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لو درسنـا دور االسالم  وأثره في التـحشيـد اإلنساني لـنهضـة اإلمام احلسـ عليه
الـسالم ألتـضح لـنـا بـشـكل جـلي أن جـهـداً عـظـيـمـاً بـذل فـي هـذا اجملـال مـنـذ وقوع
ـأسـاة في كـربالء عام 61 لـلـهـجرة وإلى هـذا الـيـوم .. كمـا واليـخـفى عـلى أحد - ا
مسلـماً كان أو غيـر مسلم - مـاقام به جموع احملـب في كل زمان ومـكان من إحياء
بـاركة ..يـقـومون بـذلك كل من مـوقعه وبـحسب لقـيم ومبـاديء الـنهـضـة احلسـينـيـة ا
اليـة والبشـرية ومواهـبه وملكـاته وإختصـاصاته وبحـماس منـقطع النـظير .. قـدرته ا
ومانراه الـيوم في زيارة األربعـ من ظاهرة إسالمية فـاقت كل التصورات من حيث
كن وصـفه إالّ دليل أكـيد عـلى جناح الـكم والكـيف والكـرم والعـطاء والـبذل الـذي ال
تـضحـيات احملبـ وتفـانيـهم في تـقد نـهضـة اإلمام احلسـ ووصلـها مـع األجيال
بـنفس احلـماس والـوالء والعـطاء الذي بـدأ به األولون مـنهم رغم أن الـسلـطات آنذاك
كـانت تـتـوعـدهم وتـعـاقـبـهم بـقـطع األيـدي واألرجل إذا مـاأقـدمـوا عـلى زيـارة ضريح
احلـسـ في كــربالء ..ولـكــنـهم أســتـمـروا وحتــدوا رغم كل الـعــواقب ومـهــمـا كـانت
ــرقـد احلـســ ..وعـلـيه دأب تـكــالـيف الــزيـارة والـتــضـحـيــات في سـبـيـل الـوصـول 
ـنـوال ..فــكم أجـتــهـد الـطــغـاة في مـنع هــذه الـزيـارة أحـفــادهم عـلى نــفس الـنــهج وا
ووضـعـوا اخلـطط األمـنـيـة والـعسـكـريـة والـفـكـريـة وجـنـدوا الـعـمالء واألتـباع وزوروا
التاريخ وفعـلوا كل شيء ليوقفوا مسيرة هذا الـعشق احلسيني فلم ولن يفلحوا أبدا
.. بل أن هؤالء الطغاة قد مضوا إلى مزابل التاريخ مهان مدحورين خاسئ وبقي
زوار احلـسـ ومـسـيـرته اجلـامـحـة بـالـعـشـق والـكـرم والـعـطـاء مـاثـلـة تـطـاول الـثـريا
وترتفع رايـاتها يوماً بعـد يوم ..! فهذه اجلموع الزاحـفة الحتمل في صدورها سوى
ـكن إلحـد أن ينـتـزعه من هذه احلب الـعفـوي والـعـشق احلسـيـني اخلالص الـذي ال
الصدور بسـهولة أو (يتفلسف) بقضية األربع ويستنكرها ويعيب على من يؤدونها
بكل حماقـة وجهل وغباء..!! إنهـا أمزجة الثوارالذين يـعشقون قائـدهم حّد الفناء ب
ـواكب يـديه وعـلى طـريــقه ومـنـهـاجه ..فـمـانـراه من عــمل صـالح يـقـوم به أصـحـاب ا
ـؤديـة الى كـربالء من أقاصي الـعـراق دليل ـنتـشـرة على طـول الـطرق ا احلسـيـنيـة ا
- نراهم ـؤمنـ الفـقراء والبـسطـاء والعـادي عـلى أن هؤالء احملـب - وأغـلبهم من ا
قـد وظفـوا طباعـهم وأمزجـتهم الـثوريـة والغضـبيـة في خدمـة احلسـ وزواره الكرام
عمد بالدم والشهادة وكأنهم يـريدون الوصول إلى ذرة من ذرات العطاء احلسيـني ا
..فتراهم غيـورين مقدام باذل للـنفس والنفيس غير آبهـ بالعواقب التي قد تؤثر
ـسـيـرة الـطويـلـة واخلـدمـة اجللـيـلـة الـتي قد عـلى مـصاحلـهم اخلـاصـة بـسـبب هذه ا
تستنـزف مواردهم البسيطة وتضعف أحوالهم وصحتهم ..هم اليفكرون بهذه األمور
إلنهم هامـوا هياماً باحلس (علـيه السالم) فاليرون في هذه األشياء إالّ مجرد وهم
زائل ..والـعـطـاء في درب احلـس هـو احلـقـيـقـة البـاقـيـة ..واخلـالدة بـخـلـود نـهـضته

اجلبارة !!.. 
الـلـهم أحـفـظ زوار أبي عـبـدالـله احلــسـ - من كـيـد األعـداء
ومن فـلــسـفـات الــتـافـهــ األغـبـيــاء- وأرحـمـهم وأغــفـر لـهم
ووفـقـهم وأعطـهم عـلى نيـاتـهم اخلالـصة وإعـدهم إلى أهـلهم
ـ مـوفـورين بـاخلـير والـكـرامـة والـعـزة واإلباء سـلمـ غـا

