
الرئيــس الصينــي شــي جني  يلتقــي 
بينــغ، الذي يحكم لواليــة ثالثة نظيريه 
والفرنســي  بايــدن،  جــو  األميركــي 
إميانويــل ماكــرون، في قمــة مجموعة 
العشــرين فــي بالي فــي إندونيســيا، 
 كمــا أعلنــت وزارة اخلارجيــة الصينية.

وســبق للبيت األبيض أن أكــد أن بايدن 
وشــي ســيلتقيان علــى هامــش قمة 
مجموعة العشــرين، اإلثنني. وســيكون 
هــذا أول اجتمــاع بينهمــا منــذ تولي 
 بايدن الرئاســة فــي الواليــات املتحدة.

وتعقــد قمــة مجموعة العشــرين من 
 14 إلــى 17 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي.

وكان جــو بايدن وشــي جني بينــغ أجريا 
محادثات خمس مرات عبر الهاتف أو عبر 
الفيديو، ولكن لقاءهما املقبل ســيكون 
 األول حضورياً منذ يناير/ كانون الثاني 2021.

يأتــي هــذا اللقــاء فــي وقــت تتوّتــر 
وبينما  الصينية-األميركيــة،  العالقــات 
يتنافس البلــدان على النفوذ، ال ســيما 
 فــي منطقــة آســيا واحمليط الهــادئ.

البلدين،  وتتنــّوع مواضيــع اخلالف بــني 
مــن التجــارة إلــى معاملة املســلمني 
اإليغــور ووضــع جزيــرة تايــوان التــي 
 تعتبرهــا الصــني جــزءاً مــن أراضيها.

اخلارجية  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
الصينية تشاو ليجيان، في مؤمتر صحافي 
دوري اجلمعــة، إّن "الصــني لطاملــا دعت 
)...( إلــى التعايش مع الواليــات املتحدة، 
فــي الوقت الــذي تدافع فيــه بقوة عن 
التنموية". ومصاحلها  وأمنها   ســيادتها 

كذلــك، دعــا واشــنطن إلــى العمــل 
وتعزيــز  اخلالفــات،  "إلدارة  بكــني  مــع 
التعــاون ذي املنفعــة املتبادلــة، وجتّنب 
التقديــر". وســوء  التفاهــم   ســوء 

اســتفاقت العاصمة العراقية بغداد 
صباح اليوم الســبت على غرق بعض 
شوارعها بعد زخات مطرية شهدتها 
ليلة وفجر يوم السبت . وشن ناشطون 
لتقصيرها  احلكومــة  علــى  هجوما 
في تطويــر البنية التحتية للعاصمة 
ُصرفت  التي  الــدوالرات  مليارات  رغم 
 خــالل األعــوام املاضيــة لتطويرها.

وأظهــرت مقاطــع مصــورة، غمــر 

املياه عــددا من شــوارع وأحياء بغداد 
متســببة بعرقلــة حركــة الســير 
وقطــع بعض الطــرق فيهــا، وذلك 
عقــب هطــول األمطار فجــر اليوم 
الســبت، إلــى جانــب غــرق بعض 
 املبانــي ومن ضمنها مستشــفيات.

وقال ناشط يطلق على نفسه اسم ذو 
الفقار إن أغلب مستشفيات العاصمة 
بغداد غرقت قبل قليــل من أول زخة 

املليارات سنويا.  مطر، رغم تخصيص 
التحتية  البنية  تردي  وانتقد ناشطون 
فــي العراق، الفتني إلــى أن احلكومات 
تتعاقب على البالد في حني تســتمر 
 حالة اإلهمال بدون مراعاة للمواطنني.

ولفتوا كذلك إلى أن اإلجراءات املتخذة 
من قبل احلكومات العراقية املتعاقبة 
ال تضع حلوال جذرية للمشــكالت، وال 

حتاسب املقصرين.

أصــدر املكتــب االعالمــي لرئيــس 
توضيحيــا  بيانــا   ، اجلمهوريــة 
أُثيــر عقب  الــذي  ردا علــى اجلــدل 
اجلمهورية  لرئيــس  صــورة  انتشــار 
يجلس  وهــو  رشــيد  عبداللطيــف 
بقرب ممثل "اســرائيل" وظهور العلم 
املشــاركة  خالل  بقربه  االســرائيلي 
 في قمــة املناخ املنعقــدة في مصر.

وقال املكتب فــي بيانه إنه "بعد عودة 
الدكتور  اجلمهوريــة  رئيــس  فخامة 
اللطيف جمال رشــيد من قمة  عبد 
جامعة الــدول العربيــة التي ُعقدت 
في اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية 
الشــعبية، ومن قمة املناخ في شرم 

العربية  مصــر  بجمهورية  الشــيخ 
فإن بعضاً من األطــراف ممن ال يريدون 
للعــراق والعراقيــني اخلير والســالم 
أرادوا به التشــويش على  أثاروا لغطاً 
الرئيس  زيارتَي  رافقت  التي  النجاحات 
والتي عّبــرت عنها اللقاءات االيجابية 
 بكثير من القادة ممن حضروا القّمتني".

واضــاف أن "جميع هذه اللقاءات جرى 
اإلفصــاح عنها بالبيانات الرســمية 
التي كانت تصدر عن املكتب اإلعالمي 
لرئيــس اجلمهوريــة والتــي كانــت 
تتابع فــوراً كل ما أجري مــن لقاءات 
واجتماعات، حيث لــم يحصل في أيٍّ 
أو  أيُّ نشاط  البلدين الشــقيقني  من 

 لقــاء أو اجتماع لم يجرِ اإلعالن عنه".
واشــار املكتب الــى انه "لقــد كان 
موقف العــراق واضحــاً وصريحاً في 
على  القائمة  سياســته  عن  التعبير 
احتــرام املصالــح املشــتركة وعلى 
التزامه بالقضايا الكبرى وفي املقدمة 
منهــا مشــكلة الشــعب العربــي 
املوقــف  هــذا  وكان  الفلســطيني. 
موضع تقديــر واحتــرام اجلميع، وقد 
عّبر عــن ذلك الرئيس الفلســطيني 
األخ محمود عباس في لقائه بفخامة 
الرئيس والذي أثنــى فيه على املوقف 
 العراقــي كما أفصح عنــه الرئيس".

وتابــع: أن "املشــاعر النبيلــة التــي 

األصدقــاء  القــادة  عنهــا  أفصــح 
واألشــقاء أكدت حــرص اجلميع على 
موقع العراق وفاعليته الناشــطة في 
محيطــه االقليمــي والدولي، وكانت 
الرئيس  فخامة  قابلها  تلك مشــاعر 
بالســعادة والترحيب وبتأكيد موقف 
العــراق احلريص على بيئة سياســية 
منطقتنا". فــي  ومســتقرة   آمنــة 

واوضــح املكتب انه "يأتــي توضيحنا 
هذا تعبيــراً عــن احترام حــق الرأي 
احلقائــق،  علــى  باالطــالع  العــام 
وليــس انشــغاالً بثرثرة مــن الكالم 
التشــويش  إال  لهــا  شــاغل  ال 
 علــى املوقــف العراقــي الرصــني".

الداعي نيوز/
نقل موقــع "بوليتيكو" عن مســؤول فــي وزارة 
الدفاع األميركيــة )بنتاغون( قوله إن إيران تخطط 
لشــن هجوم على السعودية الســتهداف البنية 
 التحتيــة للطاقــة فــي اململكة علــى األرجح.

وأضاف هذا املسؤول األميركي أن واشنطن والرياض 
 تراقبــان تهديدا إيرانيا متزايــدا ، على حد تعبيره.

وأشــار إلــى أن الهــدف مــن حتليــق القاذفتني 
األميركيتــني فــي الشــرق األوســط اخلميــس 
إليــران. قــوة  رســالة  ســماه  مــا   توجيــه 

وأعــرب املســؤول فــي البنتاغــون عــن قلــق 

واشــنطن من حتــركات إيــران في املنطقــة، مبا 
 في ذلــك نقــل طائــرات مســيرة إلى روســيا.

ومطلع الشهر اجلاري، 
نقلــت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" عــن 
الريــاض  أن  وأميركيــني  ســعوديني  مســؤولني 
تبادلــت معلومات اســتخباراتية مع واشــنطن 
حتــذر مــن هجــوم إيراني وشــيك علــى أهداف 
 فــي الســعودية، األمــر الــذي نفتــه طهــران.

وقال هؤالء املسؤولون إنه -في ضوء هذا التحذير- مت 
وضع القوات األميركية في الســعودية ودول أخرى 

باملنطقة في حالة تأهب قصوى.

دعــا االمني العام حلزب الداعي ، االســتاذ ســعد 
التميمي ، وزير الداخلية الفريق عبد االمير الشمري 

الى تطبيق القانون وحصر السالح بيد الدولة. 
جاء ذلك فــي برقية بعثها االمــني العام للحزب ، 

باسم االمانة العامة للحزب وجميع كوادره واداراته 
ومكاتبه الفرعيــة وجماهيره في عموم احملافظات 
ملعالــي الفريــق عبد االمير الشــمري مبناســبة 
تســنمه منصب وزير الداخلية ، حيث أكد خاللها 
على انه ورغم صعوبة املرحلــة التي مير بها البلد 
والتحديات االمنية اجلسيمة التي تواجه اجلميع اال 
ان ابناء الشــعب سيقف الى جانب وزارة الداخلية 
ممثلــة بوزيرهــا احملترم مــن اجل تطبيــق القانون 
وحصر الســالح بيد قواتنا االمنية وممارسة الوزارة 
دورها احلقيقي في ترســيخ األمن وصيانة احلريات 
بالبالد.  وختــم التميمي برقيته بالتوفيق والنجاح 
لوزير الداخليــة ولكل كوادر الوزارة ضباطا ومراتب 

ومنتسبني.

 على هامش قمة العشرين في إندونيسيا

اإلمــام الربانـي: الزالـت الحريـة فـي العـراق تـؤدي غرضهــا يومـا بعـد يـوم
 فــي نصــرة الفكـر الحــق وأهلـــه وتنصــر طالبــه وتفضــح الباطــل وأهلــه

البنتاغون : إيران تخطط لهجوم يستهدف 
 منشآت الطاقة في الخليج 

 مع أول موجة امطار تشهدها العاصمة
غرق شوارع بغداد

االمين العام لحزب الداعي يدعو وزير الداخلية
لحصر السالح بيد الدولة وصيانة الحريات  

توضيح من رئيس الجمهورية بشأن صورته المثيرة للجدل في قمة المناخ

ليس نوع من انواع التشــاؤم وال تشــكيك بنوايا وقدرات 
املكلفني مبسك دفة احلكم في العراق بعد سنة من اجراء 
االنتخابــات املبكرة وبتجاوز صريــح لنصوص التوقيتات 
الدســتورية  وامنا هي قــراءة واقعية ميكن االســتنتاج 
 منها ان فــرص التغييــر ضئيلة ان لم نقــل معدومة. 
فالعراق منذ قــرون وليس عقود كما يــرى االغلب لم ير 
االستقرار ولم ينعم شــعبه بظروف حياة طبيعية ورمبا 
ال نحتــاج الى اثبــات لذلك وامنا فقط مبراجعة ســريعة 
لتاريخ العراق وليس من نشأته التي لم تخل من انقالبات 
الكيشيني وغيرها  الكوتيني وهجوم  االكديني وســطوة 
مــن االحداث واذا جاملنــا وجتاوزنا ايضــا مرحلة التاريخ 
االســالمي في العراق رغم انه لم ينعم الشــعب فيها 
اال بالفنت والرضوخ الستســالمهم والســتبداد االمويني 
والعباســيني وامنا جنزم من عهد التتــار وهجومهم على 
بغداد ظهرت احملن ووقع العراقيني بني فكي تيارين فكريني 
اولهما ديني ال ميلك اهله للشــعب اال الظن والتسويف 
واالخر ال ديني لم يســتطع القيام بذاته ولم يكن خالصا 
في نهجه حيــث انه متاثر تاثــرا كبيــرار بالنهج االول 
نتيجة ملتبنيــه الذين يعتبرون جزءا مــن مجتمع بنيت 
لبناته االولى فوق االعتقادات الظنية ونقصد باملعتقدات 
الظنية تلــك االفكار املتبنــاة لرضــا اهلل اعتمادا على 
الروايــة دون يقني حســي ممكن 
االولني  بالرسل  ومسند  منطقا 
. اليه  دعوتهــم  كانــت   الذين 

   فاملشــكلة اذاً تكمن في رؤية 
اجملتمع ومنه الطبقة السياسية 
ملعنى احلكــم ومبادئ صراعهم 
عليه وغايتهم من تسنمه وقد 
بانتشــار  الرؤية  هذه  توضحت 
الفساد واالرهاب ورمبا لم يتضح 
ذلك بصورة واضحة عبر التاريخ 
كما توضح في هذه الفترة التي 
حاصــص متبنو الديــن املوروث 
فظهرا  فيــه  احلكم  مناصــب 
بقيم عليا لتحصنهما بدستور 
رغم  اجلهم  مــن  كتب وفصل 
انه البــد من وجــوده كضرورة 
مرجعيــة لتشــريع القوانــني 
واصــدار احكامهــا ومــع ذلك 
فهم اول مــن جتاوزه لتطبعهم 
على جتاوز الدستور االصل  الذي 
انزلــه اهلل بفطرة كل انســان 
تربية  مــادة  به كونه  ويحكمه 
الفطرية  حاجتها  لبلوغ  نفسه 
بالبقاء واخللــود وهذا ما يجعل 
االنســان صاحلــا في  ســيره 
مبقامات احليــاة  وبنفس الوقت 
ســيجعله يعكس هذا الصالح 
 عمــال صاحلا يجعل من احلياة مليئة بالقســط والعدل .

فما مير به الشــعب محنة عظيمة فــي ظل تبني نفس 
النهج الذي ســبب الفســاد مــن اجل االصــالح وهذا 
يفســر لنا فشــل احلكومات املتعاقبة وجميعها يحمل 
نفس الشــعارات ضد الفســاد واالرهــاب ولتنتهي دون 
ان توقــف منوهما حتــى اصبحا غولــني عظيمني ارهقا 
كاهل النــاس وهم مخدرون بشــقي االفــكار الظنية 
 والوهمية ليبقوا حتــت العناء وفقدان االمل في اخلالص . 
خصوصا وان الفكر الوســط الذي يحرر االنسان من ثقل 
الظنون واالوهام املسببة لتسممه برذائل الصفات مغيب 
ومحارب صوته رغم وجوده الدائم القائم النه ميثل فعل اهلل 
ويده املمدودة العانة الناس على دنياهم اذا كانت ارادتهم 
فيها واخراهم التي هي اختصاصه احلقيقي واهلل تعالى 
واجــد بذاته وموجود بفعله فمن احملتم اذا جتلى وجتســد 
فعله مبن ملك نوره وخلص لعبادته ومن اتبعه ومثل هؤالء 
 اليســتعجلون الناس وال يكرهوهم على مــا يجهلون .

 لكنهم بنفس الوقت هم اصحاب الفكر الوســط الذي 
اختــاره اهلل لهــم وللناس كحل حقيقــي وجذري لكل 
مشاكلهم ومعاناتهم ً لذلك يتاكد لنا احلكم باحتمالية 
عجــز احلكومــة احلالية عن حــل ازمة تقــدمي اخلدمات 
املطلوب في جميــع القطاعات للنهوض بالواقع اخلدمي 

الى مستويات مقبولة.

افتتاحية الداعي
الحل غائب 

ام الناس غائبون عنه ؟
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 الرئيس الصيني يلتقي بايدن وماكرون 



طائرة خاصــة وكادر مضيفني من االجانب 
وجواز ســفر دبلوماسي وعدة جوازات سفر 
اخرى ومقتنيــات ثمينة .. هــذا ما وجدته 
القــوة االمنية بحــوزة احد ابــرز املتهمني 
بســرقة اموال امانات الضرائب  )نور زهير( 
والتي تقدر بنحو 2.5 مليار دوالر ، في سابقة 
خطيرة لم يشهدها من قبل عالم الفساد 
الــذي يكبل العراق.. قضية اشــعلت الراي 
العام ووضعت حكومة الكاظمي السابقة 
امــام تســاؤالت الحصر لهــا ، كيف ومتى 
وملاذا حصل هذا الســطو في كنف الدولة 
وســرقت اموال االمانات وذهبت لشــركات 
وشــبكة من السماسرة واللصوص، منهم 
من هو في منصب حكومي رفيع واخر خارج 
منظومة الدولة، لكــن اجلميع اتفقوا على 
ســرقة املال العــام في اجراء مؤسســاتي 

مشرعن. 
ما القصة ؟   

فــي  20 تشــرين االول 2022 أصــدر ديــوان 
الرقابة املالية العراقي، بيانًا موسعاً بشأن 
سرقة 3.7 تريليون دينار مايعادل )2.5 مليار 
دوالر( مــن أمانــات الضرائــب فــي مصرف 
الرافدين احلكومي، وهذه األموال املســروقة 
اســتقطعت من قبــل الشــركات واألفراد 
الذين لديهم مشــاريع مع احلكومة، أو من 
خالل اســتيراد البضائع، عبر دفعهم 10% 
من إجمالي املبلغ، الذي يسترد بعد االنتهاء 
من املشــروع ، فيما  قالــت الهيئة العامة 
للضرائــب ، إن "أموال الهيئــة البالغة 3.7 
تريليون دينار في حسابها مبصرف الرافدين، 
ُسرقت عبر حترير 247 صكا، من التاسع من 
أيلول 2021 وحتى 11 آب 2022، وجرى إيداعها 
في حسابات شــركات: القانت للمقاوالت 
العامــة )677.2 مليون دوالر( واحلوت األحدب 
)329 مليون دوالر( وريــاح بغداد )817 مليون 
 299( النفطية  واملبدعون للخدمــات  دوالر( 
مليــون دوالر( وباديــة املســاء )437 مليون 
دوالر("، ويقدر متخصصــون ان بإمكان 2.5 
مليــار دوالر دفــع رواتب ألكثر مــن 500 ألف 
موظف ملدة عام، أو بناء ألفي مدرسة وإنهاء 
أزمة الدوام الثالثي في املدارس، أو شراء أكثر 
مــن مليون جرعة كيميائيــة لعالج مرضى 
الســرطان الذيــن يعانون اليــوم من غياب 
العــالج وفقدان حياتهم باملستشــفيات ، 
وســحبت اموال امانات الضرائب نقدا بعد 
إيداعها بحســابات الشــركات، ولم تذهب 
إلى أصحاب حق استرداد األمانات الضريبية 
احلقيقيني أو تذهب كإيراد للخزينة العامة".

