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نفٌع يبقى وماٌل ُيفنى!*
العوق البدين 

ثمانينٌي ُيخفي عمره احلقيقي 
ليغازَل اأر�َض املعركة

فنان �ساب يحول 
اخلردة اىل حتف

يدافع عن الوطن بذراعني 
ويخدم الزائرين بذراع واحدة؟!

املرجع الديني االعلى:     
ال يجوز منح اجازات مر�سية 

للموظفني والطلبة؟ 

بحاجة اىل مدار�ض خا�سة



األشراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم

سكرتير التحرير
حسين النعمة

هيئة التحرير
طالب عباس

علي الشاهر

حيدر عاشور

المراسلون
ضياء االسدي

قاسم عبد الهادي

التصوير
عمار الخالدي

حسن خليفة

حسنين الشرشاحي

األشراف اللغوي
عباس   الصباغ

االرشيف
محمد حمزة

ليث النصراوي

التصميم
منتظر التميمي

حسنين الشالجي

علي المشرفاوي

الخطاط 
سرحان الخفاجي

التنضيد االلكتروني
حيدرعدنان

ت�شدر عن �شعبة الن�شر 
العتبة احل�شينية املقد�شة

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني 
العراقيني برقم 1226 ل�شنة 2012م

النبي  مما ورد يف بطون كتب احلديث أن 
الكريم )صىل اهلل عليه وآله( نظر إىل بعض 
األطفال يف جادة الطريق، فقال )صىل اهلل 
عليه وآله(: »ويل ألوالد آخر الزمان من 
آبائهم«، فقيل: »يا رسول اهلل من آبائهم 
وآله(:  اهلل عليه  فقال )صىل  املرشكني؟، 
من  شيئا  يعلموهنم  ال  املؤمنني  »آبائهم 
الفرائض وإذا تعلموا - يعنى أوالدهم - 
منعوهم ورضوا عنهم بعوض يسري من 

الدنيا، فأنا منهم بريء وهم مني براء«.
شجرة طوبى ج2: ص374

�شهرية -ثقافية -اجتماعية
ممن تبرأ النبي )صلى اهلل عليه وآله(؟ 
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احد  هلا  يكون  بظاهرها  ولكن  شيئ،  منها  يقصد  وال  بريئة  االطفال  ترصفات 
الوجهني اما حسنة او سيئة، وبالرغم من ان سيئها ال عقاب عليه فالبعض ومن 
ارباب االرس يمزحون ويضحكون هلذه الترصفات عىل امل انه يف الكرب سيرتكها 
ويتعلم اهنا خطا، ولكن البعض منهم يفاجأ باستفحال الصغري الذي استصغره 
باألمس، فيصبح الترصف املعتاد عليه ابنه وهنا عليه ان يلجأ اىل تصحيح الرتبية 
الفاشلة وهذا االمر حيتاج الكثري من اجلهد واملتابعة وحتى رصف االموال وقد 
تتخللها مواقف حادة تصل للعتب او التوبيخ والزعل والبعض منها تنتهي هناية 
اىل  البداية  يف  التنبه  عليهم  املواقف  هذه  االرس  ارباب  يتجنب  ولكي  مأساوية، 
الطفل جتنب اخلطأ وفق اسلوب  الترصف الصحيح والنهي عن اخلطأ وتعليم 

سليم ورشعي من اجل تربية سليمة.

افتتاحية

املوقع عىل شبكة االنرتنيت 

www.ahrar.imamhussain.com

الربيد اإللكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء/ العتبة احلسينية املقدسة

قسم االعالم - شعبة النرش

07717964640 - 07801112651

ابدؤوا صح

قالوا في اإلمام الحسين )عليه السالم(
 بريطايٌن مسيحي تدرج يف الدراسة واملناصب السيام القانونية منها حيث شغل منصب 
مساعد للحاكم العام يف املحكمة العليا ومن ثم مساعدا للحاكم يف املحكمة العسكرية 

الربيطانية ليشغل منصب وزير الداخلية يف احلكومة الربيطانية احلاكمة يف اهلند.
 قال عن اإلمام احلسني )عليه السالم(:

السامية واحلق  اىل األهداف  الوصول  لقد أصبح اإلمام قدوة يف تضحياته لألجيال يف 
أن النظام الذي يدوم حكمه هو الذي يعمل بمبادئ احلسني ، إن احلسني نموذج مثايل 
البرشية اىل األمن والسالم واحلب والكرامة بعدما كانت  الكامل قاد اجلموع  لإلنسان 

غارقة يف متاهات الكراهية واحلقد وحب السيطرة واحلروب القبلية الطاحنة

فريدريك جيمس )1221 – 1319هـ(

رئيس التحرير

بعدسة



التقاط  لها  يجوز  هل  اجلامعة  طالبات  احدى 
�صورة التخرج التذكارية املتعارفة مع طلبة املرحلة 

واال�صاتذة؟ 

ال�صرت  على  احلفاظ  ب�صرط  منه  مانع  ال  اجلواب: 
الواجب واحل�صمة مبا يليق باملراأة املوؤمنة

هل يجوز النظر اىل �صورة ل�صبية اأجنبية، وهي االآن 
بالغة وحمافظة على �صرتها؟   

اجلواب: ال يجوز على االحوط ان كانت معربة عن 
�صكلها الفعلي.

هل يجوز للفتاة ار�صال �صورة �صخ�صية مع احلجاب 
ومن دون حجاب ل�صاب بناًء على طلبه ؟     

واأراد  الزواج  قا�صدا  كان  اإذا  اإال  يجوز  ال  اجلواب: 
ال�صورة لال�صتعالم عن حالها

هل يجوز الت�صوير للمراأة اإذا كان الذي يغ�صل الفلم 
رجال؟     

اجلواب: يجوز اإذا مل تكن ال�صورة مثرية ومل يعرف 
الرجل �صاحبة ال�صورة

إجارة الرحم
ال�صوؤال:

العقد.. وان كان م�صروعا هل تلتزم  ـ مدى �صرعية   ١ 
�صاحبة الرحم )موؤجرة الرحم( بت�صليم الوليد؟ 

٢ـ  ما حكم تاأجري املراأة رحمها الأكرث من ا�صرة؟ وما اثر 
ذلك على احتمال التزاوج بني اوالد هذه اال�صر؟

اجلواب:

١ـ  ال باأ�س بامل�صاحلة مببلغ يف مقابل ا�صتقبال البوي�صة 
ا�صكال  حمل  فهو  وعدمه  الت�صليم  لزوم  واأما  امللقحة، 
االم،  هي  الرحم  �صاحبة  كون  احتمال  اىل  بالنظر 
ال�صنتني  يف  واالم  االب  على  واجبة  الطفل  وح�صانة 
ان  على  امل�صاحلة  اجريت  اذا  نعم  بالت�صاوي،  االأوليني 
توكل ح�صانة الطفلـ  على تقدير امومتهاـ  اىل �صاحبة 

البوي�صة لزم العمل بال�صرط.

٢ ـ االحوط وجوباً ترتيب احكام االخوة على امل�صرتكني 
كذلك  و  االم،  هي  كونها  الحتمال  الرحم  �صاحبة  يف 
احلال يف �صائر العالقات املتفرعة على امومتها.. واهلل 

الهادي.

�صماحة اآية اهلل العظمى
 ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله(

الصور والتصوير في 
دائرة التشريع
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الجبيرة 19

ال يا ولدي بل هنالك حاالت مرضية تستوجب التيمم 
الضامدات  او  اجلبرية  مثال:  منها  املريض  املاء عىل  لتأثري 

عىل اجلروح والقروح واجلبرية عىل الكسور.
   قد عرفت اجلرح والكرس ولكن ما هو القرح؟

القروح هي الدماميل التي تكون يف البدن. 
   وكيف اغتسل أو أتوّضأ أو أتيّمم مع وجود اجلبرية؟

فارفعها،  حرج  أو  رضر  بدون  اجلبرية  رفع  أمكنك  اذا 
أو مسحه  أو امسح حتتها ما جيب عليك غسله  واغسل 

كٌل بحسبه. 
   واذا مل يمكن رفع اجلبرية لرضٍر أو حرج؟

البرشة،  من  غسله  يمكنك  مّما  اجلبرية  حول  ما  اِغسل 
باجلبرية  املغّطى  اجلزء  عن  عوضًا  اجلبرية  عىل  وامسح 
سواًء كان مما يغسل قبل اجلبرية كام لو كانت اجلبرية عىل 
ذراع اليد أو مّما يمسح كام لو كانت عىل الرجل، وال حظ 

ما يأيت: 
1 ـ أن يكون ظاهر اجلبرية ذاك اّلذي متسح عليه بيدك    
املبلولة طاهرًا، وال هيّمك نجاسة باطن اجلبرية املالصق 

للجرح. 
  2 ـ ان ال تكون اجلبرية مغصوبة. 

واملتعارف  املعتاد  باملقدار  اجلبرية  حجم  يكون  أن  ـ   3   
والطبيعي حلجم اجلرح أو الكرس. 

ارفع  اجلــرح،  حجم  من  أكرب  اجلبرية  حجم  كان  واِذا     
املقدار الزائد واغسل ما حتته أو امسحه كل يف مورده. 

املوضع  عىل  رضر  فيه  كــان  أو  رفعه  يمكنني  مل  واذا     
املصاب، ماذا افعل؟. 

ال ترفعه، وتوضأ باملسح عىل اجلبرية. 
   واذا كان رفع املقدار الزائد حرجيًا أو كان مرضًا باملوضع 
الوضوء  عن  بداًل  فتيمم  املصاب،  املوضع  دون  السليم 

اذا مل تكن اجلبرية يف مواضع التيمم )وااِل فامجع بينهام(. 
   اذا استوعبت اجلبرية متام وجهي، أو متام اِحدى يدي أو 

رجيل، فكيف أصنع يف الوضوء؟
تتوّضأ باملسح عىل اجلبرية. 

بني  فامجع  معظمها،  أو  االعضاء  مجيع  استوعبت  واذا     
الوضوء مع املسح عىل اجلبرية، وبني التيّمم. 

  واذا كان يف وجهي أو يدي جرح أو قرح مكشوف بدون 
لفاف، ولكن الطبيب منعني من ايصال املاء اليه فكيف 

أتوضأ؟
تغسل ما حوله وترتك غسل املوضع املصاب. 

  واذا كان يف وجهي أو يدي كرس مكشوف يرضه املاء وال 
جرح فيه فكيف اتوّضأ؟

انتقل من الوضوء اىل التيّمم. 
احد  يف  املــاء  يــرضه  الــذي  املكشوف  اجلــرح  كــان    واذا 
مواضع املسح، كام اذا كان يف الرجل أو الرأس، فكيف 

أمسح يف الوضوء؟
جسدك  يف  وكان  الغسل،  أردت  التيّمم،   واذا  اىل  انتقل 
القرح  أو  اجلرح  غسل  فاترك  مكشوف،  قرح  أو  جرح 
يف  اخليار  ولك  التيّمم،  اىل  انتقل  أو  حوله،  ما  واغسل 

ذلك. 
   واذا كان يف جسدك كرس مكشوف، تتيمم بدل الغسل.

بدأت الجلسة بالسؤال البي: هل التيمم فقط عند فقدان الماء ؟
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لــأرسة يف الترشيــع اإلســالمي مكانــة 
خاصة ومتميزة، ألهنا الركن األساس يف 
تكوين املجتمع اإلسالمي الكبري، وذلك 
ألن األرسة »الــزوج والزوجــة واالبناء« 
لون املجتمع الصغري، الذي  هم من يشــكِّ
يقوم فيه كل فرد من أفراده باملهام املطلوبة 
منه من أجل الوصول إىل املســتوى الذي 
أراده اإلســالم أن يتحقق وهو.. األرسة 
املتضامنــة واملتكافلــة واملتعاونــة فيام بني 
بعضهــا البعــض، والتــي تغمــر حياهتــا 
السعادة والتفاهم واالحرتام املتبادل وفق 
نظم وضوابط الرشع اإلسالمي احلنيف.

وال شــك أن األرسة هبــذا املعنــى الــذي 

صورناه هو األساس املتني النتاج املجتمع 
الصالح وامللتزم واملتعاون واهلادف، ألن 
املجتمع الكبري ليــس إال عبارة عن جتمع 
ل بمجموعهــا املجتمع  األرس التي تشــكِّ
الواحد وبعدها املجتمع اإلنساين الكبري.

وهذا ينتــج عنه أنه كلــام كان بناء األرسة 
بنــاء ســلياًم صاحلــًا واعيــًا وملتزمــًا كلام 
حصلنــا عىل جمتمــع متجانــس ومتكامل 
ومتضامن، يردف بعضه البعض اآلخر. 

ومن هنا نفهم ملاذا اهتم اإلسالم باألرسة 
وأوالهــا العنايــة اخلاصة، ألنــه يعتربها 
صامم األمان لضامن عدم انحالل املجتمع 

وتفككه وتقطيع أوصاله.

وهلــذا جعــل اإلســالم لــكل فــرد مــن 
أفــراد األرسة حقًا يتناســب مــع قابلياته 
ومؤهالتــه تــارة، أو مــع احتياجاته تارة 
أخرى، ألن األرسة فيها من يســتطيع أن 
يعطــي ما عنده مــن اخلــربة واألهلية ملن 
حيتاجــون إليها، وفيها من هو بحاجة ألن 
يتعلــم مــا عليــه أن يتعلمه حتــى يتمكن 
مــن امتالك املهارات واخلــربات املطلوبة 
لدخول معرتك احلياة مــن موقع العارف 
واخلبــري والقــادر عــىل التعامــل مع كل 

األمور التي سيواجهها.
حق الطاعة الزوجية

مجيــع احلقوق بــني الــزوج والزوجة هي 

حق الطاعة ا�سا�ض بناء اال�سرة املت�سامنة
اال�ستاذ عالء الفا�سلي

احلقوق 
الزوجية 

يف 
االإ�سالم 
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حقوق مشرتكة بينهام باستثناء حق الطاعة 
فهو حق للزوج وحق النفقة للزوجة، واال 
باقــي احلقوق فهــام متســاويان فيها كحق 
القيــام بأمور املنزل، او املعارشة اجلنســية، 

وحق التزين, غريها..

التــي  الزوجيــة  احلقــوق  إىل  وباالنتقــال 
حددهــا اإلســالم ضمــن األرسة واوهلــا 
حقوق الزوج، ســنجد يف هذا القسم ومما 
جاء يف اغلب اآليات القرآنية والروايات.

