة قلة الغفلة« 
و »من أمارات الدولة التيقظ 
تكمن  وهنا  األمور«  حلراسة 
الرتكيز عىل  العقلية  يف  القوة 
ملخططات  واليقظة  االنتباه 
ال���ع���دو وع����دم االن��ت��ظ��ار 
بوجه  اليد  مكتويف  والوقوف 
التحديات مهام كانت عظيمة.

منذ  ال��س��الم(  )عليه  وي��ذر 
»الرشير«  اإلنسان  من  البداية 
وزواهل���ا،  ال��دول��ة  قيام  عند 
السالم:  عليه  يقول  حيث 
إقبال  عند  ال��رشي��ر  »أح���ذر 
عنك،  ُيزيلها  لِئال  ال��دول��ة 
ُيِعني  لِ��ئ��ال  إدب��اره��ا  وع��ن��د 

عليك«.
الدولة  إدب��ار  عالمات  ومن 

وزواهلا عنده )عليه السالم(، 
لذلك،  ركائز  بثامن   حددها 
األص���ول،  »تضييُع  وه���ي: 
وتقديم  بالُغروِر،  والتمسُك 
األفاضل«.  وتأخرُي  األراذل، 
بمعنى أن تضييع حقوق الفرد 
الدولة  هم  وقرص  واملجتمع، 
ونسيان  الدنيا  عامل  بناء  عىل 
عامل اآلخرة، وتقديم الفاسد، 

وتأخري الصالح وغريها.
والضعف  اخللل  ان  تقدم  مما 
العراقية  الدولة  اصاب  الذي 
العلمية  م��س��ريت��ا  وت��أخ��ر 
والعسكرية والثقافية يقع عىل 
عاتق الدولة ومهارتا يف ادارة 
, ال خيتلف  شؤوهنا ومواردها 
العراق  بان  القول  عن  اثنان 
بلد غني ويمتلك وافرا كبريا 
ال��ث��روات واخل��ريات هو  من 
مطامع  حم��ط  جعله  ال���ذي 

االخرين.
مرتكزات  إىل  بالنسبة  ام��ا 
فيحّددها  الباطل،  دولة  قيام 
)عليه السالم( بدعامتني، أال 
حيث  والفساد.  اجلور  ومها: 
»دولة  السالم(:  )عليه  يقول 
اجل��ور  ع��ىل  مبنية  األوغ����اد 

والفساد«.
من  السياسية  الغنيمة  أم��ا 
السالم(  )عليه  نظره  وجهة 
األخ��ي��ار  ت���وايل  يف  فتتجسد 
زمام  وال��رشف��اء  والصلحاء 
البالد،  يف  واحلكم  السلطة 
وليس الغنيمة املادية كام يرى 
)عليه  يقول  حيث  اآلخ���ر، 
الغنائم  أعود  »من  السالم(: 

دولة األكارم«
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ستبقى املرأُة العراقية والعربية 
ضمري  خاصة  واملبدعة  عامة 
وط��ن��ه��ا  ال���ذي ي��م��ر ال��ي��وم 
أوضاع  ظلِّ  يف  طارئة  بمحنة 
وتعليمية  وسياسة  اقتصادية 
وعسكرية  وعقائدية  وثقافية 
بعد  مفتوحة   تساؤالت  فيها 
دور  وتميش  2003م  ع��ام 

املرأة العراقية.
أث���رااً  ه��ن��ال��ك  أن  والش����ّك 
ومبادئ  سرية  تركته  واضحااً 
السيدة فاطمة الزهراء )عليها 
العراقية،  املرأة  عىل  السالم( 
فهي مل تكن سيدة تقليدية بل 
كانت ضمري األمة اإلسالمية  
كام  والشدائد  املحن  وقت  يف 
هي يف وقت الرخاء والسالم، 
فاطمة  ال��ط��اه��رة  وللسيدة 
تنسى  ال  م��واق��ف  ال��زه��راء 
التاريخ  رح���ِم  م��ن  ج���اءت 
عىل  ُأس��س  ال��ذي  اإلسالمي 
واإليامن  والتقوى،  التسامح 

