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 تميّز يوم الثالث والرابع والخامس من ش�عبان املعظم 
بوالدة رج�اٍل كانوا من التأريخ عظمائها ومن اإلس�ام 
أبطال�ه م�ن س�الة س�يّد املرس�لني ومن صلب س�يّد 
الوصيني أولهم س�ّيدهم بدمه أُرخت البطولة، وبمواقفه 
ص�ح إعوج�اج الدي�ن وبقائ�ه غض�اً طرياً وهو س�يّد 
الش�هداء الحسني بن عيل عليهما الس�ام وثانيهم رجٌل 
ع�رف باإليثار وتميّز بالش�جاعة وبالصم�ود العقائدي 
العظيم واش�تهر كونه ب�اب الحوائج وه�و أبو الفضل 

العباس بن أمري املؤمنني عليهما السام.
وثالثهم عرف بالعبادة وجمال اإلمامة، كان دأبه التهّجد 
والدعاء وبجس�د تميّز بثفناٍت ع�رف بها وروح متعلّقًة 
باملحل األعىل وهو إمام املسلمني وسيّد الساجدين وزين 

العابدين عيل بن الحسني عليهما السام.
الثالث من شعبان إنبثاق النور الحسيني 

العظيم
والدته عليه السالم:

املش�هور ان والدة اإلمام الحس�ني عليه السام يف الثالث 
من ش�هر شعبان باملدينة، وروى الشيخ الطويس رحمه 
الل�ه: انه خرج إىل القاس�م ب�ن الع�اء الهمداني وكيل 
أبي محمد )الحسن العس�كري( عليه السام: إن موالنا 
الحس�ني بن عيل عليه الس�ام ولد ي�وم الخميس لثاث 

خلون من شعبان.
الرسول األعظم ووالدة الحسين:

روى الش�يخ الطويس رحمه الله وغريه بأسانيد معتربة 
ع�ن اإلمام الرض�ا عليه الس�ام انه:قالت أس�ماء: فلما 
ولدت فاطمة الحس�ني عليه الس�ام نّفستها به فجاءني 
النب�ي ص�ىل الله علي�ه وآله وس�لم فقال: هل�مِّ ابني يا 
أس�ماء، فدفعته إليه يف خرقة بيضاء، ففعل به كما فعل 
بالحسن عليه السام. قالت: وبكى رسول الله صىل الله 
عليه وآله ثم قال: »انه س�يكون ل�ك حديث، اللهم العن 
قاتله، ال ُتعلمي فاطمة بذلك«، فقالت أس�ماء: فلما كان 
يف يوم س�ابعه جاءني النبي صىل الله عليه وآله وس�لم 
فق�ال: هلم�ي ابني فأتيت�ه به، فع�ق عنه كبش�اً أملح 
وأعط�ى القابل�ة الورك ورج�ًا، وحلق رأس�ه وتصدق 
بوزن ش�عره ورق�اً )فضه(، وخلق رأس�ه بالخلوق، ثم 
وضع�ه يف حج�ره، ثم ق�ال: يا أب�ا عبد الل�ه عزيز عيلَّ 
)مقتل�ك(، ثم بكى، فقالت: بأبي أنت وأمي فعلت يف هذا 
اليوم ويف اليوم األول فما هو؟ قال: أبكي عىل ابني تقتله 
فئ�ة باغية كافرة من بني أمية لعنه�م الله ال أنالهم الله 
ش�فاعتي يوم القيام�ة، يقتله رجل يثل�م الدين، ويكفر 
بالله العظيم، ثم قال: »اللهم إني أسألك فيهما )الحسن 
والحس�ني عليهما الس�ام( ما س�ألك إبراهيم يف ذريته، 
الله�م أحبهم�ا وأحب من يحبهما والع�ن من يبغضهما 
ملء السماء واألرض«البحار، ج44، ص250، عن االمايل 

للطويس.
حسين مني:

وروى ابن شهر آشوب انه: »اعتلت فاطمة عليها السام 
ملا ولدت الحس�ني وجف لبنها، فطلب رس�ول الله صىل 
الل�ه علي�ه وآله مرضع�اً فلم يج�د فكان يأتي�ه فيلقمه 
إبهامه فيمصها ويجعل الله له يف إبهام رسول الله صىل 
الل�ه عليه وآل�ه رزقاً يغذوه ويقال: بل كان رس�ول الله 
يدخل لس�انه يف فيه فيغرّه كما يغر الطري فرخه فيجعل 
الل�ه يف ذلك رزق�اً، ففعل ذلك أربعني يوم�اً وليلة فنبت 
لحم�ه من لحم رس�ول الله صىل الله عليه وآله وس�لم« 

املناقب، ج4، ص50. والروايات بهذا املضمون كثرية.
روي يف علل الرشايع انه: مىض الحسني عليه السام عىل 
تلك الحال حتى نبت لحمه من لحم رسول الله صىل الله 
عليه وآله وس�لم ولم يرضع الحس�ني من فاطمة عليها 

السام وال من غريها.
وروى الكلين�ي يف ال�كايف عن الصادق عليه الس�ام انه 
ق�ال: »لم يرضع الحس�ني من فاطمة عليها الس�ام وال 
م�ن أنثى، كان يؤتى به النبي صىل الله عليه وآله فيضع 
إبهامه يف فيه فيمص منها ما يكفيه ليومني وثاثة فنبت 
لحم الحسني عليه السام من لحم رسول الله ودمه صىل 
الله عليه وأله، ولم يولد لس�تة أش�هر اال عيىس بن مريم 
والحس�ني بن عيل عليهما السام« الكايف، ج1، ص386 

باب مولد الحسني عليه السام.
وجاء يف بعض الروايات بدل عيىس، يحيى.

قال السيد بحر العلوم:
ً لله مرتضع لم يرضع أبدا

من ثدي أنثى ومن طه مراضعه
من صفات اإلمام الحسين عليه السالم:

وروي أن الحسني عليه السام كان أشبه الناس برسول 
الله صىل الله عليه وآله وس�لم س�رية وصورة ويقعد يف 

املكان املظلم فيهتدي إليه ببياض جبينه ونحره.
وروي يف مناقب ابن شهر آشوب وغريه: ان فاطمة عليها 
السام أتت بابنيها الحسن والحسني إىل رسول الله صىل 
ال�ه عليه وآله وقال�ت: انحل ابني هذين يا رس�ول الله، 
فقال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسني فله 

جرأتي وجودي، فقالت: رضيت يا رسول لله.
ويف رواية ان النبي صىل الله عليه وآله قال: »أما الحسن 
فانحل�ه الهيب�ة والحل�م وأما الحس�ني فانحل�ه الجود 

والرحمة« الخصال، ج1،ص77.
جانب من مناقبه عليه السالم:

روي يف أربع�ني املؤذن وتاريخ الخطي�ب عن جابر عن 
رسول الله صىل الله عليه وآله انه قال: »ان الله عز وجل 
جع�ل ذرية كل نبي من صلبه خاصة وجعل ذريتي من 
صلب�ي ومن صلب عيل بن أبي طال�ب، ان كل بني بنت 

ُينسبون إىل أبيهم اال أوالد فاطمة فإني أنا أبوهم«.
قد كث�رت األحادي�ث املش�ارة إىل ان الحس�نني عليهما 
السام ابنا رسول الله صىل الله عليه وآله، وقد أمر أمري 
املؤمنني عليه الس�ام يف حرب صفني ملّا أرسع الحس�ن 
علي�ه الس�ام للقتال ان ُيمن�ع من الذه�اب إىل املعركة 
مخافة ان ينقطع نس�ل رس�ول الله صىل الله عليه وآله 

بقتله وقتل الحسني عليه السام.
قال ابن أبي الحديد: فإن قلت: أيجوز أن يقال للحس�ن 
والحس�ني وولدهما أبناء رس�ول الله وولد رس�ول الله 
وذرية رس�ول الله ونس�ل رس�ول الله؟ قلت: نعم، ألن 
الله تعاىل س�ّماهم )أبناءه( يف قوله تع�اىل: )َندُْع أَْبنَاَءَنا 
وَأَْبنَاَءُكْم(آل عمران/61، وإنما عنى الحسن والحسني، 
وس�مى الله تعاىل عي�ىس ذرية إبراهي�م يف قوله: )وَِمن 
يَّتِ�ِه َداُوَد وَُس�لَيَْماَن( األنع�ام/84، ولم يختلف أهل  ُذرِّ

اللغة يف أن ولد البنات من نسل الرجل.
ٌد أََبا  ف�ان قلت: فما تصنع بقول�ه تعاىل: )َم�ا َكاَن ُمَحمَّ
أََحٍد ِمن رَِّجالُِكْم(األحزاب/40؟ قلت: أس�ألك عن أبوّته 
إلبراهي�م بن مارية فكم�ا تجيب به عن ذلك فهو جوابي 
عن الحسن والحس�ني عليهما السام، والجواب الشامل 
للجمي�ع انه عني زيد بن حارثة، ألن العرب كانت تقول: 
زي�د بن محمد عىل عادتهم يف تبن�ي العبيد، فأبطل الله 
تعاىل ذلك ونهى س�نة الجاهلية، وق�ال: ان محمد صىل 
الله عليه وآله وس�لم ليس أباً لواحد من الرجال البالغني 
املعروف�ني بينك�م ليعتزي إلي�ه بالنبوة وذل�ك ال ينفي 
كونه أباً ألطفال لم تطلق عليهم لفظة الرجال كإبراهيم 

وحسن وحسني عليهما السام.

اذهب وأنت طليق:
وروى ابن شهر آش�وب انه: أذنب رجاً يف حياة رسول 
الل�ه صىل الل�ه علي�ه وآله فتغي�ب حتى وجد الحس�ن 
والحس�ني عليهم�ا الس�ام يف طري�ٍق خ�اٍل فأخذهم�ا 
فإحتملهما عىل عاتقيه وأت�ى بهما النبي صىل الله عليه 
وآل�ه فقال: يا رس�ول الله إني مس�تجري بالل�ه وبهما، 
فضحك رس�ول الل�ه صىل الل�ه عليه وآله حت�ى رد إىل 
فمه ثم ق�ال للرجل: اذه�ب وأنت طليق وقال للحس�ن 
والحس�ني عليهما السام: قد ش�فعتكما فيه أي فتيان، 
فأنزل الل�ه تعاىل: )َولَْو أَنَُّهْم إِذ َظلَُموا أَْنُفَس�ُهْم َجاُءوَك 
َفاْستَْغَفَروا اللَّه وَاْستَْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل لَوََجُدوا اللَّه َتوَّاباً 

َرِحيماً( النساء/64.
وروى ابن ش�هر آشوب عن س�لمان الفاريس، قال: كان 
الحس�ني عليه الس�ام عىل فخذ رس�ول الل�ه صىل الله 
علي�ه وآل�ه وهو يقبله ويقول: »أنت الس�يد ابن الس�يد 
أبو الس�ادة، أنت اإلمام ابن اإلمام أبو األئمة، أنت الحجة 
إب�ن الحجة أبو الحجج، وتس�عة من صلبك وتاس�عهم 

قائمهم« املناقب، ج4، ص70.
أيقنت بالفناء:

وروى ابن ش�هر آش�وب أيضاً عن أم س�لمة إنها قالت: 
ان الحس�ن والحس�ني عليهما الس�ام دخا عىل رسول 
الل�ه ص�ىل الله علي�ه وآله وب�ني يديه جربائي�ل فجعا 
يدوران حوله يش�بهانه بدحي�ه الكلبي، فجعل جربائيل 
يومي بيده كاملتناول شيئاً فإذا يف يده تفاحة وسفرجلة 
ورمان�ة، فناولهما وتهلل وجهاهما وس�عيا إىل جدهما، 
فأخذ منها فش�مها ثم قال: ص�ريا إىل أمكما بما معكما 
وابدءا بأبيكما، فصارا كما أمرهما فلم يأكلوا حتى صار 
النبي صىل الله عليه وآله وسلم إليهم فأكلوا جميعاً، فلم 
ي�زل كلما أكل منه ع�اد إىل ما كان حتى قبض رس�ول 
الله صىل الله عليه وآله وسلم، قال الحسني عليه السام: 
فلم يلحق�ه التغيري والنقصان أيام فاطمة بنت رس�ول 
الل�ه صىل الله عليه وآله حتى توفيت، فلما توفيت فقدنا 
الرمان وبقي التفاح والسفرجل أيام أبي، فلما استشهد 
أمري املؤمنني عليه الس�ام فقد الس�فرجل وبقي التفاح 
ع�ىل هيئت�ه عن�د الحس�ن حتى م�ات يف س�مه وبقيت 
التفاحة إىل الوقت الذي حورصت عن املاء فكنت أش�مها 
إذا عطشت فيسكن لهب عطيش، فلما اشتد عيلّ العطش 

عضضتها وأيقنت بالفناء.
الحسن والحسين قدوة العالمين:

وكان الحس�ني بن عيل عليه الس�ام زاه�داً يف الدنيا يف 
صغ�ره ويف ك�ربه، يأكل م�ع أمري املؤمنني م�ن طعامه 
املخصوص )وهو الخب�ز اليابس جداً واللبن الحامض( 
ويش�اركه يف العرس والضيق والصرب، وصاته كصاته 
وقد جعل الله تعاىل الحس�ن والحس�ني عليهما الس�ام 
ق�دوة للناس وأس�وة لكن فّرق يف إرادتهم�ا كي يقتدي 
الناس بأيهما ش�اءوا ولو كانا عىل طريقة واحدة لعرس 