حق الطاعة:
اهم احلقوق التي منحها االســالم للزوج، 
و طلب من الّزوجة االنقياد للزوج يف كل 
ما يرتضيه العقل والرشع، وبدون ذلك ال 

طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
فاإلســالم ال يرتــي أن تســتخدم هــذه 
أو  املــرأة،  إلذالل  وســيلة  القيمومــة 
أّن  مــن مكانتهــا، وصحيــح  االنتقــاص 

أعظم الّناس حقًا عىل املرأة زوجها، ولكن 
هذا احلق جيب أْن ال ُيساء تفسريه وتطبيقه 
وجــة فحق القوامة  بــام يؤدي إىل إذالل الزَّ
اســتمّده الرجل من تفوقــه التكويني عىل 
املــرأة، وأيضًا من حتمله لتكاليف املعيشــة 

الشاقة..
اُموَن َعىَل النَِّساء  َجاُل َقوَّ ويقول تعاىل: }الرِّ
َل الّلُ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض َوباَِم َأنَفُقوْا  باَِم َفضَّ

ِمْن َأْمَواهِلِْم{، )النساء / اية 34(.
 ولكن قيمومة الّرجل ال تبيح له التســلط 
واخلــروج عن دائــرة املســؤولية إىل دائرة 
التحكــم والتعامل القرسي مــع الزوجة؛ 
اَلن ذلك يتصادم مع حق املرأة يف املعارشة 
احلســنة، الذي أشــار إليه القرآن رصاحًة: 

)وعارشوهن باملعروف(. 
واالســالم نظــر للمــرأة عىل اهنــا رحيانة، 
وعليــه فهــي رقيقــة، تنقصهــا الّصالبــة، 
واحلزم وااِلرادة؛ لذا حتتاج إىل جدار متني 
يصــد عنها رياح الّســموم؛ كيام تذبل هذه 
الرحيانــة وتذهــب نضارهتا وهــي يف أوان 
عطرهــا الفّواح، أمــا اجلدار فهــو الّرجل 
ملــا يمتلــك القــوة واالرادة واالســتعداد 

للتضحية.
وقــد يثار استشــكال طاملا يطــرح يف اذان 
املعارضني عىل حق الرجل بالقيمومة عىل 
زوجته وواجــب الزوجة طاعــة زوجها، 
فاالستشــكال يقول: )ملــاذا ال تكون املراة 
قيمــة عىل نفســها عىل غرار مــا موجود يف 
بلدان الغرب؟(، واجلواب: ان كل وحدة 
اجتامعية متكونة من عدة أفراد ال يســتقيم 
أمرهــا مــن دون رئيس فالدولــة والدائرة 
واملدرســة ال يمكــن هلا ان تــؤدي دورها 
مــن دون مســؤول مؤهل لذلــك، فكيف 
اذا اردنــا ان نســري االرسة بدون مســؤول 

وخصوصــا ان االرسة هــي اهــم وحــدة 
اجتامعية ومثلها كالســفينة ومثل االب او 
الزوج كمثل ربان الســفينة فيها، ومن هنا 
قد تثار اشكالية اخرى حيث البعض يفهم 
مــن كالمنا هذا ان الزوجة غري مؤهلة وال 
يمكــن هلا ان تقــود ارسة عندنــا، وهي يف 
الوقت نفسه تقود دولة يف بلدان الغرب؟ 

الغــرب  يف  املــراة  اصبحــت  واجلــواب: 
قائــدة ووزيــرة وامــرية ووصلــت اىل مــا 
وصلــت اليــه االن، ولكن هــل اصبحت 
الوزيــرة يف الغرب زوجة؟ وهل اصبحت 
الرئيســة التي حتكم شعبها مربية ألبنائها؟ 
وملــاذا اليوم تقوم الدنيا وتقعــد اذا قلنا ان 
املراة وظيفتها االساســية هــو احلفاظ عىل 
بيتهــا وزوجهــا واوالدهــا؟ ان الــرد عىل 
االشــكالية القائلــة ملاذا ال تكــون الزوجة 
هــي القيمة عىل زوجها، هو تكريم للمرأة 
ال ألذالهلــا كــام حيــول البعض اثــارة هذا 
املفهوم يف اوساط نسائنا املسلامت، والذي 
يعتقــد ان الزوجة من حقها ان تكون قيمة 
عىل نفســها، نســأله ونقول له هل هذا هو 
التكريــم الذي قدمتــوه للزوجــة؟، واهيام 
كــرم الزوجة اكثر االســالم ام معارضوه، 
فاإلســالم يعتقد ان الزوجة ال يوجد فيها 
مــا يؤهلهــا الن تكــون القيمومــة بيدهــا 
وذلــك الن بنيتهــا البدنيــة اضعــف مــن 
الرجل وهلــا من العاطفة مــا يغلب عقلها 
وهــذه األمور هي التي تدعوها الن يكون 
أكثــر اهتاممها منصبــا عىل رعايــة زوجها 
وأوالدهــا وبيتهــا، فظلــم املــرأة ليس هو 
جيعــل القيمومة للرجل عليهــا وإنام تظلم 
لو جعــل هلا القيمومة عــىل زوجها وذلك 
ألنه تكليف هلا بام ال يتناســب مع قدراهتا 

وقابلياهتا.

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

7

ي
رت

س
ا



البيــوت  ايــام زمــان كان اصحــاب 
يعتنون بســطوحهم حتــى من حيث 
مادة البناء حتســبا للــربد واحلر، وكان 
هلذه الســطوح تاريخ حافل بالتقاليد 
والعــادات فــكان هو امللجــأ الوحيد 
للهروب مــن حر ليايل الصيف حيث 
مل تكن اجهزة التربيد شــائعة يف ذلك 
الزمــان اضافــة اىل ان اول اكتشــافها 

كان باهظ الثمن.
ونجد ان ربــات البيوت يقمن بإدامة 
ســطوح بيوهتن مع بداية الصيف من 
حيــث تنظيفه وختصيص مكان تناول 
العشــاء ووضع اناء الغسل واالبريق 
جانبــا وعــىل جــدار الســطح توضع 
املرشبــة واىل جنبها صحــن الرقي بل 
ان املحبة والتالف بــني البيوت كانوا 
يتبادلون الطعام عرب جدران السطوح 

وعندمــا  بينهــم،  فيــام  املتالصقــة 
يتهامســون ويتســامرون احلديــث يف 
العائلــة الواحدة يتهامســون بصوت 

منخفض الن اجلار يسمعهم.
اضافــة اىل ذلك جتد احلبــال املربوطة 
بني اجلدران وذلك لنرش الغســيل من 

مالبس ورشاشف.
االن ســطوح املنازل وحتــى الفنادق 
والعــامرات امهلــت ابتداء مــن مادة 
بنائها وجعلها خمــازن لأثاث القديم 
واملســتهلك والــذي يرتاكــم ليصبح 
الســطح اشــبه بمــكان للنفايــات بل 
وحتى ال يســتخدم ســلم السطح اال 

لرمي الفائض عن حاجة املنزل.
الطيــور،  يســتثنى مــن ذلــك مربــو 
حيــث اهنــم ال زالــوا كام هم ســابقا 
وحاليــا يف اســتخدام الســطح لبنــاء 

اقفــاص طيورهم، حيث تكون زاوية 
القفص فقط هــي اخلالية من االثاث 
املستهلك، وحتى نرش غسيل املالبس 
الذي عادة ما يكون يف احلدائق يكون 
احيانا يف الفسحة املكشوفة من البيت 

) الطارمة(.
وســطوح البيــوت  اليــوم لــو القيت 
نظــرة عليها من مكان مرتفع ســرتى 
منظــرا غري ســليم، داللة عــىل امهال 
الساكنني يف هذه البنايات؛ بينام يمكن 
االســتفادة من السطوح بجعلها خمزنا 
وذلــك بتســقيف الســطح باأللــواح 
املعدنيــة املضغوطة، ويف نفس الوقت 
يتم نــرش الغســيل وال يمكــن الحد 

االطالع عىل نوعية املالبس املعلقة.

بني االم�ض 
واليوم

�سطوح 
املنازل 

ا�سرة التحرير
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فقد تم افتتاح مؤسســات ومعاهد خاصة 
هبــم وان كانت بحاجة اىل تطوير ومواكبة 
ما يستجد من اســاليب واجهزة تستخدم 
لتعليمهم فان رشحية العوق البدين بأمس 
احلاجــة اىل مــدارس خاصــة هبــم، نعــم 
هنالك نواد ملامرســة الرياضة اخلاصة هبم 
وهذا امر حســن ورائع ولكن التعليم هو 
االهــم، ففيهم مــن الطاقــات واملواهب 
التي متوت بســبب االمهال، و يمكننا من 

خالل املدارس اكتشافها.
املدارس اخلاصة هبم جتنبهم اوال الضغط 
النفيس عندما يرون زمالءهم وهم بكامل 
قواهم اجلسدية وحرية احلركة بينام هم ال 
يســتطيعون اال بمســاعدة كريس متحرك 
او عــكازات او احلركــة بصعوبــة )مثــل 
الكسيح(، اضافة اىل ذلك اثاث وتصميم 
املدرســة ســبب رئييس يف معانــاة هؤالء 

الطلبة من حيث التنقــل بني الصفوف او 
استخدام السبورة.

ويف اغلــب االحراجات هــي عندما يريد 
ان يذهب اىل املغاســل فهذا امر عسري وال 
يوجد من يساعده، وغري ذلك من املعاناة 
عىل ســبيل املثــال البعــض منهــم عندما 
يسقط القلم من يده ال يستطيع ان يلتقطه 
اال بمســاعدة االخرين، ومن يكون صفه 
يف الطابق العلــوي يصعب عليه الصعود 
اليــه والبعــض منهم تركوا الدراســة هلذا 

السبب.
ومــن هــذا املنطلق فانــه مــن الرضوري 
افتتاح مدارس خاصــة هبم يتم تصميمها 
وجتهيزهــا بأثــاث واجهزة تتفــق ونوعية 
العــوق البــدين مثال اســتخدام الســبورة 
املتحركة، السالمل الكهربائية، بناء املدرسة 
مــن طابقــني يكــون االريض للصفــوف 

واالعىل لــإدارة، يتم بناء املغاســل وفق 
طبيعــة عوقهم ليســهل هلم اســتخدامها، 
تعيــني كادر متخصــص يف التعامل معهم 

واالعتناء هبم ومراعاة حالتهم النفسية.
فليــس من الصحيــح ان حيرم اي انســان 
يملك عقال ســليام من التعلم فالتعلم من 
حق اجلميع وكم من عامل عبقري يعاين من 
العوق خدم البرشية باكتشافاته ونظرياته.
واما افتتاح مراكز التأهيل لتعليمهم مهن 
تتفــق وعوقهم حتــى ال يكونوا عاال عىل 
املجتمع، ويشعروا بثقة النفس، اضافة اىل 
امكانية تزوجيهم ليكونوا ارسة اسوة ببقية 
افــراد املجتمع، فهذا امــر منوط بكل من 
لديه االمكانية عىل حتقيقه او املشــاركة به 
وتبقى الدولة هي املسؤولة االوىل عنهم.

العوق البدني 
بحاجة الى 
مدارس خاصة

االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�سة ا�سبح من االمور التي تقع على كاهل الدولة اوال 
ومن ثم العائلة ومنظمات املجتمع املدين ولكل حالة لها ا�سلوبها اخلا�ض بها يف التعامل.
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جمال  يف  املختصني  اخلرباء  أبحاث  تشري 
الرتبية احلديثة إىل أن الطفل يكتسب العديد 
أن  دون  االهل من  السيئة من  العادات  من 
هبا  يقوم  التي  الترصفات  أن  حيث  تعلم، 
تأثريها  مدركني  غري  أوالدهم  أمام  األهل 

عىل شخصية طفلهم.
يتعلمها  التي  السيئة  العادات  أبرز  واليك 

الطفل من أهله، وهي:

أواًل: طريقة التعامل مع الغضب 
والتوتر: 

عنها  تعرّبين  أو  مشاعرك  تكبتني  كنت  إن 
قد  احلالتني،  كلتا  يف  والغضب،  بالرصاخ 

يكتسب طفلك هذه العادات!

ثانيًا: التشاؤم: 
احذري التشاؤم! فطفلك قد يكتسب منك 
هذه العادة، إن كنت تنظرين دائاًم إىل املشاكل 
التي حتصل بطريقة سلبية قد يعتمد طفلك 

أيضًا هذه النظرة حني تواجهه املشاكل.

ثالثًا: اخلمول: 
يتعّلم منك  قد  الطفل  أن  هل كنت تعلمني 
اخلمول؟ كوين إذًا قدوة له وال تسمحي له 

أن يكون كسواًل.

رابعًا: التذّمر: 
أمام  ومتواصل  دائم  بشكل  تتذمرين  هل 
أطفالك؟، احذري إذًا من هذه العادة التي 
املثال  فأنت  بسهولة.  طفلك  إىل  تنتقل  قد 
األعىل له وسيكتسب منك خمتلف العادات 

التي تقومني هبا!

خامسًا: املخاوف: 
حاويل أاّل تنقيل لطفلك خماوفك! ال تعرّبي 
عنها أمامه كي ال يكتسبها هو أيضًا! سواء 
أو  الضيقة  األماكن  الكهربائي،  املصعد  من 
خماوفك  لصغريك  تنقيل  ال  املرتفعات..  من 

هذه فليس من السهل العيش يف ظّلها.

سادسًا: القلق الزائد: 
التي  األمور  حيال  كثريًا  تقلقني  كنت  إن 
فقد  تّتخذينها،  التي  والقرارات  تقومني 
تنتقل هذه العادة إىل طفلك أيضًا، كّلام كنت 
التي  التفاصيل  أبسط  حيال  ومرتددة  قلقة 
أيضًا  نفسه  يف  زرعت  كّلام  طفلك،  ختّص 

هذا القلق والتوتر.

اأبرز العادات ال�سيئة التي يكت�سبها الطفل
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يطيعك؟كيف جتعلني ابنك 
جتدين صعوبة يف جعل ابنك يصغي اليك 
بمالحقته  اليوم  تقضني  اوامرك  ويطيع 
ليقوم  او  باكرا  لينام  او  اشياءه  لريتب 
يقدمها  نصائح  عرش  اليك  بفروضه، 

خمتصون يف علم نفس الطفل.
لرتبيته  كبريا  اهتامما  تويل  ان  جيب  اوال: 
يلتزم  ان  الصغر  منذ  تعلميه  مل  ان  ألنك 
هو  املجتمع  فان  القواعد  من  بمجموعة 
يكون  قد  عمر  يف  بذلك  سيتكفل  من 

صعبا عليه ان يتعلمها.
الطفل  مع  املفرطة  الرصامة  جتنبي  ثانيا: 
فلن  ممنوع  يشء  كل  ان  احس  لو  الن 
تكون عنده اي رغبة يف القيام باي مبادرة 
العيش  يف  الرغبة  يفقد  ان  حتى  ويمكن 
اشياء  هناك  ان  له  ترشحي  ان  عليك 

ممنوعة و اخرى مسموح هبا.
العنف  استعامل  عن  ابتعدي  ثالثا: 
عنده  سيولد  ذلك  الن  معه  اجلسدي 
للعنف   بدوره  وسيلجأ  الترصف  نفس 

حلل خالفاته مع اآلخرين.
عندما  ألنه  الطفل  اهانة  جتنبي  رابعا: 
سيصبح راشدا يمكن ان يتعود عىل حتمل 

االهانة او يقوم يدوره بإهانة اآلخرين.

خامسا: اعميل عىل تفادي مقارنة طفلك 
و  اخوته  مع  او  االطفال  من  غريه  مع 

اخواته الن ذلك يؤجج الغرية بينهم.
املعطاة  االوامر  تكون  ان  جيب  سادسا: 

للطفل هلا معنى و غري متناقضة.
تعطيه  عندما  هبدوء  معه  تكلمي  سابعا: 
ذلك  افعيل  عينيه  يف  اليه  انظري  و  امرا 
مع كل طفل عىل حدة ان كان عندك عدة 

ابناء.
حاجيات  كل  تلبي  ان  احريص   ثامنا: 
الطفل: حاجته للنوم، للعب، للرعاية و 

احلنان...
فعندما  بنفسك  تعتني  ان  جيب  تاسعا: 
تكونني متعبة او مكتئبة او يف حالة نفسية 
الطفل  جعل  تستطيعني  ال  فانت  سيئة 
يثري  حتى  كثريا  سيشاغب  ألنه  يطيعك 

اهتاممك بسبب قلقه عليك.
واضحة  بطريقة  القواعد  لقنيه  عارشا: 
بنفسه  معرفتها  يستطيع  ال  ألنه  وبسيطة 
تكون  الرتبية  الن  مسامعه  عىل  وكررهيا 

عرب التكرار. 
التي  للقواعد  جدوال  تضعي  ان  يمكن 
االمهية  حسب  الطفل  هبا  يلتزم  ان  جيب 

و توضحي ذلك له:
- القواعد الصارمة التي ال جيب خرقها: 
بالنسبة  امحر  الضوء  الطريق و  مثال قطع 

للمرتجلني
- القواعد االقل مرونة: 

وهي  ختتلف من مكان آلخر ومن اطار 
بنفس  الطفل  يلتزم  ال  فمثال  آلخر: 

القواعد يف املدرسة و يف البيت.
- القواعد التي ختص االشياء املسموح هبا: 

اعداد  بعد  التلفزيون  مشاهدة  مثل 
يف  للنزهة  واخلروج  املدرسية،  الفروض 

عطلة هناية االسبوع..
مهم جدا عندما تفريض عىل الطفل قاعدة 
صارمة ان تعطيه ايضا قاعدة ختص عمال 

مسموحا به كي حيصل عنده توازن.
هذه  من  املغزى  له  تفرسي  ان  ويفضل 
القواعد حتى يستوعبها فليس من العيب 
قاعدة  وراء  املعنى  عن  الطفل  يسأل  ان 

ما؛ بالعكس فهذا يدل عىل ذكائه.
القواعد  له  تقدمي  ال  ان  يشء  واهم 
تدخليها  وانام  ومزعجة؛  مضنية  كأشياء 

ضمن اعامل مسلية ..

بقلم: �سماح علي
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فنان �ساب 
يحول اخلردة اىل حتف

شاهد  عاما   )20( بعمر  كان  عندما 
خمطوطات  يشرتي  الربيطاين  االحتالل 
خزانات  من  بكثافة  النادرة  الكتب 
فألزم  االرشف..  النجف  ومكتبات 
كيف  لكن  ذلك..  يف  بمنافستهم  نفسه 

نافس وماذا صنع واىل ماذا انتهى؟..
1( كان يوفر ثمن وجبتي طعام .. ويأكل 

واحدة فقط وهي ) الفطور ( .
باإلجارة ويوفر  كان يصوم ويصيل    )2

ثمن العبادات . 
يف  النادرة  الكتب  يشرتي  بذلك  وكان 

وضعية مسابقة مع اإلنجليز
وطاملا توسل بأمري املؤمنني عليه السالم 

أن يعينه عىل ذلك ..
والنتيجة االن: يف قم املقدسة أكرب مكتبة 
للمخطوطات الشيعية يف العامل .. مكتبة 
الدين  شهاب  السيد  العظمى  الل  آية 

املرعيش النجفي .

