
ح��دد املرج��ع الدين��ي الأعل��ى ال�سي��د عل��ي ال�سي�ست��اين، 
الثالثاء، احلكم ال�رشعي للف�سول الع�سائرية يف العراق.

ورد املرج��ع ال�سي�ست��اين عل��ى ا�ستفت��اء بخ�سو���ص حكم 
للعتب��ة  بي��ان  بح�س��ب  الع��راق،  يف  الع�سائ��ري  الف�س��ل 
احل�سيني��ة، "ع��ن حك��م الف�س��ل الع�سائ��ري املتعارف يف 
العراق بالن�سبة اىل، ال�سخ�ص او ال�سخا�ص الذين يحددون 
قيم��ة الف�سل، اأن��ه: اإذا كان ذلك من قبي��ل احلكم والق�ساء 
فال يجوز اّل ب�رشوطهما ال�رشعية فال يجوز احلكم بغري ما 
انزل اهلل او الق�ساء ممن لي�ص اأهاًل لذلك �رشعًا اإما اذا كان 
اقرتاح��ًا للم�ساحلة بني الطرفني مث��اًل، فال اإ�سكال فيه ان 
مل يكن فيه ت�سييعًا حلق ذوي احلقوق ال�رشعية كاأن يوؤدي 
اىل اإل��زام الكبري باأق��ل من حقه من دون ر�س��اه اأو اعطاء 

القا�رش دون حقه فيكون اإعانة على الظلم".
وع��ن ال�سخ���ص او ال�سخا���ص الذي��ن ياأخ��ذون الف�سل؟، 
كان اجل��واب: ل يجوز اأخذ الف�س��ل يف حالتني، الأوىل: اذا 
اعطاه �ساحب املال باكراه ومل يكن م�ستحقًا عليه �رشعًا، 
والأخ��رى فيما اذا كان امل�ستحق لأخ��ذه �سبيًا اأو كبرياً ل 
ير�س��ى باأخ��ذ غريه له كما لو كان الف�س��ل من قبيل الدية 
ومل يك��ن الآخ��ذ من ورث��ة املقت��ول او ممن ر�س��ي ورثته 
باأخ��ذه". وحول من يجم��ع منهم هذا الف�س��ل بالر�سى او 

الكراه؟ كان اجلواب: لي�ص عليهم �سيء".
وبال�سوؤال عمن يكره الآخرين على دفع قيمة الف�سل؟ كان 
اجل��واب: ل يجوز اكراه الآخرين فيم��ا مل يثبت عليهم حق 

�رشعي".

توقع��ت الهيئة العام��ة لالأنواء اجلوي��ة والر�سد الزلزايل، 
الثالث��اء، ان يك��ون الطق���ص ممط��را م�سحوب��ا بعوا�سف 

رعدية يومي اخلمي�ص واجلمعة املقبلني.
وقال��ت الهيئة يف بي��ان �سحفي، "طق�ص الي��وم، �سيكون 
يف املنطق��ة ال�سمالية غائمًا جزئي��ًا يتحول اىل غائم مع 
ت�ساقط امطار خفيف��ة اىل متو�سطة ال�سدة ليال املنطقتني 
الو�سط��ى واجلنوبي��ة غائم��ًا جزئي��ًا اىل غائ��م، ودرج��ة 
ْم،   14 بغ��داد  ال�سغ��رى املتوقع��ة يف مدين��ة  احل��رارة 
والعظمى 23 ْم". واأ�ساف البيان، اأن "طق�ص غد اخلمي�ص 
�سيك��ون يف املنطق��ة ال�سمالية غائم��ًا م�سحوبًا بت�ساقط 
امطار متو�سط��ة اىل غزيرة ال�س��دة م�سحوبة بالعوا�سف 
الرعدي��ة اأحيان��ًا، ويف املنطقت��ني الو�سط��ى واجلنوبي��ة 
غائم��ًا م�سحوب��ًا بت�ساق��ط امط��ار خفيف��ة اىل متو�سطة 
اأحيان��ًا،  الرعدي��ة  بالعوا�س��ف  لي��ال م�سحوب��ة  ال�س��دة 

