
20
12


12

26



ا

ا


ا





2

01
6

ا
اا

14

37
ا
ا


ا





ا
ا


عباس يوسفي
مخرج ومصمم ومونتير 

يطمح للعالمية   




ا�شراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم
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عمار الخالدي

حسن خليفة

حسنين الشرشاحي

ا�شراف اللغوي
عباس   الصباغ

االرشيف
محمد حمزة

ليث النصراوي

التصميم
منتظر التميمي

حسنين الشالجي

علي المشرفاوي

الخطاط 
سرحان الخفاجي

التنضيد االلكتروني
حيدرعدنان







قد تكونُ هنالك مشكلة مع والدك او والدتك 
واملشكلة هي متردك عىل ما يريدون منك معتربا 
نصيحة  غري  من  الترصف  عىل  قادرا  نفسك 
بالرغم من انك حتب والديك ولكن بسبب هذه 
النزوة تترصف ترصفا امحقا ، وقد تأخذ جانب 

االنطواء والزعل معتقدا بانك عىل حق .
ما  حدث  الزعل  فرتة  يف  انك  لو  قليال  فكر 
الحيمد عقباه الحد والديك فانك ستندم عىل 
زعلك، اما ان اقول لك عندما تكرب ستندم هذا 
حيتاج اىل سنوات، ولكن فكر يف حلظة زعلك لو 
فقدت والدك سيكون تفكريك ان والدك رحل 
وهو غاضب عليك، وحقيقة ال يغضب الوالد 

من ابنه ولكن يتأمل عندما ال يسمع نصيحته.
وجود  األبناءباستثامر  تنتصح  املجلة  ارسة 
ّهم ورضاهم حتى تنالوا الدنيا  آبائهم معهم لربِ

واالخرة.


يا ولدي فكر جيدا







 









قالُ من شب عىل يشء شاب عليه، وهذا ال ينطبق عىل أمور كثرية يف تربية  وكام يُ
طئ ابنهم بأنه سيتعلم عندما  األبناء ، فالبعض من أولياء األمور يعتقدون عندما خيُ
نبَّه ويُربَّ عىل الصحيح  يكرب ويرتك اخلطأ، هذا أمر يصل اىل حد اخلطورة إن مل يُ
مد عقباه، نعم هنالك أمور  فالبعض من األخطاء تستفحل وقد تصل اىل ما ال حيُ
بسيطة إن اخطأ فيها الطفل فانه بالفطرة سيعلم إهنا خطأ عندما يكرب ألنه سوف 
ال يشاهد من يقدم عىل ترصفه هذا، أما الترصفات التي تروض النفس عىل اخلطأ 
والعناد والتمسك بام يريد مهام كان اليشء فانه سيرتك أثرا سلبيا عىل تربية العائلة، 
الطفل عندما  م  يعلّ البالغ أن  العقالء األب األم االبن  أفراد األرسة  وهنا دور كل 
مه تعليام تربويا وان مل ينفع فالرضب املعتدل مطلوب وليس  يرتكب هكذا خطأ ويعلّ

الرضب املربح االنتقامي فانه ال يولد أال كآبة النفس أو عنادها.  



املوقع عىل شبكة االنرتنيت 

wwwahrarimamhussaincom

الربيد اإللكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء/ العتبة احلسينية املقدسة

قسم االعالم - شعبة النرش

٠٧٨٠١١١٢٦٥١ - ٠٧٧١٧٩٦٤٦٤٠

احَذُروا التهاوَن

قالوا في الحسين (عليه السالم)

، التحق باجليش األمريكي وهو يف سن ١٦ سنة وعمل يف جريدة  امريكيٌ مسيحيٌ
وسان  كرونيكل،  فرانسيسكو  وسان  بوست  نيويورك  جريدة  ثم  الدفاع  وزارة 
فرانسسكو اكزامينر، وصحف اخر يتخذ لنفسه اسام صحفيا هو مايك ميلوي ثم 

استقال من العمل الصحفي.
 قال يف احلسني (عليه السالم) 

تأبى النفوس احلرة والعادلة من اخلضوع أمام قو الظلم والفساد ، وعظمة احلسني 
 وشهامته تكمن وراء هذا، يرسين أن اشرتك ولو بعد ميض ١٣٠٠ عام يف ذكر
هذا العظيم الذي امتلك العظمة والشهامة فقاوم الظلم والفساد بروح تتسم باحلرية 

والعدالة فافد نفسه العظيمة لتلك األهداف العالية

لويس بويد (١٣٤٥ – ١٤٢٨)

رئيس التحرير
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حوارات فقهية

 الغسِل

مْ أصدقاءك ممن يبلغون سن التكليف ما سأرشحه لك بخصوص غسل  بدأ أيب بالكالم قائال: اسمع يا ولدي تعلمْ وعلّ
اجلنابة، وسمي باجلنابة هو خلروج السائل املنوي ألسباب متعددة سأجتاوزها، وأبدأ بالغسل. 

حسن: وانا كيل آذان صاغية تفضل يا أيب. قال أيب: الغسل قسامن: ارمتايس وترتيبي. 
- وما االرمتايس يا أيب؟

- أن تغمس جسدك باملاء دفعة واحدة ، هذه صور مبسطة ملعناه وسيتجىل لك مفهومه بصورة أعمق يف مرحلة أخرى .
- والرتتيبي؟

- أن تغسل متام رأسك ورقبتك وشيئا مما يتصل هبا من البدن أوال، وال تنَس غسل أذنيك (ما كان منهام ظاهرا دون 
الباطن) ثم تغسل جسمك مبتدئا بجانبك األيمن وبعض مما يتصل به من الرقبة وبعض من اجلانب األيرس، ثم تثني 
فتغسل جانبك األيرس وشيئا مما يتصل به من الرقبة وشيئا من اجلانب األيمن. وجيوز أن تغسل البدن بعد الرأس والرقبة 

دفعة واحدة وال تقسمه إىل أيمن وأيرس.
- وهل للغسل من رشوط؟

- نعم يشرتط فيه ما اشرتط يف الوضوء من النية، وطهارة املاء وإباحته وإطالقه، وطهارة أعضاء اجلسد، وترتيب غسل 
األعضاء، وأن يبارش املغتسل غسله بنفسه إن أمكنه وأن ال يكون هناك مانع من استعامل املاء رشعا كاملرض (راجع 

حوارية الوضوء). ولكنه خيتلف عن الوضوء يف أمرين أود أن تركز عليهام:
- وما مها؟

- األول: ال يشرتط يف غسل كل عضو هنا أن يكون غسله من األعىل إىل األسفل كام كان يف الوضوء. الثاين: ال يشرتط 
يف الغسل املواالة والتتابع كام كان يف الوضوء، فيمكنك أن تغسل الرأس والرقبة، ثم تغسل بقية جسدك بعد فرتة حتى 
لو جف رأسك، كام أنك يف الوضوء حني تغسل وجهك ومتر عىل شعر حاجبيك مثال تغسل ظاهرمها، وحني متسح 
رأسك متسح ظاهر الشعر منه، بينام جيب يف الغسل أن توصل املاء إىل برشة الرأس، وكذلك يف شعر احلاجبني والشارب 

واللحية، ثم إنه.
- ثم ماذا؟

- ثم إن غسل اجلنابة يغني عن الوضوء..
- معنى هذا أين إذا اغتسلت للصالة فال أتوضأ بعد الغسل.

- نعم، تصيل بغسلك رأسا بال وضوء، كام أنه إذا اجتمعت عليك أغسال متعددة كغسل اجلنابة واجلمعة مثال جاز لك 
أن تغتسل غسال واحدا بقصد اجلميع ولك أن تنوي خصوص غسل اجلنابة فيغنيك عن غريه [نعم يف خصوص غسل 

اجلمعة ال بد من نيته ولو إمجاال فال يغني عنه غسل آخر].

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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أن  يرى  الرجال  أو  النساء  من  البعضُ 
يرتتب  وال  بسيطة  الترصفات  بعض 
بأهنا  علموا  وان  حتى  سلبي  اثر  عليها 
ولكن  اآلخر،  الطرف  يريد  ما  بخالف 
يف بعض األحيان هكذا ترصفات تؤدي 
نعم  الزوجني،  بني  العالقات  تعكري  اىل 
تكرارها  ولكن  الطالق  اىل  التصل  إهنا 
كئيبة،  العمر  من  أيام  انقضاء  اىل  يؤدي 
ومثل هذه احلالة يتحدث الزوج ميثم .م 

.ع عن وضعيته مع زوجته فيقول:
عندما انتقلت انا وزوجتي وطفيلّ اىل بيتنا 
ومستلزمات  دد  عُ برشاء  قمت  اجلديد 
البيت منها  مهمة استفيد منها يف صيانة 
املسحاة،  الفلور،  الدريل،  املطرقة،  مثال 
مستلزمات  املفالت،  أنواع  الباليس، 
املائية،  للمجاري  وأخرى  كهربائية 
ما  بإصالح  أقوم  ما  كثريا  أنني  حيث 
البيت وهو أفضلمن استئجار  يعطل يف 

عامل لذلك.
بطلب  يقوم  اجلار  بعض  أن  املشكلة 
ما  زوجتي  فتعطيهم  األدوات،  هذه 
يريدون واملشكلة أن البعض ال يعيدون 

وفيه  ما طلب  يعيد  وبعضهم  ما طلبوا، 
يعيد  عندما  والبعض  كرس،  أو  عطل 
مكاهنا  يف  زوجتي  تضعها  ال  احلاجة 
منها  ما  احتاج شيئا  املخصص، وعندما 
ال أجدها فتقول يل إما عند اجلريان أوإهنا 
وهنا  وضعتْها،  أين  تعلم  ال  أو  كرست 
أبدا بلومها ومعاتبتها عتبا شديدا، لعدم 
اهتاممها هبذه األدوات، صحيح أن طبع 
منها  يطلب  شخص  أي  ترد  ال  زوجتي 
حاجة وهي قادرة عليها ولكن ليس اىل 
فائق  مع  اجلار  بعض  فهنالك  احلد  هذا 
استعاروه،  بام  هيتمون  ال  هلم  احرتامي 
مرة  اخلطأ  تكرار  الصحيح  من  فليس 
اخرى معهم، هذه األمور تؤدي اىل جو 
كئيب يف العائلة وقد يستمر أياما وحتى 
عاد املياه اىل جمارهيا، ودائام  شهرا اىل أن تُ

تتكرر هذه الترصفات.
الزوجني  بني  املتبادل  االحرتام  املجلة: 
هو  االحرتام  أوجه  بني  ومن  رضوري 
وعىل  احدمها،  به  يويص  بام  االلتزام 
الزوجة أن تلتزم بام يريد زوجها وتعتذر 
من  احد  طلب  ما  إذا  كانت  حجة  بأي 

