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هذا التقرير من إعداد مؤسسة إمام / مركز اإلرتباط ابملرجعية الدينية العليا يف النجف األشرف. وهي مؤسسة 
تتمحور سائر أهدافها وأنشطتها الدينية والتعليمية والتوجيهية واخلدماتية على تعزيز أواصر العالقة واإلرتباط 

شّخصه عية الدينية واحلوزات العلمية يف النجف األشرف، وذلك ملا تالشمالية وبني املرج أمريكابني املؤمنني يف 
على أرض الواقع من حاجة فعلية يف هذه البقعة واملنقلب من األرض ومن مساعي هتدف إىل فصم عالقة 

  املؤمنني مبرجعيتهم الدينية.
لة مدروسة وهادفة. متقابحماولة متتني هذه العالقة برتتيب زايرات  أييت ضمن آليات حتقيق أهداف املؤسسة،

والعتبات  األشرف يف خمتلف اجملاالت إىل النجف جمموعات الكفاءات والنخب سّيمافهي هتتم وتعمل وتساعد وتشارك يف بعثات قوافل الزوار ال 
وإعداد  األشرفلنجف لعلمية يف اسة ولقاء مراجع الدين وأساتذة احلوزة. وهتتم أكثر يف دعوة واستضافة كبار العلماء واألساتذة يف احلوزة ااملقدّ 

حسبما الكندية مريكية و ية يف خمتلف الوالايت واملد  األزة مع خمتلف الشخصيات واملراكز العلمية والدينية واجلماهي لقاءات مدروسة ومركّ 
أ نث ى و ج ع ْلن اك ـْم و  يُـّه ا النَّاس  إ َّنَّ خ ل ْقن اك م مّ ن ذ ك ٍر اي  أ  ﴿ تيمناً وعمالً ابآلية الشريفة 1وا(ف  عار  ت  على هذا املشروع اسم )ل   يفسح وقت الزائر. وقد أطلق

ب يــوا إ  َّ أ ْكر م ك ْم ع ند  اَّللَّ  أ تْـق اك ْم إ  َّ اَّللَّ  ع ل يــل  ل تـ ع ار ف  ــو قـ ب ائ   اً ش ع وبــ  .{١٣احلجرات/سورة } .﴾رٌ ــٌم خ 
ذكورة مراجع دين وبعض العلماء واألساتذة يف احلوزات العلمية لتحقيق األهداف املعن فقهاء و لني سبق أ  قامت املؤسسة ابستضافة ممثّ هذا وقد 

فيما إذا أريد تمرارية ستا  إىل مزيد من العمل الدووب واإلأعاله وحماولة ترمجتها على أرض الواقع، وابلفعل كانت موفقة وهلل احلمد وإ  كانت حت
 دائم وظل ظليل. أكلهلا أ  تؤيت مثارها اينعة مع 
السيد  أحد العاملني يف مكتب مساحة املرجع الديين األعلى (دام عزه)ستضافة فضيلة العالمة الشي  أجمد رايض واليوم، تتشرف املؤسسة اب

ة رصيد العمل إىل لمياً على املؤمنني يف هذه الداير، ولتكو  سفرته ميمونة ومباركة وَّنقحل ضيفاً كر لي، يف النجف األشرف (دام ظله)السيستاين 
  موقع أفضل.

 التقرير أدَّنه يسلط الضوء على جوانب هذه الزايرة. 

                                                

 

 

 

 

 
 إضغط هنا لإلطالع على مشروع "لتعارفوا". 1
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نة يف معامة مع اجلماهي املؤ  جمموعة لقاءات دام عّزهالضيف فضيلة  زايرةمشلت 
رموز ووجوه مع شخصيات وعلماء دين و وخاصة عدد من املد  والوالايت، 

 اختالف شرائحهم وتوجهاهتم وخلفياهتم. إضافة إىل مجلة منعلى  غيهمإجتماعية و 
جائت وقد  .وطبيعة عمله والتكاليف املنوطة بهاألنشطة اخلاصة واملتعلقة مبهمته 

 :التايل بزمنياً حسب الرتتي
 
 

  التأري  املكا  املوضوع

 .السيد الكشمييإستقبال الضيف يف املطار حبضور 
 إىل مطار جو  كنيديالوصول 

 يويوركن

 متوز  ٢٨الثالاثء 
٢٠١٥ 

١ 

 لقاء مع عامة املؤمنني من خمتلف القوميات، كلمة وحوار للضيف.
  مؤسسة السيد اخلوئي )قده(

 نيويورك

 متوز  ٢٨الثالاثء 
٢٠١٥ 

٢ 

أول حماورة وتفاصيل برَّنمج الزايرة وعن جممل األوضاع والعمل بني الشي  
 أجمد والسيد الكشميي.

 مةفندق حمل اإلقا
 ويوركين

 متوز  ٢٩األربعاء 
٢٠١٥ 

٣ 

إستضافة ولقاء وحوار حول آفاق العمل والتعاو  بني املسيحيني 
 واملسلمني.

جمموعة سانت إجيدو 
 وجرسي.ني-الكاثولوكية بنيويورك

 متوز  ٢٩األربعاء 
٢٠١٥ 

٤ 

 جولة على مدرسة املؤسسة ولقاء أخوي مع الشي  فاضل السهالين.
 )قده(  مؤسسة السيد اخلوئي

 نيويورك
 متوز  ٢٩األربعاء 
٢٠١٥ 

٥ 

جولة يف مبىن وأروقة وقاعات األمم املتحدة واإلطالع على جوانب من 
 العمل اإلنساين واخليي والرتاثي.

 مقر األمم املتحدة يف 
 يويوركن

 متوز  ٣٠اخلميس 
٢٠١٥ 

٦ 

ة يحوار حول تفاصيل إمكانية العمل كمنظمة خيية مع األمم املتحدة وأمه
 التواجد يف نيويورك.

 لقاء مع الدكتور حامد البيايت
 نيوجرسي.

 متوز  ٣٠اخلميس 
٢٠١٥ 

٧ 

جولة يف املتحف واإلطالع على أتري  البلد والقبائل واألمم واملعامل القدمية 
 فيه.

 متحف أتري  اهلنود احلمر
 نيويورك

 متوز  ٣٠اخلميس 
٢٠١٥ 

٨ 

 أبناء اجلالية العربية املقيمة يفزايرة ولقاء عدد من املؤمنني من خمتلف 
 ضواحي نيويورك.