هيئــات  السياســية  األحــزاب  ومتتلــك 
اقتصادية تقوم بالســيطرة على املشاريع 
في الــوزارات التابعة لهــا وإحالتها لرجال 
أعمال تابعني لها، مما أضاع على العراق أكثر 
من 190 مليار دوالر منــذ العام 2003 وحتى 
اآلن، عبر املشاريع التي لم تنجز والتي بلغت 
7055 مشروعا، واخر فضائح الفساد سرقة 
القــرن التاريخيــة كمــا اطلــق عليها في 
االعالم وهي االكثر واالدهى منذ العام 2003 . 
والقت هذه الفضيحة الكبيــرة ردود أفعال 
غاضبة شعبية ورسمية قارنت بني الوضع 
االقتصادي الذي مير به العراق وتفشي الفقر 
والبطالــة وتدهور اخلدمات، وبني اســتمرار 
حيتان الفســاد بنهب أموال الدولة وثروات 
البلــد بطريقة ســهلة دون رقابــة او رادع 
،وبــرزت دعوات ملنع ســفر كبار املســؤولني 
في حكومــة مصطفى الكاظمي خوفا من 
هروب املتورطني بالقضية إلى خارج العراق، 
كما طالبت جلنة النزاهة في مجلس النواب، 
مبنع سفر كبار موظفي هيئة الضرائب حلني 
إكمــال التحقيق في حادثة ســرقة أمانات 

الهيئة. 
بالرقابة  املعنيــة  النيابية  املاليــة  اللجنة 
علــى اموال البلــد أعلنت إحالــة القضية 
إلى القضاء الذي ســيتكفل بالتحقيق في 
هذه اجلرمية، وقالت رئيســة اللجنة النائبة 
محاســن حمدون، في تصريــح، إن "األموال 
مت صرفهــا إلــى خمس شــركات فقط، وأن 
اللجنة اســتضافت وزيــرة املاليــة وكالة 
هيــام نعمت، ووكيلة الوزارة طيف ســامي 
ومدير عام الضرائب وكالة ومدير عام الدائرة 
القانونية في وزارة املالية ومدير عام مصرف 

الرافدين، لالطالع على تفاصيل القضية". 
وتطرق رئيس احلكومة الســابق  مصطفى 
األموال املســروقة من  الكاظمي لقضيــة 
اعتراضات  الضرائب، مؤكــدا وجود  مديرية 
شــديدة من قبل برملانيني وكتل سياســية 
ملنــع اإلصالح في وزارة املاليــة والبقاء على 
آليــات تقليدية ال تالئم العصــر، مدعيا أن 
هذا املوضــوع اليخص حكومتــه بل دائرة 
مــن دوائــر وزارة املالية، وانه فــي عام 2021 
وجه بالقيــام بتحقيق، وفي ضوء التحقيق 
أصــدر أمرا مبنع صــرف أي أمانات بالضرائب 
بدون اســتحصال موافقة الوزير" لكنه لم 
للعراقيني اســباب اســتمرار نهب  يوضح 
أمــوال الضرائب بعد ذلــك التاريخ معترفا 
بان هذه الســرقة هي احدى التحديات وان 
الفوضى  الظروف خللــق  البعض يســتغل 
والتغطية على الفاسدين احلقيقيني ، كما 
لفت الى وجود األصــوات التي حتاول ان تبتز 
بذريعة املال العام وهي أكثر أصوات متورطة 
بحماية الفاســدين، مبينا ان الدولة تعرف 
كل شــيء، ولو كانت تريد أن تفتح امللفات 

فإنهــا ستتســبب بــزالزل حســب قوله ، 
مايؤكد عجز حكومته عن مواجهة مافيات 

الفساد.
ووجهت وزارة املالية كتابا إلى مجلس النواب 
و هيئــة النزاهة بتاريــخ 10/10/ 2022 بينت 
فيه اجلهات املســؤولة والتي استولت على 
التحقيــق باملوضوع، معلنة  املبلغ، طالبة 

عــن القيام بتشــكيل جلنة حتقيــق إداري، 
وأجرت تغييرات إدارية احترازية ومنها ايقاف 
رئيــس الهيئة العامــة للضرائب وموظفني 

في هيئة الضرائب على صلة باالمر. 
مجلــس القضــاء األعلى دخــل على اخلط 
واعلن في  بيان رســمي عن صدور مذكرات 
اســتقدام بحق مدير عام الهيئــة العامة 
للضرائب ومعاونه، واملشــرف على القسم 
املالي والرقابي ووكيل القســم املالي ومدير 
القســم املالي ، وصــدرت مذكــرات قبض 
بحق أصحاب الشــركات املستفيدة ووضع 
احلجــز االحتياطي على حســاباتها والتي 
الضريبية  األمانات  حررت لصاحلها صكوك 
، وكذلك تشــكيل جلان تدقيقية مشتركة 
مــن وزارة املالية والهيئــة العامة للضرائب 
ومصــرف الرافدين وهيئــة النزاهة لتدقيق 
املبالــغ املصروفة، كما وجــه البنك املركزي 
العراقي في 2 تشــرين الثاني 2022 ، بحجز 
األموال املنقولة وغير املنقولة لزوجات وأبناء 
املتهمني بالســرقة ، وجاء في كتاب رسمي 
صادر عن البنــك املركــزي العراقي وموجه 
الــى املصارف اخلاصــة كافة، إنه اســتنادا 
الى كتاب رئاســة محكمة استئناف بغداد 

الكــرخ/ محكمة حتقيــق الكــرخ الثانية 
املتضمــن وضــع احلجــز االحتياطــي على 
العائدة  األمــوال املنقولة وغيــر املنقولــة 
لزوجــات واوالد املتهمني )حســني كاوه عبد 
القادر عبــد العزيــز بريفكانــي(، و)محمد 
فالح عبد اهلل اجلنابي(، و)عبد املهدي توفيق 
مهــدي( و)نــور زهير جاســم املظفر(،ووجه 
كتاب البنك املركزي ياتخاذ ما يلزم، واإلبالغ 

في حال وجود أي رصيد.  
فــي 26 تشــرين األول املاضــي، كشــفت 
وثائــق للبنــك املركزي العراقــي، عن صدور 
أحــكام قضائيــة بحجز األمــوال املنقولة 
وغير املنقولة ملســؤولني في الهيئة العامة 
للضرائــب وأصحــاب شــركات مقــاوالت 

متورطني بـ"سرقة القرن". 
ووفقاً لهيئة النزاهــة فإن القضية ما زالت 
قيد التحقيق للتوصل إلى جميع املتورطني 
بها، كما صدرت أوامــر قبض قضائية بحق 
عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة 

املبدعون نور زهير املظفر. 
وخضعت قضية ســرقة امانــات الضرائب 
لالبتــزاز من قبل بعض السياســيني الذين 
زجوا أنفســهم في تفاصيل هذه القضية 
مــن أجــل الضغط علــى املتورطــني فيها 
وابتزازهــم ماليــا ، فيما وحذر السياســي 
عزت الشــابندر، في تغريدة على تويتر "من 
سياســيني وبرملانيني وسماسرة، يتدخلون 
فــي القضــاء ويتحركون جلمــع املعلومات 
عــن املتورطني بالقضية، بقصد املســاومة 
وابتــزاز املتهمــني" داعيا القضــاء للوقوف 
بوجه أولئك السماسرة، ومنع تأثيرهم على 

التحقيق. 
وزيــر املالية الســابق علي عــالوي،  كان قد 
وجه رســالة عن ســبب حصول ما وصفها 
ب "واحــدة من أكبــر الفضائــح املالية في 
العصــر احلديــث" مرجعا ذلك إلــى عوامل 
منها تأخــر وزارة املالية في مجــال اعتماد 
أنظمة املعلومات واحملاسبة وإعداد التقاریر 
اآللیة وعدم انصیاع بعــض املدراء العامین 
وموظفــي الدولــة إلى األنظمــة والقوانین 
احلاكمــة في مهامهــم ، مبينا  أن كل ذلك 
يعــود إلى مــا اســماه  "الوالء إلــى جهات 
سیاســیة متنفــذة تســترزق مــن حیتان 

الفساد وتوفر احلصانة إلى الفاسدین". 
وكشف عالوي، الذي اســتقال من منصبه 
بســبب ما قــال إنهــا ضغوط مــن الكتل 
السياســية انه أبلغ مكتب رئیــس الوزراء 
الكاظمــي مــرارا عــام 2021 عــن مخاطر 
الســماح باســتمرار هذا الوضــع، مؤكدا 
انــه أبلغه عــدم امكانيته في االســتمرار 
وهــو يعلم أن الوزارة تلتهــم من الداخل وال 

یمكنني فعل أي شيء حیال ذلك.  
كيف ُسرقت اموال الضرائب؟ 

اشارت تســريبات لوثائق هذه القضية الى 
وجــود إجــراءات منظمة مهــدت لعملية 
الســرقة، أبرزهــا توجيــه اللجنــة املالية 
مبجلس النواب الســابق، كتابــا في حزيران 
2021 إلــى وزير املاليــة، اقترحت فيه أن يتم 
تدقيــق معامالت إعادة مبالــغ األمانات من 
قبل الهيئة العامة للضرائب فقط ما يعني 
إلغاء دور ديوان الرقابة املالية، وهي مخالفة 
قانونية فتحت باب الفساد ، فضال عن  وجود 
تواطؤ في القضية من قسم احلسابات في 

الهيئة العامــة للضرائب ودائرة احملاســبة 
في وزارة املالية ومصرف الرافدين احلكومي، 
ألنهم لم يتبعوا السياقات املالية املتعارف 
عليها فــي التعامل مع الصكــوك. النائب 
املعارض هادي الســالمي، ادلــى  مبعلومات 
خطيرة عن قضية الســرقة،  واكد ان هناك 
محاوالت لطمــس  القضية وانــه مت إحراق 
بعــض الوثائق املتعلقة بفضيحة ســرقة 
أموال الضرائــب، وان مدير الضرائب املتورط 
فيهــا، غادر العــراق منذ الشــهر املاضي  ، 
مشــيرا الى ان "هناك فســادا متنوعا غير 
منظور مثل منح األراضــي الباهضة الثمن 
التابعــة للدولــة، مجانا إلى املســتثمرين 
مســتدركا  احلاكمة"  لألحــزاب  التابعــني 
بالقول : "ان الفساد تقوده األحزاب احلاكمة". 
االمم املتحدة هي االخــرى دخلت على اخلط 
ايضــا ، وتســاءلت ممثلة األمــني العام لألمم 
املتحدة في العراق جنينني بالسخارت، عما 
ميكن إجنــازه بـ"تريليونات الدنانير العراقية" 
التي ســرقت من ودائع الضرائــب العراقية 
،وكتبت فــي تغريدة عبر تويتــر "ماذا ميكن 
للعراق فعلــه مبليارات الــدوالرات املفقودة 
منه؟ االســتثمار باملدارس واملستشــفيات 
والطاقــة واملياه والطرق وغير ذلك؟" وتابعت 
: "استردوا هذه األموال وأعيدوها ألصحابها 
الشــرعيني، ادعموا احلكومــة العراقية في 
حتقيقاتهــا، ووفروا احلماية ملن يكشــفون 

احلقائق اضمنوا املساءلة". 
ورغم ملفات الفســاد الكثيرة ونهب ثروات 
البلد واملــال العام التي يشــهدها العراق ، 
إال ان هذه القضية حظيــت باهتمام كبير، 
ألنها كشــفت عــن حقائق مؤملــة، أبرزها 
ان العراقيــني يعيشــون فــي دولة لصوص 
ومافيات فســاد مدعومة بغطــاء قانوني ، 
فــي وقت يعاني فيه الشــعب مــن أوضاع 
اقتصاديــة صعبة ، وهو فــي امس احلاجة 
فيها إلى هذه املبالــغ للتخفيف من أزماته 

اخلانقة ومعاناته الدائمة .  
اختالس مال عــام فضيحة هزت العراقيني، 
فكيف مت االستيالء على هذا املبلغ الضخم؟ 
ومن اســتولى عليه؟ وملــاذا تعجز الهيئات 
الرقابية عن وقف نزيف اختالس املال العام؟  
استشــراء الفســاد فــي مفاصــل الدولة 
العراقية حقيقة، لم يعــد بإمكان أي أحد 
التشــكيك فيهــا، بالنظر حلجــم اجلرائم 
املاليــة وغيرها التي تصل أخبارها إلى الرأي 
العام احمللــي والدولي من حــني آلخر، وهذه 
احلقيقة يجســدها بوضوح أكثــر احتالل 
العراق للمرتبــة 157 )من 180( في مؤشــر 

منظمة الشفافية الدولية. 
في 24 تشرين االول 2022، القي القبض على 
املدعو "نور زهير جاســم" املتهم الرئيسي 
بقضية ســرقة امــوال امانــات الضرائب ، 
حيــث اعتقل في مطار بغداد بأوامر من وزير 
الداخليــة ،وذلك اثناء محاولتــه الفرار عبر 
طائرة مدنية خاصة واوقف العشــرات على 
ذمــة القضية لكن اجراءا ملموســا العادة 
تلك االموال الضخمة الى خزينة الدولة لم 
يتخذ بعد وعلــى مايبدو ان خيوط القضية 
متشــابكة وال احد يبــوح باحلقيقة املثلى 
وهذا مايفسر ان ثمة شخصيات حكومية 

وبرملانية قد تكون متورطة بالسرقة . 
ال ميكن اجلزم بأن ســرقة القرن هي  عملية 

الســرقة الكبرى األولى فــي العراق، ويؤكد 
ذلــك اخلبيــر االقتصــادي العراقــي منــار 
العبيدي، حني وصفها بـــ "العملية األولى 
التــي مت الكشــف عنها، قد تكــون حدثت 
عمليــات فــي املاضــي لكن لم يكشــف 
عنها بشــكل واضح واجلرمية املنظمة التي 
التهمــت خالل 11 شــهرا مبلــغ 2.5 مليار 

دوالر مــن الهيئة العامــة للضرائب، وقعت 
حني كان عشرات آالف العراقيني يعتصمون 
ويتظاهــرون للمطالبــة باإلصــالح وانهاء 
الفســاد وحكومــات في بلد ربع ســكانه 
يعيشون حتت خط الفقر" اكتشفت ”سرقة 
القرن” بعد شهرين من استقالة وزير املالية 
السابق علي عالوي، التي جاءت إثر تداعيات 
فضيحة فســاد في عقد تعويض شــركة 
أهليــة للنظم وخدمات الدفــع اإللكتروني 
)بوابة عشتار( مببلغ 600 مليون دوالر من قبل 
مصــرف الرافدين، وبعد أيام من قرار قضائي 
بوقف صــرف نحو 50 مليــون دوالر، ملكتب 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 
من سرق اموال امانات الضرائب؟ 

 تدور الشبهات حول 16 متهما بسرقة اموال 
الضرائب ويشكلون شبكة متتد من مجلس 
النواب الى مجلس الوزراء وصوالً إلى الهيئة 
العامــة للضرائــب ووزارة املالية، بحســب 
تصريحات نواب ومتابعني للملف ، ويشكل 
املبلغ املسروق ما يوازي نحو ربع موازنة دولة 
جــارة للعراق، مت اســتخدامه لشــراء نحو 
100 عقار بأســعار مبالغ فيها وسط بغداد 
وخارجها، وهذا ما اكدته شــبكة “نيريج” 

نشــرت  االســتقصائية،حيث  للصحافة 
حتقيقــاً في 21 أيلول  2022  كشــفت فيه 
عن  تدفق أموال كبيرة إلى السوق العقاري 
في إطار عمليات غسيل أموال أدت إلى رفع 
اســعار العقارات بنحو كبير وغير معهود 

في العاصمة بغداد. 
في 19 تشرين األول 2022 ، إصدرت محكمة 
حتقيــق الكــرخ الثانية اخملتصــة بقضايا 
النزاهة أمر استقدام لعضو اللجنة املالية 
في مجلس النواب للدورة الســابقة هيثم 
اجلبوري ، وســبق ذلك في 18 تشــرين األول 
2022 ، أمــر اســتقدام آخــر مــن احملكمة 
نفســها  بحق مدير عام الهيئــة العامة 
للضرائب عبد الستار هاشم علي ومعاونه 
وعدد من املوظفني في القســم املالي على 
خلفيــة القضية ،وعلل مجلــس القضاء 
األعلى االســتقدامات بانها متت بناء على 
املــادة )340( من قانون العقوبــات العراقي 
بتهمة إحداث ضرر متعمــد بأموال عائدة 
لوزارة املاليــة، وان مذكــرات قبض صدرت 
بحق أصحاب شركات متورطة باالستيالء 
على تلك األمــوال ووضع احلجز االحتياطي 
علــى حســاباتها املصرفيــة، فضــالً عن 
تشــكيل جلنة تدقيقية مشتركة من وزارة 
املالية والهيئــة العامة للضرائب ومصرف 
الرافديــن وهيئــة النزاهة لتدقيــق املبالغ 

املصروفة. 
ارســلت وزارة املاليــة كتابــا العاشــر من 
تشــرين الثاني 2022، إلــى مجلس النواب 
العراقــي بناء على طلب من اللجنة املالية 
فيهــا، حمل عنوان “ســري”، مرفق بتقرير 
تدقيقي مفصــل نظمته الهيئــة العامة 
للضرائــب وحمل توقيع نائــب املدير العام 
عبد الســتار هاشم علي ، وتضمن التقرير 
61 س/1647 معلومــات تفصيليــة  رقــم 
عن املبالغ املســروقة من حساب األمانات 
التابع للهيئة العامة للضرائب في مصرف 
الرافديــن واجلهات املســؤولة عن صرفها 
واألخــرى املســتولية عليها ، وبــني نتائج 
كشــفت عن أرقام ومبالغ صكــوك مالية 
ومخاطبــات موجهــة من الهيئــة العامة 
للضرائــب مع صور كشــوفات احلســابات 
املصرفيــة ووكاالت عامة ومستمســكات 
شــخصية رســمية للذين اســتولوا على 
أمانات الضرائب ، حيث اتضح بعد ذلك انه 
مت  سحب مبلغ مقداره 3،701،380،882،000 
)ثالثــة ترليــون وســبعمائة وواحــد مليار 
وثالثمائــة وثمانون مليــون وثمامنائة واثنني 
وثمانــني ألف دينــار( من حســاب األمانات 
اخلاصــة للهيئــة العامة للضرائــب الذي 
يحمل الرقم 60032 فــي مصرف الرافدين، 
مودعــة في فرعني هما) األحــرار والضرائب 
( وذلك من الفترة بــني 9 أيلول 2021 و11آب 
2022، كما بني التقرير انه مت الســحب عبر 
247 صكاً مصرفياً لصالح خمس شــركات 
هــي: )القانت للمقــاوالت العامــة، احلوت 
األحدب للتجارة العامة، رياح بغداد للتجارة 
النفطية،  للخدمــات  املبدعــون  العامــة، 
بادية املســاء للتجارة العامة( ، حيث وصل 
التقريــر الى نتائج مهمة ،مبينــا ان أياً من 
هذه الشركات )الصغيرة واحلديثة اإلنشاء( 
ال متلك أمانات ضريبية وليس لديها توكيل 
من طرف ثالث لسحب أمانات ضريبية ،وأن 
الصكــوك احملررة غير مقيدة في حســابات 
هيئة الضرائب، وقد مت سحب مبالغها فور 

إيداعها لدى مصرف الرافدين. 
ويتضح من خــالل التقرير أن مبلغ األمانات 
املودعة في حسابات األمانات التابع للهيئة 
العامة للضرائب قد ُســرق، بعد أن سحب 
مــن قبل مخولــني من الشــركات اخلمس، 
وأن صكوكهــا قــد نظمت من قبــل اإلدارة 
السابقة للهيئة واألقســام اخملتصة فيها 
خالفاً للقانون ودون اســتحقاق ولم تذهب 
األمانات الضريبية  الى اصحابها احلقيقيني 
أو تذهب كإيراد إلى اخلزينة العامة للدولة ، 
وهكذا متت الســرقة نقدا وعلنا وفي حضن 
الدولــة الغافلــة والرقابة املاليــة املغفلة 
وضاعــت امــوال العــراق بني قبائل شــتى 
من اللصــوص احملترفني ومافيــات املصارف 

والضرائب وحيتان السياسة واالقتصاد. 
يتساءل العراقيون سواء كانوا مختصني او 
مواطنني عاديني عن دور ديوان الرقابة املالية 
املفقــود في هــذه القضية،وعــن دور دائرة 
استرداد األموال املنهوبة واحملولة بطرق غير 
شرعية داخل وخارج العراق ، وعن احلكومة 
والبرملــان وهيئة النزاهــة واخملابرات وغيرها 
من مؤسســات تعنى بحمايــة املال العام 
، قضية ســرقة القرن فتحت الباب واسعا 
اما تســاؤالت كثيرة عمن يقف خلف هؤالء 
اللصــوص ، من يحميهم ومن يســاعدهم 
في ســرقة مثل هذه املبالــغ الكبيرة وهي 
اموال الشــعب والشــعب يتضــور جوعا 

ووضعا معيشيا مترديا ؟ 
 ويتســاءل العراقيون كلهم : من يستطيع 
ايقاف كل هــذا النزيف املالــي ومن يوقف 
هــؤالء اجملرمــني؟ ، واالدهــى مــن كل هــذا 
هل ســتمر ســرقة القــرن التاريخية مرور 
صاحباتها الســابقات وتغلق امللفات فيما 
بينهم " بوس عمك بوس خالك " وتقيد ضد 
مجهــول  وتنتهــي ؟ ام ان حلكومة محمد 

شياع السوداني اجلديدة قول اخر ؟.

2www.aldaae.com تقارير وتحقيقات

ان هناك محاوالت لطمس  القضية وانه تم إحراق بعض الوثائق املتعلقة بفضيحة سرقة أموال الضرائب، وان مدير 
الضرائب املتورط فيها، غادر العراق منذ الشهر املاضي  ، مشيرا الى ان "هناك فسادا متنوعا غير منظور مثل منح 

األراضي الباهضة الثمن التابعة للدولة، مجانا إلى املستثمرين التابعين لألحزاب الحاكمة" مستدركا بالقول : "ان 
الفساد تقوده األحزاب الحاكمة". 

