
وصالح الدين واالنـبار وديالى 3
فـي كل من اربــــيل والــــقـــادســــيـــة
وواسط والــنـجف و 2 في كل من
مــــــيـــــســــــان وذي قـــــار وكــــــربالء
والسـليـمانـية وبـابل وواحدة في
ـثــنى ولم تــفـز كـل من كـركــوك وا
ايـة مـرشـحـة في دهـوك عن طـريق
الــكـوتــا بـعــد  ان حـقـقت  3نـسـاء

. الفوز باصوات الناخب
ويالحـظ ان االحـــزاب والــــقــــوائم
الـرئيـسية حـصلـت على اكـبر عدد
من مقاعد الـكوتا للـنساء فمن ب

الـفـائـزات بـالـكـوتـا  12من قـائـمـة
الـفـتح و  11من قــائـمــة سـائـرون
و 9من  الـــنــــصـــر و 5 من كل من
الـــوطـــنـــيـــة واحلـــكـــمـــة و  2 من
القانون والبقية من قوائم اخرى.
وفـي حــــــــــــ ان اقـل عــــــــــــدد مـن
االصـوات حـصل علـيـها الـفـائزون
الرجـال كان من قائـمة احلـكمة في
بــغـداد   3464فــان اقل االصـوات
الــتي حــصــلت عــلــيــهــا الــنــســاء
الـفــائـزات عن طـريق الـكـوتـا 943
صوتـا من قائمـة بيـارق اخلير في
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ـدهش والـغـريـب ما بـغـداد. لـكن ا
وجدته في نـتائج مـحافـظة صالح
الـدين اذ فازت امـرأتان (بـالقـرعة)
فوضيـة وكان لكل حسب تـعبيـر ا
واحـدة مـنـهـمـا  621 صـوتـا فـقط
اكــــرر  621 صـــــوتــــا (الحــــظــــوا
الصورة) ولم اجد تفسيرا لذلك. 

 «u « ·ö²š«

ولـم اجـد مـا يــفـســر اخـتالف عـدد
االصــــــوات الــــــتي جتــــــعـل هـــــذه
ــرشــحــة فــائــزة واالخــرى غــيــر ا
فـائـزة وفـهـمت ان لــكل مـحـافـظـة
رقـما يـستـخرج من عـدد االصوات
ـرشــحــ فــان كــان االمـر وعــدد ا
كــذلك فــان اقل عــدد مـن االصـوات
في بـغـداد هو  943 صـوتـا فازت
به مرشحة من بـيارق  اخلير يليه
 1178 عـــدد اصــــوات مـــرشـــحـــة
فــــائـــزة مـن حتــــالف الــــقــــرار في

نينوى.
لـكـن اذا كـان هــنــاك عــدد اصـوات

محـددا في كل محافـظة للـفوز فان
مـا يــزيـد عـلى ذلك الـعـدد ال بـد ان

يفوز.
لكـني وجدت ان بعض الـنساء في
محـافظة واحـدة حصـلن على عدد
اكــبـر من زمـيالتــهن الـفـائـزات في

احملافظة نفسها ولم يفزن.
وهــــــذا مــــــثـل واضح لـم اجــــــد له
تـفسـيـرا غيـر ما يـقـال عن الفـساد

او اخطاء او اي شيء اخر.
فـفي نـيـنـوى فـازت هـدى جـار الله
بعـد ان حصـلت على 1178صوتا

ـــاذا لم تـــفــز  ســـهـــام عــلي لـــكن 
 2252صـــوتــا ورحـــيـــمـــة حــسن
 1443صوتـا وهيـرو فاحت 1429
اال اذا كــانت هــنــاك مــحــاصــصـة
ــتــنــفــذة تــوزيع عـــلى االحــزاب ا
والــقــوائم الــكــبــيـرة ولــيس عــلى
اسـاس رقم مـحدد لـلـعـراق كله او
لـكل مــحـافــظـة.وهـذا مــوجـود في
محـافظـات اخرى مـثل البـصرة اذ
فازت زهرة حمزة بـحصولها على
 1545في حــ لم تــفــز ســهــيــلـة
عوفي  2688 وهدى خـالد 2368
والــتــفــات تــوفــيق  2110وفـرات
جــابـر  2019وفي بــغـداد لم تــفـز
النائبة السابقة شروق العبايجي
 حــصـلـت عـلى  1323صــوتـا في
مــحـافــظــة بـغــداد في حــ فـازت
رشـحـة علـيه فالح  943 صوتا ا
ثنى فازت في بغداد نـفسهـا في ا
رفــــاه خـــضـــر  1897 في ح لم
تـــــفـــــز خــــــديـــــجــــــة وادي الـــــتي
نــــــــــالـت 5349 اي
نـــحــو  3اضـــعــاف
اصـــوات الـــفـــائــزة
ولم تفـز بيـان قاسم
 3036 اصــــــــــوات
وخـــــولـــــة مـــــنـــــفي
 2851 وزيـــــــــــــنـب