 مركز الغدير اإلسالمي
 نيوجرسي

 متوز  ٣٠اخلميس 
٢٠١٥ 

٩ 
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 سفر والية ميتشغا  جواً  2اإلنتقال إىل ديرتويت
 متوز  ٣١اجلمعة 
٢٠١٥  

١٠ 

 إستضافة خاصة على مائدة الغداء
 منزل السيد الكشميي

 ديرتويت

 متوز  ٣١اجلمعة 
٢٠١٥  

١١ 

جولة على أقسام وأروقة املؤسسة والتحدث مع مدراء ومسؤويل األقسام 
 والعاملني فيها.

  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 متوز  ٣١اجلمعة 
٢٠١٥  

١٢ 

 لقاء خاص مع طاقم املؤسسة، كلمة وحوار وأسئلة وأجوبة.
  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 متوز  ٣١اجلمعة 
٢٠١٥  

١٣ 

 ئدين من النجفلقاء مع بعض الطلبة احلوزويني العا
  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 متوز  ٣١اجلمعة 
٢٠١٥  

١٤ 

 لقاء مع مدقق وخبي حساابت قانوين خبصوص ترتيب أوراق مؤسسة العني
  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 آب  ١السبت 
٢٠١٥ 

١٥ 

 حوار خاص مع السيد الكشميي 
  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 آب  ١السبت 
٢٠١٥ 

١٦ 

 ١٧ آب  ١السبت   مؤسسة إمام نفيذية ملؤسسة اإلمام لقاء مفصل مع اهليئة الت

                                                

 

 

 

 

 

شركات تصنيع تعد إحدى كربى مقرات  (Michiganيف والية متشغن ) (Dearborn) ( وضاحيتها منطقة ديربورنDetroitمدينة ديرتويت ) - 2
دداً غري قليل وقد استقطبت هذه الشركات ع .ولنكن وغريها من الشركات العاملية الشهرية السيارات يف الوالايت املتحدة مثل فورد وجي أم وكرايسلر

طراف املنطقة املقابر العائدة للمسلمني يف ألوحات بعض ولبنان منذ بداايت القرن التاسع عشر. من املهاجرين كأيدي عاملة من الشرق األوسط كاليمن 
إىل جانب  –ن أقدم املدن معلى سبيل املثال. فمنطقة ديرتويت هي هناايت القرن الثامن عشر امليالدي ضوح إىل يف بعض املقابر العامة تشري توارخيها بو 

، سينات القرن املنصرمعد مخلكن بللمسلمني يف الوالايت املتحدة. مكثفاً اليت شهدت حضوراً  -أختها األقدم مدينة ميشتغن سييت يف والية إندايان 
لقرن تكاثر الوجود اللبناين بشكل ملفت، وانظره وماثله يف التكاثر الوجود العراقي ال سّيما بعد تسعينات ا ية واجتماعية وأمنية،وألسباب عديدة اقتصاد

ون بيت )ع( فيها ربع مليتباع أهل الفقط أعداد أيتجاوز  ،يف الغربكأكرب جتمع إسالمي ىل مدينة ديرتويت الكربى  نصرم. فصار اليوم يشار لالبنان إامل
 .معرتف هبا رمسياً غري وختمينات منطقية لكنها نسمة حسب إحصائيات 
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 ٢٠١٥ ديرتويت

 كفاءات وشخصيات عراقيةوجوه و  لقاء مع
  البغدادي ضيافة احلا  هادي

 ديرتويت

 آب  ١السبت 
٢٠١٥ 

١٨ 

االطالع على أرجاء املدينة والتواجد اإلسالمي يف املنطقة من معامل ومراكز 
 ومؤسسات 

  جولة يف املدينة
 ويتديرت 

 آب  ٢األحد 
٢٠١٥ 

١٩ 

 قسم التقنياتيف مسؤول أقدم لقاء خاص مع 
  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 آب  ٢األحد 
٢٠١٥ 

١٩ 

عشاء تكرميي ولقاء مع بعض وجوه املؤمنني وحوار حول جممل أوضاع 
 العراق واملرجعية واأليتام واخلدمات

  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 آب  ٢األحد 
٢٠١٥ 

٢٠ 

 الكبي، واستكمال مواضيع عالقة جولة على املبىن
  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 آب  ٣ اإلثنني
٢٠١٥ 

٢١ 

 ةاملؤمنني يف املنطق ضور عدد من الشخصيات ووجهاءغداء تكرميي حب
  مضافة السيد ستار املوسوي

 ديرتويت

 آب  ٣اإلثنني 
٢٠١٥ 

٢٢ 

 ة بلقاء عام مع الشباب مع ترمجة فورية من وإىل االجنليزية وأسئلة وأجو 
  مؤسسة إمام / قاعة املناسبات

 ديرتويت
 آب  ٣اإلثنني 
٢٠١٥ 

٢٣ 

 العني مؤسسة خبصوصلقاء 
  منزل السيد الكشميي

 ديرتويت
 آب  ٣اإلثنني 
٢٠١٥ 

٢٤ 

 وقت خاص لرتتيب أوراق مؤسسة العني
  مؤسسة إمام
 ديرتويت

 آب  ٤الثالاثء 
٢٠١٥ 

٢٥ 

 مع عدد من املنتسبني غداء خاص يف منزله
  افة الشي  برير البدراويمض

 ديرتويت
 آب  ٤الثالاثء 
٢٠١٥ 

٢٦ 

 لقاء مجاهيي عام وكلمة توجيهية وأسئلة وأجوبة
  مؤسسة إمام / قاعة املناسبات

 ديرتويت
 آب  ٤الثالاثء 
٢٠١٥ 

٢٧ 

 إجتماع عمل خبصوص ترتيب أوراق مؤسسة العني
 مؤسسة إمام 

 ديرتويت
 آب  ٤الثالاثء 
٢٠١٥ 

٢٨ 

 وحوار عام شباب لبنانني وغيهم أمسية مع
 منزل شخصي

 ديرتويت
 آب  ٤الثالاثء 
٢٠١٥ 

٢٩ 
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جولة يف منطقة هنري فورد األثرية لإلطالع على أنشطة خميم مؤسسة إمام 
 الصيفي لألطفال واليافعني

  املخيم الصيفي
 ديرتويت

آب  ٥األربعاء 
٢٠١٥ 

٣٠ 

 قةنني يف املنطغداء تكرميي حبضور عدد من الشخصيات ووجهاء املؤم
  مضافة األديب هباء اخلاقاين

 ديرتويت
آب  ٥األربعاء 
٢٠١٥ 

٣١ 

لقاء عام مع األخوات برعاية طالبات معهد احلوراء عليه السالم، كلمة 
 توجيهية وأسئلة وأجوبة.

