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فــيــمــا بــيـنــهم يــقــولــون (نــأخـذ
راحتنـا) وهي عبارة غـامضة قد

تعني الشيء الكثير!
Í—u « d² dJ «

هـو السـائق (ابـو زينب) تـعرفت
عــلـيـه مـصــادفــة يــحب احلــيـاة
عـــــلى الـــــرغم مـن وجــــود حــــزن

عميق في داخله!
 فــهــو اب لـــثالث بــنــات واحــدة
مـــنــــهن (مـــخــــطـــوفـــة) واخـــرى
(مـهـاجـرة) والـثـالـثـة (مـكـافـحة)
تــعـمل فـي الـتــعـلــيم والــتـربــيـة
زوجــتـه (ام زيـــنب) مـــتـــفـــهـــمــة
لـــــوضـع زوجـــــهـــــا وحتــــاول ان
تــســايــره لــتــخــلق الــبــهــجــة له
والــسـعـادة قـدر االمـكـان كـأنـهـا
تقول مع نفسـها "يعجب الرجال
ن يـــــدلـــــلـــــهم ويـــــطـــــيــــعـــــهم
ويــيـتـعـدون عن  امـرأة الـكـنـديـة

الـــقـــويـــة " تـــعــــرفت عـــلى هـــذه
الـعـائــلـة الـسـوريـة واعــجـبـتـني
طـــريــــقـــتـــهـم في الـــتــــعـــامل مع
ـعـيـشـة في مــصـاعب احلـيـاة وا

سوريا! 
ابـو زيـنــــــــب يـحب (الـفـرفـشـة)
يغـني ويرقص احـيانـا ويضحك
مــــنـــفـــــــــــــــعال مع الــــفـــكــــاهـــة

العراقية!
 هـو يـعـرف كـيف يـقـابـل احلـياة
ـصــائب لم تــكــســره ا بــصــدره 
هــــنـــاك طـــبـــــــــــاع يـــصـــعب ان

تنكسر!
عـــنــده مـن يــعـــيــنـه (زوجــته) ام
زينب (صديقا مخلصا وعظيما)
طــريـقــته بـالــكالم  فـيــهـا مــنـهج

تعليمي!
 يـجــبـرك ان تــســتـمع له وتــركـز
مــعه فـهـو مع كل جــمـلـة يـريـدك

ان تـــردد الــكـــلــمـــة او الــعـــبــارة
االخـــيــــرة مــــثال يــــقــــول :- انـــا
شوفـير مـا اتدخل بـقراراتك وما
يـهــمـني غـيــر (اجـرة الــتـكـسي)
ويـــســــتـــدرك قــــائال :- شــــو مـــا

يهمني? 
عـلـيك ان تـردد الـعـبـارة االخـيرة
(غــيــر أجــرة الــتــكــسي) وهــكــذا
يــدور احلـوار بـ وبــيـنه حـتى
اصبحت احفظ الكلمات االخيرة
وهـــذا هـــو لـــغـــرض تـــرديـــدهـــا
الــنـمــوذج (الـكــركــتـر الــسـوري)
الـذي ســوف اقـضي بـاقي االيـام
ـناطق معه لـلذهـاب الى بعض ا
الــتـاريـخـيــة واالثـريـة . شـو الى
ايـن اذهب مـــــعه ? عـــــلــــيـــــكم ان
ـناطق الـتاريـخية ترددوا (الى ا

واالثرية)!
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ــة احــنه اخــوة) و(والـله و(يــا ز
) جتـعلك تـرتاح نـحب العـراقيـ
لـهم نفـسيـا وتـندمج مع الـشعب
السوري وتتـعاطف مع همومهم
وفـعال قـد تـتعـرف عـلى الـشـعور
الـقومي فـي سوريـا اكـثر من اي