..يارب العا .
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سهم في جهد كربالء وان عدد االليـات ا
وزارة النفط لنقل الزائرين بلغ 231 اليه

منها 71 الية من الشركة ).
واضاف مـسـير ان (جـهـد الشـركـة حظي
بــــاشـــادة احلــــكــــومــــات احملــــلـــيــــة في
ـا لطـبـيعـة اخلـدمة ـعنـيـة  احملـافظـات ا
ــــقـــدمـــة من دور فـي اجنـــاح الـــزيـــارة ا
ـتـابـعة ـلـيونـيـة ). مـشيـرا الى (دور ا ا
والــتـوجـيـهـات احلــثـيـثـة الـتي تــلـقـتـهـا
الــشــركــة مع الــوزيــر ثــامــر الــغــضــبـان

تقدم في الوزارة).  الك  ا وا
ـــشـــرف عـــلـى مـــلف الـــزيـــارات ودعـــا ا
ــلــيـونــيــة في مــحـافــظــة كــربالء عـادل ا
ـــؤســـســـات ــــوســـوي الى اشـــتـــراك ا ا
احلكـوميـة في احملـافظـات باسـناد خـطة

الزيارة.
ــوسـوي فـي تـصــريح سـابق انه وقـال ا
(عــلى الــرغم مـن تــوجـيـه كــتب رســمــيـة
لــلــمـحــافــظـات من اجـل اشـراك االلــيـات
الــتـــخــصــيـــصــيـــة ضــمن خـــطــة زيــارة
االربـعـيـنـيـة  اال ان مـسـتـوى االشـتـراك
ـسـتـوى حـجم ضـعـيف جـدا وال يـرتـقى 

زيارة مليونية كبيرة).
واضـاف (لـغـايـة االن لم يـتـجـاوز اشراك
اجلهد من العجالت التخصيصية سوى
  52 آلـــيـــة)  داعـــيــــا احملـــافـــظـــات الى

(االشتراك باخلطة او االعتذار).
s¹dz«e « W bš

ــواكب اخلــدمـيــة الــقــادمـة من وبــدأت ا
احملــافـظــات بـتــقـد خــدمـاتــهـا لــلـزوار
وعلى امتـداد احملافظـة ومن محاور عدة
وعلى ثالث وجبـات طعام بـاالضافة الى

اعداد اماكن لالستراحة. 
ــــواكب لـ وقــــال عــــدد مـن اصــــحـــــاب ا
(الـزمــان) امس  (بـدانــا اخلـدمــة لـلـزوار
منذ يوم  1صفر واغلب هؤالء الزوار هم
من مــحـافـظـات عــدة ومـنـهــا الـبـصـرة و
رور الناصريـة و ميسان و الـسماوة و
الوقت اصبحت لنا عالقـات وثيقة معهم

نتيجة هذه اخلدمة).
واد واكب مجـــهزة با  واضـــافوا ان (ا
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ـنـتــجـات الـنـفــطـيـة عن اعــلـنت شـركــة ا
جناح خطتها التوزيعية في مدن الفرات
ــحــافــظــات  الــنــجف ــثــلــة  االوسط 
ثنى خالل وكربالء وبابل والديوانية وا
زيـارة االربـعـ بـتـوفـيـر كل احـتـيـاجات
ــــواكب ــــدن واحــــتـــــيــــاجــــات ا هــــذه ا

احلسينية العاملة فيها .
وقال بيان للشركة تلقته ( الزمان ) امس
ان (الكـميـات الـتي قدمـتهـا الشـركةخالل
نتجات النفطية التي فترة الزيارة من  ا
قـــدمـت بـــلـــغت 130 مــــلـــيـــون لــــتـــر من
ـشتـقـات واكثـر من مـلـيوني اسـطـوانة ا
غـاز مـنـذ االول مـن صـفـر لـغـايـة انـتـهـاء
الـزيـارة ) ونـقـل الـبـيــان عن مــديـر عـام
الـــشــــركـــة كــــاظم مــــســـيــــر الـــقـــول  ان
ــشـــــــــتــقـات تــوزعت بــــــــ بــنـزين (ا
ونــــفط ابــــيض وزيـت الـــغــــاز ( الـــگـــاز)
باالضـافة الى الـغاز الـسائل بـواقع اكثر
مـن مــلـــيـــوني اســـــــطـــوانـــة غــاز  و ان
جتـهـيـز الــبـنـزين بـلغ 75 مـلـيـــــون لـتـر
فـيـما بـلغ جتـهـيـز زيت الـغاز 42 ملـيون
لـتـر و12 مـلــــــــيـون لـتــر مــــــــن الـنـفط

االبيض ).
نـتجـات جهـزت للـمدن مشـيرا الـى ان (ا
وللمـواكب احلسيـنية واخملـابز واالفران
ــواكب ـــيــاه ومـــولــدات ا وبـــويــلــرات ا
ـــولــدات الــعــائـــدة لــدوائــر الــدولــة) وا
واوضح مـسـير ان ( اجلـهـد الـذي بـذلته
الكـاتــهـا كــان جـهـدا ـثـلــة  الــشـركــة 
اسـتـثـنـائـيا عـطـفـا عـلى نـوعـيـة اخلـدمة
ـقدمـة ومـساحـته تـوزعهـا في اكـثر من ا
محافظـة وان الشركـة اعتمدت الـية غير
ـنـتـوجـات الـنـفـطـية تـقـلـيـديـة اليـصال ا

