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ـولى لم يـكلف واضاف ان (ا حللـها)
ـراكــز االمـتـحـانـيـة ــراقـبـة عـلى ا بـا
واوضح ان لـــلــمـــرحــلـــة االعــداديــة)
(االمــتــحــانــات الــعــامــة لــلــمــرحــلــة
االعـداديــة في الـقــضـاء  تــسـيـر وفق
الـقانـون و بـصـورة جيـدة وبـرصـانة

عالية وبدون اي خرق يذكر).
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وتـداولت مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
مــقــطع فــيـديــو يــظــهـر مــجــمــوعـة من
األشـخاص يـهاجـمون منـزالً وينـهالون
عــلى اصــحــابه ضــربــا بــالـعــصي. من
جــهـة اخــرى هـدد االمـ الــعـام األمـ
ــعــارض في الــعــام لــتــيــار احلــكــمــة ا
نـينوى محـمد إبراهيم البـياتي باتخاذ
مـــوقف فـي حــال إصـــرار الـــكــتـل عــلى
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ـنـاصب الــتـنـفـيـذيـة احملــاصـصـة في ا
وابـــعـــاد الــــكـــفـــاءات عن مـــواقـــعـــهـــا
ـناسـبة. وقـال البـياتـيفي تـصريح ان ا
ــعـارض مع تــغــيـيــر الـذي (احلــكــمـة ا
يــصـب في مــصــلــحـــة أهــالي نــيــنــوى
وتـنـصـيب كـفـاءات تأخـذ عـلى عـاتـقـها
; لكـنـنا ـواطـنـ تـقـد اخلـدمات الى ا
لـــســـنـــا مع الـــتـــغـــيـــيــر عـــلـى أســاس
احملــــاصـــصـــة). وأضــــاف ان (الـــكـــتل
حاولة لتقسيم الدوائر تنفذة تقوم  ا
ـــقــيـــتـــة الــتي حـــسب احملـــاصــصـــة ا
ونحـن ككتلـة معارضة انـتهجت سـابقا
في مـجلس محافظة نينوى سيكون لنا
مـوقف). وحذر الـبياتي (الـكتل من عدم
ـساس بالنخب والكفاءات في دوائر ا

نينوى).
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مــعـلــنــاً اطالق (تــسـمــيـة والـثالثي)
اجملـــاهــــد الـــتــــربـــوي عــــلى إحـــدى
درست تقديرا جلهود احملاضرين ا
الـذين عـمـلـوا بصـفـة مـجـانـيـة طوال
مسـيرتهم الـتطـوعية خـدمة لـلعمـلية
مؤكـدا (اكتـمال مـتطـلبات التـربوية)
إدراج عــــشـــر مــــدارس عــــلى جـــدول
واعرب اجلـزائـري عن امله التـنفـيذ)
بـ (حــصـــول احملــافـــظــة عــلى اراضٍ
دارس الى 25 جديدة إليـصال عدد ا
وكـشف عن (إدراج عـدد من مـدرسـة)
شاريع التـربوية ضمن خـطة العام ا
واشـــار الى ان (احملــافـــظــة ــقـــبل) ا
تتحمل مـسؤولية بنـاء مئتي مدرسة
 هــدمــهـا إلعــادة تــأهـيــلــهــا ضـمن

تطورة).  واصفات احلديثة وا ا
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اوضحت وزارة الـتربـية إن الى ذلك 
الـــفـــيـــديـــو الـــذي تــــداولـــته بـــعض
صفحات التـواصل االجتماعي بشان
االعتـداء الـذي حدث عـلى دار مدرس
اللغة االنكـليزية عمـاد خليل ابراهيم
ولى في ثـانوية دار الـسالم للـبن ا
فـي هــــــيت  والــــــذي ادعـت فـــــيـه انه
اعـتــداء عـلى مــراقب مـنع طــالـبـاً من
الـغـش عـارٍ عن الـصــحـة.وذكــر بـيـان
لـلـوزارة امس ان (مـديـر قـسم تـربـية
ـنـعم مـزبان قـضـاء هيت عـلى عـبـد ا
ــشــكــلــة الــتي احملــمــدي افــاد بــان ا
حـصـلت هي عـشـائـريـة ولـيـست لـهـا
عالقــة بـالــتـربــيـة المـن قـريب وال من
بــعــيــد و تــدخل الــقــوات االمــنــيـة
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حــمـلـت مـحــافـظــة بــغـــداد اجلــهـات
اء في االحتادية مسؤولية انقطاع ا
بــعـض مــنــاطق الـــنــهــروان. وقــالت
احملـافـظـة في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ـائـية ـوارد ا امس (نـحمل وزارتي ا
اء في والكهرباء مسؤولية انقطاع ا
واشـــار الى ان (ســـبب الـــنـــهــروان)
ــاء جـاء نــتــيــجــة تـوقف انــقــطــاع ا
ـبـطن وانــقـطـاع الـضـخ من الـنـهــر ا