حسن 2004
ومـع ان نــــــــــظـــــــــام
الكوتا له فوائد بتشجيع العنصر
الــنـســوي فـي ادارة الـدولــة فــانه
البـــــد ان تــــكــــون لـه ضـــــــــــوابط
مـــعــــلـــنــــة ومـــقـــبــــوله قــــانـــونـــا

وسياســيا. 
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واظن ان الـــرجـــال الـــذين  كـــانت
االصـوات الــتي حـصـلــوا عـلــيـهـا
قــــريـــبـــة من الــــرقم احملـــدد عـــلى
مسـتوى الـعراق او عـلى مسـتوى
احملـافـظـة يـشـعرون بـالـغـ لـفوز
نـسـاء حـصـلن عـلى عـدد قلـيل من
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كـثفـة التى ـبـاحثـات ا عـلى الرغم من ا
ــاضـيــة الزالـة اجـريت طــوال الـفــتـرة ا
اخلالفـات بــ مـصــر واثـيــوبـيــا حـول
االثار السلبية لـسد النهضة والتى كان
اخــرهــا زيــارة  الــرئــيس عــبــدالــفــتـاح
ــبــاحــثــات لم اال ان تــلك ا الــســيــسـى 
تـنـجـح فى ازالـة تــلك اخالفـات بــسـبب
مــراوغـات اجلــانب االثــيــوبى وســعـيه
لكسب الوقت الستكمال بناء السد وفى
تـزايده من حـدوث ازمة ظل اخملـاوف ا
ياه فى حالة استكمال بناء السد كان ا
لــنـا هــذا احلــوار مع مــحـمــود ابــوزيـد
رئـيس اجملـلـس الـعـربى لـلـمـيـاه ووزير

الري السابق. 
{ ماهـى ابعاد اخملطط االثـيوبي للتـاثير على

ائية وبعض دول اجلوار ? حصة مصر ا
- لالسف فان اثيوبيا قامت بانشاء 15
سـد بقـرارات منـفـردة دون التـشاور مع
صب اجملـاورة وهو مـايتـعارض دول ا
مع االعـراف والـقـوانـ الـدولـيـة الدارة
ـشــتــركــة وقــواعـد االنــهــار الــدولــيــة ا
اقـانـون الـدولى وهـو مـايـعـود بـاضـرار
ــصب حــيـث تــعـد ســلــبــيه عــلى دول ا
احدى اكبر دولة منبع للمياه فى جميع
االنـهار فى اثـيوبـيـا تنـبع من اراضيـها
ـا يـؤكــد ان الثـيـوبــيـا اهـداف اخـرى

شاريع . غير معلنه من وراءتلك ا
ـسـار التـفـاوضى حـول سد { وكـيف تقـيم ا
النـهضه فى ظل الـتقاريـر التى تفـيد عن بوار

االف االفدنه بعد بناء السد ?
ـسـار الـتـفـاوضى قـائم عـلى اساس - ا
تقـدير االثـار السلـبيه من خالل اخـتيار
ـباد مـكتب اسـتـشارى طـبقـا التـفاق ا
الــذى وقـعـه رؤسـاء مــصــر والــسـودان
ــكـتب واثــيــوبـيــا وبـالــفــعل قـام هــذا ا
بـوضع تـقـريـر مـبـدئى اسـتهـاللى حول
االثار السلبيه لـسد النهضه وهو االمر
الـــــذى رفـــــضه اجلـــــانب الـــــســـــودانى
واالثــيـــوبى ويــتــطــلـب تــدخل اجلــانب

السياسى فى االزمة .

ـواجـهـة اى عـجـز بـهـا ــيـاه  لـتـوفـيـر ا
ومن هــذه الـبــدائل تــرشـيــد اسـتــخـدام
ــيــاه وحتــلــيـــة مــيــاه الــبــحــر وهــذه ا
الـبـدائل التـشـمـل نـهـر اكـونـغـو رغم ان
ـكن ربط نـهر الـبـعض يـشـيـر الى انه 
ــكن ربــطه بــنــهــر الــنــيل الــكــونــغــو 
واسـتـغالل الـفـاقـد الـذى يـقدر بـ 1000
مــلـيـار مــتـر مــكـعب ولــكن هـذا الــبـديل

يعترضه الكثير من الصعوبات .
{ هناك من يرى ان حتلية مياه البحر مكلف

فكيف ترى ذلك ?
نـطـقة الـعربـية بـها 60% - بـالعـكس ا
ــيـــاه عــلى من مــشـــروعــات حتـــلــيـــة ا
مـســتـوى الـعـالـم وخـاصـة الــسـعـوديـة
ياه التى التى تعتمد على  % 30 من ا
يـــتم حتــلــيــتـــهــا وهــو امــر وارد ورغم
ارتـفــاع الـتـكـلــفه ضـمن اسـتــراتـيـجـيـة
مــصـــر كـــمـــا اشـــار الى ذلك الـــرئـــيس

