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أشـخاص وإحلـاق أضـرار بخـمـسة
مــنـــازل. وذكــرت إحـــدى الـــوســائل
احمللـية أن (خمـسة أصـيبوا عـندما
انهار منزل في ح قالت السلطات
األلـبـانـيـة إنـهـا تـتـابع الـوضع بـعد
الـزلــزال األول الـذي كـان بـقـوة 5.3
درجــة).  واشــارت الــوزارة الى انه
(لم تــرد أنـبـاء عن أي أوضــاع غـيـر

عادية في أي منطقة بالبالد).
وقـال بـيـتريت (60 عـامـا) في قـرية
فـلوك مـركز الـزالزل (عـندمـا خرجت
حللب األبـقار حـدث الزلـزال أيقظت
األطــــــــــفــال والـــكـــبــار وركـــضـــنــا
لـلخـارج جـميـعـا حيث انـهـار سقف

نزل) ا
واكــدت الــوزارة إن أضــرارا حلـقت
بـنـحـو 70 مــنـزال في فـلــوك وقـريـة
دفـوران اجملاورة. مـبـيـنـة ان نصف
ــة ــتـــضــررة كــانـت قــد ــنـــازل ا ا
ومـهـجـورة.  وشـارك جـنـود ورجال
إطــفـــاء في نـــصب اخلــيـــام إليــواء

ضارين من الزالزل في فلوك. ا
وكان مـركـز الزلـزال األول على بـعد

الـتواصل االجـتـماعـي فيـديـو مثـير
لــنــجــاة أحــد األشـخــاص فـي مــكـة
ــكـرمـة بـالـســعـوديـة من صـاعـقـة ا
رعــديـة قـويـة.وكــادت الـصـاعـقـة أن
تصـيب مصور الـفيديـو وذلك أثناء
تــصـــويــره األمـــطــار الــغـــزيــرة في
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ـركــز الـوطـني لــلـعـمــلـيـات وحـذر ا
األمــنـــيــة من هـــطــول األمـــطــار في
ـــديــنـــة ذاتــهـــا مــؤكـــدا ضــرورة ا
االبـــتــعـــاد عن مـــجـــاري الــســـيــول
واألوديــــة حـــفــــاظــــا عـــلـى سالمـــة
.  وأضـاف انه  ,حــرصـا ـواطــنـ ا
ـسـافــرين  تـعـلـيق عـلـى سالمـة ا
لك عبد احلركة اجلـوية في مطـار ا
الــــعـــزيـــز الــــدولي بـــســــبب تـــدني
مـسـتـوى الـرؤية نـتـيـجـة التـقـلـبات

اجلوية التي تشهدها جدة. 
الى ذلك  ,قــــــالـت وزارة الــــــدفـــــاع
أاللبانية إن ستة زالزل هزت جنوب
شــرق الـبـالد في غـضــون سـاعــتـ
وأســــفـــرت عـن إصـــابــــة خـــمــــســـة
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في اقـــلـــيـــمــــهـــا الى دولـــة اخـــرى
ــة تـــمــهــيـــدا حملــاكــمــتـه عن جــر
ارتـكبـهـا او تـنـفيـذ احلـكم الـصادر
بحقه) ,مشـيرة الى ان (اكـثر من ن
500 قـضـيـة فـسـاد بـحق مـتـهـمـ
هــاربــ الى خــارج الــعــراق اال ان
جهود استردادهم  غير كافية حتى

االن). 
في غـضون ذلك  ,ألـقت قـوة امـنـية
الــقـــبض عـــلى مـــتـــهــمـــ أثـــنــ
بــعــمـــلــيــات خــطف وتــســلــيب في

بغداد.
وقــال بــيــان لـوزارة الــداخــلــيـة ان
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كـشف االدعـاء الـعام فـي بغـداد عن
وجود اكـثر من 500 قضـيـة فـساد
بـحق مـتــهـمـ هـاربـ الى خـارج
الـعــراق اال ان جــهـود اســتـردادهم
غيـر كافـية بـسبب عـدم االستـجابة