يرىض  ال  التي  األدوات  هذه  جرياهنا 
من  االعتذار  ويكون  بإعارهتا،  زوجها 
وإذا  حمرج،  وغري  لطيف  بشكل  اجلار 
األمور  هلذه  هيتم  ال  جار  هنالك  كان 
ثالث  طرف  هنالك  يكون  أن  فيفضل 
غري  بطريقة  اجلار  هلذا  النصيحة  ليبدي 
مبارشة، مثال نصيحته برضورة االهتامم 
ألهنا  استخدامها  عند  الغري  بمتعلقات 
وإذا  أخذناها،  كام  إعادهتا  وجيب  أمانة 
فيمكن  النصيحة  هذه  بنتيجة  تأت  مل 
الزوج  يضع  أوأن  التورية  استخدام 
فإذا  عليه  ويقفل  صندوق  يف  أدواته 
أو  هلم  الزوجة  تعتذر  حاجة  طلبوا  ما 
عند  يريدون  ما  يطلبوا  أن  منهم  تطلب 

تواجد زوجها.
يف  تضع  أن  جيب  اجلار  عزيزي  وانت 
حساباتك ما ينفعك يف بيتك فان تكرار 
توفر  فإماأن  سليم  غري  أمر  الطلب 
تطلب  بام  تعتني  او  حتتاج  ما  لنفسك 
وتعيده حال االنتهاء منه حتى ال تسبب 

أي إشكاالت مع جارك.  
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ذوي  من  الطلبة  من  رشحية  هنالَك 
االحتياجات اخلاصة (العوق اجلسدي) 
أي (الشلل أو فقدان احد األطراف، أو 
وصعوبة  الكساح  مثل  الوالدي  التشوه 
حق  هلا  الرشحية  هذه  احلركة)  أو  املسري 
بل  احلق  هذا  لغريها   مثلام  التعليم  يف 
تكون  قد  مواهب  من  فيهم  يكون  قد 
أفضل من السليم، ولكن هؤالء السيام 
األطفال قد يعانون من صعوبة التحرك 
النفيس  التآلف  أو  العادية  املدارس  يف 

فالبعض  السليمني،  األطفال  بقية  مع 
الكرايس  يستخدمون  الذين  مثال  منهم 
يصعب  بالشلل)  (املصاب  املتحركة 
عليه الدخول اىل املدرسة بسبب وجود 
املدرسة  باب  أمام  مطبات  أو  عوائق 
شخص  قبل  من  األمرإعانته  فيتطلب 
جلوسه  يكون  منهم  والبعض  آخر، 
ما  إذا  حتى  أو  سليم،  غري  الصف  يف 
طلب منه املدرس اإلجابة والنهوض أو 
أن  اىل  السبورة، هذا إضافة  الكتابة عىل 

درس الرياضة يكون للطالب السليمني 
جانبا،  جيلسون  فأهنم  املعاقون  أما  بدنيا 
وكذلك  املغاسل،  استخدام  ومنها 
هذه  الثاين،  الطابق  يف  الصف  كان  إذا 
املعاق  الطالب  نفسية  عىل  تؤثر  األمور 
وتعليامت  دروسا  هناك  أن  من  بالرغم 
مثل  ولكن  املجتمع  مع  لدجمهم  خاصة 
بالنسبة  صعوبة  فيه  تكون  األمر  هذا 

لطلبة االبتدائية.
ومن هذا املنطلق جيب أن تكون هنالك 
يتم  الرشحية  هلذه  خاصة  مدارس 
وطبيعة  يتفق  بشكل  وتأثيثها  تصميمها 
يعانون   ال  بحيث  الطالب  لدى  العوق 
من أي مشاكل عند احلركة، مثال تكون 
يكون  فقط،  اريض  طابق  من  املدرسة 
ذوي  برياضة  خاصا  الرياضة  درس 
املغاسل  تكون   ، اخلاصة  االحتياجات 
مثال  االستخدام،  يف  يناسبهم  بشكل 
بشكل  كهربائيا  تتحرك  مغسلة  هنالك 
أو  ترتفع  كأن  يستخدمها  من  يناسب 
هتبط لتكون بمستوى مستخدمها، وأما 
جدراهنا  يزود  منها  فالبعض  املمرات 
التمسك  عىل  الطالب  يساعد  بمقابض 

هبا عند احلركة..
علامء  هؤالء  من  ختلق  قد  األمور  هذه 
عبقري  عامل  من  فكم  مواهبهم  وتنشط 
معاق يف جسده استطاع بعلمه أن خيدم 

البرشية. 
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بظواهر  احلارض  الوقت  يف  نا  جمتمعُ يزخرُ 
تقاليدنا  عن  البعد  كل  بعيدة  وممارسات 
االجتامعية والدينية وأحيانا الذوقية وتتناىف 
القويم  واألسلوب  السليمة  الفطرة  مع 
الذي ترتضيه أعرافنا  اخللقية والعشائرية 
او نسمعه من  مانتلقاه  ،وذلك عن طريق 
سموم او افرازات غربية، الغاية منها خلق 
بمجتمعاتنا  موجود  هو  ملا  منافية  حالة 
اإلسالمية،وهلذا جتد بعض شبابنا يتلقفون 

ه الغرب.. ما يصدرِّ
ومن هذه املامرسات غري الذوقية واملقززة 
الغريبة  الترسحيات  ذي  الشعر  حالقة 
من  واسعة  رشائح  جتد  إذ  للنظر  وامللفتة 
أم  مثقفاً  كان  إن  سواء  حد  وعىل  شبابنا 
حتصيلهم  بإكامل  احلظ  حيالفهم  مل  ممن  ال 
غري  احلالقة  هذه  اىل  يلجأ  مثال؛  العلمي 

ومدى  املجتمع  عليه  حيكم  ملا  متاما  مبالٍ 
املثقف  نجد  وأيضا  لشخصيته،  تقبله 
وصاحب الدراسة اجلامعية أحيانا أساتذة 
إن  الذي  املزري  املستوى  هبذا  جامعيني 
دلّ عىل يشء؛ إنام يدل عىل ضعف الوعي 
املعرفية لظواهر جمتمعه،  وتناقص خرباته 
متناسيا أمر انه قائد وموجه وساعٍ يف بناء 

رصوح املعرفة..
وهنا يُطرح تساؤل هل يكون إنسان مثقف 
وبسدة منصب تربوي يستطيع أن يوجه وان 
ينهى عن يشء هو مل ينته عنه أصال؟ اعتقد 
أن اجلواب عىل التساؤل صعب بمعنى أن 
املوجات الغربية استطاعت أن تؤثر ليس 
أيضا  مثقفينا  عىل  وإنام  فقط  العامة  عىل 
وهذه النقطة حتتاج اىل التفاتة وعناية فائقة 
وكبرية للنهوض بواقع هذا املجتمع الذي 

مايطرحه  لتقبل  وواجهة  سوق  اىل  ل  حتوّ
نتوجه  أن  علينا  لزاماً  كان  لذا  الغرب؛ 
ونمسك بأيادي من له القدرة عىل القيادة 
من  تدار  التي  املؤسسات  بالذكر  واخص 
قبل وزاريت الرتبية والتعليم العايل ملا هلاتني 
الدفة  بإدارة  تربوي  ثقل  من  الوزارتني 
بالتوجيه والتقويم ونصح شبابنا باالبتعاد 
دورات  بتفعيل  وأيضا  القشور  هذه  عن 
واملجتمع  احلكومية  للمنظامت  توعوية 
تبث  وندوات  لقاءات  خالل  ومن  املدين 
عن طريق التلفاز او املذياع..  وكام قال اهلل 
سبحانه وتعاىل يف سورة الرعد (فأما الزبد 
فيذهب جفاءً وأما ينفع الناس فيمكث يف 

األرض).

ظواهُر 
سلبيٌة

اع

 بحاجة 
اللتفاتة 
المربين
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يربزُ دور املرأة يف احلراك االحتجاجي بعد 
مرور عام كامل عىل احلركة االحتجاجية يف 
 ٢٠١٥/٧/٣١ يوم  بدأت  والتي  العراق 
منطلقة من سوح التظاهر يف بغداد- ساحة 
يف  وخاصة  املحافظات  وباقي  التحرير- 
حمافظات الفرات األوسط واجلنوبية.. لن 
وآفاقه..  وراهنه  احلراك  بأسباب  ادخل 
نساء  لنا مجيعا شيبا وشبابا  فبات ملموسا 
ورجاال.. اليوم أود التحدث عن دور املرأة 
يف احلراك نعم ال ننكر انه كان خجوال كعدد 
النساء  نوع  األهم  ولكن  التظاهرات  يف 
التظاهر  يف  االستمرار  عىل  ارصرن  الاليت 
أهنن  موقفهن  من  بات  والذي  مجعة  كل 
دعاة لعراق مدين ديمقراطي وبرشوط هذا 
املفهوم الذي ال يتسع املجال هنا لتوضيحها 
العدالة  أدق هو  اقتصادي  لتحقيق مفهوم 
شعبها  ألفراد  تضمن  التي  االجتامعية 
تقسيم ثروات البالد بشكل عادل عليهم.. 
واجتامعية  اقتصادية  سياسات  خالل  من 
تضمن ذلك وبالتأكيد بات واضحا اليوم، 
حكومة  من  البد  األهداف  هذه  لتحقيق 
والشعب  البلد  وحدة  عىل  حترص  وطنية 

ع قوانني  املواطنة وترشّ وترفع شعار هوية 
رافضة للهويات الفرعية وحترص عىل أن 
تكون سياساهتا االقتصادية يف إطار وطني 
العاملي  مستقل غري تابعة للنظام الرأساميل 
الذي ما بات خافيا للقايص والداين أهدافه 
الدنيئة والوحشية يف التسلط واهليمنة عىل 
اقتصاديات الدول غري الصناعية من خالل 
الفتنة  كزرع  مألوفة  أصبحت  ايضا  آليات 
الدينية والطائفية يف البلدان ذات التعددية 
يف أطيافها الشعبية وتصعيد هذا النوع من 

الفتن اىل رصاع أحيانا يصل اىل مسلح..
مهامت  بلدنا  يف  اليوم  املرأة  تتحمل  لذا 
باهلينة من خالل دورها يف األرسة  ليست 
واحد  لعراق  أفرادها  وعي  زيادة  وكيفية 
وتفعيل  تطوير  اجل  من  ونضاهلا  موحد 
تعمق  التي  والسياسات  الترشيعات 
لذا  واالقتصادي  السيايس  املرأة  دور 
وانطالقا من كل املهام خرجت النسوة يف 
ساحات التظاهر وخاصة يف بغداد للتعبري 
املؤسف  الوضع  عىل  احتجاجهن  عن 
وسياسيا  اقتصاديا  وطننا  له  وصل  الذي 
واجتامعيا بسبب ثلة فاسدة تتحكم بزمام 

وترص  والسياسية  االقتصادية  البالد  أمور 
األمريكي  املرشوع  به  جاء  نظام  بنية  عىل 
نظام  وهو   ٢٠٠٣ العراق  احتالل  أثناء 
حقق  الذي  والطائفية  االثنية  املحاصصة 
بمصائر  يتحكم  من  وأهداف  مصالح 
والسياسية واالجتامعية  االقتصادية  شعبنا 
رشحية  هي  املترضرة  الرشائح  اكرب  ومن 
األطفال والنساء حيث ال خيفى عن اجلميع 
اليوم كم هي األزمات واملشاكل التي حتيط 
هباتني الرشحيتني.. وهذا ما يزيدنا إرصارا 
وضع  عىل  احتجاجنا  يف  االستمرار  عىل 
املستخدمة  والسياسات  واملرأة  الطفل 
الكريمة هلاتني  احلياة  توفري  ضدمها وعدم 
الرشحيتني وهذا التوجه اخلاص الحتجاجنا 
مع  فنحن  احتجاجنا  يف  العام  التوجه  أما 
أبناء وطننا نرفض كل هذا الفساد ونطالب 
بشدة بمحاسبة الفاسدين من خالل قضاء 
كشف  وايضا  احلقيقي  دوره  يأخذ  نزيه 
»الال متظاهرين« نساء ورجاال من خالل 
عامها  عربت  التي  االحتجاجية  حركتهم 

االول.