وامل��ج��ت��م��ع  األرسة  ب����دور 
والوطن بل جاءت عىل ألسنة 
االشهاد تأكيدا ملعدهنا النفيس 
»ابن  فعن  الشدائد،  وقت  يف 
اآلية   نزلت  ملا  ق��ال:  عباس 
الكريمة »قل ال اسألكم عليه 
القربى«  يف  امل��ودة  إال  أج��رااً 
قالوا: يا رسول اهلل من هؤالء 
مودتم؟  علينا  وجبت  الذين 
قال: عيل ... وفاطمة وابنامها 
عليكم  اجرى  تعاىل  اهلل  وان 
غ��دااً  سائلكم  واين  امل����ودة 

عنهم«. 
النبي  مع  كنا  قال:  عيل  وعن 
واله( يف حفر  اهلل عليه  )صىل 
فاطمة  ج��اءت��ه  إذ  اخل��ن��دق، 
وقالت:  خبز..  من  بكرسة 
منه  وجئتك  البني  خبزت 
اهنا  بنية  فقال:  الكرسة  هذه 
ابيك  فم  يف  دخل  طعام  أول 

منذ ثالثة أيام. 
االصبهاين  احلافظ  رواية  ويف 

قال:  السالم(  )عليه  عيل  عن 
اهلل  ابنة رسول  فاطمة  »كانت 
أكرم  وال��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
زوجتي،  وكانت  عليه،  أهله 
اّثرت  حتى  بالرجاء  فجرت 
الرحاء بيدها واستقت بالقربة 
بنحرها،  القربة  أّث��رت  حتى 
ثياهبا،  إغربت  البيت  وقمت 
حتى  القدر  حتت  وأوق���دت 
من  وأص��اهب��ا  ثياهبا،  دنست 
النبي )صىل  فاتت  ذلك رض، 
خادمااً،  تسأله  واله(  عليه  اهلل 
أهل  وأدع  اعطيك  ال  فقال: 
من  بطوهنم  ت��ط��وي  الصفة 
ادّل��ِك عىل خري  اجل��وع، أوال 
إىل  آوي���ت  إذا  ذل���ك؟!  م��ن 
تعاىل  اهلل  تسّبحني  فراشك، 
ثالثااً  وحتمدينه  وثالثني  ثالثااً 
وث��الث��ني، وت��ك��رّبي��ن��ه ارب��ع��ااً 

وثالثني«. 
القتها  التي  املشاّق  ان  أقول: 
فاطمة الزهراء وحياة الكفاح 

املستمرة زادتا ايامنااً، وشظف 
صحتها  عىل  يؤّثر  مل  العيش 
والنهار  الليل  يف  تكدح  وهي 
ت��وف��ري أس��ب��اب  ج��اه��دة يف 
كل  وبنيها؛  لزوجها  الراحة 
تتالشى  كانت  املتاعب  هذه 
ترى  عندما  ال���ربق  ب��رسع��ة 
العظيم،  ال��رس��ول  وال��ده��ا 
احلنان  م��ن  بفيض  يغمرها 
ال��ذي ي��ضء حياتا  األب��وي 
وتأخذها  وح��ب��ورااً،  سعادة 
ال��ن��ش��وة وه���ي ت���رى أب��اه��ا 
يوطها  عظمته  يف  املصطفى 
ولدهيا  مع  ويغمرها  برعايته 
السبطني بأنقى احلّب وأصفى 
عن  يغيب  وك��ي��ف  احل��ن��ان، 
املختار  النبي  م��رأى  ناظرهيا 
املدينة  أسواق  يف  يمي  وهو 
حامالاً حفيده عىل كتفه، حتى 
النبوي  املسجد  إىل  وصل  إذا 
الرشيف وقام للصالة، وضعه 
يؤم  وأقبل  رفق  يف  جانبه  إىل 

عبد الواحد حممد/  كاتب مرصي
والماجدات العراقيات!