من  فنية  حتف  صناعة  من  شاب  عراقي  فنان  متكن 
يف  تدخل  التي  املستهلكة  واملواد  احلديد  ُخردة 
يف  الدورة  منطقة  يف  املرتاكمة  السيارات  صناعة 

العاصمة بغداد.
أعامله  يف  عاما(   24( النائب«  القادر  »عبد  ونجح 
ومسامري  صواميل  من  مبتكرة  بأشكال  املنحوتة 

وأجزاء سيارات قديمة وغريها 
التي  املهملة  املعدنية  القطع  من 
لتكوين  بذكاء  معا  يلحمها 

أشكاله الفنية الفريدة.
روبوت  صنع  النائب  وأستطاع 
ضخم عبارة عن نسخة مصنوعة 
من اخلردة لشخصية »هارفسرت« 
يف  ظهر  الذي  القاتل  الصياد  أو 
العلمي  واخليال  احلركة  فيلم 

األمريكي )ذا ترمنيتور(.

ال�ساب الذي حتدى بريطانيا العظمى
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ريا�سي عراقي دفع ثمن التذكرة من جيبه..
 فعاد بو�سام ذهبي

�سابة تون�سية ترف�ض املال والذهب.. لت�سرتط مهرا غريبا!

عبد  العبه  أن  نجستو،  التايكو  احتاد  أعلن 
القادر اسامعيل متكن من إحراز الوسام الذهبي 
يف بطولة العامل التي أقيمت يف األردن، مبينا أن 
»الالعب حتمل تذكرة سفره  من جيبه اخلاص، 
اإلقامة  تكاليف  االحتاد  رئيس  حتمل  فيام 

والطعام«.
لـ  حديث  يف  عطية  امحد  االحتاد  رئيس  وقال 
باالعب  شارك  »العراق  إن  نيوز،  السومرية 
)عبد القادر اسامعيل( يف منافسات بطولة العامل 
العقبة  مدينة  يف  أقيمت  التي  نجستو  بالتايكو 

األردنية برفقة مدربه )السيد حيدر حكيم(«.
إحراز  من  متكن  »الالعب  أن  عطية  وأضاف 
الوسام الذهبي يف منافسات وزن دون الـ)65( 

كيلوغراما، وحتمل دفع مبلغ تذاكر السفر من 
جيبه اخلاص فيام حتمل رئيس االحتاد اإلسكان 
دخل  »الالعب  أن  إىل  مشريا  واإلطعام«، 
بإرشاف  املشاركة  قبل  أسبوعني  ملدة  معسكرا 

رئيس االحتاد واملدرب حيدر حكيم«.
واملدرب  الالعب  بتكريم  االحتاد  رئيس  وقام 
اللجنة  تلتفت  مل  فيام  الذاتية  إمكانياته  من 

األوملبية هلذا اإلنجاز.

تونسية قررت  بلعيد )26 سنة( شابة  فاطمة 
طاملا  التي  واألعراف  التقاليد  عىل  التمرد 
قيدت الشباب وجعلتهم ينفرون من الزواج 
بمثابة  العربية  الدول  بعض  يف  يعترب  الذي 
من  الكثري  الشاب  تكلف  متاهة  اىل  دخول 
الزواج،  املقبلة عىل  الفتاة  املادية.هذه  الناحية 
واملنحدرة من حمافظة صفاقس جنوبا، ختلت 
التونسية  بالعامية  يعرف  ما  أو  املهر  عن 
خالله  يقدم  الذي  »الرشط«،  بمصطلح 

                 )5000( حوايل  بمعدل  ماليا  مبلغا  الزوج 
إبرام  خالل  الطرفني  رغبة  بحسب  دوالر، 

عقد الزواج.
عن  خمتلفا  مهرها  يكون  أن  فاطمة  وأرادت 
عىل  اشرتطت  املال  وعوض  بلدهتا،  بنات 
خطيبها الذي يعمل تقنيا يف الربجميات، َجلب 
سلتني من الكتب العلمية والدينية والفلسفية 

وغريها.
مذهال  البداية  يف  األمر  »بدا  فاطمة:  وتؤكد 
لكن  زوجي؛  وعائلة  لعائلتي  وصادما 
إعجاب،  إىل  االستغراب  حتول  ما  رسعان 
قدم  وفعليا  لطلبي،  اجلميع  استجاب  حيث 
يل خطيبي سلتني من عرشات الكتب املتنوعة 
بصفاقس،  الكتاب  معرض  من  اقتناها  التي 
الدينية  والكتب  الروايات  بني  تراوحت 

والعلمية والفلسفية والتارخيية«.
فاطمة التي تلقت تكوينًا علميًا وتعمل حاليًا 
حبها  أن  أكدت  جراح،  طبيب  كمساعدة 
منذ  والدهتا  داخلها  زرعته  بالكتب  وشغفها 
أول  التاسعة  سن  يف  قرأت  حيث  الطفولة، 
بعنوان  توفيق احلكيم،  للكبار لأديب  رواية 
»الطعام لكل فم«، حيث متتلك والدهتا مكتبة 
ألخرى  فرتة  من  وحترص  البيت،  يف  متنوعة 
جديدة. وأعامل  بإصدارات  إثرائها  عىل 
يوميًا نحو )6(  أهنا تقي  الفتاة  وتؤكد هذه 
ولكن  تقدير،  كأقىص  القراءة  يف  ساعات 
العمل  ظروف  بحسب  خيتلف  املعدل  هذا 
أهنا  عىل  مشددة  اليومية،  احلياة  ومشاغل 
أخذت عىل نفسها عهدًا لقراءة )100( كتاب 

سنويًا، وهي عازمة عىل تنفيذ ذلك.
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اجلــامل واجلاذبيــة هدفان تســعى اليهام 
الطــرق والوســائل فهــي  بــكل  املــرأة 
املوضــات  أحــدث  وراء  دائــاًم  تلهــث 
أن  يف  أمــاًل  التجميــل  ومســتحرضات 

حيقق هلا اهلدف الذي تسعى اليه.
لكن خرباء التجميــل والتغذية هلم رأي 
آخر يف اجلامل، فهو يف رأهيم أواًل واخريًا 
املحافظــة عــىل ســالمة وصحة اجلســم 
واألعضاء التي تظهر يف شــكل تناســق 
العضالت وبريق العينني وصفاء البرشة 

وملعان الشعر وسالمة اللثة واألسنان.
وبالتــايل فــإن مســتحرضات التجميــل 
إطــارًا  ليســت يف رأهيــم إال  واألزيــاء 
يكمــل اجلامل األصيل للجســم، من هنا 
تظهــر أمهية تنــاول األغذية التــي توفر 
للجســم العنــارص اجلامليــة، ويف كتاب 
نرشتــه )كاتلني كارينرت( خبــرية التغذية 
االمريكيــة بعنوان: »التغذيــة والصحة« 
اشــارت اىل بعض األغذية التي تساعد 

عىل إضفاء اجلامل عىل املرأة ومنها:
الغنية  األغذية  من  وتعترب  الكبدة: 
اجلامل  اضفاء  يف  تفيد  التي  بالعنارص 
واجلاذبية عىل املرأة الحتوائها عىل نسبة 
والربوتينات   )G( فيتامني  من  كبرية 

الالزمة لنمو األنسجة والكالسيوم املفيد 
وفيتامني  واألسنان  العظام  تقوية  يف 
)A( املفيد يف تقوية البرص ومجال اجللد 
التي   )B( فيتامني  وجمموعة  والشعر 
تساعد عىل حتويل األغذية اىل طاقة كام 
يعترب  الذي  للحديد  مصدر  أفضل  أهنا 

واحدًا من أهم األغذية اجلاملية.
وهو  بالكالسيوم  غني  أنه  إذ  احلليب: 
لتقوية  اجلسم  حيتاجه  الذي  املعدن 
الشكل  النهاية  يف  تعطي  التي  العظام 
بفيتامني  غني  أنه  كام  للجسم..  العام 
العظام  تقوية  عىل  يساعد  الذي   )D(

واالسنان.
البيض: الغني بفيتامني )A( الرضوري 
العينني  وصفاء  األبصار  قوة  لسالمة 
أنه  كام  الشعر،  وملعان  البرشة  وطراوة 
هذا   ،)B( وفيتامني  احلديد  عىل  حيتوي 
به  املوجود  الربوتني  ان  اىل  باإلضافة 
املوجود  الربوتني  من  اهلضم  يف  أسهل 
اجلسم  جيعل  مما  احلليب  أو  اللحوم  يف 

يستفيد من فائدته برسعة أكثر.
ألنه  اخلرضوات  أفضل  من  القرنبيط: 
خمزن لكل العنارص اجلاملية وذلك نظرًا 
الحتوائه عىل نسبة كبرية من فيتامينات 

سالمة  يف  تفيدا  اللتان   )G و)   )A(
البرشة واألسنان واللثة. . كام أنه مصدر 
غني باأللياف التي تعمل كملني طبيعي 
من  الفضالت  خروج  عملية  يسهل 
احتوائه عىل  اىل  باإلضافة  اجلسم.. هذا 

نسبة كبرية من احلديد.
الغذائية  بالعنارص  غنية  وهي  البطاطا: 
يفيد  الذي   )A( فيتامني  مثل  اهلامة 
والشعر  البرشة  عىل  اجلامل  اضفاء  يف 
باحلديد  غنية  أهنا  كام  والعينني.. 
والبوتاسيوم  والكالسيوم  والربوتني 

.)G( و )وفيتامينات )ب
املسكرة  الفواكه  من  وهي  الفراولة: 
التي حتتوي عىل نسبة كبرية من فيتامني 
الذي يلعب دورًا كبريًا يف تكوين   )G(
البرشة  عىل  يضفي  الذي  الكوالجني 
الرتهل  من  ويمنعها  ومتاسكها  نعومتها 
بسالمة  االحتفاظ  عىل  يساعد  انه  كام 

األسنان واللثة.. 
بالبوتاسيوم  أيضًا  غنية  والفراولة 
بمرونة  لالحتفاظ  اجلسم  حيتاجه  الذي 
اىل  باإلضافة  هذا  ومتاسكها  العضالت 
احلديد  من  كبرية  نسبة  عىل  احتوائها 

والكالسيوم.

التغذية 
و�سحة 

املراأة
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يــوىص اجلراحون بخلــع املالبس فورًا، 
التــي تغطــي موضــع اإلصابــة باحلرق 
ألن املالبــس ختزن احلــرارة، وإذا ظلت 
املالبــس عــىل اجللد فــإن تأثــري احلرارة 
يدوم ملــدة أطول، ومن ثم يصبح احلرق 

أكثر شدة.
ويشــريون اىل »احلــروق الصغــرية، يف 
اإلصبع مثاًل، يمكن تربيدها جيدًا حتت 
ماء جــار، حمذريــن من اســتعامل الثلج 

لتربيد اجلروح النامجة عن احلروق، وإال 
فقــد حتــدث أرضار نامجة عــن التجمد 

باإلضافة إىل احلروق«.
ويتابعون »من املفيد أيضًا اســتعامل ِجل 
مطهر، خاصة مع اجلروح املفتوحة، جتنبا 
لتوغل اجلراثيم. وهلــذا الغرض، ينبغي 

أيضًا تغطية اجلرح بواسطة الصقة«.
وينــوه اجلراحــون عــن مالحظــة هامة 
بالنســبة للجــروح الكبــرية، »فال جيوز 

تربيدها، جتنبًا حلدوث انخفاض شــديد 
يف درجــة حرارة اجلســم، ويــرسي هذا 
بصفــة خاصــة إذا زادت نســبة احلروق 
عن 5% من سطح اجلسم. وتعادل راحة 

اليد نسبة 1% من سطح اجلسم«.
ويوجهون برضورة الذهاب إىل الطبيب 
أو مستشفى يف حال اإلصابة بحروق يف 

حجم نصف راحة اليد تقريبًا.

يعــدُّ   الليمون ســالحا فعــاال ملحاربــة القرشة 
وحكة فــروة الــرأس، إذ يعمــل  احلامض عىل 
إزالــة الرتســبات النامجــة عن إفــرازات الغدد 

الدهنية.
وهلــذا الغرض ينصح خــرباء الصحة واجلامل، 
بتدليــك الشــعر الرطب   بعصري ثمــريت ليمون 
جيدًا، وتركه عىل الشعر ملدة )10( دقائق ليؤيت 

مفعوله،   وبعد ذلك يتم شطف الشعر جيدًا. 

اخلع املالب�ض فورًا
عند االإ�سابة بحروق

ا�ستخدمي الليمون لل�سعر.. 
�ستبهرك النتائج

تزين الزوجني لبع�سهما
من الرضوري جــدا أن يراعي الزوجان 
زينتهــام ومظهرمها، وأن حيــاوال الظهور 
باملظهر الالئق، فإن التعاليم اإلســالمية 
تزخــر بالكثــري مــن الوصايا عــن نظافة 
البــدن بــدء مــن االســتحامم، وتنظيف 
األســنان، والتعطــر، وإصالح الشــعر، 
وقص األظافر، وارتداء الثياب النظيفة، 
وهناك روايات تفيد أيضا بأن املرأة حتب 

مــن الرجــل أن يتزين هلا كــام أن الرجل 
حيب من زوجته ذلك.

وكل هذا له تأثري بالغ األمهية يف ترغيب 
الطرفني ببعضهام وتعزيز عالقات احلب 
بينهــام، فقد قال اإلمــام الكاظــم )عليه 
الســالم(: »إن التهيئــة مما يزيــد من عفة 
النســاء، ولقــد تــرك النســاء العفة برتك 

أزواجهن التهيئة«.

كــام ورد عن االمــام حممد الباقــر )عليه 
الســالم( توصيــة للرجل بتوفــري الزينة 
لزوجته حتى لو اقترص األمر عىل قالدة، 
فيقول )عليه السالم(: »ال ينبغي للمرأة 
أن تعطل نفســها ولــو أن تعلق يف عنقها 

قالدة«.. 
حســب ما ورد يف وســائل الشيعة )ج 3 

ص 335(.
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الفنانِة،  ريشتِه  من  بارعٍة  بحركاٍت 
وبلمساٍت  اللوحِة،  وجَه  ترضُب  وهي 
حيملون  أوغادًا  املبدُع؛  رسَم  متقنٍة 
مشاعَل،وخيامًا عدًة تلتهُب النرياُن فيها 
تلتهُمها  وتكاد  جانٍب،  كلِّ  من  برسعٍة 

بخفقاهتِا املتطاولِة مع هبوِب الريِح.
جمندلنَي  الدياِر,  محاُة  قتاًل  قَض  أن  بعد   
ميتٍة  من  املرُء  يلقى  ما  كأفضِل  وجمزريَن 

دينِه،  عن  دفاعًا  الرفيِع...  بالرشِف 
اللهِب  بأواِر  املضاءِة  حلقتِها  وداخَل 
مذعوريَن،  أطفااًل  صّوَر  املتصاعِد؛ 
عنوًة...  منها  خيرْجَن  مبجالٍت  ونسوًة 
نشبت  وقد  سبيٌل،  للتأجيِل  يبَق  مل  إذ 

بأطراِف أرديتِهنَّ ألسنُتها املستعرُة...!
وهو  مشدوهًا،  للحظاٍت  الرساُم  هبَت   
الفعلِة،  جبِن  عن  خجاًل  وجَهه  حيجُب 

قطراِت  براحتيه  ويتلقى  وخستِها، 
الدِم... الدمِع؛ مما أغرى الناَر ألن تستمرَّ 
التفاصيِل  كلِّ  عىل  فتأيت  وتتفاقَم... 
واأللواِن...  الريشِة  عىل  حتى   , األخرى 

وأوراِق الرسم...!
مجَع الفناُن الرماَد املتبقيَّ يف كفيه بغضٍب، 

وبدأ يسّوُد به وجَه اللوحِة...!!
إهناء الدردشة

طالب عبا�ض الظاهر
العاُر والناُر
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عادل م�سطفى احلداد
هل يطول انتظاري..؟

هل يطول انتظاري...
أشعر بالدفء..

رغم ضجيج اهلواء الذي خيرتق معطفي 
سحر كامن يف أظلع رضحيك سيدي 
حني ألوذ إليك الجئًا من سيف اهلم 

الذي يشطرين إىل نصفني 
تزورين قوة ال حدود هلا كالربكان 

تصهر ارشيف أحزاين 
ال عجب..

أنه حصاد قبتك املوعود 
كلام تعلو نحوها نظرايت 

لتقطف مزيدًا من ثامر اإليامن 
أنت إمامي.. 