عىل الناس إتباعهما.
وروي عن مرسوق انه قال: دخلت يوم عرفة عىل الحسني 
بن عيل عليهما السام فرأيت أقداح السويق أمامه وأمام 
أصحابه وإىل جنبهم القرائني وكانوا صائمني منتظرين 
اإلفطار، فسألت اإلمام مسائل فأجابني عليها ثم خرجت 
فدخل�ت عىل الحس�ن عليه الس�ام فرأيت كث�رة وفود 
الن�اس عليه وهم يأت�ون ويأكلون أن�واع الطعام عنده 

ويأخذون معهم.
فتغ�ريت وأطرق�ت أفك�ر، فانتب�ه اإلمام الحس�ن عليه 
الس�ام إيلَّ وسأل عن س�بب تغريي وعدم أكيل الطعام، 
فقل�ت: أعوذ بالله م�ن وقوع االخت�اف بينكما، دخلت 
عىل الحس�ني عليه السام فرأيته صائماً منتظراً اإلفطار 
وجئت إلي�ك فرأيت هذا املنظر، فلم�ا تم كامي ضمني 
اإلم�ام الحس�ن عليه الس�ام إىل ص�دره وقال:ي�ا ابن 
األرشس أما تعلم ان الل�ه تعاىل جعلنا مقتديا هذه األمة 
جعلن�ي ُمقتدى املفطرين وجعل أخي الحس�ني ُمقتدى 

الصائمني كي تكونوا يف سعة.
* * * * *

العباس امثولة اإلقتداء والفداء
نسبه الرشيف: هو العباس بن أمري املؤمنني عيل بن أبي 

طالب بن عبد املطلب.
أمه: فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعه بن الوحيد بن 

كعب بن عمار بن كاب بن ربيعه.

صفاته عليه السالم:
لق�د كان م�ن عطف امل�وىل س�بحانه وتعاىل ع�ىل وليه 
املقدس س�الة الخافة الكربى س�يد األوصياء أن جمع 
في�ه صف�ات الجالة من بأس وش�جاعة واب�اء ونجدة 
وخال الجمال من سؤدد وكرم ودماثة يف الخلق وعطف 
ع�ىل الضعيف كل ذل�ك من البهج�ة يف املنظر ووضاءة 
يف املحيا من ثغر باس�م ووجه طلق تتم�وج عليه امواه 
الحس�ن ويطفح علي�ه رواء الجمال وع�ىل ارسة جبهته 
أن�وار االيمان كم�ا كانت تعبق من أعراق�ة فوائح املجد 
متأرج�ة م�ن طيب العنرص ومل�ا تطابق في�ه الجماالت 
الصوري واملعنوي )قيل له قمر بني هاش�م( حيث كان 
يش�وء بجمال�ه كل جميل وينذ بط�اوة منظره كل احد 
حتى كأنه الفذ يف عال�م البهاء والوحيد يف دنياه كالقمر 
الفائق بنوره اشعة النجوم وهذا هو حديث الرواة:)كان 
العباس وس�يماً جمي�ًا يركب الف�رس املطهم ورجاه 

يخطان يف االرض ويقال له قمر بني هاشم(.
كنيته:

اش�تهر أبو الفضل العباس عليه الس�ام بكنى وألقاب 
وصف ببعضه�ا يف يوم الطف والبعض اآلخر كان ثابتاً 

له من قبل فمن كناه �:
1ـ أبو قربة:

 لحمله املاء يف مشهد الطف غري مرة، وقد سدت الرشايع 
ومن�ع الورود عىل ابن املصطف�ى وعياله وتنارصت عىل 
ذل�ك اجاف الكوف�ة واخذوا االحتياط ال�ازم ولكن أبا 
الفضل لم يرعه جمعه�م املتكاثف وال أوقفه عن االقدام 
تل�ك الرماح املرشعة وال الس�يوف املج�ردة فجاء باملاء 

وسقى عيال أخيه وصحبه.
 2ـ أبو القاسم:

لم ينص املؤرخون وأهل النسب عىل كنيته بأبي القاسم 
إذ لم يذكر احد له ولداً اس�مه القاسم نعم خاطبه جابر 
االنص�اري يف زي�ارة االربعني بها قال )الس�ام عليك يا 
أبا القاس�م الس�ام عليك يا عباس بن عيل( وبما أن هذا 
الصحاب�ي الكبري املرتب�ي يف بيت النب�وة واالمامة خبري 

بالسبب املوجب لهذا الخطاب فهو أدرى بما يقول.
3ـ أبو الفضل:

قد اش�تهر بكنيته الثالثة )أب�ي الفضل( من جهة ان له 
ولداً اس�مه الفضل وكان حري�اً بها فان فضله ال يخفى 
و ن�وره ال يطفى ومن فضائله الجس�ام نعرف انه ممن 
حب�س الفضل عليه ووقف لديه فهو رضيع لبانه وركن 

من أركانه.
ألقابه:

اش�تهر بني العام�ة والخاصة بأنه س�ام الله عليه باب 
الحوائ�ج لكث�رة ما ص�در منه م�ن الكرام�ات وقضاء 

الحاجات ومن هنا قيل فيه.
باب الحوائج ما دعته مروعة           يف حاجة اال ويقىض 

حاجها
وقيل له )قمر بني هاش�م( لوضاءته وجمال هيئته وان 
ارسة وجه�ه تربق كالبدر املن�ري فكان ال يحتاج يف الليلة 

الظلماء إىل ضياء.
الخال أحد الضجيعين:

يروى ان أمري املؤمنني عليه الس�ام عندما اراد ان يكون 
للحسني عليه السام اخاً فارساً شجاعاً ينرصه يف واقعة 
الط�ف قال ألخي�ه عقيل أريد امرأة ق�د ولدتها الفحولُة 
من عرب وكان عقيل عالم بأنساب العرب مشهور بذلك 
فق�ال له أين انت من فاطمة بنت ح�زام الكابية فليس 
يف العرب اش�جع من اهلها وذل�ك أن مراد أمري املؤمنني 
من البناء عىل امرأة ولدتها الفحولة من العرب فان اآلباء 
ال ب�د وان تعرق يف البنني ذاتياته�ا وأوصافها فاذا كان 
املولود ذك�راً بانت فيه هذه الخصال الكريمة وان كانت 
أنث�ى بان�ت يف أوالدها وإىل هذا أش�ار صاحب الرشيعة 

الحقة بقوله: الخال احد الضجيعني فتخريوا لنطفكم.
وقد ظهرت يف أبي الفضل الش�جاعتان الهاش�مية التي 
ه�ي االرب�ى واالرقى فم�ن ناحي�ة أبيه س�يد الوصيني 