السيسى .
ــيــاه من خالل { ومــاهى رؤيــتـك لــتــوفــيــر ا

تدوير مياه الصرف الصحى ?
ــطــروحــة ولـكن - هــذا احـد الــبــدائل ا
بضوابط معينة منها ان يتم معاجلتها
بــشــكل عــلــمى ونــحن فـى مـصــر لــيس
ـيــاه الـصـرف لــديـنـا مــعـاجلــة كـامـلــة 
الـصـحى فـجزء يـعـالج معـاجلـة ثنـائـية

والـقلـيل يعـالج بـطريـقه ثالثيه واذا 
كن مـعاجلتـها بطـريقه سـليمـة فانـها 
اسـتـخـدامـها فـى الزراعه امـا بـالـنـسبه

ياه الشرب فهو امر غير وارد .
{ وهـل تــــرى ان االمـــــر يـــــتـــــطــــلـب زراعــــة

محاصيل تعتمد على كمية مياه اقل ?
- هــــذا مــــحـــور اســــاسى مـن احملـــاور
الثالثه الستـراتيجيـة مصر فهـناك فاقد
كـــبـــيـــر يـــصل الى من  % 50 / 40من
مـــيـــاه الــشـــرب والـــزراعه ولـــكن االمــر
زارع يـتـطـلب وجـود وعى مـائى لـدى ا

واطن وهو يحتاج لوقت طويل .  وا
ــســئــول عـن وصــول الــوضع الى {  ومن ا

هذا احلد ?
- اجلــمـــيع مــســئـــول ســواء اكــان ذلك
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لبنان

{ ولـكن هناك من يرى ان هـناك تراضياً من
فـاوضات سـاعد على صـرى فى ا اجلـانب ا
اسـتمـرار مـراوغاته لـكـسب الوقت حـتى بـناء

السد فكيف ترى هذا ?
- ال ارى ان هــــنــــاك تــــراضـى فــــنــــحن
نحاول بـكل السبل الوصـول الى تقرير
كتب االستشارى عن االثار نهائى من ا
الـسـلـبيـه للـسـد رغم مـراوغـات اجلانب

االثيوبى .
{ اظـهرت صور االقمار الصناعيه ان التربه
التـى اقيم عليها السد هشه وفى حالة حدوث
ايــة هــزات ارضـيه فــان الــسـد ســوف يــكـون

معرضا لالنهيار فكيف ترى هذا ?
- هذا الكالم ليس له اسـاس علمى وقد
قـامت الـسودان بـالـفعل بـعـمل دراسات
عن تـاثــيـر الــهـزات عــلى سالمــة الـسـد
وطالبت اجلـانب االثيوبى بـالعمل على
تقـوية اسـاسات السـد والاعتـقد ان سد
بهذا احلجم وتلك التكلفه لم يراعى فى

تصميمه .
{ وماتـقييمك للمـوقف السودانى الذى يبدوا

منحازا للجانب االثيوبى ?
- الـســودان يـرى ان هــذا الـســد سـوف
يـكون له تـاثيـراته االيجـابيـة علـيه مثل
توفير كهربـاء رخيصه وطمى وبالتالى
فـــــانه من الـــــصــــعب الـــــقــــول ان هــــذا

االنحياز له جوانب سياسيه .
{ وماهـو الـبديل الـذى تـقتـرحه لـلتـغـلب على

تلك اخلالفات ?
- عـــلـى الـــدول الـــثالث االتـــفـــاق عـــلى
تشكـيل ادارة مشتـركه للسد اثـناء فترة
الـــتــشـــغــيل وهـــذا حل مـــثــالى رغم ان
اثيوبيـا لن تقبله بسـهوله كما اقترحت
مـــصـــر مـــشـــاركـــة الـــبـــنك الـــدولى فى
ــفـاوضــات بـاعــتــبـاره طــرف مـحــايـد ا
ـتـلك اخلــبـرات الـكــافـيه اال ان هـنـاك
حتـفظ ايـضـا من جـانـب اثـيـوبـيـا عـلى