استشراء الفساد يف مفاصل الدولة العراقية حقيقة، لم يعد بإمكان أي أحد التشكيك فيها

ملفات ساخنة

"سرقة القرن" .. سطو في حضن الدولة!!

اختالس مال عام 
فضيحة هزت 

العراقيين، فكيف 
تم االستيالء 

ىلع هذا املبلغ 
الضخم؟ ومن 

استولى عليه؟ 
وملاذا تعجز 

الهيئات الرقابية 
عن وقف نزيف 
اختالس املال 

العام؟  

يتساءل العراقيون 
سواء كانوا 

مختصين او 
مواطنين عاديين 

عن دور ديوان 
الرقابة املالية 

املفقود يف هذه 
القضية،وعن دور 

دائرة استرداد 
األموال املنهوبة 
واملحولة بطرق 

غير شرعية داخل 
وخارج العراق 

العدد )491( األحد 17 ربيع الثاني 1444 هـ املوافق 13 تشرين الثاني 2022 مـ



الخطبة األولى :
١-اعوذ باهلل من الشــيطان الرجيم بسم 
اهلل الرحمــن الرحيم احلمــد غاية هلل رب 
العاملني وصلى اهلل اليــوم وفي هذا الزمن 
على من اصبح مظهره،مظهر معناه وهو 
مثل الســابقني الذين مضوا مثل محمد 
وآله الذين جعلهــم اهلل جميعاً طاهرين 

صاحلني.
كمــا جتلت احليــاة الدنيا وهــي معنى قد 
شهدمتوها ومسســتموها وفطرمت عليها 
وذلك بعبادتكم لها اي ســيركم من مبدأ 
كنتم مفتقرين فيه الــى املعنى الدنياوي 
وصوالً الى الغاية بامتالككم لذلك املعنى 
كذلــك فــان اهلل الــذي هو ايضــا معنى 
ومعناه احلياة املثاليــة احلقة يُعبد معنى 
وذلك عندمــا يحضر فقركــم ملعناه جل 
وعال فتبدأون تبحثون عمن سبقكم اليه 
ليكون وســيلتكم في بلــوغ ما تبتغونه 

وتريدوه.

٢-بشــهادتكم املعنــى الدنيــاوي عنــد 
مجيئكــم الــى احليــاة الدنيا نســيتم 
خلقكــم في الكرة االولى نســيتم انكم 
كنتم فــي معنــى اهلل وبه كنتــم تربون 
وتنمون فضللتــم في الدنيــا مبن قادكم 
في ســبلها فانفطرمت عليها وولدمت اليها 
ولكن بقي خوفكم من املوت وحبكم الى 
البقــاء هو هاجســكم االول واالخير بعد 
ان خيبــت الدنيا ظنكــم فلم تصل بكم 
الى ما تنازعكم فطرتكــم وتبحث عنها 

عقولكم ،لم تنجكم الدنيا بأوهامها وال 
دين الظنون الن فاقد الشيء ال يعطيه هل 
من املعقول ان تعطيــك االوهام احلقيقة 
؟ هل مــن املعقول انك تعطيــك الظنون 

اليقني؟ .

الخطبة الثانية:
 

١-اعوذ باهلل من الشــيطان الرجيم بسم 
اهلل الرحمــن الرحيم احلمــد غاية هلل رب 
العاملني وصلى اهلل اليــوم وفي هذا الزمن 
على من اصبح مظهره، مظهر معناه وهو 
مثل الســابقني الذين مضوا مثل محمد 
وآله الذين جعلهــم اهلل جميعاً طاهرين 

صاحلني.

وانت تتبع املظهر االلهي فانه من الواجب 
عليك ان يكــون القصد من اتباعك له هو 
اخلروج مــن الظلمات الى النــور من واقع 
يســود فيه االوهام والظنون الى واقع اخر 
قد رفعت به لك احلجب وكشــف به عنك 
الغطاء قد اصبحت علــى حقيقة ويقني 
من امرك عرفت به نفسك من اين وفي اين 
الى اين وذلك هو الدين القيم املقوم بقائم 

حق ال تخلو االرض منه في كل زمن.

٢-محكــم امــر اهلل هــو ان يحكمك اهلل 
بحكمه القائم على العدل كالذي يدخل 
بيتا فتؤصد عليه االبــواب او كالذي ميوت 
وتؤصــد عليه ابواب الدنيا فال رجوع اليها 
فيكون رهني ما كســب مــن معان الهية 
حقة عندما كان في احلياة الدنيا كسبها 
مبوت قبل موت وقيامة قبل قيامة ومبرشد 

رباني خرج بأتباعه له مــن الظلمات الى 
النــور من معــاٍن دنياوية زائلــة الى معاٍن 
اخرويــة حقة باقية التــزول او يكون رهني 
حيــاة باطلــة كان يظن صاحبهــا انها 

باقيــة ولكن مبجرد ان نزل به املوت وجد ما 
كان يعــول عليه ويظن ان فيه جناته وفوزه 
وجده هباًء منثورا )وقدمنــا الى ما عملوا 
فجعلناهم هباًء منثــورا( فيقول )ربي لَم 

حشــرتني اعمى وقــد كنت بصيــرا قال 
كذلك اتتك اياتي فنسيتها وكذلك اليوم 
تنســى ( اعاذنــا اهلل واعاذكــم من هكذا 

موقف.

ان كل شــيء حولنا حاضر حلسنا واليثبت 
وجــوده لنــا اال مبعنــاه الظاهــر لنا وكل 
مظهر يعبر عن خواص الشــيء نفســه ، 
فما تســمعه من صوت او تــراه من صورة 
وشــكل وهيئة وكيفية هي مظاهر اشياء 
حتمل معنى ومفهوم وهذا املفهوم يشــير 
الى خواصه ، فأما هــو ذو خواص زائلة الن 
اســباب تكوينه زائلة الن الشيء يكسب 
خواصه من االســباب التــي كونته ، او هو 
ذو خواص باقية الن اســباب خلقه مصرها 

معنى وفاعل باقي .
كذلك االنســان شــيء من باقي االشياء 
الدنيا تلقفته االسباب  عندما ولد للحياة 
الدنياوية لتخلقه وتوجده وتربيه حتى بلغ 
فيها وهو يجهــل ما بعدها ويخاف فراقها 
ومتعلق بادواتهــا ، فعقله دنياوي وفطرته 
دنياوية والدنيا مفهــوم زائل للحياة مبجرد 
نزول اسباب الفراق عنها الى دار القرار ، لهذا 
على االنســان ان يعود الى معناه الفطري 
االلهي مبوت قبل موت وهو يصاحب من عاد 

بارادة منه واصبح بوجوده باق وخالد .
فياأيها اإلنسان أنت فكرة هلل أرادها أن تنمو 
بعلــم رباني يوافق شــأنه ليظهر بك لك 
ومنك لغيرك ، فهل من املعقول أن تشــعر 
بوجودك الزائل وال تشــعر بوجوده الباقي؟! 
إال إذا كنت قد خنت عهدك بتخدير عقلك 
وجعلت معه شركاء في وجودك وعند املوت 
ال ينفعك كثرة صالتــك وصيامك وحجك 
وقيامك بل ينفعــك فهمك لعلة وجودك 

وفكرة خلقك.

. إَن اإلنساَن يولُد للحياِة وهَو محكوٌم بقانوِن 
البيئِة التي تبنتُه واحمليــط الذي يحويُه وهَو 
مْن يلزُم نفســُه بهــذا القانوِن بــإرادٍة منُه 
طبيعية ، مثالها مْن يولــُد في الغابِة يلتزُم 
بقانونها الوحشِي ومْن يولُد في البداوِة يلتزُم 
بطبائعها البدائية كذلَك مْن يولُد في القريِة 
وأيضا املولودُ في املدينِة يلزُم نفســهُ بقانوٍن 
املدنيــِة املتحضــرِ والتزاِم اإلنســاِن بقانوِن 
محيطِه يظهــرُه بصفاتِه التي امتلكها ممْن 
سبقُه إليها ليكوَن هَو اآلخُر امتدادا طبيعيا 
لها ، لهــذا اجملتمعاِت بصفاتها التي تعكُس 
نوَع املبــدأ الذي ألزَم أهلُه أنفســهْم به. مبا 
أَن اإلنســاَن ُخلَق فطرة هلِل واهلل ليَس مجرد 
لفظــٍة خمليالٍت خرافيــٍة وصنميــٍة إمنا اهلُل 
لفظًة ملعنى واالعتبــار ابتداًء للمعنى أْي أَن 
اإلنســاَن وكل مخلوٍق هَو فطرٌة ملعنى اهلِل 
والذي معنــاُه حياة مثالية حقة موصوفة مبا 
يليُق بــِه ذات املعنى وهَو البقاُء واخللودُ ، فهَو 
أقصُد اإلنســاُن فطرةرتطلُب البقاَء واخللودَ 

هربا مــْن الهالِك وخوفا مْن املــوِت ، فأصبَح 
الناُس فــي هذا املعترِك ثالث يدفعهْم اخلوُف 
مْن املــوِت والرغبة بالبقاِء إلــى تبني قانون 
يكوُن وســيلتهْم لتحقيــِق غايتهْم هذِه أوْ 
يلزموَن أنفسهْم بأمٍر حياتٍي موجودٍ أمامهْم 
على أرِض الواقِع فــي دارِ األنظارِ . مْن الناِس 
مْن يتبنى عقيدة الظنــوِن والتزَم بأمرِ دعاتِه 
الذي يعودوَن بفكرتهْم للموروِث املاضي امليِت 
وهذا اختيارٌ خاطٌئ وغيرَ عقالئي وال منطقي 
فبســببِه أصبحوا ملالً وفرقــا وطوائَف كِل 
يكفُر اآلخُر وال جتُد فيهْم صفة حسنة وهْم 
املعروف منكــرا ومنكرهْم معروفا  يروَن  مْن 
وهْم غالبيٌة في اجملتمعاِت الشرقيِة ، ومنهْم 
مْن تبنــى عقيدة البحــِث فــي املوجوداِت 
الطبيعيِة فلْم يحسنوا البدايُة ولْم يحصدوا 
مــْن بحثهْم ســوى الوهــِم وال زاَل أمرهْم 
مريٌب ونفوسهْم قلقٌة رغَم تطور ظاهر في 
حياتهــم وهذا ما عليِه غالبيــُة أهل الغرِب 
، وقلٌة ثالثٌة قوامها إنســاَن أحسن املبدأ ملا 

عرَف نفســُه فطرة ملعنى اهلِل والزْم نفسُه 
بأمرِه الربانِي فال يقُع حســُه على شــيِء إال 
ويقرؤها وبقراءتِه يذهب للمعنى اإللهِي الذي 
يربي بِه نفســُه ويطبعها على هذا االلتزاِم 
ليولَد وســَط الناِس وهْم شرقيون وغربيون 
وهَو يحمُل صفات معنى اهلِل قْد حقَق الغايَة 
الفطريــَة هذِه التي يبحُث عنها كٌل مخلوٌق 
ليطمئَن وهــَو بصفاتِه الربانيِة هذِه يتعامُل 
مَع محيطِه ليبــَث نورُه وفكرُه باألمرِ الربانِي 
الفطرِي . إَن األمــرَ الربانَي الفطرَي هَو الديُن 
اإللهُي املســتحدُث بحداثِة الشــأِن اإللهِي 
وهَو وســيلُة اخمللوِق ومنهْم اإلنساُن وتسهُل 
هذِه املهمِة عليــِه فيما لْو تخلى عْن ظنونِه 
وأوهامِه وعــرَف لُه خبيرا ســابقا يصاحبُه 
بــإرادٍة منُه رغبــة لنيِل االطمئنــاِن واألماِن 
وليحقْق اإلنســاُن إرادَة اهلِل ملــا خلقُه وأرادُه 
خلفًة لُه يكوُن في الدنيا يدُه ولســانُه يدلي 
عليِه كما هَو استدَل قبلهْم وهذا ما حققه 

كُل نبٍي وولٍي هلِل.

انهما  النــاس  يراهمــا معظم  مفردتــان 
متضادتان 

اي باملوت تنقطع احلياة
مت تعريف املــوت على أنه انتهــاء  للحياة، 

ولكن ملاذا ال يتم تعريفه انه والدة حلياة ؟ 
 يراودني شــعور بالرعب عندما اســتحضر 
فكرة تقــول انه عند موتي ســينتهي كل 
شــيئ، رمبــا ليس املــوت هو ما يســتنفر 
مشاعري مقارنة مبا سيحدث بعده من هول 
للمطلــع قد صوروه لنا فــي روايات موروثة 
نقلــت عــن املعصومني الســابقني لفظا 
ال معنــى . ومبــا أن كل الذين عاشــوا تلك 
اللحظات غادرونــا إلى األبد فكيف الي منا 
أن يحكم أن هذا هو املــوت؟ ملاذا مت برمجة 

عقولنا بهذه الصورة؟
اللحظات األولى بعد الوالدة عند اخلروج من  

مرحلة الرحم  إلى احلياة الدنيا، هي حلظات 
موت وحياة وكٌل منــا عاش هذه اللحظات 
اي انه مات عن مرحلــة  الرحم الى مرحلة 
ما بعــده وهي مرحلة اكثر تطورا باعتبار ان 
ايدلوجية  اخللق بحالة منو تطوري . فكل منا 
اذاً مات الى هذه احليــاة الدنيا وانقطع عن 

سابقتها في عالم الذر او عالم الرحم
وكل مخلــوق كان في عالم الــذر ال يفقه 
ماهي ايدلوجية احلياة الدنيا وكيفية العيش 
فيها ، فهي بالنســبة لــه عالم مجهول 
لكن عندما انتقــل اليها بدأ يفهم معاني 
اشــياءها  وانكشــفت له حقائــق عللها 
وملك فيها الغاية الدنياوية من وجوده فيها  

بداللة ابواه اللذان سبقاه اليها.،
، و كل مــا ذكرناه من عمليــة االنتقال من 
عوالم الذر الى عالم الدنيا هو َمَثْل نضربه 

للموت واالمثال تضرب وال تقاس فهو حياة 
ال يفهمها اال الذين عاشوها حقاً 

ومهما حاولنا وضــع تعريف واضح للموت، 
إال أنــه ســيبقى تلك التجربــة الغامضة 
عــن اهل الدنيا الواضحــة عند اهل االخرة 
وسيبقى تلك احلكاية اجملهولة التي يصعب 
تصديقها اال ملن غاص في سطورها ، ومهما 
توقعنا الكثير حول هذا احلدث ، إال أنه اشبه 
براوي رؤيا جميلة او مرعبة في منام ال يشعر 
بحقيقة جمالها او رعبها  اال الراوي نفسه 
فما احوجنا نحن بنو البشــر الباحثني عن 

حقيقة املوت واحلياة التي بعده 
الــى من خــاض جتربة املوت هــذه التجربة 
العظيمة التي حيرت البشرية اجمع  لكي 
يرفدنا بحقيقة احلياة التي ستؤول نفوسنا 

اليها.

مقتطفـــات من خطبتــي صالة يوم الجمعــة التي أقامهـــا
اإلمــام الربانــي السيــد )فاضــل المرسومــي الحسينــي(
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األمر الرباني الفطري علة وسبب الموجود ..
وسيلة للحياة اإللهية

الموت والحياة
"مفاهيم خاطئة في المجتمعات"
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اإلمام يف كل زمن يظهر كالشمس آية طبيعية لالقرب فاالقرب وهو يجدد حياته االلهية بشهادته ملعناها ومسه 
له واالنفطار عليه والتطبع به وهو بعمله هذا انما يدعو الناس الى حقيقة الكل عنها غافلون اال انه ويف كل 
زمن هناك من يخرج عما هو مألوف بالبحث عما هو غير مألوف بعد ان يجد ان ما عليه الناس من مألوف ال يصل 
به الى مايطمئن به والدليل ىلع ذلك خوفه من املوت وبحثه عن البقاء وهو مطلب فطري لجميع املخلوقات 

والسيما االنسان الذي من املفروض ان يكون صاحب الحظ األوفر من حياة يصبح بها ال خوف عليه والحزن باعتباره 
صاحب افضل عقل واقوى إرادة

ال نجاة للناس 
اليوم وقد ُملئت 

االرض بهم 
ظلما وجورا اال 

بالرجوع الى 
الحقيقة التي 

ُخلقوا بها ومن 
اجلها وقد ضلوا 
عنها باتباعهم 
من لم ينزل اهلل 

فيه سلطانه 
الذي به تكشف 
الظلمات وُتؤصد 

ابواب الفتن 
والبالءات

إن الطريق الفطري للعبادة التي عليها أفضل األحرار ملعناه 
احلق هي ســير اخمللوق من مبدأ يشعر فيه بالفقر إلى غاية 
يكون فيها األمان واألستقرار بوسيلة طبيعية، فكل شيء 
في الوجود هو حر وبها اليظلم أحد إن استخدمها بالشكل 
الصحيح وهو يتبــع العابد احلقيقي الذي حتــرر من أفكار 
اجلاهليــة، ومايريده اهلل مبعناه لنا أن يتحقــق فينا و بيننا 
العدل واليكون هذا إال بحسن استخدام احلرية فنجد ان خير 
مــن عمل بها في زمانه ودل َّ عليها الرســول محمد )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم (  يحررهم من عبادة االصنام، وكذلك 
احلر في وقت صحوته رغم كثرة اعداء احلسني )عليه السالم 
(  حتــرر من احلاكم اجلائر  وأتبع رباني زمانه )عليه الســالم ( 

حققوا بذلك العدالــة االلهية التي هي صفة هلل عز وجل 
و املعصوم فــي كل زمن التخلو االرض منــه، اي لم يرضوا 
باخلضوع للحاكم املتسلط الذي يقوض احلرية و يستغلها 
للفســاد والسرقة، وإن للتابعني أثر في فساد حاكمهم بأن 
باعــوا حريتهم وهم خاضعون يعبــدون حاكمهم الظالم 
بأســم الدين، بالتالي جند احلرية احلق باملفهوم الرباني اليوم 
قســمة بني اهلل وعبده بني االمام واملأموم الطالب واألستاذ 
كل ٌ له حرية في العطاء واالستعطاء وفق احلدود املرسومة 
يصاحبهــا الصدق فــي التعامل بني االثنــني والغاية التي 
يســعى لها كل واحد منهم وهما يتصفــان بصفاته جل 

وعال.

العبادة طريق األحرار بالمفهوم الرباني
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لقــد قضــت احلكمــة اإللهية أن 
نكــون فقراء لغنــاه وجياعا ملائدته 
وعطاشــى ملعينــه فنســير إليه 
لنغتنــي لنربو لنرتوي وقــوام غناه 
التي  وصفاته  نوره  ومعينه  ومائدته 
من ملكها أصبح خليفته جل وعال 
أصبح مثال له أصبح سعيدا خالدا 
مطمئنــا ال خوف عليــه وال حزن ، 
ولكن هذا الذي نتحدث عنه هو غاية 
والغاية ال تتحقق إال بوسيلة فكانت 
العبــادة هي مبثابة الوســيلة التي 
بها يصل اإلنســان إلى تلك الغاية ، 
إال أن الغالبيــة العظمى من الناس 
باطنها  دون  العبادة  بظاهر  متسكوا 
وفرعها دون اصلها بل حتى الظاهر 
والفرع قد اختلفــوا فيه وتصورا أن 
العبادة هي مجرد شــعائر وطقوس 
بها سينالون حياة اآلخرة في حني أن 
العبادة االلهية احلقة معناها تعبيد 
الطريق من االنسان العابد الى اهلل 
املعبود ، من اخمللــوق الى اخلالق كما 
هو حال من يُعبِّد طريقا ليصل إلى 
غايته حيث ينطلق من نقطة حاله 
فيهــا االفتقار واحلاجــة ليصل إلى 
أخرى من املفروض أن يكون قد أصبح 
عندها غنيا أي قضى حاجته وجتاوز 
افتقاره . فهل النــاس اليوم عندما 
وصوم  صالة  من  الشــعائر  يرفعون 
وحج وغيرها من الشعائر هل وصلوا 
بها إلى اهلل فان كانوا يدعون أنهم 
كذلك فلماذا هــذا التفرق والتمزق 
واالختالف في حــني إن إلههم الذي 
يدعــون أنهــم وصلوه واحــد ، أين 
اليقني الذي أمرنا اهلل )جل وعال( أن 

نصل إليه بالعبادة )وَاْعُبْد رَبََّك َحتَّى 
يَأْتَِيَك الَْيِقنُي( )احلجر99( ؟ 

 

وألجــل معرفــة حقيقــة العبادة 
الناس بعد  الذي غاب عنه  ومعناها 
أن وقعوا في فــخ األوهام والظنون 
فقد حاورت رجــال كان كل اعتقاده 
هو أن العبادة هــي مجرد عبارة عن 
وبها سينال  اإلنسان  يؤديها  شعائر 

اجلنة واليكم نص احلوار : 
ي:ســؤال فطري يتبادر إلى ذهن كل 

إنسان وهو :ملاذا خلقنا اهلل؟
ظ: لكي نعبده.