أنت كل ما خيالط حيايت 
مل أعد خائبًا يف يوم..

جئتك ملهوفًا لتحقيق أمنيايت 
كيف ال..

وأنت الضياء لسكان األرض 
وأنت حبل الشفاعة املنجي 

لكل مسافر حلدود السامء
من نسيج الظلامت

حني ألقاك سيدي..

أغفو عند شفاه أعتابك الندية
كليٍل تائه ال يعد الثواين 

فتجف آهايت 
تسكن جراحايت

يرتل فن السعادة لساين
أنا من جديد ... 

جئتك سيدي يا أبا الفضل
يا نور األصيل 

يا قمرًا أباد غياهب فصويل 
ال أرى فيك أال عمرًا صاحلًا مديدا 

جئتك موالي ...
متوساًل بردائك املرصع بألق القداسة

تاركًا وطأة احلياة 
مستنجدًا برطوبة تربتك الطاهرة 

أن تسقي أشجار صدري 
بجرعة أخرى من اإليامن 

وهتب يل قطرًة من عذوبة كفيك 
لتقض حوائجي 

موالي يا أبا الفضل...        
هل يطول انتظاري 
فأنت وصل رجائي

وخالصة اميل
قل يل ...

من يل بعدك يا زينة كلاميت
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اختصاص  احلمداين  اجمد  الدكتور  يقول 
كلية  وزميل  واملفاصل  الكسور  جراحة 
ان  )ادنربه(،  الربيطانية  امللكية  اجلراحني 
إبرة  )مثل  الكورتزون  من  واحدة  إبرة 
الديكادرون( قد تسبب موت راس عظم 
الكتف  مفصل  عظم  راس  او  الفخذ 
تبديل  عملية  اىل  حيتاج  املصاب  وجتعل 

مفصل.
باإلنفلونزا  املصاب  عىل  »جيب  ويضيف 
وقد  خطرة  ألهنا  االبرة  هذه  حيقن  اال 
حالة  يف  خطرية  مضاعفات  تسبب 

استعامهلا بدون استشارة الطبيب«.
ويتابع »جيب ان يكون استعامل هذه اإلبر 

يكون  ال  حينام  الطبيب؛  من  بقرار  فقط 
هناك بد من عدم استخدامها«.

»كثري  العالج  هذا  اعراض  عن  وينوه 
للعيادة وهم مصابون  يأتون  املرىض  من 
بحالة تنخر راس عظم الفخذ )قد تنتهي 
العمر  يف  صغار  وهم  املفصل(  بتبديل 
)ديكادرون(  إبر  استعملوا  غالبهم  ويف 
بسيط  ملرض  طبيب  استشارة  بدون 
عالجها  من  ليس  والتي  االنفلونزا  مثل 

استعامل هذا الدواء«.
إبرة  الناس  بعض  يقدم  ملاذا  أما 
جييب  االنفلونزا؟  ملرىض  الديكادرون 
االبرة  هذه  الن  ذلك  »يفعلون  احلمداين 

استعامل  وان  للمريض  ارتياحا  تعطي 
سوء  عن  ينم  إنام  هكذا  االبرة  هذه 

استخدام للعقاقري«.
تكون  قد  األنفلونزا  أن  بالذكر  وجدير 
أشد  هي  و  الناس  لبعض  خطريا  مرضا 
من جمرد نزالت الربد العادية فهي تسبب 
اجلسم  يف  آالم  مع  احلرارة  درجة  ارتفاع 
وقد تتطور لتؤدي إيل االلتهاب الرئوي.

فريوسية  عدوي  األنفلونزا  ألن  ونظرًا 
فهي ال يمكن عالجها باملضادات احليوية 

لذلك تكون الوقاية هي احلل األمثل.

م�ساب االإنفلونزا اياك ان حتقن بالكورتزون!! A
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�سابرين احل�سيني 
املدينة  مركز  اىل  قريته  من  فالح  سافر 
وكانت  زوجته  تصنعه  التي  الزبد  لبيع 
كل قطعه عىل شكل كره تزن كيلو جراما 

واحدا فقط.
ما  واشرتى  للبقال  الزبد  الفالح  باع 
حيتاجه من سكر وزيت وشاي ثم عاد اىل 

قريته.
ثالجته،  يف  الزبد  يرص  فبدأ  البقال  اما 
الزبد واذا  ان يزن قطعة من  بباله  وخطر 

به يكشف اهنا تزن 900 جراما فقط.
ووزن الثانية فوجدها مثلها وكذلك كل 

الزبد الذي اشرتاه من الفالح.
كاملعتاد  الفالح  حرض  التايل  االسبوع  يف 
البقال  فاستقبله  البقال  عىل  الزبد  ليبيع 
مرة  معك  اتعامل  لن  انا  عال  بصوت 
بعتني  لقد  غشاش..  رجل  فأنت  اخرى 
زبدا كل قطعة منه تزن 900 جراما فقط، 
جراما  كيلو  اهنا  عىل  حاسبتني  وانت 

كامال!!

تسئ  ال  وقال:  بأسى  الفالح  رأسه  هزَّ 
نمتلك  وال  فقراء  اناس  فنحن  بنا  الظن 
اشرتي  عندما  فأنا  جرام،  الكيلو  وزن 
اضعه  جرام،  الكيلو  بوزن  السكر  منك 

بكفة وازن الزبد بالكفة الثانية!!
ال تدينوا كي ال تدانوا.. ألنكم بالدينونة 
التي هبا تدينون تدانون.. وبالكيل الذي 

به تكيلون يكال لكم.
َوامْلِيَزاَن  اْلَكْيَل  } َوَأْوُفوْا  وقال الل تعاىل: 
}.. ُوْسَعَها  إاِلَّ  َنْفًسا  ُف  ُنَكلِّ اَل  بِاْلِقْسِط 
تكُفل  الوصية  وهذه   ،)152 )األنعام/ 
فالكيل  الناس؛  بني  التعامل  ُحسن 
أموٌر  واألطوال  واملساحة  وامليزان 
الناس،  بني  اليومي  التعامل  يف  أساسية 
ضاعت  اختلَّت  فإذا  احلقوق،  ى  تؤدَّ هبا 
الناس،  بني  الرسقة  وفَشت  احلقوق، 
ت الفوىض؛ لذلك كان ضبُط الكيل  وعمَّ
حَرص  التي  املهمة  األمور  من  وامليزان 
آيات  يف  ذلك  وأكد  اإلسالم،  عليها 

كثرية.. ومن شواهده القرآنية:
كيل ﴿االية 65 / سورة يوسف﴾ كيل 
التي  اآللة  الكيل:  و   - بعري  محل  بعري: 

ُيكال هبا، و احلمل نوع من الكيل.
كلت  ويقال:  الطعام،  كيل  الكيل:  كيل 
وكلته  له،  ذلك  توليت  إذا  الطعام:  له 
عليه:  واكتلت  أعطيته كيال،  إذا  الطعام: 
 { تعاىل:  الل  وقال  كيال،  منه  أخذت 
َعىَل  اْكَتاُلوْا  إَِذا  ِذيَن  الَّ  * ِفنَي  ْلُمَطفِّ لِّ َوْيٌل 
َأو  َكاُلوُهْم  َوإَِذا   * َيْسَتْوُفوَن  النَّاِس 
 )3-1  / وَن{،)املطففني  رِسُ خُيْ َزُنوُهْم  وَّ
فحث  بالكيل  خمصوصا  كان  إن  وذلك 
فيه  وقع  ما  كل  يف  العدل  حتري  عىل 
اْلَكْيَل  َلَنا  َفَأْوِف   ..{ أخذ ودفع، وقوله: 
َمَعَنا  َفَأْرِسْل   ..{ ..{،}يوسف/88(، 
 ..{ )يوسف/63(،   }.. َنْكَتْل  َأَخاَنا 
َوَنْزَداُد َكْيَل َبِعرٍي..{)يوسف/65( مقدار 

محل بعري.

ال تدينوا كي ال تدانوا
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كل يوم يف عدة مناطق 
يتم نقل االطفال بهذه 
الطريقة املخيفة

بعد  عملها  من  موالقي«  »سمرية  اجلزائرية  االعالمية  استقالة  خرب  العراقية  قناة  نقلت 
رفضها وصف احلشد الشعبي بامليليشيات..

املوصل  التحرير يف  اخبار عمليات  ميدانيا  نقلت  ان االعالمية موالقي  بالذكر  وجدير 
وقبلها االنبار..

من  الكثري  )فيسبوك(  االجتامعي  التواصل  موقع  خيفي 
حساسية  األكثر  املعطيات  خاصة  مستخدميه،  عن  املعلومات 

التي يتم مجعها من البيانات التجارية.
إن  قال  الذي  إنسايدر(  )بيزنيس  موقع  أكدها  احلقيقة  هذه 
شاكلة  املهمة” عىل  “غري  مستخدميه  معلومات  يظهر  فيسبوك 
يفضلوهنا،  التي  والكتب  يشجعوهنا،  التي  واألندية  هواياهتم، 
بينام ال يكشف املعلومات احلساسة مثل الدخل، وأنواع املطاعم 

التي يقصدوهنا، وعدد بطاقات االئتامن املوجودة لدهيم.
املعلومات  تلك  لكل  االجتامعية  املنصة  هذه  امتالك  ورغم 
املهمة اخلاصة بمستخدميه، والتي يتم مجعها من خالل بياناهتم 
وال  هبا،  “فيسبوك” حيتفظ  أن  بيد  العامة،  حياهتم  يف  التجارية 

يكشفها لعامة الناس.
الديمقراطية  ملركز  التنفيذي  املدير  شيسرت(،  )جيفريي  وقال 
الرقمية: “فيسبوك ليس صادقا، إنه جيمع العرشات بل اآلالف 
املختلفة  املصادر  من  عدد  من  مستخدميه  عن  املعلومات  من 

ولكنه حيتفظ هبا لنفسه الستغالهلا يف اإلعالنات.

نرشت مواقع التواصل االجتامعي )الفيسبوك( رسدا عن حادثة 
اعتداء ضابط رشطة بالرضب ملديرة احدى املدارس االبتدائية 
بعد ان رفضت دخوله أحد الصفوف ملعاقبة تلميذة تشاجرت 
عىل  للمستشفى  املديرة  نقل  تطلب  مما  املدرسة  داخل  ابنته  مع 

الفور.
وكان »رياض كريم العمري« مدير عام تربية حمافظة ذي قار، 
للبنات  االبتدائية  رقية  مدرسة  مديرة  تعرض  عن  كشف  قد 
النارصية إىل اعتداء من قبل احد  يف مدينة الصدر شامل مدينة 
ضباط الرشطة ومحايته بعد اقتحامهم حلرم املدرسة عىل خلفية 
الرتبية  وزارة  أعلنت  فيام  أخرى،  تلميذة  مع  ابنته  بني  شجار 
الداخلية،  وزارة  ووجهت  الضابط  ضد  قضائية  دعوى  رفعها 

بإيقافه عىل خلفية احلادث.

في�سبوك
�سابط  يعرف عنك اأكرث مما تتخيل

يعتدي بال�سرب على  مديرة 
مدر�سة يف ذي قار

اعالمية جزائرية تقدم ا�ستقالتها بعد 
رف�سها و�سف احل�سد ال�سعبي بامليلي�سيات
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كل يوم يف عدة مناطق 
يتم نقل االطفال بهذه 
الطريقة املخيفة

عدســـــة

طبيب يف كربالء ينقذ �سابا تعر�ض لطعنة �سكني يف قلبه

ال�سحة توافق على معاجلة ال�سم يف كربالء باملجان..

اإلمام  مدينة  يف  جراح  طبيب  نجح 
بكربالء  الطبية  السالم(  )عليه  احلسني 
من  يبلغ  شاب  حياة  إنقاذ  يف  املقدسة 
بعد تعرضه اىل طعنة  العمر )15( عامَاَ 
يف  واستقرت  صدره  اخرتقت  سكني، 

القلب .
املصاب،   « إن  املستشفى  ادارة  واعلنت 
بعد  الطبية  املدينة  وغادر  وعيه،  استعاد 
للشفاء تدرجييًا، واستقرار وضعه  متاثله 
عيل  إحسان  الدكتور  ».وقال  الصحي 

القلب  جراحة  أخصائي  العامري 
نجح   « إنه  الدموية،  واألوعية  والصدر 
الدكتور  التخدير  أخصائي  وبمساعدة، 
الصدر  جراحة  وممارسة  عباس،  فراس 
ميساء  الدكتورة  الدموية،  واألوعية 
نادرة  جراحية  عملية  إجراء  يف  عيدان 
الشاب  حياة  خالهلا  أنقذوا  ومعقدة، 
اىل  تعرضه  بعد  النبي(  عبد  حممد  )عيل 
إصابة بليغة يف القلب، كادت أن تودي 
)سكني(  حادة  بآلة  طعنه  جراء  بحياته، 

شديد  نزف  عنها  نتج  صدره،  اخرتقت 
إصابته  وبالتايل  القلب،  عضلة  من 
عن  للقلب  وتوقف  وعائية  بصدمة 

العمل وقتها«.

حسني احلسيني
أكد مدير مركز اإلمام احلسني )عليه السالم( للصم أن دائرة صحة 

كربالء وافقت عىل مقرتح املركز يف عالج االخوة الصم باملجان..
اللقاء  »كان  املذكور،  املركز  مدير  العطواين(  شمران  )باسم  وقال 
مثمرا من نواح عديدة منها تكفله معاجلة االخوة الصم وأطفاهلم يف 
حمافظة كربالء جمانا، اضافة اىل االتفاق ان يكون مركز احلسني )عليه 
السالم( للصم حلقة وصل بني مجيع الصم واملديرية وذلك لتقديم 

اخلدمات هلم يف كافة االختصاصات الطبية«.

العائلة
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واملدرسني  املوظفني  من  الكثري  اعتاد 
والطلبة عىل اجراء التامرض بغية استحصال 
العاملني  املؤسسات  من  مرضية  اجازات 

فيها وكذلك املدارس..
وامال يف احلصول عىل اجازة كاملة براتب 
يف  املوظفني  من  البعض  يتحجج  مستمر  
يف  االطباء  من  املرضية  االجازات  اخذ 
احلكومية  املستوصفات  او  املستشفيات 
واجلامعات  املدارس  طلبة  حال  وكذلك 
الدرايس  عامهم  تأجيل  يرومون  الذين 

الدراسة  عبء  من  للراحة  اجازة  اخذ  او 
واالمتحانات الشهرية او الفصلية.

لالستفتاء  االطباء  بعض  دعا  االمر  هذا 
نفر  فتوجه  االجازة،  هذه  مرشوعية  حول 
اىل  الرشعي  احلكم  معرفة  يف  طلبا  منهم 
مكتب املرجع الديني االعىل سامحة السيد 
عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(.

واكد سامحته عىل عدم جواز منح االطباء 
اجازة مرضية اىل املوظفني وطلبة املدارس 

واجلامعات خالفا للضوابط االصولية.. 

وتناقلت مواقع التواصل االجتامعي اجابة 
حول  االستفتاء  عىل  االعىل  الديني  املرجع 
مرشوعية منح اجازات مرضية عىل خالف 
طلبة  او  للموظفني  االصولية  الضوابط 

املدارس واجلامعات وغريهم.. 
خالفا  املرضية  االجازات  منح  جيوز  بـ«ال 
للطبيب  جيوز  ال  كام  االصولية  للضوابط 
الشهادة بام ال صحة له واقعا، وال يستحق 
املوظف من الراتب ما يكون بإزاء فرتة ختلفه 

عن الدوام من جراء ذلك«. 

هيئة التحرير

المرجع االعلى:
 ال يجوز منح االجازات 

المرضية خالفا 
للضوابط االصولية.. A
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يف عام 1620 م احرض بعض املؤمنني 
قبضة من تراب قرب سيدنا العباس ابن 
البانيا  اىل  السالم(  )عليه  املرتض  عيل  اإلمام 
لطلب الشفاء، والحظ الناس بركة هذا 
الرتاب فقرروا دفن ما تبقى منه يف قمة 
جبل تيموري Mt. Tomorr الذي 
يبعد 200 كيلومرٍت اىل اجلنوب الرشقي 
حتل  ان  اجل  من  تريانا  العاصمة  من 

الربكة عىل اجلبل كله.
بناء رضيح عىل موضع  تم  االيام  ومع 
اسم  وتغري  مزارا  واصبح  الرتاب  دفن 
 Abbas اجلبل اىل جبل عباس بن عيل
االلبان  ويعتقد   ،Aliu Tomorri
زار  قد  السالم(  )عليه  العباس  سيدنا  ان 
حلافر  اثر  هناك  ان  ودليلهم  اجلبل، 

حصان وقدم فارس واثرا لعمود الراية 
اجلبل،  قمة  اىل  الطريق  يف  حجر  عىل 
من  ايام  مخسة  ملدة  حيتفلون  فهم  وهلذا 
25 اب من كل عام ويصعدون   - 20
)2417( ارتفاعه  يبلغ  الذي  اجلبل 
وطبخها  شاة  بذبح  ويقومون  مرتا، 
ثواهبا  واهداء  الفقراء  عىل  وتوزيعها 

لسيدنا العباس)عليه السالم(.
يصل عدد الزوار سنويأ اىل 250 الف 
كلهم  ليس  هؤالء  ان  والغريب  زائر، 
بل  السالم(؛   )عليهم  البيت  اهل  شيعة  من 
البانيا  كل  من  بل  واملسيح  السنة  هناك 
بعد ان ملسوا بركات سيدنا العباس )عليه 

السالم(.