  مؤسسة إمام / قاعة املناسبات
 ديرتويت

آب  ٥األربعاء 
٢٠١٥ 

٣٢ 

العني واللمسات األخية على أول إجتماع رمسي هليئة أمناء مؤسسة 
 األوراق والتوقيعات.

  مؤسسة إمام
 ديرتويت

آب  ٥األربعاء 
٣٣ ٢٠١٥ 

 أمسية ولقاء مع شباب عراقيني وغيهم وحوار مفتوح
  منزل شخصي

 ديرتويت
آب  ٥األربعاء 
٣٤ ٢٠١٥ 

آب  ٦اخلميس  سفر اإلنتقال اىل مدينة شيكاغو براً.
٢٠١٥ 

٣٥ 

 من أصول ابكستانية وهندية / حوار وأسئلة وأجوبة لقاء عام مع املؤمنني
  مركز معصوم اإلسالمي

 شيكاغو
آب  ٦اخلميس 
٣٦ ٢٠١٥ 

لقاء السيد حمبوب مهدي عابدي وجولة على املركز وآخر التحديثات 
 والتوسعة فيه

  مركز حسيين سنرت
 شيكاغو

آب  ٧اجلمعة 
٣٧ ٢٠١٥ 

 نيجولة على املدرسة ومرافقها ولقاء مع املسؤول
 مدرسة اهلادي )ع(

 شيكاغو
آب  ٧اجلمعة 
٣٨ ٢٠١٥ 

 غداء تكرميي ولقاء مع عدد من رجال الدين والشخصيات يف املنطقة
 رضوين يّ   مضافة السيد

 شيكاغو
آب  ٧اجلمعة 
٢٠١٥ 

٣٩ 

لقاء مع السيد سليما  حسن وعدد من طلبة املعهد لغرض الدراسات 
 احلوزوية.

  معهد أهل البيت )ع( التعليمي
 شيكاغو

آب  ٧اجلمعة 
٢٠١٥ 

٤٠ 

 مع عامة املؤمنني من جذور وقوميات وخلفيات متعددة لقاء 
  مركز مدينة العلم اإلسالمي

 شيكاغو
آب  ٧اجلمعة 
٢٠١٥ 

٤١ 

املشاركة يف أعمال املؤمتر اخلامس عشر جمللس علماء الشيعة يف أميكا 
 الشمالية

 مقر إقامة املؤمتر العلمائي
 شيكاغو

آب  ٨السبت 
٤٢ ٢٠١٥ 
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 لقاء عام مع املؤمنني العراقيني، كلمة توجيهية وأسئلة وأجوبة.
 مركز أهل البيت )ع( 

 شيكاغو
 آب ٨السبت 
٢٠١٥ 

٤٣ 

املشاركة يف أعمال املؤمتر اخلامس عشر جمللس علماء الشيعة يف أميكا 
 الشمالية

 مقر إقامة املؤمتر العلمائي
 شيكاغو

 آب ٨األحد 
٢٠١٥ 

٤٤ 

مع بعض الكفاءات الباكستانية ومقرتحات عمل مع بعض  لقاء خاص
 فعاليات وأنشطة مؤسسة العني

 مقر إقامة الضيف
 شيكاغو

 آب ٨األحد 
٢٠١٥ 

٤٥ 

 سفر اإلنتقال إىل واشنطن جواً.
 آب ٩األثنني 
٢٠١٥ 

٤٦ 

 عشاء تكرميي للضيف ومرافقيه
مضافة احلا  مصطفى حسن 
 املدير التنفيذي ملؤسسة إمام

 آب ٩األثنني 
٢٠١٥ 

٤٧ 

 جولة يف ربوع املكتبة العاملية الشهية
 مكتبة الكونغرس 

 واشنطن
 آب ١٠الثالاثء 
٢٠١٥ 

٤٨ 

جولة يف أقسام املعرض واإلطالع على كيفية نصب وعرض احلوادث 
 لزائرينكيفية أتثيها ابو 

 معرض اهلولوكست
 واشنطن

 آب ١٠الثالاثء 
٢٠١٥ 

٤٩ 

 السالم افتتحوا للتو مركزاً خاصاً هبم.مؤمنني متشرفني ابلقاء عام مع 
 مركز الثقلني اإلسالمي

 واشنطن
 آب ١٠الثالاثء 
٢٠١٥ 

٥٠ 

االطالع على أرجاء واحدة من أفخم الكنائس التابعة للجامعة الكاثوليكية 
 احملتوية على الرتاث والتنوع 

 الكنيسة الكاثولوكية اجلامعية
 واشنطن

 آب ١١األربعاء 
٢٠١٥ 

٥١ 

عدد من الكفاءات والشخصيات الشيعية وحوار حول املرجعية لقاء مع 
 الدينية واألوضاع العامة، وتعارف.

 مقر اإلقامة
 واشنطن

 آب ١١األربعاء 
٢٠١٥ 

٥٢ 

 املغادرة العودة إىل العراق
 آب  ١٢اخلميس 
٢٠١٥ 

٥٣ 
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  فرع أميكا –مؤسسة العني 
ني للرعاية العناء من أجله أال وهو أتسيس فرع ملؤسسة العالسفر و  أبهم إجناز حتمل   دام عّزه يفزايرة فضيلة الضتكللت 

ستقطاب الألخرى يف سائر البالد الغربية ا اإلجتماعية يف الوالايت املتحدة ليقوم جنباً إىل جنب مع سائر فروع املؤسسة
ي اتقها خدمة ورعاية أيتام ضحااي اإلرهاب وغيهم والذعطاء احملسنني لدعم وخدمة مشاريع املؤسسة اليت أخذت على ع

 داعش اإلرهابيةها زمرة تعيث فيكما ترعى وختدم األسر اليت نزحت من املناطق اليت   الثالثني ألفاً حىت اآل . جتاوز عددهم
  عددها مخس وعشرين ألف عائلة. جتاوزواليت  فساداً وقتالً وتشريداً وإذالاًل،

ساندة ومعاضدة مبلتام مع ممثلي ووكالء املرجعية الدينية العليا فقد تكللت جهود فضيلته و مؤسسة العني يف تعاوهنا وتنسيقها ا وكما هو معهود من
رية للمشروع لفرع مؤسسة العني وترتيب كامل املستلزمات القانونية واإلعتباه مديراً عاماً تعنّي مساحمث و  .مؤسسة إمام بتشكيل هيئة أمناء اتمة من