بالتعاون مع اجلهات االمنية).
وتابع ان ( جهد الـشركة لم يقـتصر على
ــا اضـيف له جـهـد ــنـتـجـات ا تـوزيع ا
ـشاركـة اليـات الشـركة عـبر ـثل  اخر 
فروعـهـا في مدن الـفـرات االوسط وحتى
مـدن اجلــنـوب بــنـقل الــزائـرين من والى

اجـــــــراءات مــــــحـــــــددة حلــــــمـــــــايــــــة
ولفـت الى ان (هذا يـعـني بأن أمنـهـا)
ـتـحـدة ال تــتـخـفى لـكـنـهـا الـواليـات ا
ستـبدأ علـنا في تـطويـر هذه األنـظمة
فـإن هـناك وإذا  ذلك ـسـتـقبـل في ا
إجـــراءات ضـــروريـــة من دول أخـــرى
وفي هـذه احلـالـة روسـيا تـعـمل عـلى
إعــــادة الــــتـــوازن فـي هــــذا اجملـــال).
وأجـــرى مــســـتـــشـــار األمن الـــقــومي
األمريكي جـون بولتـون محادثات في
موسكـو مع وزير اخلارجـية سيرجي

نتيجة هذه اخلدمة). 
واكب اخلدمية وتهاوت عدد من ركائز ا
عــلى طــريق كــربالء  – هــنــديــة بــســبب
العـواصف التـرابيـة الى اصابـة عدد من

وكب بجروح طفيفة.  اهالي ا
ـوكب هــادي الـزيـادي لـ وقـال صــاحب ا
(الـزمان) امس من مـحـافـظة الـبـصرة ان
(الـعــاصـفـة واالمـطـار تــسـبـبت بـاضـرار
ــوكب عــدة ومــنــهــا اصــابــة اصــحـاب ا
بـجـروح طـفـــــــيـفـة جـراء سـقـوط ركـائز
ــوكب بـاالضــافــة الى تـطــايــر اخلـيم) ا
واضــاف ان (اغــلـب هـــــــؤالء تــمــاثــلــوا
ـوكب من لـلــشـفــاء وعـادوا الى خـدمــة ا

جديد). 
واعلن مـحـافظ ذي قار يـحـيى النـاصري
ان مـختـلف الـدوائـر اخلـدميـة سـتـشارك

الـــغــذائــيــة من ســـكــر ورز وزيت طــعــام
والـبقـوليـات ومـعجـون الـطمـاطـة وبقـية
واد االخـرى ويـكون هـذا الـتجـهـيز من ا

قبل اصحاب االموال احملافظة).
 الفت الى ان (الكميات اجملهزةللموكب
كافـيـة العداد  3 وجـبات طـعـام مـختـلـفة
يوميا) واوضحوا انه (  جلب االبقار
واالغنام لغرض نحرها وتهيأتها للطبخ
ـــهـــا طـــعـــامـــاً لـــلـــزوار من اجل تــــقـــد
ونـســتـقـبل يـومــيـا االالف من الـزوار مع
تـــوفــــيـــر امــــاكن اليـــوائــــهم وتــــوفـــيـــر
ـسـيـر مـســتـلـزمـات الـراحـة لــهم جـراء ا
الذي يسـتمـر الكثر من  10 ايام قاطع

في ذلك مئات الكيلومترات).
WOÐ«dð n «uŽ

واكدوا ان (اغلب الزوار ابدوا ارتياحهم

بــحــمـلــة مــوسـعــة في عــمــوم االقـضــيـة
دن وطرق والنواحي لـصيـانة وتاهـيل ا

وسعة.  الزوار ا
وقــال الــنـاصــري في تــصــريح امس انه
(بـعد عـودة الـدوائر اخلـدمـيـة من اجناز
دورهـــا في اداء الــزيــارة االربـــعــيــنــيــة
سـيتم اطالق حـمـلة خـدمـية مـوسـعة في
مخـتلف االقضـية والـنواحي للـمسـاهمة
ــدن فـي تــنــظــيف وتــاهـــيل وصــيــانــة ا

وطرق الزوار).
مبـينـا ان اكثر من  150 اليـة تخـصصـية
ــدن وعـلى ســتـشــارك بـاحلــمــلـة داخل ا
الـطــرق الـتي سـلـكـهــا الـزوار لـلـنـهـوض
بـواقع اخلـدمـات بـعـد ان شاركـت معـظم
الدوائر اخلـدمية في الـزيارة االربعـينية