والعامرية فمن ناحية أمه أم البنني.
الوالدة:

لقد أرشق الكون بمولد قمر بني هاش�م يوم بزوغ نوره 
من افق املج�د العلوي مرتضعاً ثدي البس�الة مرتبياً يف 
حج�ر الخاف�ة وقد رضبت في�ه اإلمامة بع�رق نابض 
فرتع�رع ومزي�ج روحه الش�هامة واالب�اء والنزوع عن 

الدنيا وما ش�وهد مشتداً بشبيبته الغضة اال وملء اهابه 
إيمان ثابت وحش�و ردائه حل�م راجح ولب ناضج وعلم 
ناجع فلم يزل يقتص أثر الس�بط الش�هيد عليه السام 
ال�ذي ُخلق ال جله وُك�ون ألن يك�ون ردءاً له يف صفات 
الفض�ل ومخائ�ل الرفعة ومامح الش�جاعة والس�ؤدد 
والخطر فان خطى سام الله عليه فإىل الرشف وان قال 
فعن الهدى والرش�اد وان رمق فإىل الحق وان مال فعن 

الباطل وان ترفع فعن الضيم وان تهالك فدون الدين.
فكان أب�و الفضل جامع الفضل واملث�ل االعىل للعبقرية 
النه كان يستفيد بلج هاتيك املآثر من شمس فلك االمامة 
)حس�ني العل�م والب�أس والص�اح( فكان ه�و وأخوه 
الش�هيد عليه السام من مصاديق قوله تعاىل يف التأويل 
)والش�مس وضحاها والقمر إذا تاها( فلم يسبقه بقول 
اس�تفاده منه وال بعمل أتبعه فيه وال بنفس�ية هي ظل 
نفس�يته وال بمنقبة هي ش�عاع نوره االقدس املنطبع يف 
مرآة غرائزه الصقيلة وقد تابع امامه يف كل اطواره حتى 
يف بروز هيكله القديس إىل عالم الوجود فكان مولد اإلمام 
الس�بط يف ثالث ش�عبان وظهور أبي الفض�ل العباس 
إىل عالم الش�هود يف الرابع منه س�نة س�ت وعرشين من 

الهجرة.
* * * * * 

والدة جمال العبادة وسّيد السادة اإلمام علّي بن الحسين عليهما 
السالم

والدته عليه السالم:
ولد إمامنا زين العابدين عيل بن الحسني بن عيل بن أبي 
طالب عليهم الس�ام عام 38ه�، أّمه املكرمة ش�هربانو 
بن�ت يزدج�ر بن ش�هريار ب�ن پروي�ز ب�ن هرمز بن 
انوشريوان ملك الُفرس، وقيل شاه زنان كما قال شيخنا 

الحر العاميل يف ارجوزته:
وأُمه ذات العال واملـجـد
شاه زنان بنت يزدجــر

هو ابن شهريار ابن كسـرى
ذو سؤدد ليس يخاف كرسى

وروى القطب الراوندي بس�ند معترب ع�ن موالنا الباقر 
عليه السام انه قال: ملا قدموا ببنت يزدجر بنت شهريار 
� آخر ملوك الفرس وخاتمهم � عىل عمر وأدخلت املدينة 
إس�ترشقت له�ا ع�ذارى املدين�ة وأرشق املجلس بضوء 
وجهها ورأت عمر فقالت: أفريوزان، فغضب عمر، فقال: 
ش�تمتني العجلة، وه�م بها، فقال له عيل عليه الس�ام: 
ليس لك إنكار ما ال تعلمه، فأمر )عمر( أن ينادى عليها، 
فقال أمري املؤمنني عليه السام: ال يجوز بيع بنات امللوك 
وان كان�وا كافرين ولكن أعرض عليه�ا أن تختار رجاً 
من املس�لمني حتى ت�زوج منه ويحس�ب صداقها عليه 
م�ن عطائه من بيت املال يق�وم مقام الثمن، فقال عمر: 
أفعل، وعرض عليها أن تختار، فاختارت اإلمام الحسني 
عليه الس�ام فقال أمري املؤمنني عليه السام له: احتفظ 
بها وأحس�ن إليها، فس�تلد لك خري أهل األرض يف زمانه 
بعدك وهي أم األوصي�اء الذرية الطيبة، فولد اإلمام عيل 

بن الحسني زين العابدين عليه السام.
الرؤيا الصالحة:

وروي أنه�ا قال�ت: رأي�ت يف الن�وم قبل ورود عس�كر 
املسلمني علينا، كأن محمد رسول الله صىل الله عليه وآله 
دخل دارنا وقعد ومعه الحسني عليه السام وخطبني له 
وزوجن�ي أبي منه، فلما أصبحت كان ذلك يؤثر يف قلبي 
وم�ا كان يل خاط�ب غري هذا، فلم�ا كان يف الليلة الثانية 
رأيت فاطمة بنت محمد عليها السام وقد أتت وعرضت 
عيلّ اإلسام وأسلمت، ثم قالت: إن الغلبة للمسلمني وانك 
تصلني عن قريب إىل ابني الحس�ني عليه السام ساملة ال 
يصيبك بس�وء أحد، قال�ت: وكان من الحال إني خرجت 

من املدينة ما مس يدي إنسان.
وروى الش�يخ املفيد رحم�ه الله ان أم�ري املؤمنني عليه 
الس�ام وىل حريث بن جاب�ر الحنفي جانباً من املرشق، 
فبعث إليه ابنتَي يزدجرد بن شهريار بن كرسى، فنحل 
ابنه الحس�ني عليه السام شاه زنان منها، فأولدها زين 
العابدي�ن عليه الس�ام، ونح�ل األخرى محم�د بن أبي 
بكر فولدت له القاس�م )جد اإلمام الصادق عليه السام 
من أمه( فهما )أي القاس�م واإلمام زي�ن العابدين عليه 

السام( ابنا خالة.
ألقابه ونقش خاتمه عليه السالم:

أما كناه وألقابه عليه الس�ام فأشهرها أبو الحسن وأبو 
محم�د الباق�ر وألقابه املش�هورة زين العابدين وس�يد 
الس�اجدين والعابدي�ن والزكي واألمني والس�جاد وذو 
الثفن�ات، وكان نق�ش خاتم�ه »الحمد لل�ه العيل« وعىل 
رواية اإلمام الباقر عليه السام:  »العزة لله« وعىل رواية 
موالن�ا أبو الحس�ن موىس الكاظم عليه الس�ام: »خزي 

وشقي قاتل الحسني بن عيل عليه السام«.

