
20
12

1

22
6














2

01
6




14

37










 


مهارات لحماية أبنائنا من الكذب

ما األمراض المشتركةُ بين
اإلنسان والحيوان؟ 

  شاب كربالئي يصبح نحيفا دون الرجوع لألطباء



ا�شراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم

سكرتير التحرير
حسين النعمة

هيئة التحرير
طالب عباس

علي الشاهر

حيدر عاشور

المراسلون
حسين نصر

ضياء االسدي

قاسم عبد الهادي

التصوير
عمار الخالدي

حسن خليفة

ا�شراف اللغوي
عباس   الصباغ

االرشيف
محمد حمزة

ليث النصراوي

التصميم
منتظر التميمي

حسنين الشالجي

علي المشرفاوي

الخطاط 
سرحان الخفاجي

التنضيد االلكتروني
حيدرعدنان




















               
 


       
       
       
              
    



      
       





     
  




الحسد واالعتقاد السيئ..
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بين الواقع والطموح



أو  حيل  ال  عامّ  والرتفع  االمتناع  وهي: 
واجلنس،  البطن  شهوات  من  جيمل،  ال 

ل. والتحرر من اسرتقاقها املُذِ

وهي من أنبل السجايا، وأرفع اخلصائص  
الدالة عىل سمو اإليامن، ورشف النفس، 
وعزّ الكرامة، وقد أشادت بفضلها اآلثار:

عبادة  «ما من  السالم):  (عليه  الباقر  قال 
أفضل عند اهللاّ من عفة بطن وفرج».

وقال رجل لإلمام الباقر (عليه السالم): 
قليل  الصالة  قليل  العمل،  ضعيف  «إين 
إال  آكل  ال  أن  أرجو  ولكني  الصيام، 
له  فقال   ،« حالالً إال  أنكح  وال   ، حالالً
من  أفضل  جهاد  «وأيّ  السالم):  (عليه 

عفة بطن وفرج».

وآله):  عليه  اهللاّ  (صىل  اهللاّ  رسول  وقال 
األجوفان  النار،  أمتي  به  تلج  ما  «أكثر 

البطن والفرج».

حقيقة العفة:

من  النفس  حرمان  بالعفة،  املراد  ليس 
املطعم  يف  املرشوعة،  ورغائبها  أشواقها، 

واجلنس.

وإنام الغرض منها، هو القصد واالعتدال 
أو  إفراط  كل  إذ  وممارستها،  تعاطيها  يف 
شقائه  إىل  وداعٍ  باالنسان،  مرض  تفريط 

وبؤسهِ..

واجلنس   البطن  شهوات  يف  فاالفراط 
اجلسيمة،  املخاطر  إىل  به  يفضيان 
يف  سنذكرها  التي  املاحقة،  واألرضار 

بحث ( الرشه ) .

عىل  باعث   ، كذلك  فيها  والتفريط 
ولذائذها  احلياة،  متع  من  احلرمان 
اجلسد،  هلزال  وموجب  املرشوعة، 

وضعف طاقاته ومعنوياته .

االعتدال املطلوب :

من الصعب حتديد االعتدال يف غريزيت 
حاجات  الختالف  واجلنس،  الطعام 
األفراد وطاقاهتم، فاالعتدال يف شخص 

قد يعترب إفراطاً أو تفريطاً يف آخر .

واالعتدال النِّسبِي يف املأكل هو: أن ينال 
من  حاجته  ويسدّ  هُ  دَ اوَ يقيم  ما  فرد  كل 
واالمتالء  املقيت،  اجلشع  متوقياً  الطعام، 

املرهق.

أمري  ده  حدّ ما  هو  لذلك  مقياس  وخري 
ابنه احلسن (عليهام  املؤمنني، وهو حيدث 
السالم): «يا بني أال أُعلّمك أربع كلامت 
تستغني هبا عن الطب؟ فقال: بىل يا أمري 
الطعام  عىل  جتلس  ال  قال:  املؤمنني.. 
الطعام  عن  تقم  وال  جائع،  وأنت  إال 
وإذا  املضغ،  د  وجوّ تشتهيه،  وأنت  إال 
فإذا  اخلالء،  عىل  نفسك  فأعرض  نمت 

استعملت هذا استغنيت عن الطب».

جتمع  آلية  الكريم  القرآن  يف  إنّ  وقال: 
 ،{



(األعراف : ٣١ ) .

هو  اجلنس  يف  التقريبي  واالعتدال 
الرغبة  اقتضتها  كلام  الغريزة،  نداء  تلبية 

الصادقة، واحلاجة املحفزة عليه.

حماسن العفة:

السجايا   أنبل  من  هي  العفة،  أنّ  ريب  ال 
وأرفع الفضائل، املعربة عن سمو اإليامن، 
سعادة  عىل  والباعثة  النفس،  ورشف 

املجتمع والفرد.

االنسان،  تزين  التي  املرشفة  ة  اخللّ وهي 
واجلشع   الرشه  مزريات  عن  به  وتسمو 
استدراراً  للئام،  التملق  عن  وتصونه 
كسب  عىل  زه  وحتفّ ونواهلم،  لعطفهم 
بطرقها  احلياة،  ورغائب  العيش  وسائل 

املرشوعة، وأساليبها العفيفة.

الرشه

وهو: االفراط يف شهوات املأكل واجلنس  
ضدّ ( العفة ).

عىل  الدالة  اخلسيسة،  النزعات  من  وهو: 
واستعباد  الطبع،  وجشع  النفس،  ضعف 
الغرائز، وقد نددت به الرشيعة االسالمية 

رت منه أشدّ التحذير . وحذّ

قال الصادق (عليه السالم): «كل داء من 
مى فإهنا ترد وروداً». التخمة، ما خال احلُ

وقال (عليه السالم): «إن البطن إذا شبع 
طغى».

وقال (عليه السالم): «إن اهللاّ يبغض كثرة 
األكل» .

أن  «لو  السالم):  (عليه  احلسن  أبو  وقال 
الستقامت  املطعم،  يف  قصدوا  الناس 

أبداهنم».

السالم)  (عليهام  أبيه  عن  الصادق  وعن 
السالم):  (عليه  املؤمنني  أمري  قال   : قال 

«من أراد البقاء وال بقاء، فليخفف الرداء، 
وليباكر الغذاء، وليقل جمامعة النساء».

ومن أراد البقاء أي طول العمر، فليخفف 
الرداء أي خيفف ظهره من ثقل الدين.

وأكل أمري املؤمنني (عليه السالم) من متر 
ل، ثم رشب عليه املاء، ورضب يده عىل  قَ دَ
النار فأبعده  بطنه وقال: «من أدخل بطنه 
» ثم متثل، وإنك مهام تُعط بطنك سؤله   اهللاّ

وفرجك ناال منتهى الذم أمجعا». 

مساوئ الرشه :

هُ مفتاح الشهوات، ومصدر املهالك    الرشَ
، أن تسرتقه الشهوات  اً وحسب الرشهِ ذمّ
املساوئ،  لصنوف  ضه  وتعرّ العارمة، 

املعنوية واملادية.

األمم،  ختلف  يف  العوامل   أقو ولعل 
بزخارف  وافتتاهنم  هبم،  الرشه  استبداد 
يفيض  مما  والبذخ،  الرتف  احلياة، ومفاتن 

هبم إىل الضعف واالنحالل.

ولرشه األكل آثار سيئة ومساوئ 
عديدة:

فقد أثبت الطب «أن الكثري من األمراض 
التي  والتجعدات  اخلطوط  من  والكثري 
تشوه القسامت احللوة يف النساء والرجال  
والعيون  املرتاكم،  الشحم  من  والكثري 
والنفوس  ة،  املُنهكَ  و والقُ الغائرة، 
املتواصلة   التخمة  تُعز إىل  ا  املريضة كلهّ

والطعام الدسم املرتف».

املعدة  يرهق  الرشه  أن  كذلك  وأثبت 
كتصلب  صحية  مآيس  ألوان  ويسبب 
وارتفاع  الصدرية  والذبحة  الرشايني، 

ضغط الدم، والبول السكري.

إضعاف  يف  اجلنيس  الرشه  يفعل  وهكذا 
العامة، وتاليش الطاقة العصبية،  الصحة 
واضمحالل احليوية والنشاط، مما يعرض 

املرسفني للمخاطر.

عالج الرشه:
أما رشه األكل فعالجه:

ه ما أسلفناه من حماسن  ِ ١ - أن يتذكر الرشَّ
ة، وفضائلها . العفّ

وغوائله  الرشه،  مساوئ  يتدبر  أن   -  ٢
املاحقة.

يف  االعتدال  عىل  نفسه  يروض  أن   -  ٣
ذلك،  يف  جاهداً  الرشه  وجمانبة  الطعام، 
الصحة  دستور  فإن  اجلشع،  يزيل  حتى 
الوقائي والعالجي هو االعتدال يف األكل 
اآلية  صته  خلّ كام  فيه،  االرساف  وعدم 
  ،{





 




 





 





منهاج 
الصالحين 
الجزء الثالث
مسألة ٣٥٧ :

أحكام المفقود زوجها
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فقهية



الوضوء 

الوضوء من ضمن رشوط الصالة وبدوهنا 
او بخللها تبطل الصالة.

انتباها  انتبه  ان  ايب  مني  اجللسة طلب  هذه 
جيدا الن حديثه عن الوضوء يعني حديثه 
والصالة  الصالة  لصحة  خطوة  اول  عن 
عمود الدين فاذا قبلت قبل ما سواها واذا 

ردت رد ما سواها فبادرته بالسؤال 
- ملاذا نتوضأ ؟

- حتى نصيل . . مثال .
حتى نطوف حول بيت اهللا احلرام يف احلج 

أو العمرة ، مثال .
 ] الكريم  القرآن  كتابة  مس  لنا  جيوز  حتى 
وأسامئه تعاىل وصفاته اخلاصة به ( كالرمحن 

واخلالق ) ] ، مثال .
من  هل  ولكن  طبعا...  باملاء  أتوضأ   -

رشوط يف املاء الذي أتوضأ به ؟
ـ نعم .

وأعــضــاء  ــرا،  ــاه ط املـــاء  يــكــون  أن   -  ١
يكون  أن  ويكفي  طاهرة  كلها  وضوئك 
غسلها للوضوء تطهريا هلا فيام لو كان املاء 

معتصام.
مغصوب،  غــري  مباحا  يــكــون  أن   -  ٢

وكذلك املكان الذي تتوضأ فيه.
وينبغي أن تعرف أن املقصود من اشرتاط 
الوضوء  انحرص  إذا  ــه  أن املــكــان  إبــاحــة 
وجوب  عنك  سقط  املغصوب  باملكان 

لو  لكنك  تتيمم  أن  وعليك  الــوضــوء، 
املغصوب  املكان  يف  وتوضأت  خالفت 

صح وضوؤك وإن كنت آثام .
كامء  مضاف،  غري  مطلقا  يكون  أن   -  ٣
اإلسالة ، وماء الكأس الذي ترشبه، ال ماء 

الرمان - مثال -
- وكيف أتوضأ ؟

- بعد أن تنوي الوضوء تقربا إىل اهللا تعاىل 
تبدأ : -

الشعر  منبت  من  وجهك  تغسل   : أوال 
دارت  وما   ، طوال  الذقن  إىل  اجلبهة  أعىل 
عرضا.  الوسطى  واألصبع  االهبــام  عليه 
ووضعتها  سعتها  عىل  كفك  فتحت  فــإذا 
عىل وجهك فكل ما استوعبته كفك ما بني 
الوسطى  إصبعك  وطــرف  االهبــام  طرف 

فهو ما تغسله من عرض وجهك .
مع مالحظة [ أن تغسل وجهك مبتدئا من 
أعاله إىل أسفله ] من دون حاجة إىل ختليل 

الشعر الكثيف .
أطراف  إىل  املرفق  من  يديك  تغسل   : ثانيا 
 اليرس ثم  اليمنى  باليد  مبتدئا  األصابع 
أطراف  إىل  ونازال  املرفق  أعىل  من  غاسال 

أصابعك منتهيا بأصابعك دائام .
- وما املرفق؟

- جممع عظمي العضد والذراع.
ثالثا : متسح مقدم رأسك ويرجح أن يكون 

من  املسح  تبدأ  وأن  اليمنى  كفك  بباطن 
أن متسح عىل  األسفل وجيزيك  إىل  األعىل 
الشعر املختص باملقدم وال جيب املسح عىل 

البرشة.
ــراف  أط بــني  مــا  رجليك  متسح   : رابــعــا 
أن  ويــرجــح  الــســاق  ومفصل  ــع  األصــاب
اليمنى  كفك  بنداوة  اليمنى  رجلك  متسح 
ورجلك اليرس بنداوة كفك اليرس وال 
جيوز املسح بامء جديد (كام ال جيوز تقديم 

الرجل اليرس عىل اليمنى يف املسح).
والحظ يف وضوئك ما ييل :

يدك  قبل  وجهك  تغسل  الرتتيب،   - أ 
اليمنى ، ويدك اليمنى قبل يدك

العريف  التتابع  هبا  ويقصد  املــواالة:   - ب 
احلاالت  يف  ويكفي  الوضوء،  أفعال  بني 
يكون  أن  النسيان  أو  املاء  كنفاد  الطارئة، 
أو  الــالحــق  العضو  غسل  يف  الـــرشوع 
مسحه قبل أن جتف األعضاء السابقة عليه 
وجتدر  الوضوء،  بطل  مجيعها  جفت  فإن 
كان  لو  اجلفاف  يرض  ال  أنه  إىل  ــارة  اإلش
مسببه الرياح أو احلر أو التجفيف إذا كان 

التتابع العريف متحققا .
إن  بنفسك  تتوضأ  ــأن  ب ــارشة،  ــب امل  - ج  

أمكنك ذلك.
وقبل ان اساله دخل علينا ضيف وتأجلت 

اجللسة اىل وقت اخر..