هذا االقتراح .
{ وهل تـرى ان مـشروع الـكـونـغـو يـعـد احد

ياه ? صر لتوفير ا البدائل 
- مـــصــر تــدرس الــعــديـــد من الــبــدائل
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انـية  مـارثـونا سـياسـيـا نحـو تشـكيل تـواصل الـكتل الـفائـزة في االنـتخـابات الـبـر
احلكومة او الـكتلة االكبر وحتتدم النقاشات عن من يـتسلم موقعا حكوميا سياديا
ووزارات (اخلبزة) كما كان يصفها بعض النواب وهي التي تدر ارباحا وصفقات
وكعك  وكـيك وحـليـب اوسكـر عـلى الكـتـلة الـتي تـكـون من نصـيـبهـا تـلك الوزارات
خـاصـة وان الكـتل الـسـيـاسـيـة مطـمـئـنـة من ان قـانـون االنتـخـابـات (سـانت لـيـغو)
فصـلت على مـقاسـاتها  بـالتـمام والكـمال بـحيث مهـما سـعى الناخـبون او طـالبوا
او..أو تظاهروا ولكن في احملصلة النهائية عودة الوجوه والكيانات الكبيرة نفسها
ـا في هـذه الدورة !! يـبدو ان هـناك بـصيص امل ـا بـعض الرتـوش ..ولكن ر ور
ناطقية واجلهوية  و..و..الخ خاصة ـقبلة ستكون عابرة للطائـفية وا من احلكومة ا
بـعد كلّ هـذا اخلراب والـدمـار الهـائل الّذي أصـاب الـنفـوس والعـقـول قبل احلـجر
فالطريق طويل وشاقّ  والتغيير يحتاج جلهد كبيرٍ وصبر أكبر وعيون تنظر نحو
ـقبـلـة  الّـتي -حـتـما- لـن تخـلـو من أصـحـاب الـقلـوب الـنـقـيّة تـشكـيل احلـكـومـة ا
والنـوايـا الصـادقـة... وليـكن الـشعـار دائـما (الـعراق أوال وأخـيـرا) لتـكـون تلك من
خـطـوات البـنـاء الصـحيـحـة دون اية اعـتبـارات طـائفـيـة أو منـاطقـيـة أو قومـية وهي
كذلك الن بـوادرها الحت في االفق في تصاعد التظاهرات واالعتصامات من اجل
ـوحـد من زاخــو الى شط الـعـرب مع الـتـمـنـيـات ان يـكـون جـهـد الـعـراق الـواحـد ا
ـان من اجل الدفاع عن مكتسبات الشعب للقادم من االيام عندها حتما نواب البر
يـجد اجلـميع من ابـناء الـعراق بـكل طوائـفه وقومـياته واثـنيـاته ان بصـيص الضوء
ظلم منذ  2003 لتـكون اخلطوة االولى الراسخة يكـبر مساحته في نهايـة النفق ا
رية) النه اي هو تعـديل الدستور او كـتابة اخـرى بايد عراقـية وطنـية وليـست (بر
قرطيا كان أوامبرياليا هو تقدم شرقا وغربا د الدستور وفي جميع دول العالم ا
ـواطن االسـاس لـكل الـسـلـطـات  وبـنـاء مـؤسـسـات دولـة راسـخـة تـخـدم الـوطن وا
وترسخ القـتصاد وطني وحتافظ على سيادة العراق من اي تدخل خارجي من اي
ـطـلـوب بل مـسـؤوليـة اجلـمـيع  إجـتثـاث ثـقـافـة ومنـاهج الـكـراهـية جـهـة كانت ان ا
واحلـقد الـتي غذاتـها اجـندات خـارجيـة  ويـحمـيهـا ويروج لـها ذيـول الدواعش من
سـيـاسـيي الـصدفـة  والبـد ان نـعـيد ونـحـيي مـجـددا النـسـيج الـعـراقي الى جـماله
ا وانـسانيتـه خاصة ان اجملـتمع العـراقي يتمـيز بخـاصية تـكوينـية للـمجتـمعات ر
ـعـمـورة وهـو ذلك الـتنـوع والـفـسـيـفـساء نـادرة في الـكـثـير مـن الدول عـلى بـقـاع ا
ـلـونـة من االديـان والـطوائـف واللـغـات كـلـهم يـعيـشـون بـسالم وأخـوة ومـحـبة قل ا
نـظيـرها ب شـعوب االرض فـتجـد في مديـنة واحـدة اكثـر من قومـية وطـائفة ودين
ــواطـنــة وحب الـعــراق ارض احلـضــارت ومـهــبط االنــبـيـاء ولـغــة ولـكـن تـربــطـهم ا
ـرسـلـ وكم من مـراقـد االولـيـاء واالنـبـيـاء والـصـاحلـ االطـهـار يـضـمهـم ثرى وا
ـيـزات جعـلت الـطـامعـ يـتـحـيون الـفـرص من اجل االجـهاض العـراق وكل هـذه ا
على مـا حتـقق من رقي ومـدنيـة وتـخريـبـهـا بالـفـ والغـزوات .. لـذا ان العـراقـي
قبـل بعـيدان عمـا كان يجـري منذ اول ـان ا يـتمنـون من ان تكون احلـكومـة والبر
تشـكيل للحـكومات بـعد االحتالل عام 2003 والى االن خـاصة ان عدم الدقة في
انـية قد جـنى العراقـيون  نتائـجها الـكارثيـة الواضحة االخـتيارات لـلمناصب الـبر

لــلـعـيــان من مـعــانـاة وويالتــهـا مـنــذ تـلك الــسـنـوات الــعـجـاف في
اوضاعهم اخملـتلفة  والتي اليحسدون عليها (كما يقال) وان
ـعـاجلـة االوضاع تـكـون هـنـاك فـعال (اصالحـات) عـمـلـيـة 
ـالـيـة واالقــتـصـاديـة واالمـنـيـة لـلـبالد  ولـيس اسـتـهالكـا ا

للمفردة  ونحن منتظرون !! او (دك .. عيني .. دك )!