 لعمل والتنفيذ مباشرة، وهلل احلمد.ليأخذ حيزه من ا
باً إىل نشهد هذا اإلجناز إعالم وإشعار مكرر من فضيلته أثناء خطاابته وكلماته، مؤكداً على متركز مقرها ومكاتبها يف مبىن مؤسسة إمام وتعمل ج

ة الحقة قريبة بعونه تتاح الرمسي الكبي يف سفر جنب مع جمموعة أيتامي اليت تستمر خبدماهتا وتعاوهنا منذ سنوات، مهيئًا املؤمنني إلعال  اإلف
 من املوىل عز وجل مساندة املؤمنني هلذه املؤسسة لتستمر يف عطائها وخدمتها أليتام آل حممد عليه وآله السالم. ائالً ستعاىل، 

  ّسة إماممؤس 
ديربور  ضاحية مدينة  منطقةه يف مؤسسة إمام مقراً ألعماله وحتركاته طيلة فرتة إقامتمن  ام عزهالضيف الكرمي دفضيلة إختذ 

الم . وقد تشرفت املؤسسة به ضيفًا كرميًا وعاملًا عاماًل من جوار أمي املؤمنني عليه السديرتويت بوالية ميتشغا  األمريكية
ألنشطة كا  وقته مليئًا ابلربامج وخمتلف ا  ومن قلب مركز الشريعة مكتب املرجعية الدينية العليا يف النجف األشرف.

اليت متحورت على العديد من املواضيع والقضااي، اليت يصعب اإلسرتسال بذكرها مجيعاً، لكن على حنو اإلمجال  احلوارات والقاءات املتعددةو 
 :ميكن ذكر ما يلي

  بيعة طمبسؤويل كل قسم على حدة للتعرف على  واللقاءواإلطالع على أدوارهم ومسؤولياهتم، أقسام مؤسسة إمام زايرة وتفقد
 عملهم.

  اجتماع عام مع كادر املؤسسة وسائر العاملني واملتطوعني وحوار
معمق حول أمهية العمل املرجعي وخطورته وضرورة مالحظة حيثاته 

حوار تناول  مث أعقبه .والرسالة اليت حتملها إىل البشرية واإلنسانية
جوانب عديدة هتم املرجعية الدينية ودورها وطبيعة وظروف العمل 

ب وما حيتاجه املؤمنو  وأيمله من رعاية وعناية، مثمنني يف الغر 
  جهود وجهاد املرجعية الدينية العليا الباعثة على الفخر والعزة.

  ضمن إجتماع اهليئة التنفيذية السنوي الذي حيضره األعضاء
عة له جممل حال الشياخلمسة من عدة والايت، ع قد لقاء خاص مع فضيلة الضيف وحبضور َّنئب األمني العام، عروضوا خال
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مام، إمؤسسة والتشيع يف الوالايت املتحدة قبل وبعد وجود 
وإعطاء منوذ  مسح عن مخسة مناطق مهمة من الوالايت املتحدة 
عن الشيعة فيها وكيفية عالقة وتعاطي املؤسسة مع املؤمنني 
واملراكز القائمة والتيارات واإلجتاهات املوجودة. مث رحلة املؤسسة 

د من الزمن بنجاحاهتا وإخفاقاهتا، وأخيًا ما وضعته خالل عق
أمامها من مشاريع وآمال وما تتوقعه من املرجعية الدينية العليا من 

 استحسا  وإعجاب رعاية واهتمام. وقد َّنل العرض والنقاش
  .وإرشاداته القيمةمبا يعتز به، ومت اإلستماع إىل مالحظاته  الضيف وثنائه فضيلة

  موضوع مساندة املؤسسة وطبيعة عالقتها ودعمها املباشر من قبل مكتب فتح ومناقشة
  النجف األشرف نظراً ملا تعانيه من حتدايت جسام تتعلق أبمور إعتبارية وعرفية.

  ًإجتماع خاص مع عدد من الشخصيات الدينية والرموز اإلجتماعية وجوه املؤمنني مؤكدا
ائفة وأبنائها وضرورة التعاو  والتعاضد على دور املرجعية ودور النخبة يف خدمة الط

عقب اللقاء أ والتنسيق من أجل القضااي الكربى ويف مقدمتها قضية معاَّنة العراق واملنطقة.
 حوار وتفاصيل عن مؤسسة العني وسائر خدماهتا اإلنسانية اليت تقدمها لأليتام والالجئني.

 ؤويل األقسام والقائمني اإلطالع على عدد من مشاريع املؤسسة واحلوار مع بعض مس
عليها. وزايرة وتفقد املخيم الصيفي الذي بلغ عدد املشاركني فيه حنو تسعني طفل وطفله  

 تامي".مشروع أي"كا  من بينهم مخس وعشرين من األيتام الذين ترعاهم املؤسسة من خالل 

  

لقد زرت واطلعت على 

مؤسسات كثرية يف  

العراق ولبنان وخمتلف 

  بلدان أوروبا، ولكن مل

أجد مؤسسة حتمل رؤية 

وبعد نظر وتنظيمًا 

وتقسيم أدوار ودقة وعمل 

 ذو أفق واسع كهذه

املؤسسة مؤسسة إمام،  

وإن ما رأيته اآلن أقول  

لكم إنه غري منعكس  

 كما ينبغي يف النجف

 ."األشرف

 الشيخ أجمد رياض
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  3السنوي اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغنياملؤمتر 
واملبلغني الشيعة يف أمريكا الشمالية هذا العام مؤمترهم اخلامس عقد جملس العلماء 

من شوال حتت  ٢٤و ٢٣عشر يف مدينة شيكاغو بوالية إلينوي األمريكية يومي 
عنوا  "التعاو  والتعاضد: ضرورة تفرضها املرحلة وليس خياراً" حضره أكثر من 

يني جامعيني وأكادميأربعني من علماء دين ومبلغني وخطباء وأئمة مراكز وأساتذة 
وكّتاب ومؤلفني َّنقشوا خالله األوضاع الراهنة املقيتة اليت تفت بعضد املسلمني 
واملؤمنني من كثرة فنت وإحنرافات وضياع وتيٍه يستوجب تدخل الصلحاء وأهل 

 البصائر للحد منها ولتنبيه املؤمنني عليها.

حوارات عرب كلماته ومداخالته وتعليقاته قيمة نوعية لتوجيه نقاشات و  حمققاً الفاضل  الضيفاملؤمتر هذا العام وزاده إثراء ونضارة ف شرّ وقد 
 . بعد أ  أضفى عليه إطاللة االنتساب إىل املرجعية الدينية العليا والعمل حتت لوائها اجمللس

 وقد متحورت واحتوت كلماته وأحاديثه ومداخالته حول عدد من القضااي، أمهها:
 حة السيد املرجع الديين األعلى آية هللا العظمى السيد السيستاين دام ظله، وشئ من توجيهاته األبوية نقل سالم ودعاء مسا

 والرعوية.