حوارات فقهية
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التخصيص  الكفيل  مستشفى  يف  يَ  اجرِ
ملريض  نادرة  جراحية  عملية  بكربالء 
يعاين من كرس يف العمود الفقري، ارشف 
اخصائي  مغرتب  عراقي  طبيب  عليها 

بجراحة الكسور والعمود الفقري.
العطار»  وسام  «الدكتور  وحتدث 
بمساعدة  العملية   الذي أجر االخصائي 
الكفيل:   مستشفى  يف  جراحي  فريق 
وتقويم  الفقرات  تثبيت  عملية  «اجرينا 
العمود الفقري لشاب يف (٢٦) من العمر، 
الفقري  العمود  يف  كرس  من  يعاين  وكان 

وتشوه  والثامنة)  السابعة  الظهرية  (الفقرة 
يف الفقرات (جنف خلفي)».

العملية  «استغرقت  العطار  وأضاف 
العمليات  تستغرق  حني  يف  ساعتني 
أن  مبينا  ساعات،  مخس  من  أكثر  املامثلة 
الطبية  لألجهزة  ذلك  يف  يعود  الفضل 
الكفيل،  التي متتلكها مستشفى  املتطورة 
تصنيف  يف  جتعلها  التي  النظيفة  والبيئة 
هذه  وان  االوىل،  العاملية  املستشفيات 
وسط  يف  مرة  ألول   جتر العملية، 

وجنوب العراق».

أصبح  ميسان  حمافظة  يف  الشوارع  أحدَ  أن  ق  تصدّ ال  أو  قْ  صدّ
يلفت أنظار اجلميع بسبب مجاله وإبداع اليد املعامرية يف إخراجه 
فعندما  وزائرهيا،  املدينة  هذه  بأهل  تليق  التي  الالئقة  بالصورة 
لكَ  وخيالُ  العامرة  شوارع  أحد  أنه  ق  تصدّ ال  صورته  تشاهد 
للمرة األوىل أنّه يف أحد املدن األوربية، فلامذا ال تكون شوارعنا 

كلها مثل هذا الشارع؟

فريق طبي ينجح في تثبيت فقرات مكسورة 

من عراقنا
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من هنا وهناك



رمي املخلفات يف الشوارع سلوك غري حضاري
فئة  هناك  مازالت  أنه  واملؤسفِ  املخجلِ  من 
بأمهية  مبالية  غري  السيئة  العادات  هذه  متارس 
ارتباطاً وثيقاً  البيئة كوهنا مرتبطة  املحافظة عىل 
بصحة اإلنسان، ناهيك عن تعاليم ديننا احلنيف 
تؤكد  دائامً  التي  الرشيفة  النبوية  واألحاديث 

وتلح عىل ذلك.. 
إليه  ينظر  أن  يتوقع  وكيف  يتصور؟  فامذا 
وغري  خجلٍ  دون  خملفاته  يرمي  وهو  الناس؟ 
اعتبار  وال  حوله  من  الشزرة  بالنظرات  مبالٍ 

للعرف والتقاليد..

عدســـــةالعائلة

املفرط  االستخدام  أن  تؤكد  أملانية  دراسة 
األطفال   لد املنترش  الذكية  للهواتف 
والشباب يؤدي إىل زيادة نسبة التوتر لدهيم، 
النظر  بقرص  إصابتهم  فرص  من  يزيد  وقد 

وإدمان استخدام هذه اهلواتف.

في اليابان بدل 
تهديم صرح 
معماري كبير 
لمعالجة ازمة 
الطرق، جعلوا 
نفقا يمر في 

داخل البناية 
دون هدمها..

اهتمام بالمنجز
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وقيل:  فروة)،  (اُم  الزكية  املهذبةُ  السيدةُ 
أو فاطمة بنت  القاسم، واسمها قريبة  اُمّ 
كام  بكر  أيب  بن  حممد  بن  القاسم  الفقيه 
جليلة،  خمدرة  وهي  الشيعة..  أعيان  يف 
ومن  والزهد،  والورع  العبادة  ربات  من 
اإليامن  صاحبة  عرصها،  نساء  فواضل 
السالم)  (عليهم  البيت  بأهل  واالعتقاد 
األولــني  علوم  باقر  زوج  وهــي  السيام 
ومعدن  العلم  ينبوع  وابنها  واآلخرين، 
األمني  الصادق  حممد  بن  جعفر  احلكمة 

(عليهام السالم).
ورشفــاً  عفة  النساء  سيدات  من  كانت 
وهو  أبيها  بيت  يف  تربت  فقد  وفضال، 
كام  ــرصه،  ع يف  الالمعني  الفضالء  مــن 
من  اإلسالمية  واملــعــارف  الفقه  تلقت 

د الباقر (عليه  زوجها اإلمام األعظم حممّ
من  كبري  جانب  عىل  وكانت  الــســالم)، 
الفضل، حتى أصبحت مرجعاً للسيدات 
أمورهن  مهام  يف  وغريه  بلدها  نساء  من 
الدينية وحسبها فخراً ورشفاً أهنا صارت 
اً إلمام عظيم من أئمة املسلمني، وكانت  مّ اُ
قبل  من  واحرتام  بإجالل  بيتها  يف  تعامل 

زوجها، وباقي أفراد العائلة النبوية.
وفيام كانت العالقات بني اإلمام السجاد 
حممد  بن  القاسم  وبــني  السالم)  (عليه 
طيبة، فقد تأثر القاسم بأخالق أبيه، الذي 
كان بينه وبني اإلمام (عليه السالم) نسبة 
كان  فقد  أبوه  حممد  وأما  اخلالة»،  «أبناء 
السالم)  (عليه  املؤمنني  أمري  من خواصِ 
عيل  اإلمام  ربيبُ  بل  أصحابه؛  وخلص 

بهُ ورباه تربية إسالمية  (عليه السالم)، فأدّ
صحيحة، وكان حممد من خيارِ رجاالت 
أمه  كــون  ذلــك  عىل  وساعد  اإلســـالم، 
املواليات  النساءِ  من  عميس  بنت  أسامء 

ألهلِ البيت (عليهم السالم).
وهكذا ازدادت أرسة آل القاسم بن حممد 
اهللا  (صــىل  حممد  آلِ  إىل  بالتقربِ  رشفــاً 
فخرا  يمثل  الواقع  يف  وهذا  وآله)،  عليه 

للبكريني مجيعاً فيام لو راموا االفتخار.
السيدة  زواج  من  طويلة  فرتة  متضِ  ومل 
الباقر(عليه  د  حممّ بــاإلمــام  فــروة)  (اُم 
 البرش وعمت  محلت،  حتَّى  السالم) 
أفراد األرسة العلوية، وتطلعوا إىل املولود 
وملا  الشمس،  ملــرشق  تطلعهم  العظيم 
املبارك  املولود  بــوالدة  األرض  أرشقت 

السيدُة أم فروَة
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أبيه  إىل   البرش لتزف  القابلة  سارعت 
جده  وجــدت  إنــام  البيت،  يف  جتــده  فلم 
السالم)،  (عليه  العابدين  زين  اإلمــام 
اإلمام  وغمرت  اجلديد،  باملولود  فهنأته 
أن  علم  ألنه  ــرسور  وال الفرح  موجات 
يي  وحيُ الدين،  معامل  سيجدد  الوليد  هذا 
عليه  اهللا  (صىل  املرسلني  سيّد  ه  جدّ نّة  سُ
وآله وسلم) وأخربته القابلة بأن له عينني 
(عليه  اإلمــام  فتبسم  مجيلتني،  زرقاوين 

السالم) وقال: إنه يشبه عيني والديت.
وبادر اإلمام زين العابدين (عليه السالم) 
 إىل احلجرة فتناول حفيده فقبّله، وأجر
يف  ن  فأذّ الرشعية،  الوالدة  مراسيم  عليه 

.أذنه اليمنى، وأقام يف اليرس
لقد كانت البداية املرشقة لإلمام الصادق 
ه الذي هو  (عليه السالم) أن استقبله جدّ

خري أهل األرض، ومهس يف أذنه:
«اهللا أكرب..»...

«ال إله إالّ اهللا»...
رسّ  هي  التي  الكلامت  هبذه  غــذاه  وقد 
مستقبل  يف  أنشودته  لتكون  الــوجــود 

حياته.
أهل  عن  اجلليلة  السيدة  هذه  روت  وقد 
عديدة،  السالم)روايات  (عليهم  البيت 
(عليه  اد  السجّ اإلمام  عن  روته  ما  منها 

السالم) حيث قال هلا:
«يا اُمّ فروة إين ألدعو اهللا، ملذنبي شيعتنا 
نحن  ــا  ألنّ مــرة،  ألــف  والليلة  اليوم  يف 
نعلم  ما  عىل  نصرب  الرزايا  من  ينوبنا  فيام 
ال  ما  عىل  يصربون  وهــم  الــثــواب،  من 

يعلمون».
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ًوخصالتُ  اما زلتُ أذكر حني أتتني باكية 
ذي  الوردي  شاهلا  خارج  متناثرة  شعرها 
به كمن  كانت ممسكةً  البيض..  الفراشات 

كُ بطوقِ النَّجاة. يتمسّ
بخوف  أرسعت  و  باكية  لغرفتها  أرسعت 

خلفها..
- ما الذي حدث يا صغرييت؟!

وة - لقد انتزعوا شايل من عىل رايس بالقّ
تعلو  كانت  الّذين  اجلريان  أبناء  إهنم 
ضحكاهتم معها منذ قليل وأنا أراقبهم من 
غبتُ  إن  وما  معاً..   يلعبون  وهم  رشفتي 

للحظاتٍ حتّى حدثَ ما حدث.
مل تكن زينب قد أمتّت عامها التاسع بعد.. 
والتزمت  احلجاب  ارتدت  قد  لكنّها 
كانت  أشهر..  الستّة  قرابة  منذ  بصالهتا 
تستيقظِ نشطةً لصالة الفجر و تستعدُ مبكراً 
لصالة الظهر ،و تنتظرين لنبدأ صالتنا معاً.