في مـحاولـة للـتعـرف على الـنساء
الفائزات في االنـتخابات الـنيابية
الـعــراقـيـة وجــدت ارقـامـا مــثـيـرة

تدعو للعجب في بلد العجائب.
صـحـيح ان الـدستـور حـدد نـسـبة
ــائــة من اعــضــاء مـجــلس  25بــا
النواب يجب ان تـكون من النساء
اي اكـــــثــــر من  82 نــــائـــــبــــة من
مـجــمـوع اعـضـاء اجملـلس احملـدد
 329نـائـبا ولـكن قـوائم الـفـائزين
تــشــيــر الـى نــحـو  20امــرأة نـلن
اصـــواتــا تــرشــحــهـن لــعــضــويــة

اجملــلس دون
احلـــاجــة الى
اســــتــــخــــدام
(كـــــــوتـــــــا ال
 %25بـــغض
الـــنــــظــــر عن
عـــــــــــــــــــــــــــــدد

االصوات).
ووجــدت ان  62 مـــرشـــحـــة نـــلن
العضويـة بهذه الكوتـا متخطيات
الـكثـير من الـرجال نـالوا اصـواتا

اكثر من اصواتهن بكثير.
 وحـــسب احــصـــائــيــة اعـــددتــهــا
بــنـفــسي اعـتــمـادا عــلى الـنــتـائج
ــنــشــورة في مــوقع الــرســمـــيــة ا
مـــفـــوضـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات فــان
الــــفــــائــــزات بـــالــــكــــوتـــا حــــسب
احملـــافـــظـــات كـــمـــا يـــلي:  12في
بــــغـــداد  8 في نـــيــــنـــوى  6في
الــــبـــصـــرة  4 في كـل من دهـــوك

ــواطـنـ او وزارات مـعـنـيه ال تـطـبق ا
القانون والذى فى حاجه الى تعديل .
نطقه على { وهل تـتوقع اندالع حروب فى ا

ياه ? ا
ياه - هناك بالفـعل حديث عن حروب ا
شكله تختلف من بلد الخر ومن ولكن ا
مــنـطــقـه الخـرى واحلــروب اتـى حتـدث

معظمها فى الشرق االوسط .
{ باعـتبـارك رئـيس للـمجـلس الـعربى لـلمـياه
مــاهى الــدراســات الــتى يــقــوم بــهــا اجملــلس

نطقه العربية ? ياه فى ا لتوفير ا
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عنـوان  إخترته ليس  بقصد االثارة  وال هو عنوان لقصة من نسج اخليال ..
إذ لـيس هـنـاك مـن يـغـبط أحـدا  أويـحـسـده عـلى فـقـد أبـيه  أو أمه  أو عـلى
معانـاة اليـتم القـاسية..  بل وجـدته منـاسبا لـهذه الـقصة   الـواقعـية عسى أن

نعتبر بها جميعا  ...
ـارس أطـفـال  يـغــبـطـون طـفال من أعـمـارهـم  حـرمـته ظـروف قـاهـرة من أن 
اللعب معهم في العيد  بعد أن فقد أباه  فعاش يتيما محروما من عطف االب
 وحـنـان االم الـتـي تـزوجت وتـركـته  واســتـحـوذوا عـلى مـالـه  فـأخـذ الـفـقـر
ة.. فـكان مـأخـذه الكـبـير في جـسـده الغض  وقـلـبه الرقـيق  ومـشاعـره احلـا
ـرحـون حـزيـنـا في يـوم سـمــته الـفـرح  ورث الـثـيـاب في وقت كـان االطـفـال 
ـا هم  فيه  من البسـهم اجلمـيلـة اجلديدة  فـاعتـزل جانـبا  لم يـشاركهم 
سـعـادة وسرور بـهـذا الـيـوم   البـهي  حـزيـنـا باكـيـا يـندب حـظه  وهـو يـنـظر
اليهم  وهـم ينطـلقـون في لهـوهم الطفـولي  وضحـكاتـهم  النقـية الـبريـئة تمأل

كان ... ا
فهل يُغبط مثل هذا الطفل البائس احلزين ـ أويُحسد على حاله ..?!