باركة. ا

(يــــجب انــــضــــمــــام الـــصــــ لــــهـــذه
مــشـيــرا إلـى (ضـرورة أن ــعــاهــدة) ا
تـــتـــوقف كل األطـــراف عـن مـــحـــاولــة
تــطـويــر أســلــحـة نــوويــة مـتــوســطـة
ـتـري خـطة تـرامب ووصف د ـدى) ا
زمـعة لالنـسحـاب بـ(أنهـا مثـار قلق ا
مبـيـنـا ان (هذه عمـيق لـدى مـوسـكـو)
اإلجــراءات قـــد جتــعل الـــعــالـم أكــثــر
ير وتابع ان (الـرئيس فالد خطورة)
بـوتـ كــان قـد قـال مــرارا إن انـتـهـاء
عـاهدة سـيجـبـر روسيـا على اتـخاذ ا
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عـــد اخلــــبـــيـــر االمـــنـي عـــمـــاد عـــلـــو
تصريـحات الـرئيس االمريـكي دونالد
ترامب بشـأن تهـديده باالنـسحاب من
معاهدة القوى النووية محاولة خللط
االوراق واســـــتـــــدراج الــــــصـــــ الى
مؤكداً ان هذه اخلطوة تثير عاهدة  ا
الــتـوتــر ولــهــا مـخــاطــر عــلى الــسـلم
. وقــال عــلـو لـ ـ واالســتـقــرار الــعــا
(الـــزمــان) امـس ان (تـــرامب يـــحــاول
ومن خالل تصـريـحاته االخـيـرة خلط
االوراق وجــذب االنــتــبــاه الســتــدارج
الـصــ بـعــدهـا الـقــوة الـتي تــنـافس
ــــدى ــــتــــحـــــدة عــــلى ا الــــواليـــــات ا
واضـاف ان (الـصـ لـيست نـظـور) ا
ــعـاهـدة انـتــشـار الـصـواريخ طـرفـا 
واوضح عــلــو ان ـــدى) مــتـــوســطــة ا
(االدارة االمـريــكـيــة تـمـارس الــضـغط
عـلى روسـيــا ايـضـا او اسـتــخـدامـهـا
مؤكدا ان عاهدة) لضم الص لهذه ا
(مــــا يـــــقــــوم بـه تــــرامب مـن الــــغــــاء
االتـفـاقـيـات واالنـسـحـاب مـنـهـا تـثـير
التوتر في العالم وشكلت بيئة خطرة
على الـسلم واالستـقرار الـدوليـ كما
انه ذريعة لتطبـيق الشعار الذي رفعه
خالل االنــــتـــخـــابـــات بــــأن امـــريـــكـــا
وتوقع عـلو (حـدوث ردود افعال اوال)
دولــيــة ازاء هــذا الــتــصــرف الــذي لم
يــأخــذ مــداه بــشــكل رســمي). وأعــلن
تــــرامـب أن قــــراره االنــــســــحــــاب من
معاهدة نووية مع روسـيا ينبع أيضا

من احلـــاجــة الى الـــرد عــلى تـــنــامي
الـقــدرات الــنـوويــة الـصــيــنـيــة.وقـال
تـــرامـب (حـــتى يــــعـــود الــــنـــاس الى
في رشدهم سوف نسـتمر بتـعزيزها)
اشـــارة الـى الـــتـــرســـانـــة الـــنـــوويـــة
االمريـكيـة. واكد (انـها تهـديد الى أي
جهـة من ضـمنـهـا الصـ و روسـيا).
ولم تـوقع بـكـ عــلى مـعـاهـدة حـظـر
دى . ـتوسـطـة ا األسلـحـة الـنوويـة ا
ـــتـــحــدث بـــاسم اخلــارجـــيــة ودعــا ا
الـصـيــنـيـة هــوا شـانـيـيــنغ الـواليـات
ـتـحـدة الى (الـتــفـكـيـرمـرتـ بـشـأن ا
ـعاهـدة الـتي تـعود الى قرارهـا وأد ا
حـــــــقــــــبـــــــة احلــــــرب الــــــبـــــــاردة مع
وقـال (يـجب الـتـأكـيد انه من روسيـا)
اخلــطــأ الــتـــطــرق الى الــصــ عــنــد
عاهدة). احلديث عن االنسحاب من ا
اكـدت روسيا إنـها ستـضطر بدورها 
ـــثل الســـتــعـــادة الـــتــوازن لـــلــرد بـــا
ـتـحـدة إذا الـعـسـكـري مع الـواليـات ا
نــــفــــذ الــــرئـــيـس تــــرامب تــــهــــديـــده
عـاهدة وبدأ تطوير باالنسحاب من ا

صواريخ جديدة. 
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ــتـــحـــدث بــاسـم الــكـــرمـــلــ وقـــال ا
ا ـتـري بـيـسـكـوف ان (روسـيـا ر د
تتراجع عن ذلك إذ أبلغ مسؤول كبير
في الكـرملـ مسـتشار األمـن القومي
ـناقشة األمريكي بـاستعداد مـوسكو 
اخملـاوف األمــريـكــيـة بــشـأن تـطــبـيق
وأضاف ـوقعة عام (1987 عاهدة ا ا
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أعــلـنت قــيـادة الــشـرطــة االحتـاديـة
عن ضبط ومعاجلة  19عبوة ناسفة
في قـضاء سـامـراء الـتابع حملـافـظة
صالح الــدين .وقــالت الــشــرطـة في
بــيـان  إن (قــطـعـات الــلـواء الــثـالث
ومن خالل عــشــر الـفــرقــة الــرابـعــة
عمليـة تفتيش وتـطهير مـنطقة خط
الالين في الـقـضـاء  عـثـرت على 19
عــبـوة نــاسـفــة وتـمت  مــعـاجلــتـهـا
حتت السيطـرة)فيما اعـلنت مديرية
صحـة محـافظـة ميـسان عن مـصرع
ايـــراني واصـــابــة تـــســعـــة آخــرين
بــحـادث سـيــر في مـديــنـة الــعـمـارة