وتـــابع ان (احملـــافـــظــة الـــنـــهــروان)
تـواصل مـسـاعـيـهـا لـلـحـد من تـكـرار
شـكلـة في االقضيـة والنواحي هذه ا
االخـــــرى). وافــــــتـــــتـح اجلـــــزائـــــري
مــدرســتــ في قــضــاء احلــســيــنــيـة
ــواصــفــات حــديـثــة ضــمن حــمــلـة
(خـــدمــة بـــغــداد شـــرف لــنـــا). وقــال
ناسـبة ان (افتتاح اجلزائري خالل ا
ـــدرســـتـــ ســــيـــســـاعــــد عـــلى فك ا
االخـــتــنــاقـــات عن الــدوام الـــثــنــائي
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ـظهـرية الـشكـلية لـالنسان مـطلـوبة اجـتمـاعيـا .. القـيافة من الـيوم ... اصـبحت ا
نـتـوج الـبـشـري مبـهـوراً ومـعـتـمداً ـا يـكـون ا اخـمص الـقـدم حتى قـمـة الـرأس 

بنفسه ب معيته وزمالئه في العمل .. 
ـا اقـتـرنـت كـلـمة هـذا مـا كـان يـنـطق فـعـال عـلى هـنـدامـيـة مـعـلـمـيـنـا ايام زمـان 
ـناسـبات االسـتـاذية بـشخـصيـته ومالزمـته حضـوريا في الـتمـيـز اجملتـمعي في ا
ـكـانـتـه التـربـويـة الـتـي حتـيـطـهـا هـالة ـتـقدم بـ احلـضـور احـتـرامـاً  وجـلـوسـه ا

نسوبية لبعضهم.. احلشمة والوقار ال تطؤها شبهات احملسوبية وا
هذه االطالالت الـتراثيـة اخلالدة بـدأت باالنحـسار والـقوقعـة نالحظ بعض مربـينا
ال يـحسن الـيوم تـشكـيلـة لبـسه وثقـافته الـعامـة التي فـارقهـا حيث حـديثه يـنصب
ـالـيــة وعـدم الـقــنـاعـة وكــيـفـيـة عـلـى الـدروس اخلـصــوصـيـة ومــدى االسـتـفــادة ا
ـدارس االهلـيـة حـتى اسـتـشــــــعـر من الـكـثيـرين من احلـصـول عـلى مـكـان في ا
ـقرر في ـنـهج ا ـعلـمـ عـملـهم عـلى عـدم اكمـال مـفردات ا ـدرسـ وا زمالئي ا
وقـته احملـدد .. امـسـيــنـا سـابـقـاً عــلى الـدروس االضـافـيـة اجملــانـيـة بـعـد الـدوام
لـيون ديـنار الرسـمي واصبـحنـا اليـوم على الـدروس اخلـصوصـية الـتي تعـدت ا
للـدرس الواحـد مع احتـرامي لـهذا الـكائن الـعزيـز ان اجـدني امام بـعضـهم ح
لقائه بطلبته في هذه احملاضرات في ملبس ال يحسد عليه رث الثياب كث الشعر
خائر الـعين ومتـجهم البشـرة من التعب والسهـر وقلة الراحة لـكثرة اجملاميع...
زائـدا االدهـى من هـذا تـلك الـالفـتـات الـتـي مألت االزقـة والـشــوارع والـسـاحـات
لالعالن عن اسم ومـكان وهـاتف مدرسي اخلـصوصي والـعجيـب الغريـب هنالك
اسـمـاء لـيـسـوا تربـويـــــــ اعـلـنـوا اسـتـــــعـدادهم الـتـام الـتدريـس اخلصـوصي

تـــــــــوسطة واالعداديـة وجلميع الدروس راحل ا لكـافة ا
طربتنا احالم وهبي .. وباسعار مناسبة ... وعذرا 