)عليها السالم(فاطمة الزهراء
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اللبنة  تكوين  يف  األزواج  عىل  االس��الم  أواله  عظيم  اث��ر 
 ، والرمحة  املودة  هي  الكريمة  اآليات  واكدتا  االجتامعية، 
بذات  )فاظفر   : خماطبااً وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  قال  حتى 
دينه  ترضون  من  أتاكم  إذا   : مقابالاً  ،  ) يداك  تربت  الدين 
وخلقه فزوجوه... فالزوجان يكونان قبل الزاوج متجاهلني 
ال عاطفة بينهام ، فيصبحان بعدها متحاّبني مرتامحني كرمحة 
اإلنسان  بني  العالقة  أّن  من  وبالّرغم  واألم��وم��ة،  األب��وة 
وعائلته واقربائه تربطهم عالقة روحية وعائلية عالقة نسبية 
العالقة  أن  ااّل   ، والدت��ه  منذ  العميقة  جذورها  متتد  بينهم 
تتغلب  ما  فكثريااً  ودينيااً  قانونيااً  الزوجني  بني  املرشوعة 
هو  هذا  احلقيقة  ويف   ، وأبيه  بُأمه  اإلنسان  عالقة  عىل  حتى 
  .) ةاً َوَرمْحَ ةاً  َودَّ مَّ َبْيَنُكم  )َوَجَعَل  الكريمة  اآلية  إليه  ما أشارت 
أّنه  وآله(  اهلل عليه  األعظم )صىل  الّرسول  ونقرأ حديثااً عن 
أخرب ابنة جحش باستشهاد خاهلا محزة، فقالت: )إنا هلل وإنا 
إليه راجعون(، فأخربها باستشهاد أخيها فقالت مّرة ُأخرى: 
)إنا هلل وإنا إليه راجعون( وطلبت له األجر والثواب من اهلل 
عىل  يدها  وضعت  زوجها  باستشهاد  أخربها  حني  ولكن   ،
رأسها ورصخت ، فقال النبّي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
يف  يتوافر  ان  جيب  يشء(.لذلك  املرأة  عند  الزوج  يعدل  )ما 
األرواح  فاختالط  واالطمئنان،  واالم��ان  احل��ب  االرسة 
عش  بناء  هو  واحد  لغرض  االجتامع  هو  النفوس  واّتصال 
مصدره  ليس  قويمة  ودعائم  كريمة   أسس  عىل  الزوجّية 
الكلمتان  مبعثه   بل  امل��ادّي  واالت��ص��ال  اجلنسّية  الغريزة 
وهن  احلياة  ملح  هن  فالزوجات  والرمحة،  املودة  املعجزتان 
 ،) هَلُنَّ لِباٌس  َوَأْنُتْم  َلُكْم،  لِباٌس  ُهنَّ  الوجود: )  احسن ما يف 

فسبحان اخلالق وسبحان رمحته عىل عباده ...
 