روى اب�ن بابويه عن اإلمام الباقر عليه الس�ام انه قال: 
»ان أبي عيل بن الحس�ني عليه الس�ام ما ذكر نعمة الله 
عليه إال س�جد، وال قرأ آية من كت�اب الله عز وجل فيها 
س�جود إال سجد، وال دفع الله تعاىل عند سوء يخشاه أو 
كيد كايد إال سجد، وال فرغ من صاة مفروضة إال سجد، 
وال وفق إلصاح بني اثنني إال سجد، وكان أثر السجود يف 

جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك«.
 الثفنات في اللغة:

وق�ال علي�ه الس�ام أيض�ا: »كان ألبي عليه الس�ام يف 
موضع السجود آثار ناثئة وكان يقطعها يف السنة مرتني 

يف كل مرة خمس ثفنات، فسمي ذا الثفنات لذلك«.
قال أه�ل اللغة ان الثفنة مفرد ثفنات البعري أي املوضع 
ال�ذي يم�س األرض من البعري فيش�تد ويغل�ظ، فيعلم 
حينئذ ان جبهة زين العابدين عليه الس�ام وكّفى يديه 
وركبتيه ظهرت فيها ثفنات من كثرت الس�جود فكانت 

تقطع يف السنة مرتني.
وروي أيض�اً ان الزهري إذا حدث عن عيل بن الحس�ني 
عليه السام قال: حدثني زين العابدين عيل بن الحسني، 
فقال له س�فيان بن عيينة: ولم تقول له زين العابدين؟ 
ق�ال: ألني س�معت س�عيد بن املس�يب يح�دث عن ابن 
عباس ان رس�ول الله صىل الله علي�ه وآله قال: إذا كان 
ي�وم القيامة ين�ادي منادي أين زي�ن العابدين؟ فكأني 
أنظ�ر إىل ولدي عيل بن الحس�ني بن ع�يل بن أبي طالب 

يخطر بني الصفوف.
ويف كش�ف الغمة انه: كان سبب لقبه زين العابدين، انه 
كان ليلة يف محرابه قائماً يف تهجده، فتمثل له الشيطان 
يف صورة ثعبان ليش�غله ع�ن عبادته فل�م يلتفت إليه، 
فجاء إىل إبهام رجل�ه فإلتقمها فلم يلتفت إليه فآمله فلم 
يقطع صاته، فلما فرغ منها وقد كشف الله له فعلم انه 
ش�يطان فس�به ولطمه وقال له: اخسأ يا ملعون فذهب 
وقام إىل تمام وروده، فس�مع ص�وت ال يرى قائله وهو 
يق�ول: »أنت زي�ن العابدين حقاً« ثاث�اً، فظهرت هذه 

الكلمة واشتهرت لقباً له عليه السام.
مكارم أخالقه عليه السالم:

األول: روى الش�يخ املفيد وغريه ان�ه: وقف عىل عيل بن 
الحسني عليه السام رجل من أهل بيته فأسمعه وشتمه 
فلم يكلمه، فلما انرصف قال لجلس�ائه: قد س�معتم ما 
ق�ال ه�ذا الرجل وأن�ا أح�ب ان تبلغوا مع�ي إليه حتى 
تس�معوا ردي عليه، فقالوا له: نفعل، ولقد كنا نحب ان 
تق�ول له ونقول، ق�ال: فأخذ نعليه وم�ى وهو يقول: 
)... وَالَْكاِظِم�نَي الَْغيَْظ وَالَْعاِفنَي َع�ِن النَّاِس َواللُّه ُيِحبُّ 
الُْمْحِسننَِي(آل عمران:134، فعلمنا انه ال يقول له شيئاً، 
فخرج حتى أتى منزل الرجل فرصخ به، فقال: قولوا له 
هذا عيل بن الحس�ني، قال: فخرج إلينا متوثباً للرش وهو 
ال يش�ك انه إنما جاءه مكافياً له عىل بعض ما كان منه، 
فقال له عيل بن الحس�ني عليه السام: يا أخي انك كنت 
ق�د وقفت عيلّ آنف�اً قلت وقلت، فان كن�ت قد قلت ما يفّ 
فانا اس�تغفر الله منه وان كنت قلت م�ا ليس يفّ، فغفر 
الله لك، قال )الراوي(: فقبل الرجل بني عينيه، وقال: بىل 
قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحق به، قال الراوي للحديث: 

والرجل هو الحسن بن الحسن عليه السام.
الثان�ي: روي يف كش�ف الغمة انه: كان )الس�جاد عليه 
الس�ام( يوم�اً خارجاً فلقيه رجل فس�به، فث�ارت إليه 
العبي�د واملوايل، فقال لهم عيل: مه�ًا كّفوا، ثم أقبل عىل 
ذلك الرجل، فقال له: ما س�رت عنك م�ن أمرنا أكثر، ألك 
حاجة نعينك عليها، فإس�تحيى الرج�ل فألقى إليه عىل 
خميص�ه كان�ت عليه وأمر ل�ه بألف دره�م، فكان ذلك 

الرجل بعد ذلك يقول: اشهد انك من أوالد الرسل.
في عبادته عليه السالم:

ان كث�رة عبادة زين العابدين أش�هر من ان ُتذكر، فانه 
عليه السام أعبد أهل زمانه كما أشري إليه يف ذكر ألقابه 

عليه السام ويكفينا يف اإلشارة إىل هذا املعنى عدم تمكن 
أحد من الناس عىل مضاهاة أمري املؤمنني عليه السام يف 
العبادة إال هو، فإن�ه يصيل يف كل يوم وليلة ألف ركعة، 
فإذا دخل وقت الصاة ارتعش جس�مه الرشيف واصفر 
لون�ه، وإذا رشع فيها كان كجذع الش�جرة ال يتحرك إال 
م�ا حركت من�ه الريح، وإذا وصل يف الق�راءة إىل »مالك 
ي�وم الدين« ظل يكررها إىل ان يوش�ك ع�ىل املوت، وإذا 
س�جد لم يرفع رأس�ه الرشيف حتى يتصبب عرقاً، وإذا 
أصبح أصبح صائماً وإذا أمىس أمىس عابداً وكان يستمر 
يف صات�ه لياً حتى يصيبه التعب إىل درجة انه ال يقدر 
عىل النهوض إىل الفراش فكان يذهب إليه كهيئة األطفال 
الذين ال يقدرون عىل امليش، وإذا دخل ش�هر رمضان لم 
يتكل�م إال بالدعاء والتس�بيح واالس�تغفار، وكانت لديه 
رّصة فيه�ا تراب قرب الحس�ني عليه الس�ام ف�إذا أراد 