للمرأِة 
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كربالء  يف  العطور  بائعي  أكثرُ  زمُ  جيُ
ثقافة قبل أن يكون  بأنّ عملهم  املقدسة، 
وقد  خاصة،  ذائقةً  تتطلّب  فهي  مهنة 
رسائل  إيصال  عىل  يتنافسون  أصبحوا 
املحبّة ملا يمتلكهُ العطرُ من سحرٍ ومجال، 
أروع  ضمنَ  يصنّفُ  أصبح  والذي 
األهلُ  هبا  يتشارك  أن  يمكنُ  التي  اهلدايا 

واألصدقاءُ واألزواجُ فيام بينهم.
والثقافة  الذائقة  حيملُ  ما  وعادةً 
؛  أنفسهمْ البائعون  هم  بالعطور  اخلاصة 
عىل  واطالعهم  أوالً  عملهم  خلصوصيّة 

خمتلف أنواعِ العطور ثانياً، وهو ما نجده 
نادراً جداً لدى الزبائن يف تشخيص نوع 
العطور ومميزاهتا وحتّى يف رائحتها الزكيّة 

بني عطرٍ وآخر.
ث صاحب حمال (عطور املزيونة)،  ويتحدّ
فراس أمني حسن ملجلة (العائلة املسلمة 
التي  »العطور  إن  فيقول:  عمله  عن   (
ثالثة  عىل  هي  املحال  يف  بتوفريها  نقوم 
أنواع، فمنها العطور »املاركة« كالفرنسية 
املشاهبة  الكوبية  والعطور  واإليطالية؛ 
الدرجة  يف  وتصنّف  املاركة  للعطور 

فهي  »التعبئة«اإلمارايت  والعطور  الثانية، 
الثالثة، وتكون األسعار بني  الدرجة  من 
كل منها متفاوتة بحسب منشئها وطريقة 
مضيفاً  فيها«،  الداخلة  واملواد  صناعتها 
جداً،  غالية  املاركة  العطور  »أسعار  إن 
دوالراً)،   ١٢٥  –  ٥٠) بني  وترتاوح 
بني  الكوبية  العطور  أسعار  ترتاوح  فيام 
أن  نجد  بينام  دوالراً)،   ١٥  -  ١٠) الـ 
التي يقوم بسحبها أصحاب  أكثراألنواع 
وألننا  اإلمارايت،  النوع  هو  املحال 
نحرص  فنحن  للجملة  حمال  أصحاب 
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كثرياً عىل حفظها يف برادات حتمل درجة 
عىل  يقترص  مل  هنا  وتعاملنا  معينة،  تربيد 
لدينا  وإنام  فقط  املفرد  املحال  أصحاب 
تعامل ايضاً مع أصحاب املذاخر الطبية«.

يزداد  العطور  ويشريُ حسن إىل إن »اقتناء 
الشتاء،  فصل  من  أكثر  الصيف  فصل  يف 
وساكني  املواطن  ثقافة  بحسب  وأيضا 
تقاليدها  باختالف  واملناطق  األماكن 

وثقافاهتا«.
(الفراشة  مركز  صاحب  يسرتسل  فيام 
احلسيني  عباس  فاضل  أمري  للعطور)، 

»العطور  يقول:  املوضوع  عن  للحديث 
األول  نوعني،  عىل  هي  اجلاهزة 
 ed) والنوع األخر هو (edtwalet)
النوعني  هذين  من  وكل   ،(partum
اجلاهز،  للعطر  وخصائص  مميزات  حيملُ 
متجهااليوم  الكربالئي  الشارع  وكون 
املعروفة  العطور  نحو  عال  وبشكل 
باملاركة فمثالً النوع األول تكون قوته اقل 
اقل  الثاين ونرشه  النوع  بسيطة عن  بنسبة 
ثامن  لفرتة  املالبس  عىل  له  الثبات  وبقاء 
الثاين  النوع  تركيز  أما  اليوم،  يف  ساعات 
فتكون نسبة الثبات فيه أعىل وتكون مدته 

اىل أكثر من (١٢) ساعة عىل املالبس«.
حتملُ  التي  العطور  أنواع  أبرز  ومن 
فهي  احلسيني  يبنيّ  كام  الرتاكيز  هذه 
كل  رائحة  وجتد  شانيل)  »(دوجليكافانا، 
منهام خمتلفة عن األخرى عكس املاركات 
العطور  يميّز  ما  ابرز  وهذا  التقليدية؛ 
وهي  أخرى  بميزة  تتميز  التي  املاركة، 
جلودهتا  تزورها  دولة  أي  يف  جتدها  أنّك 
املاركات  من  العكس  عىل  وشهرهتا 
االعتيادية  املاركات  أن  حيث  التقليدية، 
التجار من خالل استخالص  يتحكم هبا 
من  جيداً  نفسه  التاجر  يراه  الذي  العطر 
تسميات  هلن  ويضع   العاملية  املاركات 

وهذا  نفسه  التاجر  خيتارها  او  به  خاصة 
كوهنا  العاملية  باملاركات  يوجد  ال  اليشء 

تدخل سيطرة نوعية ورقابة«.
إىل  كزمالئه  اآلخر  هو  احلسيني  ويشريُ 
(صيفي  لنوعني  تصنف  »العطور  إن 
وقوة  العطر  رائحة  بحسب  وشتوي) 
يمتاز  الذي  العطر  عىل  ونطلق  تركيزه، 
إذا  أما  الصيفي،  بالعطر  االنتشار  بقوة 
بالعطر  ى  فيسمّ اهلادئة  العطور  من  كان 
فيها  العطور  أنواع  ومجيع  الشتوي، 
(الشانيل،  ومنها  الشتوي  وفيها  الصيفي 
الدهنل)  والالكوست،  كافانا،  ودوجلي 
من  للقراء  ونصيحتنا  الكثري،  وغريها 
ذات  العطور  يستخدموا  أن  خاللكم 
الصيف وعكسها  العايل يف فصل  الرتكيز 

يف فصل الشتاء«.
تكون  العطور  »أسعار  إن  حديثه  ويتابع 
بحسب تركيزها، فهي خمتلفة من نوع اىل 
 (parfum) آخر، وهناك نوع مميز وهو
النوعني  من  وثباتاً  تركيزاً  أقوى  فيكون 
الذي ذكرنامها وتكون أسعاره غالية جداً 
وأما  تقريباً،  دوالر)   ٥٠٠) اىل  وتصل 
منها  يأيت  أن  جداً  فقليل  املاركة  العطور 
النوع  هلذا  (١مل)  الـ  كون  الزيتي  النوع 

غاليا جداً«. 
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حمال  صاحب  مع  فكان  اآلخر  لقاؤنا  أما 
عطور التعبئة الزيتية  (عشاق أيب الفضل) 
بأنّ  يوضح  الذي  عطشان  حممد  نجوان 
العطور  باجتاه  أصبح  الزبائن  أكثر  »إقبال 
عكس  عالياً  تركيزاً  حتمل  كوهنا  الزيتية 
يف  هنا  نعتمد  وأصبحنا  اجلاهزة،  العطور 
البيع،  يف  يس)  (اليس  نظام  عىل  املحال 
خمتلفة  روائح  خلط  عىل  القدرة  ولدينا 
وبرتكيز عالٍ تصل مدة ثباهتا اىل سبعة أيام 
املستخدم  املثبت  تقريباً، وهذا عن طريق 
املشع«،  وأيضا  البيع  عند  عطر  كل  مع 
للمثبت  نوع  من  أكثر  »هناك  إن  مضيفاً 
منها  والعادي  واهلولندي  الفرنيس  فمنها 
املحال  يف  هنا  لدينا  توجد  التي  واألنواع 
واهلولندي  والفرنيس  اخلليجي  هي 
وغريها أنواع عدة ويكون اإلقبال بشكل 
كونه  منها؛  اخلليجي  النوع  عىل  كبري 
والثبات  القوة  حيملُ خصائص عالية من 

والشعاع والفرنيس ايضاً«.
أصحاب  هبا  يقوم  التي  اخللطات  وعن 
عىل  عادةً  »نعتمدُ  عطشان:  يقول  املحال 
مقاييس  أي  نعتمد  وال  هذا  يف  ذائقتنا 
القيام هبذه اخللطات  لتحضريها، وسبب 

يأتون   زبائن  لدينا  حيث  التمييز،  لغرض 
عطورا  ويطلبون   خمتلفة  حمافظات  من 
دون  بخلطها  أصحاباملحال  نحن  قمنا 
احد  اختيار  يف  أنفسهم  عىل  اعتامدهم 
هلا  نضع  هبا  نقوم  خلطة  وكل  األنواع، 
رقم  (اخللطة  اسمها  تكون  كأن  تسمية 

واحد واثنان ....الخ)، ويوجد لدينا اآلن 
يف املحل ما يزيد عن عرشة أنواع، ولكال 

اجلنسني«. 
الزبائن  »إقبال  إن  إىل  عطشان  ويشري 
فصيل  بني  يتفاوت  العطور  رشاء  عىل 
فصل  يف  يكثر  ولكن  والصيف،  الشتاء 

الشتاء بسبب توافد الزائرين القادمني من 
سة  خمتلف دول العامل لزيارة العتبات املقدّ
والذي يزيد من رواج السياحة والعمل يف 

كربالء«.
وأما عن تفاوت األسعار بني عطر وآخر، 
عائد  التفاوت  هذا  أن  عطشان  فريى 
واخللطات  املباعة  العطور  أنواع  إىل  أوالً 
املستخدمة، وثانياً إىل موقع املحال وقرهبا 
سة وإقبال الزائرين  مثالً من العتبات املقدّ

عليها«.
فهي  الزبائن  لدى  العطور  ثقافة  عن  أما 
ذلك  ويعود  وآخر،  شخص  بني  خمتلفة 
طبعاً الختالف األذواق والثقافات وحتى 

اخلربة الشخصية يف التمييز بني العطور.
مركز  لصاحب  ثانية  مرة  وبالعودة 
فيقول:  احلسيني  أمري  للعطور)  (الفراشة 
»نحن ال نعاين كثرياً مع الزبون يف معرفة 
وقد  صيفياً  أو  شتوياً  كان  إذا  العطر  نوع 
منهام  كال  ويعرف  يدرك  املواطن  أصبح 
واختيار  املحال  اىل  قدومه  أثناء  اقتنائه  يف 
(لوال  مقولة  من  انطالقاً  يأيت  العطر  نوع 
علينا  ويبقى  السلع)  لبارت  األذواق 
للزبون  نقدم  أن  املحال  أصحاب  نحن 
االختيار  يف  القرار  ويكون  نوع  من  أكثر 
له بحسب ذائقة الزبون ، هذا من جانب؛ 
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نحرص  فنحن  آخر  جانب  ومن 
ايضاً عىل مساعدة الزبون أحيانا يف 