زيد عيل كريم الكفيل

الناس، وكيف ال تزهو وهي 
دنيا  يملؤون  أوالده���ا  ت��رى 
ورسورااً...  هبجة  ال��رس��ول 
احل��س��ن��ان ول������داه... وه��و 
الذي  البرش،  النبي  الوالد... 
يفل قلبه الرشيف فرحااً وهو 
جداه  يقوالن  ومها  يسمعهام 
اللفظة  هذه  ابتي،  يا  أو   ...
السحرية التي شاءت األقدار 
أن حترم النبي )صىل اهلل عليه  
)وآله( وسلم ( منها ... ونراه 
يتلّهف عىل سامعها ولنسمعه 
هذان  ولداي   ... دائاماً  يقول 
. وال  اجلنة  أهل  سيدا شباب 
بكلمة  إال  احلسنني  عن  يعرّب 
السيدة  كانت  كام  ول��داي،   �
الطاهرة فاطمة الزهراء رفيقة 
املصطفى عليه افضل الصالة 
وها  مكة،  فتح  يوم  والسالم 
يتأّهب  العظيم،  الرسول  هو 
للسفر إىل فتح مكة .. حرب 
الوطن  إىل   . الظاملة  قريش 
احلبيب الذي فارقه منذ ثامنية 
قاسى  بعدما  مهاجرااً  أع��وام 
مّر العذاب . ومن رحم تلك 
التي  اإلسالمية   ال��ن��داءات  
ألسنة  عىل  مجيعا  إلينا  جاءت 
األشهاد  بدور فاطمة الزهراء 
املصطفى  أبيها  حياة  اثراء  يف 
والسالم  الصالة  أفضل  عليه 
طالب  أيب  بن  عيل  وزوجها  
اإلسالمي  وجمتمعها  وأرستا 
الكبري الذي يعّد ترمجة عملية 
املرأة  أن تكون  ينبغي عليه  ملا 
بل  اليوم  العراق  يف  املسلمة 
العروبة وقت  أوطان  يف  كل 
تسرتّد  حتى  واملحن  الشدائد 

زمن  يف  فقدناه  م��ا  أوطاننا 
وسالم،  أمن  من  الدواعش 
بل ما نستشعره مجيعا من ترٍد 
إنعكس عىل األرس  اقتصادي 
من  مجيعا  يؤملّنا  بام  العربية 
وغياب  وجهل   ومرض  فقر 
مغتصب  بفعل  للحريات 

أجنبي!
وس��وف  وط��ن  حمنة  لكنها  
عائدة  العربية  الشمس  نرى 
فاطمة  السيدة  ن���داءات  مع 
كل  تتمّسك  عندما  الزهراء 
امرأة عراقية وعربية   بام كانت 
عندما  الزهراء   فاطمة  عليه 
واألزم��ات  املحن   واجهت 
ب��ص��رب وع���ق���ي���دة وض��م��ري 
إسالمي حتى بزغت يف سامء 
البرشية  دعوة أبيها املصطفى 
والسالم  الصالة  افضل  عليه 
للعاملني  وش��اخم��ة   منترصة 
لتسمو  الريب  مواقف السيدة  
مع  الزهراء  فاطمة  العظيمة  
الرقمي  عرصنا  ن��داءات  كل 
مواقع  وكل  اإلنرتنت   عرص 
فيس  اإلجتامعي  التواصل 
ب���وك  وت��وي��رت وال��ي��وت��ي��وب  
وال�����ربي�����د اإلل����ك����رتوين 
تدعو  وهي  الخ   واملدونات 
كل ماجدات العراق والوطن 
بعقيدتن   ي��ت��م��ّس��ك��ن  أن 
ويعلمن أن النور قادم ال حمال 
مهام توّهم البعض أن الشمس 

اإلسالمية لن تعود ؟ 

محبٌة تخوض في 
ِغمار الحياة ...
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)ماركوس  العامل  ب��إرشاف  بريستول  جامعة  علامء  اج��رى 
مونافو( دراسة خالصتها أن التدخني يزيد يف تناول الكافيني، 
احلياة  وأسلوب  الوراثية  الشخصية  بيانات  الباحثني  وحلل 
وزمالؤه  »مونافو«  وركز  شخص.  ألف   ) ل�)250  والتغذية 
عىل الذين ورثوا عن أسالفهم شكال خاصا من اجلني مستقبل 
الذين  أن  البحث  خالل  ووج��د   ،CHRNA5 النيكوتني 
من  للكافيني  استهالكا  أكثر  كانوا   ،CHRNA5 يمتلكون 
غريهم )بمعدل 0,15 كوب يف اليوم الواحد(، وغالبا يدخنون 
املدخنني  من  غريهم  من  أكثر  يوميا  إضافية  سيجارة  بمعدل 
النيكوتني  أن  مبينني  اجليني.  البديل  هذا  لدهيم  ليس  الذين 
إىل  يتاج  املدخن  جيعل  ما  الكافيني،  مع  اجلسم  عىل  يؤثر  قد 