من بعض الدول . 
ــدعي الــعــام هــنـاء وقــالت نــائب ا
علي فيـاض ان (استـرداد اجملرم
مــظـهــر من مـظــاهـر الــتـعــاون بـ
ـكـافحـة اجلـرائم واحلد من الدول 
انــتــشــارهــا  ,حــيث تــقــوم الــدول
ـوجب ذلك تـسـلـيم شـخص يـقيم
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تـبدأ الـعـوائل الـكـربالئـيـة ومع قرب
مـنـاسـبـة الـعـيـد بـصـنع (الـكـلـيـجة)
وهو تـقـليـد تـقدم عـليـه تلك الـعوائل
لـكي تــقـدم في صـبـيــحـة يـوم الـعـيـد
لالهل واالصـدقـاء والـضـيـوف وعـند
ناسبة التزاور معهم للتهنئة بهذه ا
حـيـث تـتـفـ الــعـوائل بـهــا وتـتـخـذ
اشــكــاال ومــا يـــحــلــو لــهـــا لــلــقــيــام
بـصـنـاعـتـهـا.  وتـعـد (الـكـلـيـجـة) من
احلـلـويـات احملبـبـة جلـمـيع الـبـيوت
وتعـتمد فـي صناعـتهـا على الـطح
(الصفر) وزيت الطعام واضافة طعم
الفـانـيال لكي تـكـون اكثـر مـذاقا عـند
تنـاولهـا.  فبـعض العـوائل ترغب ان
حتشى (الكليجة) بالتمر واالخرى بـ
(احلــلـقــوم) بــعـد جتــزئـتـه الى قـطع
ـبـروش) لهـا حيث عدة او اضـافة (ا
تـــهــيــأ لــهــا الـــقــوالب اخلــاصــة في
صــنــاعــتــهــا مــتــخــذة اشــكــاال عـدة.
ولغرض تسليط الضوء على صناعة
الـكــلـيـجـة وكــيـفـيـة اعــدادهـا الـتـقت
(الـــــزمـــــان) بـــــعـــــدد من الـــــعـــــوائل
الـكـربالئـيـة فـقـد قالـت ام حسـ من
مــنـطــقــة اجلـمــعــيـة 46 عـامــا (قـبل
مــنـاسـبــة الـعــيـد بـايــام عـدة تــشـهـد
الــعــوائل الــكــربالئــيــة وسط حــركـة
دؤوبـــة لــلـــقـــيـــام بـــعـــمل صـــنـــاعــة
(الكليجة) التي تـعتمد على كمية من
الطحـ ومن النوعـية اجليدة وزيت
الطعـام حيث يشـترك في عمـلها عدد
من افراد الـعائـلة وتـظهـر في اشكال
جـمـيـلـة ثم تـرسل بـعـد ذلك الى احـد
االفــران الــقــريــبــة لــلــقــيــام بــشــوي

(الكليجة). 
مضيفة (تصل عـدد صواني الكليجة
الى ثالث صـــواني او اربـع وحــسب
ـنـاسـبـة رغـبــة الـعـوائل اسـتـعــدادا 
الــعـيــد حـيث تــقـدم لـلــضـيــوف عـنـد
التزاور معهم للتـهنئة في يوم العيد
مع اقــداح الــشـاي). فــيــمــا ذكـرت ام
فـــاطــمـــة (ان الـــكـــلـــيـــجـــة تــعـــد من
احلــلــويـات احملــبــبـة لــدى الــعـوائل
ـــذاق واتــــذكـــر وذات طــــعم طــــيب ا

ـنــاسـبـة فــتـأخـذ الــفي ديـنـار او 3 ا
االف لكل صينية). 

مــؤكـدا ان (عــدد الـعــوائل الــتي يـتم
استقبـالها الفـرن قبل مناسـبة العيد
اكثر من  40عائلـة). في غضون ذلك
ـواطن حـس مـحـمـد (سـنـويا قـال ا
ــواشي نـــتــوجـه الى ســاحـــة بــيـع ا
لــغـرض شــراء اخلــرفـان اســتــعـدادا
ــنـــاســبــة الـــعــيـــد كــمــا تـــعــد هــذه
االضـاحي مـناسـبـة مـهمـة السـتـذكار

وتى وتقد الثواب لهم).  ا
مـوضحـا ان (االسـعـار تـزداد بـسبب
ـــواطـــنــــ عـــلى الـــشـــراء اقـــبـــال ا
ـثل واجلـمــيع يـقــبل عـلى الــشـراء 

ناسبة).  هذه ا
مشيرا الى ان (نقدم على الشراء وال
نــبـــالـي بـــزيـــادة االســعـــار بـــســـبب