بلد عربي آخر.
w½U ½« d² —U

الـبـعض يـرفض بـشكـل قاطع ان
يـسـافـر (وحـيـدا) ألنه يـعـتـقد ان
السفر بحاجة الى (رفقة) وحتى
لـو كـان رفــيق الـسـفــر (احـيـانـا)
مـزعـجـا فـهــو افـضل من الـسـفـر
وحـده! انــا شــخـصــيــا ال اعـاني

سألة!  كثيرا هذه ا
اذا كـان مـعي رفـيق لـلسـفـر فـهو
االفـــضل ولــكن لـــيس الى درجــة
ان الـــغي ســفـــري لــعـــدم وجــود
شــــخص مـــعـي! وفي اكــــثـــر من
رحــلــة تــعـــرضت الى الــلــوم من
اخـــواني او بــــعض اصـــدقـــائي
ــــرة وقـــبـل ســـفــــري الى هــــذه ا
دمشق تذكرت اجلميع وابلغتهم
ــوعــد الــرحــلـة قــبـل فـتــرة من
الـزمن لـكن جـميـعـهم كـانت لهم
(ظـــــروف واعـــــذار واســـــبـــــاب )
جــعــلــتــهم ال يــســافــرون مــعي 
وبـــذلـك تـــخــــلــــصت من  فــــقـــرة
العتاب واللوم في هذه الرحلة!
حــيـنــمـا تـســافـر مــنـفــردا يـكـون
ـا عـنـدك فـرصـة لـلـتـأمل اكـثـر 

تكون مع االخرين! 
ـتـابـعـة بـعض احلـاالت وتـبـدأ 
اذج االنـسـانيـة وتـنـجـذب الى 
(كــاركــتـــرات) تــبــقى عــالــقــة في

ذهنك وخيالك.
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مـجمـوعتنـا من الـشبـاب العزاب
غــادر الــفــنــدق الــذي نــقــيم فــيه
بــالـــســيــدة زيــنـب وذهــبــوا الى
مـنـطـقـة "بـاجلـرمـانـا" يـؤجـرون
ـبـلغ ال يــتـجـاوز شـقــقـا هـنــاك 
 50 دوالرا يومـيا يتـقاسمـونها

يـكونـون حـذرين بـالتـعـامل معك
ألنك (غــريب) ! في دمــشق يـزول
هـذا احلـاجـز سـريـعـا! فـعـبـارات
الــتــرحـــيب (ربي مـــحي اصــلك)
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كـانـيـة  تـرفـض الـذاكرة أن ـسـافـات الـزمـنـيـة  أو ا مـهـمـا تـبـاعـدت ا
كن أن يطويها النسيان  تشيخ  أوتكبر فتمسح أحداثا معـينة   ال 
 أو أن تتعمد جتاوزها  ألنها شكلت محطات مهمة في حياة الشعوب
  والذاكرة اجلـمعيـة االنسانـية  وإنتقـالة نوعـية في واقعـها  من حال
الى أخرى  سـلبـا أو إيجـابا .. وهذا مـا ينـطبق عـلى ثورة  23 يوليو
اخلـالـدة  الـتي تــمـر ذكـراهـا  الــسـادسـة والـسـتــ هـذه االيـام  الـتي
ـستوى أو يفـوق حالها تعيش فيـها االمة حتـديات كبيـرة  ومشاكل 

قبل الثورة ...
وفي ذكرى  هـذه الـثورة الـتي تـعد في نـظـر اجلمـيع (مـؤيد ومـعارض)
دها يد نطقة   من االحداث التاريخية الكبرى في الـعالم  وليس في ا
ـية وال سـيـما في اسـيـا وافريـقـيا .. العـون الى  حـركات الـتـحـرر العـا
هنـاك من يتـسـاءل .. هل انتـهى زمن الثـورات  وإخـتفى دور الـعسـكر
طلوب  وهل حتتاج الدول في ضوء حالة في قيادة عمليات التغيـير  ا
الـفــوضى  والـتـراجـع الـتي تــعـيـشــهـا  أو مــسـتـوى الــتـحــديـات الـتي
تواجـههـا  الى إنضـباط الـعسكـر وقوته  بـعد أن كـانت أغلـب الثورات
يقوم بها العسكر الذين  كانوا هم يتولون أيضا عملية البناء ومسيرة
الـبالد  عـمــومـا  عـلى غــرار جتـربـة عـبــد الـنـاصــر مـثال   ولـذلك هم
ا يتحملون مسؤوليـات جسيمة في التطوير والـتغيير نحو االفضل ر