مـركــز احملـافـظـة .وقــال مـديـر اعالم
صحة احملافـظة  محمـد الكناني في
تـصــريح ان (ايـرانـيـا لــقي مـصـرعه
وأصـــيب تــســعـــة اخــرون بــجــروح
بــحــادث سـيــر قــرب مـنــفــذ الــشـيب
واضـــاف أن (ســـيـــارات احلـــدودي)
صـاب الى االسعـاف قامت بـنـقل ا
مـسـتـشــفى الـصـدر والـزهـراوي في
احملــافــظــة  لــتــلــقي الــعالج).فــيــمـا
ـكـافـحـة ــديـريـة الـعـامـة  ضـبـطت ا
ـــنـــظــــمـــة فـي قـــضـــاء ــــة ا اجلـــر
مخزنـا يضم ادوية منتهية الفلوجة
ديـنة. وقـال مصدر الصالحـية في ا
ديـرية في تـصريح إنه ( ضبط با
مخزن كبيـر في القضاء يضم ادوية

مـنـتهـيـة الـصالحـيـة من قـبل مـكتب
ـفـتش الـعـام في مـحـافـظـة االنـبار ا
ــنــظــمـة في ــة ا ومــكــافــحــة اجلـر
القبض القضـاء).و ألقت قـوة أمنيـة
عــلى زوجـة وعــشـيــقـهـا فـي بـغـداد.
وقال الـناطق بـاسم وزارة الداخـلية
الـــلـــواء ســعـــد مـــعن في بـــيــان  ان
ـشـكـلـة في (الـلــجـنـة الـتـحـقـيــقـيـة ا
قـيـادة شـرطــة بـغـداد ألـقت الـقـبض
عـلى قـاتل قــام بـقـتل زوج عـشـيـقـته
بـالـتــعـاون مـعـهـا والــقـاء جـثـته في
ســــرداب اســــفل الــــبــــنــــايــــة غـــرب
واضــاف  ان الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد)
(عــمــلــيــة الــقــبض تــمت خـالل مـدة
قـيــاسـيـة ال تــتـجـاوز الــسـاعـات من

ـتهم ارتـكـابـها بـعـد الـتـحـقـيق مع ا
ومــجـابــهـتـه بـاألدلــة حـيث اعــتـرف

وقد  ـة صـراحـة بـارتـكـابه اجلـر
احـــالــة األوراق الــتــحــقـــيــقــيــة الى
القـضاء). وسـجلت شـرطة مـحافـظة
ذي قـار خالل الـفــتـرة من الـعـشـرين
مـنه من تــشـريـن األول ولـغــايـة  31 
مصـرع وإصـابة  109 مواطـن في

 62 بحادثاً مرورياً.
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وقـال بـيـان العالم شـرطـة احملـافـظة
صـاب بـحوادث الدهس ان (عدد ا
واالصــطــدام  80مــصـــابــاً عــراقــيــاً
فـــيـــمــا لـــقي 14 وعــربـــيـــاً واحـــداً 
شـخـصـاً مــصـرعـهم).واضـاف (كـان
ــصــابـــ نــتــيـــجــة حــوادث عـــدد ا
االنـــقالب  11 مــــصــــابــــاً ووفـــاة 3
ان (األجــهـزة مــوضـحــا ( مــواطـنــ
رور األمـنـيـة مـتمـثـلـة بـالـشـرطـة وا
اتـخذت كـافـة اإلجـراءات القـانـونـية

الالزمة). 
في عـمــلـيـة وأصــيب عـنــصـر أمـنـي
دهم بقضاء خانقـ التابع حملافظة
ديالى. وقـال  مصـدر أمني في بـيان
ان (عـنـصراً أمـنـيـاً اصيـب بتـفـجـير
عـــبــوة نـــاســفـــة عــلـى دوريــة خالل
عــمــلـــيــة دهم في أطــراف الــقــضــاء
ــفـتش ــنــطـقــة قــوالي ). واعــلن ا
العام لـوزارة العدل كـر الغزي عن
أن محكـمة جنح الـرصافة اخملـتصة
بـقـضـايـا الـنـزاهـة وغـسـيل االمـوال
ــة االقــتـــصــاديــة أصــدرت واجلـــر
ثالثة احكام مـتفرقـة بحبس موظف
في التسـجيل العـقاري تسـبب بهدر