الك الله يا كلبي   الك الله
صايب الك الله  يعينك على ا

ال واحد يشوفك وال واحد يسمعك.
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نـوري صــبـاح الـدلــيـمي اجــتـمـاع
الــلـجــنـة الــوزاريـة إلقــرار اخلـطـة
االســتـثــمـاريــة حملـافــظـة كــركـوك
ـــصــــادقـــة ومــــنح صـالحـــيــــات ا
ـشاريع لـلحـكـومـة احملـلـيـة عـلى ا
ـستـمرة واجلديـدة في احملـافظة ا
عنية في بالتنسـيق مع اجلهات ا

ركزية.  احلكومة ا
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وذكــر بــيــان امس ان (االجــتــمــاع
ـعادن حـضـره وزيـر الـصـنـاعـة وا
صـالح اجلـبوري ورئـيـسـا ديوان
ــالـــيـــة صالح نــوري الــرقـــابـــة ا
والـلجـنـة الـتنـسـيقـيـة الـعلـيـا ب
ـــفـــتي احملـــافـــظـــات طـــورهــان ا
ونــائب مــحــافظ كــركـوك ووكــيال
وزارة الــــتـــــخـــــطـــــيط وعـــــدد من
ــــــــديــــــــرين الـــــــــعــــــــامــــــــ في ا
الوزارة).واكد الـدليمي فـي مؤتمر
صحفي عقب االجتماع (سعيه من
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وقـــعت غـــرفــة جتـــارة بـــغــداد مع
نـظــيـرتـهـا في اسـطــنـبـول مـذكـرة
تـفـاهم لـزيــادة الـتـبـادل الـتـجـاري

ب البلدين.
وذكر بيان امس (جعفر احلمداني
رئيس غرفة جتـارة بغداد استقبل
ثل االثـنـ وفـدا جتاريـا كـبـيـراً 
غـرفـة جتـارة إسـطـنـبـول بـرئـاسـة
الــســـفـــيـــر الـــتـــركي فـــاحت يـــلــدز
وشـكــيب افــداجك رئــيس الـغــرفـة

قر الغرفة في بغداد).
وفي بدايـة اللقـاء رحب احلمداني
بــالــوفـد الــضــيف وشــكـرهـم عـلى
هـــذه الــزيـــارة ومـــثــمـــنـــا حــرص
االشــقــاء االتــراك عــلى الــتــواصل
الـــدائم مع غــرفـــة جتــارة بــغــداد.
واشـــار احلـــمــداني فـي كــلـــمــة له
خـالل الــــلــــقـــــاء الى (الـــــعالقــــات
االخويه الـعراقيـة التركـية الطـيبة
والــتي تــمـــتــد عــلـى مــدى تــأريخ
طـــويل خـــصــوصـــا ان الـــبـــلــدين
تــــربــــطـــهــــمــــا عالقــــات ديـــنــــيـــة
واجـتــمـاعــيـة واسـريــة ونـحن في
غــرفـــة جتــارة بـــغــداد نـــطــمح ان
نــسـتــغل هـذه الــعالقــات الـطــيـبـة
افضل استغالل وان نعكسها على
اجلـــانب االقــتــصـــادي والــقــطــاع
ـا يصب في اخلـاص التـجاري و
مــصــلــحــة الــبــلــدين الــصــديــقـ

اجلارين).
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واكـد احلــمـداني ان غــرفـة جتـارة
اسـطـنبـول غرفـة عريـقـة ولهـا ثقل
ـنـطـقـة وهي مـسـؤولة كـبـيـر في ا
عـن واردات مــــالــــيــــة وعــــائــــدات
جتارية بـأكثر من 90 مليار دوالر
لـــذا كــــان هـــنـــاك حـــرص شـــديـــد
الجناح هـذه الزيـارة والتي جائت
ان اجلانبـي على فتح نتيـجة ا
افــاق تــعــاون جــديــدة بــاالضــافــة
حرصـهم الشـديد عـلى تذلـيل كافة
عـوقات الـتي قد تواجـه العمـلية ا
الـتـجـاريـة مــابـ الـبـلـدين والـتي
وصــلت الى مــلــيــارات الــدوالرات
ــاضـيـة فـي الـسـنــوات الـقــلـيــلـة ا