عقب  اهلامس  دعاءها  أسمع  كنت  لطاملا 
تدعو  الطفولة  براءة  بكلِّ  هي  و  صالهتا 
ها ذي ٥٧  لكل فرد من عائلتنا ابتداءً بجدِّ
يكمل  مل  الذي  خالتها  بابن  انتهاءً  و  عاماْ 

شهرهُ الثاينِ بعد.
بالفخر  أشعرُ  و  وابتسم  إليها  انظر   كنتُ 
حباين  اهللا  ألنّ  احلظ  من  الكثري  وبالكثري 

بطفلةٍ رائعة مثلها.
لربّام من الصعب أن يتكيف طفل قد ولد 
اإلسالمي..  الدين  تعاليم  مع  الغرب  يف 
يقدمها  التي  املغرياتِ  كلِّ  مع  خاصةً 
عن  االبتعاد  عىل  حلثّهم  لألطفال  املجتمع 
ين. القيمِ و األخالقِ وبطبيعة احلال عن الدّ

من  قاطنيها  أغلبُ  منطقةٍ  يف  نعيش  كنّا 
الزيّ اإلسالميّ  تلمح  تكادُ  األوربيني، ال 

رقات.. بتاتا يف الطُ
أن  بعد  فِعلها  ةِ  ردّ من  جداً  خائفةً  كنت   

ع من رأسها احلجاب.. اُنتزِ

الفتـــــــــــاة
تــــــاُج 
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بدأت األفكارُ تتالطمُ يف رأيس هل ستكره 
احلجاب بعد العنف الذي تعرضت له؟.. 
ا مل تعد تريد ارتداءه؟ هل  هل ستخربين بأهنّ

ستشعر بأنّ ال أحد حيبها بسببه! 
شهقاهتا..  صوت  أفكاري  قطعت 
ها إىل قلبي الذي  فاحتضنتها بقوةٍ و ضممتُ

لطاملا نبض هلا و هبا.
إدخالَ  هبدوءٍ  أعيدُ  وانا  حانية  بنربةٍ  قلت 
و  حجاهبا  لداخل  نيّةَ  البُ شعرها  خصالتِ 

أعيد ترتيبه..
- ال بأس عليكِ يا حلويت هذه األمور قد 
طائشني  صغار  أوالد  جمرد  هم  حتدث.. 
ظنّوا بأن مزحتهم ستكون ظريفة.. سأكلم 

والدهتم غداً
وعها  دئْ كالمي من رَ تابعت بُكاءها ومل هيُ

شيئا
فقلت: أخربيني ملَ تبكني اآلن؟ أمل نقل بأن 

األمريات ال يبيكن؟
قالت : أنا خجلةٌ من اهللا.. من املؤكد بأنّه 
املالئكةُ  سجلت  قد  و  اآلن  منّي  غاضبٌ 
 - مذكراهتا  دفرت  يف  السيئات  من  العديد 

هكذا كانت تسميها -
جتيبني  أن  ببايل  خيطر  مل  جواهبا..  فاجأين 

هبذا اجلواب
األمرُ  هكذا..  تفكري  أن  إياكِ  ال..  ال   -

عكس ذلك متاماً.
كل  من  وحيفظكِ  يرعاكِ  وهو  حيبّك  اهللا 
خطأ  عىل  يعاقبك  ولن  رشاً  بك  يريد  من 
لكِ  تِبت  كُ فقد  العكس  عىل  تقرتفيه!!  مل 
املزيد من احلسنات ألنّكِ تعرضت لعنفٍ 

الرصاط  وإتباعك  احلجاب  الرتدائك 
املستقيم. 

مسحتُ  ثم  بيدي  رأسها  عىل  مسحت 
دموعها من عىل خدها وأردفتُ قائلةًً

قويةً  تكونني  كيف  تتعلمي  أن  عليكِ   -
ال  ا..  اخرتهتِ الّتي  مبادئك  أمامَ  وثابتةً 
تدعي  وال  عليكِ  يسيطرُ  اخلوف  تدعي 
ة..   القوّ بعنوان  عليك  يتغلبون  الذكور 
كذلك  أليس  وواعية  بةً  ومهذّ ذكيةً  كوين 

تفعل األمريات؟
فابتسمت  وهي ترمتي بحضني و قالت:

يكرسوا  و  يقعوا  ان  أمتنى  نعم.  نعم   -
أقدامهم.

فضحكت لقوهلا وقلت اطمئني سيعاقبهم 
اهللا لفعلتهم وسيعوضك لصربك خرياً.

 وقفت وهي ترتب مالبسها  وكأنّ شيئاً مل 
يكن.. فسألتها بتعجب:

- أيل أين؟
- ألتابع لعبي.. لن أدع هؤالء األغبياء أن 

يفسدوا يومي .
 ونزلت السالمل مرسعةً لتلعب أمام البيت 

جمدداً 
نظرت من النافذة ألشاهد اندهاشهم بعد 

لتلعب  و   أخر مرةً  عادت  قد  رأوها  أن 
منهم  كان  فام  آهبةٍ هبم..  املكان غري  بنفس 
أمرهم  من  حريةٍ  يف  وهم  انرصفوا  أن  إال 

تاركني هلا املكان لتلعب هبدوءٍ و سالم.
يف  واضحةٌ  النّرصِ  ونظراتُ  أيلَّ  نظرت 

عينيها ،و رصخت:
جيداً،  أمري  أتدبر  فأنا  ي  أمّ يا  اطمئني   -
رعاية  يف  لتكوين  ومهست:  هلا  فابتسمت 

مان روحي فداه.  صاحب العرص والزّ
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التيار  انقطاع  مسلسل  خالل  الكربالئيني  معاناةُ  تستمرُ 
املحلية،  املولدات  اصحاب  وجشع  اليومي  الكهربائي 
دعا  الذي  األمر  املحافظة،  يف  الكهربائي  التيار  وانقطاع 
عىل  يوميا  هذا  استيائهم  عن  للتعبري  املواطنني  من  كثريا 
بشكواهم  تبوح  باتت  التي  االجتامعي  التواصل  مواقع 
تعضيدا لتظاهراهتم املستمرة عن سوء األوضاع السياسية 

واالقتصادية يف البلد كام يف باقي املحافظات العراقية..
وانتقد العديد من املواطنني التعثر املستمر يف عدم استقرار 
وزارة  به  وعدت  مما  الكثريون  واستهزأ  الكهربائي  التيار 
عام  يف  وتصديره  باستقراره   ٢٠١١ عام  يف  الكهرباء 
٢٠١٣ ونحن نرشف عىل انقضاء نصف عام ٢٠١٦ دون 

أن يشهد البلد هذا االستقرار.. 
وملا لشهر رمضان املبارك من خصوصية عند عامة املسلمني 
انقطاع  ملتابعة  كبرية  جولة  املسلمة»  «العائلة  ملجلة  كان 
مناطق  يف  املولدات  أصحاب  وتشغيل  الكهربائي  التيار 
عديدة يف كربالء املقدسة؛ بل حتى يف نواحيها، وسجلت 
املولدات  بأصحاب  والتقت  املواطنني  انتقادات  املجلة 
ومسؤويل اجلهات الرقابية واملعنيني من اجلهات التنفيذية 

مخالفاُت أصحاِب المولدات 
ُتخسرهم أكثر من مليار دينار لخزينة كربالء..

والمواطن الخاسر ا�كبر في غياب الطاقة الكهربائية
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شهر  بدء  قبل  الكهرباء  وزارة  أداء   عن 
رمضان املبارك وخالله، حيث بلغ انقطاع 
يف  يوميا  ساعة   ١٦ إىل  الكهربائي  التيار 
ظل درجات حرارة تصل إىل نصف درجة 
نفسه  الوقت  يف  مطالب  ،وبني  الغليان 
جملس املحافظة بتشديد الرقابة عىل معظم 
بدؤوا  الذين  األهلية  املولدات  أصحاب 
الرغم  عىل  التجهيز  ساعات  يف  يتالعبون 
من أهنم يتسلمون حصتهم من مادة الكاز 

من املجالس البلدية بالسعر الرسمي.. 

تشغيل المولدات وأعذار 
أصحابها غير المقنعة 

املحافظة  أزقة  بني  املجلة  جولة  كانت 
أصحاب  من  مجع  بني  السكنية  وأحيائها 
من  أجوبتهم  خالل  ملسناه  وما  املولدات 
أعذار واهية  وحقوق ضائعة وواجبات مل 

يؤدوها..
هلم  الكهرباء  تنظيم  بعد  البستنة  دور  واىل 

قبل  من  التجاوزات  ورفع  رسمي  بشكل 
كهرباء  لدائرة  التابعة  الصيانة  وحدات 

كربالء، وانترشت قبل ذلك املولدات..
املهداوي صاحب مولدة  ويبنيّ معد عزيز 
التي  املشاكل  «من  إن  الوائيل  شارع  يف 
التي  الوقود  كميات  قلة  هي  منها  يعانون 
تزودهم  التي  املحطات  من  يستلموهنا 
بالوقود، ويرجع السبب إىل وزارة النفط»، 
منوها إن «الكميات غري كافية مما يضطرهم 
لتأمني  املحلية  السوق  من  الوقود  لرشاء 

باقي ساعات التجهيز املقرر».

املخصصة  بالساعات  االلتزام  عدم  وعن 
مولدة  الكعبي صاحب  ابو سامر  يتحدث 
التي  الوقود  «كميات  أن  العباس  حي  يف 
كربالء  يف  النفطية  املنتجات  هبا  تزودهم 
يشرتون  األحيان  من  كثري  ويف  كافية  غري 
أكثر  لتغطية  املحلية  السوق  من  الوقود 

الساعات»..
يف األيام األخرية من أي شهر تستقر نوعا 
املولدات  الكهرباء فال يشغل أصحاب  ما 

شهر  قبل  هذا  بالتشغيل  املقررة  الساعات 
لشهر رمضان الكريم حيث انقضت  ايامه 
يف انقطاع جتاوز ١٤ ساعة تقريبا دون أي 
النفط  حترك من احلكومة املحلية أو وزارة 

ووزارة الكهرباء..

ساعات التشغيل
عضو  السيالوي)  حممد  (رضا  ويؤكد 
جلنة  رئيس  املقدسة  كربالء  حمافظة  جملس 
الطاقة  انخفاض  أن  والوقود،  الطاقة 
وزارة  مسؤولية  املحافظة  يف  الكهربائية 
املحافظة  جملس  شان  من  وليس  الكهرباء 

واحلكومة املحلية».
كيفية  تدارست  املحلية  «احلكومة  أن  مبينا 
توزيع جدول عمل املولدات خالل اجتامع 
يف  اإلدارية  الوحدات  مدراء  مجيع  شمل 
والنواحي  باألقضية  اخلاصة  املحافظة 
الكهرباء يف املحافظة ومدير  ومدير توزيع 
تفتيش  ومسؤول  النفطية  املنتجات  رشكة 
نائب  إىل  باإلضافة  املحافظة  يف  النفط 

املحافظ».

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E





ونوه السيالوي عن «افتقار احلكومة املحلية 
ألي صالحيات يف زيادة الكميات املستلمة 
من الطاقة الكهربائية أو حتديد كمية الوقود 
املعطاة إىل أصحاب املولدات وبالتايل فأن 
 (K.V) وزارة النفط حتدد ١٠ لرتات، لكل
ساعات  أربع  للتشغيل  تكفي  كمية  وهي 
فعندما  وبالتايل  الواحد،  اليوم  يف  فقط 
أن  فعلينا  إضافية  ساعات  بتشغيل  نقوم 
املولدات،  ألصحاب  ونحدد سعرا  نعطي 
ليتمكنوا من رشاء الوقود بالسعر التجاري 
فض  وليس بالسعر املدعوم، األمر الذي رُ
خالل  اضطررنا  لذلك  وتفصيال,  مجلة 
بتحديد  الشارع  ولضغط  األخرية  الفرتة 

جدول ليس يف مصلحة املواطن متاما».
يف  املحلية  احلكومة  ضغط  «أن  إىل  ويشري 
عىل  الترشيعي)  التنفيذ,  (الشق  املحافظة 
املحافظة  حصة  لزيادة  الكهرباء  وزارة 
ومن  إضافية،  حصة  أية  زيادة  يف  يثمر  مل 
جانب آخر طالبنا وزارة النفط بتخصيص 

كميات إضافية من السعر املدعوم».
يف  املولدات  وكثرة  املستمرة  االنقطاعات 
خمتلف أنحاء كربالء باستثناء مركز املدينة 
املواطنني أصابع االهتام  كان دافعا لتوجيه 
بامتالك عدد من مسؤويل احلكومة املحلية 
مولدات األمر الذي دعا رئيس جلنة الوقود 
ساحته  بتربئة  ملراسلنا  يرصح  بان  والطاقة 
شخصيا  انا  ملولدة  امتالكه  عن  شخصيا 

رئيس جلنة الطاقة والوقود..
أما تشغيل املولدات لساعات قليلة حسب 
طلب األهايل وتظاهراهتم عىل آخر تسعرية 
أيار من تسعة آالف إىل ستة آالف،  لشهر 
يقول عنها رئيس جلنة الطاقة والوقود: إن 
تشغيل  ألن  املواطن  هو  األكرب  «اخلارس 