ودرجات احلرارة تنخف�ص قليال عن اليوم ال�سابق".
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يقول اأبو كرار �ساحب احدى املحال التجارية ملرا�سل 
اجلورن��ال، منذ ما يق��ارب 6 ايام نحن نعاين من هذه 
امل�سكلة وعند ذهابنا ملديرية املجاري قالوا ان المر 
بعه��دة ال�رشكة املنفذة يف املنطق��ة ويقول بحرقة انا 
�ساح��ب حمل جتاري و�سعت احج��ار واخ�ساب لتعرب 
عليها اله��ايل والطفال ليقوم��وا بال�رشاء من حملي 
التج��اري ونحن ننتظر احلل من اجلهات امل�سوؤولة يف 
الدول��ة املحلية يف الب�رشة واملنطق��ة فيها م�سوؤولني 
ومي��رون بنف���ص الطريق لكن مل يعاجل��وا امل�سكلة منذ 
�سن��وات طويل��ة. ع�س��و املجل���ص البل��دي �سب��اح ابو 
علي ع�س��و املجل�ص البلدي ملنطق��ة الربا�سعية يقول 
ملرا�س��ل اجلورنال منذ عام 2014 ان��ا قدمت طلبات 
عدي��دة اىل اجله��ات احلكومي��ة املختلف��ة يف البلدية 
والتج��اوزات وت�ساه��د امام ه��وؤلء الطف��ال رمبا قد 
ي�سقطون يف فتحات املجاري ب�سبب التجاوز من قبل 
بع�ص اهايل املنطقة م�سريا اىل ان دائرة املجاري يف 

الب�رشة اي�سا مت خماطبتها من قبلنا دون جدوى .

وي��روي املواطن اب��و جهاد ملرا�س��ل اجلورنال اىل ان 
املتجاوزي��ن يف املنطق��ة مدعوم��ني من قب��ل بع�ص 
اع�س��اء جمل�ص املحافظة ولالأ�س��ف الدوائر احلكومية 
ل ت�ستطيع تقدمي اي معاجلة بعد جتاوزات املواطنني 
وبن��اء منازل عل��ى النهر اخلا�ص كمج��رى للمجاري 
يف املنطق��ة ،موؤك��دا ان��ه حتى م��ع معاجل��ات الطفح 
املوج��ود يف املنطقة ات��ي يتواجد فيها م�سوؤولني كرث 

ال ان املعاجلة باتت �سعبة للمنطقة .
�ساح��ب اح��د املركبات لنقل الطلب��ة ويدعى مرت�سى 
يف املنقطة ي�سري بحديثه للجورنال ان طفح املجاري 
ب�سكل م�ستمر وقد تدمرت املركبات جراء احلفر موؤكدا 
ان��ه ي�سط��ر لنقل الطلب��ة وحفاظا عل��ى �سالمتهم من 
ال�سق��وط يف احلف��ر او مي��اه املج��اري الت��ي ارتفعت 

منا�سيبها ب�سكل م�ستمر على حد و�سفه.
الطفلة فاطمة برع��م جميل يف املنطقة كادت ان تقع 
يف مي��اه املجاري وتق��ول انها تاأت��ي لتت�سوق ورغم 
وجود طفح مياه املج��اري لكنها تقطع م�سافة لي�ست 

بالبعي��دة وتتم�س��ى عل��ى بع�ص الحج��ار والخ�ساب 
املو�سوع��ة لك��ي ت�س��ل اىل املحل التج��اري لتت�سوق 
اىل عائلته��ا . ولطلب��ة املدار���ص ح�س��ة م��ن املعاناة 
فالتلمي��ذ ح�س��ن جه��اد  يق��ول للجورن��ال ان طف��ح 
املج��اري يف ال�س��ارع يجعله ي�سط��ر اىل قطع م�سافة 
طويل��ة للو�س��ول اىل املركب��ة اخلا�س��ة بنق��ل الطلبة 
ويقط��ع امل�سافة ب�سحب��ة جمموعة م��ن الطلبة الذين 
يتوجه��ون اىل املدر�س��ة . رئي���ص جلن��ة اخلدمات يف 
الم��ارة يتح��دث  الب���رشة ج��واد  جمل���ص حمافظ��ة 
للجورنال ك�سحفيني نقلت��م لنا احلالة قمنا مبعاجلة 
الطف��ح املوج��ود بالتن�سيق م��ع دائرة املج��اري لكن 
ارتفاع من�سوب املجاري هنا نتيجة التجاوز املوجود 
يف املنقط��ة مبين��ا ان��ه مت و�سع خط��ة بالتن�سيق مع 
دائ��رة امل��وارد املائية لغر���ص القي��ام باأعمال كري 
النه��ر الذي مت التجاوز عليه من قبل بع�ص املواطنني 
الذين مل يفكروا مبعان��اة بع�ص الهايل م�سريا اىل ان 