نعم ...وذلك عـندما يـصبح الرسـول الكر مـحمد (ص) أبـاه  وعندهـا يتمنى
ستواه ... كل طفل أن يكون 

كيف ..?..  
عروفة  وال بـأس من تكرارها لـكثرة ما كتب اليـكم قصة هذا الـطفل  اليتـيم ا
عنـها في مناسبات االعياد وغيرهـا  وما فيها من عبر ودروس نحن أحوج ما

نكون اليها  خاصة في مثل هذه الظروف ...
قـصـة أتـمنى أن يـطـلع عـلـيهـا كل سـيـاسي ومسـؤول  ومن له عالقـة بـالـشأن
العـام وكل انسان .. وخالصتهـا  أنه بينما كان الـرسول (ص) خارجا ليؤدي
صالة العـيد رأي اطفـاال يلعـبون  غـير أن هنـاك طفال وحيـدا خارج اجلمع ال
ـرحــون ويـلـعـبــون وهـو في حـالـة يـلـعب  كــان يـتـأمل هـؤالء االطــفـال  وهم 
زقـة .. فـرأه الـرسول  (ص) بـائـسـة يرثـى لهـا .. يـبـكي   وكانت ثـيـابه رثـة 
عـلى  هـذه احلـالــة  فـلـفت إنـتـبـاهه وتـوقـف  أمـامه  وسـأله بـعـد أن  مـد يـده
ـسح عـلى رأسه ... مـالك حــزين  وال تـلـعب مع االطـفـال األخـرين ـة  الـكــر
..?.. فـرد عــلـيه  الـطـفل دون أن يـعـرف أنـه الـرسـول الـكـر (ص) :  إتـركـني
وشــأنـي .. لــقــد قُــتل أبي فـي إحــدى الــغــزوات مع الــرســول مــحــمــد (ص) 
وتـزوجت أمي  وأكلوا مالي ورموني  في العراء  بال بيت  أو مأوى  يأويني
 أو مـأكل أو مــشـرب  أو رعـايـة ..  وعـنــدمـا رأيت هـؤالء االطـفــال  يـلـعـبـون

ت  وبكيت  على حالي   .. تذكرت مصيبتي  تأ
فقـال له الرسـول (ص) أما  تـرضى  أن أكون لك أبـا  وفاطـمة أخـتا  وعلي

عما   واحلسن واحلس أخوين ? ..
عنـدها إنـتبه الـطـفل الى إنه يكـلم رسول الـله (ص) فقـال له : وكيف ال أرضى
يارسـول اللـه  ?! .. فأخـذه الرسـول الى بـيته وكـسـاه ثوبـا جـديدا  وأطـعمه 
وبـعث الـسـرور في قلـبه .. وبـعـدها إنـطـلق راكـضا الى االطـفـال ليـلـعب مـعهم

فقالوا له .. لقد كنت حزينا تبكي فما الذي جعلك فرحا مسرورا ..?
فـقـال لـهم .. كـنت جـائـعــا فـشـبـعت .. وكـنت عـاريـا فــكـسـيت .. وكـنت يـتـيـمـا
ؤمـن أمي  وفاطمـة أختي  وعلي عمي فاصـبح رسول الله (ص) أبي وأم ا

 واحلسن واحلس أخوتي ..  
فيـا له من شرف كبير .. تمنى االطفال أن يكون لهم  مثل هذا اجملد الرفيع 

ة  والقرب من الرسول (ص) وآل بيته االطهار .. والرعاية الكر
 وإستـمر هذا الـطفل في رعـاية الرسـول  وكنفه الى أن تـوفي  فخرج بـاكيا

يقول االن أصبحت يتيما بالفعل  فتكفله أحد الصحابة ..
فمن من الـكـبـار والصـغـار  ومن كل االعـمار ال يـتـمنـى أن يكـون حتت رعـاية
ـؤمـنـ أمه  الـرســول الـكـر  ويـحـظـى بـشـرف أن يـكـون (ص) أبــاه  وأم ا

وأهل بيته قريب اليه ..
باركة .. نزلة ا ومن ال يغبطه على هذا احلظ العظيم .. والدرجة الرفيعة  وا
قصـة فيهـا درس كبيـر لكل مسـلم ومؤمن ومـسؤول في أن يرعى الـيتيم  النه
جاورة سيد البشر في الفردوس االعلى  بهـذه الرعاية يرتقي الى أن يكون 
حـيث قـال (ص) أنـا وكـافل الـيـتـيم كهـاتـ - واشـار الى الـسـبـابـة والـوسطى

..أي متقارب  - في اجلنة  ..
فـمـا أكـثــر االيـتـام  الـيـوم في بالدي الـذين  فـقـدوا آبـاءهم في احلـروب  وفي
كن تلـبية نداء الـوطن  وفي الدفاع عنه  أو في االحـداث التي عصفت به  و
تـخصصة ووزارة ـنظمـات االخرى ا الرجـوع الى أرقام منـظمة اليـونسيف وا
عـرفة ارقامـهم الكبـيرة .. وليـعرفوا كم عنـية  التخـطيط وغيـرها من اجلهـات ا

سؤولية كبيرة .. هي ا
فهل ما يقدم لهم من رعاية رسمية  تناسب هذه االعداد ..?