ساعات املولدات األهلية سيكون اقل بعد 
رفض املواطنني تشغيل ثامن ساعات مقابل 
من  للتشغيل  لألمبري،  دينار   (٩٠٠٠)
الساعة ١٢ ظهرا وحتى السادسة صباحا».
وينوه السيالوي عن دور «جملس املحافظة 
كالوحدات  تنفيذية  أجهزة  بوجود  رقابيا، 
ورشكة  النفط  تفتيش  ودائرة  اإلدارية 
نراقب  بدورنا  ونحن  النفطية  املنتجات 

عمل هذه الدوائر».
املختصة  اجلهة  عن  املواطن  يتساءل  وقد 
برقابة تشغيل اصحاب املولدات واستقبال 
الكريم  (عبد  به  خيربُ  ما  وهو  شكواهم، 

املركز  قائمقامية  مكتب  مدير  غايل)  حممد 
السكنية،  املولدات  متابعة  ومسؤول شعبة 
تاريخ  قبل  «املولدات  أن  إىل  مشريا 
٢٠١٢/٧/٧ كانت تابعة لشؤون املواطنني 
وبعد  مسؤولياهتا  كافة  يتحمل  من  وهم 
استالم الدكتور حسني املنكويش قائمقامية 
املولدات ضمن  املركز أرص عىل أن تكون 
املخالفني  عىل  للسيطرة  القائمقامية،  عمل 
من أصحاب املولدات باحتساب غرامات 
وستة  (مليارا  بلغت  وقد  للدولة  عائدة 

عرش مليون دينار)».
الكريم  (عبد  به  خيربُ  ما  وهو  شكواهم، 
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تحقيقات



تعانون من اضطهاد 
اصحاب المولدات؟.. 

خمالفات  يعانون  الذين  املواطنني  واىل 
شعبة  مسؤول  يبني  املولدات  أصحاب 
تقديم  طريقة  السكنية،  املولدات  متابعة 
 قائال: «جيب أن تكون الشكو الشكو
ما  بـ(نؤيد  ومهمشة  املختار  من  موقعة 
بجولة  فنقوم   ،(الشكو صحة  يف  جاء 
تفقدية للمولدة ونقوم باستجواب أربعة 
املنطقة  من  مشرتكني  أشخاص  مخسة  إىل 
وإذا وصلنا إىل قناعة تامة باملخالفة نقوم 
دائرة  قانونية  حتددها  غرامة،  برصف 

بتشخيص  نقوم  بدورنا  ونحن  النفط 
املخالفة فقط».

شعبة  ملسؤول  املجلة  مراسل  سؤال  ويف 
اتفاق  عن  السكنية  املولدات  متابعة 
أصحاب  مع  املحلية  احلكومة  مسؤويل 
الكهربائي  التيار  قطع  حول  املولدات 
تسديد  أيام  وكذلك  الصيف  خالل فصل 
باقي  أشهر  أواخر  يف  املولدات  أجور 
فصول السنة، أجابنا انه «مل يتابع هذه احلالة 
متابعة  عىل  سيعمل  بأنه  واكتفى  إطالقا، 

هذه احلالة وسيتم حسبها بالدقائق».
املولدات  أصحاب  أن  نلحظ  تقدم  مما 
النفطية  املنتجات  عىل  بالتقصري  يرمون 
لتشغيل  الكايف  بالوقود  تزويدهم  بعدم 
توجه  نفسه  الوقت  يف  املقررة  الساعات 
أصحاب  إىل  بالتقصري  الرقابية  اجلهة 
خمالفاهتم  بكثرة  وتتهمهم  املولدات 
آلية  تقنني  مع  دينار،  املليار  التي  جتاوزت 

للمترضرين من تلك املخالفات..
يف  الرتشيد  هو  عنه  التنويه  جيدر  ومما 
اإلنارة  بتقليل  الكهربائية  الطاقة  استخدام 

لتيار  الكهربائية عند استخدامه  واألجهزة 
اخلط الوطني كام يراعي ذلك يف استخدامه 

خلط املولدة..
بعقوبة  تكتفي  التي  الرقابية  اجلهات  أما 
اصحاب  من  للمقرصين  الغرامة 
املولدات، كام اكتفت بطلب زيادة كميات 
وكذلك  املولدات  ألصحاب  الوقود 
املقدسة  كربالء  حمافظة  حصة  زيادة  طلب 
بالطاقة الكهربائية من وزارة الكهرباء.. مل 
تلتفت لوجود حمطة اخلريات كأفضل حمطة 
كهربائية يف العراق بشهادة أجنبية كام جاء 
يف تقرير نرشته جملة «األحرار» األسبوعية 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  الصادرة 
 (١٢٥٠) قرابة  بإنتاج   ،(٥٤٨) عددِها 
حتتاجه  ما  عف  ضِ أي  يوميا  واط  ميكا 
الزيارة  أيام  الذروة  وقت  يف  املحافظة 
إىل  الكهرباء  هذه  حتمل  حيث  املليونية.. 
مراعاة  أية  دون  توزيعها  ليتم  العاصمة 
االلتفاتة  عدم  عىل  عالوة  للمحافظة.. 
عليها  والسيطرة  الوقود  كلفة  تصاعد  إىل 

داخل املحافظة. 

دائرة  قانونية  حتددها  غرامة،  برصف 

هل يتفق مسؤولو 
الحكومة المحلية مع 

أصحاب المولدات لقطع 
التيار الكهربائي خالل 

فصل الصيف؟ 
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العوائل  لبعض  حتدث  قد  القضية  هذه 
جهة  من  وامها  الزوجة  مها  والطرفان 
خالل  ومن   ،  اخر جهة  من  والزوج 
نقف  قضيتهام  تفاصيل  عىل  االطالع 
ان  جيب  الذي  االنساين  العامل  عن 
ياخذ مكانه بني االطراف املتنازعة، تبدا 

الزوجة باحلديث عن املشكلة قائلة:
اخر صغري  الوحيدة المي مع  البنت  انا 
يل، وفقدت ايب وانا يف سن الثانية عرشة 
مما  عيل  والرصف  برتبيتي  امي  وبدات 
يصل اليها من اموال شهريا البعض منها 
عملها  نتيجة  والبعض  والدي  تقاعد 
ومل تبخل عيل باي مبلغ اطلبه وسهرت 
احلمد  دراستي وهللا  اكامل  اجل  عيل من 
خترجت من كلية اهلندسة وحصلت عىل 
وظيفة ، ومع اول راتب استلمته اعطيته 
المي ردا جلميلها عيل والتي مل تاخذ منه 
ترك  منها  ما طلبت  بعد  القليل  اال  شيئا 
العمل وبالفعل تركت العمل وبدات انا 
ارصف عليها وعىل اخي الذي هو االن 

طالب يف الكلية.

تقدم يل زوجي احلايل للزواج وكل يشء 
تم عىل افضل حال وكان رشطي معه ان 
ابقى يف وظيفتي وان ال اخل يف واجبايت 
باجتاه البيت الن امي بامس احلاجة للامل 
انه  جوابه  فكان  السن  يف  كبرية  وهي 
موافق عىل هذا الرشط وانه ينظر اىل امي 

كاهنا امه .
بالترصف  زوجي  بدا  تقريبا  سنتني  بعد 
بشكل مغاير ملا كان عليه سابقا واشار يل 
بانه يرغب بان اترك الوظيفة وهو يعلم 
اىل أي مد حاجة امي للامل السيام بان 
عالجها الشهري تقريبا مئة الف دينار .

رته بالرشط حتجج بان اخي يستطيع  ذكّ
يف  االن  طالب  «انه  له:  فقلت  العمل 
وظيفة  عىل  وحصوله  خترجه  حال 
تربية  ل  افضّ النني  يريد  ما  له  سيكون 
ابنائي واحلفاظ عىل ارسيت عىل العمل»، 
ولالسف الشديد تأزم املوقف اكثر ومع 
التي  هي  امي  فان  لزوجي  احرتامي 
اريد  وانا  عيل  االموال  ورصفت  ربتني 

رد اجلميل.

كبرية  امراة  امي  وهذه  قضيتي،  هذه 
العمل،  تستطيع  وال   تر كام  السن  يف 
وكذلك ال اريد ان افرط بعائلتي حيث 

ان يل طفال واحدا عمره سنة.
الطرفني  عىل  فيه  الشك  مما  املجلة: 
ينسى  ان  جيب  وال  برشوطهم،  االلتزام 
اجلانب االنساين ويف نفس الوقت احلذر 
مما قد يستجد مستقبال فيؤثر عىل نسيج 
مصارحة  جلسة  من  لكام  والبد  االرسة 
قبل  من  والتنازل  االرسة  كبار  بحضور 
الطرفني حتى يمكن التوصل اىل حل  اما 
واجباهتا  بكل  ملتزمة  الزوجة  كانت  اذا 
عىل اتم وجه وضمن الضوابط الرشعية 
املالية  الظروف  يراعي  ان  الزوج  فعىل 
حدث  وان  زوجته،  لعائلة  والصحية 
فيمكن معاجلته بشكل سلمي، ال  خلل 
ان يتطور ويصل اىل الفراق ال سمح اهللا.  
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هنالك  ان  ذووه  وحتى  االصم  يعي  ال  قد 
بعض احلاالت التي تؤدي اىل امراض نفسية 
اىل  يميل  االصم وجتعله  تؤثر عىل ترصفات 
الثقة  فقدان  مع  الوحشية  حتى  او  العزلة 
باملجتمع، والن االمراض النفسية تلزمنا ان 
نحذر االصحاء منها فكيف اذا كان اصم او 

كفيفا.
التي  املهمة  اخلطوات  تلخيص  يمكننا 
بخصوص  االصم  توعية  اجل  من  نتخذها 
فعىل  خدمته  وكيفية  النفسية  االمراض 
بتدريسهم  تقوم  التي  املدارس  وادارة  ذويه 

والدولة االلتفات اىل :
الصم  األشخاص  دراية  لقلة  نظراً   -١
عموماً،  النفسية  واألعراض  باألمراض 
التوعية  برامج  عىل  الرتكيز  ينبغي  لذلك 
والتثقيف الصحي يف هذا املجال لفئة الصم.
وسائل  وكذلك  إشارة  مرتمجي  توفري   -٢
توفري  أماكن  ىف  احلديثة  االتصالية  التقنيات 

خدمات الصحة النفسية كى يتمكن املريض 
التواصل  من  رعايته  عىل  والقائم  األصم 

الفعال.
صديقة  املستشفيات  بيئة  جعل  جيب   -٣
وسائل  توفري  املثال  سبيل  عىل  لألصم، 
االنذار الضوئية وليس الصوتية والتليفونات 
الغري  مع  االتصال  األصم  هبا  يتبادل  التي 
الذي يرتجم  الفيديو والتلفاز  كتابة وكذلك 

املذاع باالشارة، إىل غري ذلك.
املتخصصة  التدريبية  الدورات  إقامة   -٤
املجال الحاطتهم بسيكولوجية  للعاملني يف 
التعامل  وكيفية  اخلاصة  واحتياجاته  األصم 
وسائل  يف  الرضورية  واالختالفات  معه 

التشخيص واملتابعة وبرامج العالج.
٥- تدريب مرتمجي االشارة عىل املصطلحات 
اخلاصة بالصحة النفسية وكيفية الوصول هبا 

إىل فهم األصم.
٦- حماولة تشجيع املختصني يف املجال عىل 

ألن  بأنفسهم،  االشارة  لغة  واتقان  تعلم 
إىل  حتتاج  والعقلية  النفسية  احلاالت  بعض 
التواصل املبارش مع املريض ولفرتات طويلة 
هذه  يف  االشارة  مرتجم  لتواجد  كان  وربام 
العالج  نتائج  عىل  سلبي  مردود  األحوال 

وعىل احساس األصم باخلصوصية.
استنباط  عىل  الباحثني  تشجيع   -٧
ثقافة جمتمع الصم  تناسب  التي  االختبارات 
مالئمة  اجرائها  طريقة  وتكون  منه  وخترج 
والتعبري  االتصال  يف  ووسائلهم  لقدراهتم 
تعديل  اغفال  عدم  مع  ذلك.  عىل  ومقننة 
االختبارات التى ثبت نجاحها مع السامعني 

لتناسب جمتمع الصم.
نشجع  طموح،  مستقبيل  وكأمل   -٨
أن  االستعداد  أصحاب  الصم  األشخاص 
يتخصصوا ىف املجال نفسه بام يالئم قدراهتم 

ومتطلبات املهنة.