ونــطـــمح ان نــتـــرقي بــهـــا العــلى
ـستـويـات).واضاف (نـسعى الى ا
عـــقــد شــراكـــات ثــنــائـــيــة مــابــ
الـشـركـات الــعـراقـيـة ونـظـيـراتـهـا
الـــتـــركـــيـــة والـــدخــول بـــقـــوة في
االسـواق الـعـراقـيـة خـاصـة وانـنا
نـــســــعـى االن الى فــــتح عــــدد من
ــصــانع لــلــمـنــتــجـات ـعــامل وا ا
والصناعات والـزراعة التركية في
الــعـــراق عن طــريـق االســتـــثــمــار
والـشراكـات الـتي ستـتـكون مـاب
القطاع اخلـاص العراقي والتركي
ألنـنا نـرى ان الـشريك الـتـركي هو
ــيـز لـنـا نـظــرا لـلـعـوامل شـريك 
شتركـة التي جتمع فيمـا بيننا  ا
ونـــحـن نـــعـــول عـــلى الـــشـــركـــات
ــســتــثــمــرين ورجــال االعــمــال وا
االتــراك ان يــســاهــمـوا فـي اعـادة
ـــدن الــــتي حتـــررت من اعـــمـــار ا
ارهاب داعش عن طـريق استغالل
تـاحة لـها الـفرص االسـتثـماريـة ا
وبـالـشــراكـة مع الــقـطـاع اخلـاص

والشركات العراقية.
مـن جـانـبه اعـرب شــكـيب افـداجك
رئيس غـرفة جتـارة اسطـنبول عن
اعـتـزازه بـهذه الـزيـارة مـعـربا عن
امله فـي ان يساهـم هذا اللـقاء في
فــتح افـاق تــعـاون جــديـدة مــابـ
غـــرفــــة جتــــارة بـــغــــداد وغــــرفـــة
اسطـنبـول ونحن في غـرفة جتارة
اسـطـنـبول حـريـصـ كل احلرص
عـــلى اقـــامــــة عالقـــات مع غـــرفـــة
جتـارة بــغـداد كــونـهــا واحـدة من
ـنـطـقـة اعـرق واقـدم الـغـرفــة في ا
ولها ثـقل كبير وهي تـمثل شريان

جتاري مهم لنا.
وقــال نـــحن في تـــركـــيــا نـــعــشق
بــــغــــداد احلــــضــــارة والــــتــــاريخ
واالصـــالـــة ونـــعـــتـــبـــرهـــا االخت
ــديـنـة اسـطـنـبـول  وقـد الـكـبـرى 
قـدم الــسـيـد شــكـيب خالل الــلـقـاء
شــرحــا مـوجــزا عن غــرفــة جتـارة
اســطــنـــبــول. حــيث اشــار الى ان
(غـرفة جتـارة اسطـنبـول تضم في
عــضـــويــتــهــا اكــثــر من 450 الف
تــــاجــــر وشـــركــــة مـن مـــخــــتــــلف

االختصاصات كما تعد ثالث اكبر
غرفة جتارة على مستوى العالم 
كـمــا وتـعــتـبــر اسـطــنـبــول تـاسع
مدينـة من حيث الزوار والـسياحة
على مستوى العالم وكان لها دور
كبير في عمليات التبادل التجاري
بـ تـركيـا والـعـالم وصـلـت ألكـثر
من 90 مليار دوالر.وب ان هناك
في اسطنبول اكثر من 500 شركة
عـراقــيـة تـركـيـة مــشـتـركـة خـاصـة
تـــــــعـــــــمل فـي عـــــــدة مـــــــجــــــاالت
واختصاصات باالضافة الى 912
شــركـة عــراقــيـة اخــرى تــعـمل في
مـــديــنـــة اســطـــنـــبــول في مـــجــال
الـتـجـارة واالسـتـثـمـار بـاالضـافة
الى وجود ٤ مصارف تركية تعمل
االن في الــعـــراق هــذا ان دل فــأنه
يـــدل عـــلى حـــرص تـــركـــيـــا عـــلى
الـدخول بـشراكـة جتاريـة حقـيقـية
مع العـراق ألنه يعـتبـر شريك مهم

وحيوي لنا نحن في تركيا.
 «—UIŽ ¡«dý

واشــــار نـــحن في غـــرفـــة جتـــارة
إسطنبـول ساهمنا وسـاعدنا اكثر
من ثالثــة االف مـواطن عـراقي من
شـــــراء عــــــقـــــارات في مـــــديـــــنـــــة
إســطــنـبــول كـمــا وتــسـاهم غــرفـة
جتـــارة اســـطــنـــبـــول بـــاكــثـــر من
ـئة من قـيمة الـضرائب التي 40با
تـدفع لــلـدولـة الـتــركـيـة عن طـريق