ضـحون الفادون الوطن وهل تنـاسب مستوى التـضحيات التي قـدمها األباء ا
لكون ... ? باعز ما 

وهل إقـتـدى من يـعـنيـهم األمـر بـالرسـول الـكـر في أن يـكونـوا آبـاء لاليـتام 
ـسـتـوى أبـنـائـهم فـي الـرعـاية يـعامـلـونـهـم كـمـا عامـلـهـم الـرسـول  ويكـونـوا 

واالهتمام واحلب ?..
- واقع االيتام يغني عن اجلواب ..

 } } } }           
∫ bOH  Âö

 (من لم يــرحم صــغـيــرنـا  ويــعـرف حق كــبـيــرنـا 
فليس منا ...) ... حديث للرسول محمد (ص) ..
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االصـــــــوات
وان كـــانــوا
مـــــــــــــــــــــــــــن
مــــشـــجـــعي
ـــرأة عـــلى ا
دخـــــــــــــــــــول

ان. البر
واضـــــــــــــرب
مــــــــثـال مـــــــا
الحـــظــته في
نــــــــــتــــــــــائـج
االنتخبات اذ
تـــفـــوز امــراة
باصوات تقل
عــــــــــــــــــــــــن
اصــــــــــوات
 33رجـــال
فــــــــــــــــــــــــــي
احملـــافـــظــة
نــفـســهـا بل
في الـكتـلة ا
و الـــقــائــمــة
الواحدة كما
في اربـــيل -
ـقراطي الـد
الكـردسـتاني
 و 14رجـــال
كـــــــــمـــــــــا في
يــــــغـــــداد –
الـــوطـــنـــيـــة
او 13رجـال
كــــــــــمـح فـي
بـــــــغـــــــداد -
سـائــرون او
 11رجــــــال
في  بغداد –
فـــــتـح او 16
رجـــال كــــمــــا
فـــــــــــــــــــــــــــــــي
ـقــراطي الـد
الكرسدتاني-

نينوى.

- هــنــاك دراسـات يــقــوم بــهــا اجملـلس
ياه. لتوفير ا

 كـمــا ان هـنـاك دراســات مـشـتــركه يـتم
القيام بها خالل اللقاءات االقليــــــــمية
ـيـاه بـطـــــــرق تـقـلـيـديه كـما لـتوفـيـر ا
خـصـصـنا اكـثـر مــــــن مـؤتمـر لـدراسة
ياه فى االراضى الـفلسطينية مشكلة ا
وايـــجـــاد حـــلـــول لـــهـــا ونــــــــــامل من
سئول فى العالم العربى االستفادة ا

منها .
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كشف رئيس مجلس محافظة ديالى
  عـن ارتــــفــــاع حـــــاد في مــــعــــدالت
البـطالـة داخل احملررة  داعـيا  الى
إطالق برامج دعم للـمناطق احملررة
في احملـافـظـة. وقال رئـيس اجملـلس
عــلي الـدايــني لــ (الــزمـان) امس إن
ــنـــاطق (مــعـــدالت الـــبـــطـــالــة فـي ا
احملــررة بــديــالـى ارتــفــعت بــشــكل

ــاضــيــة لـتــصل الفت في االشــهــر ا
ـتوفرة لـدينا الى 7 وفق القراءات ا
من اصل  10رجـــال بــــدون عـــمل) .
وأضــــاف الــــدايـــنـي أن (انـــهــــيـــار
القـطـاع الـزراعي والصـنـاعي وشلل
في اغـــلـب مــرافـق الـــتــجـــارة داخل
ــنـــاطق احملــررة بــديـــالى بــســبب ا
تــداعـيــات احـداث حــزيـران ?2014
تـســبب بـارتـفــاع مـعـدالت الــبـطـالـة

ــعـدالت قــيــاسـيــة ). واكــد رئـيس
مـجـلس ديـالى أن  (الـبـطـالـة تـمـثل
ــكن ان مـــصــدر قـــلق لــنـــا ألنــهـــا 
تـســتـغل في اإلضـرار بــاألمن الـعـام
في ظل وجود من يتـربص بنا شرا
ـرتـبـطـة خـاصـة اخلاليــا الـنـائـمـة ا
ـتـطـرفـة)  داعـا  الى بـاجلـمـاعـات ا
(إطالق بــــرامـج دعم لـــــلــــمـــــنــــاطق
احملررة في ديالى وبقية احملافظات