ذوو االحتياجات
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تصيب  التي  ــراض  األم عىل  يطلقُ 
ــتــقــل لــإلنــســان  ــن احلـــيـــوانـــات وت
باإلمراض املشرتكة، وبام إن اإلنسان 
من  احليوانية  املنتجات  عىل   يتغذ
ويستخدم  وبــيــض  وحليب  حلــم 
املنتجات احليوانية كالصوف والشعر 
 أخر جماالت  يف  واجللد  والــروث 
لــذا ال بد من ذكــر هــذه األمــراض 
حفاظا  منها  الوقاية  وطرق  املشرتكة 
الثروة  وسالمة  اإلنسان  صحة  عىل 

احليوانية.
ومن هذه األمراض:

مرض التيفؤيد
SALMONELLOSIS 

محى التيفؤيد هي احد أهم األمراض 
املشرتكة بني اإلنسان واحليوان وهو 
عن  لإلنسان  وينتقل  بكتريي  مرض 
امللوث  ـــرشاب  وال الطعام  طريق 
احلليب  يف  البكرتيا  تعيش  حيث 
بعض  املـــرض  وينقل  ومشتقاته 
احلاملني لإلصابة  باملطاعم  العاملني 
النظافة   مستو انخفاض  وعند 
املرض  وينترش  والعامة.  الشخصية 
املسابح  مياه  تلوث  بسبب  صيفا 

ما ا�مراُض المشتركُة بين
 ا¨نسان والحيوان؟
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البكرتيا  تنمو  حيث  املائية  والقنوات 
وتتكاثر وليس بسبب الشمس كام هو 

مشاع.

املسبب املريض لإلنسان:
اخطر  وهي  الساملونيال  بكرتيا  هي   
أكثر  وان  الغذائي  التسمم  مسببات 
التي  هي  للتسمم  املعرضة  األغذية 
اللحوم  مثل  الــربوتــني  عىل  حتتوي 
والــبــيــض.وان  والبيضاء  احلــمــراء 
لإلنسان  احليوان  من  تنتقل  البكرتيا 

عن طريق:
ــاول الــبــيــض والــلــحــوم  ــن ت  -١

املصابة وامللوثة
أن  ممكن  والقطط  القوارض   -٢

حتمل البكرتيا عىل جلدها وشعرها
من  البكرتيا  ينقل  الــذبــاب   -٣
اخلــــرضوات  إىل  ــاب  ــص امل ــــرباز  ال

والغذاء مما يسبب تلوثه.

تظهر  الــتــيــفــؤيــد:  ــــراض  أع ـــم  أه
األعراض يف فرتة ١٢-٧٢ساعة بعد 

تناول الطعام امللوث 
شديد  ارتفاع  و  طويلة  محى   -١
يف درجة احلرارة ورعشة ونوبات من 

التعرق
الــعــام  بالضعف  الــشــعــور   -٢

،فقدان الشهية،القيء
آالم شديد يف البطن ،إسهال  -٣

تورم الغدد اللمفاوية.  -٤
الــرضــع  ــاة  حــي هيـــدد  املـــرض  وان 
احلوامل  والنساء  الصغار  واألطفال 
ــاص  ــخ ــنْ األش ــك ــن ل ــس وكــبــار ال
تزول  أن  ممكن  اجليدة  املناعة  ذوو 
األعراض عنهم يف ٤-٧ ايام،وجيب 
الطبيب املختص عند ظهور  مراجعة 
ــعــالج الــالزم  األعــــراض ألخــذ ال
ناقال  يبقى  املريض  أن  مالحظة  مع 
والذي  التام  الشفاء  حلني  للمرض 

غالبا ما يكون يف األسبوع الثالث بعد 
اخذ العالج.

الوقاية:
جيدا  ـــــرضوات  اخل غــســل   -١

وعدم استخدام املياه غري املعقمة.
املــرض تكون  الــوقــايــة مــن   -٢
كغسل  النظافة  عىل  العامة  بالتوعية 
واالبتعاد  األكــل  وبعد  قبل  اليدين 
عن األطعمة املكشوفة وجتنب السبح 
أحيانا  تكون  ألهنا  املائية  القنوات  يف 

ملوثة  بمياه الرصف الصحي.
ــات  ــدرج ــام ب ــع ــط طــهــي ال  -٣
الوجبات  حرارة عالية واالبتعاد عن 
الرسيعة واألغذية املكشوفة واألغذية 

النيئة ألهنا أكثر عرضه للبكرتيا. 
العالج  مــن  خــري  الــوقــايــة  وتبقى 
الصحة  ــدوام  ب للجميع  متنياتنا  مع 

والعافية. 
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         الشكًّ فيه أن اهتامم األرسة واألبناء 
للتقديم إىل اجلامعات واملعاهد بصورة 
الدراسة  مشوار  انتهاء  بعد  صحيحة 
الثانوية واحلصول عىل الشهادة الثانوية 
أمر مهم جدا خيص األرسة واألبناء وان 
كيفية التقديم والدقة يف ملء االستامرة 
االلكرتونية له اثر كبري يف نجاح عملية 
التقديم والقبول ويعتمد عليه يف حتقيق 
مايصبو إليه األبناء واألهل وبنجاح الن 
أي خطأ يف التقديم أو يف رمز الكلية أو 
ومن  القبول  يف  خطأ  إىل  يؤدي  املعهد 
هنا أود بيان النقاط اآلتية عند التقديم :
يعتمد  والقبول  التقديم  نظام   -١
التنافيس  املجموع  عىل  وأخريا  أوال 
وتكون  الطالب  عليه  حصل  الذي 
املعدل  هذا  أساس  عىل  مبنية  الرغبة 

والتنافس.
دليل  قراءة  الطالب  عىل   -٢
ملء  قبل  صحيحة  بصورة  الطالب 
بشخص  واالستعانة  التقديم  استامرة 
نسخة  سحب  ويفضل  خربة  ذي 
مصورة إضافية وملء االستامرة بصورة 

احلاسبة  عىل  ملؤها  ذلك  بعد  ثم  جيدة 
االلكرتونية.

يرغبه  الذي  االجتاه  حتديد   -٣
أو  طبي  اختصاص  هو  هل  الطالب 

هنديس أو إي اختصاص آخر؟.
معرفة  واألرسة  الطالب  عىل   -٤
املاضية  للسنة  للقبول  الدنيا  احلدود 

ملعرفة الكلية التي من املمكن أن يرشح 
جمموع  أدنى  فمثال  الطالب،  إليها 
 ٦٦٥ هو  الطبية  الكليات  يف  للقبول 

واهلندسية هو ٦٣٠  أو اقل أو أكثر.
غري  من  كليات  اختيار  عدم   -٥
تقليل  لعدم  فيها وذلك  القبول  املمكن 
الطالب  معدل  مثال  الطالب  اختيارات 



A L - A A E L E H  M A G A Z I N E


مشاركات

 






للمجموعة  اختيارات  عدة  ويقدم   ٨٠
معدل  أدنى  إن  علام  اهلندسية  أو  الطبية 
إن  ولو  درجة   ٩٠-٩٥ هو  للقبول 
وفق  بالتقديم  له  تسمح  التعليامت 

اختياره ولكنه سيفقد اختيارات كثرية.
و١٥  كلية   ٣٥ اختيار  للطالب   -٦
معهدا وجيب عليه ملء اخليارات كاملة 

وان كان معدله ١٠٠ من ١٠٠ .
العراق  يف  اجلامعات  مجيع   -٧
االختصاصات  أنواع  مجيع  عىل   حتتوي 
للطالب  وحيق  املحافظات  يف  والكليات 
حتى  بغداد  ومنها  حمافظة  ألي  التقديم 
وان كان من املحافظات األخر، إال أن 
مشاكل السكن والنقل واملعيشة والوضع 
األمني تكون عادة غري موجودة يف حالة 
قبول الطالب يف حمافظة سكنه، واألفضل 
حال  حمافظته  نفس  يف  الطالب  يقدم  أن 
املادية  الناحية  فمن  عديدة،  إلشكاالت 

تكون اقل بكثري عبئا عىل العائلة.

التخبط  بعدم  الطالب  انصح   -٨
والثانية  كلية طبية  مثال  الكلية  اختيار  يف 
اجتاه  يف  االستقرار  أي  هندسة  كلية 
واختصاص حمدد، وعىل األرسة واألبناء 
من  واملحافظة  الكلية  اختيار  من  التأكد 
والوضع  حمافظته  من  البعد  جهات  عدة 
حالة  يف  والقناعة  للمحافظة  األمني 
وبعدها  حمافظته  بغري  كلية  اسم  ظهور 
الوسط  حمافظات  من  طالب  فمثال  عنه، 
ويقدم إىل حمافظة شاملية أو جنوبية وعند 
الذهاب  يرفض  للقبول  النتائج  ظهور 
وتبدأ  الكلية  وتلك  املحافظة  لتلك 
إىل  لالنتقال  واملراجعات  املعاناة  مرحلة 

كلية أدنى يف حمافظته.
ال حيق للطالب االعرتاض عىل   -٩
القبول يف حالة كون االستامرة صحيحة 
االنتقال  الطالب حتى يف  رغبة  وحسب 

.لكلية أخر
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بدايةً  احلسيني  الفن  مرشوعُ  تأسسَ 
وذلك  احلسيني)  (املرسم  بمسمى 
اإلنتاج  تعزيز  بغية  ٢٠٠٩م،  عام 
الفني  والواقع  بالتأريخ  الزاخر  الفني 
عىل  جيسد  الذي  الديني)  (للمضمون 
أئمة  وأجماد  عطاء  اخلصوص  وجه 
السالم)،  (عليهم  األطهار  البيت  آل 
ور  الدّ املقدسة  احلسينية  للعتبة  فكان 
بتأسيس  للنظر  امللفت  بق  والسّ ائد،  الرّ
(املضمون  إلعادة  الفني؛  املرشوع  هذا 
يني) ألحضان واقعنا الفني املعارص  الدّ
واحلداثة  الدخيلة  بالثقافات  املكتظ 
عىل  مضيئة  إرشاقة  ليكون  اخبة؛  الصّ
بني  املتاليش  الفني  التأريخ  جبني 

ات. تداعيات املتغريات واملستجدّ

ائم املعرض الدّ
املرشوع  صار  ٢٠١٠م  عام  يف       
(معرضه  خالل  من  للعيان  حقيقة 
ائم) ليتسنّى للزائرين الكرام،  الفني الدّ
اإلبداع  من  عامل  إىل  بابه  من  الولوج 
عنها  تتزاحم  دهشة  وسط  احلسيني؛ 
أبدعت  التي  األنامل  عن  التساؤالت 
يف هذه اللوحات املترسبل يف خلجات 
النّاطقة  التاريخ ومجال املضامني  جلِّ  سِ
لسواحل  اخب  الصّ الواقع  وراء  ما  إىل 
(عليهم  البيت  آل  ألئمة  املجيد  املايض 
املعرض  هذا  لشخوص  فكان  السالم) 
د؛  ائم عىل ساحة الواقع املشاهَ الفني الدّ
احة  السّ عىل  بنظري  يُسبق  مل  إنجاز 
جودة  حيث  من  سواء  ية؛  املحلّ الفنية 

املعروض، أو من حيث االستمرارية يف 
رصحاً  (املعرض)  هذا  ليكون  العطاء؛ 
الثقافيّة والفنيّة خالل  اً يف األوساط  فنيّ

السنني القليلة املاضية.