ليارات. ا
ـوظف وقـال الــغـزي في بــيـان أن (ا

م.س.م والــذي يـــعــمل مـــســاحــاً في
مديـرية الـتسـجيل الـعقـاري بقـضاء
ــــدائن قــــام مـع مــــجــــمــــوعــــة من ا
ــتـــهــمـــ ضــمن جلـــنــة الـــكــشف ا
والـتـقـو عــلى عـقـارات مـقـدمـة من
شـــركــات وأشـــخــاص كــضـــمــانــات
مــــقــــابل احلـــصــــول عــــلى قـــروض
ـصـارف احلـكـومـيـة ـنـوحـة مـن ا
حيث اتضح الحقاً أن تلك العقارات
واشار الى ان الـية) تابعـة لوزارة ا
(الـتحـقـيـقات االداريـة الـتي أجـراها
توفرة فتش العام واألدلة ا مكتب ا
تهم لدى احملكمـة أثبتت مقـصرية ا
ـــغـــاالة في قــــيـــمـــة الـــعـــقـــارات وا
واضـــاف ان (مــجــمــوع ـــرهــونــة) ا
منوحة من مصرف قيمة القروض ا
سـتـفـيـدين الـهـارب الـرشـيد الـى ا
بلغت  18ملياراً و 500 مليون دينار
ـا لم يـتم تـسـديـد اي قـسط مـنـهـا 
ـــال احلق ضــــرراً جــــســــيــــمــــا بــــا
وتـابع ان (احملـكـمـة اصدرت الـعـام)
ثالثــة احــكــام مــدة احلــكـم الــواحـد
احلـبس ســنـة مع احـتــفـاظ الـدائـرة
ــتـضــررة بــحق مـراجــعــة احملـاكم ا

دنية للمطالبة بالتعويض).  ا
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وصــدقت مــحــكـمــة حتــقــيق الــكـرخ
الــتــابــعــة جملــلس الــقــضـاء االعــلى
اعتـرافات إرهـابيـ اثنـ ينـتمـيان
لــداعش نــفـذا تــفــجــيـرا في مــديــنـة
الـــشــعــلــة بــبـــغــداد في شــهــر ايــار
ــــاضي.وقـــال اجملـــلـس في بـــيـــان ا
امس ان (مــــحـــكــــمـــة الــــتـــحــــقـــيق
ـتـخـصـصـة بـقـضـايـا اإلرهـاب في ا
الــكــرخ أنــهت تــصــديـق اعــتــرافـات
إرهـابيـ اثـن أقـدمـا عـلى تفـجـير

عبوة الصقة داخل بـاص في منطقة
الشـعـلة مـخـلفـ عـددا من الشـهداء
وأضاف واجلرحـى األبريـاء الـعـزل)
ـتهـمـ اعـتـرفا أمـام احملـكـمة ان (ا
بـــانــتــمـــائــهــمـــا إلى داعش وجــرى
تصديق اعـترافاتـهما قـضائيـا وفقا
لـــلــمـــادة الــرابـــعــة اوال مـن قــانــون
وتــــابع ان مــــكــــافـــــحــــة اإلرهـــــاب)
(احملــكــمــة بــصـدد إحــالــتــهــمـا الى
ـوضـوع لــيـنـاال جـزائـهم مـحــكـمـة ا
الـعـادل).في غـضون ذلـك القـت  قوة
أمــنــيـــة الــقــبـض عــلى مــجـــمــوعــة
ارهـــابــيــة خـــطــطت لــهـــجــمــات في

محافظة األنبار. 
ـديـريــة االسـتـخـبـارات وقـال بــيـان 
ـديرية العـسكـرية امس أن (مـفارز ا
فــوج اســتــطالع الــفـرقــة الــعــاشـرة
وبـعمـلـية اسـتـباقـيـة نوعـية تـمـثلت
ـعلـومـات ألقت الـقـبض على بدقـة ا
مــجـــمــوعـــة إرهــابـــيــة في جـــزيــرة
الرمادي باحملافظة بـعد محاصرتها
مؤكدا ان (هذه في كم نصب لـها)
اجملــمــوعــة كــانت تــخــطط لــلــقــيـام
بــإعـمــال إرهـابـيــة داخل احملــافـظـة
ــطــلــوبـ وجــمــيع افــرادهــا  مـن ا
وجب مذكرات قبض وفق للقضاء 
ادة  4إرهـاب). كـمـا اعـتـقـلت قـوة ا
ـدبر لـعمـليات امنـية اخـرى العقل ا
نـــصب الـــعـــبــــوات الـــنـــاســـفـــة في

احملافظة. 
وقـــال بــيــان امس ان (قـــوة امــنــيــة
ـدبر تـمـكـنت من اإلطـاحـة بـالـعـقل ا
لــعــمــلــيــات نــصـب الــعــبــوات بــعـد
اسـتـدراجه لـكــمـ مـحـكم نـصب له
في مــنـطـقــة الـبـو طــيـبـان بــاألنـبـار

وألقت القبض عليه).  