 لف املرجعية طفاف خصستوجب اليقضة واحلذر والتكاتف واإلنطقة والعراق بشكل خاص من خماطر تالرتكيز على ما متر به امل
 الدينية العليا.

 غني يف بذل املزيد من اجلهود والتعاو  أمهية ودور العلماء واملبل
والتكاتف إلجياد بيئة وأجواء من شأهنا حفظ اهلوية الدينية والتقاليد 

 النبيلة للمؤمنني وأجياهلم يف الغرب. 

  ختصيص ندوة كاملة حول أمهية التبليغ وإعداد املبلغني وإيفاد
الشباب املؤهل للتحصيل وطلب علوم أهل البيت عليهم السالم 

ميكن أ  تقدمه مدرسة جنم األئمة وقريباً املدرسة العلوية إ  شاء  وما
إلنشاء وبناء جيل جديد من الطلبة الواعدين  هللا يف النجف األشرف

 املقتدرين.
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  ختصيص ندوة كاملة حول عمل ونشاط ومثار مؤسسة العني للرعاية اإلجتماعية خبصوص خدمة األيتام والنازحني، ومناقشة سبل
 التعاطي مع املؤسسة وال سيما مع فرعها الوليد اجلديد يف الوالايت املتحدة.التعاو  و 

 

 اجلماهي املؤمنة  
 ق مؤسسة إمام مع أئمة املراكز االسالمية والقائمني عليها لعقد لقاءات بني احلني واآلخر حسب الظروف واملناسبات كوهنا تعترب احلاضنةتنسّ 

 و  منها ما يهمهم يف أمور دينهم وثقافتهم وتقاليدهم. وحسب وقت وجدول أعمال وسفر فضيلة الضيف متاملناسبة للمؤمنني يلتقو  فيها ويتلق
سالمية يف عدد من الوالايت وحسب األولوايت والظروف بعقد لقاءات عامة مع اجلماهي املؤمنة مراعني التنوع راكز اإلالتنسيق مع عدد من امل

 شيعي يف الوالايت املتحدة. الثقايف واإلثين والتعددي للمجتمع ال
وقد تناول الضيف الكرمي مجلة من املواضيع والتوجيهات واإلاثرات اليت أهلبت 
املؤمنني وشدت من محاسهم واندفاعهم للتفاعل مع رسالة املرجعية الدينية العليا. 
وقد اشتملت معظم اخلطاابت واألحاديث واألجوبة على األسئلة املوجهة على 

 ما يلي:واضيع، أمهها العديد من امل

 
  سالم ودعاء مساحة السيد املرجع دام ظله واهتمامه ورعايته للمؤمنني

 يف بالد اإلغرتاب.

 د واألعراف النبيلةمبا حيفظ اهلوية الدينية والتقالي البناء العقائدي والفقهي واألخالقي للمؤمنني واجملتمع املؤمن يف عصر الغيبة. 

  سالمي الدينية العليا واتباع توجيهاهتا وتعليماهتا وعلى اخلصوص يف الظروف الراهنة اليت مير هبا العامل االضرورة اإلرتباط ابملرجعية
  يف صراع وجودي صعب.

  املطالبة مكتب املرجعية الدينية العليا شئ إمسه وكالة شفوية، بل ال بد من عمل طبيعة يف يوجد ال

 .يف مكتبه أو نفسه ظله مد السيد مساحة من صادرة خطية وكالة بإبراز املدعني من

 الشيخ أجمد رياض
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  أمهية التفاعل اإلجيايب واإلخنراط مع سائر أبناء الوطن الذي يعيش
فيه املؤمنو  وحماولة جتسيد الرسالة اإلسالمية أبحسن صورها ومث 

تألق والتصدي للمواقع اليت ميكن من خالهلا تقدمي خدمات حماولة ال
 أفضل للمجتمع واملؤمنني ولسمعة اإلسالم ومكانته بشكل عام.

  أمهية دور الشباب ابلعمل واملثابرة للحصول على أعلى
التخصصات وجين أعلى املواقع لتقدمي خدمة أفضل وعطاء أدوم 

  وأتثي أوقع.

  توى اجلهاد الكفائي امللبني لف اجملاهدين لمتطوعنيإبسم "ميليشيات" للتصحيح ما يشاع ويرو   املكثفضرورة التصدي اإلعالمي
مسعة وجهد تضليلية لئيمة لتشويه منجزات و  مواجته مع زمرة داعش اإلرهابية. كوهنا هتمة جنبًا إىل جنب مع اجليش العراقي يف

وجهاد أولئك األبطال الذين لو ال هم، ولو ال استجابتهم لنداء املرجعية لذهب العراق واملنطقة أدرا  رايح داعش واإلرهاب 
  متامًا.

  إيضاح فضيلة الضيف موقف مكتب النجف األشرف من دعاوى
ب أية اواًل سد ابالوكاالت الشفوية والتصرف ابحلقوق الشرعية حم

ذريعة ملن يريد التخرص واإلستغالل، مؤكدًا عدم أية موضوعية 
للوكاالت الشفوية وإهنا معتمدة لدى مساحة السيد املرجع دام ظله، 
إضافة إىل أ  بالد الغرب ومنها أمريكا وكندا هي ختضع لتمثيل 
فضيلة السيد مرتضى الكشميي حصرًا. جاء ذلك بعد أ  تكاثرت 

 ألسئلة يف ثالث لقاءات كربى وأثناء اللقاءات اجلانبية. عليه ا

 

 حوار األداي  وتعزيز اللقاء الشيعي الكاثوليكي 
 املؤمنني عليه السالم أمي ومدفن ابب مدينة علم النيب صلى هللا عليه وآلهالعريقة كمقر للحوزة العلمية   - سبق وأ  احتضنت النجف األشرف

ا  كمن خمتلف األداي  واملذاهب واملدارس الفكرية.  عددًا من الوفود الزائرة  -
جع تشرف بلقاء مر  يدو الكاثوليكية من روما والذيآخرها وفد جمموعة سانت أج

 الطائفة مساحة السيد السيستاين دام ظله حيث غمرهتم توجيهاته وتصرحياته وكلماته
 املعربة اليت راحوا يرددوهنا يف شىت وسائل اإلعالم.