البلغاري  الفنان  قام   2013 عام  ويف 

 )Stefan Popdimitrov(
بتصميم متثال أليب الفضل العباس وهو 
راكب جواده وحيمل اثنني من االطفال 
العطاشى ليسقيهم املاء وتم نصب هذا 
عيل  بن  العباس  جبل  قمة  عىل  التمثال 

)عليهام السالم(.

سمومهم  بث  مؤخرا  الوهابية  وحاول 
هبذا البلد ورغم رشاسة احلملة اال اهنم 
)عليهم  البيت  مل يستطيعوا نزع حب اهل 
ال  بحيث  االلبانيني  قلوب  من  السالم( 

ألحد  صورة  من  البانيا  يف  بيت  خيلو  
ألهنم  ليس  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  ائمة 
اهل  ائمة  يعتربون  ولكنهم  ال  شيعة 
للقداسة  مثاال  السالم(  )عليهم  البيت 

والنبل والتضحية واملثل االعىل.

ما ق�سة مزار 
�سيدنا العبا�ض  

يف البانيا؟
)عليه ال�سالم( 
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يوم السبت
أعد احلياة والبهجة إىل عاداتك املتكررة..

الشعور  عىل  األشياء  بعض  تساعدك  قد 
بالسعادة، مثل تناول وجبة طعام معينة أو 
التواجد مع أشخاص حمددين، ولكن متعة 
هذه األشياء تقل تدرجييًا مع كثرة تكرارها، 
فحاول أن جتد وسيلة أخرى بديلة تسبب 
االستفادة  تكون  بذلك  البهجة،  لك 
األسبوع؛  هناية  يف  تعود  عندما  مزدوجة 
معا،  واجلديدة  القديمة  بالعادة  لالستمتاع 
ادعية  من  الكثري  الروايات  يف  ورد  وقد 

االيام فلكل يوم دعاء.
يوم األحد

انظر للمستقبل ال للاميض..
يوضح علامء النفس أن اإلحساس بالذنب 
جتاه أحداثا ماضية ال يأيت بخري أبدًا، لذلك 
احرص عىل قضاء عدة دقائق حماواًل زرع 
يزداد  حتى  نفسك،  يف  إجيابية  مشاعر 

شعورك بالسعادة وتقوي عزيمتك.
الكاظم  االمام  عن  ورد  ما  مصداق  وهذا 
حياسب  مل  من  منا  »ليس  السالم(:  )عليه 

نفسه كل يوم«.

يوم االثنني
ال ترتك املشاعر الدفينة تأكل قلبك، بل عرب 

عن نفسك بتدوين اليوميات
يدرك  يومياته  تدوين  عىل  حيرص  من  كل 

عليها من  التي حيصل  اجلمة  الفوائد  جيدًا 
هذا العمل البسيط، وأن التعبري عن املشاعر 
وضع  يف  يساعد  واضحة  بكلامت  الكامنة 

هذه املشاعر يف إطارها الصحيح.
ويشري العلامء اآلن إىل أن قضاء 15دقيقة يف 
تدوين املذكرات يوميًا خيفف من أعراض 
كام  املناعة،  جهاز  ويعزز  والقلق  االكتئاب 

حيسن األداء يف العمل.
يوم الثالثاء

اصنع معروفًا وألقه يف البحر..
تشري العديد من األبحاث إىل أن األشخاص 
سعادة  األكثر  هم  وسخاًء  كرمًا  األكثر 

وراحة بال، وأفضل صحة من غريهم.
وخري نموذج يقتدى به يف هذا اجلانب هم 

اهل البيت )عليهم السالم(. 

برمج أيامك..
أفضل جدول زمني لتحقيق السعادة في أسبوع واحد.. 

املدرب االعالمي: علي ال�سمري

ال�سعور بال�سعادة هو م�سعى االإن�سان االأول يف هذه احلياة، اأما احلزن واالكتئاب فهما العدو االأول له ويف خ�سم معارك احلياة القا�سية قد ي�ساب 
االإن�سان بالياأ�ض حيال ذاته ويفقد الرغبة يف ال�سعور بال�سعادة، ولكن اإن كان يعرف بع�ض املهارات الب�سيطة، فيمكنه اأن يتخل�ض من املزاج ال�سيئ يف 
عدة دقائق يوميًا، ليك جدواًل اأ�سبوعيًا يحتوي على خطة عمل وا�سحة ال حتتاج �سوى ب�سع دقائق تق�سيها يف بع�ض االأن�سطة يوميًا؛ من اأجل التغلب 

على احلزن والتوتر والقلق، وحتى تنعم برحيق ال�سعادة املتجدد..
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بطبيعة النفس البرشية، توجد يف كل شخص الرغبة يف احلصول عىل إعجاب اآلخرين، ولكي تستطيعي 
االستحواذ عىل إعجاب اآلخرين اليِك عرش قواعد جتعل منِك متميزة وجذابة يف نظر اآلخرين: 

1- عليِك بعدم البوح باملتاعب اخلاصة: فاحلزن واألمل والضيق، عنارص موجودة أصاًل يف االنسان وال 
يمكن له التخلص منها، ولكن البد من أخفائها أو تقليلها قدر اإلمكان حتى ال يسأم اآلخرون منِك 

ألهنم غري جمربين عىل املشاركة يف أحزاننا. 
2- حاويل فهم اآلخرين: من املستحسن حماولة فهم مشاكل اآلخرين، وأن يكون املرء جماماًل، كام جيب 

احرتام أحزان اآلخرين وإبداء الرسور يف أفراحهم ومواساهتم وقت حزهنم. 
3- تعلمي فن األستامع اىل اآلخرين: فاالستامع لآلخرين يكسبِك جاذبية، ألن الشخص الذي يتقن فن 

األستامع ألحاديث اآلخرين يكون حمبوبًا كام جيب ترك حرية احلديث لآلخرين. 
4- ال تتعايل عىل اآلخرين: يعتقد الكثريون يف قرارة أنفسهم أهنم ال يقلون عن اآلخرين يف أي يشء، 

لذلك فالتعايل عليهم يؤثر عىل عالقتهم بِك، والتواضع يكسب صاحبه دائاًم حمبة اآلخرين. 
5- حاويل إظهار إعجابِك باآلخرين يف الوقت املناسب: اإلنسان حيتاج اىل املجاملة وإظهار اإلعجاب 
الذي جيدُد ثقَتُه بنفسِه، ولكن يفضل أن يظهر هذا األعجاب يف حملِه بكلمة خملصة ويف الوقت املناسب 

وبالطريقة املناسبة، وهذا رشط جلذب اآلخرين اليِك. 
6- تفاأيل باملعقول: املتفائل حمبوب دائاًم، فهو جيعل اآلخرين يرون العامل بمنظار الواقع، ولكن جيب أن 
يكون التفاؤل يف حدود املعقول وأن ال يتطرق اىل اخليال، واملتفائل جيدد األمل يف حل مشاكله ويف حدود 

األمكانات املوجودة. 
7- تقبيل مالحظات الغري: من اجليد استقبال مالحظات ونقد اآلخرين برحابة صدر خاصة إذا صدرت 
أناس حاقدين، ولكن يف كال  وقد تصدر عن  الصادقة،  املساعدة  يبغون سوى  أناس خملصني ال  عن 

احلالتني من املستحسن أن تتقبل ما يوجه اليِك من مالحظات أو نقد بأبتسامة ومهام كان الثمن. 
8-فكري بنفسية مرحة: عند التفكري يف موضوع ما، من األفضل أن تكون نفسيتِك مرحة وهادئة، ليتسنى 
لِك التفكري يف األمور بطريقة سلسة وغري معقدة، أما عندما تكون نفسيتِك كئيبة فال حتاويل أن حتسمي يف 

أمر  ما، حتى ال يشوب النتيجة اخلوف والقلق. 
9-حاويل التفكري والترصف بنفسية اخلري: حتى تكوين جذابة ال بد أن تترصيف دائاًم بنفسية اخلري وإذا 

كنِت تتحلني بجميع الصفات السابقة. 
التفكري مع  10-وال  تنيس الرصاحة: إن الرصاحة صفة أساسية من صفات اجلاذبية، فهي واجبة يف 

النفس، ويف التفاؤل مع غريِك..
وحاويل دائاًم جذب زميالتِك بروحِك الطيبة وطهارة قلبِك وصفاء نيتِك وتذكري دائاًم إن أمجل ما حتصيل 

عليه يف هذه احلياة هي حمبة اآلخرين. 

كوني متميزة وجذابة 
في نظر زميالتِك

يوم األربعاء
أظهر االمتنان والتقدير لأشخاص 

الذين حتبهم..
الناس  أن  اىل  األبحاث  أحد  تشري 
الشكر  إظهار  عىل  حرصوا  الذين 
املقربني  ألصدقائهم  واالمتنان 
يف  واضح  بتحسن  شعروا  وحمبيهم 
من  أكثر  احلياة  عن  والرضا  املزاج 

غريهم.
يوم اخلميس

انفض ذكرياتك اجليدة من ركامها..
النظر إىل الصور القديمة التي حتمل 
بام  اإلنسان  يذكر  حسنة  ذكريات 
كان  سواء  معنى،  من  حياته  حتتويه 
إنجاز  أو  األصدقاء  أو  العائلة  عرب 
غريها،  أو  خريي  عمل  أو  مهم 
اخليبات  مواجهة  عىل  يساعده  مما 
احلديثة والتعامل مع أوقات الفشل 
باملتحف  يسمى  ما  وهذا  باتزان، 

الشخيص.
يوم اجلمعة

اخلشية والرهبة من طرق السعادة..
يف زوبعة احلياة واملشكالت املرتاكمة 
منك  ويتملك  اهلموم  حتارصك  قد 
يعد  املشكالت  هذه  ومن  اليأس، 

حاًل جيدًا لإحساس باألمل.
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العامل  طيور  أكثر  من  واحد  )الفالمنغو( 
الذي  املختال  الطائر  فهو  ومجااًل،  شهرة 
يف  البحريات  ضفاف  عىل  حياته  يمي 
الرفيعة  سيقانه  وحتريك  ريشه،  تسوية 
فريدة من  تعبريات واستعراضات  ألداء 
نوعها، يعيش الفالمنغو عىل ضفاف املياه 
العامل ويمكن  املاحلة واملناطق احلارة من 
الطويل  عنقه  بواسطة  بسهولة  متييزه 
املعقوف،  ومنقاره  الوردي  وريشه 
)النحام(  أو  الفالمنغو  طائر  ويستمد 
وهو  املفضل  طعامه  من  الوردي  لونه 
القريدس )اجلمربي(، وإذا مل حيصل هذا 
لونه  فإن  الطعام  من  كفايته  عىل  الطائر 

يكمد ويصبح رماديا باهتا.. 
املدارية  املناطق  يف  الفالمنغو  ويعيش 
البحريات  شواطئ  عىل  املدارية  وشبه 
الراكدة  املياه  وفوق  واملحيطات، 
يف  املاحلة  الربك  من  الضحلة  واألجزاء 
وأفريقيا  وآسيا  أوربا  من  خمتلفة  مناطق 
يف  الكاريبي  والبحر  اجلنوبية  وأمريكا 
البحث  يف  فيبدأ  ضخمة،  مستعمرات 
عن أماكن جديدة أكثر مالءمة له عندما 

الطريان  يفضل  فهو  اهلجرة  عىل  يرغم 
خالية  صافية  سامء  حتت  الليل  ظالم  يف 
برسعة  الطريان  ويمكنه  الغيوم،  من 
ويطري  الساعة  يف  كيلومرت    )60-  50(
مسافة )500 - 600( كيلومرت يف اليوم 
إىل  الفنان  الطائر  هذا  ويصل  الواحد، 
من  أعوام  ثالثة  حوايل  بعد  البلوغ  سن 

العمر ليبدأ يف التكاثر.. 
الشتاء  فصل  يف  العراق  أهوار  خيتار 
صيدا،  باإلعدام  صيادوها  عليه  فحكم 

ليكون وجبة طعام جنوبية دسمة.. 
وعن ذلك قال الصياد ابو فهد:

باإلعدام  عليه  حيكمون  العراق  صيادو 
صيدا

صيد  يف  عامًا   15 من  أكثـر  قضيت 
جيوب  وهو  الفالمنكو،  ومنها  الطيور، 
حاماًل  املائية  واملسطحات  األهوار 
يطيق(  )ال  ألنه  )الكرسية(،  بندقيته 
لكن  جائرًا،  ويعتربه  بالشباك  الصيد 
الطائر  ذلك  أصبح  أن  بعد  تغري  الوضع 
مفضاًل ألهايل البرصة، الذين يعدون منه 

)الثـريد(. 

الطيور  من  »الطائر  إن  فهد:  أبو  وينوه 
اصطياده  يتوقع  وال  باألمان  تشعر  التي 
يقوم بذلك بسهولة«،  لذلك هنالك من 
هذا  بحق  جريمة  »اصطياده  أن  معتربا 
روعة  أن  عن  فضاًل  الطيور،  من  النوع 
الصيد تكمن يف التحديات التي يواجهها 

الصياد لإيقاع بفريسته«.
ويضيف الصياد البرصي أن »الفالمنغو 
من  املفتوحة  األماكن  يف  يتواجد 
وسواحل  واألهوار  املائية  املسطحات 
ويتغذى  اجلزر،  حدوث  خالل  البحار 
الطيور  من  ليس  أنه  برغم  األسامك  عىل 
باملناطق  مياهنا  يف  املتواجدة  النادرة 
طري  ظهور  من  وبالرغم  اجلنوبية، 
بيعه  البرصة هبدف  أسواق  الفالمنغو يف 
بطريقة خمالفة لضوابط البيئة، فقد تناقل 
االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  مدونون 
صورا الستخدام حلم هذا الطائر ضمن 

طبق )الثريد(«.
من  العراق،  طبيعة  منظمة  وحذرت 
املهاجرة  للطيور  اجلائر  الصيد  خماطر 
االحيائي  التنوع  عىل  الفالمنغو  السيام 

الطائر الفنان الفالمنغو..
ُيهّدد باإخراج االأهوار من الئحة الرتاث العاملي

اعداد/ العائلة املسلمة
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م يف العامل، وعدته هتديدا الستمرار وجود 
العاملي،  الرتاث  الئحة  عىل  األهوار 
بتفعيل  املعنية  اجلهات  طالبت  حني  ويف 
الوقت  يف  الطيور،  تلك  ومحاية  دورها 
وقوع  اجلبايش  قضاء  إدارة  نفت  الذي 
يف  الفالمنغو  لطائر  جائر  صيد  عمليات 

أهوار القضاء«.
طبيعة  منظمة  يف  البيئي  اخلبري  قال  فيام 
»عام  إن  األسدي(:   )جاسم  العراق 
عدد  عىل  جائرًا  كان  املايض   2016
األهوار،  مناطق  يف  الطيور  من  كبري 
أحد  يعد  الذي  الفالمينغو،  السيام طائر 
والتي  املهاجرة  العاملية  الطيور  أنواع 
األهوار  مناطق  يف  بكثافة  تواجدت 
وبحرية  كاحلويزة  الكربى،  العراقية 
الصيد  ان  األسدي  وأضاف  الدملج، 
اإلحيائي  التنوع  يف  يؤثر  للطيور  اجلائر 
ليس يف مناطق األهوار فحسب، مشريًا 
طيورا  يطول  بات  اجلائر  الصيد  أن  إىل 

موضوعة عىل القائمة احلمراء. 
وذكر االسدي: أن »الرشطة املحلية قبل 
عام 1990 كانت تقوم بنشاط فاعل يف 
تكاثر  موسم  يف  اجلائر  الصيد  من  احلد 

بالثروة  األهوار  غنى  برغم  األسامك 
نرى  حني  يف  احلقبة  تلك  يف  السمكية 
تراجع  برغم  خجولة  احلالية  اجلهود  أن 
املرحلة  يف  السمكية  الثروة  حجم 