لوحات الفن احلسيني 
ـــرشوع (الــفــن  ــن أن م ــم م ــرغ ــىل ال ع
إبداعاته  تقترص  اآلن  لغاية  احلسيني) 
هذا  خالل  من  أنه  إالّ  الرسم؛  فن  عىل 
من  العديد  حقق  العريق  الفني  املضامر 
اإلنجازات اإلبداعية؛ التي تفصح عن 
أمامها  الوقوف  تستدعي  جليّة  قيمة 
 بمد والتأمل  التفكر  بعني  وإبصارها 
الّذي  اجلهد املضني، والوقت الطويل، 

استدعاه الفنان إلنجاز ابداعاته.
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تقارير



مطبوعات الفن احلسيني
أعامل  ونرش  ختليد  املرشوع  طى  خُ من 
(عامل  صفحات  عىل  احلسيني)  (الفن 
الطباعة احلديثة) فكان (ملطبوعات الفن 
احلسيني) إرشاقة حقيقية عىل ساحة هذا 
رُ للجديد واملُتميِّز يف بلدنا  تَقِ املُفْ املضامر 
وغريه، كام كان هذا بذات الوقت حدثا 
ة يف تأريخ العراق  ل مرَّ تأرخييا؛ كونه ألوَّ

العراقي  للفنان   - فنيَّة  أعامال  يوثق 
(بطباعة  ي  املتلقّ لساحة  تُطرح  املبدع- 
هذه  حظيت  لذا  رة)  متطوّ آليات  ذات 
إعجاب  أنامط  من  بألوانٍ  املطبوعات 

ي، واإلقبال منقطع النظري. املتلقّ

معارض ونشاطات  
من  الكثري  احلسيني  الفن  لشعبة  كان 
(معرض  منها:  املميّزة؛  النشاطات 
يف  أقيم  الذي  ل)  األوّ احلسيني  الفن 
احلرمني  بني  منطقة  يف  ٢٠١١م  سنة 
واإلقبال  باحلضور  وامتاز  الرشيفني، 
خصوصية  من  به  أنفرد  بام  الكبريين، 
فعالياته  غطت  وقد  للمتلقي؛  مدهشة 
حف والقنوات الفضائية. الكثري من الصُّ

حصاد الثامر
حيازة أول ثالث جوائز يف معرض الفن 
التشكييل املقام ضمن فعاليات مهرجان 
أقامته  الذي  اخلامس  الرسالة  ربيع 
املقدستان  والعباسية  احلسينية  العتبتان 
والذي استقطب نخب الفنانني من شتى 
املحافظات العراقية وغريها، فشارك فيه 
وكان  فنيّا،  عمال  ومخسني)  (مائة  قرابة 

منها أربع لوحات لشعبة الفن احلسيني، 
فازت منها ثالث لوحات بثالث جوائز 

ضمن أفضل عرشة أعامل فنيّة.
احلسيني  الفن  شعبة  أن  بالذكر  وجدير 
الشهادة  ربيع  مهرجان  يف  تشارك 
العاملي الذي تقيمه يف كل سنة، العتبتان 
وبكل  املقدستان،  والعباسية  احلسينية 
مشاركةٍ يكون هلا طابعها اخلاص واملميّز 
باختالف وتغريّ األعامل الفنية املشاركة.

مهرجانات أخر
فيها  شاركت  التي  املهرجانات  من 
الثقايف،  البرصة  (مهرجان  الشعبة: 
ومهرجان الطف الثقايف السنوي، الذي 
العتبة  ومهرجان  الكوفة  جامعة  أقامته 

احلسينية املقدسة املقام يف لبنان، وكذلك 
يف  املُقام  ثم  اإليرانية،  زنجان  يف  املُقام 
وكان  اإليرانية)،  خوزستان  حمافظة 
هو  مهرجان  آخر  يف  املشاركة  مضمون 
امي  الصدّ النظام  اضطهاد  صور  جتسد 
(عليهم  البيت  آلل  املوالني  جتاه  البائد 
القوه  وما  (السجون)  يف  السالم) 
حلقوق  وانتهاك  التعذيب  وحشية  من 

اإلنسان فيها.
جديد املشاريع 

(املرتقب  اهلادفة  الفنية  املشاريع  من 
مرشوعان  الواقع)  أرض  عىل  تفعيلها 

ن:  مهامّ
الفني)  التعليم  (معهد  مرشوع  ل:  األوّ
الكفاءات  استقطاب  إىل  اهلادف 
العمريّة؛  الرشائح  جلميع  واملواهب 
طاقات  لتكون  واحتضاهنا،  لتطويرها 

إبداعية يف (الفن احلسيني) . 
احلِريف  النقش  (مركز  مرشوع  الثاين: 
(النقش  فن  توظيف  إىل  اهلادف  الفني) 
فنية  أعامل  لصياغة  العريب)  واخلط 
يني)  الدّ (باملضمون  ناطقة  إبداعية؛ 

اهلادف.
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اخترُت الحياَة




الشاب  شجاعة  عن  اإلنسانُ  يقرأُ  ما  عندَ
ثورة  أجماد  إىل  الذاكرة  به  تعود  العراقي 
العرشين واالنتفاضة الشعبانية التي رحل 
فيها رجال تركوا من بعدهم خلفا صاحلني 
حلمهم  كان  الشباب  مطلع  يف  أبطالٌ 
هلا..  هناية  ال  حياة  يعيشوا  أن  الوحيد 
عرفناه  ما  هذا  حياةٍ؟  وأي  كيف؟  ولكن 
عباس)  (ماهر  البطل  الشهيد  والدة  من 
تلك املرأة البطلة التي تتحدث عن ولدها 
الشهيد وكأنه جالس بجانبها ومل يفارقها، 
كل  وإيامءاهتا  كلامهتا  يف  وجتسد  تتكلم 
كيف  تعلم  ال  والصمود،  الرصامة  معاين 
البطل، ومل جتد سو كلمة  تصف شبلها 

(شجاع).
والدة (خلمسة) أشبال، أصبحوا كاألسود 
اثنان منهم مع والدهم يف قطعات  التحق 
لواء عيل األكرب (عليه السالم) ، أما الثالث 
واآلخران  االلتحاق،  من  مرضه  فمنعه 
بفارغ  تنتظرهم  السن  يف  صغاراً  مازاال 
إخوهتم  حذو  ليحذوا  يشبوا  أن  الصرب 

ووالدهم.
ما  «غالباً  (ماهر):  الشهيد  والدة  وتقول 
بَنَّ  سَ ْ حتَ الَ  (وَ اآلية  هذه  تستوقفه  كانت 
يَاء  أَحْ بَلْ  اتاً  وَ أَمْ  ِ اهللاّ بِيلِ  سَ يفِ  واْ  تِلُ قُ ينَ  الَّذِ
مبتغاه..  وجد  وكأنه   ( ونَ قُ زَ رْ يُ ِمْ  هبِّ رَ ندَ  عِ
لريزق  حياً  اإلنسان  يكون  كيف  وعرف 
الشهادة  فكرة  ذهنه  يف  ونَمتْ  موته،  بعد 

وأصبحتْ حلمه الوحيد».
الطفويل،  احللم  لتحقيق  الوقت  وحان 
عاد  لقد  الكفائي،  اجلهاد   فتو بعد  
مرفرفاً  بيتنا  إىل  مستبرشاً  يومها  يف  ولدي 
سأسميكِ  أبرشي  «أماه   : قائالً كالطري 
وأنال  حلمي  سأحقق  الشهيد؟!،  أم 

الشهادة».
واستدركت  الزمن،  من  لربهة  استوقفت 
هي  من  اجلبان  اإلرهايب  «فلينظر  قائلة: 
حتث  وكيف  األصيلة؟!،  العراقية  املرأة 
أرضهم  عن  للدفاع  وزوجها  ولدها 
مرجعيتها  ألمر  ممتثلة  وهي  ومقدساهتم 

العليا».
والدهم  مهمة  «كان  القول:  واستدركت 
ولداي  أما  للمجاهدين،  املعونات  نقل 
من  العديد  يف  فشاركا  وماهر)  (يارس 
اهلجومات وتركوا أثراً هلم يف حترير جرف 
والدفاع  سامراء  حترير  وتبعها  الصخر 
السالم)  (عليهام  العسكريني  مرقد  عن 
بيجي  يف  الدور  قضاء  ذلك  بعد  ومن 
«ال  قوهلا:  وتتابع  املناطق»،  من  وغريها 
أبطال  فيه  عاد  الذي  اليوم  ذلك  أنسى 
لواء عيل األكرب، منترصين بتحرير سامراء 
يل  قال  حينها  أحدهم،  كبدي  فلذة  وكان 
وجهه  عىل  مرتسمة  البهجة  وعالمات 
«أمي هل تعلمني من كان يف استقبالنا؟!، 
انه ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد 

دمة اإلمام  املهدي الكربالئي مع ثلة من خَ
استقبالنا  يف  كانوا  السالم)  (عليه  احلسني 
جباهنا  من  وقبلنا  الفرحة،  ومشاركتنا 

وبارك لنا عملنا وانتصاراتنا».
خاضوه  ما  غامر  اليوم  ذلك  أنساهم  وقد 
ال  بالنرص  وفرحتهم  طاحنة،  معارك  من 
توصف، وكان (ماهر) عند وداعه لنا يقبّل 
أم  مسامعي (سأسميكِ  ويردد عىل  رأيس 

الشهيد).. 
الشجاع.. يف  ولدي  مع  كان  وداع..  آخر 
(١٤٣٦هـ)  املبارك  رمضان  شهر  بداية 
هناك  وبقي  بيجي،  إىل  فيها  ذهب 
يومي  تواصل  عىل  كنا  يوماً  (عرشين) 
معه،  وطلبت منه ذات مرة أن يعود، إال 
أن  أمي  يا  : «هل ترضني  قائالً أجابني  انه 

يقولوا... ولدك جبان؟!».
رمضان  من  والعرشين  احلادي  ليلة  ويف 
كان اتصايل األخري به، كان فرحاً ألنه قتل 
داعشيا يرتبص هبم، وطلب مني أن أدعو 
استشهاد  ليلة  هي  الليلة  تلك  وكانت  له، 
أمري املؤمنني (عليه السالم) عندها ناجيت 
موالي األمري قائلة: «ولدي أمانةٌ عندك يا 

موالي».
خرب  وصلنا  حتى  دقائق  إال  هي  وما 
خالقها..  إىل  األمانة  فعادت  استشهاده 
األعداء  أذاق  أن  بعد  ولدي  واستشهد 

مرارة اهلزيمة واخلذالن.
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حشدنا



تحت الحديد هي استراحة االبطال في ظهيرة 
سجدة ابطال الحشد من أرض بشير المحررةتصل درجة حرارتها نصف درجة الغليان

لم تقف اكفهم من التوجه للسماء ولم تستتر  كلمات 
الرجاء للظفر باالعداء .. «هجوم ودعاء»

شهامة واصرار 
على انقاذ صاحبه  

ُهم ِ· در¶

لم يفارق مكانه وجعل 
من علبة الكارتون 

واقيا شمسيا
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اخترتُ احلياةَ

العنُف ا�سري¶
 ضد الطفل وآثاره

بناء  يف  األوىل  اللبنة  األرسة  تعدُّ 
شخصية الطفل وتطورها فلها الدور 
األكرب يف نشأته ويف تشكيل سلوكياته 
إنام  فالطفل  حياته  مراحل  خمتلف  يف 
هو نتاج هذه األرسة التي يقيض معها 
سلوك  وأي  حياته  مراحل  معظم 
نتاج  احلقيقة  يف  هو  إنام  عنه  يصدر 
النفس،  علامء  ف  يعرّ األرسة،  لتلك 
استخدام   » بأنه  األرسي  العنف 
أفراد األرسة ضد  احد  قبل  القوة من 
شخص آخر فيها لإلكراه أو اإلجبار 
لتحقيق مطالب أو لإلذالل والعقاب 
القوة  التوتر وإظهار  أو للتخلص من 
البعض  فه  ويعرّ ص٢٨)،  (القييس 
مؤملة  شخصية  «خربة  انه  عىل  اآلخر 
بافتقاد  شعوره  نتيجة  الفرد  يعيشها 
جانب  من  واالهتامم  واحلب  التقبل 
ذلك  عىل  يرتتب  بحيث  اآلخرين، 

اجتامعية  عالقات  إقامة  عن  العجز 
والصداقة  واملودة  باأللفة  مشبعة 

احلميمة..
رغم  وحيد  انه  الفرد  يشعر  وبالتايل 
انه حماط باآلخرين، وللعنف األرسي 
األرسة  كيان  هتديد  يف  كبري  دور 
الزوجني  بني  حيدث  الذي  فالعنف 
حيث  األبناء  حياة  عىل  سلبا  ينعكس 
داخل  والعنف  التفرقة  مشاعر  أن 
عىل  سلباً  تنعكس  األرسة  حميط 
حياهتم املستقبلية، (العتوم، علم نفس 