كمية أكرب من القهوة إلحداث ذات التأثري الذي حتدثه كمية 
الرابط  إن  »مونافو«  املدخنني.وأوضح  غري  لدى  منها  أقل 
بني القهوة والسجائر يعيق عملية اإلقالع عن التدخني.. إذا 
توقف املدخن عن التدخني، بقي مستمرا عىل رشب كميات 

من القهوة.

بسبب  اإلنسان  صحة  عىل  كبريا  خطرا  تشكل  التي  البكترييا  بأنواع  قائمة  العاملية  الصحة  منظمة  نرشت 
مقاومتها لألدوية واملضادات احليوية. وقسمت القائمة التي نرشتا املنظمة إىل ثالثة جمموعات، صنفت فيها أنواع البكترييا وفقا 

خلطورتا واحلاجة إلجياد أدوية جديدة هلا.ويف طليعة القائمة جاءت البكترييا 
املقاومة للمضادات احليوية كالكاربابينيميات والسيفالوسبورينات من اجليل 
البكترييا  تلك  تأثريا.ومن  احليوية  املضادات  أكثر  من  تعد  والتي  الثالث، 
 Pseudomonas(و)Acinetobacter baumannii(�ال ج��اءت 
بعضها  تتسبب  والتي   ،)Enterobacteriaceae(و  )aeruginosa
أما  الدم.  أمراض  الرئوي وبعض  بمضاعفات والتهابات خطرية كااللتهاب 
أنواع  عدة  جاءت  فقد  املنظمة  نرشتا  التي  القائمة  من  الثانية  املجموعة  يف 

 Neisseria و)   )Salmonellae و)   Staphylococcusaureus(و)Enterococcus faecium(�ك البكترييا  من 
شملت  فقد  الثالثة  املجموعة  أما  احل��اد.  الغذائي  والتسمم  كالسيالن  أم��راض  عدة  تسبب  والتي   )gonorrhoeae
شديدة  مقاومة  تبدي  والتي   )Shigella و)   )Haemophilus( influenza )Streptococcus pneumonia(و 

للمضادات احليوية ومضادات االلتهاب واسعة الطيف.

أخطر أنواع البكتيريا على صحة اإلنسان..!

العلماء يكشفون الرابط بين 
القهوة والتدخين...! 36



بأجهزة  العراق  لتزويد  برناجما  لندن  يف  الربيطاين  املتحف  أعد 
إلكرتونية، وتدريب علامء آثار عراقيني، إلنقاذ قطع فنية، وإعادة 
مدير  تاب(  )جوناثان  وقال  تدمريها.  بعد  قديمة  مواقع  بناء 
برنامج التدريب الطارئ إلدارة الرتاث العراقي، التابع ملتحف 
لندن: إن املرشوع بدأ كمحاولة لفعل أمر إجيايب يف وقت مل يكن 
من املمكن فيه حتقيق يشء عىل األرض، مضيفا ان املتحف اعد 
للتعامل  املطلوبة  واألدوات  املهارات  كل  يمتلكون  خمتصني 
)داعش(  من  املواقع  حترير  وينتظر  التدمري  أشكال  أفظع  مع 
االرهايب، مشريا اىل ان  علامء اآلثار العراقيون سيمضون ثالثة 

أشهر يف التدريب النظري يف املتحف الربيطاين، ثم ثالثة أشهر أخرى يف التدريب العميل بمواقع حقيقية يف العراق. واجلدير 
بالذكر ان اآلثار العراقية املدمرة تضم قطعا تعود إىل القرن السابع قبل امليالد.