احلالية«.
من جانبه، قال قائم مقام قضاء اجلبايش 
املحلية  »احلكومة  إن  اخليون(:  )بديع 
ملحاربة  محالت  بعدة  قامت  اجلبايش  يف 
الصيد اجلائر بكل أنواعه سواء لأسامك 
مناطق  انضامم  قبل  حتى  الطيور  أو 
العاملي«،  الرتاث  لالئحة  األهوار 
مؤكدًا أن »محالت عديدة نظمت ملتابعة 
الطيور  بيع  وساحات  وحمال  الصيادين 
ومجع املعلومات عن النشاطات املخالفة 
من  البعيدة  باملناطق  فيها  والقائمني 

األهوار«.
أكدت  قد  املائية،  املوارد  وزارة  وكانت 
يف )الـ26 من كانون األول 2016(، أن 
املهاجرة خمالف  الفالمينغو  »صيد طيور 
حني  ويف  الدولية،  العراق  اللتزامات 
حمافظات  يف  املحلية  السلطات  دعت 
استنكار  اىل  وميسان  قار  وذي  البرصة 
اهلادفة  االجراءات  واختاذ  املامرسة  هذه 

ملنع تكرارها«.
متوز  من  )الـ17  اليونسكو  وافقت  فيام 
واملناطق  األهوار  ضم  عىل   ،)2016
العاملي  الرتاث  الئحة  إىل  فيها،  اآلثارية 
باملوافقة،  األعضاء  مجيع  تصويت  بعد 
األهوار  فإن  القرار  هذا  وبموجب 
عىل  أدرجت  التي  اآلثارية  واملواقع 
وأريدو  أور  هي  العاملي  الرتاث  الئحة 
وهور احلامر واحلويزة واألهوار الوسطى 
املثنى،  يف  الوركاء  وميسان،  قار  ذي  يف 

وهور احلامر الرشقي يف البرصة.
وحذرت مديرية مشاريع أهوار ذي قار 
يف التاسع من ترشين الثاين 2016، من 
الرتاث  الئحة  من  األهوار  إخراج  مغبة 
العاملي نتيجة عدم تنفيذ الوزارات املعنية 
مي  برغم  جتاهها  املطلوبة  التزاماهتا 
مخسة أشهر من مدة العام املحددة لذلك، 
خيبة  عن  حمليون  سكان  أعرب  حني  يف 
واقعهم،  حتسني  عدم  جراء  من  أملهم 
األهوار  حلامية  قانون  لترشيع  داعني 
وضامن حصة مناسبة من املياه إلنعاشها 

Aبالتنسيق مع اهليئات الدولية.
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عىل  حياتية،  قواعد  كتاب  مؤلف  يرد 
)عليهم  البيت  اهل  روايات  ضوء 
السالم( قاعدة رضورة التفكر يف الغذاء 
الفكري خامس القواعد.. وينقل الشيخ 
الشحام  زيد  ما روي عن  الفتالوي  عيل 
عن ايب جعفر )عليه السالم( يف قول الل 
)عزَّ وجل(: }َفْلَينُظِر اإْلِنَساُن إىَِل َطَعاِمِه{ 

– )سورة عبس/ اآلية 24(.
قال: قلت ما طعامه؟ قال )عليه السالم(: 
يأخذه«  عمن  يأخذه،  الذي  »علمه 
ص101،  ج1،  الكايف:  )اصول   –

النوادر(.
وينقل يف القاعدة: )ال أخذ العلم إال من 
منبعه الصايف(، ما يشريه احلديث الرشيف 
واالفكار  العلم  منبع  معرفة  رضورة  اىل 

اىل عقل االنسان، ورضورة  التي تدخل 
املعلومات  هذه  سالمة  يف  التفكري 
فكري  بانحراف  يصاب  لئال  وصحتها 
كام هيتم  بذلك  ان هيتم  فعليه  خلقي،  او 
جوفه،  اىل  يدخل  الذي  الطعام  بسالمة 
الفكري  االنحراف  من  حيذر  ان  وعليه 
كام حيذر من التسمم من الطعام، فمعرفة 
نبعه  صفاء  من  والتأكد  العلم  مصدر 
والفوز  واآلخرة  الدنيا  سعادة  اىل  يؤدي 

الكبري.
املثال: 

جاهل  من  علمه  أخذ  إنسانًا  أن  )لو 
متصف بصفة أهل العلم او من صاحب 
افكار منحرفة سيقع ال حمالة يف الضالل 
النبع  عن  بحث  لو  ولكن  والتهلكة، 

بذلك  سينال  منه  ليأخذ  للعلم  الصحي 
احلية  واألمثلة  واآلخرة،  الدنيا  سعادة 
كثرية، هناك من يعبد الشيطان ألنه أخذ 
علمه من معلم شيطاين وهناك من يعبد 
غري الل تعاىل ألنه أخذ علمه من مرشك 
تعاىل  الل  يعبد  من  وهناك  ملحد،  او 
ألنه  ولياقة  بسالمة  ويتحدث  ويترصف 

أخذ علمه من منبعه الصايف(.
من  يأخذه  فيام  العاقل  يتفكر  ان  فيجب 
ما  وهذا  اهللكة،  من  ينجو  لكي  العلم 
السالم(  )عليه  احلسن  االمام  اليه  أشار 
مأكوله!  يف  يتفكر  ملن  »عجبت  بقوله: 
يتفكر يف معقوله، فيجنب بطنه  كيف ال 

ما يؤذيه، ويودع صدره ما يزكيه«.

)صىل  حمّمدًا  يعيش  إنسان  كّل  »ليس 
الل عليه وآله( مئة باملئة، وإاّل لكان كّل 
الناس من طاّلبه احلقيقّيني، فكّل إنسان 
ال يعيش حمّمدًا إاّل حلظات معّينة تّتسع 
مع  اإلنسان  هذا  تفاعل  بقدر  وتضيق 

رسالة حمّمد )صىل الل عليه وآله(«.

�سرورة التفكر يف الغذاء الفكري

الكلمات القصار
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عىل  حيرصن  نساء  من  املجتمع  خيلو  ال 
عامرة انفسهن وارسهن ويف ذات الوقت 
تعم  ان  ما  التي  العامة  املصلحة  يراعني 
معنوي  اجيايب   مردود   منها  يكون  حتى 
عىل  فيه  الفضل  هلا  مادي،   او  كان  

املجتمع..
وثمة حادثة يرسدها التاريخ لنا فيها عربة 
حممد  السيد  زوجة  عليه  أقدمت  ما  يف 
هادي  حممد  بن  حسني  حممد  بن  صادق 
الصدر رئيس التمييز الرشعي يف بغداد.. 
الفه  الذي  كتابه  طباعة  يف  مسامهة  من 
اإلمام  حول  الثانية،  العاملية  احلرب  إبان 

أمري املؤمنني )صلوات الل عليه(..
هذا  قضية  يف  الصدر  السيد  ويقول 
من  باملائة  سبعني  »كتبت  الكتاب: 
إذا  طباعته،  كيفية  فّكرت يف  ثم  الكتاب 

مل أكن أملك املال الالزم لذلك، وبسبب 
االسعار  فإن  الثانية  العاملية  احلرب 
الكتب  كل  مجعُت  فيقول:  خيالية  كانت 
يف  ووضعتها  لدّي  املوجودة  واملصادر 
جاءتني  الكتابة،  اعتزال  وقررت  املكتبة 
الصدر  السيد حممد  بنت  زوجتي )وهي 
يف  للوزراء  رئيسًا  يومها  كان  الذي 
أين  ورأت  املايض(،  القرن  اربعينيات 
السبب؟  عن  فسألت  الكتب  مجعت 

فقلُت: اين ختّليُت عن الكتابة!«.
قالت ملاذا؟

الذي  فمن  الكتاب  كتبُت  ربام  قلُت: 
أمتلك  ال  وأنا  طباعته؟  تكاليف  يدفع 
املال، واالسعار مرتفعة بشكل خيايل يف 

ظروف احلرب العاملية الثانية.
يقول: ذهبت لفرتة ثم عادت وهي حتمل 
مجعته  الذي  الذهب  من  متلك  ما  معها 

واطبع  وبعه  الذهب  هذا  ُخْذ  وقالت: 
بثمنه الكتاب! قلُت: ال.. لن أفعل ذلك، 
فإن من الطبيعي أن يكون للذهب منزلة 

عند املرأة.
يقول: ذهبت، وبعد مي يومني جاءت 
االموال  من  كبرية  كمية  حتمل  وهي 
وقالت، لقد بعُت الذهب وهذا املال لك 
قالت:  االمر  آخر  الكتاب! ويف  به  اطبع 
إّنك بذلت عصارة فكرك يف خدمة جّدك 
 - السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  تعني   -
بنفٍع يبقى، فهل أبخل عىل جّدي - ألهّنا 

كانت علوية أيضًا - بامٍل ُيفنى؟
أمام  زوجتي  وضعتني  بذلك  يقول: 
وأكملت  املال  فأخذت  الواقع،  االمر 
ونزل  للطباعة  قدمته  ثم  الكتاب  كتابة 
فهو من  اىل االسواق وتكّررت طباعته، 

الكتب اجليدة والنافعة.

نفٌع يبقى وماٌل ُيفنى!

بقلم: ح�سني النعمة
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عراقي يدافع عن الوطن بذراعني 
ويخدم الزائرين بذراع واحدة؟!

احلســيني  الشــباب  مــن  الكثــرُي  ســارع 
خالل زيارة االربعــني املباركة من خمتلف 
املحافظــات خلدمة زوار كربــالء، وكانت 
خدمــة اكثرهــم خالصــة لل، يــؤدون مــا 
أوكل اليهم وما يشــعرون بتأديته بســهولة 
تامــة، اال ذلك الشــاب الــذي كان يواجه 
صعوبة يف اداء واجبه، مل امتالك نفيس حني 
شاهدته وهو يعمل بذراع واحدة ويف عينه 
اإلرصار الــكايف لتأدية هذا الواجب كبقية 
زمالئــه، دفعنــي الفضــول اىل معرفة هذا 
الشخص ومعرفة الدافع الذي محله ليقدم 

تلك اخلدمة وهو هبذا احلال!
 )حممد جاســم محــزة( من اهــايل بغداد – 
الزعفرانية البالغ من العمر )20( عاما ذاك 
الشاب الذي دافع عن الوطن واملقدسات 
بكلتــا ذراعيه قبــل ان يقدم اليمنــى قربانًا 
لوطنه ومل يكتف  هبذا القدر من اخلدمة بل 
عاد ليخدم زوار احلســني )عليه الســالم( 

بذراع واحدة..

حدثنا قائاًل: »بعد ان صدرت فتوى اجلهاد 
املقــدس للدفاع عن االرض واملقدســات 
شــعرت بمســؤولية كبــرية وقعــت عــىل 
عاتقــي ورسعــان مــا تقدمــت للتطوع يف 
احــدى فصائل احلشــد الشــعبي يف العام 
عديــدة  معــارك  يف  وشــاركت   ،2014
وحررنــا مناطق كثرية منهــا جزيرة الثرثار 
ومصفــى بيجــي وتــل ابــو جــراد قبل ان 
اتعرض ألول اصابة يف )قرية الشيخ عيل( 
بعد ان سقط علينا هاون ادى اىل استشهاد 
احد وكالء السيد عيل السيستاين واملعالج 
واصابتــي بكتفي االيمن بشــظايا متعددة 
منعتني من القتال فرتة ثالثة اسابيع، وقبل 
ان اشفى شفاء تاما عدت اىل ارض املعركة 
التحريــر،  عمليــات  ببعــض  وشــاركت 
ويف احــد االيــام ونحــن نســتعد للقيــام 
بآخــر عمليــة هجــوم يف مركــز )القيارة( 
قبــل ان نقوم بإعــادة التنظيم لالســتعداد 
اىل عمليــات حتريــر املوصــل، تعرضنا اىل 

هجوم مفاجئ بواســطة صواريخ حرارية 
ومــا هــي اال حلظــات واذا بنــريان حتيــط 
العجلة مــن كل مــكان فحاولت اخلروج 
لكنــي تفاجأت بإصابتــي بذراعي اليمنى 
وبعــد اقل مــن دقيقــة فقــدت الكثري من 
الدماء جراء النزيف املستمر قبل ان ينقلني 
اجلنود اىل اخر الرتل ألجراء االســعافات 
االولية تم نقــيل اىل مفارز متعددة وصوال 
اىل مستشــفى حمافظة كركوك، وبعد اجراء 
الفحوصات الالزمة اخــربين الطبيب بأن 
احلــل الوحيــد إلصابتــي هو البــرت وكان 
ردي بأن رفضت البرت يف حماوالت يائســة 
للحفاظ عــىل ذراعي، وبعد عــدة ايام بدأ 
مــرض )الكنكري( ينترش يف ذراعي وكان 

البد من برتها... وهو ما حصل«..
حممــد مل ييأس مــن احلياة فعاد من ســوح 
الكرامــة خــارسا ليــد واحــدة لكــن هذه 
اخلســارة مل متنعه مــن تقديــم اخلدمة طيلة 

زيارة االربعني املباركة.. 

رواد الكركو�سي
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عمامة ت�سج 
بالدماء 
الزكية

اأمتنى اأن تقروؤوا 
ر�سالتي باأ�سرع وقت 
الأين �ساأكون حينها 
�سهيدا..

صمــت كل يشء يف كيــاين حينام محلت زوجته لنــا العاممة املباركة ووضعتها بني ايادينا فجالت عيني تــارة ترى الدم الذي لطخها.. 
وتارة تبكي الرصاص الذي اخرتقها ونفذ حيث رأس الشــهيد.. وبدأت رحلة احلنني من شــفاه زوجته حتكي لنا صفات شــهيدنا 
]الشيخ جعفر املظفر[ حاين القلب سمح اخللق الذي كان يصل صيفه بشتائه صائام حتى فارق احلياة عىل هذه احلال لريتوي بيد سيد 

الشهداء ]عليه السالم[.. 
كانت زوجته تكلمنا برباطة جأش وكأهنا هي من تصربنا وتعزينا ال نحن، وهي حالة ليست بغريبة عىل من تربني عند مدرسة الصرب 
زينب )عليها السالم( رغم ان اربعني زوجها مل حيل بعد اال اهنا كانت تتكلم بقوة وصالبة وايامن ممزوج باشتياق ومل خيرجها اشتياقها 

عن موقفها الواعي فكانت امرأة تستحق انحناءة تبجيل واحرتام..

رســالة وجدت يف حمفظة شهيد يف احلشد 
الشــعبي.. يف عمليــات حتريــر املوصــل 

)قضاء تلعفر(، كتب فيها:  
أمــي املؤمنة، زوجتــي الصابــرة، أخوايت 

الغاليات، أخي البطل...
حينــام تقــرؤون رســالتي هــذه، أكون قد 
حققت رغبتي والتحقت بركب احلســني 
)عليه السالم( خاشعًا لفتوى احلق وملبيًا 
لنداء الكرامة، كتبت رســالتي هذه بعدما 
تأكدت بــأين اقرتبت جدا من نيل وســام 
الشــهادة، فكل مــا حويل ينبئنــي بالقرب 

مــن ذلــك ونفــيس أكثــر توقا للســفر إىل 
الفردوس، وال تتصوروا أين مل أفكر بكم، 
أو أن فراقكــم هــني عيّل، ولكــن لو كان 
أحدكم معــي، ألدرك ماذا يعني أن تكون 
يف حــرم اجلهاد، فأي قيمــة للحياة مقابل 
لقاء احلســني )عليه الســالم(؟ وتسجيل 

أسمي مع صحبه األبرار ..
أرجوكــم.. ال تفكــروا بــأين أبالــغ، والل 
الشــهداء  ابتســامة  أحدكــم  رأى  لــو 
حلظــة مفارقتهــم للحياة الشــرتيتم ذلك 
بأعامركــم، عىل األقل حينام استشــهد لن 

تقولــوا رمحه الل بل هنيئًا لــه، مما يعني أن 
الل رمحنــي بااللتحــاق وحبــاين بــرشف 
الرفقة للنبيني والصديقني وحسن أولئك 
رفيقا. أكتب لكم اآلن وأنا يف عز شــوقي 
للحظة اهلــروب من احلياة وضجيجها إىل 
ذلــك املكان الذي أتــوق لرؤيته، حتى ان 
خميلتــي ال تّعني عىل رســم مالحمه، حيث 
سأطلب من الل أن يشملكم بعنايته وليس 

هناك ألطف بكم منه جل وعال.
التوقيع: شهيد يف طف العراق
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 خ�سيَة ان ُي�سفق عليه وُيوؤمر برتك اجلهاد
آمــن.. ثــم هاجــر.. ثــم جاهــد.. ليطــل عىل 
ســاحات املعارك بشــيبتِه البيضاء مذكرا  بمن 
رفع حاجبيه بعصابة كربــالء، ولينطق التاريخ 
بــوالدة طــف يتجدد كلــام ُرفعت رايــة للحق 
وكلــام ُنودي هيهات منا الذلة، تفجَر الشــباب 
بني اركان روحه ليسابق أحفاده قبل أبنائه عىل 
بذل دمائهم نرصًة لدينهم وليســتبرشوا بالفوز 

العظيم.
بــدأ احلــاج مهــدي كالمــه قائــال: ولــدت يف 
بغــداد ناحية الراشــدية، وقضيــت هناك امجل 
أيام طفولتي وشــبايب وأنا أقطع الطريق لزيارة 
االمامــني الكاظمــني )عليهام الســالم( برفقة 
والديت التي غذتني حب حممد وال حممد )صىل 
الل عليه وآله( فكان هلا الدور الكبري يف ترسيخ 

مبادئ العقيدة التي ترشبت هبا روحي.
عملــت يف وزارة النفــط  فرتة مــن الزمن، ويف 
ســنة 1980م القي القبض عــىل اخي من قبل 
اســتخبارات البعــث املقبور، فرتكــت العمل 
وغيبــت نفيس متنقــال من مــكان اىل اخر  بني 
القــرى واالريــاف، أقســُم االيــام يف بيــوت 
أقربائــي، بعدهــا بعثــت اىل ارسيت وقلت هلم: 
أعرضــوا البيــت للبيــع ولــو بثمــن بخــس.. 