اختيار نوع معني يناسبه«.
الطائي؛  حسني  يارس  املواطن  أما 
له  بالنسبة  العطور  إن  د  فيؤكّ
من  غريها  عن  أمهيتها  تقلّ  »ال 
ارتداء  مثل  ومثلها  الكامليات 
لـ  ويقول  والساعات«،  املالبس 
شخصياً  »أنا   :( املسلمة  (العائلة 

وليس  منها  اهلادئ  العطر  ل  أفضّ
ذا املحلول القوي الرائحة، ويكون 
األحيان  بعض  يف  ذلك  عكس 
وبحسب املناسبة التي أود الذهاب 
اختياره  سبب  معلالً  إليها«، 
هلا  »الرتياحه  اخلفيفة  للعطور 
وعدم التسبب بإزعاج الناس ربام؛ 
القوية  الرائحة  ذي  العطور  كون 
وال  املقابل  إزعاجاللطرف  يسبب 
تستهوي ذائقته وانطالقاً من املقولة 
األذواق  كل  (ليست  تقول  التي 
سواسية)، ويف الوقت ذاته احرص 
هو  ممن  عطوري  اقتناء  عىل  كثرياً 
املحال  أصحاب  من  ثقة  صاحب 

ومن يتعامل باملاركات اجليدة«.
فيام يبنيّ املواطن غارض عبد األمري 
 : قائالً بالعطور  عالقته  الطرحيي؛ 
بشكل  العطور  يعشق  ممن  »انا 
التعبئة  للعطور  واقتنائي  كبري 
تركيزها  كون  كبري  بشكل  والزيتية 
بقية  مثل  تزول  ال  ورائحتها  عاليا 
املاركات اجلاهزة، وسبب اختياري 
احلارة  اجلوية  الظروف  نتيجة  هذا 

فصل  يف  ا  وأمّ الصيف،  فصل  يف 
هادئة  تكون  أن  فأحرص  الشتاء 
الشتاء  فصل  يف  األجواء  كون 
باردة  فهي  الصيف  فصل  عكس 
أوقات  اىل  وتبقى  اليشء  بعض 

طويلة«. 
»من  ضاحكاً،  الطرحيي  ويضيف 
بني األشياء واملواقف اجلميلة التي 
هو  ذكرها  وأودُّ  كثرياً  تصاحبني 
العطر  اسم  عن  وإحراجي  وقويف 
الذي استخدمه من قبل األصدقاء 
الناس  عامة  ومن  األوىل  بالدرجة 

أحيانا«.


ا

ا

ينبغي  التي  اخلاصة  الربامج  بعض  هنالك 
وطرد  ملعاجلة  (احلاسبة)  الكمبيوتر  يف  تثبيتها 
(الفايروسات) التي يف حال دخوهلا اليها ستؤثر 
التباطؤ يف  ادائها وستغلب عليها صفة  سلباً عىل 
عملها والذي سيتعرض اىل يشء من االرباك لذا 
يكون من الالزم والرضوري اعتامد تلك الربامج 
الـ (فالش)  التحايش وعدم ادخال  باالضافة اىل 

او القرص املصاب بالفايروس اىل الكمبيوتر.
والوسائل  الصفات  بعض  هنالك  فان  وايضاً 
للمسلم  ينبغي  التي  والتحصينات  واالسلحة 
التي  الفايروسات  وطرد  ملعاجلة  نفسه  يف  تثبيتها 
ادائها  عىل  سلباً  ستؤثر  اليها  دخوهلا  حال  يف 
والذي  عملها  يف  التباطؤ  صفة  عليها  وستغلب 
لزاماً  يكون  لذا  االرباك  من  يشء  اىل  سيتعرض 
ادخال  املؤمن)  (وباخلصوص  املسلم  عىل 
اللجوء اىل حصن  الوقائية يف  الوسائل  وتنصيب 
سطوات  من  باهلل  واالستعاذة  الكريم  القرآن 
قال  اهلوى،  عىل  الغلبة  وحتقيق  الرجيم  الشيطان 
ذْ  َتعِ َفاسْ غٌ  َنزْ يَْطانِ  الشَّ مِنْ  َزَغنََّك  َينْ ا  (َوإِمَّ  : تعاىل 
سورة   –  (٣٦) َعلِيمُ  الْ يعُ  مِ السَّ َو  هُ إِنَّهُ   ِ بِاهللَّ
فصلت- ) وكذلك عدم االصغاء حلديث النفس 
املنطوي عىل االمنيات الكاذبة واالحالم املتالشية 
يُفسد  الذي  االمل  واطالة  اخلادعة  والوعود 
املعايص  اهل  مراهنة  عدم  اىل  باالضافة  العمل 
قال  واقواهلم،  بأفعاهلم  والرضا  هبم  واالختالط 
لَِني (١٩٩) – سورة  اهِ َ رِضْ َعنْ اجلْ تعاىل : (َوَأعْ

االعراف- ).

بقلم : خالد غانم الطائي
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وهلة...  ألول  خلفه  مصلِّ  آالف  عرشة 
يشء يبهج النفس الظامئة إلقامة ناموس 
بشارهتا،  النرص  لروح  ويطلق  العدل، 
لكنه اآلن يدور وحيداً يف طرقات الكوفة 
الصامتة،  أزقتها  سكون  ه  يلفّ املوحشة، 
الليل  رداء  ويغشاه  الريح،  مهس  من  إالّ 
املظلم، إال من نور يقينه .. إذ ال رفيق أو 
مأوى  بيت..وال  ال   .. وطن  نارص،وال 
أو ركن حصني يعصمه من طوفان غدر 

الناس. 
يلمح  ه  علّ وشامال..  يميناً  يتلفت  غريباً 
مرجانة،  ابن  دعاية  هتزمه  مل  إنسان  ظل 

ترغيبا  املتسرت..  الشيطاين  مكره  ودهاء 
ينفد،  ال  كأنه  عريض  الريّ  يف  بملك 
أو  صلباً  أو  حرقاً  بالقتل  بتهديدٍ  وترهيباً 
إن  إمارة؛  رمياً من سطح شاهق يف قرص 
وحتدى  احلاكم،  أمر  خالف  منهم  أحدا 
سلطته الغاشمة، فنارص أو آوى أو ساعد 
رشعيتها  عىل  خارج  مع  م  تكلَّ حتى  أو 
عٍ  مرشّ فتوى  من  املأخوذة  املزعومة.. 
ورشى  غريه،  بدنيا  دينه  باع  مأجور.. 

آخرته بالثمن األوكس!.
إال بطلة منهم...من أهل الكوفة، معدهنا 
التاريخ  هلا  سيقف   .. األفذاذ  معدن  من 

كل  شجاعتها  اظفر  عادل  فقد   ، إجالالً
سوأة  وكشف  الكوفة،  رجال  خذالن 
واىل  اآلن  بعد  ينفعهم  يعد  فلم  خيبتهم، 
األبد، أي تبجحٍ بشوارب خلّب،! ومهام 
وقد  كثافتها،  درجة  وكانت  لوهنا،  كان 

ت عنها اىل اخلنوثة رجولتها. فرّ

(منلوج داخيل ملسلم بن عقيل): 
م  تقدِ وال  اهللا  عبد  أبا  يا  سيدي..  يا  د  «عُ
اليهم، فإن لك يف األرض متسعا رحبا.. 
إنسان،  أي  بإنسان  يضيق  أن  يمكن  ال 
ويص  اهللا،وابن  رسول  بنت  بابن  فكيف 
العاملني،  عىل  وحجته  األمني،  رسوله 
رجال..  بقية  الناس  يف  البد  هنالك  وإن 
املوجودين  هؤالء  طينة  من  ليس  رجال، 

يف الكوفة» 

عرشة آالف مصلٍّ يف حلظة سلم، وحينام 
كالعهن  يتشتتون  طبول؛  للحرب  تقرع 
كاجلراد  األنظار  عن  ويتوارون  املبثوث، 
التاريخ  من  فاصلة  بلحظة  وإذا  املنترش، 
الكوفة خاوٍ عىل  أحد هناك، ومسجد  ال 
عروشه من املصلّني، إال من رجع صدى 
..غريب عن هذي  عابد.. وحيد  لتهجد 
لسيده  سفريا  جاء  مهام  وإمام  الديار.. 

وهلة...  ألول  خلفه  مصلِّ  آالف  ترغيبا عرشة  املتسرت..  الشيطاين  مكره  ودهاء 
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وخيذله الناس ... يصيلّ منفردا.
لعهودهم  يتنكرون  فجأة  هبم  وإذا 
أعناقهم  إن للحسني بن عيل يف  وينكرون 
ابن عقيل،  بيعة صحيحة عقدوها عىل يد 
وإهنم قد أرسلوا له عرشات من رسائلهم، 
يف  لك  وإنّ  الثامر،  أينعت  فقد  اقدم..  أن 
اهلل،  مرضاة  يرجون  جمندة..  جندا  الكوفة 
وإذا هبم بلحظة حسم قد ال تتكرر كثرياً؛ 
كيده،  ويرهبون  السلطان،  دنانري  يرجون 
رغم إن كيد الشيطان والسلطان ضعيف! 

(منلوج داخيل ثاين ملسلم بن عقيل): 
د يا موالي.. يا أبا عبد اهللا وال.. ال تقدم  «عُ
فإن الكوفة عادت لسجيتها األوىل، ومثلام 
غدرت بأبيك يف ذات فجيعة مل ولن يندمل 

تعاود  .. ها هي  جرحها يف قلب اإلسالم 
النريان،  بمشاعل  وحتارصين  يب  الغدر 
وتتوثب  ام،  للحكّ ارضاءً  احلجارة  وقذف 

للغدر بك ال حقاً يف عرصات كربالء!».

أو  رجال،  أشباه  من  مصلٍّ  آالف  عرشة 
رجال هزلٍ - ال غري - عندما جيد اجلد ؛ ال  
فحولته  قدمي  عىل  يقف  منهم  أحدا  ترى 
املكسورة بآلة دعاية.. يبثها بني الناس مكر 
ابن مرجانة امللعون، بوصول جيش الشام 
اجلرار اىل مشارف الكوفة.. إلبادة احلرث 
م هذه يف اآلخر  والنسل يف ربوعها، ولتسلّ
ابن  الطاغية  اىل  عمه  وابن  احلسني  سفري 

األموي  غليله  فيه  ليشفي  األكباد..  آكلة 
.. فيميض شهيداً اىل الشمس يغزل ذهب 
ولتبقى  خالداً..  سفراً  أشعتها  خيوط 

الكوفة غافية بأحضان هزيمتها. 