تكون أكثر خطورة من عملية  قيام الثورة نفسها ..
وفي كل االحوال ال تـزال ثورة  23 يولـيـو محل جـدل كـبيـر الى الـيوم
وستبقى  كـذلك   وهذا من  عوامل قيـمتها  سـواء في  أحداثها  أم
االدوار الـتي قـامت بـهـا رمـوزهـا واخلـالفـات الـتي نـشـأت في مـسـيـرة
ــا في ذلك حــول عـبـد الــنـاصــر نـفـسـه صـاحب االجنـازات الـثـورة  
الرائعةاخلالدة التي ارتبطت باسـمه  مثل تأميم قناة السويس   التي
تـصـادف  ذكـراهـا الـيـوم  - في الـســادس والـعـشـرين من يـولـيـو عـام
 ? - 1956 وأثارت غضب  دول الغرب  وهجوم اعالمه   حيث علق
 (انتوني ايدن) رئيس الوزراء البريـطاني  الذي كان  غاضبا  من عبد
ـئة من أسـهم القـناة وقـال عنه النـاصر الن بالده كـانت تمـتلك  45 با
(لقد ذهب بـعيدا   لـقد فقـد صوابه والبد ان نـعيده الـيه ... لقد وضع
كن أن تنسى مـلحمة بناء السد صري إصبعه على رقبتـنا) كما ال  ا
ـصريـ والـدفـاع عن الـطـبقـة الـفـقـيرة  ولم العـالي   وتـغـيـيـر واقع ا
يتـغيـر احلـال في االنتـكاسـات  فـينـفض  التـأيـيد  حـوله  والدعم له 
ا كانت  نكسة حزيران أكثر تعبيرا عن التالحم ب  عبد الناصر ور
والـشـعـب   فـصـار  مــزا لـلـتــحـالف بـ كـل الـطـبــقـات عـنــدمـا جتـمع
ـعارضـون) حوله في رفض االستـقالـة بعد نـكسـة حزيران ؤيدون وا ا
سؤولية  وبذلك مباشرة  عندما صـارح الشعب باحلقيقـة  وحتمل ا
ـــعــروفــة  في الــتــهــرب مـن االنــتــكــاســات والــهــزائم غــيــر الــقــاعــدة ا
ـة تـولد يـتـيـمة بال أب  امـا االنـتصـار فـله آباء ومضـمـونهـا (أن الـهز

كثيرون) وبذلك ولدت نكسة حزيرن ولها أب كما يقال ... 
إعتـرف بـشــجـاعة وفـرســـيـة أن الهـــزيـة كـانت لـلنــــظـام  و يـتحـمـلـها

الرأس .. 
ســــيـرات الشـــعـبية العـفوية عنـوانا  للـتـــمسك بعـد الناصر وعدت ا
ــة  وكـانت  هي وقـيــادته  بــدل أن حتـاســبه اجلـمــاهــيـر عــلى الـهــز
اخلـطوة االولـى في انـتصـار اكـتـوبـر الـــــــعـظـيم   والـعـبـور اخلـالد 
وجنـاح حـرب االسـتــــنـزاف الـتي قــادهـا عـبـد الــنـاصـر بـعــد الـنـكـسـة

مباشرة ..  
 وإذا ما تغيـرت اليوم الـوسائل للـتغيـير من خالل اجلمـاهير  ودورها
الفاعل سـواء من خالل صنـاديق االنتـخابات أم  الـرفض والتـظاهرات
واالحتـجـاجات  واالعـتصـامـات التي تـصل الى  مـسـتوى الـثورات في
طلوب   ناهيك عن مختلف وسائل التعبير االخرى  احداث التغيير ا
لـكن احلــاجـة الى الــقـائــد  تـبــقى واحـدة   وقــائـمــة في كل الــعـصـور

واالزمان ...
وهنـا يكـمن  الفـرق ب الـقائـد عندمـا يكـون بعـنوان رئـيس   واحلاكم

عندما يكون موظفا بعنوان رئيس ..
وشتان ب االثن ...