الفروف وأم مـجلس األمن الروسي
نيـكـوالي باتـروشـيف. ونفى بـولـتون
عـقـب احملـادثــات ( صــحـة مــا تــقـوله
ـتـحـدة تـلوح روسـيا بـأن الـواليـات ا
ــعــاهــدة من أجل بــاالنــسـحــاب من ا
مـــشــــيـــرا الى ان ابـــتــــزاز روســـيــــا)
(واشنطن لم تتخذ حتى اآلن أي قرار
بــــشـــأن نــــشــــر صـــواريـخ في أوربـــا
الستـهـداف موسـكـو في حالـة تـمزيق
واضاف ان (روسيا تـنتهك عاهـدة) ا
ـقبلة وتـابع ان (اخلطوة ا عاهدة ) ا

 غـالبا مـا ينصـرف الذهن عنـد احلديث عن السـلطة الى الـدنيا  وكـيف يربط بيـنهما
الزاهدون بهـما لصفة الزوال  وعدم الثبات التي جتـمعهما  وألشتراكهما في صفة

الغرور الذي يتملك قلب من يهيم حبا بهما.. وتلك حقيقة ال جدال فيها ..
صلحة العامة  والزهد بهـما شي محمود  إال ما كان فيه رضا لله  والضمير  وا
ـظاهـرهما وذلك لن يـتحـقق اال بالـسيـطرة عـلى النـفس  وضبـطهـا من أن تنـخدع  
الـبراقـة  والسقـوط في إغراءاتـهمـا  واالنحـراف عن االهداف احلقـيقـية  وتـتلخص
في إعـمار االرض  وحتـقـيق الـعدالـة  خلـدمـة االنسـان  واالهـتـمام  بـشـؤون حـياته

اخملتلفة  ..
ـنــصب في خـدمــة الـدولـة وهــنـا يـتــبـادر الى الــذهن سـؤال مـفــاده .. كـيف يــكـون  ا
واجملـتمع وتـطـورهـما نـحـو االفـضل  دون أن يـقع من يـشغـله في حب الـسـلـطة  أو

نافع ذاتية مادية  أو إجتماعية  أو إعتبارية ?.  يستخدمه 
كن ان جتد هناك قـول مشهور  لالمام عـلي بن أبي طالب (ع)  في الزهد بـالدنيا  
عـرفة اجلـواب ... (يا ابن آدم كن في الدنـيا غـريبا أو فـيه البـداية التي تـنطـلق منـها 
ا فيـها من زينة فانية) ... (الـيك عني يا دنيا  غري غيري كعابر سـبيل وال تكثرث 
 اليّ تعرضت أم اليّ تشوقت ?? هيهات هيهات فاني قد طلقتك ثالثا ال رجعة فيك 

فعمرك قصير  وخطرك كبير  وعيشك حقير..) ..
ـكن أن تـغـريه فـمن كـان حب الـدنـيـا يـشــغل قـلـبه  سـيـكـون صـيــدا سـهال لـهـا  و
السلطـة بسهولة  وتـلفه في شرنقـتها  وال يجـد فكاكا مـنها  ويكـون سهل السقوط
عاصي  وعـدم تطبـيق العدالة مع ال  ومد الـيد الى احلرام  وإرتكـاب ا في فتنـة ا
اجلمـيع  واخلروج عـن طاعـة الله فـيهـا  وتعـليـمات الـقوانـ  أو تكـييـفهـا  الهدافه
اخلاصة  والـتحايل عليها   دون االلتفات  الى مـخاطر ذلك  وعواقبها  عليه  وما

تلحقه من ضرر فادح بالبالد والعباد ..
نصب عن هـدفه الوطني إن مـثل هذا الـشخص إذا ما تـسلم مـسؤوليـة سينـحرف بـا
ـواطن  ويـجـعل مـنه مـشـروعا الـكـبـيـر  في حتقـيق رؤيـة  سـيـاسـيـة تـخدم الـوطن وا
زاد  ويـساعـد في إستـشراء الـفسـاد  كما خـاصا أو سـلعـة تباع وتـشتـرى  في ا
ـواطن  ويضـعف هـيبـة الدولـة والتـشـكيك بـها   في يخـلق حـالة من االحـبـاط لدى ا
وقت يـفتـرض أن تـكـون هي سنـده  ومالذه وحـاميه واألمـيـنـة على مـاله ومـصاحله 
وإستثمـار االموال في مجالهـا الطبيعي بتـقدم ونهوض البالد وخـدمة العباد  وليس

أن تذهب الى جيوب الفاسدين  وفي غير مجالها الطبيعي  .. 
نصب لـيس تشريفا  أو مكافـأة  تمنح لتقديـر موقف شخص ما  أو لنضاله  إن ا
ــقـراطـيـة) إذا جـاز او حلـسـابـات ذاتـيــة  كـمـا هـو لـيس (حــصـة)  أو (مـكـافـأة د
التعـبير بفعل االصوات  فهو (في هذه احلالة  يكون خلدمة الشخص الذي يشغله 

أو احلزب الذي جاء به  وليس خلدمة الشعب والدولة) ..
ن ال يـستـحقـها نـصب  هـو (أمانـة ومسـؤوليـة  أمام الـله) وتسـلـيم هذه األمـانة (  ا
خيانـة في الدنيا  وخزي وندامة يوم القيامة إال من أخذها بحقها  وأدى الذي عليه
ن فيهـا) ... كما جـاء في حديث للـرسول الكـر محمد (ص)  (نـعم الشيء االمارة 
ن أخـذها بعيـر حقها فـتكون علـيه حسرة يوم أخذها بحـقها وحلـها  وبئس الشيء 