(منلوج ثالث ملسلم بن عقيل):
وعودها،  الكوفة  باعت  بخس  بثمن 
اجلاه  وعود  خلف  تلهث  ومتادت 
والسلطان..دالقة اللسان،ومأخوذة بجبنها 
قاتلت  بل  هبذا...  تكتف  ومل  وطمعها، 
احلسني بن عيل وأهل بيته وأصحابه ، إذ إن 
طريق االنحدار كام النجاح، ولكن بخطوة 
اىل اخللف ثم تبدأ رحلة السقوط اىل اهلاوية 

وبئس املصري.  ابن غدرت بأبيك يف ذات فجيعة مل ولن يندمل  الطاغية  اىل  عمه  وابن  احلسني  وبئس املصري. سفري 
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القرى  إحدى  يف  النخيل  وسط  هناَك 
أناس  يسكن  العراق،  وسط  العراقية 
غيارى مل يملكوا من حطام الدنيا سوى 
لق عىل أحد جدراهنا راية  غرفة صغرية عُ
ط عليها (يا حسني) ما إن تراها  محراء خُ
استمد  أين  من  يدركالعقل  حتى  العني 

أهلها قوهتم وصربهم.
والغني  بمظهره  الفقري  املكان  ذلك 
حناياه  بني  من  يتلمس  برح  ما  بجوهره 
روح اجلهاد حيث النبض احلسيني جتىل 
القرى  هذه  من  فربز  صوره،  بأسمى 
رجال أشداء عىل من يريد الذل واملهانة 
للوطن، منهم الشهيد (نارص عبد احلر) 
لدينه  نارصا  ليكون  نارصا  أمه  سمته 

ووطنه.
اإلنسان  (إن  احلياة  يف  مبدؤه  كان 
اليموت جوعاً إن مل تتوفر لقمة العيش 
هيددها  حياته  كانت  إن  يموت  بل  له.. 
زوجته  ترك  ذلك  اثر  وعىل  اإلرهاب) 
ل  ـَدِ وأوالده اخلمسة لرتعاهم عني اهلل فع
عن عمله الذي كان يقتات منه والتحق 
أصدرت  أن  منذ  املجاهدين  بصفوف 
املرجعية الدينية العليا فتواها احلكيمة يف 

اجلهاد.

خيوض  وهو  شهراً  عرش)  (ستة  قىض 
مع نظرائه األبطال أرشس املعارك التي 

أحلقت اهلزيمة بالعدو..
املقدام (نارص) رابَط يف جبهات  وبطلنا 
اسمه  بتسجيل  مبتغاه  ينال  حت  القتال 
خلفه  األبرارتاركا  الشهداء  سجل  يف 
أيتامه اخلمسة، كبريهم ذو عرش سنوات 
 : الذي حتدث عن والده بكل فخر قائالً
اهلل  يدعو  والدي  اسمع  كنت  ما  »كثريا 

أن يموت شهيدا«..
تلك  فاستحرضهتا  الشهيد  زوجة  أما 
املغوار  شهيدها  عن  املخلدة  الصور 
الشهيد  »كان  بالقول:  عنها  فعربت 
بقراءة  متيامً  وصومه،  بصالته  ملتزماً 
الدينية،  الكتب  الكريم ومطالعة  القرآن 
غالباً  التي  وريقاهتا  عىل  بصامته  فرتك 
اهلل  عند  الشهيد  منزلة  عن  فيها  قرأ  ما 
حتى بات حلمه أن يكون ممن وصفهم 
وآله)  عليه  اهلل  (صىل  األكرم  الرسول 
كتب  بالغزو،  وا  مهّ إذا  بالقول:(الغزاة 
زوا  جتهّ فإذا  النار،  من  براءة  هلم  اهلل 
فإذا  املالئكة،  هبم  اهلل  باهى  لغزوهم، 
احليطان  عليهم  بكت  أهلوهم،  عهم  ودّ
كام  الذنوب  من  وخيرجون  والبيوت، 

خترج احليّة من سلخها)«.
حتقيق  خيوط  له  الحت  أن  »ما  وتتابع 
بصفوف  االلتحاق  قرر  حتى  احللم 
له  أدعو  بان  وأوصاين  الشعبي،  احلشد 
ويأخذ  غليله  يشفي  أن  بعد  بالشهادة 
إخوته  من  الشهادة  يف  سبقه  من  بثأر 
األعداء  من  قتل  من  فقـتـل  األشاوس، 
خاضوا  الذي  األخري  اليوم  جاء  حتى 
اختلس  وقتها  طاحنة،  معارك  فيه 
حققوه  بام  ويبرشنا  بنا  ليتصل  الفرصة 
من تقدم نحو العدو، وإهنم وبفضل اهلل 
يف اخلطوط األمامية والنرص بات قريبا، 

واستدرك حديثه بالقول«.
شهداء  من  هلا  بد  ال  األرض  حترير  إن 
حظ  ذا  كنت  فان  بدمائهم...  لرتتوي 
عظيم ونلت الشهادة اليوم، فاستجمعي 
قواكِ لتكميل احلياة دوين، فإين اودعتكِ 
وأطفايل بيد اهلل وهو خري نارص ومعني«.
ما أن انتهت املكاملة، حتى جلست تفكر 

بام قاله..
فبالرغم من انه أمىض أكثر من عام وهو 
اشعر  مل  أنني  إال  الوغى،  ساحات  يف 
أمل  تنيس  االنتصار  ففرحة  عنا..  ببعده 
انتابني  اللحظات  الفراق..لكن يف تلك 
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يف  وقعه  ترك  فكالمه  غريب  شعور 
بارئي  اىل  توجهت  عندها  فؤادي، 
بالقول:«اللهم  داعيةً  التمسته  بخشوع 
أمر  وكل  األمور،  بخفايا  اعلم  أنت 
ملن  لنا  قدرته  بام  وإنا  بقدر،  قدرته 

الشاكرين«.
اتصاال  تلقينا  قالئل..  ساعات  وبعد 
(نارص)  يكن  مل  املرة  هذه  لكن  آخر.. 
هو املتصل!؛ بل رفيقه من حتدث معنا، 

ونقل إلينا نبأ استشهاده بالقول...
العدو..  مع  رشسة  مواجهات  يف  »كنا 
يتوقف..  ال  قتال  حمتدمة..  معارك 
رصاصات تتساقط عىل العدو كحجارة 
األمل  دائرة  االبابيل..  طيور  سجيل 
التوكل  وبؤرهتا  تتسع  باتت  باالنتصار 
تتساقط يف  بدأت  نتنة  اهلل.. جثث  عىل 
أوكار العدو.. وصل احلامس لذروته يف 
النرص  فبشائر  الغيارى  األبطال  نفوس 
تقدم  احلني  ذلك  ويف  هلم..  الحت 
مغامرٍ  بيشء،  آبه  غري  (نارص)  البطل 
قمة  اىل  فوصل  بلده..  ليحمي  بحياته 
الرصاص،  من  بوابل  وأمطرهم  اجلبل 
وفجأة  واجلريح،  القتيل  منهم  فأردى 
عندما  دوماً  ينتابني  بشعور  شعرت 
نقدم شهيداً للوطن، فاملؤمنون كاجلسد 
الواحد كام وصفهم الرسول (صىل اهلل 
عليه وآله)، فام يصيب احدنا.. يصيبنا 

مجيعاً.
حدث؟  ماذا  ألنظر  وهناك  هنا  التفت 
فإذا ببطلنا املغوار قد فاضت روحه اىل 
خالقها بعد أن احلق اهلزيمة واخلذالن 
عتاد  من  عنده  ما  نفد  حتى  بعدوه 
وهو عىل قمة اجلبل فانتهز العدو تلك 
اىل  الفانية  احلياة  من  لينقله  اللحظة 

احلياة اخلالدة. 
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ننا
عاالا

ااان

 ا
ال

نفذتْ رابطة شباب الفن بالتعاون مع الشعبة العلمية 
توعوية  مديرية شباب ورياضة واسط عرب رسوم  يف 
حول برنامج تعزيز النظافة وترشيد استهالك املياه عىل 
واملمرات  اخلارجي  السياج  يشمل  املدارس  جدران 
وترشيد  النظافة  تعزيز  لربنامج  تنفيذا  الداخلية، 
والرياضة  الشباب  وزارة  نفذته  الذي  املياه  استهالك 
دائرة الرعاية العلمية بالتعاون مع اليونسيف وبدعم 

من االحتاد األوريب.

أنجزتْ منظمة شباب النجف اإلنسانية املرحلة 
األوىل شارعا نموذجيا بطول ٤٠٠ مرت بجهود 
 ٤:٣٠ لغاية  متواصل  وعمل  تطوعية،  شبابية 

صباحا ملدة يومني.
بخدمة  »نفتخر  التطوعية  الفرق  ورصحت 
مدينتنا ونتمنى من كافة اجلهات التعاون معنا«.

منظمة  شباب  أنجَز 
البرشية  والتنمية  الشباب  أمل  بصمة 

حمافظة  يف  فقط  واحد  بيوم  جدارية  أطول  طالء  التطوعية 
وضع  مع  باألصباغ  املحمرة  مدرسة  طالء  العمل  تضمن  حيث  بغداد 

لوحات فنية تشكيلية عىل اجلدار.وقال عيل عبد الرمحن رئيس املنظمة  »من منطلق الشعور 
املحمرة  أملبمعاجلة اجلدران اخلارجية ملدرسة  السابقة بارش كادر منظمة بصمة  باملسؤولية وإحلاقا حلمالتنا 

والنظافة  املاء  استهالك  ترشيد  عىل  تدل  التي  اإلرشادية  اللوحات  أمجل  رسم  وايضاً  جداً  متعبة  وكانت  بالكامل  وطالئها 
الشخصية«.وأضاف » إن عدد اللوحات (٢٧) لوحة وكل لوحة تتكون من مساحة  (٤) أمتار  و(٧) أمتار  وكانت اللوحات 

خمتلفة يف الرسائل التي  تتضمنها  كل لوحة«.
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يف  الصغري  الفوتوغرايف  املصور  أقام 
يف  وكذلك  مهنته  يف  الكبري  العمر، 
هاشم  قمر  وألقابه،  وجوائزه  انجازاته 
شارع  يف  املدى  بيت  قاعة  يف  معرضاً 
حصل  أن  لقمر  سبق  حيث  املتنبي، 
العامل  أفضل أصغر مصور يف  لقب  عىل 
عىل  حصوله  عن  فضالً  مرات،  لثالث 
الكثري من اجلوائز والدروع والشهادات 

التقديرية.
واخلمسون  الثالث  الشخيص  املعرض 
املدى  بيت  قاعة  عىل  أقامه  الذي  لقمر 
(خواطر)  عنوان  محل  املتنبي  شارع  يف 
بغداد  ليايل  عن  صور  عدة  ويضم 
وأصحاب  واملمثلني  والتظاهرات 

املكتبات وقضايا أخرى“.
والده  مع  التصوير  بدأ  فقد  قمر  أما 
الذي  النعامين  هاشم  الصحفي  املصور 
كان يقوم بتصوير املهرجانات مصطحبا 

قمر من عمر أربع سنوات ليشهد خفايا 
التصوير ويصور أحيانا دون علم والده 
يطبع  ما  بعد  ذلك  يكتشف  كان  الذي 
الفيلم فيفاجأ بالصور التي كان يلتقطها 
يشجعه  الن  بعد  فيام  دعته  والتي  قمر 