منتسبيها.
من جهته اعرب السفير فاحت يلدز
عن امـتـنـانه لـلـحمـدانـي علـى كرم
الــضــيــافــة وحــسن االســتــقــبــال
مـــشـــيـــدا بـــاجلـــهـــود الـــكـــبـــيــرة
واحلــــثـــــيـــــثــــة الـــــتي بـــــذلت في
ـــســــتـــمـــر الــــتـــواصل الــــدائم وا
ومـتابـعتـهم لـكل القــــــضايـا التي
تــتـعـلـق بـالـتــجـارة مـابــ تـركـيـا
والـــعـــراق مـــؤكـــدا ان جـــهـــودهم
ســاهــمت وبــشــكل كــبــيــر في رفع
مــســـــــــتــوى الـتــبـادل الــتـجـاري
مـابـ الـبلـدين بـاالضـافـة انه كان
لـهــا الــدور الـكــبــيـر في تــشــجـيع
الـعـديد مـن الشـركـات التـركـية في
الــدخـول الى االســواق الــعـراقــيـة

والــــعــــمـل في كـل مــــحــــافــــظــــات
الـــــــعــــــراق.مـن جــــــانــــــبـه اعــــــلن
احلـــمــــداني ان غـــرفــــتي جتـــارة
بــغـداد واســطــنــبــول سـتــقــيــمـان
مـلـتـقى اقـتـصـاديـا عـراقـيـا تـركـيا
كـبيـرا وذلك عـلى هامش فـعالـيات
مـــــعـــــرض بـــــغـــــداد الـــــدولـي في
الـعـاصمـة الـعراقـيـة بغـداد والذي
ستحضر فـيه عدة شركات ورجال
اعـمـال اتـراك وعـراقـيـ وفي عدة
مـــجـــاالت حــيـث ســيـــشـــهـــد هــذا
لتـقى توقيع عدد من االتـفاقيات ا
مـــابـــ الـــشــــركـــات الـــعـــراقـــيـــة
والـتـركـيــة. هـذا و خالل الـلـقـاء
تــوقـيع اتــفـاقـيــة تـعـاون مــشـتـرك
مـابـ غـرفـة جتارة بـغـداد وغـرفة
جتـارة اســطـنـبـول بــعـدهـا تـبـادل
الطـرفان الـهدايا الـتذكـارية والتي
ترمز الى تاريخ وحضارة البلدين
اجلارين).وتـرأس وزير الـتخـطيط

خـالل رئــاســـتـه لــهـــذه الـــلـــجـــنــة
الـوزاريـة الى تـذلـيل الـصـعـوبات
شاريع وفـقاً ألولويـتها وحتديـد ا
وأهـمــيـتــهــا ضـمن خــطـة تــنـفــيـذ
مرحلـية وتوفيـر الظروف الالزمة
شـاريع في أقصر لتـنفـيذ جمـيع ا
ــكـنـة). وشـدد عـلى مـدة زمـنـيـة 
(أهـميـة تـقـد احلـكـومـة احملـلـية
ـشـاريع فـي اقرب جلـمـيع خـطط ا
ـــــصـــــادقـــــة وزارة ـــــكن;  وقـت 
الـــتـــخــطـــيط عـــلـــيـــهــا وتـــوفـــيــر
الـتخـصـيصـات الالزمة لـلتـنفـيذ)
مـؤكـدا ان (الــلـجـنــة اتـفـقت خالل
االجــتـمـاع عـلى اجنـاز اإلجـراءات
ـقـبـل والـسـعي خالل األسـبــوع ا
لــتــوفــيــر ظــروف الــعــمل الـالزمـة
بـــهــــدف تــــقـــد افــــضل خــــدمـــة
ـــواطــــني مــــحـــافــــظـــة كــــركـــوك
واألقـــضــيــة والــنـــواحي والــقــرى