القيامة) ..
ـطـلـوبـة فـي الـظروف ـواصـفـات ا وتـبـرز أهـمـيـة االخـتـيـار لـلـمـنـصب والـتـشـدد في ا
االستثنـائية واالزمات التي تمر بها البالد  لكي يـخرج بها من تلك الظروف الصعبة
عروفة  وإختيـار ملك مصر ليوسف (ع) ليكون (وزيرا للتموين) في ظروف القحط ا
ـنـصب  في ـوذجـا عـلـى دور ا الـتي مــرت بـهـا بـالده  مـثـال عـلـى ذلك .. ويـعـطـي  
الظروف االستـثنائية  وكيف  يـخرج بالبالد من محـنتها  مثلـما إستطاع  (يوسف)
كن  مصـر من أن تعـبر  السـن العـجاف  ويـضمن العـدالة في توزيع بـنجـاح أن 

ادة االساسية حلياتهم  يومذاك .. واطن  وهو ا القمح على ا
وذج  في الـكفاءة واالصالح يبـدأ من هنا .. من الـدقة في االختـيار وفي  تـقد اال
ـهـنـيـة  فـهــمـا مـتالزمـتـان  ولن  يـتـحـقق .. كـفـاءة الـضـمـيــر (الـنـزاهـة) والـكـفـاءة ا
عيـار في االختيار   لكي ـطلوب منه إن لم  تكن الـكفاءة هي ا االصالح  والهدف  ا

ناصب والوظائف .. تأخذ حقها في ا
إن  جنـــــاح االصـــالح يـحتاج الى مـســـؤول بـدرجة (قـدوة) في الضمـير والـكفاءة
والــنـــزاهـــة واالمــانـــة واالخــالص والـــتـــضـــــحــيـــة ونـــكـــران الــذات  ولـــيـــــس في

االمتــــيازات ...
ستقبل نـصب خطير  وأمانة ثقيلة  في عهدة من يسند اليه  النه يتعلق  فكم هو ا

وطن  وحياة مواطن  .. 
وكم هي مسؤولـية أصحاب القرار في االختيار جـسيمة  أيضا امام الله والشعب ..
هـنية   خـاصة في الظروف  الـصعبة ـبدئية والـكفاءة ا في التدقيق فـي  احلصانة ا
ــواصــفـات (يــوسف) في ــؤسـســة  شــخص  الــتي تــتـطــلب أن يــكــون عــلى رأس ا
(االمانة) عـلى (خزائن) البالد وثرواتها  وتوفير قـوت الشعب في الظروف العصيبة
غريات  واالمانة  ونظافة اليد وسالمة  وزهد (علي)  وأخالقه في احلصانة من ا
الضـميـر  واالقـتداء  بـسـلوك (عـلي) وتـعامـله مع الـرعيـة  وحـلمه وعـلمـه وشجـاعته
ـنصب  ويأخـذه الطـمع  وينسى وكـرمه ورؤيته الى الـدنيـا والسلـطة لكـي ال يغره ا

حساب األخرة  ...
تـلك ضمـيرا يـكون بـوصلته تـلك   السـلطـة  باخـتصار شـديد .. تـتطـلب شخـصا 
ـنحه مـنـاعة قـويـة من االصابـة بـإغراءاتـهـا  و ينـتزع حب الهـاديـة  له في عمـله  و
ال  فال الدنيا من قـلبه  وال يكترث بزينتـها الفانية  لكي  يكـون محصنا من فتنة ا

نصب في غير مجاله الطبيعي.. تمتد يده الى احلرام  أو يستخدم ا
نصب بحق واستحقاق... وعندها يستحق ا

وهو أمر ليس بالعسير على من يعمل ألخرته  ولم تكن  الدنيا  أكبر همه..
 } } } }                                     
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سُئل أحد الصاحل ..
كيف أنت ودينك ?

عاصي وأرقعه باالستغفار . قال كالثوب ... تمزقه ا
سؤال جميل وجواب أجمل ..

سـتـغفـرين الـتوابـ األواب  وأعـنا الـلهم إجـعـلنـا من ا
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..

ــــــشـــــــاورات مع أالصـــــــدقــــــاء هـي ا
االوربــيـ واالســيــويــ بــشــأن هـذا
ــعــاهــدة الــتي ــوضــوع). وتــلــزم ا ا
وقــعــهــا الـرئــيس األمــريــكي الــراحل
رونـالـد ريــكـان والـزعـيم الــسـوفـيـتي
اإلصالحي مــيـخــائـيل كــوربـاتــشـيف
الـبـلـدين بـإزالـة الـصـواريخ الـنـووية
ـتـوسـطـة والـتـقـلـيـديــة الـقـصـيـرة وا
ـا يؤدي انـقضاء ور دى من أوربا ا
ــعــاهــدة إلـى جتــدد انــدالع ســبــاق ا

التسلح من جديد. 

V∫ متطوعون يقدمون الطعام ووسائل الراحة للزائرين «u

ير بوت فالد

ناطق W¹—Ëœ∫ افراد من اجليش خالل دورية في احدى ا

سيرجي الفروف دونالد ترامب

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6179 - 6183 Saturday- Thursday 27/10 - 1/ 11 /2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6179 -6183  السبت - اخلميس   23 من صفر  1440 هـ  27 / تشرين االول (اكتوبر)  1/ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 م 