وهيتم بتعليمه فن التصوير.
يقيمها  التي  املعارض  من  اهلدف  أما 
اجلمهور  باطالع  فتتمثل  باستمرار  قمر 
وكذلك  أعامله  عىل  اإلعالم  ووسائل 
الصور  يف  حتصل  التي  األخطاء  ملعرفة 
قبل  من  املعارض  هذه  يف  املعروضة 
الفوتوغرافيني  واملصورين  الفنانني 
يقوم  حيث  املعارض،  يزورون  الذين 
تلك  عن  بتعليمه  املعارض  ضيوف 
األخطاء، فيسعى اىل تالفيها يف املستقبل، 
مما يعني أن أي معرض كان ينظمه كان 

بمثابة دورة للتصوير بالنسبة له.
وكذلك  تركيا  يف  معرضان  لقمر  وكان 

معرض آخر يف فرنسا وقد أشاد اجلميع 
املعارض  تلك  يف  املوجودة  بالصور 
يف  احلضور  بعض  قام  حيث  الثالثة، 
معرض باريس بالطلب منه برشاء صور 
وقام  بيعها،  رفض  أنه  إال  املعرض، 

.“ بإهدائها هلم جماناً
منها  عليها،  حصل  التي  اجلوائز  أما 
وحصل  الكويت،  يف  للشباب  مسابقة 
حصل  كام  صورة،  أفضل  عىل  خالهلا 
أفضل أصغر مصور عريب يف  لقب  عىل 

العامل لثالث مرات.
رؤية  عىل  يعتمد  التصوير  أن  ويرى 
دائامً  فهو  الكامريا،  عىل  وليس  العني 
حتمل  التي  الصور  التقاط  عىل  حيرص 
معاين اإلنسانية وتتكلم عن قضية ما يف 

املجتمع.
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موروثات
- ماذا يعني تطابق أو اختالف فصيلة دم 

الزوجني؟ 
فصيلة  اختالف  أن  شائعة  الفكرة  كانت 
اىل  يؤدي  أن  ممكن  الزوجني  بني  الدم 
اجلنني،  عند  خلقية  وتشوهات  أمراض 
أمراض  هي  الوراثية  األمراض  فكل 
يف  املوجودة  اجلينات  حتددها  جينية 
ينتج مرض جيني وراثي  فقد  الزوجني، 
مرض  ينتج  ال  وقد  متطابقة  والفصيلة 
اختالفا  إن هناك  العلم  جيني وراثي مع 

يف الفصيلة..
ونسبتها  الدم  بالزما  الدم  يف  وتوجد 
املكونات  هي  والباقي   %٥٠ حوايل 

من   %٩٠ من  أكثر  واخلاليا  اخللوية 
احلمر  اخلاليا  عن  عبارة  هي  حجمها 
وحيتوي  اهليموغلوبني  مادة  فيها  والتي 
وهذه  بروتينية  مواد  عىل  سطحها 
اخلاليا  عىل  املوجودة  الربوتينية  األنواع 
العلامء  عليها  أطلق  منها  بعض  احلمر.. 
من  قسم  تسمية  فتم  الدم،  فصائل  اسم 
 A بفصيلة  وجودها،  عند  الربوتينات 
تسمى  ثاين  نوع  بروتينات  وجدت  وإذا 
بفصيلة B وإذا وجدت الفصيلتان يسمى 
توجد  مل  وإذا   AB فصيلة  من  الشخص 
الشخص  يسمى  الفصائل  هذه  من  أي 
وجد  ذلك  اىل  إضافة   ،O فصيلة  من 
بـعامل  سميت  بروتينية  موادا  العلامء 

RH وهي توجد عند بعض األشخاص 
األشخاص  وبعض   +RH عليه  فيطلق 

.-RH ال توجد عندهم فيطلق عليهم

ااعا
دائامً ما حتيطُ بتجربة احلمل األوىل حالة من اجلهل بالكثري من األمور، واملعلومات اجلديدة التي قد ال تسمع عنها احلامل إال عند 
حدوث محلها سواء من الطبيبة املتابعة هلا، أو من حتذيرات ووصايا املحيطني هبا، ومن ضمن تلك املعلومات أو األسئلة التي قد 

تتعجب منها بعض احلوامل سؤال الطبيب عن فصيلة دم الزوج.
للعتبة  التابعة  الكفيل  مستشفى  يف  للبالغني  الرسيرية  الدم  أمراض  اختصاص  محندي)  (امحد  الدكتور  التقت  املسلمة»  «العائلة 

العباسية املقدسة، لإلجابة عن كل ما يتعلق بموضوع فصيلة دم املقبلني عىل الزواج.
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حريف  جزء  من  تتكون  الدم  وفصيلة 
أو  سلبي  إشاري  وجزء   (A-B-O)
إجيايب (-،+) والعنرص الذي حيدد التطابق 
وليس  اإلشاري  اجلزء  هو  االختالف  أو 

احلريف.
تأثري سلبي

- ما مدى أمهية حتديد فصيلة دم الزوجني؟
متطابقة  الزوجني  دم  فصيلة  كانت  إذا 
فهذا يشء إجيايب للجنني، ولن تكون هناك 
احلمل،  أثناء  الدم  فصيلة  من  مشكلة  أي 

وسيكون وضعه يف أفضل حال.
اجلنني،  لتشوه  أسباب  هناك  تكون  وقد 
ما  او  األم  عند  الدم  ضغط  ارتفاع  منها 
بعض  او  األم،  عند  احلمل  تسمم  يسمى 
تكتسب  التي  والفريوسات  االلتهابات 
قد  مجيعها  التدخني  وكذلك  احلمل  أثناء 

تسبب بعض التشوهات..
خلقية  تشوهات  هناك  أن  ومالحظة 
حتدث  وراثية  ليست  األطفال  تصيب 
الوالدة  بعد  أو  احلمل  أثناء  إما  مشاكل 
اجلهاز  عىل  تؤثر  ومعظمها  قصرية  بفرتة 
العصبي من ناحية اإلحساس واألطراف 
والكالم.. وهذه األمور معظمها ليس هلا 

عالقة باختالف الدم بني الزوجني..

إجراءات
عىل  يرتتب  التي  اإلجراءات  هي  ما   -

الطبيب اختاذها هنا؟
إجراء حتليل لعينة دم املقبلني عىل الزواج؛ 
ملعرفة عامل (RH) هلام، فإذا كانت فصيلة 
الزوجة RH+ فال توجد مشكلة ولكن إذا 
RH- فيجب هنا فحص  كانت فصيلتها 
الزوج  فصيلة  كانت  فإذا  الزوج  فصيلة 
صفة  هذه  أن  عليه  متعارف  وكام   +RH
يتوقع  فهنا  البرش  من   %٨٥ حوايل  سائدة 
الطفل أن يكون RH+ فعند والدة الطفل 
فصيلة  من  لالم  حتسس  حيدث  قد  األول 
احلمل  يف  ستكون  واملشكلة  هذه..  الدم 
ن  الثاين لالم، الن جسم األم يكون قد كوّ
أجساما مضادة هلذه الفصيلة وتعرب املشيمة 
دمويا  تكرسا  له  وتسبب  الطفل  وهتاجم 
بطن  يف  سيعيش  احلالة  هذه  يف  والطفل 
أمه حالة من نقصان األوكسجني، النتقال 
األجسام املضادة له ما يسبب تكرسا أكثر 
الدم،  فقر  بمرض  إصابته  الدم وممكن  يف 
(البلوروبني)  نسبة  ارتفاع  اىل  باإلضافة 
ال  الطفل  كبد  وألن  الصفراء،  املادة   -
هذه  من  نسبة  هكذا  مع  التعامل  يستطيع 
املادة خصوصاً يف أول أسبوعني من عمر 
وتؤدي  الدماغ  يف  ترتسب  فقد  الطفل 
الفيزيائي  العوق  او  بالشلل  يسمى  ما  اىل 

كالعضالت  البدنية  القوى  عىل  تؤثر  أي 
لسانه،  حتى   او  أطرافه  يف  شلله  ويكون 

دون أن تؤثر عىل القوى العقلية..
كانت  حال  ويف  احلمل،  اكتشاف  وعند 
حيمل  واألب  سالبة  األم  دم  فصيلة 
باملصل  األم  تطعيم  يتم  موجبة  فصيلة 
وإذا  احلمل،  أثناء  جداً  آمن  وهو  الالزم، 
من  متأخرة  مرحلة  يف  األمر  اكتشاف  تم 
دم  بنقل  اجلنني  مع  التعامل  يتم  احلمل، 

سالب وهو يف داخل رحم أمه.
تأثريات

- ما هي اآلثار الناجتة عن عدم اختاذ تلك 
اإلجراءات؟

األم  دم  يف  مضادة  أجسام  تتشكل  قد 
لفصيلة الدم اإلجيابية التي حيملها الطفل، 
مع  للحامل  املناعي  اجلهاز  يتعامل  حيث 
اجلنني عىل أنه جسم غريب جيب التخلص 
منه والقضاء عليه، وهذه األجسام املضادة 
انحالل دمه  إىل  املشيمة، وتؤدي  إىل  تعرب 
هذا  ويمتد  احلمر«،  الدم  كريات  »تكرس 

التأثري يف كل محل الحق.
املقبلني  وما يفضل هو وضع قوانني جترب 
عىل الزواج بالفحص للتعرف عىل فصائل 
دمهام واختاذ اإلجراءات الصحية الالزمة 

لكل منهام لسالمة األطفال..
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بادَر عدد من املعلمني يف قضاء الزبري غرب البرصة برتميم مدرستهم ومن رواتبهم 
للعام  أكثر جاهزية  لتكون  البناء واحلاجة اىل صيانة  تقادم  نتيجة  الشهرية اخلاصة 

الدرايس املقبل.
»املبادرة  إن  للبنني  االبتدائية  الضحى  السعيدي« مدير مدرسة  وقال »عالء رسن 
مع  وطالئها  الصفوف  جدران  ترميم  يف  املعلمني  كافة  وبموافقة  اإلدارة  أطلقتها 

تصليح وصيانة املقاعد الدراسية (الرحالت) لكافة الصفوف«.
وبني السعيدي إن »العمل مستمر يف املدرسة التي تقع يف أطراف القضاء واملتكونة 
من ١٢ صفا دراسيا وختضع لدوامني إلكامل الصيانة الكاملة ومن ضمنها احلاممات 

الصحية واملاء والكهرباء وتوفري مراوح جديدة لكافة الصفوف وخزانات املياه«.

معلمو مدرسة في الزبير 
يبادرون بإعمار مدرستهم 
من رواتبهم الشهرية

ا 
ا

عا


اع

فؤاد  حسن  النحات  أقامه  الذي  الشخيص  املعرض  حقَق 
بشارع  القشلة  قاعة  يف  املتجول  املتحف  قاعة  يف  العبادي 
املتنبي يف بغداد الذي استمر ألكثر من أربعة أسابيع نجاحاً 
حديد  نفايات  ل  حوّ الذي  البيئي  بالفن  خيتص  كونه  كبرياً 
السيارات ومكائنها وبقية األمور التي تدخل يف صناعتها إىل 
أعامل نحتية يف غاية الروعة واجلامل، بحيث أدت إىل توقف 

الكثري من اجلمهور واملختصني يف الفن التشكييل أمامها.