حلفظ  جديدة  طريقة  األمريكية  مينيسوتا  جامعة  من  علامء  طور 
األعضاء املجمدة دون الرضر بخالياها أثناء عملية إعادة زرعها، 
مستخدمني جزيئات نانوية من أكسيد احلديد، تساعد يف تسخني 
األعضاء  أحد  جتميد  وعند  موحد،  بشكل  البيولوجية  األنسجة 
صلبة  مادة  إىل  املادة  حتويل  عملية  )هي  التزجيج  عملية  حتصل 
عن  إما  بلورية،  بنية  أي  من  خالية  بالزجاج  شبيهة  متبلورة  غري 
احلرارة  املزيد من  إضافة  أو  احلرارة  الرسيع من  التخلص  طريق 
الذي  اجلمود  كرس  من  العلامء  ومتكن  إضافات(،  مع  خلطها  أو 
أن  املستقبل  يف  رضر،ويأملون  دون  السباتية  الرشايني  يعرتي 
يصبحوا قادرين عىل سحب األعضاء البرشية مثل القلب والرئة 

والكىل وحفظها بالتربيد.

لكونه  البرشي  الدماغ  يف  الوعي  عن  املسؤولة  املنطقة  األمريكيني  األعصاب  أطباء  أكتشف 
بالسمع والبرص واحلواس األخرى، .وهي حقائق علمية  يوي عىل مناطق خمصصة تتحكم 
توصل إليها العلم يف وقتنا احلايل، وأكد الدكتور)كريستوف كوخ(: ان العلم مل يتمكن حتى 
اآلن من حتديد املنطقة املسؤولة عن الوعي يف الدماغ، لذلك قررت مع جمموعة من الزمالء 
قمنا  لقد  »كوخ«  مضيفا  املنطقة،  تلك  الكتشاف  الفئران  عىل  التجارب  من  العديد  إجراء 
التصوير  أجهزة  بواسطة  كثافتها  مراقبة  يمكن  خاصة،  حيوية  بصبغة  الفئران  أدمغة  بحقن 
الشعاعي والرنني املغناطيس، وقمنا بتحفيز مناطق خمتلفة يف أدمغة تلك الفئران بواسطة التيار 
التجارب استطعنا االنتقال  العمليات احليوية املختلفة ألدمغتها، وخالل  الكهربائي، وراقبنا 
من حالة الوعي إىل حالة الالوعي عند الفئران وذلك عن طريق حتفيز منطقة معينة يف الدماغ، 
واكتشفنا أن املنطقة املسؤولة عن الوعي هي عبارة عن رشية رقيقة من املادة الرمادية تسمى 

.Claustrum كالوسرتوم

ثورة جديد في مجال تجميد األعضاء البشرية...!

أطباء باحثون يحددون منطقة الوعي في الدماغ...!
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الصحن الحسيني 
الشريف.. 

من ستينيات 
القرن الماضي

كان السّيد حممد باقر الصدر )قدس رسه( يعاين الفقر يف أّيام حتصيله 
العلمي، وكان خيرج وليس يف جيبه سوى عرشة فلوس، فيدور يف 

السوق ثّم يرجع ليس معه أي يشء.
يوٍم من األّيام كان  أّنه يف  نقله هو )رمحه اهلل( من  ومن ذكرياته ما 
جالسااً يف )الكنجينة( � غرفة صغرية لوضع الفراش � فنادته والدته: 
»بني سّيد حمّمد باقر هذا الظهر قد أقبل وال يوجد ما نأكله، فانزل 
إىل السوق وانظر لعّل أحد البّقالني يدّيننا بيء«، ولكّنه كان خجالاً 

من ذلك لكثرة الديون.
السّيد، وقال: »هنا بيت  الباب شخٌص ال يعرفه  ويف األثناء طرق 
حيدر  السّيد  املرحوم  »إّن  فقال:  »نعم«،  السيد:  فقال  ف��الن؟!«، 
والدكم كان »قد أقرضني« عرشين دينارااً ومل أمتّكن من تسديد دينه، 

وها أنا اآلن وهلل احلمد أستطيع أن أقّدمها إليكم«!.
مؤلفات  وضَع  قد  واألس��ى،  الفقر  عاش  الذي  الرجل  هذا   **
ال��دول  أعظم  استطاعت  ك��ربى،  اقتصادية  ونظريات  وأس��س 

االستفادة منها والنهوض باقتصادها.