اجلامعة، ص٢٢٠).
املشكالت  من  يعاين  الذي  والطفل 
يكون  أن  يتوقع  أرسته  حميط  داخل 
عنيفا عند كربه ألن األرسة هي مالذ 
من  للعنف  يتعرض  فعندما  الطفل 
سيشعر  باستمرار  واإلخوة  الوالدين 
نموه  متطلبات  وتصبح  باالضطراب 

األرسي  العنف  يكون  وقد  متعثرة، 
مقصودا واعيا ويشمل مجيع املامرسات 
بالرضب  املتمثلة  كالقسوة  العدوانية 
قد  أو  للطفل،  والتخويف  واحلرمان 
يكون عنفا غري مقصود والذي يتمثل 
عن  اخلارجة  والترصفات  باهلياج 
املعايري، (الدرويش، العنف األرسي، 

ص١).
يف  التمييز  عن  االبتعاد  من  البد  وهنا 
الرتكيز  ورضورة  األبناء  بني  املعاملة 
االجتامعيني  االختصاصيني  دور  عىل 
الطالب  مشاكل  لتفهم  املدارس  يف 
وحماولة  العنف  من  يعانون  الذين 
اإلرشادية  الربامج  عن  فضال  حلها 
التي تقدم لألرسة وحتث أفرادها عىل 
مع  تعاملهم  يف  العنف  عن  االبتعاد 

األبناء.
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لحياة افضل



السلوكية  العادات  أحد  هو  الكذبُ 
ضمن  عمومه  يف  يصنّف  والذي 

(العادات السيئة).
أو  (الدفاعية)  السلوكيات  أحد  هو 
(اهلروبيّة).. التي يلجأ الطفل عادة هلا، 
ا دفاعاً عن نفسه أو هروباً من واقع أو  إمّ

من عقوبة.
فالكذب سلوك ( مكتسب ).. بمعنى 
البيئة  من  ويكتسبه  مه  يتعلّ الطفل  أن 
األثر   يف  وجاء  فيها،  نشأ  التي  والرتبية 
لقٍ إالَّ الكذبَ  (املؤمنُ يُطبعُ عىل كلِّ خُ

.( واخليانةَ

وأهم أسباب الكذب عند الطفل:
أو  بالرضب  الرتبية،  يف  القسوة   –
الطفل  يدفع  مما  ذلك  نحو  أو  التحقري 

إىل أن يقول غري احلقيقة.

أمه   ير فهو  الكذب،  عىل  الرتبية   –
ولو كذبات يف  تكذب، وأبوه يكذب، 
أمور يسرية قد ال نلقي هلا باالً غري أن 

الطفل ينطبع عنده املوقف فيحاكيه.
عن  الطفل،  عند  املعريف  اخلواء   –
الدنيا  يف  وعاقبته  الكذب  خطورة 

واآلخرة.
ويف  دفاعيا)  (خطا  ل  تشكّ املعرفة  دائام 
حسب  بنائيا) عىل  (خطا  الوقت  نفس 

الظرف واملوقف.
واملادي واإلمهال  العاطفي  – احلرمان 
أمام  السيام  للكذب  الطفل  يضطر 
الشعور  دائرة  من  ليخرج  فقط  أقرانه 
ليس  بام   ( التشبّع   ) دائرة  إىل  باحلرمان 
هذا  ليقاوم  فقط   .. فيه  ليس  أو  عنده 

احلرمان الواقعي .

وحني نتمنّى من أبنائنا أن ال يكذبوا 
علينا:

وثقة،  باحرتام  نعاملهم  أن  يُفرتض   –
والريبة  الشك  أسلوب  عن  ونبتعد 

واألسئلة التي تثري عندهم املراوغة.
زهم عىل الصدق. –  أن ننشئهم ونحفّ

املعاتبة،  أسلوب  عن  نبتعد  أن   –
والرضب إىل أسلوب توضيح اخلطأ .

دق. – الرتبية بالقوة عىل الصّ
القصة  خالل  من  املثىل  الرتبية   –

اهلادفة.
الدنيا  يف  الكذب  خطورة  توضيح   –

واآلخرة.

– الدعاء ألطفالنا بالصالح.

مهاراٌت
لحمايِة أبنائنا من الكذب 
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سيعي  موته،  حلظة  اإلنــســان  تأملَ  لو 
فاملسلمون  البايل،  جسده  عن  قلقه  عدم 
سيقومون بالواجب، جيردونه من مالبسه 
يغسلونه، يكفنوه، وخيرجونه من بيته إىل 

مسكنه اجلديد، (القرب)!!..
بل  جنازته  لتشييع  الكثريون  وسيأيت 
دفنه،  ألجل  أعامله  منهم  الكثري  سيلغي 
يف  يفكر  مل  منهم  الكثري  يــكــون  ــد  وق

نصيحته يوما..
أغراضه سيتم التخلص منها: (مفاتيحه، 
وان  مالبسه)،  أحذيته،  حقيبته،  كتبه، 
هبا  يتصدقون  فسوف  موفقني  أهله  كان 
وال  عليه!  حتزن  ولن  مل  فالدنيا  لتنفعه، 
ووظيفته  سيستمر،  واالقتصاد  العامل 
سيأيت غريه ليقوم هبا.. وأمواله ستذهب 

حالال للورثة!!.
النقري  عــن  سيحاسب  ــذي  ال هــو  بينام 

والقطمري!!

واحلزن عليه سيكون ثالثة أنواع:
سطحيا  يعرفونه  الذين  الناس   .١

سيقولون عنه مسكني!
ساعات  سيحزنون  أصدقاؤه   .٢
مشاغلهم  إىل  ــودون  ــع ي ثــم  أيــامــا  أو 

وضحكاهتم!
عند  بيته،  يف  العميق  احلــزن   .٣
أو  شهر  أو   أسبوعان  أو  أسبوع  أهله، 

شهران أو حتى سنة؟
ــف  ــي ـــم ســيــضــعــونــه يف أرش ث ومــــن 

الذكريات!
الــنــاس»،  بــني  قصته  «انتهت  وهــكــذا 
وبدأت قصته مع احلقيقة وهي اآلخرة!!، 
والصحة  ــال  وامل املجد  عنه  زال  فلقد 
ــــارقَ الــــدور والــقــصــور  والـــولـــد، وف
وبدأت  واألحباب؟،  واألبناء  والزوجة 
اعدَّ  ماذا  السؤال:  وبدأ  احلقيقية،  احلياة 

لقربه وآخرته؟
هذه احلقيقة حتتاج إىل تأمل؟

وتتطلب احلرص عىل الفروض والنوافل 
وخبيئة  الليل،  وصــالة  الــرس  وصدقة 

عمل صالح لعلك تنجو.
للدنيا  لو رجع  الصدقة  امليت  ملاذا خيتار 
م  نَاكُ قْ زَ ا رَ وا مِن مَّ قُ أَنفِ {وَ كام قال تعاىل: 
ولَ  يَقُ فَ تُ  َــوْ املْ مُ  كُ دَ أَحَ  َ أْيتِ يَ أَن  بْلِ  قَ ن  مِّ
قَ  دَّ أَصَّ يبٍ فَ رِ لٍ قَ نِي إِىلَ أَجَ تَ رْ الَ أَخَّ بِّ لَوْ رَ
}، (املنافقون/١٠)،  ِنيَ احلِ نَ الصَّ ن مِّ أَكُ وَ
ونَ  لِحُ ُفْ مُ املْ ئِكَ هُ لَ وْ أُ هُ فَ ينُ ازِ وَ لَتْ مَ قُ ن ثَ مَ فَ

{املؤمنون/١٠٢}  
ونَ  اعُ رَ مْ  هِ دِ هْ عَ وَ ِمْ  انَاهتِ مَ َ ألِ مْ  هُ ينَ  الَّذِ وَ
ــىلَ  عَ ــمْ  هُ يـــنَ  ـــذِ الَّ ــون/٨} وَ ــن ــؤم {امل
{املؤمنون/٩}  ــونَ  ــافِــظُ َ حيُ ِــمْ  اهتِ ــوَ ــلَ صَ
{املؤمنون/١٠}  ثُونَ  ارِ الْوَ مُ  هُ ئِكَ  لَ وْ أُ

ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ سَ هُ وْ دَ رْ ثُونَ الْفِ ينَ يَرِ الَّذِ
بٍ بِامَ  زْ لُّ حِ ا كُ رً بُ مْ زُ نَهُ يْ م بَ هُ رَ وا أَمْ عُ طَّ تَقَ فَ
مْ  هُ رْ ذَ ونَ {املؤمنون/٥٣} فَ حُ رِ ِمْ فَ هيْ لَدَ

. نيٍ تَّى حِ ِمْ حَ هتِ رَ مْ يفِ غَ

(وذِكْر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) 
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إنجاح  يف  بارزا  دورا  للمثقفِ  إنّ 
املتطلبات احلياتية والتي تعمل بدورها 
والثقايف  الفكري  الوعي   نرش  عىل 
بكافة أدواره، ولكن ولألسف الشديد 
شاهدنا بالفرتة االخرية ، وجود ثقافات 
واجتاهات   برؤ األخذ  الوحيد  مهها 
ندرجها  أن  يمكن  ال  خاصة  وخطوط 
األخذ  ولعل  مثقف،  مسمى  حتت 
الثقافة جيد أن  بنظر االعتبار أساسيات 
عليها  يستقر  أن  جيب  التي  املحورية  
اإلنسان هي حمورية ثقافة اخلري أي ثقافة 
البقاء والتي بدورها موجودة ومعمول 
ألساسيات  املمنهجة  األطر  ضمن  هبا 
العمل الواقعي الناشئ من عمل العقل 
الثقايف نفسه ولكن بعد هذه التصورات 
بالتآكل  أخذت  الثقافة  هذه  أن  نجد 
ركنت  ألهنا  وذلك  خمتلفة  فرتات  ويف 
عىل جانب  وحلت حملها ثقافة جديدة 

لعلها اقل أمهية أو قل ال أمهية هلا وهي 
ثقافة متهاوية تذهب مع الريح وتنتهي، 
ضمن  الثقافية  للتجربة  الراصد  فعىل 
التي  اخلاصة  األطر  حيدد  أن  حراك 
املحددات  جيد  أن  خالهلا  من  يمكن 
وعىل  األفكار  إنشاء  عىل  يعمل  وان 
لالستمرارية  الثقافة  وإخضاع  التجربة 
سنجد  عندها  متقطعة  تكون  ال  أن  أي 
أن يف املجتمع ثقافتني ثقافة البقاء وهي 
من  تأثريا  أكثر  وكذلك  وقعا   األقو
مع  الذاهبة  أو  الريح  ثقافة  من  غريها 
رخوية  الشديد  ولألسف  ألهنا  الريح 
مهلهلة ال يمكن أن جتد هلا مدخال وال 
جتدي  ال   ) قوسني  بني  أهنا  أي  خمرجا 
نفعا ) ونشاهد اآلن أن أكثر هؤالء وقد 
للثقافة  أساسا  وأسسوا  املوجة  ركبوا 
فكرا  وال  نفعا  حتصد  ال  التي  الثانية 
ذاهبة كام وسيذهب  وال علام وإنام هي 

املثقف  أن  يعرفون  ال  ألهنم  رجاهلا 
منكرسة  والمرآة  خمدشا  إطارا  ليس 
بثقافته  مألها  بيضاء  صفحة  هو  وإنام 
بخطوط واضحة غري بيانية وال حمورية 
للعيان(  واضحة  وهي  مستقيمة  وإنام 
كوضوح الشمس يف رابعة النهار) إذن 
التأسيس هو الذي أوقعنا يف أن ننترص 
تقرع  نجعلها  وان  الثقافات  هذه  ملثل 
التغافل  ملاذا  نعلم  نيام ال  أبوابنا ونحن 
واألخذ  املركونة  ثقافتنا  مستقبل  عن 
بثقافات سيأيت يوم وتذهب مع الريح، 
فثقافة القرآن هي الباقية وثقافة الرسالة 
وأهل البيت  ( عليهم السالم ) ستبقى 
تنترش يف كل ذرة بالريح لتصل نسائمها 
ثقافة  معنى  ويعي  يفهم  إنسان  كل  إىل 
واحلسيني  الوجود  املحمدي  اإلسالم 