 } } } }
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 من جـمـيل مـا قـرأت ... (تـقـضي االغـنـام عـمـرهـا
خــائــفــة مـن الــذئـــــــب  في حـــ يــأكــلـــــــــهــا

الراعي ..) ...
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لـقـد أدى أسـتـخـدام نـظم مـعـاجلـة الـبـيـانـات إلـكـتـرونـيـا إلى تـغـيـيـر
ملموس في وظيفة احملـاسب حيث أدت إلى انخفاض مقدار الوقت
والـعـمل الـروتيـني الـذي كان يـقـضـيه يومـيـا في عمـلـيـات التـسـجيل
الـيـدوي للـمـعـامالت االقـتصـاديـة حـيث يتم األن إجنـاز مـعـظم هذه
الـعـمـلـيات بـواسـطـة احلـاسوب األمـر الـذي أدى إلى تـوفـيـر الوقت
ـعـلـومـات واتـخاذ لـيـسـتـثـمـره احملـاسب في االشـتـراك في حتـلـيل ا
القرارات اإلداريـة وكذلك تطـور وظيفـة احملاسب اإلداري وخاصة
ـوازنـات وعمل سـؤولـيـته في دراسـة النـظم ووضع ا فـيـما يـتـعـلق 
ـتـنـوعـة ـتــعـددة الـتي تـؤثـر عـلى الــقـرارات اإلداريـة ا الـتـوصـيـات ا

خملتلف أوجه النشاط االقتصادي.
كـمـا أن اسـتخـدام احلـاسـوب في الـنظـم احملاسـبـيـة للـمـعـلـومات لم
يـغـيـر من النـظم الـيـدويـة من حيث الـطـبـيعـة والـهـدف لكـنه اسـتـلزم
إجـراءات وتقـنـيات خـاصة نـتيـجـة الختالف طـبيـعـة عمل احلـاسوب
نـفـسه وقـد أدى اسـتـخدام أجـهـزة وبـرامج احلـاسـوب في تـشـغيل

النظم احملاسبية إلى تغيرات ثالثة تتمثل فيما يلي:-
- طرق تشغيل البيانات

ستخدمة لتحقيق الرقابة الفعالة - التقنيات واإلجراءات ا
راجعة النظم ستخدمة  - التقنيات واإلجراءات ا

ـعلـومـات هي انتـقال ومن أهم الـتـطورات وصـلتـهـا بنـظم وتقـنـيات ا
سـك الدفاتر وتـسجيل ـعلومـات احملاسبيـة من مستـوى نظم  نظم ا
ـاليـة إلى نـظم تـمثـل جزء أسـاسـيا من ـعـامالت إلعداد الـقـوائم ا ا
علومات ؤسـسة.فنظـام ا منظومـات متكامـلة للمـعلومات في داخل ا
ـا هـو نـظـام فـرعي ضـمن احملـاسـبي ال يـعـمل لـوحـده أو لـذاته وإ
ـعلومـات اإلدارية. وحـتى لو كـان هذا الـنظام نظـام أكبـر هو نـظام ا
احملاسبي مـستقل نسـبيا فإنه يـضم بالضرورة الـتقنيـة والتشغـيلية
ـكونـات ال يـستـطيع أن نـظم ومكـونـات فرعـيـة أصغـر. وبدون هـذه ا
ــنـظــمـات ــعـلــومـات احملــاسـبــيـة في ا يــعـمل بل أن يــوجـد نــظـام ا

احلديثة.
ـعلـومات من الـواضح في ظل النـظم احلديـثـة هو الـدمج ب نـظام ا
ـؤسسـة وبالـتـالي فإن عـلومـات ضـمن ا احملـاسـبي وبقـيـة أنظـمـة ا