املنازل التي مت ان�سائها هي كبرية جدا .

ك�سف املر�س��د العراقي حلقوق الإن�سان، الثالثاء، باإن 
اأعداد النازحني من حمافظة نينوى منذ بدء العمليات 
الع�سكري��ة لتحريره��ا يف 17 ت�رشي��ن الأول 2016، 
اإرتفع��ت اإىل 415 األ��ف ن��ازح بع��د خم�س��ة اأ�سهر على 
ب��دء املعارك. واأبدى املر�سد يف بي��ان �سحفي،"قلقه 

عل��ى حياة النازحني الذين ي�سكن��ون يف املخيمات اأو 
خارجها"، موؤك��دا "�رشورة الإهتم��ام ب�سالمة ن�سف 
ملي��ون اآخرين ما زال��وا يتواج��دون يف املناطق التي 
ُي�سيط��ر عليه��ا تنظيم "داع���ص" يف اأجزاء م��ن �ساحل 
املو�س��ل الأمي��ن". واأ�س��اف، اأنه "حت��ى الع�رشين من 
اآذار بل��غ عدد النازحني الذين و�سل��وا للمخيمات اأكرث 
م��ن 415 األ��ف نازح، توزع��وا على خميم��ات اجلدعة 

1 و2و3و4، والرنكزلي��ة وحم��ام العليل وح�سن �سام 
والقيارة - مدرج املطار، بالإ�سافة اإىل ذهاب بع�سهم 
ل��دى اأقاربه��م يف مناط��ق ال�ساح��ل الأي���رش املحرر". 
ونق��ل املر�سد عن نازحني من ال�ساحل الأمين توجهوا 
نحو ال�ساحل الأي�رش لدى اأقاربهم، قولهم "ل وجود ما 
ي�ساعدهم على البق��اء اأثناء تواجدهم يف خميم حمام 
العلي��ل، لذا ق��رروا الذه��اب اإىل ال�ساح��ل الأي�رش الذي 

يعاين ب��دوره م��ن نق���ص يف بع���ص اخلدمات".وقال  
النازحون الذين قابلهم املر�سد وعددهم 7 اأ�سخا�ص، 
اإن "منزله��م يف حي الر�سال��ة �سقط ب�سكل كامل ب�سبب 
الق�س��ف اجل��وي، وه��م غري قادري��ن عل��ى العي�ص يف 
اخلي��ام ب�سبب عدده��م الكبري ال��ذي مل ت�سعه اخليمة"، 
مبينني "قررنا الذهاب لدى اأقاربنا لعلنا نح�سل على 

عمل اأو حياة اأف�سل من املخيمات".

عيد نوروز.. عرس الطبيعة واحتفاء بالجمال الذي غيبه النسيان
يف مثل هذا اليوم الأثري الذي يتزامن فيه عيد الأم مع اندلع 
اعي��اد نوروز ، يجيئ الربي��ع ليم�سح ندوب اليام القاحلة من 
عل��ى وجنتّي دار ال�س��الم مقدما لنا �سورة �س��الم واأمن حتت 
ظالل اأ�سجاره اليانعة ورائحة القداح املتفتح التي تزين اجلو 
بعطرها، جمال بغداد واأهلها الذي غيبته النزاعات والو�ساع 
ال�سيا�سي��ة املرتدية يعود اليوم لزهر من جديد، مظهر املدينة 
بكام��ل قيافتها وروحه��ا اخل�رشاء التي تعي��د الينا ذكريات 