منقبة  االس��الم  يف  ال��راوي��ات  للنساء  ك��اَن 
مل  أنه  هي  ال��رواة،  عن  هبا  انفردت  ومفخرة 
يكن منهن امرأة ُاتمت بالكذب أو الوضع، 
من  املئات  ُوص��ف  بينام  حديثها،  ُت��رك  أو 

الرجال هبذه األوصاف.
ومن هذه النساء، أم سلمة، ومعاذة ام سعد 
بن معاذ ونفيسة بنت احلارث، وغريهن كثري 
بل قد بلغ عدد من هلن رواية من الصحابيات 
واثنتني  مائة  السنة  أله��ل  الستة  الكتبة  يف 

وثالثني امرأة.
)م��ي��زان  كتابه  أواخ���ر  يف  ال��ذه��ب��ي  وق���ال 
االعتدال(: »وما علمت يف النساء من اتمت 
الكناين  عراق  ابن  وعقد  تركوها،  من  وال 
فصالاً فيه أسامء الوضاعني، والكذابني فبلغوا 
املئات، مل توجد فيهم امرأة واحدة، فحسب 

النساء بذلك فخرااً«.

هكذا
 عاش..

نساء راويات 
للحديث..
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وقوف  مشكلة  من  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  املركزية  املكتبة  خلف  الكائنة  البيوت  أصحاب  يعاين 

السيارات الكثرية أمام بيوتم، والتي تعيق حياتم اليومية، وكذلك خلطورتا األمنية بسبب ركنها من 

األشخاص الغرباء عن املنطقة وتركها لساعات طويلة، نتمنى إجياد حلول ناجحة ملثل هذه املشكلة.

شكوى وصلت لنا

طرائف

قّيم نفسَك بنفسك
هل خييفك ما يعتقده اآلخرون عنك؟ هل آراءهم وانطباعاتم عنك تعيُقك عن املض قدما؟ حان 
: عليك ان تكون أفضل من الشخص الذي كنت باألمس، هذه الرغبة  الوقت لتغيري عقليتك.أوالاً
يف حتسني ذاتك ستجعلك تؤمن بأنك شخص جيد، قوي، وذكي بام فيه الكفاية.املهم اثبات ذلك 
لنفسك وليس لآلخرين، إذا اقتنعت انت بذلك، سيقتنع كل من حولك بأنك شخص رائع بالفعل، 
ال تنتظر تقيياماً من أحد حتى تشعر بقيمة نفسك، إن انت مل تشعر بذلك من داخلك فلن تقتنع أبدااً 
نفسك،  تأثري حقيقي عىل  اآلخرين  وآراء  لكلامت  ان  الشعر! صحيح  من  فيك قصائد  ألقت  ولو 
سلبي كان ام اجيايب، لكن هذا ال يعني ان التحدث عنك بسلبية، يعني انك بالفعل شخص يسء، أهنا 
ليست هناية العامل عندما تواجه الرفض من شخص ما.وانه ليء رائع ان تتلقى اإلطراء واملدح من 
اآلخرين، لكن ببساطة هذ ال يدث دائاماً!!، خاصة اذا كنت تنوي إحداث فرق حقيقي يف احلياة، 
ستجد الكثري من أولئك الذين خيتلفون معك، الذين يتجاهلونك، الذين جياهدون لدحض أفكارك 

وجهودك، حينها وجه نظرك ألبعد منهم، وواصل سريك... نعم واصل سريك.