وصلني املبلغ فاشــرتيت قطعــة أرض نائية يف 
قضــاء العزيزية منطقة الدبــوين ومن توفيق الل 
ســبحانه وتعــاىل اصبحــت اليوم دارنــا موكبا 
)عليــه  احلســني  االمــام  وإيــواء زوار  ملبيــت 

السالم( يف الزيارات. 
العائلــة املســلمة: هــل ترشفتــم بلقاء ســامحة 

املرجع االعىل السيد السيستاين )دام ظله(؟
ج: بحمــد الل ترشفــت بلقــاء املرجــع االعىل 
وكان يل الــرشف ان انال بركــة دعائه وطلبت 
منه ان يدعو لنا يف ساحات القتال فأجاب )اين 
ادعــو  لكم، ادعو لكم، ادعــو  لكم( وما هذه 

االنتصارات اال استجابة لدعائه املبارك. 
العائلــة املســلمة: ما هو شــعور احلــاج مهدي 
عندما ينادونــه بلقب )حبيب( تشــبيها لنارص 
احلســني )عليــه الســالم( حبيــب بــن مظاهر 

االسدي )رض(؟ 
ج: بعد ان دمعت عينه ـ اشــعر باخلجل وامتنى 
ان ينادوين بـ )خادم حبيب(، أين انا من حبيب 

بن مظاهر االسدي )رضوان الل عليه(. 
العائلة املســلمة: كيف تلقيــت الفتوى للجهاد 
الكفائــي املقــدس ومتــى التحقــت بصفوف 

احلشد الشعبي؟

ج: كنــت أقــف يف الصحن احلســيني املقدس 
كمتطوع للخدمة عندما تال الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي ـ دام عزه ـ فتوى الســيد السيستاين ـ 
دام بقاؤه ـ فالتهبت النفوس وتاقت لاللتحاق 
بطريق احلق الذي شــيده االمام احلسني )عليه 
وهبــت  الشــباب  اصطــف  بدمــه،  الســالم( 
الرجــال، وقف ثامنيــة عرش نفرا   مــن عائلتي 
واقاريب مــع ولدي وحفيدي وانا وقفت معهم 
لتسجيل اســامئنا يف ســجل املتطوعني، قال يل 
املســؤول عن تنظيــم وجتهيز قوة لتكــون نواة 
لــواء عيل االكرب )عليه الســالم(: )حجي انت 
مرتوح، عمرك كبري(، فقلت له: )عمي ال متنع 
نصيبي من خري احلسني( وأقسمت عليه بنارص 
احلســني )عليه السالم( حبيب بن مظاهر ان ال 

يامنع من التحاقي برشف تلبية نداء املرجعية.
العائلة املسلمة: يف خضم االحداث التي كانت 
تسود البلد، كيف وجدت تأثري الفتوى للجهاد 

الكفائي لسامحة املرجع السيد السيستاين؟
ج: للفتوى املقدســة أثر كبري يف حفظ االرض 
والعــرض للعراق والعراقيــني مجيعا، وكان هلا 
الدور الكبري يف ربط حلمــة ابناء البلد وتوحيد 
صفوفهــم، هذا ما ملســته من أول يــوم انطلقنا 

حاوره: االء طاهر عبد احل�سني
ت�سوير: عمار اخلالدي - حورية حامد

اأكرب  البطل احلاج )مهدي ك�سا�ش رغيف(  املجاهد 
جتاوز  العليا،  الدينية  املرجعية  لنداء  امللبيني 
عمره الثمانني عامًا، رافق ولديه وحفيده يف �سفر 
املرجعية  ممثل  بتكرمي  حظى  ان  بعد  اجل��ه��اد، 
الكربالئي(  املهدي  )عبد  ال�سيخ  �سماحة  الدينية 
اجرى مركز احلوراء  "عليها ال�سالم" لقاًء لتوثيق 

بطوالته خالل اأكرث من عامني..

ثمانينٌي ُيخفي عمره احلقيقي
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بــه لتلبية النــداء، حيث انطلقنــا من الصحن 
احلســيني الرشيف اىل بغداد بقينــا ثالثة ايام 
ثم عدنــا اىل كربالء بقينا ثالثــة ايام يف مدينة 
الزائرين ثــم اجتهنا اىل القاعدة اجلوية يف بلد، 
وكنــا ال نملك حتى عصا لنقاتــل هبا، اال ان 
الل أمدنــا بمــدد وتســديد عظيــم تضافرت 
بــه اجلهــود، وتــآزرت بــه االنفــس ليجــود 
العراقيون بام ملكت ايدهيم ملســاندة احلشــد 
الشعبي يف ســاحات العز والكرامة، فصاروا 

يتسابقون لتلبية النداء.
العائلة املسلمة: ماذا حتمل ذاكرتك الول يوم 

لك عند تلبية نداء املرجعية؟
 ج: مــا زلت اذ كر جيــدا اول يوم النطالقنا، 
حيث اجتهنــا اىل بلد وحرارة الشــمس تلفح 
الوجوه، ال ظــل نتفياه، وال ســالح نحمله، 
وال دبابــة، مل يكن يف اللــواء غري هاون واحد 
وبعد ان تم تزويدنا ببندقية و3 شــاجور لكل 
مقاتل استطعنا ان نحرر منطقة )الفدعوس( 
املجاورة للقاعدة اجلوية يف بلد واســتطعنا ان 

نرجع العوائل املخطوفة من قبل العدو.
العائلة املسلمة: طريق اجلهاد ُملئ باملصاعب     
والتحديــات كيــف اســتطعت ان تواجه كل 

هذه املخاطر وانت يف عمر كبري؟
ج: يف واقعة كربالء فاجأ عابس )رضوان الل 
عليه( برميه لدرعه والمة حربه حتى انه خلع 
مالبســه وتلقــى الســهام بصــدره، فقالوا له 
أجننت يا عابس؟ قال: حب احلســني أجنني 
... وانــا حب احلســني )عليه الســالم( والل 
اجنني، االن انا كبري ربام وغزا املشيب حليتي 
ايضا لكنني اقاتل مع شاب عمره )18( سنة 
واخر عمره )30( ســنة واخــر عمره  )48( 
ســنة أقف امامهــم وتأيت وفود مــن املرجعية 
تزورنا يف ساحات العز والكرامة فيسألونني 
عن عمري، فــال اجيب أخشــى ان اخربهم 
فيشــفقوا عيل ويؤول االمــر اىل اجباري عىل 
ترك اخلطوط االمامية للصد هلجامت العدو، 
وانا ارابط عىل الســاتر واحتمل الرياح العاتية 
والــربد القــارس، حــب احلســني هــو الذي 
يمدين بالقــوة والثبات، ومــن فضل الل عيل 
ارفض اكثــر االجازات ألواصــل دفاعا عن 

املقدسات.
العائلــة املســلمة: حينــام يتعــرض املقاتل اىل 
هجوم من قبــل االعداء، قــد يتذكر أوالده، 
اما انت فأوالدك واحفــادك معك يف املعركة 

كيف تتعامل مع هكذا موقف؟
ج: يف كل هجــوم نتعــرض لــه اقــف امــام 
الشــباب مــن املقاتلني كي امحيهم بجســدي 
ألنني أب واعلم ان اباء الشباب قلوهبم تغيل 

بحرارة وشوق لفرحة لقاء ابنائهم.
وبنفــس الوقــت اراقب ابنــي وابنــاء اختي 
واقــاريب خشــية ان جيرح احدهــم فيرتاجع، 
واقول له: )نحن جئنا نبحث عن طريق اخلري 
هذا(ـ  رغم انني متأكد اهنم ال يرتاجعون ابداـ
العائلة املســلمة: املقاتل الذي يطهر االرض 
من خبث الرش، ترتاءى لــه امام عينيه القرى 
والبلــدان يف كل حلظــة، فام هي ابــرز املناطق 

التي شاركت يف حتريرها؟
ج: مــن منن الل عيّل، شــاركت يف معارك يف 
بلد، وجرف النــرص، معارك الدور، الفتحة، 
املــرشوع، معارك اخلالديــة، جبال مكحول، 
معــارك املصفــى، معــارك بيجــي ومعــارك 
حتريــر تكريــت وبتوفيق الل ودعــاء املؤمنني 
اجتهنــا اىل الرشقاط ثم محام العليل ثم القيارة 
ومن بركات االمام احلســني نحن االن نحرر 

املوصل بعد ان اكملنا حترير) تل عبطة(.
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مجيلة حنونة وطيبة، أروع صفات العطاء 
ذكريات  معها  يل  وصفها..  تكفي  ال 
بأرومتي  لصيقة  النسيان،  عىل  عصية 
قبل  بل  ال  األوىل،  حيايت  حلظات  منذ 
جوف  يف  كنت  حني  أشهر  بتسعة  ذلك 

أحشائها أنمو من عدم...
وتشملني  روحي  حتتضن  كانت  حيث 
حتى  يشء،  بكل  شاركتها  بعنايتها.. 
عىل  املبدع  الصانع  فسبحان  بدمها.. 
هذا،  مقدس  ارتباط  وأي  صنعته،  بديع 
تلك، وأي معجزة  وأي وشيجة عظيمة 

جتسدت يف األمومة.
يب  احدهم  أوصاها  أن  يوم  يف  أذكر  ال 
كتابه،  يف  ريب  كلامت  حتى  وال  خريا، 
ومن  الرمحة  من  منحها  الل  أن  وأظن 
العشق بام ال يعد وال حيىص، والكثري من 
حتتاج  ال  جعلها  حيث  واإليثار،  العطاء 
تشوبه  ال  نقي  فطري  فحبها  وصايا،  إىل 

شائبة.
يل  وقدمته  وماءها،  زادها  أطعمتني 
ويشء  والسكينة  باحلب  ممزوج  رشاب 

من الدواء.
ال أتذكر حلظات حزن يف طفولتي، ألهنا 
وكانت  لسعاديت،  مصدرا  دائام  كانت 

توبخ احلزن أن أقرتب مني!.
يف  ما  أمجل  بل  مجيلة،  عنها  ذكريايت 
الذكريات، فام زلت أتذكر حكايتها التي 
عليه  أنا  ما  وجعلتني  ووجهتني  أدبتني 

فحري  حرف،  وأنيسة  قلم  رفيقة  اليوم، 
يب ان أكتب هلا رسالة عشقي هذه، عسى 

أن تتقبلها مني.
حتملها  أتذكر  أيضا،  الذكريات  وعن 
األيام  يوم من  التي جعلتني يف  لشقاويت 
تنتهي  ان  اسقط عىل رأيس حيث كادت 
لكن  ريب،  مشيئة  لوال  اليوم  ذلك  حيايت 
ال  بصداع  ليالزمني  سطوته  أحكم  األمل 

حيتمل.
كبريا  كان  األمل  ولكن  صغرية  كنت 
لدرجة جعل أمي ال تكف عن الدموع، 
وال هتدأ، ألهنا الوحيدة التي كانت تشعر 
وأغادر  يوم  كل  أذبل  تراين  عندما  بأملي 

ابتسامتي التي اعتادت عليها.
وأردد  اسمعها  وأنا  الل  تدعو  كانت 
كلامهتا بثقة وبراءة، كانت تقول: »ريب أين 
وأسعفها  صغرييت،  فأرحم  احليلة،  قليلة 

بالراحة، وألبسها ثوب العافية«.
سهرت  األمل  مع  جهادي  أيام  أحد  ويف 
من  كلامت  عنده  تقرأ  رأيس  عىل  أمي 
القران الكريم، وبعد أن رسقني النوم من 
حضنها الدافئ، وبعد ساعات صحوت 
التي  وأمي  اهلدوء  حيث  الليل  منتصف 
وحترك  نعاسها  تعاند  تزال  ما  كانت 
شفتيها وتكفكف دموعها ومتسح جبيني 
بلمسة دافئة، وقتها عدت إىل النوم وكأين 
باهتاممها  شعرت  بيدي،  النجوم  أمسك 

ودالهلا يل وكأننا لوحدنا يف هذه الدنيا.

شعرت  بنوره،  الصباح  أرشق  وعندما 
وجهي،  من  تقرتب  باردة  هواء  بنسمة 
وأنفاسها  نائمة  ألجدها  عيني  ففتحت 
مفرطة،  بأنانية  ترصفت  بأنفايس،  متتزج 
نومها  من  أيقظتها  حيث  برباءة،  وربام 
لكني  جفوهنا،  أغمضت  بالكاد  وهي 
كنت حريصة عىل استاملة عواطفها بأكرب 
وأكثر،  أكثر  بحناهنا  ألنعم  ممكن  قدر 
مازال  »هل  سألتني:  الوقت  ذلك  ويف 
الصغار:  بلؤم  فأجبتها  يؤملك؟  رأسك 
بحرسة  السؤال  كررت  لكنها  قليال!«، 
اجتاهها  عميق  بحزن  أشعرتني  ودمعة 
ما قلت وأجبتها: »ال والل،  فاستدركت 
ال أشعر بأي أمل!، وعندها عانقتني عناقا 
األمل  وبعدها هجرين  يتكرر يف حيايت،  مل 
كانت  أمي  ملسة  أن  وقتها  فعرفت  فعال، 
دوائي ورس شفائي وحياة أخرى منحتها 
يوم  مرة  مرتني  هلا  مدينة  فرصت  يل، 
أنجبتني ومرة يوم ملستني ملسة الشفاء، ال 
بل مدينة هلا بمرات ومرات وقد ال حيىص 

دينها عيل.
أمي... امنحيني رضاك دوما وأبدًا، وال 
أحيا  فأنا  ريب،  عند  يل  دعاءك  تقطعي 
امرأة  أنك  وأعلمي  الدعاء،  هذا  بربكة 
وبام  صربيت   وبام  يل  قدمتي  بام  بامتياز 
أتعبتك فكربيت... أطال الل يل يف عمرك 

لتكوين دائام وأبدا حرزي وظيل...

مل�سة اأمي 
�سفائي..