تـصــمـيم قـاعـدة الـبـيـانـات يـشـمل بـنـاء قـاعـدة
ـؤسسة بيـانات تـخدم كـافة األنـظمـة ضمن ا
بـاألخص إذا أخـذنــا بـعـ االعـتـبـار الـتـرابط
ـعلـومات احملـاسبي وبـقية الكـبيـر ب نـظام ا

علومات. أنظمة ا
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اقــتــرحت كــتـــلــة الــفــضــيــلــة
خـــارطـــة طــريـق من اجل حل
األزمـــــة الــــتـي تــــشـــــهـــــدهــــا
محافظة البصرة. وقال نائب
احملـــافـظ ضـــرغـــام االجــودي
خالل مـؤتـمر مـشتـرك للـكتـلة
ان (االزمـــة الـــتي تـــمـــر بـــهــا
الـبــصــرة حـالــيــا لـهــا جـذور
عـــمـــيــقـــة وال حتـل بـــحـــلــول
ارجتــالــيــة وحتـــــــــتــاج الى
خـطة تـنمـوية شـاملـة تنهض
ــــخــــــــــتــــلف بــــواقــــعـــهــــا 

Æ(اجملاالت
الفـتـا الى ان (اخلـطـة مـبـنـية
عـــــــلى خـــــــمـس مـــــــراحل وال
تــــتــــعـــــارض مع الـــــقــــانــــون
والدسـتور وهي فـتح حساب
بــــاسم صــــنــــدوق تــــنــــمــــيـــة
احملـافـظـة يـتم فـيـه ايداع 50
ـول تـلقـائـيا وبـشكل ـئة  با
ـئـة من شـهـري بـخـمـسـ بـا
ــنـــافـــذ احلـــدوديــة واردات ا
ويــــودع في هــــذا احلــــســـاب
دوالر واحــــد عن كـل بـــرمــــيل
تـــنــــتـــجـه احملـــافــــظـــة كــــمـــا
ـودعة في بـالغ ا تـخـصص ا
هـــــذا احلــــــســـــاب حــــــصـــــرا
لـلـمــشـاريع الــتـنـمــويـة ويـتم

نـــشــر كـل تـــفـــاصــيـل حـــركــة
االمـــوال في احلـــســـاب اعاله
بــشـكـل اسـبــوعي وفـي مـوقع
الــكــتــرونـي مــخــصص لــهــذا

الغرض). 
 UOŠö  `M

واضـاف ان (اخلـطة تـتـضمن
ايـضاً مـنح احلـكومـة احمللـية
الـصالحـيات الـالزمة لـتـنمـية
ـديـنـة وفك ارتـبـاط الـدوائـر ا
في احملـــافـــظـــة عن وزارتـــهــا
لــتـالفي الــفـــوضى احلـــالــيــة
الـــنــــاجتـــة عن تــــبـــــــــــعـــيـــة

الدوائر). 
في غـضــون ذلك قـرر مــجـلس
مــحـــافــظـــة الـــديــوانـــيــة رفع
تـوصـيـة إلى مـجـلـس الوزراء
بـشــأن تـنــفـيـذ  21 طــلـبـا من
ــــتــــظـــاهــــرين في مــــطـــالب ا

احملافظة. 
وقال عـضو مجـلس احملافظة
يالي في تصريح امس اياد ا
ـــطــــالب شـــمـــلت  إن (هـــذه ا
جــــــمـــــيـع االحـــــتــــــيــــــاجـــــات
الــضـروريــة لــلـمــحــافــظـة من
مشاريع واحتـياجات الدوائر
واخلـــــــدمـــــــات بــــــــجـــــــمـــــــيع