من أروقة الفيس بوك..
املواضيع  الشخصية:  صفحته  عىل  سامي  حسن  املدين  والناشط  الشاعر  كتب 
غاية  يف  االخ��رية  اآلون��ة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  هلا  تطرقت  التي  االجتامعية 
اخلطورة واملعاجلات التي طرحتها يف غاية االمهية لكن احللول حتتاج اىل جهد 
جمتمعي واعي ألن االنحدار القيمي وصل اىل مراحل 

خطرية..!

-1-
الحظ املعلم أن تلميذااً يف فرصة االسرتاحة قد عكف عىل ورقة مألها بعمليات حسابية، فقال له مشّجعااً ومثنيااً عليه حلرصه عىل 

الدراسة حتى يف وقت االسرتاحة ثم سأله ماذا تكتب؟، فأجاب: أحسب كم يومااً بقي حللول العطلة الصيفية!!
-2-

سأل املعلم تالميذه.. ما املكان املناسب للدراسة؟، فأجاب أحدهم أحسن مكان هو فراش النوم فسأله املعلم ملاذا؟، أجاب التلميذ: 
ألنه يساعد عىل رسعة النوم والتخلص من تعب املذاكرة؟

-3-
ليس هنالك مكان مجيل مثل املدرسة، فيه نتعّلم كل يشء، أما الكساىل.. فشأهنم واللهو ال أكثر.
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ارساها  التي  باحلقوق  ملتزم  اديب  بمنتج  الثقافية  الساحة  لرفد 
الكتابة  وتشجيع  ولتفعيل  السالم(،  )عليه  السجاد  اإلم��ام 

القصة  كتابة  يف  والراسخني  الشباب  االدب��اء  عند  القصصية 
مهرجان  فعاليات  ضمن  السالم(  )عليه  احلسني  بن  عيل  اإلمام  عن  القصرية 

تراتيل سجادية العاملي الرابع تعلن اللجنة التحضريّية ملهرجان تراتيل سجادية عن اقامة اول 
مسابقة للقصة القصرية عىل مستوى األدب العريب.

قصص  عرش  ألفضل  تقديرية  شهادات  مع  املسابقة،  يف  االوائل  الثالثة  الفائزين  بانتظار  كبرية  مالية  جوائَز  أن  علام 
مستوفية للرشوط العامة التي حّددتا جلنة الفحص والتقييم، التي تضمُّ خرباء واسامء عراقية المعة يف سامء االدب العريب.

الضوابط العامة للمشاركة هي:
1- ان ال تقّل املشاركة القصصية عن )500( وال تزيد عىل )1500( كلمة، وترسل عىل االيميل التايل:

)                                                                   ( او عرب صفحة الفيس بوك: )مسابقة القصة القصرية ملهرجان تراتيل سجادية(.
2- ان تكون باللغة العربية الفصحى.

3- ان تتناول القصة حيثيات حياة اإلمام السجاد )عليه السالم( واحلقوق التي ارساها. 
4- عىل ان ال تكون منشورة او مشاركة يف مسابقات اخرى.

5- ان تكون املشاركة بقصة قصرية واحدة.
6- يّق للعتبة احلسينية املقدسة ترشيح ما جتده مناسبا إلصدار جمموعة قصصية للقصص الفائزة واملمّيزة خالل مطبوعات املهرجان.

7- يكون اخر موعد الستالم القصص املشاركة يف يوم 2017/8/15 ويعلن عن النتائج يف حفل خاص هبا ضمن فعاليات مهرجان تراتيل 
سجادية العاملي يف نسخته الرابعة.

8- تتوىّل فحص النصوص املشاركة جلنة مؤلفة من نخبة من اساتذة وخرباء يف الرسد القصيص.
9- حتّدد اجلائزة االوىل والثانية والثالثة، وعرش جوائز تقديرية..

لمهرجان تراتيل سجادية

Alsegad1439@yahoo.com