السجود سجد عليها.
ويف ع�ني الحي�اة عن حلي�ة األولي�اء ان�ه: كان عيل بن 
الحسني عليه الس�ام إذا فرغ من وضوء الصاة وصار 
ب�ني وضوئه وصاته أخذته رع�دة ونفضة، فقيل له يف 
ذل�ك فقال: ويحك�م أت�درون إىل من أق�وم؟ ومن أريد 

أناجي؟
ويف كتبن�ا: انه كان إذا توضأ أصف�ر لونه، وأتت فاطمة 
بنت عيل بنت أبي طالب عليها الس�ام إىل جابر بن عبد 
الله، فقال له: يا صاحب رس�ول الله صىل الله عليه وآله 
إن لنا عليكم حقوقاً ومن حقنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا 
يهلك نفس�ه اجتهاداً ان تّذك�روه الله، وتدعوه إىل البقيا 
عىل نفس�ه وهذا عيل بن الحس�ني بقية أبيه الحسني قد 
إنخرم أنفه ونقبت جبهته وركبتاه وراحتاه أذاب نفسه 
يف العب�ادة، فأت�ى جاب�ر إىل بابه واس�تأذن، فلما دخل 
عليه وج�ده يف محرابه قد أنضته العب�ادة، فنهض عيلّ 
فس�أله عن حاله س�ؤاالً حفياً، ثم أجلسه بجنبه ثم أقبل 
جاب�ر يقول: يا بن رس�ول الل�ه أما علم�ت ان الله إنما 
خل�ق الجنة لكم ومل�ن أحبكم وخلق الن�ار ملن أبغضكم 
وعاداك�م، فما هذا الجهد الذي كلفته نفس�ك؟ فقال عيل 
بن الحسني عليه السام: يا صاحب رسول الله أما علمت 
أن جدي رس�ول الله صىل الله عليه وآله وس�لم قد غفر 
الل�ه له ما تقدم م�ن ذنبه وما تأخر، فل�م يدع االجتهاد 
ل�ه وتعبّد � بأبي هو وأمي � حتى انتفخ الس�اق وورم 
الق�دم وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: أفا أكون عبداً ش�كوراً، فلما نظر 
إليه جابر وليس يغني فيه قول، قال: يا بن رس�ول الله 
البقيا عىل نفسك فانك من أرسة بهم يستدفع الباء وبهم 
تستكشف الألواء وبهم تستمسك السماء، فقال: يا جابر 

ال أزال عىل منهاج أبوي مؤتسياً بهما حتى ألقاهما.
أما إذا أقسمت فأنا علي بن الحسين:

روى القط�ب الراون�دي وغ�ريه ع�ن حماد ب�ن حبيب 
الكويف انه قال: خرجنا س�نة حّجاج�اً فرحلنا من زبالة 
فاس�تقبلتنا ريح سوداء مظلمة فتقطعت القافلة، فتهت 
يف تلك الرباري فانتهيت إىل واد قفز وجنني الليل فآويت 
إىل ش�جرة، فلما اختلط الظام إذا أنا بشاب عليه أطمار 
بي�ض، قلت: هذا ويل من أولياء الله متى أحس بحركتي 
خش�يت نفاره، فأخفيت نف�ي فدن�ا إىل موضع فتهيأ 
للصاة وقد نبع له ماء ثم وثب قائماً يقول: »يا من حاز 
كل يشء ملكوتا، وقهر كل يشء جربوتا، صل عىل محمد 
وآل محم�د وأول�ج قلبي ف�رح اإلقبال إلي�ك، وألحقني 
بمي�دان املطيعني لك«، ودخل يف الص�اة فتهيأت أيضاً 
للصاة ثم قمت خلف�ه وإذا بمحراب ُمثّل يف ذلك الوقت 
قدامه، وكلما مر بآية يف الوعد والوعيد يرددها بانتحاب 
وحن�ني، فلما تقش�ع الظام قام، فق�ال: »يا من قصده 
الضال�ون فأصابوه مرش�دا، وأّمه الخائف�ون فوجدوه 
معقا، ولج�أ إليه العائدون فوج�دوه موئا متى راحة 
م�ن نصب لغ�ريك بدنه؟ ومت�ى فرح من قصد س�واك 
بهّمته؟ الهي قد انقش�ع الظام ول�م أقض من خدمتك 
وط�راً وال من حياض مناجاتك ص�دراً، صيل عىل محمد 
وآل محم�د وافع�ل ب�ي م�ا أوىل األمرين ب�ك«، ونهض 
فعلّق�ت به، فقال: لو صدق توكل�ك ما كنت ضاالً ولكن 
اتبعن�ي واقف أث�ري، وأخذ بيدي فُخي�ل إيل ان األرض 
تمي�د من تحت قدم�ي، فلما انفجر عم�ود الصبح قال: 
ه�ذه مكة، فقلت: م�ن أنت بالذي ترجوه؟ ق�ال: أما إذا 

أقسمت، فأنا عيل بن الحسني.

الثالث والرابع والخامس من شعبان والدة أقمار الهداية وأنوار الوالية

ال حظن�ا ان املراج�ع للعي�ادة االستش�ارية يفتش 
ويمن�ع ادخ�ال علب�ة س�كائره داخل املستش�فى 
وت�رتك يف ) وعاء( لهذا الغرض وهذا يس�جل الدارة 
املستش�فى لكنن�ا راينا املنتس�بني و FPS وعاملني 
اخرين يدخن�ون بطريقة رشهة رغم ان هناك قرار 
يمنع ويغرم من يدخن داخل املؤسس�ات الحكومية 

فاين دائرة الصحة من القرار املذكور ؟!

ال ادري ما الذي يمنع طاب الجامعة من عبور الشارع عرب املجرس الذي انشأ لهذا الغرض 
ويعرضون انفسهم لحوادث الطرق جراء عبورهم الشارع العام – لست ادري ؟!

ثانوية أبو الفضل العباس يف السماوة سقط او اسقط جزء من جدارها منذ سنني وانشأة 
رباط لبناية ملحقة بها كما يبدو لكن ال البناية أنجزت وال الجدار تم اعادته وصار فراق 

بني البناية والجدار ؟ 

أبو غدير من قضاء الخرض – منطقة ال بو ريشة اتصل بالجريدة 
وعىل احد املحررين وارس�ل رس�ائل عرب الهاتف يقول ان منطقة 
غرق�ت جراء االمط�ار األخرية وهو ال يس�تطيع الخروج من بيته 
وال للجامع ونحتفظ برس�الته الظريفة التي كتبت بأس�لوب لكي 

يث�ري بها الجهات البلدية يف الخرض ورغم استفس�ارنا من رئيس 
املجلس املحيل واجابته بوجود هكذا حالة وستتم معالجتها اال ان 

األيام مرت واملواطن يتسائل اين الجهد البلدي انقذونا ؟؟ 

ملاذا ال تهتم دائرة النشاط الريايض املدريس بحال طاب املدارس 
ووجود ظاهرة عجيبة ان معظم الشباب خاصة منهم يف املتوسطة 
يعانون من س�منة مفرطة ورغم معرفة أس�باب ذلك لكن ينبغي 

االهتمام بتوعية الطاب وممارس�ته الرياذية بش�كل منظم اثناء 
جدول الدروس ؟! 