ي: نعــم جوابك صحيــح ولكن ما 
معنى العبــادة ؟ وكيف نعبد؟ وهل 

العبادة وسيلة أم غاية؟
ظ: العبــادة معناها هــو أن نصلي 
هلل ونحــج بيته ونصوم رمضان إلى 
منها  والغاية  العبــادات  من  أخرها 

هي أن يدخلنا اهلل بها اجلنة.
ي: جوابك هذا يثير أســئلة وأسئلة 
بــدال من أن يكون جوابا لســؤالي , 
أســئلة ال أريد اخلوض فيها خشية 
اخلروج واالبتعــاد عن موضوع احلوار, 
فالعبــادة كلغة تعنــي التعبيد أي 
إيصال نقطة بأخرى أحداها البداية 
األساس  وعلى هذا  النهاية  واألخرى 
فان عبادة اهلل تعنــي االنطالق من 
املبــدأ للوصــول إلــى الغاية وهي 
بهــذا وســيلة اإلنســان )الفقير( 
)الغني(.إن جوابك  للوصول إلى اهلل 
يثير التســاؤل حــول ماهية اجلنة 
وكيفية الوصول إليها أي ماذا تعني 

اجلنة؟وكيف ننالها ؟
ظ: لقــد قلت لك بأننــا ننال اجلنة 
بالعبــادة أي عندما نصلي أو نصوم 
أو نحج وكل عمل من هذه األعمال 

عبادة فان اهلل جل وعال سوف يدخر 
القيامة  يوم  ليعطينــاه  ثوابها  لنا 

فندخل به اجلنة.
العبادة  الغاية مــن  ي: نعم كــون 
دخــول اجلنة صحيح ولكــن القران 
يقول )وَاْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَأْتَِيَك الَْيِقنُي( 
)احلجر99( أي جعل اليقني وهو اجلنة 
غاية العبادة يستوجب الوصول إليه 
ونحن في الدنيا كما قال علي )عليه 
السالم( ))لو كشف عني الغطاء ما 
ازددت يقينــا(( أي نال اليقني واليقني 
كما قلنا يعني اجلنة في الدنيا قبل 
رحيله إلى دار اآلخرة عند ذلك ال يجد 
فرقــا بني ما يراه وما كان قد رآه قبل 
مماته.فيا ترى كيف نصل إلى اليقني؟

ظ: بوسيلة العبادة.
ي: إن كنــت تقصد بالعبــادة فروع 
الديــن كالصــوم والصــالة واحلج 
وغيرها من الشعائر فاني لم اسمع 
إن أحــدا قد وصــل بهــا أي بهذه 
الشــعائر إلى اليقني فهل توافقني 

في ذلك؟
ظ:انني ال استطيع أن احكم.

ي: إنني لم اقل عليك أن حتكم بقدر 
ما أقول انه لو كنت قد ســمعت إن 
أحدا نال اليقني بالشعار فقط فدلنا 
علية لنستدل به على ما قد نال من 

اليقني.
ظ: وهل ســمعت أنت إن هناك من 

ملك اليقني بدون شعائر؟
ي: نعم أنا متأكد إن هناك من وصل 
إلى اليقني قبل رفعه للشــعائر بل 
من املفروض إن الشــعائر ال ترفع وال 
تُعظم إال بعــد الوصول إلى اليقني 

ْم  كما قال )جل وعال( )ذَلَِك وََمن يَُعظِّ
َفإِنََّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب   ِ

َشَعائِرَ اهللَّ
( )احلــج32( واألرض لم ولن تخلو من 
مالك لليقــني منذ أن خلق اهلل جل 
وعال ســماوات وارض ومــا بينهما 
إلــى قيام الســاعة ولكن لم يصل 
أوال  والشــعائر  بالفروع  اليقني  إلى 
وإمنــا باألصل أي بفطــرة اهلل التي 
فطر الناس عليها كمبدأ يســير به 
اإلنســان من الفقــر أي من افتقاره 
لصفــات اهلل ونــوره طلبا للوصول 
إلــى الغاية إلى اليقــني إلى الغنى 
النور  وذلك  الصفــات  بتلك  ,الغنى 

وهم األنبياء والرســل واالئمة وهم 
بذلك حجــج علينا.فان شــئت أن 
وهي مدرسة  في مدرستهم  تدخل 
اهلل لتتــدرج في مراحلها كي تصل 
من املبــدأ إلى اليقني كمــا يتدرج 
الطالب في مدارس اليوم من مرحلة 
االبتدائية كمبدأ إلى مرحلة الكلية 
إلى  التي يصــل فيها  املرحلة  وهي 
كل شــي كغاية فان أبوابها كانت 
وما تــزال مفتوحة للطالبني طالبي 

نور اهلل وصفاته طالبي اليقني .
ظ : ارجع واقول بــان معنى العبادة 

غير واضح عندي حلد اآلن. 

ي : اهلل جل وعال يقــول )الم اعهد 
تعبــدوا  ال  ان  آدم  يابنــي  اليكــم 
الشــيطان انه لكم عــدو مبني وان 
مســتقيم(  صراط  هــذا  اعبدوني 
؟ هل  الشــيطان  يُعبد  ياترى كيف 
برفع الشعائر له؟ هل يُعبد بالصالة 

والصوم له ؟
ظ : طبعا ال. 

ي : اذن كيف يُعبد أي ماهي الطريقة 
وقد نهانا اهلل جل وعال عن عبادته؟

ظ : حقيقة ال اعلم. 
أي  الشــيطان معنــى  نعبــد   : ي 
نكســب معنــاه نكســب صفاته 
فيصبح العابد له شيطانا ، انسانا 
شــيطانيا قد ملك حياته وصفاته 
فاصبح الفرق بينه وبني الشــيطان 
وبنفــس الطريقة يُعبــد اهلل الذي 
هو ايضــا معنى فيكون العابد احلق 
هلل هو من ملك معناه ملك صفاته 
ونوره فاصبح انســانا نورانيا متألها 
اي حامال لصفات اهلل ونوره )ومن لم 
يجعل اهلل له نــورا )وهو في احلياة 
الدنيا( فماله )في احلياة اآلخرة(  من 

نور.
ظ : اذن مــا الفائــدة مــن رفعنــا 

للشعائر؟
ي : نرفــع الشــعائر لندلــي الناس 
نرفعها  معانيها  اي  اصولهــا  على 
لنثير بها عقولهم ولهذا ســميت 
ر بها الغير الى  بالشعائر أي يُشــعَّ

اصل الشعار وحقيقته.
ظ : بدأت افهم شــيئا فشــيئا ولو 

ببطأ. 
ي : اول الغيث قطر.

حوار بالحقائق بين من وجد الحقيقة واليقين
 بدين فطري ومن يتبع دنيا االوهام ودين الظنون

)العبادة(

 إن اهلل جل وعال عندما خلق اإلنســان 
لغاية وهي معرفتُه ســبحانه  خلقه 
وال تتحقق هــذه املعرفــة إال بعد أن 
بأنها فقيرة  اإلنســان نفســه  يعرف 
طالبة محتاجة ملــن يُغنيها وهو اهلل 
ألنه ســبحانه هو الغني املطلق املربي 
بالنور  التربية  الالمتناهي فعل  بفعله 
, فكل مخلوق في سبيل احلياة  يسال 
عن خالقه أي يســال عن وجوده يسال 
عن بقائه أي انــه مفتقر إلى حياة هو 
فيهــا فنجده عندمــا يعطش يطلب 
املاء كذلك عندما يجوع يطلب الغذاء 
والذي ميد اخمللوق مبا به يعيش ويحيا هو 
اهلل جــل وعال ألنه الغنــي الذي اوجد 

اخمللوقات وهو خالق كل شيء.
      إن جميــع اخمللوقــات مبــا في ذلك 
اإلنســان تسأل عن اهلل فطريا ومعنى 
الســؤال جنده في ســير اخمللــوق وفي 
سعيه وبحثه عن احلياة وعن وسائلها 
فيجد ويجتهــد وبجده واجتهاده فانه 
يســال عن اهلل أي يســال عن احلياة 
يســال عن البقاء واهلل جل وعال بدوره 
لم يبرأ مــن خلق فانه قائم يربي قائم 
ينمي قائم يعطي قائم يغذي بوسيلته 
بوظيفته وهــي التربية , والوســيلة 
الوحيدة التي يربي بها سبحانه بهذه 
الوظيفة هي ضــرب األمثال وقد ذكر 
اهلل جل وعال ذلك بوحيه لعبده محمد 
)وَيَْضرُِب  واله( بقوله  )صلى اهلل عليه 
ُروَن(  اهللُّ األَْمَثاَل لِلنَّــاِس لََعلَُّهْم يََتَذكَّ
)إبراهيــم25( أي إن اهلل عندما يريد أن 
يُعّرف عن نفســه فانه يضرب األمثال 
ملن يســال عنه أي ملن يسال عن حياته 
ملن يســال عن وجوده عما يخرجه من 
فقــره , واألمثــال هي ما نســمع وما 

نرى وما نشــم وما نلمــس وما نذوق 
واأللوان  والصور  باألصــوات  واملتمثلة 
واألشــكال والهيئات والكيفيات التي 

هي آيات بها نستدل عليه سبحانه.
فعندمــا نقول اهلل يضرب األمثال فان 
ذلــك يعني انه جل وعال يربي أي ينمي 
باملثل فالشــمس كأعظــم آية نراها 
قد ضربها اهلل مثال لنــا فنرى إن كل 
اخمللوقات تستمد حياتها من الشمس 
فإذا نظرنــا إلى احلجر فان الشــمس 
كمقام أفضــل منه كذلك أفضل من 
, واحلجر  الشــجر وأفضل من احليوان 
والشــجر واحليوان كمخلوقات أفضل 
من إنســان لــم يصل إلــى حقيقية 
الشــمس أي لم ميلك معنى الشمس 
فيصل إلى مقام تصبح الشمس مثاال 

تضرب له واألمثــال تضرب وال تقاس , 
واهلل جل وعال يضرب األمثال للســلب 
واإليجــاب فمثــال أهل اآلخــرة مثال 
يضربهــم اهلل لإليجــاب كذلك أهل 
الدنيا يضربهم اهلل مثال للسلب وأهل 
اآلخرة هم األنبياء واألولياء )صلوات اهلل 
عليهم أجمعني( ومن تبعهم في كل 
زمن , ومنهم احلســني )عليه السالم( 
الــذي ضربه اهلل لنا مثال بصبره بإبائه 
بحلمه وهو يقول )إني لم اخرج أشرا وال 
بطرا وال ظاملا وال مفســدا وإمنا خرجت 
لطلب اإلصالح في امة جدي( وكذلك 
أصحابه ممن انفطروا على أمر احلسني 
)عليه السالم( انفطروا على نوره فقد 
اظهر احلسني علمه ونوره لهم بضربه 
لألمثال ال بقوله أنا ابن علي أو أنا جدي 

محمد أو أمي فاطمة بل اظهر املعنى 
اظهر النور والروح وبذلك فان أصحابه 
نفوسهم  وجدوا  بعدما  بطرحه  امنوا 
فقيرة محتاجة إلى نور احلسني )عليه 
السالم( الذي هو نور اهلل فجاهدوا معه 
جهاد النفس وصبروا حتى استشهدوا 
بني يديه , وبإزاء ذلــك فقد ضرب اهلل 
في ارض كربالء مثال للسلب وهو يزيد 
وأعوانه الذين اجتمعوا لقتل احلســني 
)عليه السالم( وهم الكثرة ممن يدعون 
الدين ويرفعون الشــعائر دون سلطان 
وهم يحســبون أنهم يحسنون صنعا 
ولكنهــم بذلك قد قتلوا نفوســهم 
بالباطل ألنهم قتلوا إمامهم بكذبهم 
وزورهم وشــيطانهم الــذي أوهمهم 
بدنيا فانية ال تعطي البقاء واخللود )وََما 

نَْيا  َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ ن َشــْيٍء  أُوتِيُتم مِّ
ِ َخْيٌر وَأَبَْقى أََفاَل 

وَزِيَنُتَها وََما ِعنــَد اهللَّ
تَْعِقلُوَن ( )القصص60(.

فاهلل جل وعال يريد مبثله مثال احلق أي 
املثلية وليست الغاية املثال بل الغاية 
هي حقيقة املثال واهلل سبحانه عندما 
يضرب املثــل يريد من خاللــه إيصال 
احلقيقية مــن اجل العبــرة واالعتبار 
واليوم ما نراه من حوادث ووقائع حتدث 
مثل الثورات والــزالزل والفيضانات ما 
هي إال أمثلــة طبيعية يريــد اهلل أن 
يجعلها عبرة وحقيقية بها نصل إلى 
حقيقية أنفســنا فنصــل بذلك إلى 
مثلية اهلل فبقدر وعي اإلنســان يكون 

االستفادة والعكس صحيح. 
واليوم وفي ارض العــراق ارض األنبياء 
واألولياء فقد جدد اهلل للناس من يعبر 
عــن املثلية باألمثلــة الطبيعية وهو 
إمام ربانــي اجتباه اهلل وهداه إلى نوره 
ورحمته )ذَلَِك ُهــَدى اهللِّ يَْهِدي بِِه َمن 
)األنعام88( فتجمعت  ِعَبادِِه  ِمْن  يََشاُء 
فيه األمثال كلها أي بدا يســمع ويرى 
ـّكه  كل شيء حوله فيملك معناه ومُيل
ملن يريد وبذلك جعل من املثال وسيلة 
النفوس فأصبح  وبنــاء  العقول  إلثارة 
بذلك مثل اهلل األعظــم يدعو الناس 
واملوعظة  باحلكمــة  إلى مــا عنــده 
واجملادلة احلســنة ال بالقتل والســب 
وسفك الدماء وما كان هلل ينمو بدين 
احلق دين اليقني ديــن العصمة ال دين 
الظنون واألوهام ديــن اإلطعام واالرزاق 
)ادُْع إِلِى َسِبيِل رَبَِّك بِاحْلِْكَمِة وَامْلَْوِعَظِة 
احْلََسَنِة وََجادِلُْهم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ 
رَبََّك ُهَو أَْعلَُم مِبَن َضلَّ َعن َسِبيلِِه وَُهَو 

أَْعلَُم بِامْلُْهَتِديَن( )النحل125(.          

الله بفعله يضرب األمثال

العبادة االلهية 
الحقة معناها 
تعبيد الطريق 

من  االنسان 
العابد الى اهلل 

املعبود كما هو 
حال من ُيعبِّد 

طريقا ليصل به 
إلى غايته يصل 
الى الشفاء من 

بعد مرض ، الى 
الغنى من بعد 

فقر

الناس  حلكــم  يتصــدون  من  إن 
في طريق احلياة لــم يقفوا على 
والواقعية  احلقيقــة املنطقيــة 
انفســهم  بهــا  فيحكمــون 
وامنا  ويحكمــون بهــا غيرهــم 
وقفوا على طرف احلياة فأحكموا 
نتائج  اليــه وكان مــن  النــاس 
ذلــك هو التناقــض الواضح في 
حاجات  تلبية  وعدم  اطروحاتهم 
دعوات  وظهــور  املتجددة  الناس 
منها الدعوة الى فصل الدين عن 
السياســة الن الناس لم يجدوا 
في هذا الدين السياســة احلقة 
التي تقدم لهــم احلياة الواقعية 
الدين  فصل  مــن  بها  فيواكبون 
عــن السياســة ، ونحــن بدورنا 
التي  األصوات  الــى  نظم صوتنا 
الديــن مبعناه  الــى فصل  تدعو 
املــوروث الــذي يتحكــم مبصير 
النــاس مبعانيها غيــر الواقعية 
التي  السياســة  عن  واملنطقية 
ينشــدها الناس بتقدمي اخلدمات 

في حياتهم اليومية .
      نحــن بنظرتنا الربانية والتي 
املنطقية  احلقيقة  فيهــا  وجدنا 
والواقعية ال ندعو إلى فصل الدين 
مبعناه احلقيقي عن السياسة الن 
السياسة ثوب االحياء مبعتقدهم 
ومنهاجهم من اجل احياء الناس 
باحلقيقة والواقعيــة ، الن الدين 
حقيقــة يحيا بها االنســان في 

اصلــه ومعتقــده فيبتعــد عن 
مظاهــر الغش والكــذب واملكر 
واخلديعــة وتظهر لهذه احلقيقة 
سياسة من اجل خدمة الناس و 
التعامل الصادق معهم ليتنبهوا 
الى مــا يحملــه من فكــر نير 
وواقعــي يصلح ان يكون منهاجا 
في حياتهم اليومية ، ولو ظهرت 
هذه االطروحــة احلقيقية بالدين 
الواقعــي والسياســة الصادقة 
واحكموا  اليهــا  النــاس  لرغب 

مصيرهم وحياتهم اليها .
وبالنتيجة فإن دعوات فصل الدين 
عن السياسة منسوبة الى الدين 
الذي ظهر به أصحابه برجوعهم 
الــى املاضــي وبحكــم الظــن 
واخمليــالت والنصــوص العقيمة 
التــي ال تواكب احليــاة املتطورة 
، عــن السياســة التــي ارهبت 
وبالتالي  الدين  بعقيدة  وافسدت 
فإن دينهم مســخر للسياســة 
والسياســة مســخرة  الباطلة 
وبهذا نستدل   ، الفاسد  لدينهم 
ان العقيدة املنســوبة الى الدين 
ومنطقية  واقعيــة  كانت  كلما 
كانت السياسة صادقة وخالصة 
من اجل خدمــة الناس والعكس 
صحيــح أي كلما كانت العقيدة 
السياســة   كانت  حقيقية  غير 
فــي خدمة  وال تصلح  فاســدة 

الناس وايصالهم الى بر األمان .

الوجود  الطبيعي فــي  النظــام 
 ( قائم على العطاء واالستعطاء 
الصالة والزكاة ( فاالشياء باصلها 
في حركة دائمة باعتبارها فقيرة 
فــي ذاتها الى ما ميدهــا بالبقاء 
واســتمرارية الوجود وفي كونها 
متتلك مبدأ حركتها الذاتية فهي 
تبحث عن غايتها ، وبذلك تستمر 

وجودها وبقاؤها ولو الى اجل . 
ومبا ان النظام في الوجود محكوم 
بقانون الســير من مبــدأ الفقر 
واحلاجة الى غاية الغنى بوسيلة 
، ومبــا ان النظام مَؤَســس على 
العطاء واالستعطاء بإلتقاء ارادة 
الفقيــر الطالب للحيــاة وارادة 
طبيعي  كفعل  الواهــب  الغني 
وتربو  فتنمو  املوجودات  على  نازل 
فان  ودرجاتها  حســب مقاماتها 
للمخلوق غاية كلية هي الوصول 
الى حياة البقــاء بامتالك معنى 
اهلل ونوره بخبيــر نوراني ذو علم 
رباني . لذا يجب التفكر في علة 
وال  وجودك  مــن  والهدف  خلقك 
تخضــع لالفكار التــي توارثتها 
فانك خلقــت لغاية عظيمة قد 

نسيتها ما ان جئت الى الدنيا … 
وال تخضع لتلك الفكرة الساذجة 
والعقيدة الواهية تلك التي بُنيت 
علــى فكــرة املقايضــة ) فكرة 
واالرزاق( وهي مخالفة  االطعــام 
للعقل واملنطق  من أوجه كثيرة، 
منها ان الغنــي ال يحتاج الفقير 
الغنــي مطلق  اذا كان  فكيــف 
الغنــى ، ومنها ايضــاً ان واجب 
الوجود دعانــا ليفيض علينا من 

وجوده بامتالك معناه وحياته.

فصل الدين عن السياسة
 بـ "منظور رباني"

النظام الطبيعي في الوجود

سلسة حواريات االمر الفطري

إضاءات فكرية ..