ــلـــحــة لــذلـك). من جــهــة احلـــاجــة ا
اخرى اكـد بـائعـو االغـنام في سـاحة
ــواشي فـي مـنــطــقــة فــريــحـة بــيع ا
حافظة كربالء ان الطلب يزداد من
ـواطن قـبل منـاسبة الـعيد بـ قبل ا
3 ايام او في اليوم االول منه على
ـــــواشي شـــــراء الـــــعـــــشـــــرات من ا
(اخلــرفــان) لــلـــقــيــام بــنـــحــرهــا في
صــبــيــحـــة يــوم الــعــيـــد ثم الــقــيــام
بــاعـدادهــا كـطــعـام وتــوزيـعــهـا بـ

ـوتى. الـفـقـراء تـرحـمـاً عـلى ارواح ا
وقال بـائع االغنـام كـاظم الكـركوشي
واطن على (يزداد الطلب من قبل ا
شـراء االغـنـام (االضاحـي) وتعـد من
افــضـل الــفــتــرات الــتي نــعــمل بــهــا
قـــيــــاســــا الى عــــمـــلــــنــــا في االيـــام
االعتياديـة حيث اقوم بـبيع اكثر من

20 خروفا في اليوم ويصل سعر
اخلــروف الـواحــد وحــسب وزنه الى
250 الف دينار ويشهد عملنا اعلى
ذروة في الـعـمل ويــسـتـفـيـد اجلـمـيع
ــنـاســبـة بــدءا من بـائع ــثل هـذه ا
االغــــنــــام الى الـــــقــــصــــاب وســــائق
الـتكـسي الـذي يقـوم بـنـقل االضاحي
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فيما قـال بائع االغنام علي وارش ان
(حـالـة التـنـافس تـزداد مع الـبـائـع
ولكن الـزبائن تـرغب مع البـائع الذي
تـتـعـامل مـعه دائـمـا مع كل مـنـاسـبـة
وان االسعار التي اتـعامل معـها عند
بــيع االغـــنـــام مــعـــتــدلـــة واجلـــمــيع
يـــشــعــرون بــاالرتــيـــاح بــســبب تــلك
االســعــار) مــبــيـنــا انه (ال زيــادة في

يُـــتــــاح االبـالغ عــــبــــر احــــد طـــرق
التواصل االجتمعي). وأفاد مصدر
بـإصابـة شـخصـ بـجـروح بلـيـغة
جراء مشاجـرة باألسلحـة البيضاء

شرقي بغداد.
ـصـدر في تـصريح امس إن وقال ا
(مـشاجـرة بـ عـدد من األشـخاص
في حي الكوفة خلف مدينة الصدر
تــطـورت إلى اســتـخــدام األسـلــحـة
ـشاجرة البـيضاء) ,الفتا الى ان (ا
أســـفـــرت عن إصـــابـــة شـــخـــصــ
بـــجــروح خــطــيــرة كـــمــا اعــتــقــلت
تشاجرين).  القوات األمنية أحد ا
الـى ذلك  اصـــدر حتــــالف الــــقـــوى
ـة الــعـراقــيـة بــيـانــا بـشــأن اجلـر
البشعة الـتي وقعت في ناحية ابي

حافظة ديالى.  صيدا 
وقـال الـبـيـان انه (في الـوقت الـذي
نـــعـــمل عـــلى غـــلق مـــلف الـــنــزوح
وتـوطــ االسـتــقـرار واعـادة االمن
ـشتركة للمـواطن في احملـافظة ا
ة قتل بشعة ترتكبها نتفاجأ بجر
مــجــامـيع مــتــنــفـذة في احملــافــظـة
خـارجـة عن الـقـانـون تـرتـدي الـزي
ـدنـيـ االبـرياء الـعـسـكـري بـحـد ا
االمــنــ في قــريــة ابــو اخلــنــازيـر
الــتـابــعــة البي صــيـدا فـي ديـالى),
مبـيـنا ان (هـذه اجملـاميع تـنـسحب
حتـت مــــرأى ومــــســـــمع الــــقــــوات
االمنية احملـلية وقوات اجليش في

نطقة) على حد تعبير البيان. ا
 مـشـيـرا الـى ان (ذلك يـهـدد الـسـلم
اجملــتـــمــعي في مـــدن احملــافــظــة),
وطــالب الـتــحــالف رئــيس الـوزراء
ــــهـــــدي بـ(حتــــمل عــــادل عــــبـــــد ا
مسؤولـيته الـدستوريـة واالخالقية
ــة الى وتـــقــد مـــرتــكـــبي اجلـــر
الـقـضـاء النـزال اقـصى الـعـقـوبـات
واطن جميعا), بهم وحفظ امن ا
مــشــددا عـلـى (تـوطــ االســتــقـرار
واعادة النـازح وتفـويت الفرصة
على من يـسـعى الى تخـريب وحدة