البقاء.
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عباس  الشاب  استطاع  وعزيمته  بإرصاره 
كبري   وزن  من  التخلص  من  احلسناوي  حممد 
من  شهرا  عرش  احد  يف  كيلوغراما    ١٧٣
طبيب!  أي  إىل  الرجوع  دون  القايس  الرجيم 
قصة  املسلمة»  «العائلة  جملة  مراسل  تابع  لذا 
هذا اإلرصار لشاب عانى من زيادة وزنه غري 

الطبيعي وكيفية ختلصه منه..
مواليد  من  احلسناوي  حممد  عباس  الشاب 
كربالء ١٩٨٤ يقطن يف حي التحدي ويعمل 
احلركة  يف  رسعة  منه  تتطلب  ما  حرة،  أعامال 
وحيوية يف التنقل خالف ما كان عليه، حيث 
كان يزن ١٧٣ كيلوغراما، ويبدأ برسد قصته 
رمضان  شهر  يف  األيام  من  يوم  «يف  قائال: 
وجبة  لتناول  ذهبنا  املايض  للعام  املبارك 
بالدهن  (باقالء  املفضلة  واكلتي  السحور 
احلر)، وبعد تناول هذه الوجبة أصبت بحالة 
املستشفى  إىل  ونقلت  الدم  لضغط  ارتفاع 
وتدهورت حالتي الصحية بسبب اإلكثار من 
تناول الطعام، ومنها بدأت العمل عىل إنقاص 
وزين  وبدأت اللحظة ملشوار قاس يف برنامج 

التنحيف»..
ويتابع احلسناوي حديثه عن املشاهد املزعجة 
بصعوبة  أحترك  «كنت  ذاكرته  جترتها  التي 
الكبرية  الزيادة  بسبب  بصعوبة  وأتنفس 
املالبس  ارتداء  من  أعاين  وكنت  وزين،  يف 

وصعوبة اقتنائها ألهنا أحجام خاصة».
وزين  إنقاص  يف  أبادر  أن  يبّ  جديرا  وكان 
رصا عىل ذلك  فاستعنت باهللا وتوكلت عليه مُ
نتائج  عىل  باحلصول  وإيامن  وبعزيمة  األمر، 

طيبة وصل وزين إىل ٩٨ كيلو غراما..
تناول  عن  وامتناعه  غذائه  تنظيم  إىل  ويشري 
وأي  احلمراء  واللحوم  األبيض  واخلبز  الرز 

أو دسم وكذلك  فيه دهن  طعام 
احللويات واملرطبات..

بادر  بل  االمتناع  يكتف هبذا  ومل 
بمامرسة الرياضة اليومية يف قاعة 
اخذ  واحد  شهر  ملدة  رياضية 
وبرناجما  للتامرين  برامج  خالله 
غذائيا.. فكان يتناول يف الصباح  
أو  خبز  بال  فقط  البيض  بياض 

قليل..  بسكر  الشاي  من  كوب  مع  صمون 
السلطة  مع  دجاج  صدر  يتناول  الغداء  ويف 
السلطة  العشاء  يتناول يف  فيام  واخلرضوات.. 
والكرفس  واللهانة  والطامطم  اخليار  من 
والبصل والليمون احلامض ويف بعض املرات 
يتناول معها فاكهة.. حتى ال يعاين من ضعف 
حاد وليكون إنقاص الوزن بمرحلة متدرجة.. 

الفتا إىل انه شعر براحة كبرية فيام بعد..
يف  غراما  كيلو   ٢٢ حوايل  خرسَ  انه  ويوضح 
ويف   ، ١٥١كغم  وزنه  فأصبح  األول  الشهر 
الشهر  يف  ثم   ،١٤١ وزنه  صار  الثاين  الشهر 
الشهر  ويف  ١٣٥كغم،  وزنه  كان  الثالث 
القاعة  ودخل  ١٢٧كغم،  وزنه  أصبح  الرابع 
خالل  كغم   ١٧ بمقدار  وزنه  فقل  الرياضية 

شهر واحد فقط..
الصحية  احلالة  ملوضوع  بالنسبة   : ويضيف   
من  والكثري  أهيل  نصحني  األطباء  ومراجعة 
الستشارهتم  األطباء  بمراجعة  األصدقاء 
بأنني  أخربهتم  ولكني  الوزن  إنقاص  حول 
أنني  الوزن حيث  إنقاص  لدي خربة يف جمال 
قاسيا  نظاما  جربت  قد  كنت  سابقة  فرتة  يف 
نوع  عندي  فأصبح  الوزن  وإنقاص  للرجييم 
يبعد  غذائي  نظام  اعتامد  كيفية  يف  اخلربة  من 
الضعف  أو  الضغط  هبوط  من  املعاناة  عني 

احلاد وغريها..
سمنه  عن  وينوه 
منذ  التدرجيي 
من  العارشة  سن 
عام  ويف  عمره، 
أخي  جاء   ٢٠٠٤
العراق  خارج  من 
ونصحني بمراجعة 
األطباء فراجعت احدهم واخربين بان حالتي 
عندي  وان  احلال  هذا  عىل  بقيت  إن  خطرة 
وأعطاين  الدرقية  الغدة  هورمونات  يف  زيادة 
فرتة  بعد  وحللت  عليها  استمريت  حبوبا 
مني،  زالت  قد  اهلورمونات  زيادة  بان  فتبني 
زيادة  يف  سببا  كان  بكثرة  الطعام  تناول  لكن 

..وزين مرة أخر
ويقول احلسناوي بعد النتيجة التي وصلت هلا 
أن  يف وزن ٩٧ كيلو غراما أصبح بمقدوري 
التي  الثياب  اقتني  وان  أسهل،  بصورة  أتنقل 
أحبها.. يف ذات الوقت يعرب عن حزنه عىل ما 
فاته من سنني كان منشغال خالهلا يف دسومة 

األطعمة وحلوياهتا، رغم نصح اجلميع..
مع ضحكاته فيام وصل إليه خيربنا انه كان يصربّ 
نفسه ويعاجلها بقناعته وإرصاره وعزيمته فيام 
جهد  بعد  استطاع  وبالفعل  يكون،  أن  ينبغي 
اليوم  يستطيع  طبيعيا  شخصا  يكون  أن  كبري 
يف  زمالئه  مع  واالنطالق  القدم  كرة  ممارسة 
الفريق لتسجيل األهداف بعدما سجل أهدافا 

كبرية يف خرسان الوزن الزائد..
ويف ختام لقائه توجه بالنصيحة لكل من يعاين 
ل لتهنأ  من السمنة قائال:  «ال تعش لتأكل بل كُ

بالعيش».

شاب كربالئي يصبح نحيفا 
دون الرجوع لÂطباء!!  
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حوارات




سنة  ولدت  اجلنسية   إيرانية  هاشمي  سحرُ 
١٩٦٨ ورحلت عن إيران سنة ١٩٨٠ عقب 
انجلرتا،  إىل  العراقية  اإليرانية  احلرب  اندالع 
القانون  ودرست  اإلنجليزية  وتعلمت 
لفرتة طويلة  ليس  املحاماة ولكن  وعملت يف 
آخر  عمل  عن  البحث  يف  بدأت  ذلك  وبعد 
ملده مخسة أشهر، ولكن دون جدو فقررت 
السفر إىل أخيها «بوبى» يف أمريكا الذي يعمل 
هي  وبينام  نيويورك،  بنوك  احد  يف  كمستشار 
جال  اللذيذ  والكيك  قهوهتا  تنتظر  جالسة 
القهوة  هذه  إىل  مشتاقة  هي  كم  بخاطرها 
يف  تفتقدها  هي  وكم  اللذيذة  األمريكية 
انجلرتا  يف  القهوة  هذه  جتد  ال  ملاذا  انجلرتا 
وعصفت الفكرة داخل رأس سحر وعرضتها 
استشعار  حاسة  لديه  كان  الذي  أخيها  عىل 
وعرض  عليه  وشجعها  الناجحة  للمشاريع 
لندن  إىل  سحر  وعادت  مشاركته  عليها 
وقضت وقتا طويال يف دراسة املرشوع وقرأت 
تبحث  وظلت  املشاريع  إدارة  كيفية  يف  كثرياً 
ملاذا  املذاق  سيئة  انجلرتا  يف  القهوة  قدم  تُ ملاذا 
مؤسسة   ١٩ عىل  فكرهتا  وعرضت  تتطور  ال 
كانت  الفكرة  ألن   جدو دون  ولكن  متويل 
مل  ولكنها  جمنونة  فكره  تعترب  الوقت  ذلك  يف 
تيأس وواصلت البحث عن متويل ويف النهاية 
اإلنجليزية  والصناعة  التجارة  وزارة  وافقت 

يف إقراضها ٧٥ ألف جنيه إسرتليني. 
افتتاح أول مقهى يف عام ١٩٩٥ وكان  وكان 
قوية  بداية  وكانت  القهوة  مجهورية  مقهى 
استطاعوا من خالهلا تقديم أكثر من ١٠ أنواع 

قهوة منها بالعسل و منها بالبندق ومنها ذات 
بالقرفة  ومنها  املوكا  بطعم  ومنها  كثيف  زبد 
فقد  صعبة,  البداية  كانت  ذلك  رغم  ولكن 
يُنظر ألصحاب املقهى بعني االستغراب  كان 
اجليدة  العاملة  عىل  احلصول  صعوبة  وأيضا 
واألصعب احلفاظ عليها.. لكنهام مل يفكرا يف 
تسويقية  محلة  عمل  يف  ا  فكرّ بل  االنسحاب، 
دعائية والتعاقد مع رشكة متخصصة وجاءت 
ديسمرب  ويف  اإلجيابية  من  ببعض  احلملة 
١٩٩٦ كان افتتاح الفرع الثاين يف وسط لندن 
مما دفعهم لتحويل الرشكة إىل مسامهة وطرح 
بمبلغ  عليهم  هذا  وعاد  البورصة  يف  األسهم 
يف  ساعد  مما  إسرتليني..  جنيه  مليون   ٨٫٥

تم   ٢٠٠٠ سنة  ويف   املرشوع   ونرش  توسيع 
عليهم  عاد  والذي  األسهم  من  مزيد  طرح 
تم  الذي  املبلغ  اسرتليني،  جنية  مليون   ٢٠ بـ 
توظيفه يف فتح ٤٢ فرعا جديدا ليصبح إمجايل 
عدد املقاهي إىل ٨٢ مقهى يعمل فيها أكثر من 

٨٠٠ موظف.
اإلدارة  وأخوها  سحر  تركت  الوقت  ومع 
ملديري الفروع واكتفت سحر باإلرشاف عىل 
عن  متاما  سحر  تنحت   ٢٠٠١ ويف  اجلودة، 
حوايل  عائدها  كان  التي  للجمهورية  اإلدارة 
وتفرغت  سنوياً  إسرتليني  جنيه  مليون   ٣٠
أكثر  ضمن  من  سحر  اختيار  تم  للكتابة.. 

١٠٠ شخصية أثرت يف املجتمع اإلنجليزي.

قصُص النجاِح: سحر هاشمي 

مؤسسة جمهورية القهوة

شبابية
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الكرادةجرح العراق
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كوميك



االفتتاحكلمة الرس لعدد السابق  

امرر قلمك عىل مربعات الكلامت الواردة يف اعاله
ورتب من احلروف الباقية كلمة الرس املكونة من (٥) حروف حلجر كريم ورد ذكره 

ساعي الربيد ايام زمان كان يوصل الرسائل (املكاتيب) اىل يف القرآن الكريم 
اصحاهبا مستعمال دراجته اهلوائية..

بغدادي وجَد 
من إقامته 

ُسلما يدور 
حول نخلتِه ما 

يساعده في  
ادامة نظافتها 

و االستمتاع 
بقطف تمرها 
متى ما شاء.. 

يموتُ مريضكم عىل يدِّ طبيب نجح بالغش
وتنهار بيوتكم عىل يدِّ مهندس نجح بالغش

وخترسون أموالكم عىل يدِّ حماسبٍ نجح بالغش
ويتفشى اجلهل يف عقول أبنائكم عىل يدِّ معلمٍ نجح بالغش

فغياب األمانة والفضيلة واملسؤولية املهنية واهنيار العلم،
  كل ذلك يساوي اهنيار األمة

ساعي البريد

حزورة   رياضية

من صورِ  الواقع
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