رتبطة بها). ا

الــــــتـــــــيــــــار الـــــــكــــــهـــــــربــــــائـي عن
مـؤكـدا ان (احملـافظ فالح احملـطـات)
اجلزائري وجه بتجهيز دائرة موارد
الــنــهــروان بــنــحـو 14 الف لــتـر من
مـادة الـكـاز فــضال عن قـيـام مـديـريـة
مــاء احملــافــظـة بــتــجــهـيــز مــضــخـة
غـــــاطـــــســـــة بـــــســـــعـــــة الـف مـــــتــــر
واوضح الـبــيـان ان (جـمـيع مـكـعب)
مــجــمــعـــات مــاء احملــافــظـــة تــعــمل
وبـــــانــــــســــــيــــــابــــــيـــــة تــــــامــــــة في
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متردد اسمُ ( نعيمان) في كتب الســــيرة كثيرا  مقروناً بصفةٍ كان يختص بها 

وهي الفكاهة والدعابة 
-2-

وهنـاك حكايـا وقصص كـثيرة تَمّ سـردها في هـذا الباب وهـي ال تخلـو من طرافة
وظرافة 

-3-
وهناك سؤاالن :

االول : من هو نعيمان ?
ـتد لـيـشمل الـرسول سـلـم أم أنّه  الثـاني : هل كان مـزاحه مع مـجايـلـيه من ا

(ص) أيضا ?
ــا ذكـره ابن قــتـيـبــة في ( عـيـون أمـا اجلـواب عن الــسـؤال األول فــنـكـتــفي فـيه 

دائني انه قال : األخبار) عن ا
" كان نُعيمان رجالً من األنصار  

وشهد بدراً  
وجلده النبيُّ (ص) في اخلمر أربع مرّات ..."

ن تمـسّك بـاهـداب الدين والـتـزم الـعمل بـأوامـره  وتركِ ومنه يُـعـلم أنه لم يـكن 
نواهيه  ولذلك ذاق مرارة العقوبة على ما اقترف .

نـكـرة  فـاعـلم انّ هذه ـصلـ أعـمـالـهم ا واذا كـنتَ الـيـوم تسـتـغـرب من بـعض ا
احلالة ليست جديدة  فهي قد ظهرت منذ فجر الرسالة ..!!

إنّ نُعـيمان كـان بدريـاً والبـدريون هم الطـالئع التي احتـلت موقـعهـا العالي حتت
الشـمس في دنيا االسالم  ولكنه لم يستطع أنْ يحفظ هذه الصفحة البيضاء من

عاقرة اخلمر ...!! التلوث 
وهـكــذا يـخـتــلط الـعـمل الــصـالح بـالــعـمل الـسـيء ويـبـقى الــبـاب مـفـتــوحـا لألوبـة

والرجوع الى رحاب االستقامة  والسالمة من اآلفات السلوكية ...
وأما اجلواب عن السؤال الثاني :

فمجمل القول فيه :
ان مزاحه مع الرسول (ص) كان ال ينقطع 

هم هنا : وا
ـزاحه مع الـرسـول (ص) بل لـيس مـجـرد اسـتــعـراض الـنـصـوص الــتـفـصـيـلـيــة 

سلم  االلتفات الى عظمة الرسول (ص) في أخالقِه وتعامله مع ا
ـسلـم هـي عالقة األب بـاالبنـاء  ولم يكن انّ العالقـة بـ الرسـول (ص) وب ا
ـثلى فـرغم كونه ثمـة مِنْ هُوةٍ تـفـصله عـنهم عـلى االطالق  وهـذه هي الصـيغـة ا
(ص) ثـقل الـســمـاء في االرض  وانه أشـرف انــسـان عـرفـته الـبــشـريـة  يـسـمح

ازحه وال يُعرض عنه ...! (لنُعيمان) أن 
ـشـهـد تـدرك األسرار الـتي كـانت وراء خـطـاب الله وحـ تـتـأمل بـعمـق في هذا ا

تعالى لسيد الرسل واالنبياء (وانك لعلى خلق عظيم ) 
عاصرين يتحصنون بأسوار مغلقة  وال يُتيحون  اننا نشهد السلطوي ا

للناس فرصة اللقاء بهم  فضالً عن االنشراح منهم وقبول مزاحهم .
-4-

وحان اآلن وقت ايراد بعض قضاياه مع الرسول (ص) :
قالوا : 

" راى نعـيمان مع أعرابي عكّةَ عسل فاشتراها منه وجاء بها الى بيت عائشة في
يومها وقال :

خذوها 
فتـوهم النـبي (ص) أنه أهـداها له ومَـرَّ نعـيمـان واالعرابـي على الـباب فـلمـا طال