اجملتمع). 
وفـي كـــركـــوك ألــقـت قـــوة أمـــنـــيــة
الــقــبض عــلى ارهــابي مــزدوج في

احملافظة. 
واوضح بيان خللية اإلعالم االمني
ان (قـوة من وكــالـة االسـتــخـبـارات
ألــقت الـقــبض عــلى أحــد عـنــاصـر
داعش في قــريـة عــطـشــانـة ســفـلى
بـكركـوك ومن خالل الـتـحـقـيق معه
اعترف بأنتمائه للقاعدة ومبايعته

داعش).
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ــــتـــهم مــــطـــلــــوبـــا وأضـــاف ان (ا
بـقضـايـا ارهابـيـة منـهـا استـهداف
الــقـوات االمــنــيـة وقــتل وتــهـجــيـر

 .( واطن ا
وافـــاد مــصــدر ثــان بـــأن ضــابــطــا
بـاجليش اسـتـشـهـد واصـيب ثالثة

(مـــفــارز اســـتــخـــبــارات الـــشــرطــة
االحتــاديـة الــعـامــلــة ضـمن وكــالـة
االســتــخــبــارات في الــوزارة الــقت
الــقـــبض عـــلى مـــتـــهــمـــ اثـــنــ

ـادة 421 مـطـلــوبـ وفق احـكـام ا
خطـف في ببـغـداد وذلك لقـيـامهـما
عــمـلــيـات خــطف وتــسـلــيب عـدة).
واصــــدر مـــكــــتب الـــوكــــيل االقـــدم
نع الـفـاسدين للـوزارة تـوجيـهـات 
ـواطـنـ للـكـسب غـير من ابـتزاز ا

شروع. ا
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وذكـر الـبـيـان انه (عـلى ضـوء قـيام
الـوزارة الـداخلـيـة بـاعـتـقـال بعض
نـتحل للـشخصيات الفاسدين وا
دع زوراً همة وا ناصب ا ذات ا
عمـلـهم او اتصـالهـم بالـداخلـية او
قــيـاداتــهــا ويـعــمــلـون عــلى خـداع
ــواطــنـ لــتــحــصـيل مــنــافــعـهم ا
ـواطـنـ في اخلـاصـة او ابــتـزاز ا
ــشــروع), ســـبــيل الــكــسـب غــيــر ا
واضــــــاف انه (وفـق تـــــوجـــــيـه من
الاكـــات الـــقــيـــاديـــة في الــوزارة ا
ولضـمـان عدم اسـتـغالل الفـاسدين
ـثل هكذا امـور نشدد شبـوه  وا
عـلى ضـرورة الـتـحـقق من الـهـويـة
واالدعــاء عـنــد حــصـول أيــة حــالـة
ابــتــزاز او تـعــدي او طــلب رشى),
واكــد الـــبــيــان (أهــمــيــة االتــصــال
واالخـبار لـلـجـهـات اخملتـصـة  كـما
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تــوقــعت الــهـيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلـوية والـرصـد الزلـزالي الـتابـعة
لــوزارة الــنــقل ان تــشــهــد مــنــاطق
الـبالد طـقـسـا حـار نـهـارا ودرجـات
احلــرارة الــعـظــمـى في الــعــاصــمـة
بــــغــــداد ســــتـــــصل الى 45 درجــــة

مئوية.
وقــالت الــهــيــئــة في بــيـان امس ان
نـاطق كـافة (الـطقس سـيـكـون في ا
صــحــو مع بــعض الــغــيــوم في مــا
ســتـرتــفع درجـات احلــرارة قـلـيال),
واضــــاف ان (الــــريــــاح ســــتــــكـــون
شمـاليـة غربـية خفـيفـة الى معـتدلة

السرعة).
 ولـــــفت الى ان (درجــــات احلــــرارة
العظـمى في بغـداد ستصل الى 45
درجـــة امـــا الــــصـــغـــرى 23 درجـــة