الحوار كان وما يزال السبيل األفضل والطريق األمثل لمعرفة حقيقة ومعاني األشياء وهو وسيلة السماء بمن بعثهم 
َك ُهَو  ِتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ من أولياء , من رسل وأنبياء ) اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّ
َأْعَلــُم ِبَمــْن َضلَّ َعْن َســِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ( )النحل:125( هذا الحوار ســيكون مفتوحا وعلى حلقات نتناول في 
كل حلقــة مــن حلقاته مفــردة من مفردات الدين الحنيف الذي كان وما يزال غريبــا ومظلوما بظلم من لبس ثوبه زورا 

وبهتانا من مدعي الدين والدين منهم براء . 
موضوع هذه الحلقة هو ) العبادة ( سنرمز إلى من وجد اليقين بالحرف ) ي ( ومن يتبع دين الظنون بالحرف ) ظ( .

أنفعها:احلبل السري يبقي اجلنني حًيا
أشنعها:حبل اإلعدام

أرقها:حبل األفكار يقطع بكلم
أقصرها:حبل الكذب

وأوثقها:حبل املودة إال بحبل من اهلّل وحبل من الناس
أقربها:حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

أعظمها : واعتصموا بحبل اهلّل جميعا{

ت؟  احمللُّ اســم مكان، وهــو قبل  ( علــى محــالَّ هــل جتمع )محــلُّ
اإلدغام)َمْحلَْل( ووزنه)َمْفَعــْل( فجمعه)َمَفاِعل( ألن ما كان على أربعة 
أحرف وأوله ميم زائدة يجمع على)َمَفاِعــل( فقبل اإلدغام إذاً : َمْحلَْل 
=َمْفَعل وجمعــه )َمَحالِل=َمَفاِعل(وبعــد اإلدغام)َمِحلُّ ومحال(.. وأما 

ت( جمع حملّل فغلط .  )احملالَّ
الشــاهد قول اإلمام علي عليه السالم :  )يا أهل الدار املوحشة واحملال 
ت جمع لكلمة )َمَحلَّة( مبعنى منزل القوم، ال على أنها  املقفرة(  فاحملالَّ

جمع لكلمة )محّل(.

كالهما مبعنى زيادة ضربات القلب
إال أن  الوجيف بسبب  الفرحة

أما  الرجيف  بسبب   اخلوف
ما الفرق بني

أعوذ و  ألوذ؟!
العياذ  للفرار من الشر

اللياذ   لطلب اخلير



 كثيرة هي احلقائق التي التمستها من 
اإلمام الربانــي في واقع األمر وأريد هنا 
أن اجمع تلك احلقائق في محكم واحد 
وذلك لنجمع شتات األفكار ونصل إلى 
نتيجــة واحدة على الرغــم من تعدد 

صور ظهور تلك احلقيقة .
    إن محكم احلقيقة واحد وهو أن  اخللق  
كل اخللق موجود من اجل غاية معينة 
يسير لها كل اخمللوقات على حد سواء 
إليها مخلوق عن  بالوصــول  ويتفاوت 
آخر وفقا إلمكانياته وقدراته وســعيه 
بتلك القــدرات واإلمكانيات بالســير 
وطلــب تلك الغاية وكذلــك الظروف 
احمليطة به ، كمــا أن هناك مبدأً لتلك 
الغاية يعتبر نقطة يتم االنطالق منها 
إلى حيث حتقيق تلــك الغاية وكذلك 
هناك وســيلة للوصول تصل باخمللوق 
إلى غايته ، هذا هــو محكم احلقيقة 
الطبيعيــة الفطرية والتي نرى الكون 
بأكمله يقر فطريا بها أي أن اخمللوقات 
كافة تعمــل بنظام قائــم على تلك 
احلقيقــة ووفقا لتلــك احلقيقة فقد 
التطور  قواعد حتكــم عملية  تكونت 
االنتقالي في مراحل حتقق تلك الغاية 
أي مراحل الســير واالنتقال اقترابا من 
حتقق الغايــة  وأيضا فان تلك القواعد 
ممكن أن تختزل كمحكــم في قاعدة 
واحدة متثل اآلليــة والكيفية العملية 
لتلــك القاعدة وهناك صور عديدة عن 
تلك القاعدة  متثــل النتاج التطبيقي 
لها بغــض النظر عن كون ذلك النتاج 
التطبيقــي طبيعيا أو غير ذلك أي انه 
لتطبيق  االيجابية  للنتائج  ميثل صورة 
القاعــدة أو صورة للنتائج الســلبية 
، فــي احلقيقة إن القاعــدة احلقيقية 
دائما ما تكون نتائج تطبيقها ايجابية 
أي أن صورة ظهــور نتاجها التطبيقي 
طبيعيا دائما أما الظهور غير الطبيعي 
لنتاج تطبيق القاعــدة فهو غالبا ما 
يكون في املظهر فقــط أما من حيث 
املضمــون فان النتائج الســلبية هي 
نتائج ايجابية أيضا وعلى سبيل املثال 
فان تناول الكائن احلــي للماء والغذاء 
يقوده إلى احليــاة والنماء وصورة احلياة 
فأحيانا  الراحة  دائما  ليســت  والنماء 
يتألم اإلنســان نتيجــة لنمو أعضاء 
جســمه مثــال أو قد يتألم اإلنســان 
العقلي  لنضوجــه  نتيجة  عاطفيــا 
والذهنــي فيعتبر ذلــك األلم عالمة 
على احليــاة والنماء علــى الرغم من 
عدم تقيد صــورة ظهور احلياة بقواعد 
وقوانني الظهور الطبيعية املعتادة ، إن 
ســوء التقدير غالبا ما يكون السبب 
الرئيسي وراء الظهور السلبي أو الغير 
طبيعي لنتائج تطبيق القاعدة والذي 
غالبا ما يكون املســؤول عنه الطرف 
الضعيف أو الفقير أو املســتفيد من 
طرفــي الصلة احملكومــة بالقاعدة أو 
القانون ، إن بقاء الطرف القوي والغني 

قريبا من الطرف اآلخر يضمن للطرف 
الضعيــف الوصول إلــى الغاية التي 
فرضت مــن وراء الوصول لها القواعد 
والقوانني علمــا أن ذلك القرب يتمثل 
بقيــام وبقاء صلة وثيقــة بني طرفي 
الطرفني بطلب  ودوام فاعلية  القاعدة 
الطرف الضعيف ملا عند الطرف القوي 
وإعطاء الطرف الغني ملا عنده من غنى 
إلى الطرف الفقير .  من خالل ما تقدم 
ممكن أن جنمل حقيقة الوجود من حيث 
أن له غاية وهي املثاليــة ومبدأ لتلك 
الغاية وهو االنفطار على تلك الغاية أي 
تسخير املؤهالت و املقومات األساسية 
منطلقــني بها إلــى طلــب الغاية ) 
املثالية ( ووسيلة للوصول وهي في كل 
األحوال التربية بوسيلة أخرى ضمنية 

وهي  العلم املطروح كمنهج موضوع 
من قبل صاحب الغاية ) املثالية ( وهو 
اهلل جل وعال  ، إن الربوبية هي القاعدة 
األساسية واحملكمة والتي متخضت عن 
محكم احلقيقــة الواحدة وهي احلياة 
والبقاء واخللود والتي ال سبيل للوصول 
لها إال باخلضوع إلى قاعدة الربوبية من 
مبدأ تلك احلقيقــة وصوال إلى غايتها 
والن الربوبية متثــل ثمرة تلك احلقيقة 
فتكون مبثابة الدليل أيضا على السير 
املتمثلة  الغاية  والتقدم نحو حتقيــق 
. من منطلق  الباقيــة  املثالية  باحلياة 
ومن  اإللهي  بالوجــود  اإلنســان  إميان 
باب اإلقرار واالعتقــاد بالقدرة اإللهية 
اصــح حتميا على اإلنســان املؤمن أن 
يربط الوجود الكوني باهلل أي أن يعتبر 

اعتقــادا أن الكون مبا علية ومبا يظهره 
من حقيقة محكمة وصور متشابهة 
لتلك احلقيقة مــا هو إال صورة معبرة 
عن حقيقــة إلهية واحــدة وهي انه 
املثالية وهو  هو املوجود وهو صاحــب 
صاحب الدعــوة إلى املثالية وان دعوته 
تلك إلــى كل مــن خلــق وان خلقة 
للموجودات بالهيئة والصورة التي هي 
عليها دليل على دعوته له إلى ما عنده 
وإميانا منه بقدرتها على الوصول إلى ما 
دعاها إليــه أما الصورة العملية إلميان 
اهلل بقــدرة مخلوقاتــه على الوصول 
إليه فيتمثــل بإيداعه فيها للمؤهالت 
إليه  للوصول بهم  الكفيلة  واملقدرات 
وكذلك فان تلك الصورة العملية تكون 
أكثر وضوحا في حــال مخاطبته جل 

وعال خللقة بوســيلة البعض للبعض 
اآلخر فخاطب احدهما بوســيلة حياة 
اآلخر وخير خطاب اخلطاب الذي أجمله 
وبينه بوســيلة النبي أو اإلمام جاعال 
النبي أو اإلمام كلمة منه قوامها احلياة 
املثالية والتي البد أن تُقرأ من قبل باقي 
خلقه لتعلم من قبله لهم وليحيطوا 
بها علما فيكونــا بذلك مثال للنبي أو 
اإلمام وليصبحوا كلمة إلهية قوامها 
احلياة املثاليــة الباقية وليخاطب اهلل 
بهــم غيرهم ممــن لم يلحقــوا بهم 
الرســالة  بعد وليمتد خط اهلل خط 
خط النبوة واإلمامة بإمام رباني اليوم 
واخللــق مدعوين به اليــوم إلى حيث 
احلقيقة إلى حيث غاية اهلل إلى حيث 

حياته جل وعال الباقية اخلالدة .
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الزال الَعقــل هــو املصباح الذي 
يوَجد  مُيســكه كل مخلوق وهو 
ويُخلق فــي طريق احلياة مفطوراً 
التــي تُعطي  الغاية  فيه علــى 
ِصفات اخللــود والبقاء التي الزاَل 
ُمفتقراً إليهــا وهو بِهذا اإلفتقار 
أخ ونظير لغيرِه ذكراً كان أو أنثى ، 

رجالً كان أو إمرأة 
ولم يُجــرد هذا العقــل من ُكل 
الَعمــل  أن  والدليــل  مخلــوق 
اخمللوقات  الزال جــاري من هــذه 
لِلوصــول الى مقــام أفضل في 
احليــاة، ولِلحفاظ على كل مقام 
، فالرجل  وصل إليِه أي مخلــوق 
واملرأة ُمشــتركان في هذا العمل 
ُمتســاويان ألن وَكمــا قدمنا أن 
الغاية واحدة وهــي الوصول الى 
نورِ اهلل وعلمــهِ وفضله بالتقوم 
بِه بصفة احلياة األبدية والتكامل 
بِــكل الصفات ومن ثــم الِقيام 
بالوظيفة اإللهيــة من ِقبل هذا 
اخمللــوق أو هذا اإلنســان املرأة أو 
على  والداللة  لِلعطــاء  الرجــل 
ماوَصــل اليه وإن نظــرة اجمُلتمع 
القاِصــرة أعطــت للرجل فقط 
حدود  خارج  بالسير  واحلُرية  اجمَلال 
بيتِه وَقيدت املرأة بأعراف وتقاليد 
لــم يُنــزل بهــا اهلل تعالى من 

سلطان 
اهلل احلكيــم يأمــر املــرأة وأمرُه 
الــى غايتها  نَصيحــة لِلوصول 
وحَتقيق ُمرادهــا ِعندما قال)وُقرن 
في بيوتكن( بِشرط أن يكون لَها 
مــن يُربيها بِنور اهلل لِيضمن لها 
الوصول الى غايتها إذا كان زوجها 
للرجل  إن  القائــم عليها كمــا 

قائما ٌمربيا له أينما يكون
كالُمنا هــذا ينفع للمــرأة التي 
وجدت طــرح اهلل باحلياِة املثالية 
وكان لهــا زوجــاً مؤمنــاً بِذلك 
يَســتطيع أن يُعينهــا على ذلك 
ويَجعــل ِمنهــا املــرأة الصاحِلة 
القائِمة لُه فــي بيتِه على أبناءِه 
وعلــى ُكل مــا يأمتنهــا عليه ، 
وكذلك تَكــون َموضع ثقتِه عند 
ُخروجها ومُمارسة دورها في اجمٌلتمع 
فال تُفســد وال تُســيء الَتصرف 
ِســجن  في  َمحكومة هلل  ألنها 
تربيتِه حالَها حال الرجل وِكالهما 
يَسير ويَرجو أن مَيتد بِحياة أفضل 
ُمتمسكا بعقلِه خاِضعاً خاِشعاً 
والتُفســده  الُدنيا  تُغريه  ال  لِربه 
بِهما  ،َفينشــأ  واألوهام  الظنون 
الَسالم  ويَعم  وواعي  ناِضج  جيل 
ومَتتد احلَيــاة اإللهية املثالية الى 

األقرب فاالقرب.

ان معنــى العبادة لغويا هو الطلب فالعطشــان 
يطلب املاء وغايته في ذلك ليــس املاء امنا االرتواء 
واجلائع يطلب الغذاء ولكن غايته الشــبع كذلك 
العابد . الناس وكل اخمللوقات االخرى تشــعر بفقر 
نفوســها الى اخللود والبقــاء بعالمة خوفها من 
املوت لذا نــرى ان االمام علي عليه الســالم ادرك 
كســابق في زمانــه للناس هــذه احلقيقة ووجد 
التفكــر بهذا اخللق العظيــم وكيفية  طريقها 
الوصول الى االدوات الربانية االلهية التي بها ومن 
خاللهــا ميكنه نيل االطمئنان حليــاة ابدية خالدة 
باقيــة هو بها ســعيد  فوجد ان مــن يتعبد هلل 
اطعامه وارزاقا باملوروث أُاصلي هلل اصوم هلل  دون  
معرفة هذا فقد اضاع عمره واضاع طاعته وكمثال 
لن يســتطيع التلميذ باملدرسة ان يتعلم اويعرف 
شــيئا من العلم اال بوجود معلم حي حاضر قائم 
عليــه عندها يدرك العلم ويــدرك املعرفة اذا كان 
هذا املثل حلياة دنيا وكتابها بســيط فكيف مثال 
االخــرة وكتابها عظيم هو علم ســماوات وارض 
وما بينهما لذلك وجب وجوب حتمي وجود املعلم 

الرباني الذي به يســتدل العابد  استدالال حاضرا 
بعلــم حاضر عن امكانية حتقيــق هدفه يقيًنا ال 
ظًنا في الوصول الى املعرفة التي بها يضمن فوزه 
وجناته باالخرة من اجل هذا كان التفكر كما اشار 
االمام علي عليه السالم مفتاح الستلهام العلم 
بصحبة امــام زمن يقوم مقام املعلم باملدرســة 

حتى يضمن من يتبعه جناته.

إن من احلقائق التــي غابت عن الغالبية العظمى من 
الناس والتي ال تزال غائبة عنهم هي جهلهم للغاية 
من خلقهم وبالتالي لطريقة الوصول إلى تلك الغاية 
بــل حتى من عرف تلك الغاية ظاهــرا دون حقيقتها 
وشــكال دون معناها فانه لم يستدل بتلك الطريقة 
ولم يســتقم بها علــى الطريقة املثلــى , الطريقة 
األزليــة الباقية , الطريقــة التي قــام عليها الدين 
واتخذها كل رســول ونبي وإمام وسيلة للوصول إلى 
الغاية من خلقه , طريقة التربية التي قضت حكمة 
اهلل عــز وجل وهو احلكيــم املطلــق أن تكون حبله 
املمدود بني السماء واألرض فمن تعلق به جنا ومن حاد 

عنه ضل وهوى .
        إن تربية اهلل عز وجل لإلنســان ال تتم إال بدخول 
ُ يَْجَتِبي  مدرسة تربيته فتحها ملن يشاء من عباده }اهللَّ
إِلَْيِه َمن يََشاُء وَيَْهِدي إِلَْيِه َمن يُِنيُب{ )الشورى13( وهي 
مدرســة ُفطرنا عليها وإال لــم نُكّلف بدخولها وأول 
مراحلهــا )االجتباء( وهو كلمــة غريبة لم تتعهدها 
آذان الناس إال ألشخاص معدودين ال ميكن جتاوزهم إلى 
غيرهم وذلك بسبب فهمهم اخلاطئ للدين وبالتالي 
ملصطلحاته التي جــاءت لتعبر عن املفهوم احلقيقي 
للديــن , املفهوم الــذي بدء غريبا وســيبقى كذلك 
وال ينالــه إال من تغرب عن دين األوهــام والظنون دين 
اإلقالل واملغاالة دين اإلطعام واألرزاق بل إن أكثر الناس 
لم يكلفوا أنفســهم حتى مبعرفــة املعنى اللغوي 

لكلمــة )االجتباء( بعد أن جعلوهــا في دائرة مغلقة 
ال ميكــن االقتراب منها ناهيك عن دخولهـــا . فأصل 
كلمة )االجتباء( لغويا هو الفعل الثالثي )جبا( ومعناه 
اخذ , اســتحصل , استخلص , فعندما نقول )الدولة 
جُتبــي الضرائب( فمعناه أنها تأخذ أو تســتحصل أو 
تستخلص الضرائب ممن يستوجب عليه دفع الضرائب 
أي من بلغ حد النصاب  وعلى هذا األساس فان كلمة 
االجتباء التي وردت في اآلية اآلنفة الذكر تعني أن اهلل 
جل وعال يســتخلص من عباده من يشــاء أي إذا شاء 
اإلنسان وطبق شــروط االجتباء يستخلصه ليضمه 
إليــه جل وعال أي إلى مدرســته باعتبار أن اهلل ليس 
بجسم وال بكيف وال باين ولكن ظاهر بفعله , وفعله 
في ســموات وارض وما بينهما كمدرسة يتدرج فيها 
اجملتبى حتى يصبح مثال هلل أي خليفة له )إني جاعل 
في األرض خليفة( لهذا نرى أن الرســول األكرم صلى 
اهلل عليــه واله يقول في احلديث الشــريف )إذا أحب 
اهلل عبدا ابتاله فــإذا صبر اجتباه وإذا رضي اصطفاه( 
واحلديــث هنا عام ال يخص إنســانا دون آخر فكل من 
توفرت فيه شــروط االجتباء فانه سيجتبى إلى اهلل 
ال محال وهو قاعــدة فطرية فطرنا اهلل عليها )فأقم 
وجهك للدين حنيفا.... ( وال يقام وال يســتقيم الوجه 
للدين احلنيف إال باالجتباء أي إال بالدخول إلى مدرسة 
ربوبية اهلل جل وعال ومــا االجتباء إال مرحلتها األولى 
مــن بعد أن يُبتلى اإلنســان , يُبتلى بجاهلية قوامها 

نار وقوام النار تفرق الناس عن الدين احلق , دين اليقني 
ومتســكهم بدين األوهام دين الظنون دين اإلقالل دين 
املغاالة . وهكذا فان ادم عليه الســالم كأول مجتبى 
ابتلي ابتداًء بشجرة املغاالة فوقع في الفخ إال انه صبر 
على ذلك االبتالء فاجتباه اهلل عز وجل بعد أن رأى منه 
الصدق واألمانة أي ادخله في مدرسة كسب صفاته 
فوصــل إلى مقــام اخلليفة وهكذا هــو حال جميع 
األنبياء والرســل واألئمة لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه 
ولم ينالوا ما نالوه إال بوسيلة االجتباء من بعد ابتالء 
وخير اجتباء ألعظم ابتالء كان نصيب ســيد اجملتبني 
محمد صلى اهلل عليه واله ليصبح بابتالئه واجتبائه 
واصطفائه أســوة حسنة ملن شــاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيال )لقد كان لكم في رســول اهلل أسوة حسنة 
ملن يرجــو اهلل واليوم اآلخر( ونحن اليوم في هذا البلد 
العزيز في هذه البقعــة املباركة التي بوركت وال تزال 
باجملتبى من أنبياء ورســل وأئمــة ندعو الناس باحلرية 
التي كفلها لهم الدســتور كحــق طبيعي للبحث 
عن مدرســة لم تُغلق أبوابها ولو للحظة واحدة يريد 
اهلل جل وعال بها أن يجتبي إليه من يشــاء من عباده 
مبجتبى ســابق اجتباه اهلل فجاء داعيا إلى مدرســة 
اجتباءه وداال عليها فانتهزوا فرصة احلرية التي تهيأت 
بفضل الدستور الذي أصبح الكفيل والضامن لبقاء 
ومناء تلك احلرية الن فرص اخلير وكما تقول احلكمة متر 

مر السحاب فهل من منتهز ؟

حقائق التمستها من اإلمام الرباني
أختاه ...