كشفت صحيفة االهرام املرصية عن عودة طفل عمرة ١٣عاما ألرسته بعد 
خطفه من أحضان أمه رضيعا، وعثرت عليه أرسته بفضل صورة عىل  موقع 
أمه  أحضان  من  خطفه  »بعد  أن   ، »فيسبوك«.مضيفةً االجتامعي  التواصل 
رضيعا، يف عمر ٨ أشهر، من أحد مراكز التطعيم الصحية عام ٢٠٠٢، عاد 
اليها يف سن ١٣ عاما هناية الشهر املايض«.واوضحت الصحيفة عن »كشف 
حتريات املباحث، أن شقيقة الطفل اعتادت نرش صورة الطفل املخطوف يف 
الفيسبوك، متمنية العثور عليه أو اإلرشاد عنه، ومع انتشار الصورة اكتشفت 
تربيته  عىل  وقامت  خطفته  التي  املتهمة  أقارب  من  وهي  السيدات  احدى 
بالتنسيق مع أم الطفل احلقيقية والدخول ملنزهلا والتعرف  انه نجلها،  زاعمة 
عىل األم اخلاطفة«.واوضحت الصحيفة أن »األم احلقيقية تعرفت عىل السيدة 
التي خطفت نجلها منذ ١٣ عاما وأبلغت الرشطة التي أحالت املتهمة للنيابة 
حيث  رسمية،  بأوراق  والتزوير  أمه  من  الطفل  خطف  قضية  يف  والتحقيق، 

استخرجت له شهادة ميالد جديدة بعد عام من ميالده«.

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

22

اك
هن

ا و
هن

ن 
م



ن ا
اعن
ناالا
ا

عدســـــة

أن السالب بعد السالب يعني موجبا، فال تيأس فاملصيبة 
بعد املصيبة تعني الفرج!، وعلمتني أن االنتقال من جهة 
ألخرى، سيغري من قيمتي، وأنه متى ما كرب املقام صغر 

كل يشء!..
يمكننا  وأنه  رب!  جتُ ال  الكسور  بعض  أن  ايضا  وعلمتني 
الوصول لنتيجة صحيحة بأكثر من طريقة، فال تظن أنك 

وحدك صاحب احلقيقة، وأن كل من خالفك خمطئ!
وعلمتني الرياضيات أن هناك شيئا اسمه ما ال هناية، فال 

تكن حمدود الفكر والطموح!

علمتني الرياضيات

العائلة

بهذه الطريقة تستقبل المدارس 
طلبتها في كل عام دراسي جديد في 

سلطنة ُعماَن حيث يتم توزيع الكتب في 
بداية العام الدراسي مع القرطاسية 

كهدية النطالق العام الدراسي الجديد
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مصطلح  وسمعت  لك  سبق  بالتأكيد 
والذي  األيرس)   الدماغ  األيمن،  (الدماغ 
أو  تفكريك  طريقة  عن  مسؤوال   يكون 
أوالً  الشخصية..  ميولك  وصف  حماولة 
وقبل كل يشء، ينقسم العقل البرشي إىل 
ومها  مميزاته،  منهم  لكل  خمتلفني  جزءين 
األيمن،  املخ  ونصف  األيرس  املخ  نصف 
هذه األجزاء املختلفة يف الدماغ متتلك طرقا 
بالرغم  األمور..  ومعاجلة  للتفكري  خمتلفة 
من أن كل فرد يستخدم كال اجلانبني عند 
اجلانبني  وكال  والتفكري  األمور  معاجلة 

رأي  تكوين  يف  ملساعدته  معاً  يعمالن 
وفهم العامل وتكوين جتربة شخصية أفضل 
بكثري من خالل استخدام أحدهم أكثر من 
لك  نوضح  سوف  املقالة  هذه  .يف  األخر 
قائمة بخصائص أصحاب النصف األيرس 
من الدماغ وكذلك النصف األيمن حتى 
الدماغ  من  جزء  أي  اكتشاف  من  تتمكن 
أن  جتد  قد  ذلك،  ومع  حقيقتك،  يصف 
النصف  من  أكثر  مسيطر  النصفني  أحد 
األخر وقد ال يتحقق التوازن بينهم، وعند 
الدماغ  إذا كان نصف  الواضح عامّ  الفهم 

األيرس هو املسيطر أم النصف األيمن من 
معاجلة  كيفية  حول  املزيد  معرفة  خالل 
املعلومات لتصبح واعياً أكثر حول كيفية 
واألحداث  واألشياء  الناس  مع  التفاعل 

التي حتدث يف حياتك.
هل أنت أيرس الدماغ أم أيمن الدماغ ؟
صفات أصحاب نصف الدماغ األيرس:

األيرس  الدماغ  نصف  أصحاب  يتميز 
بشكل رئييس بأن لدهيم مهارات الكلامت 
الشفهية والتفكري املنطقي، ويعمل األفراد 
الدماغ األيرس  الذين يعتمدوا عىل نصف 

هل أنت أيسر الدماغ أم أيمن الدماغ..
 تعرف على خصائص ذلك؟

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

24

ضل
اف

ة 
حيا

ل



يف اكتساب املهارات املختلفة وحماولة فهم 
أكثر،  منطقي  تسلسل  أو  بعقالنية  الوضع 
ويركز عىل األحداث الفردية التي شكلت 

من  متاماً  العكس  عىل  كله.وهذا  الوضع 
األشخاص أصحاب الدماغ األيمن الذين 
يميلون إىل معاجلة األمور عن طريق عرض 
الوضع من خالل الغرائز والصور البرصية 
أكثر  منظور  من  األمور  مراقبة  وكذلك 
لتفاصيل  دقيق  حتليل  حماولة  قبل  شمول 
الوضع.وفيام ييل بعض الصفات األساسية 

لألشخاص أصحاب الدماغ األيرس:
التوجيهية  للمبادئ  جيداً  يستجيب   -

والتعليامت الشفهية.

والقضايا  املشاكل  مع  بالتعامل  يقوم   -
والنظر  املشكلة  حتليل  طريق  عن  املختلفة 
املعلومات  لفهم  األشياء  خمتلف  عىل 

ومكونات املوضوع كلها .
- حتليل اختالفات األمور.

- يفضل احلصول عىل معلومات مؤكدة.
- ينظم األمور وخيطط هلا.

االختيارات  االختبارات  أسئلة  يفضل   -
املتعددة.

عىل  السيطرة  يف  متميزة  قدرة  لديه   -
املشاعر.

صفات أصحاب نصف  الدماغ األيمن :
الدماغ  بأصحاب  يتمتعون  الذين  األفراد 
بدالً  البدهيي  التفكري  إىل  يميلون  األيمن 
من االعتامد عىل التفكري املنطقي ومن أكثر 
الطرق التي تساعدك يف التمييز بني النصف 
لدهيم  أن  هو  الدماغ  من  واأليرس  األيمن 
وسيلة خمتلفة عند وصف اجتاهات الذهاب 
إىل موقف معني.وفيام ييل  بعض الصفات 

األساسية ألصحاب الدماغ األيمن:
البرصية  للتعليامت  جيداً  يستجيب   -

والرباهني احلية .
- عفوي وأكثر مرونة .

- ينجذب إىل املعلومات بعيدة املنال أو غري 
املؤكدة .

التخمينات  خالل  من  املشاكل  حيل   -
املختلفة .

- حيب التشاهبات أو التناظرات.

- يربط األشياء معاً  وفقاً للرتابط اجلوهري 
بينهم .

- يعمل عىل حتليل أوجه التشابه .
- يفضل وظائف السلطوية.

- يفضلون األسئلة املفتوحة.
- بسهولة جداً، يمكنهم التالعب بالرسم 

واألشياء.
عن  التعبري  يف  جيد  أسلوب  لدهيم   -

مشاعرهم.
فوائد فهم الدماغ األيمن والدماغ األيرس :

إىل  حيتاج  شخص  كل  أن  األمر  حقيقة  يف 
استخدام كال اجلانبني األيمن واأليرس من 
من  البعض،  بعضهام  مع  للعمل  الدماغ 
دقة  أكثر  تفكري  طريقة  إىل  التواصل  أجل 
من  دقة  األكثر  العمليات  من  وجمموعة 

العمليات العقلية ومهارات تفكري أفضل.
يمكن  االختالفات  هذه  بفضل  ولكن 
للدماغ  األيمن  النصف  بني  التمييز 
والنصف األيرس للدماغ، وقد ذكرت اثنني 
سيربي«  »روجر  للدكتور  الدراسات  من 
األبحاث  من  واسعة  جمموعة  نفذ  حيث 
حول هذا املوضوع يف عام ١٩٦٠  وتوصل 
والنتائج  االستنتاجات  من  جمموعة  إىل 
ساعدت يف معرفة نقاط ضعف عند بعض 
حتديد  يف  أيضاً   وتساعدنا  األشخاص 
املناسبة  املهن  وأي  حياتنا  يف  املناطق  أي 
القدرات  بسبب  فيها  التفوق  ونحقق  لنا 

الفطرية املتواجدة لدينا .
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خطواته  ساق  عمره،  مقتبل  يف  شابٌ 
مبدع،  شاب  أي  يتمناه  كان  ملا  للوصل 
أو   » »خمرج  جمرد  من  أكثر  فأضحى 
كبري  حامل  ألنه  »مصمم«،  أو  »مونتري« 
بتطوير الدراما والوصول للسينام بقياسات 
اري العمل اهلوليوودي، فنان بكل  عاملية جتُ
ألنه  حد  أبعد  إىل  ورصيح  طموح  يشء 
واحلديث  ورسالته،  الفن  بقداسة  يعتقد 

معه يلهم للتحدي والتطوير..
ذاك هو الكويتي عباس حممد عيل اليوسفي، 
صاحب الكثري من األعامل الفنية يف شهر 
الفنان  فهو  اخلصوص،  عىل  احلرام  حمرم 
باملعنى الشامل والواسع الذي يتمتع بروح 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  ملهمة  كبرية 
الفني، فهو  العمل  أدوات  فيه مجيع  تتوفر 
خمرج ومونتري ومصور وغرافيك وله خربة 

يف جمال السيناريو.

قسم  رئيس  السالمي«  »حيدر  عنه  يقول 
»يتصف  املقدسة:  احلسينية  العتبة  إعالم 
ويشري  الناس«،  وحمبة  والتواضع  باهلدوء 
كويتي  األصل  عراقي  يوسفي  أن  اىل 
اجلنسية تعود معرفته به وصداقته معه إىل 
أيام سوريا حيث كانت بدايته األوىل سنة 

 .»١٩٩٨
ويتحدث يوسفي ملجلة »العائلة املسلمة« : 
مذ كنت يف السابعة عرشة من العمر بدأت 
باملونتاج  بدءاً  الفني  اإلنتاج  مع  املشوار 
ومن ثم باإلخراج وبقية الفنون عىل صعيد 
ثم  املختلفة  بأشكاهلا  التلفزيونية  الربامج 
الفيديو كليب ثم املسلسالت واإلعالنات 

التجارية ثم األفالم الوثائقية.