مئوية).
وتـابع الـبـيـان ان (درجـات احلرارة
الـعـظـمى في الـبـصـرة سـتـكـون 46
ـــوصل 41 درجــة مـــئـــويـــة و في ا
درجــة مــئـــويــة). وتـــداولت مــواقع

W³Þd UÐ gŽ«œ l  „U³²ýSÐ s¹dš¬ WŁöŁ WÐU ≈Ë jÐU{ œUNA²Ý≈

dŠ»—…∫ شاب يسكب علي راسه ماء في احد شوارع بغداد نتيجة الرتفاع درجات احلرارة

اخــــريـن بــــاشـــــتـــــبـــــاك مع داعش
ـصدر في تـصريح بالـرطبـة.وقال ا
ان (قـوة من اجلــيش اشـتــبـكت مع
ــــــنـــــطـــــقـــــة عـــــنــــــاصـــــر داعش 
احلــسـيــنــيـات  مــا ادى الى مــقـتل
ضابط بـرتـبة مـقـدم واصابـة ثالثة

اخرين بجروح متفاوتة).
الفتـا الى ان (هـناك قـتـلى وجرحى
ب صـفوف داعش ايـضا وان قوة
ـــكـــان ونـــقـــلت امـــنـــيـــة طـــوقـت ا
اجلـــرحى الى مـــســـتـــشــفـى قــريب
واجلــثـــة الى الــطب الـــعــدلي). من
جهـة اخرى حجـزت هيـئة الـكمارك
كميـة من السكـائر ومواد الـتجميل

طار بغداد. مخالفة 
وقــــالت الــــهــــيــــئــــة فـي بــــيـــان ان
ـطـار (الـســلـطـات الــكـمـركـيــة في ا
تـمــكـنت من حــجـز مـواد مـخــتـلـفـة
طار دون اسـتحصال ادخلت الى ا
وافقـات االصوليـة لها) ,واضاف ا
ــطـار حـجـزت ان (الـســلـطـات في ا
41 عـلـبة سـكـائـر اجنـبـيـة ضـبطت
بـصـحبـة مـسـافـر يروم بـاخـراجـها
خـارج الـعـراق خالفـا لـلـتـعـلـيـمـات
الكمركيـة) واشار الى (حجز مواد
تمثلة بنحو 200 امبولة جتميل ا
ضـــبــطـت بــحـــوزة مــســـافــر يــروم
ادخالـها الـى البـلد بـدون موافـقات
اســتـــيـــراديـــة خالفـــا لـــلــضـــوابط

والتعليمات النافذة).  مبنى مجلس القضاء االعلى

عندمـا كنت طفـلة بعـمر ست سنوات
كـنت اشـارك اهـلـي في عـمـلـهـا حـيث
دة نسـتمر في صـناعـتها واعـدادها 
ـهـا في يـوم سـاعــتـ من اجل تـقــد
العيد). مضـيفة ان (عددا من االطفال
يحـملـهـا في جيـبه وتكـون مرافـقة له
ـتـنـزهات لـكي يـتم عـنـد ذهـابه الى ا
تنـاولهـا هـناك). في حـ اوضح ابو
ابراهـيم ان (الـكلـيـجة مـن احللـويات
احملبـبـة لـدى اجلمـيع وخـاصة خالل
منـاسبـة العـيد وتـقدم عـليـها الـكثـير
من العوائل في العمل على صناعتها
لـــكي تـــقـــدم جــــاهـــزة في الـــفـــطـــور
الـصبـاحي لـلصـائـم لـدى فـطورهم
في صـبـاح العـيـد بـعـد ان قـضوا 30
يــــومـــا في الـــصـــيــــام. الى ذلك قـــال
صاحب فرن الـنجـاح في منطـقة باب
طويـريج اكـرم هـاشم (تشـهـد االفران
ازدحاما من العوائل واجلميع يحمل
مــعه صـواني الــكـلــيـجــة لـلـقــيـام في
شويـها لـكي تـصبح جـاهزة لـلتـقد