من خالل احياء الـقطاعـات احليوية
وتوفـيـر قروض لـتـشغـيل الـعاطـل

عن العمل) .
WŠ“U½ qz«uŽ

ـهـجرين واعـلـنت دائرة الـهـجـرة وا
في  مــحـــافــظــة ديــالى عن شــمــول
ــسـاعـدات  2225عـائــلـة نــازحـة بـا
االنسانـية واالغـاثية في احملـافظة .
وقـالت مـديــر هـجـرة ديـالى ابـتـهـال
الـــــدايـــــنـي لــ (الـــــزمــــــان) امس ان
ــيـدانــيــة وضـمن خــطـة (كــوادرنـا ا
ــهـجـرين في دعم وزارة الـهـجـرة وا
العـوائل الـنـازحة وزعت مـسـاعدات
انـسـانـيـة الى  2225عـائـلـة نـازحـة
في مـخـيم الـبو حـنـيـحن في نـاحـية
الــعــظـيـم شـمــال بــعـقــوبــة ومــخـيم
معسـكر سـعد شمـال شرقي بعـقوبة
ونـــازحي بــعـــقــوبــة ونـــازحي قــرى
ـقــداديـة). حــوض سـنــسل شـمــال ا
ـسـاعدات واضـاف الـدايـني  ان  (ا
االنسانـية واالغاثـية  شمـلت ايضا
الـعـوائل الـنـازحـة في مـنـاطق تـوله
فــروش وقــرى عـــلي مــراد ويــوسف
بـيك ومـبـارك وحي بـخـتـياري االول

والثـاني مجـمع الونـد الكـرفاني في
قـــضـــاء خـــانـــقــــ شـــمـــال شـــرقي
بعقوبة) . واكدت مدير هجرة ديالى
 ان ( الـدائـرة مـسـتـمـرة في شـمول
كـــافــة االســر الـــنــازحــة والـــعــائــدة
ــســاعــدات االنــسـانــيــة من اجل بــا
الـتـخـفـيـف عن ظـروفـهم الـقـاسـيـة 
ــســـاعـــدات الــتي عـــلى ضــــــــــوء ا
تـــــــردهـــــــا من وزارة الـــــــهـــــــجــــــرة

هجرين) . وا
WO½u½U   «¡«dł«

واعلنت مديرية بيئة محافظة ديالى
 انهـا انذرت بلـدية بـعقوبـة لوجود
مـخالـفـات لـديهـا  فـيـما اكـدت انـها
ستتخذ االجراءات القانونية بحقها

في حالة عدم ازالتها.  
وقـال مديـر الـبـيـئة  عـبـد الـله هادي
الشـمري انه  ( توجـيه انذار الى
مـديــريـة بـلـديــة بـعـقـوبـة  –احملـطـة
ـعــلـمـ وذلك الـوســطـيــة في حي ا
لـــوجــود عــدة مــخــالــفــات لــديــهــا 
مـضـيـفـا ان هـذه اخملـالـفـات تـمثـلت
ـوقع مـخالـفـا لـتـعـلـيـمات بـإنـشـاء ا
احملــددات  الــبــيــئـيــة رقم  3لــســنـة

 2011وعــــــدم احلــــــصـــــــول عــــــلى
وافـقات البـيئـة االصوليـة اضافة ا
الى عـدم توفـر اي مـتـطلـبـات بيـئـية
خـــاصــة بـــتـــجـــمـــيع الـــنـــفـــايــات).
واوضح الـشـمـري  لــ (الـزمان)  ان
(هنالـك مخالـفات اخـرى سجلت من
ـيـدانـيـة  عـلى مـديـرية قـبل فـرقـنـا ا
بلـدية بـعقـوبة  –احملطـة الـوسطـية
ــعــلـــمــ  حــيـث هــنــالك في حـي ا
عمليات حرق عشوائي حتدث داخل
وقع وبشكـل مستمـر وهذا مخاف ا
لــلـتــعـلــيـمــات واحملـددات الــبـيــئـيـة

بلغة اليهم).   ا
واكــد مـديــر بـيــئــة ديـالى   انه (
تــوجــيه انــذار الى مــديـريــة بــلــديـة
بعقوبة  –احملطة الوسطية في حي
ــعــلــمــ   مــشــددا عـلـى ضـرورة ا
إزالـة اخملــالـفــات خالل عــشـرة ايـام
من تاريخ التـبليغ وبخالفه سـتتخذ
االجــراءات الـــقــانــونــيــة بــحــقــهم 
ــواطـــنــ حــفـــاظــا عـــلى صــحـــة ا
وخــــاصـــة كـــبـــار الـــسـن من الـــذين
يعـانون من امراض تـنفـسية مـزمنة

وحديثي الوالدة) . 

محمود ابو زيد يتحدث الى  (الزمان)