اأيام جميلة م�ست.
ويف جولتنا يف احدى حدائق بغداد التقينا عددا من املواطنني 
حدثونا عن ا�ستعدادهم ل�ستقبال يوم الربيع بفرح غامر كان 
اأوله��م يو�سف علي الذي قال: اأن��ا �سعيد ومبتهج بحلول ف�سل 
الربي��ع، الذي اأعده من اأجمل الف�سول اأحب �سحر ال�سجار فيه 

ورائحته��ا العبق��ة وامتنى ل��و اأن ف�س��ول ال�سنة كله��ا ربيعًا، 
اما ع��ن ا�ستعدادي ليوم نوروز فبالتاأكي��د يف نيتي ان اخرج 
ب�سحب��ة عائلت��ي واأطف��ايل اىل اح��دى املتنزه��ات والتمت��ع 

باأجواء احلياة النقية التي نفتقدها طيلة ال�سنة.
اأما فاطمة احل�سن كان راأيها ان يوم نوروز اأ�سبه ب ” العر�ص 
اجلماه��ريي” هو عر���ص للطبيعة يف احلقيق��ة، واحتفاء بكل 
ما ه��و جميل، احتف��اء بال�سجر بامل��اء وبالري��اح وبنا نحن 
كب�رش من حقنا اأن ن�سعر بجمالية الطبيعة الذي ين�سينا زحام 
احلي��اة واليوميات املمتلئة بالعمل والواجب��ات املنزلية، انا 
اراه املتنف���ص ال��ذي يخرجنا م��ن �سو�ساء احلي��اة اىل هدوء 

الطبيعة.
من جانبها قالت ال�سيدة وفاء علي: ان �سعورها يف هذا اليوم 
ا�ستثنائ��ي فه��ي اأم وت�ستعد لالحتفاء به��ذا العيد املقد�ص مع 
اولده��ا وزوجه��ا، وا�ساف��ت: ان �سع��وري يف ه��ذا الي��وم ل 

ي�ساهي��ه اي �سع��ور اأخر فما اأجمل ان ُيحتف��ى بي كاأم حمبة 
م�سحي��ة يف اج��واء من اجلمال واللوان الت��ي تزيل بروعتها 

التجاعيد من اأعمارنا.
يذكر ان هناك حمالت عدة تقام يف هذا اليوم ومنها ما قامت 
به جمموعة من الفتي��ات يف اأربيل العام املا�سي وملخ�سها 
قيامه��ن بتوزيع الزهور والكتب عل��ى املارة يف ال�سوارع مما 

عزز هذا اجلمال العراقي واعطاه بعداً اخر.
وُز هو عيد راأ�ص ال�سنة  ��رْيُ ْوُروُز اأو الَنّ م��ن اجلدير بالذكر ان الَنّ
اأي احل��ادي  الفار�سي��ة وي�س��ادف ي��وم العت��دال الربيع��ي 

والع�رشين من اآذار/مار�ص يف التقومي امليالدي.
يعت��رب العيد اأكرب الأعي��اد عند القومية الفار�سي��ة وُيحتفل به 
يف اإي��ران والدول املج��اورة كاأفغان�ستان وتركيا ويحتفل به 
الأك��راد خا�سة يف �سمال الع��راق. تعود جذور النوروز جزئيا 
اإىل التقالي��د الديني��ة املجو�سي��ة لك��ن الحتف��ال به��ذا العيد 

بق��ي حتى بع��د الفتوحات الإ�سالمي��ة لبالد فار���ص وم�ستمر 
اإىل يومن��ا ه��ذا. "نو" تعن��ي جديد بالفار�سي��ة و »روز« تعني 
يوم، فتاأت��ي نوروز جمتمعة مبعنى الي��وم اجلديد. وقد عربت 
قدمي��ا وظه��رت يف املعاجم الرتاثية مثل ل�س��ان العرب با�سم 
"الن��ريوز". »النريوز والنوري��ز: اأول يوم من ال�سنة ال�سم�سية، 
لكن عن��د الفر�ص عند نزول ال�سم���ص اأول احلمل، معرب نوروز 
بالفار�سي��ة ومعناه يوم جديد، ورمبا اأريد به يوم فرح وتنزه: 
قيل: قّدم اإيل علّي �سيء  من احللوى ف�ساأل عنه، فقالوا للنريوز، 
فقال نريزونا كل يوم. ويف املهرجان قال: مهرجونا كل يوم. 
فقول��ه: عند ن��زول ال�سم�ص اأول احلمل، معن��اه وقوعه يف اأول 
ف�سل الربيع كما قدمناه. اأما الرواية ب�ساأن علي بن اأبي طالب 