في صبيحة يوم العيد). 
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مشيرا الى انه (قبل الـعيد بعدة ايام
يــزداد االقــبـال عــلى الــفــرن وجــمـيع
العوائل تتسابق فيما بينها من اجل
شي الــكـلــيـجـة والــتي يـتـم اعـدادهـا
بــشـــكل كـــامل ثم تــضـع في عــدد من
الـصـواني وبـعــد ذلك يـتم اخـراجـهـا
مـنـهـا وتـضع في طـاولـيـات خـشـبـية
ليتم ارسالها في افران حجرية وبعد
تــسـلـيـط الـنـار عــلـيـهــا يـتم شــويـهـا
وتـــصـــبح جـــاهــزة لـالكل ثم تـــغــادر
العـوائل الفـرن حـاملـة على رؤوسـها
صـواني الـكـلـيـجـة لـلـذهـاب بـهـا الى
ـنـازل من اجل ان تـكـون مـهيـاة في ا
يـوم العـيـد).  الفـتـا الى ان (الـفرن لم
يــســـتــغل الــعــوائـل الــتي تــرغب في
نـاسبـة حيث شوي الـكلـيجـة بهـذه ا
يـتم اخـذ اجــرة الـشـوي من الـعـوائل
بنحو الفـي دينار لكل ثالث صواني.
بـلغ نقوم والذي لم يـتمـكن من دفع ا
بالشوي مجانا ما عدا بعض االفران
ـثـل هـذه الــتي تــســتــغل الــعـوائـل 

االسـعــار بـالــنـسـبــة لـرأس اخلـروف
الواحد حـيث يصل الـسعر الى 175

الف دينار). 
فـي حـــ ذكـــر بـــائع االغـــنـــام عـــلي
احلــــكـــيم ان (الـــزيــــادة في اســـعـــار
(اخلـرفـان) يـعــود الى عـمـلـيـة الـنـقل
حيث يتم شراء اغلب رؤوس االغنام
ـواشي مـن قـضـاء من ســاحـة بــيع ا
احلمزة الغربي الـتابع حملافظة بابل
وهـذا ما يـتـرتب عـلـيه اجـور نـقل قد
تصل الى 300 الف ديـنـار لـكي يـتم
عملية نقل (اخلرفان) الى ساحة بيع
واشي في فريحة باالضافة الى ان ا
(اخلروف) يـصل الى زيـادة مـتوقـعة
في سعـره وهـذا يعـود الى اسـتغالل
مــنــاســبــة الـــعــيــد من قـــبل بــائــعي

االغنام).
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شـباب كـثـر خسـروا مسـتـقبـلـهم بل وشردوا عـائالتـهم بـسبب قـروض بـنكـية
جـعلت حيـاتهم تتـحول إلى جحـيم حقيـقي ونهايـتهم أما هـارب يعـيشون في
شكلة شـكلة في القروض الـبنكيـة أم ا اجملـهول أو ب القضـبان  لكن هل ا
فـينا ..!! رغم أن جتربة القروض عمرها يزيـد على أربعة عقود عندنا إال أننا
وخلقت مـا زلنا جنـهل التـعامل مع هذه الـنعـمة التي جـعلت الـكثيـرين أثريـاء 
وحققت حـلم عائالت بأن يكـون لهم سكن الئق لهم بدل االالف فـرص العمل 
إيـجار يـدفعـونه بشـكل شهـري . القـروض لـلكـثيـرين بكل بـساطـة لعـبة حظ 
غيـر مبالـ بدراستـها ومعـرفة ما لـها وما عـليهـا  بينـما هي عمـلية حـسابية
تـفـصـيـلـيـة مـدروسـة ولهـا قـواعـد وشـروط وكل بـنـك يقـدم مـا لـديه والـعـمـيل
الـذكي يخـتـار ما يـنـفعه ويـجـري حسـابـاته  وبعـد هـذا يقـرر ويـأخذ الـقرض
نـاسب له . كـل من وقع ضـحيـة الـقـروض يـجـيبك ويـخـتار نـظـام الـتـقـسيـط ا
جـواب مـعـتــاد بـأنه لم يـوفق ويــنـجح وتـعــثـر عـلى دفع األقـســاط  كـمـا أنـهم
واحلقيقة أن القـروض من هذه الفئة لها أضرار يـتوقعوا بأن البنك لن يتـأثر 
عـلى األفـراد وعـلى اقـتـصـاد الـبـلـد وعـلى الـبـنك أيـضـا وجـميـعـهم خـاسـرين
بـسـبب جـهل صـاحب الــقـرض أوال وأخـيـرا . لـقـد شـهـدنـا عـلى أزمـة الـرهن
الـعقاري التي حدثت في أمـريكا وأسبانـيا  كيف اقتصـاد دولت انهارا ب
صارف واألفراد تسـاهلوا في تقد القروض لـيلة وضحاها  ألن البـنوك وا
لـكل من هب ودب  ومن دون أي ضـوابط مـلـمـوسـة وحـدثت حـيـنـهـا الـكـارثة

التي ما زال تأثيرها حتى يومنا هذا .