وتعزيزًا للعالقات والتواصالت مع القادة الدينيني ومراكز العلم  تباعًا لذلك،
تقبال فضيلة سرغبة يف إاجملموعة الكاثوليكية يف نيويورك أبدت ممثلية  والبحث،
 . بعد أ  أشعرهتا مؤسسة إمام بتواجد فضيلته الضيف

تناولوا خالله التعرف على  Setonسيتو   ة يف جامعةلقاء ودي وصريح حضره عدد من علماء دين وأكادمييني أساتذمتت اإلستضافة وحصل 
جوانب أخرى من حوزة النجف األشرف ودورها الروحي يف العامل، وعلى جوانب أخرى من جمموعة سانت أجيدو، وكذلك حول أمهية اللقاء 

 املسيحي االسالمي بشكل عام خلدمة املصاحل اإلنسانية اخلية.
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  األمم املتحدةمقر 
يق مع ممثل العراق السابق يف األمم املتحدة متت زايرة األمم املتحدة بتعاو  وتنس

يف مقرها الشهي يف نيويورك، والتعرف على جماالت وأمناط العمل اإلنساين 
واخليي يف مؤسساهتا وأنظمتها ال سيما املتعلق بطبيعة عمل منظمات اجملتمع 

االطالع على أروقة املبىن و  املدين واملنظمات اإلنسانية واخليية. كما ومتت جولة
 على جوانب من أتري  ومنجزات هذه املؤسسة العاملية وأمهيتها.
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 الصعيد اجلماهيي العام 
 صداء التالية:األلعدد غي قليل من املؤمنني إىل  كلمات الشكر واحلوارات اجلانبيةتشي املالحظات و  

توى على مسملؤمنني يف الغرب ولو ابمتصاعدًا حوزواًي إ  هناك اهتمامًا  (1
 .الزايرات واللقاءات

 و تواجد وحضور عملياملرجعيات الدينية هزايرات علماء احلوزة وممثلي  (2
هم يقوي منتميعلى األرض يعزز و  للمرجعية الدينية واحلوزات العلمية
 .ومقلديهم وأتباعهم ويعزز مكانتهم

ية رموز مكاتب املرجعمع شخصيات احلوزة و املباشر اإلرتياح ابلتواصل  (3
بث مهومهم ونقل ما يشعرونه من سلبيات أو حتفظات على األوضاع ل

  القائمة دو  أي حواجز أو موانع.

تكاثر الطلبات ابستضافة فضيلة السيد الضيف حىت من والايت أخرى.  (4
وهو أمر يدل على أمهية الزايرة حبد ذاهتا وعلى تعطش املؤمنني ملثل هذه 

 ات.اللقاءات والزاير 

مثالية التعاو  والتكامل بني املؤسسات العاملة ومثاهلا مؤسسة العني  (5
 ومؤسسة أيتامي لرعاية األيتام.

وص أثناء ، على اخلصكذراع عامل للمرجعية يف الغرب خلدمة املؤمننيأقوى مما كانت عليه   ل واقع مؤسسة إمام بشكلتقبّ  (6
مكررة حبكم إشاعات وخترصات وتشويشات من جهات ال يروق تصرحيات الضيف يف اللقاءات العامة اليت شهدت أسئلة 

 .هلا حضور وأداء دور للمرجعية يف الغرب يساهم يف نظم األمر واملتابعة واإلشراف

 الصعيد النخبوي 
 : من خالل كلمات وتلميحات الشخصيات والرموز اليت مت اللقاء هبا لوحظ ما يلي

حباجة إىل  ولكنهخيدم املعرفة والعالقات وفهم اآلخر، وجود شيعي متنامي لى يدلل ع واللقاءات إ  هذا النوع من الزايرات (1
 بشكل أينع. تطوير وتعزيز أكثر ليؤيت مثاره 

 بحث يف العامل.والوالدين إ  احلوزة العلمية مهتمة ابإلنفتاح وجتسي العالقة الفكرية والعلمية بينها وبني مراكز العلم  (2

  ادات واملدارس لدى الشيعة وأ  الوضع الشيعي ال ميكن حصره جبهة أو فئة معينة.فهم التعددية يف اإلجته مالحظة (3
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إ  حضور احلوزة وتواجدها عمليًا على األرض مهم جداً  (4
ويفرتض أ  يكو  ضمن برَّنمج ممنهج يستثمر يف معاجلة ملفات 
فكرية وفقهية ترتبط ابملعارف والفلسفات واملدارس الفكرية 

هلا من أتثي على األجيال اجلديدة وعلى  السائدة يف الغرب وما
  العامل بشكل عام.

 

 مالمح وانطباعات عن مساحة الضيف 
  بعدة مميزات لوحظت عليه خالل أدائه وسي أعماله وأنشطته، ميكن إمجاهلا مبا يلي:  فضيلة الضيفمتيز 

 ةوإظهار احملبة واملود خالق العاليةضع اجلم وسعة الصدر والبشاشة واألالتوا (1
نما حي، ومرونة التعاطي اىل جانب احلسم ومسحة اإلخالص يف العمل والتوجه

 يستلزم.

بساطة لسالسة والاملتانة يف الطرح، فهو يتمتع ابالعنوا  واملكانة و  إىل جانب (2
اضرو  إبنصات يستمع إليه احليف مجيع اللقاءات، فراح  والرتابية حبيث أثر إجيابياً 

 وإبنشداد.

املرجعية الدينية يف األبوة والرعاية لسائر الفئات والتوجهات  دورجتسيد و إتقانه  (3
 وامليول والرغبات.

واز  وراعى تنوع الفئات واجملموعات والرموز بشكل الئق مع احتفاظه الكامل  (4
 ابنتمائه وقناعاته ومبدئه.