مركز صحي
بعض املراكز الصحية ال تلتزم 
للحكوم�ة  الرس�مي  بال�دوام 
العراقي�ة ولديه�ا عطل خاصة 
به�ا ومنه�ا مرك�ز نش�عة يف 

الخرض ؟

يف بعض م�دن املحافظة تم وضع خايا شمس�ية إلنارة بعض 
الش�وارع وبع�د م�دة اخفق�ت االن�ارة والخايا  ث�م تم وضع 
مصابيح إنارة أش�به )بالرتفك اليت( لكن ماذا لو تم وضع هذه 

الخاي�ا يف الش�وارع وتمت انارة االحياء والش�وارع الرئيس�ية 
مازال الشحن شمي ويعطي الطاقة بدون وقود ارجوكم !

حصلت أدارة نقاب�ة الصحفيني ومعظم 
الصحفي�ني عىل دروع تمي�ز وهدايا من 
دوائ�ر لتفوقهم يف اب�واب متعددة كانت 
للمحافظة حصة االس�د يف الدعم متمثا 
بالسيد املحافظ ومسؤول أعام املحافظة 

ولكن هل يعقل ان كل هؤالء ابدعوا فعا 
وان من ل�م يناله التكري�م عليه ان يعيد 
حسابه ويقيم اداءه لنيل الجائزة ! سيما 
وان التكريم مناصفة رضائية كما حصل 
يف جوائز مهمة تحي�ة للنقابة وملن وقف 

وراء ه�ذا التكريم وللدوائ�ر التي كرمت 
صحفيني ونس�أل الله ان يف�وز الجميع 
برضاء الق�اري قبل املس�ؤول والتاريخ 
سيس�جل هذا با شك ؟ أو تعالوا . نطلع 

عىل ابداعات السلطة الرابعة .

ه�ل يمكنن�ا ان نتج�اوز وببس�اطة ارادة الطبيعة هذا س�ؤال 
نطرحه بش�دة امام جهات لن نس�ميها باس�مها فقط نريد ان 
نوض�ح ان االش�ياء واملخرجات التي تظهر م�ن تفاعل الوقائع 
مع بعضه�ا ال يمكن تجاوزها ليس�ت احرتام�ا إلرادة الطبيعة 
وحس�ب بل لكي تك�ون متيقنني من ان ما نق�وم به ال يتجاوز 
املصلح�ة العامة ويف هذه املناس�بة اذك�ر الجهات املختصة عن 

قضي�ة )الحزام االخرض( واذكرهم ب�ان هناك من يرشب ماء ال 
يصلح للكاب وربما تسبب بإصابة بعضها بداء الكلب ارجوكم 
ال تعيدوا اموالنا اىل املركز واالالف يستخدمون ماء عكرا فقد كل 
مواصفاته اللون والطعم والرائحة  )هذا ليس دائما بل يف فصل 

شحة املياه( كما حدت قبل ايام عديدة . 

يقال ان احدى املستشفيات تم تغيري ستائره نهاية العام املايض 
ب�� 90 ملي�ون دينار فق�ط ويق�ال ان الصحة اش�رتت ادوية 
باملليارات لكن تاحظ عند مراجعة املستشفى ان الطبيب يكتب 
لك عاج�ا ويخربك انه غري موجود يف الصيدلية كما حدث معي 
شخصيا )قطرة عني( + كبسول او ما شابه ذلك لكن املأساةان 
يصاب العرشات من ابناء املحافظة بعضة كلب مس�عور ودون 
ايجاد العاج املناسب حيث تويف عدد منهم اخرهما طفلتني فتلك 
مس�ألة يجب ان تتوقف عندها دائ�رة الصحة واهتمامها باملهم 

واالهم معا علما ان هناك خلل يسجل هنا وهناك لعل اخرها انك 
تراجع املستش�فى ولديك مريض تج�رى له عملية وبعد االنهاء 
من العملية تكش�ف انك يف الوقت )ال�ربزخ( فصيدلية الصباح 
اغلقت لخروج املوظف واملس�ائية ل�م تفتح بعد وتذهب للبحث 
ع�ن عاج االبرة م�ا بعد العملي�ة فتجد الصيدلي�ات قد اغلقت 
الن الوق�ت يف قيلول�ة وتظل ترتحم عىل الصح�ة وترجو الله ان 
يس�لمك من الداء والوقوع تحت رحمة الصحة التي ترفع شعار 

)صحتك مسؤوليتنا( عىل سياراتها كما اظن ؟ 

ه�ذه الص�ورة التقط�ت يف نف�ق 
الس�ماوة م�ن قبل س�ائق س�يارة 
حم�ل يف حضنه ع�رشات الطابوق 
ووضعها يف فتحات ومطبات النفق 
بع�د ان عج�زت البلدي�ة كما يبدو 
ومن وض�ع صيانة ناجح�ة للنفق 
العتيد بدورنا نس�جل لهذا املوطن 
الشهري حرصة عىل وضع ملسة ولو 
طابوقي�ة يف النف�ق بع�د ان عاثت 
املي�اه الجوفية ب�ه واصبح حفرا ال 
يمكن للس�ائق ان يمر بس�هولة يف 

املمر الحيوي .
دع�وة مخلصة للجه�ات املختصة 
بإيج�اد طريق�ة لوضع ح�د لهذه 
املأس�اة ولو بوضع مج�رس جديد 
اكثر واقعي�ة من ه�ذا النفق الذي 
مىض عىل انشاءه اكثر من 30 عاما 

تقريبا .