Æ¨(القطاعات
شـــيــرا الى ان (اجملـــلس قــرر

أيـــــضــــا رفـع تــــوصـــــيــــة إلى
مجلس الوزراء بشان توسعة
مــصــفى الــشــنـــافــيــة الــتــابع
لـــلــمــحـــافــظـــة). الى ذلك دعــا
ــثـــنى مـــجــلـس مــحـــافـــظـــة ا
احلـكـومـة االحتـاديـة لـشـمـول
قــتــلى وجــرحى الــتــظــاهـرات
بـامـتيـازات وحـقوق الـشـهداء

واجلرحى. و
قـال رئـيس اللـجنـة القـانونـية
زروك في في اجمللس احـمد ا
تـــصــريح  ان (اجملـــلس اعــلن
خالل اجلـلـســـــــــــة تـضـامـنه
مع ذوي ضـحـايـا التـظـاهرات
و االحـــــــداث الـــــــتـي رافـــــــقت
تــــــظــــــاهــــــرات األســــــبـــــــــوع

Æ©(اضي ا
عــــادا (عـــــمـــــلــــيـــــات احلــــرق
ــــــؤســــــســــــات وتــــــخـــــــريب ا

Æ(بالتصرفات الفردية
واشـــــــــار الـى ان (اجملــــــــــلس
سيناقش مقتـــــــــــرحات عدة
بــشــأن مــطــالب الــتــظــاهـرات
وتـشــكـيل جلـنـتــ لـلـتـواصل
مـع قــــادة الـــتــــظــــــــــــاهـــرات
ومـتابـعـة تنــــــــــــفيـذ قرارات
رئــــــــــيـس الــــــــــوزراء الــــــــــتـي
أطـلــــــــــقهـا خالل لـقـاء وفود

احملافظة). 

نـفذة لـلمشـروع القول الهـندسـية ا
ان (اعــمـال الــربط ســتـتم من خالل
انـــشــاء بــوابــات ونـــوافــذ كــبــيــرة
بـــعــرض  4 امــتـــار وبــارتـــفــاع 3
امــتـار) وأضــاف ان (الـســردابـ
اضـــافـــا الـى الـــصـــحـن الـــشـــريف
مـســاحـة جـديــدة السـتــيـعـاب االف
الــــــــزائـــــــريـن خـالل الــــــــزيـــــــارات
واشار سـعدون الى ان ـليـونيـة) ا
(الــعــمل ســيــكـتــمل خـالل شـهــرين
ــرجع تــقــريــبــا). وأجــاب مــكــتب ا
الديني السيد علي السيستاني في
بـــيـــان امس عـــلى مـــجـــمــوعـــة من
االسـتــفـتــاءات بــخـصــوص احلـكم
الــشـــرعي لـــشـــراء واقــتـــنـــاء اثــار
ـهـربة واحلـفـر في مواقع الـعراق ا
االثــار.مــنــهــا ســؤال عن ان كــمــيـة
ـــتــحف كــبـــيــرة من مـــقــتـــنــيــات ا
الــعـــراقي في بــغـــداد ســرقت بــعــد

سقوط النظام السابق 
وقــد هــرّب قــسم مــنــهـا إلـى خـارج
ن يـقع شيء الـعـراق  فـهل  يـجوز 
منـها في يـده ان يحـتفظ به لـنفسه

نحه لغيره?  او 
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نبض القلم

في اي بـــلـــد غـــيـــر بــلـــدك حتس
بـــنـــوع من الـــغـــربـــة واحـــيـــانــا
اخلشـية من الـتعـامل  مع اهالي
ذلـك الـــبـــلـــد وكــــذلك هم ايـــضـــا

UI¡∫ الكاتب في لقاء مع مواطن سوري

وعـن حـكم شـراء مـا يـعـرض مـنـهـا
للبيع في الداخل او في اخلارج? 
وإذا لم يجز شراء ما يعرض منها
ـال لغرض للـبيع فهـل يجوز دفع ا
استنقاذها ?).واضاف ان (اجلواب
انه ال يجوز بل البدّ من اعادته إلى
ــــتـــحـف الــــعــــراقي وال ا يــــصحّ ا
شـــــراؤه أي ال يـــــصـــــبح مـــــلـــــكــــاً
للـمشـتري  فـلو تـسلّمـه وجب عليه
ــذكـور وال ــتــحف ا ارجــاعـه إلى ا
يـــجـــوز ولـــكن البـــدّ من إعـــادة مــا
ـتـحف كـمـا يـسـتــنـقـذ مـنـهـا إلـى ا