إتسم ابملوضوعية والشمولية إىل جانب الدخول يف التفاصيل حينما كا  حيتا  األمر  (5
 .معضلةاغة حالة أو حلحلة إىل صي

عّزز  ، األمر الذيوعدم اقتصاره على اللقاءات املصغرة أو الثنائية واخلاصةي للقاءات واحلوارات اإلجتماعرجاحة ميله  (6
  .والعام عليه قبال اجلماهيياإل

دويل رجي الاستمرار تواصله اخلا رغموتكيفه مع الظروف عمال جدول اللقاءات واألصربه على و حتمله ضغط العمل  (7
 .والتزاماته الكثية انشغاالتهو 

ينقل لالكلي الواقع العام و فينطلق إىل تطرقت خطاابته وحواراته الصميم من القضااي املعاصرة ومن احلوادث الواقعة اليوم  (8
 املستمع اىل ما هو أهم وأكرب وأكثر مصلحة للطائفة على املستوى العاملي.
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أخرى لتقدمي كل  وأتمل مؤسسة إمام ابلتشرف مرةزايرة أخرى إلستكمال مهمته ونسأل هللا تعاىل أب  تكو  قريبة. وعد فضيلة الضيف برتتيب 
 ما بوسعها لتسهيل مجيع ما يلزم للضيف الكرمي إلجناح مهمته. وعلى أمل متابعة مجلة من األمور واملقرتحات واآلمال، منها:

 على عدد من الوالايت األخرى ومث اإلفتتاح الرمسي ملؤسسة العني بعونه تعاىل.حتديد موعد الزايرة الالحقة لرتتيب جولة  (1

ستوى التعاو  مابرتقاء ، يقضي للعموم إعال  مشرتك يصدر من مؤسسة العني يف العراق ومؤسسة أيتامي يف أمريكا وينشر (2
 ك وإبقاءإىل جانب إبقاء التعاو  املشرت  ىل فتح فرع ملؤسسة العني يف أمريكا نظرًا ألوضاع العراق واحلاجة املاسة،إالعمل 

يف العراق عن طريق العني ويف دول أخرى كأفغانستا  ولبنا  وأمريكا  خدمات يقدمهاعليه من  مشروع أيتامي على ما هو
 نفسها أيضاً.

 مل عرب هذا املعرض. اإمكانية العمل على أتسيس معرض دائم عن مأساة أيتام العمليات اإلرهابية يف العراق وتوثيقها ونشرها للع (3

العمل على إقامة دورات ثقافية أثناء عطل املعاهد والكليات واجلامعات الستقطاب الشباب ودعوهتم لرحالت سياحية دينية  (4
اة وحتت إشراف مكتب املرجعية الدينية العليا. على أ  يكو  هذا نو  مدرسة جنم األئمةتعليمية تتم ابلتعاو  التنسيق مع 

 ح للتشرف الحقاً ابلعلوم احلوزوية.إلنتقاء من يصل

حماولة تعزيز دور ومكانة مؤسسة إمام لتأخذ دورها املأمول وفقًا لضوابط وتوجهات مكتب املرجعية الدينية العليا يف النجف  (5
  األشرف.

  ذلك شرعية وغري حقوق قبض أو وكاالت كإداعاء همن التثبت إىل املؤمنون حيتاج شئ أو معلومة أي

 .باقر الكشمريي حممد السيد إىل وأشار – ظهرانيكم بني املرجع السيد مساحة وكيل هنا فها

 الشيخ أجمد رياض
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السيد علي  ين األعلى مساحة آية هللا العظمىإمام / مكتب اإلرتباط ابملرجع الديعالمي ملؤسسة هذا التقرير بواسطة القسم اإل وإخرا  إعدادمت 
ن الزايرات واللقاءات مبا ستفادة مء والعاملني ولغرض حتقيق غاية اإلالشمالية، رغبة بتدوين جهود العلما أميكايف احلسيين السيستاين مد ظله 

عمل مباركاً لتسديد والعصمة من الزلل وجعل هذا السائلني املوىل عز وجل التوفيق وا إبذنه تعاىل. توقعةم أخرى زايراتبرامج د ينفع ويرشّ 
 ومقبوالً.

 
 الوالايت املتحدة.ديرتويت، 

 هجرية املوافق  ١٤٣٦ذي القعدة  ٢٢
 ميالدية. ٢٠١٥ أيلول ٦
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١ 

   رايض بن املرحوم عباس السعدي واملعروف ابلبغدادي. هو الشي  أجمد بن احلا 

 ١٩٧٢  اد، العراق، عامبغد من مواليد.  

 الدراسي: التحصيل  

o  درس يف كلية اهلندسة يف جامعة التكنولوجيا ببغداد، ويف مرحلة متأخرة تركها ليتفرغ للدراسات
 الدينية يف احلوزة العلمية.

o  وتدر  يف حتصيالته حىت أهنى  ١٩٩٣إلتحق ابحلوزة العلمية يف النجف األشرف منذ عام
 املتعارفة يف املراحل احلوزوية. مجيع املقررات العلمية

o  لدراسات خار  فقه وخار  أصو ابحث وحمصل: 

  سنوات لدى مساحة آية هللا العظمى السيد حممد سعيد احلكيم دام ظله. عشرحضر دورة أصولية كاملة ملدة 

 .حيضر أحباث خار  الفقه لسماحة آية هللا السيد حممد رضا السيستاين منذ سنوات وال يزال 

 ة احلالية. متوقف يف الفرت اث خار  األصول لسماحة آية هللا السيد حممد ابقر السيستاين منذ سنوات و حيضر أحب 

 :النتاجات العلمية 

o .تقريرات أحباث خار  فقه، لألستاذ آية هللا السيد حممد رضا السيستاين 

o .تقريرات أحباث خار  أصول، لألستاذ آية هللا السيد حممد ابقر السيستاين 

o  حجية اإلطمئنا . طبع يف جملة دراسات علمية.حبث يف 

o .حبوث فقهية وأصولية غي مطبوعة  

  املهاماألدوار و : 

o .أحد أبرز العاملني يف مكتب مرجع الطائفة مساحة آية هللا العظمى السيد السيستاين دام ظله 

o .املشرف العام على مؤسسة العني للرعاية اإلجتماعية يف الكاظمية 

o  احلوزة العلمية يف النجف األشرف.واملدرسة العلوية يف  ئمةجنم األمدير مدرسة 

o .مسؤوليات ومهام عديدة أخرى 
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٢
  جملس العلماء واملبلغني هو أحد املشاريع املهمة ملؤسسة إمام على املستوى اإلقليمي واإلحتادي. حيضره ويشارك فيه عدد من

 ، وأئمة املراكز واملساجد، واخلطباء وأساتذة كليات أداي  وشريعة، بشكل مستمر سنوايً.العلماء

  أتسس منذ أواسط تسعينات القر  املنصرم على يد فضيلة املرحوم السيد حممد زكي السويج وفضيلة  الشي  فاضل السهالين دام
. مث بدأ أدت إىل إعاقة تقدمه فتوقف بعد ثالث مؤمترات عزه ومبساعي ومشاركة آخرين. لكنه واجه يف بداايته بعض الصعاب مما