فلم تثبت 
ويجم��ع على عي��د النواري��ز. والفعل »َن��ْوَرَز« مبعنى دخل يف 

النوروز او احتفل به.

بغداد _ لميس عبد الكريم

العتبة الحسينية تفتتح مركزًا طبيًا لعوائل 
شهداء الحشد والقوات األمنية

محافظ األنبار يقرر منع ترحيل أي عائلة نازحة 
من المناطق المحررة

طفح المجاري في " البراضعية " حلقة جديدة في سلسلة تردي الخدمات 

اأعلن��ت المان��ة العام��ة للعتب��ة احل�سيني��ة، الثالث��اء، ع��ن افتت��اح مرك��ز طبي 
متخ�س�ص لتقدمي اخلدمات الطبية لعوائل �سهداء احل�سد ال�سعبي والقوات المنية 
جمانا. وقالت ادارة العتبة احل�سينية يف بيان �سحفي، اإن “امل�رشوع الذي حمل 
عن��وان )م���رشوع وعد اهلل التطوع��ي( ي�سم كوادر طبي��ة متخ�س�سة حملت على 
عاتقها امل�ساركة بهذا امل�رشوع كجزء من الوفاء ملن قدم روحه فداء للوطن”.

واأ�س��اف البيان، اأن “افتتاح املركز ياأتي �سم��ن جهودها احلثيثة واملتوا�سلة 
لرعاية عوائل �سهداء احل�سد ال�سعبي والقوات المنية”. 

ق��رر حماف��ظ النبار �سهي��ب الراوي،الثالثاء، منع ترحي��ل العوائل النازحة يف 
املناطق املحررة من مدينة اىل اخرى مامل يكون عليها موؤ�رش امني حتول دون 

تواجدها يف املنطقة التي نزحت اليها .
وق��ال الراوي يف ت�رشيح �سحفي ،اإن “احلكومة املحلية يف النبار وبالتن�سيق 
م��ع القي��ادات المني��ة ا�سدرت امرا اىل كاف��ة املجال�ص املحلي��ة يف املحافظة 
بع��دم ترحي��ل اي عائل��ة نازحة من منطق��ة اىل اخرى مامل يك��ون عليها موؤ�رش 
امن��ي يح��ول دون تواجده��ا يف املنطق��ة الت��ي نزحت عليه��ا وف��ق ال�سياقات 

القانونية”.
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السيستاني يعلن تحديد الحكم 
الشرعي للفصول العشائرية

توقعات بتساقط أمطار مصاحبة 
بعواصف رعدية يوم غد 

أعداد النازحين من نينوى بلغت 415 ألف نازح في خمسة أشهر

تفتقد بغداد” املراأة ” اىل 
من يحتفي بها وبجمالها 

حتى ياأتي الربيع الذي ت�شهد 
فيه كرنفااًل مميزا بتجمع 

املواطنني يف احلدائق 
واملتنزهات وعند �شفاف 

دجلة ليغازلون بفرحهم وجه 
بغداد اجلميل

منذ ا�شبوع يعاين اهايل 
منطقة الربا�شعية و�شط 
الب�شرة من م�شكلة طفح 

املجاري ب�شبب وجود بع�ض 
حاالت التجاوز على احد 
االنهر مرا�شل اجلورنال 

جتول يف املنطقة واجرى 
لقاءات مع االهايل الذين 

يتحدثون عن وجود بع�ض 
امل�شوؤولني الكبار يف املنطقة 

ومل ي�شتطيعوا ان يعاجلوا 
م�شكلة الطفح .