تقدم).
واوضح الــبـــيـــان (وعن ســؤال ان
الـبـعض يـقوم بـحـفـر مـواقع اآلثار
في مــنـاطق مــخــتـلــفـة في الــعـراق
واستـخراج قطع مـنها وبيـعها في
الــداخل او تـهــريـبــهـا إلى اخلـارج
وبــيـعــهــا هـنــاك فــهل يــجـوز ذلك?
نع من ذلك) وتابع فكان اجلواب 
وارد انه (هل يـختـلف احلـكم في ا
السابقة ب اآلثار االسالمية وب
غـــيـــرهـــا? فــكـــان اجلـــواب ال فــرق

'WM∫ اعضاء اللجنة اخلاصة بصيانة العتبة احلسينيةبينهما في ما تقدم من األحكام).

ــشـروع ســيـؤدي واشــار الى ان (ا
الـى تـخـفـيف الـزخم واالخـتـنـاقـات
بــــشـــكل جــــيــــد وخـــصــــوصـــا في
لـيونية) وتابع البيان الزيارات ا
ـشروع ـساحـة التي وفـرها ا ان (ا
بـ االعـمــدة احملـيـطــة والـضـريح
الـشـريف بـلغت  4  امـتـار بـعد ان

كانت اقل من مترين). 
الكات الـهندسيـة والفنية وبدأت ا
في الــعـــتــبــة اعــمــال ربط ســرداب
الــشـهـداء بـســرداب االمـام احلـجـة
(ع) داخل الــــصـــحن احلـــســـيـــني.
وقـــال بـــيـــان لــــلـــعـــتـــبـــة امس إن
ــشـــروع يــأتـي ضــمن مـــشــاريع (ا
الـتـوسـعـة الـعـمـوديـة حلـرم االمـام
احلـسـ عـلـيه الـسالم السـتـيـعاب
ـــكن من الـــزائــرين) اكــثـــر عــدد 
واضــاف أن (كـال من الـــســـردابــ
يـــقـــعـــان في اجلـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة
والـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة من الـــــصـــــحن

احلسيني).
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ـهـنـدس سالم ونــقل الـبـيــان عن  ا
ســعــدون من شــركـة ارض الــقـدس
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اعـلن قــسم الـصــيـانــة في الـعــتـبـة
احلـســيـنــيـة في مــحـافــظـة كـربالء
انتـهـاء االعـمـال الـكـونـكـريـتـية في
مشـروع تنحيـف األعمدة الـداخلية
اجملـاورة لــضـريح االمـام احلـسـ

عليه السالم. 
وقــال رئـيس قـسم الــصـيـانـة كـر
االنــــــبــــــاري فـي بــــــيــــــان امس ان
ـــشــــروع يـــهــــدف الى تــــوفـــيـــر (ا
مساحـات اضافيـة الستيـعاب اكثر
ساحة عدد من الزائرين وزيادة ا
حــــول الــــضــــــــــــريح لــــتــــقــــلــــيل
الـــــــزحــــــــامـــــــات وان االعـــــــمـــــــال
الـكــــــونـكريـتـية لـلمـشروع انـتهت

ئة).  بنسبة  100با
الكـــــات بــــاشــــرت واضـــــاف ان (ا
ــرمـر بــعــمل تــغــلـيـف االعـمــدة بــا
ليـفتتح امـام الزائرين قـبل العاشر
من مــحـرم) واوضح االنــبـاري ان
ــشــروع يــعـــد من اهم مــشــاريع (ا
ـرقد الـشـريف كونه يـعد تـوسعـة ا
شروع رفع القبة الشريفة). مكمال 
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