 على يد مؤسسة إمام، وال يزال مستمراً حىت اآل .  ٢٠٠٤رحلته من جديد سنة 

 ني ييعقد املؤمنو  يف أميكا الشمالية على اجمللس آماالً كبية ملا حيمله من إسم وعنوا  وإرتباط وملا يتوقع من القادة الدينيني والروح
 . لكن ال زالت هناك حتدايت جسام أمامه حتتا  إىل مقومات ودعامات كربى لينهض أبعبائه ومهامه املأمولة منه.عموماً 

 :من أهم منجزات اجمللس 

o  آخذة على عاتقها مسؤولية حتري أهلة الشهور اهلاللية ملساعدة املؤمنني يف حتديد  ٢٠٠٧جلنة اهلالل: إنبثقت سنة
. كثر اهلر  واملر  وتضييع املناسبات الدينية على املؤمنني على املستوى اإلقليمي والفدرايل  أوائل الشهور الشرعية بعدما

حققت جناحًا عرب الدقة واملوضوعية واإلستمرارية طيلة هذه الفرتة، وهي ال زالت تعمل جبد واستمرار شهرايً على مدار 
 جلي يف األوساط اإلجتماعية والدينية، وهلا إعتبارالسنة وحىت اآل . إ  لبياَّنت وإعالَّنت جلنة اهلالل شأ  واضح و 

 يعتد به لدى شرائح واسعة وكبية على مستوى الوالايت املتحدة وكندا.

o  املؤمتر السنوي: يعقد اجمللس مؤمترًا سنواًي يتبادل فيه أصحاب السماحة والفضيلة واملبلغني واملهتمني جتارهبم وخرباهتم
ولني الدراسة ووضع احللول. كما  يشكل املؤمتر السنوي ميدا  لقاء محيم ودافئ يعيد ويناقشو  التحدايت والصعاب حما

فيه املشاركو  ذكرايهتم احلوزوية ولقاءاهتم االخوية مبا يعزز احملبة واألخوة ويذيب بعض اجلمود واجلفاء نتيجة بعد املسافات 
 وقلة اللقاءات على مدار العام.

o هم أعضائه ومؤسسيه ينتسبو  إىل املرجعية الدينية العليا ومبا هلم من مكانة واحرتام وقيمة إعتبارية ومكانة اجمللس: كو  أ
يف األوساط اإلجتماعية املسلمة بل وغي املسلمة أيضًا. كل ذلك فرض له مكانة واحرتاماً خاصًا. فمن جهة يعترب إحدى 

تالت أخرى تفتقر إىل روح العمل املرجعي أهم واجهات اجملتمع الشيعي، ومن جهة منع وجوده من بروز وتصدي تك
 والشمويل بل هي أقرب إىل طابع الشخصنة أو الفئوية وما إىل ذلك من أمور غي مقومة لدميومة النجاح.
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o  ميثاق واشنطن: كا  آخر منجزات اجمللس هو
ل جلنة من كبار توقيع ميثاق يقضي بتشكي

والسنية ملعاجلة أية حاالت املؤسسات الشيعية 
أو مواجهة حمتملة قد حتصل بني املسلمني عنف 

يف الوالت املتحدة وكندا. حصل ذلك بزايرة عدد 
من شخصيات ورموز السنة إىل مؤمتر اجمللس، 
وبدورهم استقبلوا وفدًا رفيع املستوى من علماء 

 ني.الشيعة يف مهرجا  عام هلم ومت التوقيع واإلعال  عن  الوثيقة اليت القت إستحساَّنً وأتييد واسع
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٣ 

 قسم اإلستعالمات يف مؤسسة إمام جولة على مكاتب وأقسام مؤسسة إمام

 قسم اإلستفتاءات، مؤسسة إمام قسم اإلستفتاءات، مؤسسة إمام

 قسم العمليات والتنفيذ، مؤسسة إمام قسم التقنيات وشبكة اإلتصاالت
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 قسم املالية والتدقيق، مؤسسة إمام قسم احملاسبة والصندوق، مؤسسة إمام

 قسم إدارة املوارد البشرية، مؤسسة إمام قسم اإلعالم، مؤسسة إمام

 قسم العالقات العامة، مؤسسة إمام قسم التعليم والطباعة والنشر، مؤسسة إمام

 مشروع أيتامي، مؤسسة إمام مشروع أيتامي، مؤسسة إمام
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 إجتماع مع كادر مؤسسة إمام

 ، مؤسسة إمامع اهليئة اإلداريةم

 املتطوعو ، مؤسسة إمام لقاء عام مع الشباب، مؤسسة إمام

 حفاوة ابلضيف الكرمي من قبل وجوه اجملتمع، ديرتويت حوار شبايب بعد اللقاء العام، مؤسسة إمام

  املخيم الصيفي لألشبال، مؤسسة إمام مع املخيم الصيفي، مؤسسة إمام
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 أمسية بضيافة الشباب املؤمن، ديرتويت. ألشبال، املخيم الصيفي، مؤسسة إمام.حوار مع ا

 لقاء عام مع املؤمنني، مؤسسة إمام لقاء مع طالبات معهد احلوراء)ع(، مؤسسة إمام

 مركز معصوم، شيكاغو. مركز حسيين، شيكاغو.

 مركز معصوم، شيكاغو. مركز أهل البيت )ع(، كاملازو.
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 مركز الغدير، نيوجرسي. ركز احلسيين، شيكاغو.توسعة م

 توسعة مركز احلسيين، شيكاغو. املعهد الديين، مركز مدينة العلم، شيكاغو.

 مركز السيد اخلوئي )قده(، نيويورك. مركز السيد اخلوئي )قده(، نيويورك.

 مقر جمموعة سانت إجيدو، ضاحية نيويورك. مركز مدينة العلم، شيكاغو.
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 مدرسة اهلادي )ع(، شيكاغو مدرسة اهلادي )ع(، شيكاغو

 مدرسة اهلادي )ع(، شيكاغو املركز احلسيين، شيكاغو

 مركز أهل البيت )ع(، شيكاغو مركز الثقلني، واشنطن.

 الكنيسة الكاثولوكية العظمى، واشنطن. اجلامعة الكاثوليكية، واشنطن.
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واملبلغني املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء  املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني 

  املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني

 املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني

 املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني  لس العلماء واملبلغنياملؤمتر اخلامس عشر جمل
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  املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني  املؤمتر اخلامس عشر جمللس العلماء واملبلغني

 مكتبة الكوجنرس األمريكي، واشنطن. متحف اهلنود احلمر، نيويورك.

 أروقة األمم املتحدة، نيويورك. أروقة األمم املتحدة، نيويورك.
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 متحف اهلولوكست، واشنطن.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مسّلة محورايب، هدية العراق لألمم املتحدة، نيويورك.
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