عقلِك عزيز ، فأغتنميِه
وأكتسبي َحقك من أمِر الله 

ما  الذي نستنبطه من قول علي عليه السالم
 )تفكر ساعة خير من عبادة سبعين عاما(؟

االجتباء .. آية ربانية بسطور نورانية

ان غايــة اهلل من دينــه الفطري هي 
اجلاهلية  النــاس من ظلمــات  اخراج 
والهوى إلى نــور العلم والهدى فيعيد 
للبشرية توازنها املنشود , وان من أهم 
القضايــا الواجب تناولهــا وتصحيح 
فهمها اخلاطئ مــن قبل اغلب الناس 
هو اجلهل بحقيقة الدين ، وينقســم 
اجلهــل بالدين الــى نوعــان االول هو 
يعترف  قد  البســيط وصاحبه  اجلهل 
به ويأتي كنتيجة لتقصيره مع نفسه 
وانشــغاله باجلري خلف سراب الدنيا 
الدنية وشــهواتها الرديــة  اما النوع 
الثاني فهــو اجلهل املركب وهو اعظم 
من اجلهل الســابق حيــث ان صاحبه 
يكون مستكبر وال يسمح الحد ان ميس 
معتقداته الفاســدة وبذلك يكون قد 
حجب نفسه عن رحمة اهلل بتطبيقه 
لشــعائر الدين وهو جاهل بحقيقتها 
بعلتها ويحســب  يتدبر  بان  وال يفكر 

بذلك انه يحســن صنعا وال يدري بانه 
من االخســرين اعماال وهــذا حال من 
يلعق بالغــالف احلاوي علــى حقيقة 
الدين وسها قلبه عن النعمة احلقيقية 
التي ضيعها فانشــغل بالقشور وهي 
الطقوس والشعائر فجعل من نفسه 
مرتع خصب للضالالت والتيه في سبل 
متفرقة فكان ممن عبــر عنهم االمام 
احلســني عليــه الســالم )الدين لعق 
..(وهذا حال من غره  الســنتهم  على 
الشيطان بدينه وغذاءه الذي ال يسمن 
وال يغنــي من جــوع ألنــه قائم على 
االوهام والظنون ,امــا الدين احلقيقي 
فهو دين الواليــة التي هي هلل في كل 
زمن بإمام ســار وجــد واجتهد الى ان 
الرضوان ارسله اهلل ليظهر  الى  وصل 
الدين احلقيقي فينبــه الغافلني ويثير 
العاقلني من ان الدين احلقيقي وظيفته 
التربية بالســير من املبدأ وهو الفطرة 

االنسانية الى الغاية وهي معرفة اهلل 
بالوسيلة وهو الرباني في كل زمن كما 
ورد في احلديث)الناس ثالث عالم رباني 
ومتعلم على ســبيل النجــاة وباقي 
الناس همج رعاء ينعقون مع كل ناعق 
ومييلون مع كل ريــح( والعالم ال يكون 
ربانيا اال اذا كان علمــه الهيا فيعالج 
ليهدي  العيوب  ويصلح  االالم  بنفسه 
النفوس الى طريــق العالج عن طريق 
العمــل امليداني فالعمــل املكتبي ال 
يقرب احدا من املقصد وال ينور قلبا قد 
امتلئ ظلما وجورا وهي رســالة اولياء 
اهلل في كل زمن حيث يعملون وســط 
الناس باملوعظة والتنبيه الذي به تلني 
العقول  وتتحــرر  القاســية  النفوس 
املسجونة فتتعرف على حقيقة الدين 
الفطري من انه دين طلب احلياة الكرمية 
,دين احلرية الذي به تتحرر النفوس من 
اخلوض في ســبل ما انزل اهلل بها من 

ســلطان فتهرب الى السبيل املوصل 
بالصراط املستقيم فتسير من االنكار 
الى الشك ومن ثم الى اليقني بربوبية 
وهــي القاعدة االلهية التي ســار بها 
كل مخلوق من حجر وشــجر وحيوان 
وكذلك االنســان بســيره مــن عالم 
االرحام فسلم نفســه كجنني لرحم 
امه فبدأ يدرس ويتربى الى ان خرج الى 
عالم املهاد فاكمل ربوبيته بتســليم 
اللنب  يرتضع منها  امه  نفســه لثدي 
ومن ثم وصل الى السن الذي به ملك 
جســمه املادي فيكلفه اهلل عز وجل 
بالولــوج الى عالم املعاني بتســليم 
نفســه الى امام يربيه ويغذي جسمه 
النورانــي بحقائق واســرار املوجودات 
في كتاب ســموات وارض وما بينهما 
وهذا هــو القران الذي هجره من يدعي 
انــه يدين بديــن التســليم فقد عبر 
عنهم رســول اهلل صلــى اهلل عليه 

واله بقوله)يــارب ان قومي اتخذوا هذا 
له ضيعوا  وبهجرهم  القرآن مهجورا( 
حقيقة الدين الذي عاد اليوم من جديد 
غريب على الناس كما بدأ غريب وذلك 
النهــم لم يألفــوه نتيجــة جهلهم 
انفسهم فخاضوا في سبل  بحقيقة 
الربوبية  ونسوا عهد  والوهم  الضاللة 
فحرفوا الدين القــومي الى دين ما انزل 
اهلل به من ســلطان وهو دين االطعام 
واالرزاق فجعلــوا من انفســهم مرتع 
خصب لشجرة الزقوم مقترنني بأولياء 
الشــيطان, اال القليل من الناس وهم 
بتســليم  الكمال  لطلب  الســائرين 
انفسهم ألمر اهلل طالبني حلياة اخللود 
والبقــاء فجعلوا من انفســهم ارضا 
نقيــة طاهــرة متهيئة لتنمــو فيها 
شــجرة طوبى وهي شــجرة املعرفة 
والنور االلهي فاصبحوا ســبيال للخير 

والصالح.

الجهل قرين االشرار والعلم سبيل االخيار

أي  أنه كلمــا زاد إميان املؤمن وال 
يــزداد اإلميان اال عــن علم يقيني 
ومعرفــة ربانيــة ــــ ازداد بالؤه  
في نفســه ألنه ســينظر بعني 
البصيرة ما كانت عليه نفســه 
األمارة بالســوء لذا تــراه يعمل 

جاهدا أن ميحو ما كان عليه،
كذلك سيجد الناس الذين حوله 

وهم كثرة ســيجدهم يخوضون 
في نار األوهــام والظنون ويراهم 
وهذا مــا يجعله  كأنه نفســه 
باب من  التغيير من  حريصا على 
رأى منكــرا فليغيره اما بيده وهو 
األقــرب عقال وفطرة أو بلســانه 
أو بقلبه وذلــك أضعف األمَيان أي 

أضعف العطاء .

"المؤمن  كلما زاد إيمانه زاد بالؤه"

إضاءات فكرية لبنات الداعي..
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أكد الســيد رئيس مجلــس القضاء 
األعلى القاضــي الدكتور فائق زيدان، 
اليوم اخلميــس املوافق 10 / 11/ 2022 
للقضاء  التي حدثــت  املتغيــرات  أن 
العراقي بعد 2003 حققت مكاســب 
نوعية تصب في صالــح العدالة من 
العراق  رائدة ليســت في  خالل جتربة 
فحســب، بل فــي منطقة الشــرق 

األوسط.
ألقاهــا على  التــي  وخــالل كلمته 
هامش املشــاركة في ورشــة العمل 
)الســلطة القضائية.. أبرز التحديات 
وسبل املعاجلة( املقامة في العاصمة 
القاضي  بيروت، اســتعرض  اللبنانية 
فائق زيدان مســيرة القضاء العراقي 
تاريخيا منذ أفــول الدولة العثمانية 
وتأســيس  البريطاني  االحتالل  وفترة 
الدولة العراقية في عشــرينات القرن 

املاضي.
وعرَّج رئيس مجلــس القضاء األعلى 
علــى القوانني التي نظمــت العمل 
القضائي منذ العشــرينات حتى عام 
2003، وأبرز التحديــات التي واجهته 
ونزاهته  ومحــاوالت ثلم اســتقالله 
وصوال إلى التغيير بعد 2003 وتشكيل 
مجلس القضاء، ثم صدور قانون إدارة 
الدولــة العراقية في 2004 الذي عدل 
التسمية الى مجلس القضاء األعلى 

االحتادية  احملكمة  مبوجبه  وتشــكلت 
العليــا. وحتدث القاضــي فائق زيدان 
عــن صــدور الدســتور العراقي في 
2005 الذي حدد إدارة شــؤون القضاء 

ثم  األعلى،  القضاء  البالد مبجلس  في 
صدور قانون مجلــس القضاء األعلى 
رقــم )45( لســنة 2017 الــذي نص 
على أن يكون رئيس محكمة التمييز 

رئيســا جمللس القضاء األعلى، واعتبر 
يوم صــدور القانون فــي 23 /1 يوما 
للقضــاء العراقي الذي جنح في العام 
نفســه بضّم املعهــد القضائي إلى 

مجلس القضاء األعلــى بعد ان كان 
تابعا لوزارة العدل. وأكد رئيس مجلس 
القضاء األعلى أن "هذه املتغيرات التي 
حدثت في مجلس القضاء االعلى بعد 
2003 حققت مكاســب نوعية تصب 
في صالــح العدالة من خــالل جتربة 
رائدة ليس في العراق إمنا في الشــرق 
األوسط، جتربة أن يدير القضاء نفسه 
بنفســه من خالل مجلس يتكون من 

كبار قضاته".
التامة عن  أن "االســتقاللية  وأضاف 
والتنفيذية  التشــريعية  السلطتني 
منحت القضاء قوة اضافية الستعادة 
عافيتــه بســرعة عنــد الشــدائد 
واألزمــات"، متشــهدا مبــا قدمتــه 
السلطة القضائية من خدمة جليلة 
إذ  أثناء احلــرب ضد داعــش اإلرهابي 
اســتمر القضــاء بعملــه رغم تلك 
الظروف متخذا أماكن بديلة كمقرات 
للمحاكــم فــي جتربة نادرة ســوف 

يسجلها التاريخ بأحرف من نور.
وتابع أن "استقاللية القضاء جتسدت 
عام  النيابية  االنتخابــات  فــي  أيضا 
2021 والتنافس السياســي الذي لم 
يشــهده العراق منــذ 2003، وتعرض 
القضاء الــى ضغوط كبيــرة اال انه 
الظروف  الوقوف جتاه هذه  اســتطاع 

واصدار قراراته مبهنية وعدالة".

زار مديــر مكتب حــزب الداعي في كربالء املقدســة 
، االســتاذ احمد حاكم ، اليوم اخلميس ،10 تشــرين 
الثاني ، مدير املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات 

في احملافظة ، االستاذ علي عبد االمير احلديدي. 
وقد جرى خــالل اللقاء بحث عمل املفوضية ونزاهتها 
وشــفافيتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة 
من كافة املكونات السياســية ، حيث أكد ممثل حزب 
الداعي علــى دعم املفوضية ومســاندتها في كافة 
النشــاطات التــي تقيمها من ورش عمــل ومؤمترات 

وندوات. 
من جانبه ثمن الســيد مدير مكتب انتخابات كربالء 
الــدور الكبيــر  حلــزب الداعي فــي اجنــاح العملية 
احملافظات  بإنتخابات مجالس  ومشاركته  السياسية 
وكذلــك إنتخابات مجلــس النــواب والتزامه بكافة 
بقانون  اخلاصــة  واللوائح  والقوانيــني  التشــريعات 

االنتخابات.

زار وفد من االمانة العامة حلــزب الداعي اليوم ، االثنني 
، 7 تشــرين الثاني ، عددا من املؤسسات احلكومية في 

محافظة بابل. 
فقد زار الوفد الذي ترأسه عضو األمانة العامة للحزب 

ومدير املكتب املالي الشــيخ نذير اخلفاجي وضم عضو 
االمانة العامة للحزب ورئيس مكتب شــؤون العشائر 
االستاذ احمد الربيعي وعضو مكتب العشائر الشيخ 
عباس املعمــوري ورئيس مكتب بابل للحزب االســتاذ 
فراس اخلفاجي وعضــو مكتب بابل للحزب االســتاذ 
محمد املعموري " زار مديرية صحة صحة بابل والتقى 
الدكتــور حيدر البيرماني وباركوا له تســنمه منصب 

مدير صحة احملافظة.   
كمــا زار الوفد دائــرة زراعة بابل واجتــع اعضاؤه مبدير 
املهندســني االســتاذ ثامر عبــد جاســم وقدموا له 

تهانيهم اخلالصة مبناسبة تعيينه مديرا لزراعة بابل.
وختم الوفد لقاءاته بزيارة مقر قيادة شرطة بابل ولقاء 
اعضائه بالعميد عادل العناوي رئيس قســم العالقات 
واالعالم في قيادة شــرطة بابل حيث قدموا له التهاني 
والتبريكات مبناســبة تســنمه منصب مديــر البنى 

التحتية في قيادة شرطة بابل إضافة الى منصبه.

التقى مديــر مكتب حزب الداعي في 
اخلالــص مبحافظة ديالى ، االســتاذ 
محمد البياتي والوفد املراق له والذي 
ضم مدير املكتب االعالمي في احلزب 
، االســتاذ نسيم الســعدي وعضو 
مكتب اخلالص للحزب االســتاذ علي 
الصاحلي ، مدير دائرة جنســية قضاء 
خضير  فــراس  العقيــد   ، اخلالــص 
ابراهيــم ، حيث قدم الوفد شــكره 
وامتنانــه اجلزيلــني للســيد مديــر 
اجلنســية والعاملني معه مِلا يبذلونه 
من جهود في سبيل خدمة املواطنني 
رغم  امامهم  الصعوبــات  وتذليــل 

الزخم الكبير باعداد املراجعني. 

 

الــى  متخصصــون  قضــاة  تطــرق 
تناولت  التــي  العراقية  التشــريعات 
وألعاب  القمــار  ممارســة  مكافحــة 
األمــوال، مؤكدين احلاجــة الى قوانني 
جديدة لردع هذه اجلرمية، فيما اشــاروا 
الى أن الكثير مــن املطاعم واملقاهي 
متارس لعب القمار فــي اخلفاء بغطاء 

أصولي.
يقول القاضي فراس محمود إن ظاهرة 
القمار قدمية وخطيرة وغالبا ما سبب 
انتشــارها التفكك األســري والعنف 
والكثير من اجلرائم وقد حرم اإلســالم 
القمــار جتنبا لتلك املشــاكل، وميكن 
تعريــف القمار حســب املصطلحات 
القانونية والتشريعية بأنه "األنشطة 
الترفيهيــة واأللعاب بني متنافســني 
على مــال يجمع منهم ويــوزع على 
الفائز منهم ويحرم اخلاسر"، وتفصيال 
لهذا التعريف يطلق لفظ القمار على 
جميع األلعاب واملمارسات التي تشمل 
التي  الــورق  والعاب  والنــرد  الرهانات 
الرهان عليها  أموال  باالتفاق على  تتم 

بحيث يجمع الفائز كل األموال.
وأضاف محمود هناك العديد من الدول 
حتظر لعب األقمار مبختلف أشــكاله 
واجتماعية  ودينية  أخالقية  ألســباب 
وحتــى اقتصادية، وكمــا تتوفر هناك 

العديــد من صور وأنــواع القمار منها 
)لعب الورق، والنــرد، والعاب املائدة في 
الفنادق واملالهي، مثل الروليت والبوكر 
التــي تلعب علــى املائدة وتــدار من 

شخص أو أكثر(.
العراقي قد  أن املشــرع  وتابع محمود 
عاقب علــى جرمية األقمــار في قانون 
العقوبــات العراقــي رقــم 111فــي 
1969املعدل حيث نصت املادة 389على 
أن "يعاقــب باحلبس مــدة ال تزيد على 
ســنة وغرامة ال تزيد علــى مائة دينار 
أو بإحــدى هاتني العقوبتــني كل من 
فتــح محال أو دارا أللعاب القمار واعده 
لدخول الناس وكذلك من نظم ألعابا 
من هذا القبيل في محل عام أو محل 
مفتوح للجمهــور محل  أو منزل اعد 
لهذا الغرض". وعــرج محمود على أن 
مبلــغ الغرامة قــد مت تعديله مبوجب 
قانون تعديل رقم 6 لسنة 2008 ، حيث 
أصبحت الغرامة ال تقل عن خمســني 
ألفا وال تزيد عــن مائتي دينار، ويعاقب 
بالعقوبة ذاتها صيارفة احملل ، ويعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد عن شهر أو بغرامة 
ال تزيد على خمســني  دينــار من وجد 
يلعب القمار في احملــالت ، و قد عاقب 
صيارفة احملــل الذي مت فيه لعب القمار 
وكذلك عاقب األشخاص الذين يلعبون 

القمار". أما الفقرة )4( من املادة )389( 
عقوبات فقد نصــت على ان "تضبط 
في  اســتعملت  التي  واألدوات  النقود 
اللعب ويحكم مبصادرتها" ، إما الفقرة 
)5( فقد نصــت "للمحكمة إن حتكم 
أيضــا بغلق احملــل مــدة ال تزيد على 
سنة " ، جتدر اإلشــارة إلى إن مجلس 
الثورة املنحل اصــــــدر قرارين  قيادة 
فالقرار  القمار،  لعب  بشان  تشريعيني 
 "2001/9/12 203فــي  /املرقــم  األول 
قضى بعدم قبول شــهادة من حكم 
عليــه نهائيا وفق إحــكام املادة )389( 
عقوبــات ، إمــام احملاكــم أو إمام إي 
جهة أخــرى وجوز قبول الشــهادة إذا 
كانت هي الدليــل الوحيد في الدعوى 
اجلزائيــة" ، إما القــرار الثاني / بالرقم 
2003 قضى" مبعاقبة عدد  27لســنة 
بصفاتهم  املعينــني  املســؤولني  من 
الوظيفية كل موظف بدرجة مدير عام 
القوات املسلحة  فأعلى والضابط في 
واملوظف في جهــاز اخملابرات والقاضي 
وعضو الهيئة التدريسية في الكليات 
وأعضاء  املــدارس  في  واملدير  واملعاهد 
مجلــس النواب حيــث مت معاقبتهم 
باحلبس ملدة ثالث سنوات إذا مارس لعب 
األقمار بقصد كسب املال ويفصل من 
قائالً  حديثه  القاضــي  وأمت  وظيفته". 

إن "احلكمة من جتــرمي القمار احلد من 
ومعدا  منظما  نشاطا  القمار  صيرورة 
له مكان يجمع شــمل املغامرين حتى 
ال يصبح هؤالء أثرياء على حساب دمار 
غيرهم أو مدمرين إلثراء غيرهم ، وجتد 
من الضــرورة تدخل املشــرع العراقي 
بتعديل املادة )389( من قانون العقوبات 
وتشديد العقوبة ملرتكبني هذه اجلرمية 

اخلطرة.
ومــن جانبه القاضي محمد ســلمان 
القاضــي األول حملكمــة حتقيق الكرخ 
قــــــال شهد العراق في اآلونة فتح 
عدد كبير من احملــالت واألماكن متارس 
فيها جرمية لعب القمار وتختلف أعداد 
أماكن لعــب القمار باختالف املنطقة 
أو احملافظــة ففي بعــض احملافظات ال 
تتواجد فيها أماكن ملمارســة القمار 
وأمــا البعــض األخــر فيوجــد فيها 
عــــــدد كبير منها والسبب في ذلك 
هو عدم ممارسة األجهزة األمنية لدورها 
في الرقابة على هذه األماكن " إضافة 
إلــى إن الواقــع االجتماعي في بعض 
املناطــق يفرض عدم الســماح بفتح 

أماكن لعب القمار".
وأكد ســلمان إن مســألة فتح مكان 
ملمارســة القمار ممنوع قانوناً وال يجوز 
ألي جهة منح إجازة أو موافقة لفتحه 

كون إن الفعل يشكل جرمية قانوناً وفق 
إحكام املادة )389( من قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 وبالتالي فأن من 
غير املمكن تواجــد أماكن مخصصة 
للعــب القمار إال انــه لوحظ إن هناك 
يتم  التي  األماكــن  بعض  اســتغالل 
الظاهر  فــي  أصولية  إجــازة  منحها 
ملمارسة  املكان  اســتغالل  يتم  ولكن 
القمار كما هو احلال مبمارســة القمار 
في فندق أو احــد املقاهي والتي تكون 
ملمارســة  غطاء  مجرد  هي  املوافقات 

هذه اجلرمية بشكل سري " .
خالل  مــن  لوحــظ  وأفــاد ســلمان 
اإلحصائيات ألعــداد القضايا إن هناك 
ارتفاع مســتويات هذه اجلرمية بشكل 
ملحــوظ ويعــود ذلك إلى اســتغالل 
القوات  وانشــغال  األمنــي  الوضــع 
األمنيــة بأعمال أخــرى إضافة إلى إن 
بعض اجلهات األمنية ال تقوم بواجبها 
بهــذا اخلصوص " والواقــع إن األموال 
املســتحصلة عن جرميــة القمار يتم 
مصادرتها عند ضبطها كونها ناشئة 
عن جرمية وذلك اســتناداً إلحكام املادة 
)389 /4( من قانون العقوبات " كما إن 
القانون أجــاز للمحكمة القيام بغلق 
احملــل مــدة ال تزيد عن ســنة إذا ثبت 

استغالله ملمارسة القمار. 