اميان كاظم احلجيمي
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نظــرًا لطبيعة املــرأة يف االقتصاد والتدبري 
عمليــة  يف  تضاهــى  ال  التــي  وخربهتــا 
التســوق إذ ُتعد األوىل يف اختيار األنسب 
واألمجل هلا ولعائلتها وكل من هيمها أمره 
فربعــت يف االحتفاظ بمقتنيــات املايض 
لتعتربها ذكريات ألشــخاص ومناسبات 
حتُن إليهم وتتعلق هبم كلام تقدم هبا العمر 
لكن ما بني طبيعتها يف االقتناء ومتســكها 
بامضيهــا العزيــز نــرى منزهلا وقــد اكتظ 
بالعــرشات بل ربام املئات من القطع التي 
أكل الدهــر عليهــا ورشب وهــي راقدة 
بال حراك قد اســتقرت بــني زوايا املنزل 
أســرية الزمــن الرسيع، فخزانــة املالبس 
تتشــابك فيها املــاركات واأللــوان حتى 
أن بعضنا يُنســى يف خضم توايل الفصول 
وهناك األطقم اجلاثمة التي تنتظر دورها 
كــي تعــرض عــىل أعــني الضيــوف أما 
فنــاء احلدائق فحــدث وال حــرج فجبل 
)الكراكيب( املكدسة التي يعلو كلام حّل 
األمجل واألحدث لكن ان طرح الســؤال 

نفسه ملاذا؟
فيأيت اجلواب خاطفًا حاجايت أركنها لربام 
احتاجها يومًا ما، فيعود السؤال جمددًا لو 
ان كل فائض من هــذه املقتنيات الراكدة 
وجــدت طريقهــا اىل من حيتاجهــا أليس 

يكون أفضل؟
فخزانــة مركونــة يمكن ان جتمع شــتات 
مالبــس مبعثرة من بيت هنا او مروحة ال 
ينقصها ســوى تصليحات بسيطة يمكن 
ان تطرد شــبح احلــر عن اطفــال هناك.. 
وهكذا فال يشء يذهب سدى وال يتساءل 
احد أيمكن هلذه القطعة املنزلية املهملة ان 
ينتفع منهــا احد اخر؟، فِلَم ال، فام يمر به 
بلدنــا الصابر من أزمات اقتصادية خانقة 
او ما آل اليه وضــع املهّجرين والنازحني 
الذين خلفوا وراءهم كل ما يملكون هربًا 
من بطــش الظاملني فــادى اىل عوز الكثري 
مــن العوائل وخصوصــًا املتعففة منها او 
من فقــدت معيلها وغريهــا من احلاالت 
البائســة التي تثري الشفقة والتي حتتاج اىل 

وعي املجتمعات وحتليها باملسؤولية جتاه 
هــذه االزمات، فــام انفك ديننــا احلنيف 
يدعــو اىل التالحــم واإلحســاس بعــوز 
اآلخرين عرب التصدق والتربع بام جتود به 
األيادي واألنفس، عن رســول الل )صىل 
الل عليه وآله وســلم( قال : »إن الصدقة 
لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنام يستظل 
املؤمــن يوم القيامة يف ظل صدقته«، )كنز 

العامل(
وهل ينكر احد قيمة الذكريات يف حياتنا 
وكــم هــي غاليــة علينا لكــن مــا قيمتها 
مقابل ان تكون ســببًا يف رســم فرحة عىل 
وجه يتيم حمروم فتخط لنا طريقًا اىل اجلنة 
ولنحفــظ هبا مــاء الوجوه التــي أجربهتا 
الفاقة عىل طلب العون واملســاندة ليبارك 
لنــا الل تعــاىل يف أعامرنا وأعاملنــا فتغدو 
حســنات تنمو ثمراهتا املباركة يف الدارين 
وصدق عز من قال: }َوَأْن َلْيَس لِِإنَساِن 
ى )39( َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى  إاِلَّ َما َســعَ

)40({ – )سورة النجم(.

ميعاد كاظم الالوندي اجعليها ح�سنات
ذكريات.. 
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ظاهرة مألوفة يف املجتمع، اصبح ممارسوها 
يتشــدقون هبا علنا يف املناطق الواسعة ذات 
التجمعــات الســكنية الكبــرية، واملكتظــة 
بالعوائل املنفتحــة خاصة يف عواصم املدن 
وبعــض املناطــق التي تعد نفســها متطورة 
امللبــس  بحريــات  تتباهــى  وهــي  برشيــا 

وحيثياته.
وبالرجــوع اىل اصل هــذه الظاهرة نجدها 
نتيجــًة، وليس ســببا، اذ ان هناك تراكامت 
وتعقيــدات حتيــط هبــا، اوهلــا االبتعاد عن 
مبــادئ الدين احلنيف واوامر الل ســبحانه 
وتعــاىل، وعــدم االلتفات اىل عفــة النفس 
وضبط شــهواهتا،  االمر الــذي دفعهم اىل 
ركــوب امــواج الفواحش، وتــرك امر الل 

لصالح الشيطان.
االمــر  برفــض  املعصيــة  حكايــة  وتبــدأ 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر والتجاوز 
عىل املارة ســواء كان بالبرص او بغريه، هذا 
االمــر ينطبق عــىل الطرفني مــن املراهقني 
واملراهقــات من حيث التحرش، وال ابالغ 
اذا قلت بان التحــرش مل يقترص عىل فئة او 
عمــر معني؛ انام تشــرتك فيه فئــات عمرية 
خمتلفــة،  حيــث ان اهتزاز القيــم  واملبادئ 
يلقي بظالله البغيض عىل املوضوع برمته.. 
من العوامل املؤثرة والتي تساعد عىل تفاعل 
هذه الظاهرة املقيتــة نوع الرتبية  واالنفتاح 

املوجــودان داخــل االرسة، وعــدم متابعة 
االبنــاء واألحاديث التي تــدور باللقاءات 
االرسية، وتــرك الباب مفتوحــا لكثري من 
االمــور ذات الصلة، اذ ال يســتطيع الوالد 
او الوالــدة ســرب اغــوار ابنهــم املراهق او 
ابنتهم املراهقة، ومراقبــة هواتفهم بطريقة 
تثري الريبة والشــك ومنحهم الثقة واالمان 
واالرشاف والسيطرة املبارشة عىل املوبايل 
االنرتنيــت وخصوصا  وكذلك خدمــات 

االشرتاكات البيتية..
وال تقتــرص ظاهرة التحرش عــىل الذكور 
فقط؛ انام تتعداهم اىل االناث ففي حني يقع 
اللوم واحليــف عىل الذكور نجد الكثريات 
وبأســاليب متعددة يثــرن غرائز الشــباب 
الذين حيملــون االخالق الســيئة وغريهم 
ممن يعانون من حــاالت الكبت واحلرمان 
النفــيس والعاطفــي الــذي يأججــه عــدم 
مراعاة البنت للحجاب والتقاليد السائدة، 
بارتداءها املالبس التي تكشف عن مفاتنها 
بالرغــم من ارتدائها العباءة االســالمية مما 

جيعلها ترتكب االثم..
وهذه  املعقدة  املشكلة  هذه  وملنع 
دائم  بازدياد  اصبحت  التي  الظاهرة 
هنالك الكثري من اخلطوات التي نجد 
حلامية  اليها  اللجوء  الرضوري  من 
ومن  املجتمع  نواة  هي  التي  البنت 

ضمنها:

1. ازدياد الدعم واالرشاد االبوي وتثقيف 
البنت دينيا والتعريف بقيمتها.

2. مســاعدة األم لبنتهــا باختيار صديقات 
صاحلــات ال يكتنــف الغمــوض حوهلــن 
واعتامد طريــق املصارحة والوضوح يف اي 

موضوع له مساس بالبنت وحياهتا..
 3. اعتــامد البســاطة يف نمــط حيــاة البنت 
املختلفة فال تلجأ اىل زج نفســها بعالقات 
من خارج حميطها لئال تكون عرضة لتوارد 
افــكار غريبة، ومــن ضمنها االزيــاء التي 
عــادة ما تســتهوي البنــات املنفتحات عىل 
املوضــة والتي تعترب مــن املقدمات االولية 

للتحرش.
واحلــرص  الشــباب  ومراقبــة  متابعــة   .4
عليهم من شــباب الســوء لئال حيدث ماال 

حيمد عقباه.
بالشــباب وحماولــة تقويمــه  5. االهتــامم 
مــن كل الترصفــات التــي حييطها الشــك 

والغموض.
ختاما نوجــه كالمنا للقــراء بعدم تعريض 
انفسهم هلكذا مواقف واالبتعاد عن دوائر 
الشــبهة وكذلك االســتامع لنصح وارشاد 
املوجهني واملربني واالباء لرشائح الشباب 
للخــالص او احلد من هــذه الظاهرة التي 
تصيــب املجتمــع بنتائج وخيمــة ال حيمد 
عقباهــا، وكذلــك احلفــاظ عــىل النســيج 

االجتامعي بصورة انقى وامجل..

التحر�ض ازمة اخالقية.. 
بحاجة اىل وعي ثقايف.. وقانون

بقلم: عي�سى  اخلفاجي
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اشياء تزين المنزل
مصنوعة من المواد المستهلكة والفائضة عن الحاجة
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مشوي  خروف  فخذ  حتتاج  العدد  هلذا  وصفتنا 
نكهة  بعبري  وحماط  الغنية  الثوم  بفصوص  ومغطى 

القرفة واهليل والزعرت.
حتضري طبق يكفي ١٠ أشخاص

املكونات:
ثوم  رأيس  كغم،   )2( قرابة  يزن  خروف  فخذ 
القرفة-  من  عودين  زعرت،  رزمة  )مقرش(، 
الكاملة،  اهليل  بذور  من  جمموعة  )الدارسني(، 
احلبات  ذو  البسمتي  الرز  من  أكواب   3( الرز: 
الطويلة(، كوب واحد من الشعرية، زيت الزيتون، 
بصلة واحدة )مقطعة إىل رشائح رقيقة(، مكعبات 
واحد(،  )كوب  بازالء  واحد(،  )كوب  اجلزر 
كشمش أبيض أو ذهبي )كوب واحد(،  وحسب 
اضافة  ممكن  التنويع  من  بالكثرة  سيديت  رغبتك 

مخسة بيضات. 
توابل:   ٧ من  مكون  خليط  فهي  البهارات  أما 
كمون،  كزبرة،  أسود،  فلفل  أفرنجي،  )فلفل 

قرنفل، قرفة، الكركم( باإلضافة اىل امللح.

طريقة التحضري:
أواًل: حتضري اللحم.. ويتطلب طهيه بصورة بطيئة 

ويستغرق األمر قرابة ٤ ساعات:
جيب حتمية الفرن مسبقا إىل )٥٠٠( فهرهنايت، ثم 
البهارات وملعقة واحدة  فركه بملعقتي شاي من 
من امللح، بعد ذلك انثري فصوص الثوم عىل قاع 
املقالة بإضافة القليل من الزعرت وعودين من القرفة 
وبعض حبات اهليل املفطورة قليال، ثم ضعي حلم 
الطبق  كامل  غلفي  بعدها  اخلليط،  فوق  اخلروف 
وضعي  تام،  وبإحكام  السليفون  من  بطبقتني 
الفرن وأخفيض درجة احلرارة إىل 3٥٠  اللحم يف 
فهرهنايت، وضبط املؤقت إىل ٤ ساعات متاما )ال 

أكثر و ال أقل(.
ثانيا: الرز..

وقت  من  دقيقة   ٩٠ أو  ساعة  قبل  بتحضريه  نبدأ 
 2٠ ملدة  املاء  يف  تنقيعه  بعد  اللحم،  طبخ  انتهاء 

دقيقة.
والكركم  البهارات  مع  قليها  فيتم  الشعرية،  أما 

إىل  لتضيفيه  الرز  دور  ويأيت  دقائق،  لبضع  وامللح 
ليقال  تركه  مراعاة  وعليِك  والبهارات،  الشعرية 
الرز  يغطى  حتى  املاء  أضيفي  ثم  قليلة  لدقائق 

بمقدار سنتمرت واحد فقط!
واتركي القدر بدون غطاء عىل نار متوسطة ليغيل، 
قيل  وجيب  معه،     واخلطيها  البازالء  أضيفي  ثم 
إضافتها  ثم  البهارات،  مع  البصل  ورشائح  اجلزر 

ومزجها مع خليط الرز والبازالء.
األن، عليِك بتغطية القدر وتركه عىل نار هادئة.

بقيل  قوموا  النضوج،  من  اللحم  طبق  ينتهي  بينام 
عىل  وأحريص  الزيتون  بزيت  الكشمش  حبات 
ثم  حترتق،  ال  كي  دقائق  لبضع  املستمر  التحريك 

ضِعيه يف وعاء منفصل.
برسعة،  حيرتق  حتى  الزيت  نفس  يف  اللوز  ضعي 
إناء الكشمش، ثم يتم  اللوز بعدها إىل  ثم ضيفي 
اخللط بعد أن يربد اللوز، ليستخدم لتزين الرز عند 

التقديم.
والف عافية

وجبة القوزي.. ايقونة املطبخ العراقي
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كلمة الرس مكونة 
من 8 حروف ملدينة 
مقدسة يف العراق 
فام هي ؟

حل كلمة السر 
للعدد السابق 

المرتضى

ال جيوز ترويع الطفل عند العقوبة فذلك خيالف االسس الرتبوية الصحيحة ويلحق به مستقبال ارضارا ال حيمد عقباها.. فتجب 
الدقة واحلذر الشديدين وباألخص منذ العام الثالث من عمره.

إرادية  ال  فعل  بردة  مقاوما  يده  رفع  الصورة  يف  من  كل 
ونيس  الطفل،  حلامية  يده  مدَّ  شخصا  إال  نفسه،  ليحمي 
نفسه.. لو تعمقنا اكثر لزال استغرابنا.. أما الطفل الصغري 
فهو أبن ذاك الرجل.. وهذه الغريزة االندفاعية عجز علامء 

النفس عن تفسريها واكتفوا بالقول أهنا األبوة..
أما يف زمن الرسول الكريم )صىل اهلل عليه وآله( فكان يقول 
ألصحابه: »اطلبوا مني الدعوا لكم اهلل فيحقق ما تريدون 
مضاجع  نرى  ال  إن  اهلل  أدعوا  »ان  منه:  فطلبوا  بإذنه«.. 
أوالدنا أمام أعيننا«، اي نموت نحن قبلهم، وهو ما يشعرنا 

بقوة معنى االبوة..  

قالت إذا توفرت فيه ثالث: عدم احلزن عىل ما فات، وعدم القلق عىل 
ما هو آت، والرضا بام قسم رب الساموات.

ففي الشّدة ُيقاس الّصرب، ويف النقاش يقاس العقل، ويف املواقف ُيقاس 
البرش

هنيئًا ملن حيرص أن ال يظلم أحدًا، وال يغتاب أحدًا، وال جيرح أحدًا، 
وال يرى نفسه فوق أحد فكلنا راحلون..

حب وتخوف

�ساألْت ال�سعادة: متى ت�سكنني القلب؟ 

�سوء الرتبية 

تاأمالت

قسم االرسة واملجتمع / العتبة العباسية املقدسة

ذهب إىل جهنم فلم جيد أصحابه فقال: 
أين أصحايب!؟

قالوا: لقد تابوا مجيعا بعد وفاتك..

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

39

حة
وا

ال



3
2

- املتسابق : حسام حممد مهنه  حمافظة القادسية فاز معنا )اواين تيفال منزلية(
-املتسابق : كرار حيدر عبد زيد من حمافظة كربالء فاز معنا )بدراجة هوائية(

-  املتسابقة : صبا حممد مهنه من حمافظة القادسية فازت معنا )بزوج من االقراط(
علام ان عدد الفائزين بلغ: )3( من اصل: )٩ اجابات صحيحة( مشرتكا من )كربالء املقدسة - 

النجف  االرشف - القادسية( . 

اعالن

اسئلة العدد وحلوهلا:
مل  ان  الشجر  السجود عيل ورقة  1- هل جيوز   

تستطع احلصول عيل الرتبة ؟
اذا مل تكن مما يؤكل عادة فال مانع منه حتى مع 

التمكن من الرتبة.
2- ما حكم الوضوء مع اصطباغ اليد بقلم حرب 

سائل؟ 
البرشة  اىل  املاء  وصول  من  يمنع  ال  كان  اذا 

فالوضوء صحيح
تكون  قد  الغربية  الدول  يف  السيارة  مقاعد   -3

رطبة بعرق اجلالسني, فهل هي طاهرة؟ 
نعم ما مل تعلم بالنجاسة

)عليهام  احلسني  االمام  انصار  من  مها  من   -4
مع  يدفنا  ومل  كربالء  يف  استشهدا  السالم( 

الشهداء؟ 
ب-  االسدي    مظاهر  بن  حبيب  الشهيد  أ- 

الشهيد احلر بن يزيد الرياحي
بن  الشهيد مسلم  امرأة صلبة جماهدة آوت   -5
عقيل )عليه السالم( يف الكوفة، فمن هي؟ ومن 

اي عشرية؟
السيدة طوعة الكنعانية.

6- احد اعداء االمام احلسني )عليه السالم( يف 
السالم(  )عليه  االمام  عليه  دعا  كربالء  معركة 
بقوله« »اللهم اذقه عذابا عاجال« فلدغته عقربا 

يف ساعتها ومات؟
هو املجرم حممد بن االشعث

7- كم مرة ذكرت اآلخرة يف القرآن الكريم ؟
115 مرة

الكريم  القرآن  يف  ذكرت  التي  األهنار  ما   -8
وليس هبا ماء؟

هي: )أهنار اللبن – أهنار اخلمر – أهنار العسل ( 
يف  بحياته  الل  أقسم  الذي  اإلنسان  هو  من   -9

القرآن الكريم؟ عزز اجابتك باآلية الكريمة؟
تعاىل:  لقوله  واله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي 
}لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون { )احلجر:٧2(.

ال�سيدات وال�سادة 
امل�ساركني يف م�سابقة 

)العائلة امل�سلمة( 
للعدد )66(.. فاز معنا يف هذا 

العدد كل من.. 
1