قعوده قال :
يا هؤالء ردّوها عليّ إنْ لم حتضر قيمتُها 

فعـلم رسول الـله (ص) القـصـة فوزن له الـثمن وقـال لنـعـيمـان ما حـملك عـلى ما
فعلتَ ? 
فقال :

رايتُ رسول الله (ص) يحبّ العسل  ورأيت األعرابي معه العكّه 
فضحك النبي (ص) ولم يُظهر له نكرا "

ويبـدو ان " نعـيمـان " كان يـفعل الـشي ذاته ح كـان يشـتري األطـعمـة والفـاكهة
ويأتي بها الى النبي (ص) ويقول له :

كُلْ يا رسول الله 
وهي هدية مني اليك 

واذا طالبَ صاحبُ السلعة ( نعيمان ) أَخَذَهُ الى النبي (ص) 
وقال له :

أعطه ثمن متاعه 
فيقول له النبي :

ألم تُهده لنا ?
فيقول له نعيمان :

بلى  ولكنْ أنت الذي أكلتَه وليس أنا فيضحك النبي (ص) ويدفع الثمن..
سـجد وترك ناقته بالـقرب منه فقال بعض وجاء اعـرابي الى النبي (ص) فدخل ا

الصحابة لنعيمان :
لـو نــحـرتـهـا  فــقـد مـضى عــلـيـنــا أمـد لم نـذق فــيه الـلـحم  والــنـبيُّ يـدفـع عـنـهـا

لالعرابي  
ـا خـرج االعـرابي ذُهل ... فـبـادر نـعـيـمـان ونـحـرهـا ثـم أطـلق سـاقـيه مع الـريح و

وصاح :
واعقراه يا محمد 

فخرج يسأل ما اخلبر ?
قالوا :

نعيمان فعل ما ترى يا رسول الله  
فأمر بالبحث عنه  

وكان قد اختبا في خندق فأخرجوه  وجيء به 
فقال له النبي (ص) :
ما حملك على هذا ?

قال :
الذين وَشَْوا بي هم أغروني يا رسول الله  

وضحك النبي (ص) ودفع ثمن الناقة ..!!
(عقليات اسالمية / مَغِْنيّة/ ص 138- 137)

أقول :
ـرونــة واالنـفـتـاح ... ان قــسـوة احلـيـاة ال تُــدفع اال! بـا

بعيداً عن التكلس واالنقباض ..

بادرة نادرة 

نعم مزبان على عبد ا محمد ابراهيم البياتي

lO∫ فرفتا جتارة بغداد واسطنبول يوقعان اتفاقية uð

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في الشعب

—UIŽ lOÐ ÊöŽ«
التسلسل او رقم القطعة: ٦ / ٣٥٠٠

قاطعة: م 5صليخ احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دار 

النوع: ملك صرف
ساحة: ٣ اولك ا

ـشتـمالت: الدار حتـتوي عـلى طابق ارضـي مرافق صـحية ا
خــارجــيــة/ اسـتــقــبــال/ هــول واربـعــة غــرف نــوم ومــطـبخ
وخـدمـات صـحـيـة وصـالة وغـرفـة وخـدمـات صـحـيـة الـبـناء

عكادة واضافة بناء حديث فوقاني غرفة وصالة 

الشاغل: مالك العقار
بيع: تمام العقار مقدار ا

ـزايـدة سـتـبـيع دائــرة الـتـســجـيل الـعــقـاري في الـشــعب بـا
ـوصوف أعاله الـعائـد للـراهن ثائـر ناصر العـلنـية العـقار ا
رتهن مصرف الرافدين/ االدارة عبد الله لقاء طـلب الدائن ا
البـالغ (٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثـة وعشـرون ملـيون ديـنارا فـعلى
الراغب فـي االشتراك فـيها مـراجعة هـذه الدائرة خالل (٣٠)
يـومـا اعـتــبـارا من الـيـوم الـتـالـي لـتـاريخ نـشـر هـذا اإلعالن
مستـصحبا مـعه تأميـنات قانونـية نقديـة او كفالة مـصرفية
ــقـــدرة لــلــمـــبــيع الـــبــالــغــة ال تــقل عن ١٠% مـن الــقــيـــمــة ا
(٣٧٥٠٠٠٠٠٠) ثـالثمـائـة وخـمسـة وسـبـعـون ملـيـون ديـنارا
ــزايـدة ســتـجــري في الـســاعـة (١٢) ظــهـرا مـن الـيـوم وان ا

األخير.
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