رئيس مجلس القضاء األعلى: المتغيرات التي حدثت للقضاء 
العراقي بعد 2003 تمثل تجربة رائدة في المنطقة

مدير مكتب حزب الداعي في كربالء يلتقي مدير 
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في المحافظة

وفد من االمانة العامة لحزب الداعي يزور عددا 
من المؤسسات الحكومية في بابل

مدير مكتب حزب الداعي في الخالص  يلتقي مدير 
جنسية القضاء

صاالت مقامرة وربا تحت غطاء "مطاعم ومقاٍه"

زار فد من هيئــة مواكب الداعي 
الرباني قســم الشــعائر  االمام 
احلســينية في العــراق والعالم 
للعتبتــني  التابــع  االســالمي 
والعباســية.   احلســينية 
وقــد اثنــى الوفد الذي ترأســه 
الشيخ حيدر الكناني على اجلهود 
قسم  على  القائمون  بذلها  التي 
الشــعائر احلســينية خالل زيارة 
األربعني والتحديات التي رافقتها 
اعداد  تزايد  يخص  فيما  والسيما 
 الزائرين نســبًة باالعوام املاضية. 

وقــد بــني الكناني ان الشــعائر 
هي يــد اهلل املمدودة لكل الناس 
يثيــر مــن خاللها العقــول الى 
حيــث مائدتــه احلاضــرة وامره 
الــذي مازالــت االرض لــم تخُل 
اليــه ويدلــي عليه.   ممن يدعــو 
الكناني في معرض حديثه  واكد 
على اهمية التواصل بني الهيئات 
واملواكب  وقسم الشعائر سعيا 
الزالــة العقبات التــي قد ترافق 
تلك  خصوًصا  الدينية  املناسبات 

التي ترافقها أمورا اخلدمية.

هيئة مواكب الداعي في ضيافة قسم الشعائر بالعتبتين 
الحسينية والعباسية

أوضحت محكمــة حتقيق الكرخ 
اخملتصة بقضايا النزاهة االجراءات 
التحقيقات  املتخذة الســتكمال 
باالســتيالء  اخلاصة  القضية  في 
وذكر  الضريبيــة.  االمانــات  على 
جمللس  االعالمي  املركــز  مراســل 
القضــاء االعلــى أن "احملكمة قد 
بحق  اضافية  اجــراءات  اتخــذت 
عدد اخر مــن املتهمني من الهيئة 
العامة للضرائب، وأن التحقيقات 
مقصريات  لتحديــد  مســتمرة 
في  ســاهمت  قد  اخــرى  جهات 
تســهيل االســتيالء علــى هذه 
االموال". وأضاف أنه "رغم تشعب 
التحقيقــات في القضيــة اال أن 
احملكمة ركــزت على أهمية حصر 
املبالــغ املالية التي مت االســتيالء 
وقد  عليها متهيــدا الســتردادها 
شكلت جلنة مختصة حلصر املبالغ 
داخل  املوجودة  والعقــارات  املالية 
البلــد وخارجه".  ولفــت إلى أنه 
"في هذا الصدد قد مت وضع احلجز 
االحتياطــي على ما يقــارب )55( 
عقــارا في بغداد، وجــاري التحري 

عن بقيــة العقارات في احملافظات 
االخــرى". وتابــع أنــه مت "وضــع 
عائدة  مالية  اســهم  على  احلجز 
للمتهم وعائلته تقدر قيمتها  بـ 
وسبعة  مائة   )167.650.000.000(
وخمسون  وستمائة  مليار  وستني 
ارصدة  عــن  دينــار، فضال  مليون 
 108.000.000.000( بقيمة  نقدية 
( مئة وثمانيــة مليار دينار عراقي، 
اضافة إلى اســهم تقدر قيمتها 
مائــة   )100.000.000.000  ( بـــ 
مليــار دينار عراقي في احد املوالت 

التجارية في بغداد".

اصدرت محكمة جنايات الرصافة 
عشــر  ملدة  بالســجن  حكمــاً 
اثنني  مجرمــني  بحق  ســنوات، 
لقيامهــم بانتحال صفة ضابط 

في جهاز مكافحة االرهاب. 
االعالمي  املركــز  مراســل  وذكر 
جمللس القضاء االعلى ان "اجملرمني 
اعترفا بقيامهــم بانتحال صفة 

ضابط في جهاز مكافحة االرهاب 
مقابل  الصفة  هذه  مســتغلني 
اخذ مبالغ مالية من املشــتكني 

بحجة تعيينهم".   
واضــاف ان "احملكمــة اصــدرت 
حكمها اســتناداً الحكام القرار 
لســنة  /1و2  اوالً  160/الفقــرة 

."1983

محكمة الكرخ المختصة بقضايا 
النزاهة توضح االجراءات المتخذة 
باالستيالء على االمانات الضريبية

جنايات الرصافة: السجن 
عشر سنوات بحق مجرمين 

لقاءات..

تقرير ..



قال يورغن كلــوب املدير الفني لنــادي ليفربول 
املنافــس في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
إن أي تغيير على مستوى ملكية النادي لن يكون 
له أي تأثير في التزامه االستمرار على رأس اجلهاز 
الفني، واســتبعد إمكانية بيع النادي بعد إعالن 
املالكة  األميركية  ســبورتس  فينواي  مجموعة 

إمكانية بيع حصة من أسهمها.
وكانت مجموعة فينواي ســبورتس التي متتلك 
أيضاً فريق بوسطن رد سوكس املنافس في دوري 
ليفربول  األميركي، اســتحوذت على  البيسبول 
من املالكني السابقني توم هيكس وجورج جيليت 
 342.06( 300 مليــون جنيه اســترليني  مقابل 

مليون دوالر( في 2010.
وقالــت اجملموعة في وقت ســابق من األســبوع 
احلالي، إنها ســتتيح الفرصة لدخول مساهمني 
جدد في ملكية أســهم النادي مبوجب الشروط 
واألحكام الصحيحــة إذا كان ذلك في مصلحة 
ليفربول. وذكر كلوب للصحافيني بعد فوز فريقه 
بــركالت الترجيح على ديربــي كاونتي في كأس 
رابطة احملترفني اإلجنليزية، مساء األربعاء التاسع 
من نوفمبر )تشــرين الثانــي(، "مهما يحدث أنا 
أســتمتع بأســلوب عملنا اجلماعــي مع مالك 

النــادي، لكن إن تغير هذا فإنني ملتزم البقاء مع 
النادي بالتأكيد". "حسب علمي هم يبحثون عن 

مستثمرين وأعتقد أن هذا منطقي".
وفي وقت ســابق من هذا العام أكمل الروســي 
بيع تشيلســي جملموعة  أبراموفيتــش  رومــان 
استثمارية بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال، 
لكن كلــوب يقول إن املوقــف مختلف. وأضاف 
املــدرب األملانــي، "مجموعة فينواي ســبورتس 
تبحث عــن مســتثمرين، املوقف فــي احلالتني 
مختلــف متاماً، كان البد من بيع تشيلســي ألن 

املالك كان في مأزق".
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نشر االحتاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 
)FIFA( علــى موقعه الرســمي دليال 
مفصال عن املعلومات األساسية التي 
يتعني معرفتها عــن نهائيات بطولة 
2022 فــي قطر، والتي  العالم  كأس 
ســتدور مبارياتها الـ64 على مدى 29 
يوما تبدأ يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 
احلالي وتختتم يوم 18 ديسمبر/كانون 
األول املقبل. وأشار الفيفا إلى قائمة 
الالعبني  املشــاركة، وعدد  املنتخبات 

واالستعانة  استدعاؤهم  ميكن  الذين 
بهم في كل مباراة، ومعايير احلســم 
عند التعادل، ومعايير توقيف الالعبني 
بســبب البطاقات امللونة، وغيرها من 
املعلومات املهمة. وبدأ الدليل باملباراة 
االفتتاحية التــي جتمع بني املنتخبني 
ونظيــره  )املســتضيف(  القطــري 
اإلكــوادوري، التي ســتدور رحاها يوم 
20 نوفمبر/تشرين الثاني اجلاري، حيث 
ستكون هذه هي املرة األولى في عمر 

املســابقة الذي يناهــز 92 عاما التي 
ستنظم خالل الشــهور األخيرة من 
الســنة وليس خالل فصــل الصيف 
كمــا جــرت العــادة. وســتحتضن 
قطر هــذه الدورة مــن كأس العالم، 
وستتوزع مبارياتها على 8 مالعب في 
5 مــدن مختلفة، حيث ســيحتضن 
ملعب البيت فــي مدينة اخلور املباراة 
االفتتاحية، في حني ســتدور مجريات 

موقعة النهائي في ملعب لوسيل.

لم يتبق ســوى عشــرة أيام حتى انطالق نهائيات 
كأس العالم 2022 يوم 20 أكتوبر في متام الساعة 
17:00 بتوقيت وســط أوروبا، حيث ستواجه قطر 
اإلكوادور في املباراة االفتتاحية. ويتســاءل الكثير 
من املشــجعني عما سيكســبه الالعبون مقابل 
مشــاركتهم، وما مقدار األموال التي ســيوزعها 
الفيفا.حيــث أعلــن الفيفا أنه ســيوزع أكثر من 
200 مليون دوالر على األندية التي تســمح لالعبني 
باملشاركة في البطولة. في اجملموع، سيوزع الفيفا 
440 مليون دوالر، بحــد أقصى 370 ألف دوالر يدفع 
لكل العب. باإلضافة إلى ذلك، أبلغ الفيفا أن جميع 
األندية التي ظهر فيها املشــاركون خالل العامني 
أيضا على  البطولــة ســتحصل  املاضيني قبــل 

تعويض.
الفائزون بكأس العالم؟

الفائز بكأس العالــم: 42 مليون دوالر )أكثر من 

40 مليون يورو(. الوصيف: 30 مليون دوالر )ما يقرب 
من 29 مليون يورو(.

الفريق صاحــب املركــز الثالث: 27 مليــون دوالر 
)حوالــي 26 مليون يورو(. الفريــق الرابع: 25 مليون 
دوالر )مــا يقرب من 24 مليــون يورو(.احتلت الفرق 
املرتبة اخلامسة حتى الثامنة: 17 مليون دوالر لكل 
فريــق )أكثر من 16 مليون يورو( ؛ 68 مليون دوالر في 

اجملموع.
ترتيب الفرق من التاســع إلى الســادس عشر: 13 
مليــون دوالر لكل فريق )ما يقــرب من 12.5 مليون 

يورو( ؛ 104 مليون دوالر في اجملموع.
الفرق من املركز 17 إلى املركز 32: 9 ماليني دوالر لكل 

فريــق )حوالي 8.5 مليون يورو( ؛ 144 مليون دوالر 
في اجملموع.

قال الصحفــي الرياضــي ماهر حســان اليوم 
الســبت، ان املنتخب الوطني فــوق اجلميع ومن 
ليــس له رغبــة حقيقية في دعمــه نتمنى له 

التوفيق في مكان آخر.
وذكر حســان في مقال له ورد الى "الداعي نيوز"، 
" انــي اقول كلمة والتزم بها اعيدها واكررها أن ) 
املنتخب الوطني ( فوق اجلميع ومن ليس له رغبة 
حقيقية في دعم املنتخب نتمى له التوفيق في 

مكان آخر".
واضاف حسان، "اقول وبكل صراحة هل ان املدرب 
الذي عمل مع منتخب ونادٍ عاملي ميكنه ان يصبح 
حلقة الوصل بــني الوطني وبعــض احملترفني .. 
كيف؟ وانا اعرف متاماً قبل غيري ان هناك عدداً من 
الالعبني احملترفني الذين اذا ما تواجدوا سيصنعون 
فارقــاً كبيراً جداً ومن بينهم "امني الدخيل واميار 
شير و حسني علي الخ .."، ولكنهم حتى اآلن لم 

يصلوا الى حسم موقفهم او القناعة التامة".

واوضح، "وباعتقادي انه ســيحرك املياه الراكدة 
من خالل التواصل املباشــر معهــم ناهيك عن 
العراقية  للكرة  املســتقبلي  املشــروع  توضيح 

والذي يتلخص ببلوغ املونديال املقبل".
وتابع، "وليس من املعيب ان رؤساء احتادات ومدربني 
يتوجهــون لبلدان اوروبية من اجــل اقناع بعض 

الالعبني  كما فعلت )اجلزائر و املغرب و تونس (".

هل تســاءلت يوماً ما هي الســيارات التي يقودها 
موظفو شركات معينة؟ مثالً في أحد األيام، سألت 
موظفة في وكالة مرســيدس إن كانت الشــركة 

سيارات، أم إذا كانوا يقودون فقط تعطيهم 
ســيارات مرســيدس. 
أجابت  ولكنهــا 
موظفة  بأنها 
جميع  مثل 
 ، س لنــا ا
تقود سيارة 
أو  عاديــة، 
ســيارة  أي 
 . هــا يد تر
أيضاً  ويقال 
موظفــي  إن 
ت  كا شــر
ت  ا ر لســيا ا
يحصلــون 

على 

خصم في الشركات التي يعملون فيها، ولكن يقال 
إن األمــر يختلف مع فيراري، إذ مُينع على موظفيها 
شــراء ســياراتهم اجلديدة اخلاصة. فما السبب يا 

ترى؟
تفرض فيــراري شــروطاً على طريقتهــا اخلاصة، 
حتــى إن البعض يقول إن لديها احلق في وضع هذه 
الشــروط، التي قد تبدو لك غير عادلة، ولكنها في 
الواقــع منطقية. إذ مُينع منعاً باتــاً على موظفي 
شركة فيراري شراء سيارة جديدة من فيراري، ولكن 

يستثني هذا الشرط سائقي فورموال 1.
ولكن هل تظن أن سائقي فورموال 1 يحصلون على 
خصم مبا أنهم "ســائقو فورموال 1" لفيراري؟ أنت 
مخطــئ يا صديقي. فتخيل أن هؤالء الســائقون، 
الذين يُّعدون بشــكل غريب موظفون لدى فيراري، 
هم حالة اســتثنائية، لذا يحق لهم شراء سيارة 
فيــراري جديدة، كونهم ســفراء للشــركة، إال أن 

عليهم تسديد ثمنها كامالً من دون أي خصم.
السبب الغريب

كما تعلم، ليس أي أحد يســتطيع شــراء سيارة 
فيراري. وقد تكون أرخص سيارة فيراري يبدأ سعرها 
بحوالي 200 ألف دوالر! وتبيــع فيراري في مارانيلو 
ســنوياً حوالي 8500 ســيارة فيراري. فكم تظن 
ســيبلغ معدل راتب موظف لدى شركة فيراري؟ 
فــي مارانيلو، قد يصل راتب موظف فيراري إلى 
حوالي 60 ألف دوالراً أميركياً في السنة، لذا ال 
أعتقد أن براتبه يستطيع أن يشتري سيارة 
فيراري. ولكن ليس هذا الســبب الرئيسي، 
إذ أن الشــركة بحد ذاتها متنعه من شراء 
ســيارة فيراري جديدة، وذلك ألنها تعطي 
األولوية إلــى زبائنها، وباألخص القدامى 
املسؤول  وبحسب  وســفرائها.  منهم، 
التجاري للشــركة في مارانيلو، يفوق 
الطلب ســنوياً على ســيارات فيراري 
كمية اإلنتــاج التي تعــّد محدودة. 
لذا تعطــي الشــركة األولوية إلى 
عمالئها، ومتنع موظفيها من شراء 
فيراري مــن املصنــع، إال إذا كانوا 
1، كــون هؤالء  ســائقي فورموال 
األخيرين سفراء للعالمة التجارية، 

وقد يبدو السبب منطقياً.

حتدث ليونيل ميسي، جنم منتخب األرجنتني، عن مشواره 
في بطولة كأس العالم التي شــارك فــي نهائياتها 5 

مرات أعوام )2006، و2010، و2014، و2018(.
وقال ميســي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" 
اإلســبانية: "أريــد التعلم مــن نســخ كأس العالم 
السابقة.. في النســخة األولى كنت صغيرا جدا.. لقد 
استمتعت بها وفي نفس الوقت كان لدي براءة وغضب 

من الرغبة في اللعب، والرغبة في تقدمي املزيد".
وأضاف: "في نسخة 2014 قدمنا أداء جيدا، وكانت جتربة 
ال تنسى، إذ اســتمتعت بها كثيرا، وأصبح من الواضح 
لي أكثر من أي وقت مضى أن الشــيء الرئيسي واألهم 
هو أن نكون مجموعة قوية ومتحدة، ألن ذلك على املدى 

الطويل يقودك إلى حتقيق الهدف املهم".
وتابع: "اليوم أشــعر بالكثير من أوجه التشابه بني هذه 
اجملموعــة من الالعبني واجملموعة التــي كانت لدينا في 

2014.. يبدو األمر مشابها جدا بالنسبة لي".
واختتم: "االهتمام باجملموعة والقــوة الذهنية لها أمر 
مهــم للغاية، كما أنني تعلمت كيف أبدأ كأس العالم 
بشــكل جيد وأن الفوز باملباراة األولى شــيء أساسي 

ومييزك كثيرا في بقية كأس العالم".

أعرب واين روني، الهــداف التاريخي للمنتخب اإلجنليزي 
لكــرة القدم، عــن أملــه أن يحطم هــاري كني رقمه 
القياسي خالل منافسات بطولة كأس العالم. ويشارك 
كني في البطولة ولديه 51 هدفا مع املنتخب اإلجنليزي، 
بفارق هدفني خلف روني. وبعد أن ســجل 6 أهداف في 
املونديال الذي أقيم في روســيا قبل أربعة أعوام ليفوز 
بلقب هداف البطولة، ســيكون كــني واثقا من تخطي 

رقم روني في قطر.
وبينما يتمنى آخرون أال تتحطم أرقامهم القياســية، 
دعم رونــي بقوة كني لتحطيــم رقمه. وقــال لـ"تاك 
ســبورت": أنا ســعيد له، أعتقد أن ســيحطم رقمي. 

أعتقد أنه سينهي مسيرته مسجال 70 هدفا.
وأضاف: هو يســتحق ذلك للعمل الذي يقــوم به. إنه 
شــرف كبير أن يكون الرقم القياسي مسجال باسمي، 
ولكن األرقام القياســية موجودة ليتــم حتطيمها، وال 

ميكنني التفكير في أفضل من كني لتحطيم الرقم.
وأضاف: أمتنى أن يحطمــه في بطولة كأس العالم، ألن 

هذا يعني أنه يقوم بعمل جيد للمنتخب اإلجنليزي.
ويستهل املنتخب اإلجنليزي حملته في البطولة مبواجهة 
منتخب إيران يوم 21 نوفمبر، ثم يواجه منتخبي أميركا 

وويلز في اجملموعة الثانية.