وسط أجـواء مشـحونـة تعـاني منـهـا منـطقـة الشـرق األوسط السيـما مـنطـقة
اخلـليج الغنية بالنفط وتزايد حدة الصراع ب األقطاب الدولية للتحكم بهذه
ـنطقـة.. وسط كل هذه األجـواء العاصـفة كان الـعرب وكـعادتهم مـتأثرين ال ا
مـؤثـرين وإليـجـاد دور لـهم حـتى وإن كـان صـوريـا عقـدت ثالث قـمم في آن
واحـد! الـدول الــعـربـيــة في حـالــة يـرثى لــهـا وغـيــر قـادرة عــلى الـتــأثـيـر في
ـدعومة ـنطقـة بسبب مـوجات اإلرهاب ا مـجريات األحـداث التي جتري في ا
من بـعض الــدول الـعـربــيـة ذاتـهـا الــتي تـدعــو الى مـحـاربــته! واألزمـات الـتي
تـعـصف بـأهم دولـهـا جـاعـلـة مـنـهـا سـاحـة لـلـصـراعـات واألجـنـدات الـدولـية
فـمصـر قـلب الـعـرب وصاحـبـة الـتـأثيـر األكـبـر قد إنـسـحـبت من هـذا الدور
ـغـرب العـربي تـعـصف بـها بـفعـل إنشـغـالـها بـوضـعـهـا اإلقتـصـادي وبالد ا
األزمـات الداخلية والصراعات السياسية ودول اخلليج تتصارع فيما بينها
وسـوريـا مـا زالت تــعـيش حـربـا طــاحـنـة والـيـمن الــسـعـيـد لم يــعـد سـعـيـدا
والـسودان لم يـقر له قـرار بعـد ومـا زال العـراق يحـاول الوقـوف على قـدميه
وسط الـعاصفـة. غاية هذه الـقمة  الـطارئة كـانت واضحة وهـو حشد الـتأييد
الـعـربي ضــد دولـة مـجـاورة هي جــمـهـوريـة إيـران اإلسـالمـيـة والـوقـوف مع
حاصـرة الشعب االيـراني حتت ذرائع وحجج واهية اإلجـراءات االمريكيـة 
ـنطـقة يـتلـعثم من يـنطـق بهـا. دعاوى اإلرهـاب وتهـديد الـسلـم اإلقلـيمي في ا
وغـيـرهـا مـن اإلتـهـامـات ال يــصـدقـهـا بــعض من يـجــلس عـلى طـاولــة الـقـمـة
ومـحاولـة اخلـروج بـسـيـناريـو مـتـفق عـلـيه سلـفـا لـتـحـشيـد الـرأي الـعـام ضد
ـنظمـ للقمـة قبل ألسـنتهم والـبحث عن كبش إيـران كانت تنـطق به عيون ا
فـداء لـهــذه احملـرقـة رغــبـة تـراود بــعض احلـاضـريـن ومن خـلـفــهم الـواليـات

تحدة األمريكية.  ا
بــلــســان عــربي فـصــيح حتــدث رئــيس جــمــهــوريـة الــعــراق الــكــردي وأعـلم
نطقة تضـررين فيما اذا إندلعت حرب في ا اجملـتمع أنهم سيكونون أول ا
ـنطقـة هو أمن لـلعـراق ولن يرضى الـعراق بـأي إعتداء مـؤكدا إن أمن دول ا
عـلى الدول الـعـربـية وتـهـديـد أمنـهـا لكـنه عـاد في الـوقت نـفسه وذكـر الـقادة
ــشـتـركـة الـتي تـربط ـصـالح واحلـدود ا الـعـرب بـعالقـة الــعـراق مع ايـران وا
ـكـنه مشـاركـة الـدول الـعربـيـة فـيـما تـريـده لـلـجارة الـبلـدين وأن الـعـراق ال 
ـثل رأي بـرهم إيـران. مـا صـدر من الــوفـد الـعـراقي فـي الـقـمـة الـعـربــيـة ال 
ـثل أي طـرف مـن األطراف صـالح أو رئـاسـة اجلـمـهـوريـة فـقط .. بل إنه ال 
قاوم أو اإلجتـاه الرافض لـلدخول الـسياسـية الـعراقيـة سواء الـذي يسـمى ا