ق�رأت ج�دوال يب�ني في�ه ان املثن�ى دائما 
يف املقدم�ة فه�ي االول يف الفق�ر واالول يف 
اكتش�اف الحرف والعجل�ة والصفر واالول 
يف تطبي�ق فعالي�ات وزارة الرتبي�ة واالول 
اعن�ي االول م�ن االس�فل يف تنفي�ذ املوازنة 
كما تقول هذه القائمة وس�واء صدقت هذه 
القائم�ة ام ل�م تص�دق يطرح س�ؤال كبري 
ملاذا اليتم معرفة أس�باب هذا الرتاجع سيما 
وان مدرسة سقط س�قف قاعتها الرئيسية 
اثناء العطلة )الجمعة والس�بت( يف حني إن 
ميزانيتنا كبرية ولو تم تدقيق نس�ب انجاز 
كل الجهات واملؤسسات يف املحافظة لعرفنا 
ان معظمه�ا اع�ادت مبال�غ اىل مراجعه�ا 
اليس من الواجب ان تقوم الجهات الرقابية 
بوضع الي�ة معينة ومش�ددة ملتابعة اعمال 
الدوائر ومحاس�بة املقرصين وتغيري مدراء 
الدوائر بأن النعطي انطباعا س�يئا عن هذا 

االداء الذي يرتاجع بشكل مخيف ؟

الحظ�ت  ه�ل  ن�دري  ال 
الجه�ات املختص�ة او حت�ى 
الت�ي كرمته�م ان  الجه�ات 
املزدوج�ة  املباهل�ة  مدرس�ة 
ايل�ة للس�قوط والت�ي تبعد 
ع�ن مرك�ز مدين�ة الرميث�ة 
)بلدي�ة املدين�ة( 1000 مرت 
فق�ط وفيها دوام�ني لتاميذ 
م�ن ذك�ور واناث وش�يدت 
يف س�بعينيات الق�رن املايض 
س�يما وانها بدون سياج منذ 
م�دة طويل�ة ويف االمط�ار ال 
املتهرئة  س�قوفها  تس�تطيع 

الصمود امام مياه االمطار .
نذك�ر الجمي�ع ب�ان هن�اك 
املدرس�ة  ه�ذه  يف  أطف�ال 
ومس�ؤولني ام�ام الل�ه ع�ن 
س�امتهم . ارجوكم ! اليست 
مالي�ة  مخصص�ات  لدين�ا 
األقاليم يقول  وزارية وتنمية 
أهايل املنطقة انها لم تش�مل 

بالصيانة منذ عام 2003 .

رغم إن هم الناس أزيل جاء مع أول رصخة يولد فيها االنس�ان حتى اخر لحظة من حياته بعض هذه الهموم يكس�بها 
من حظه او ابتاء عليه لكنه عندما يكون الهم والقضية بس�بب فاعل فلعمري ان كل االنظمة يف العالم تدعي الوقوف 
مع الضحية لكننا يف هذا املرفأ ذهبنا نتقىص هموم الناس وعشناها قدر استطاعتنا وال نعرضها وحسب بل نحملها يف 

قلوبنا ونضعها امام ضمري املسؤول ونعلن عىل هذه الصفحة ماذا فعل االخرون من اجلكم .

يق�ال ان اح�دى الجه�ات يف اح�د املحافظات 
عم�دت اىل اتباع طريقة جديدة لتامني حصول 
م�ن يري�د تعيين�ه يف وظائف الدول�ة وتقيض 
العملي�ة ان يت�م تجميد كراة عدي�دة وتوضع 
فيه�ا االس�ماء امل�راد تعينها ويت�م اختيارهم 
من خال تحس�ن الك�رة قبل رفعه�ا واعان 
االس�م الفائز بالثل�ج .. هذا يذكرن�ي بحادثة 
مماثلة يعتمده�ا تجار ومتعاط�ي االفيون او 
الق�ات ممن ي�زورون العراق والت�ي يتم فيها 
وضع امل�ادة املخدرة داخل ج�وزه بعد فتحها 
ووض�ع )املراد( ثم يتم وض�ع الصمغ حتى ال 
يتم اكتش�افها من قبل اجه�زة او عقول تتبع 

املخدرات.

ال توج�د بقعة يف العراق اهتم فيها وتم 
تدمريها غري الرصيف فالرصيف احبط 
باهتمام ج�م فاق االهتم�ام باإلرهابي 
ال�ذي توف�ر ل�ه كل مقوم�ات الحي�اة 
الرغي�دة اق�ول القت الش�وارع وضعا 
صعبا يمك�ن برفع ارصفته�ا كل عام 
تقريبا او اقل بكثري او اكثر بقليل املهم 
يتغري الرصيف ؟ لكن املثري ان الرصيف 
عانى كل هذه املادة من السوء ومن عدم 
االهتم�ام املطلوب وع�ىل ذكر الرصيف 
ت�م رف�ع ع�رشات االرصف�ة يف مواقع 
عدي�دة يف محافظتن�ا لك�ن امللف�ت إن 
أخر ابت�كارات حاقة الرصيف ان احد 
الشوارع الرئيس�ية يف مدخل املحافظة 
أجري�ت عليه عملي�ات أو باألحرى عىل 
الرصي�ف عملي�ات كث�رية كان اخرها 
ان يرف�ع كاب�ل االنارة املدف�ون تحت 
املقرن�ص ويوضع ع�ىل الرصيف لكي 
ي�راه املواطنون وتم اس�تبدالها بنوعية 
)الس�مز( ال�ذي س�ينصهر حتم�ا مع 
حرارة الصي�ف وربما او من املؤكد انه 
يكون )رصي�ف وينتل( وعندها تكتمل 
الفرص�ة به ويعاد ترميمه كما فعلوا يف 
نفس املكان حينما أرخى الرصيف سد 
وله ورفع�ت من جوانبه بع�ض ما تم 
عمله قبل ش�هور خلت ال اعرف ملاذا ال 
يتم وضع خطة إس�رتاتيجية عىل املدى 
البعيد للنه�وض باألرصفة بعد اكتمال 
كل مؤثثات الشوارع واالبنية ولم يبقى 

سوى هذا اليشء الجمايل !! 

ال ادري م�ا ه�و الرس يف ابق�اء دوائ�ر الدولة 
واملواكب التي تمتد عىل طول الطريق ويف أكثر 
املحافظ�ات عىل إبقاء التيار الكهربائي متصا 
وع�دم إطفاء )الربوجك�رتات( والضخمة أثناء 
النهار ولعل الشواهد كثرية فقط ادخلوا شارعا 
واح�دا من التانكي س�ابقا باتج�اه الخرض او 

العكس وسرتون ؟! 
معمل اسمنت المثنى

جسر الجامعةمدخنون في الصحة

مدرسة بال جدار

رسالة من مواطن

ظاهرة السمنة في المدارس

هموم المجتمع
كرة ثلج ..

فلسفة االرصفة ؟!

انتباه
رجاء

خاليا شمسة

مبروك )بالجملة(

احترام ارداة الطبيعة

مستشفى ستائره بـ90 مليون وليس فيه ادوية

تمثال رمزي 
مل�اذا ال يت�م عمل تمث�ال رم�زي للجندي 
العراق�ي وخاصة لجندي م�ن أبناء املثنى 
وه�م يقاتل�ون اإلره�اب ومنهم م�ن قدم 
روحه دفاعا عن اإلنس�انية والوطن وتفجر 

دفاعا عن املواطنني ؟ ملاذا ؟

سائق سيارة حمل يبتكر طريقة إلصالح النفق الجنوبي

 % 35 في الرميثة ... مدرسة المباهلة 
المزدوجة ايلة للسقوط