انضــم مهاجم بايرن ميونيخ األملاني ســاديو ماني إلى 
تشــكيلة منتخب السنغال التي ســتخوض نهائيات 
كأس العالــم 2022 لكرة القدم التي تبــدأ فعالياتها 
الشهر احلالي في قطر، على رغم مخاوف تتعلق بلياقته 
البدنيــة بعد تعرضه إلصابة خــالل اللعب لفريقه في 

وقت سابق من األسبوع احلالي.
وأصيب ماني )30 ســنة( الذي لعب دوراً محورياً في فوز 
منتخب بــالده بكأس األمم األفريقيــة وتأهله لنهائيات 
كأس العالم في الساق اليمنى خالل فوز النادي البافاري 
في الدوري احمللي بنتيجة )6-1( على فيردر برمين، ومن ثم 
سيغيب عن مواجهة فريقه املقبلة مع شالكه مطلع 

األسبوع املقبل.
لكن املدرب أليو سيســيه ضم جنــم الفريق املميز إلى 
التشــكيلة املكونة من 26 العباً، والتي أعلن عنها في 
مؤمتر صحافي فــي دكار، اجلمعة 11 نوفمبر )تشــرين 
الثاني(، قائالً إنه على ثقة بقدرة ماني على التعافي قبل 

البطولة.
وأضاف سيســيه "هذه أخبار طيبة جــداً، واآلن أمامنا 
فرصــة للعمل علــى جتهيــزه للبطولــة، اآلن أمامنا 

أسبوعان للمتابعة ورؤية مستوى االستجابة للعالج".

فيفا يعلن المعلومات األساسية عن كأس العالم 2022 
في قطر.. تعرف عليها

كلوب يؤكد استمراره في ليفربول وسط 
احتمالية تغيير الملكية

كم من المال سيجني الالعبون في كأس 
العالم 2022؟

ماهر حسان: َمن ليس له الرغبة في دعم 
المنتخب نتمنى له التوفيق في مكان اخر

لماذا تمنع فيراري موظفيها من شراء 
سيارة… فيراري؟

ميسي: أعيش أجواء 
مونديال 2014

روني: أتمنى أن يحطم 
هاري كين رقمي

ساديو ماني يتصدر قائمة 
السنغال في كأس العالم 

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، األربعاء، معلومات 
تتعلق بقــرار اعتزاله عالم الكرة، واهتمام نادي باريس ســان 

جرمان بضمه.
وقال رونالدو في ملف خاص عنه نشــرته صحيفة "ليكيب" 
الرياضية الفرنسية، إنه خاطر بترك ريال مدريد لالنضمام إلى 

يوفنتوس منذ 4 سنوات.
وعّبر رونالدو في حديثه للصحيفة الفرنسية عن خيبة أمله 

بسبب عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية عام 2018.
وأضاف: "جازفت باجمليء إلــى تورينو. لقد غيرت ثقافة النادي 
والدوري وكرة القدم. لقــد خاطرت، وتلك اخملاطرة، جعلتني ال 

أفوز بجائزة الكرة الذهبية في 2018".
وتابع: "اتخذت وقتها قرارا، إذا فاز ميســي بالكرة الذهبية في 

2018، ســأرحل عن عالم كرة القدم"، وفقمــا نقلت صحيفة 
"ماركا" اإلسبانية.

ولــم يفز ميســي وال رونالدو باجلائزة عــام 2018، حيث حصل لوكا 
مودريتــش على اجلائزة بعد أن قاد كرواتيــا إلى نهائي كأس العالم في 

روسيا بذات العام.
اهتمام سان جرمان بـ"الدون"

أكد رونالدو بحسب "ليكيب" أن ســان جرمان ال يزال مهتما باحلصول على 
خدماتــه. وأوضح: "أعلم أن الباب مفتوح. أرى نفســي ألعب مبلعب ســاحة 

األمراء أمام 50 ألف مهاجر برتغالي. سيكون األمر رائعا".
وجهة رونالدو املستقبلية

وربطــت صحيفة "مــاركا" أواخر أكتوبر املاضي بني شــراء 
رونالدو منزال باهظ الثمن في البرتغال، بإمكانية عودته للعب 

في صفوف نادي "سبورتينغ".
وذكرت الصحيفة أن رونالدو اشــترى منزال فاخرا في البرتغال 
مقابل 11 مليون دوالر، ســيعمل على إعــادة تصميمه بحيث 

ترتفع قيمته إلى 21 مليون دوالر.
وأشارت "ماركا" إلى أن شــراء رونالدو لهذا املنزل مرتبط مبا تردد 
عن رغبة "الدون" بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد اإلجنليزي، 
مرجحة أن يكون نادي "ســبورتينغ" وجهتــه القادمة، علما بأنه 

الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية.
رونالدو على رادار ناد إيطالي

بحســب تقرير لصحيفة "الصن" البريطانية، الشــهر الفائت، فإن 
رونالدو منفتح على فكرة العودة للعب في الدوري اإليطالي.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر مقربة من رونالدو، أكدت أن مستشاريه 
بحثوا عن فرصة له في أندية تشلســي ونيوكاســل وأرسنال. ولفت 
املصدر إلــى أن نابولي هي الوجهة األكثر ترجيحــا لرونالدو، ألن النادي 
يعتقد بقدرة الالعب البرتغالي على مســاندة الفريق للمحافظة على 

صدارة الدوري اإليطالي ودعم مسيرته في دوري أبطال أوروبا.
وبــنّي أن العقبة تكمن في قدرة نابولي علــى تلبية األجر الذي قد يطلبه 
رونالدو، حيث أنه يتقاضى حاليا 360 ألف إســترليني أسبوعيا، بينما ينال 
البولندي بيوتر زيلينسكي 90 ألف إسترليني أسبوعيا، وهو الالعب األعلى 

أجرا في الفريق اإليطالي.

"اعتراف مثير" من رونالدو 
بشأن ميسي..

 وباريس سان جرمان

نجوم
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رست ســفينة "إم إس سي ورلد 
يوروبا" التي تعــد أول فندق عائم 
في العالم، في ميناء الدوحة، بعد 
رحلتها الطويلة التي انطلقت في 
31 أكتوبراملاضي، من أجل الوصول 
إلى قطر، قبل انطالق منافســات 
بطولــة كأس العالــم 2022 في 

العشرين من الشهر احلالي.

وتعد ســفينة "إم إس سي وورلد 
أول فندق عائم مبواصفات  يوروبا"، 
خاصــة ملشــجعي مونديال قطر 
كونهــا  إلــى  باإلضافــة   ،2022
مصنفة من فئة 5 جنوم في قطاع 
الفنــادق، ما يعني أنها ســتقدم 

الرفاهيــة جلميــع اجلماهير، التي 
حجــزت غرفها اخلاصة فــي أيام 

البطولة.

وتضــم الســفينة 2,626 كابينة 
وأكثــر من 40 ألف متــر مربع من 
املســاحات العامة، كمــا تواكب 
أحــدث املعاييــر احلديثــة علــى 
واملمارسات  التكنولوجيا  مستوى 

الصديقة للبيئة.

وتتسع السفينة ألكثر من 6 آالف 
شــخص على متنها، كمــا أنها 
حتتوي على محالت للتســوق و13 

مكانًا مخصًصا للطعام.

تدعي دراســة وجــود ”وصفــة“ لتهدئة 
الطفــل للنوم، وهي بســيطة بشــكل 
 RIKEN مدهش. ويدعي باحثون من مركز
لعلــوم الدماغ في اليابــان أن احليلة هي 
حمل الرضيع بني ذراعيك ملدة 5 دقائق، ثم 
اجللوس معه بني ذراعيك ملدة 8 دقائق، قبل 

وضعه في سريره.
وذكــرت كومي كورودا مؤلفة الدراســة: 
”بالنســبة للكثيريــن، نحن نولــي أمرًا 
بديهًيا ونستمع إلى نصائح اآلخرين بشأن 
األبوة واألمومة دون اختبار األساليب بعلم 

متشدد“.
وأضافت كورودا: ”لكننا نحتاج إلى العلم 
لفهم ســلوكيات الطفــل ، ألنها أكثر 

تعقيًدا وتنوًعا مما كنا نظن“.
في الدراســة، شــرع الباحثون في إيجاد 
”يعاني  الليلي، وقالت كورودا:  للبكاء  حل 
الكثيــر من اآلباء من بــكاء األطفال أثناء 
الليــل، هــذه مشــكلة كبيــرة، خاصة 
بالنســبة لآلباء عدميي اخلبرة، والتي ميكن 
أن تؤدي إلــى إجهاد الوالديــن وحتى إلى 
ســوء معاملة الرضع في عدد صغير من 

احلاالت“.
والعديــد من الثدييــات التي تعيش على 

االرتــكاز – تلك التي ولــدت في حالة غير 
ناضجــة وغير قادرة على رعاية نفســها 
– لديهــا رد فعل فطري للبكاء يســمى 

استجابة النقل.
على سبيل املثال، تلتقط الفئران والكالب 
والقــرود أطفالهــا الصغــار وتبــدأ في 

املشي، مما يتسبب في نوم الرضيع. وافترض 
الباحثون أن اســتجابة النقل قد تساعد 
أيًضا في تهدئة الرضــع. والختبار صحة 
ذلك، قارن الفريق 21 رضيًعا يبكون حتت 4 
شروط – حتتجزهم أمهاتهم، أو حتتجزهم 
أمهاتهم اجلالســات، أو مســتلقون في 

ســرير أطفال، أو مســتلقون في ســرير 
أطفال هــزاز. كشــفت مالحظاتهم أنه 
عندما كانت األم تسير وهي حتمل الطفل، 
هدأ الطفل الباكي وتباطأ معدل ضربات 
قلبه خالل 30 ثانيــة فقط، ولوحظ تأثير 
مماثل عندما ُوِضع الرضيع في ســرير هزاز، 
وعندما حملت األم الطفل أثناء جلوسها، 
أو وضعــت الطفــل في مهد، لــم يهدأ 

الرضيع.
ويشــير هذا إلى أن احلمل وحده ال يكفي 
لتهدئــة رضيــع يبكي ، وبــدالً من ذلك، 
هناك حاجة إلى احلركة لتفعيل استجابة 

النقل.
وعلــى وجه اخلصوص، وجــد الباحثون أن 
التأثيــر كان أكثر وضوًحا عندما اســتمر 
5 دقائق، توقف  اإلمســاك واملشــي ملدة 
خاللها جميع األطفال عــن البكاء ، ونام 
نصفهم. وعندمــا حاولت األمهات وضع 
الفراش، استيقظ أكثر من  أطفالهن في 

ثلثهم في غضون 20 ثانية.
وبــدالً من ذلــك، يقتــرح الباحثــون أنه 
يجب على األمهات االســتمرار في حمل 
أطفالهن قبل وضعهم، حتى لو بدا أنهم 

في نوم عميق.

جنح شــخص من والية كاليفورنيا في انتزاع 
اجلائزة الكبــرى ليانصيب "باوربول" األميركي 
التــي بلغــت قيمتهــا رقما قياســيا عامليا 
هــو 2.04 مليــار دوالر، وفق مــا أعلنه املوقع 

اإللكتروني الرسمي للشركة املنظمة.
وجتاوزت قيمة اجلائزة ملياري دوالر بعدما تراكم 
املبلغ خالل أشــهر لم يتمكن فيها أحد من 

الفوز.
وبيعت البطاقة الفائزة في متجر ميلكه رجل 
من أصل ســوري فــي مدينــة ألتادينا بوالية 

كاليفورنيا.
وأوضحت الشــركة املنظمــة لليانصيب أن 
تذكرة واحدة فحســب في كل أنحاء الواليات 
املتحــدة تطابقت مع األرقام اخلمســة التي 
أسفر عنها الســحب، وهي 10 و33 و41 و47 

و56 و10 للرقم اإلضافي "باوربول".
وفي تغريدة على تويتر أمس الثالثاء، أشــارت 
هيئــة اليانصيب في كاليفورنيا إلى أن الفائز 
هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرا 
بواســطة اليانصيب، الفتة إلــى أن البطاقة 

الفائزة بيَعت في "جوز ســيرفيس سنتر" في 
ألتادينا، وهو متجر فــي محطة للمحروقات 
ميلكه جو شحيد )سوري األصل(، وحصل على 

عمولة بقيمة مليون دوالر.
جو شــحيد الذي بيعت البطاقة الفائزة في 

متجره )رويترز(
ويتعــني علــى الفائــز باجلائــزة االختيار بني 
 30 تســلمها كاملة ولكن مقســطة على 
قســطا خالل 29 عاما، أو دفعــة واحدة، وفي 
هذه احلال ال يحصل ســوى على 997.6 مليون 

دوالر، وفقا لشركة "باوربول".
وحتى ليلــة االثنني لم ينتج عن 40 ســحبا 
متتاليــا أي فائز باجلائزة الكبــرى، مما أدى إلى 
ارتفــاع قيمتها التراكمية إلــى مبلغ مذهل 

يزيد على ملياري دوالر.
ولم تكن فرصة الفوز باجلائزة تتعدى نســبة 
واحد علــى 292.2 مليونا، مــع العلم -على 
ســبيل املثــال واملقارنة- أن احتمــال إصابة 
شخص بصاعقة هو واحد على مليون، حسب 

بيانات السلطات الصحية األميركية.

باكيــر، خبيرة  روكســانا  الدكتورة  أعلنــت 
التغذيــة األمريكيــة، أن تنــاول القهوة مع 
الطعام، ميكن أن يؤدي إلى نقص عنصر احلديد 

في الدم.

ووفقا لها، تظهر أعــراض نقص احلديد على 
شكل شحوب اجللد والضعف وضيق التنفس 
والدوخة، وسبب ظهور هذه األعراض هو قلة 

إنتاج اجلسم خلاليا الدم احلمراء.
وتضيف، ميكن أن تسبب القهوة تفاقم نقص 
احلديد في الدم عند تناولها مع وجبة الفطور 

في الصباح أو الغداء.
وتقول: "حتتوي القهوة على مادة البوليفينول 
)حمض الكلوروجينيــك( التي متنع امتصاص 

احلديد في اجلسم".
وتضيف، هذا ما أكدته الدراسات، حيث اتضح 
للباحثني أن امتصاص احلديد ينخفض من 90 
إلى 40 باملئة عند األشــخاص الذين يتناولون 

القهوة مع وجبة الطعام.
وتنصــح اخلبيرة، بتناول القهــوة بعد مضي 
على األقل 30 دقيقة على تناول وجبة الطعام. 
ملنع حصول نقص في احلديد باجلسم، كما أنه 
ال يحبذ تناول القهوة على معدة فارغة. كما 
أن تناول القهوة قبل ساعة من تناول الطعام 

يسبب سوء امتصاص احلديد أيضا.

مت اســتخدام الزجنبيــل علــى نطاق واســع 
منذ القرن الســادس عشــر فــي العديد من 
األدويــة التقليدية في جميع أنحــاء العالم. 
لألمــراض  كعــالج  الزجنبيــل  ويســتخدم 
 الشــائعة مثل الغثيان، واأللم، والقيء. ]1،5[

ميكن أن يساعد الزجنبيل في تخفيف الغثيان 
والقيء لألشخاص الذين يخضعون للجراحة، 

والغثيان املرتبط باحلركة، أو احلمل،
 أو العالج الكيميائي. كما ميكن أن يكون له فعالية 
 في محاربة بعض أنواع الســرطانات. ]1،2،4[

ويعتبــر الزجنبيــل أيضــاً مســكناً فعــاالً 
لــآلالم، حيث أنــه ميتلك خصائــص مضادة 
قــد  أنــه  كمــا  واألكســدة.  لاللتهابــات 
يســاعد في تقليل األلم وزيــادة احلركة لدى 
]1،5[ املفاصــل.  بالتهــاب  املصابني   األفــراد 

يعتبــر الزجنبيــل آمناً عند تناولــه عن طريق 
الفم كمكمل غذائي، إال أنه ميكن أن يتسبب 
ببعض اآلثار اجلانبية اخلفيفة، ومنها اإلسهال، 
واحلموضة املعوية، وعــدم الراحة في البطن، 
 والغازات، خاصة عنــد تناوله بجرعات كبيرة

أول فندق عائم يصل قطر ويستعد الستقبال الجماهير في المونديال

علماء يتوصلون لطريقة إيقاف األطفال الرضع عن البكاء

خبيرة تغذية اميركية تكشف مخاطر تناول اشترى البطاقة من بقال سوري..
القهوة مع الطعام

"هوجون"  مؤسســة  تقرير  يدل 
 )"HuRuN REsEARcH INstItutE"(
لألبحــاث على أن رجــل األعمال 
الصينــي جون شانشــان، الذي 
 "NoNgFu spRINg" ميلك شــركة 
قائمة  يتصــدر  املعبأة،  للميــاه 

أغنى أغنياء الصني.
وذكر التقرير أن جون شانشان )68 
أغنياء  أغنى  قائمة  يتصدر  عاما( 
الصني للعام الثاني على التوالي. 
ثروته  ازدادت  املاضي  العام  وخالل 
بنسبة %17 لتبلغ 65 مليار دوالر.

واملرتبــة الثانية في هذه القائمة 
عاما(،   39( إميــني  جــان  يحتلها 
 "BytEDANcE" شــركة  مؤسس 
 ."tIKtoK" تطبيــق  متلــك  التي 
انخفضت  املاضي  العــام  وخالل 
ثروته بنسبة %28 لتبلغ 35 مليار 

دوالر.
عاما(،   54( يويسيون  ويحتل جني 
"ملــك البطاريــات" ومؤســس 
أكبر مصنــع صيني خلاليا الوقود 
 "cAtL" أيون  الليثيوم  وبطاريات 
املرتبة الثالثة فــي القائمة بعد 
العام  ثروتــه خالل  انخفضت  أن 
املاضــي بنســبة %28 إلى 32,9 

مليار دوالر.
أما مؤسس أكبر شركة اإلنترنت 
الصينية "ALIBABA gRoup"، جيك 
ما )58 عاما(، الــذي كان يتصدر 
قائمــة أغنى أغنيــاء الصني في 
القائمة من  2020، فنزل في  عام 
 2021 عام  في  اخلامســة  املرتبة 
إلــى املرتبة التاســعة في العام 
اجلــاري. وانخفضــت ثروته خالل 
العام املاضي بنســبة %29 لتبلغ 

25,7 مليار دوالر.
 "HuRuN" وتــدل معلومات          
أيضا على أن عدد الصينيني الذين 
جتاوزت ثروتهــم 10 مليارات دوالر 
في عام 2022، انخفض مبقدار 29 
شخصا.   56 إلى  ليصل  شخصا 
كمــا انخفض العــدد اإلجمالي 
ألصحــاب املليارات مبقــدار 239 
946 شــخصا.  ليبلغ  شــخصا 
وانخفض عدد األشــخاص الذين 
تتجاوز ثرواتهم 5 مليارات يوان )أي 
حوالي 710 مليون دوالر( بنســبة 
أشــخاص.   1305 ليصــل   11%
اإلجمالية  ثروتهــم  وانخفضت 
خالل العام املاضي بنســبة 18% 

لتبلغ 3,5 تريليون دوالر.

أفــادت وكالة "رويتــرز"، بأن ثروة 
رجل األعمــال األمريكــي إيلون 
ماســك، تراجعت 70 مليار دوالر 
منذ التقارير األولى عن استحواذه 

على موقع "تويتر" في أبريل.
ووفقــا للوكالــة، تقــدر ثــروة 
ماســك حاليا بنحو 194,8 مليار 
بانخفاض  يرتبــط  ما  وهو  دوالر، 
لتصنيع  شــركته  أسهم  سعر 
"تسال".  الكهربائية  الســيارات 
يخشــى  الوكالــة،  وبحســب 
املستثمرون من أن ماسك ال يولي 
اهتماما كافيا ألعماله في مجال 
بسبب  الكهربائية،  الســيارات 

شرائه ملوقع "تويتر"، بينما تتزايد 
املنافســة في هذا القطاع. وفي 
ماسك صفقة  أنهى  أكتوبر،   27
مليار   44 بقيمة  "تويتر"  شــراء 
دوالر، ووفقــا للوثائق املنشــورة 
بيانات  أكتوبر، في قاعدة   31 في 
جلنــة األوراق املاليــة والبورصات 
األمريكية، فإن ماســك سيقوم 
بحــل مجلــس إدارة الشــركة 
مباشرة بعد شــرائها. وبحسب 
صحيفة "بلومبرغ"، طرد ماسك 
العديد من أعضاء إدارة الشركة، 
ويخطط خلفض عــدد املوظفني 

مبقدار النصف تقريبا.

المياه تحول مليارديرا إلى 
أغنى األغنياء في الصين

وسائل إعالم: ماسك يخسر 70 
مليار دوالر بعد شراء "تويتر"

أعشاب طبية..
الزنجبيل

أميركي يفوز بجائزة يانصيب قيمتها ملياري دوالر

زقورة أور األثرية يف محافظة الناصرية صور من بالدي ..