في محاور الصراع.. 
ــثل مــوقف احلــكــومـة مــا قـالـه رئـيـس اجلـمــهــوريــة 
الـعراقـيـة بكـافـة أطيـافـها الـسيـاسـية والـرئـيس برهم
ــوقف الـعــراقي.. وهـو صــالح كـان خــيـر نــاطق عن ا
ثل سياسة النأي عن الدخول في احملاور. بالضبط 

ايـدت ثورة زيد بن علي بن احلـس بن علي بن ابي طالب عـلى حكم هشام
لك ونصـحت له خير نصيـحة وجاهرت بـأحقية ثـورة ابني عبدالله بن عـبدا

بن احلسن محمد النفس الزكية وابراهيم. 
جـلدك االمويون وجلدك العباسيون وهيجك واستفزك والة من الدولت ولم
تـنزل لهما عن قناعتك و ال تنازلت لـهما عن رفعتك اجتهدت في طلب العلم
واحـطت بـالـفقـه والحقـتك حـكـايـا مـردهـا غـيرة وحـسـد غـيـر عـادلـ وحار
بـعـض في انك عــربي و حـار اخــرون بــأنك فـارسـي و تـنــازع" الــبـعــضـان"
قـوميـا ونـسيـا ان" اكرمـكم عـند الـله اتـقاكم" وان الـقـاطعـ بـعروبـتك غاب
عـنهم" سـلـمان مـنـا اهل البـيت" والـرادون بفـارسـيتك نـسـوا ان القـومـية لم
تـعصم ابـناءهـا من غضبـة حاكم رأى الـعرش يـقوم ولـو بضـرب رقاب االباء

واالبناء. 
ـشـروع انسـانـيـة االسالم الذي جـرى اغـتـياله الـنعـمـان بن ثـابت هـو مثـال 
واغـتيالها بوضع اكاذيب جتعله يظهر يناويء رموزا جتلها طائفة اسالمية
ـدعـ حلبه يـسـجل" خـيبـة" ال تـرقى لـتـقد الـصـورة احلـقيـقـية لـيكـون رد ا

ذهب االسالمي هذا.  شرفة لرائد ا ا
لـقـد لـعب مـزاج يـتـهم فـيه الـتـاربـخ بـأنه يـسـجل عـلى الـنـعـمـان مـايـجب ان
نـدرسه من قصص مـكذوب فـموقف شجـاع واحد مـنه يكـفي لتـقبل ذكراه
فـأين الـطاعـنـون به من موقف شـجـاع وقفـه بوجه يـوسف الـثقـفي ويـزيد بن
ـلك فمـا خاف ابـو حنـيفـة منـهما وال هـبيـرة و قد ولـيا الـعراق الوالد عـبد ا
تـزلف وال تقرب لهما وابن الطاعن به اذا يرفض القضاء في دولة كانت ال
تـتــورع عن ســفك دم حــرام وايــنـهـم وقـد وقـف بـوجه فــحل بــني الــعــبـاس

نصور الذي امر بجلده?  عبدالله بن محمد ابي جعفر ا
ـتـوارث بـكل خـطـايـاه جـعل احلـاضر يـقـتـنع بـفـكـرة االسـاءة حتى الـسـائد ا
لـلمـضيء واالصيل في شـخصـيات ارادت ان ال تـفصل رسـالة الـسماء وفق

االهواء و االنتماءات. 
ـعـاصرين رحم الـله ابـا حنـيـفة و رضي عـنه ولـيت منـتـقديه ا
مـارسوا ولو قليال من شجاعته و جـعلوا عقولهم تفكر
بـــدل اخــتـــــــزالـــهــا جــهـــاز صــوت يــردد مـــا يــســمع

وحسب. 
سـامحنا ابا حماد فـكثيرون يرثون الكـراهية وقليلون

جدا هم ورثة االعتراف واحملبة.

 15كـيـلـومـتـرا جـنـوب شـرقي بـلـدة
كورتش وعـلى عمق 14 كيـلومـترا
وتاله زلـزال آخــر بـعـد سـبع دقـائق

على عمق 18 كيـلومتـرا في منـطقة
على احلدود مع الـيونان ومـقدونيا
الشـمالـية. واسـتمـرت الهزات األقل

قــوة في بــلـــدة كــورتش ومــنــطــقــة
جيروكاستر اجلنوبية على احلدود

مع شمال اليونان

 