ما هي أشهر األعامل؟
كليب »أئمتي«، كان له تأثري كبري وانتشار 
أهل  حمبي  أوساط  يف  العامل  حول  رسيع 
البيت (عليهم السالم) حيث جتاوز عدد 
املشاهدات خالل يومني من عرضه نصف 
مليون مشاهدة عىل موقع اليوتيوب فقط، 
عرش  االثني  األئمة  سرية  حيكي  والعمل 
وأحلان  كلامت  من  وهو  السالم)  (عليهم 
األستاذ فيصل الدويسان وأداء جمموعة من 
املنشدين وقد تم تصويره يف الكويت عىل 
املعدات  بأحدث  متتالية  أيام  أربعة  مدى 

والتقنيات.
األعامل  أكثر  من  وهو  العشق«،  و«براءة 
موقع  يف  اإلطالق  عىل  مشاهدة  احلسينية 
اليوتيوب حيث جتاوز عدد مشاهديه الـ ٢٥ 
إنتاج  مليونا من وقت نرشه، والعمل من 
العتبة العباسية املقدسة وأداء احلاج باسم 

الجرأُة الفنيُة والخيال الخصب يقودانه نحو ا»بداع..
 عباس يوسفي مخرج ومصمم ومونتير 

يطمح للعالمية
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الكربالئي، علامً بان التعاون بني الكربالئي 
واليوسفي ليس األول، فقد سبق التعاون يف 
عمل(أنا وأنت) وهو إهداء من احلاج باسم 
إىل روح والده وكذلك عمل »مناجايت« يف 
ذكرى حلول شهر رمضان املبارك واألخري 

من إنتاج حسينية داود العاشور. 
و«ربينا صغار« الذي تم إنتاجه بعد تفجري 
يف  السالم)  (عليه  الصادق  اإلمام  مسجد 
دولة الكويت، وشاركت فيه نخبة من فناين 

الكويت.
وعملت كليب »يا طيبة«، وهو عمل حيكي 
وحب  املنورة  املدينة  إىل  الشوق  حنني 
الرسول (صىل اهلل عليه وآله) ومعايشة أهل 
إحدى القرى اللبنانية واالجتامع عىل فعل 
اخلري ونرش املحبة يف ذكرى والدة الرسول 
األكرم، تم تصويره يف لبنان وذاعت شهرته 

أيضا. 
أداء  من  اهلل«،  رسول  »يا  كليب  وكذلك 
يف  أنشودة  عن  عبارة  وهو  النصار،  طاهر 
مدح الرسول األكرم حممد (صىل اهلل عليه 
العريب،  اخلليج  فنانني من  وآله) ومشاركة 
املحطات  معظم  يف  العمل  هذا  انترش 

اخلليجية ومواقع التواصل االجتامعي. 
وهناك أعامل كثرية أخرى مثل »لعلعْ بباب 

عيل أهيا الذهب« وقصيدة »بنت من؟«.
وماذا عن الدراما؟ 

مسلسل  وهو  النهاية«  »وبعد  الدراما  يف 
بنظام املواسم يعرض عىل تطبيق تييل وقريباً 

أول  وهو  العربية،  التلفاز  شاشات  عىل 
اخلليجي،  اإلعالم  يف  نوعه  من  مسلسل 
الشباب  يصيب  وباء  انتشار  قصة  حيكي 
نال  والعمل  املجتمع،  عىل  ذلك  وتأثري 
وجاري  عرضه  بعد  واسعاً  استحسانا 

التجهيز إلنتاج املوسم الثاين والثالث منه. 
وهناك »العافور« وهو يمثل التعاون األول 
الفن  هرم  وبني  للعمل  كمخرج  بيني 
الرضا  عبد  احلسني  عبد  الفنان  اخلليجي 
وقد تم عرضه عىل قنوات ام يب يس، ديب، 

الكويت وغريها.
التي صنعت عباس  ما هي أهم اخلطوات 

اليوسفي؟
ما انا إال جمتهد يف هذا احلياة ويف جمال عميل 
كحال الكثريين.. لكن لربام كان اإلرصار 
عىل التميز وعدم االقتناع بالقليل والبسيط 
سنني  طوال  واالجتهاد  واملثابرة  والطمع 
كثرية وأخريا دعاء الوالدين هي اخلطوات 
املثابرة  عن  احلديث  وعند  صنعتني  التي 

االنقطاع  عن  نتحدث  فإننا  واالجتهاد 
باألسابيع أو باألشهر عن احلياة االجتامعية 
لتنفيذ مرشوع واحد ال تستغرق مثالً مدته 
ذلك  عىل  وكمثال  دقائق  بضع  اإلمجالية 
استغرق  عرش)  اثنا  (أئمتي  كليب  فيديو 
جمهودا يقارب ٤ أشهر من العمل املتواصل. 

ما هو الطموح الذي تسعى إليه؟
املبدعني  جتارب  عىل  االطالع  عند 
صناعة  جمال  يف  والسابقني  املعارصين 
الغرب  دول  يف  وخصوصاً  اإلعالم 
نكتشف بان جتاربنا تعد بسيطة مقارنة هبم، 
لذا فان سقف الطموح مفتوح.. وكام سبق 
أسعى للتغيري دائام واختالق ما هو جديد 

ومبتكر. 
ما هي أعاملك التي قمت هبا قبل أن تقتحم 

هذا املجال كحرفة؟
بعض التجارب البسيطة.. يف جمال امليديا.. 
هذا  يف  السبّاق  كنت  احلمد  وهلل  زمن  يف 
هذا  يف  بدايتي  ذلك  يف  والسبب  املجال 
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العمل يف سن مبكرة عىل سبيل املثال كانت 
 ) قناة إسالمية  أول  تُعرض عىل  مادة  أول 

األنوار ) هي من تنفيذي.
برأيك ما الذي يميز عباس عن غريه؟

عادة من جييب عىل مثل هذا السؤال يكون 
من النقاد أو اجلمهور املتابع ألعاملنا، لكن 
إن سألتني بشكل شخيص، انأ أحب اجلرأة 
يف التنفيذ وأحيانا الذهاب بعيدا باخليال يف 
ذلك  عىل  كمثال  املشاهد  ومفاجأة  التنفيذ 
مشهد اإلمام املهدي املنتظر (عجل اهلل تعاىل 
فرجه الرشيف) يف كليب أئمتي اثنا عرش انا 
والتنفيذ  اخليال  يف  اجلرأة  من  فيه  إن  أرى 
ما  والبرشية  املادية  اإلمكانات  قلة  رغم 
يكفي ملفاجأة املشاهد، ولربام تكون اجلرأة 

سبب االختالف والتميز .

وكيف  هواياتك؟  ماهي  الفن  عن  بعيدا 
متارس حياتك؟

يقدم من  أو  القراءة وخصوصاً ما يعرض 
وقت  يف  اقرؤها  أدبية  أو  درامية  نصوص 
هو  ما  كل  عىل  االطالع  كذلك  فراغي، 
حيث  االنرتنت  مواقع  خالل  من  جديد 
عىل  وسهلة  جمانية  اليوم  املعرفة  أصبحت 
عكس فرتة بدايايت، وكذلك االطالع عىل 
السينام واإلعالن  كل ما هو جديد يف عامل 

ومتابعة ذلك.. 
ما طبيعة أعاملكم يف شهر حمرم احلرام؟ وما 
احلسينية  للمجالس  إخراجكم  طبيعة  هي 

سنويا؟
موسم  يف  آلخر  عام  من  األعامل  ختتلف 
األحزان عىل سيد الشهداء (عليه السالم) 

ويف هذه السنة هناك عمل إنشادي وثائقي 
املقدسة  كربالء  مدينة  عىل  الضوء  يسلط 

بكافة تفاصيلها ومراقدها املقدسة..
حسينية  من  املبارش  النقل  إخراج  وكذلك 
املال  برفقة  البرصة  العاشور يف  احلاج داود 
متعة  جتد  حيث  الكربالئي،  باسم  احلاج 
فطاملا  معه..  احلسينية  اخلدمة  يف  خاصة 
واستغرب  احلسينية  املجالس  أرى  كنت 
فنيا؟  الشعائر  هذه  نقل  يف  يطورون  ال  ملا 
وسائل  أو  التلفاز  شاشات  عىل  لعرضها 
قد  التساؤل  وهذا  االجتامعي،  التواصل 
حدا يبّ أن أحاول سنة بعد أخرى لتطوير 
طموح  مستوى  إىل  به  والوصول  النقل 

عشاق اإلمام احلسني (عليه السالم).
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ظاهرة اجتامعية سلبية وصادمة وحمرية يف 
املجتمع  يف  كثريا  استفحلت  عينه  الوقت 
العراقي خاصة بعد التغيري النيساين ودخول 
املنضبطوهي  غري  االنفتاح  عرص  العراق 
ظاهرة انتشار لعب األطفال واملراهقني يف 
الشوارع وبكل األوقات والظروف اجلوية 
بعد  املناطق  مجيع  ويف  منها   القاسية  حتى 
أن كانت منترشة غالبا يف املناطق واألحياء 
توصف  أحياء  وهي  الشعبي  الطابع  ذات 
دائام بكثرة االختالط ولكن األمر اختلف 
ظاهرة  الشوارع  يف  اللعب  اآلناذأصبح 
باملناطق الشعبية بل وامتدت اىل  الختتص 
ويغلب  بـ(الراقية)  توصف  التي  املناطق 
الروابط  وضعف  االحتكاك  قلة  عليها 
اىل  األحياء  تلك  سكان  وميل  االجتامعية 

عزلةقاطنيها عن بعضهم البعض.
وسالت  األمر  استقصيت  شخصيا  وانا 
فلذات أكبادنا ويف كال النوعني من املناطق 

ذات  عىل  حصلت  حني  صدمت  وقد 
وين  (عمي  وهي  منهم  تقريبا  اجلواب 
يذهبون!!وحتى  أين  اىل  يعني  انروح؟) 
للذين يقطنون يف مناطق تسمى (بالراقية) 
وبحسب  مرفهة  بيوت  يف  ويعيشون 
غري  فمن  واالجتامعي  املعييش  وضعهم 
املعقول ان تتشابه اإلجابات لسؤال واحد 
تكرر عىل اجلميع وهو (ملاذا  انتم يف الشارع  
مأوى؟وهو  لديكم  ...أليس  يااوالدي 
السابعة  تلقيته من أعامر دون سن  جواب 
ويشمل  عرشة  اخلامسة  سن  وحتى 
مرحلتي الدراسة االبتدائية منها واملتوسطة 
وهي  اليفوعوالبلوغ  مرحلة  اىل  وصوال 
الشباب  يكون  اخطر حيث  تكون  مرحلة 
هتيم  (كروبات)  جماميع  شكل  عىل 
تقضية  سوى  هدف  ودون  وجهها  عىل 
بأيةوسيلة  فراغهم  أوقات  وقتل  الوقت 
الوقت  تقضية   ذلك  من  واألخطر  كانت 

إذ  السابق  عن  خيتلف  األيام  هذه  يف 
وتطور  احلديثة   التكنولوجيا   ساعدت 
الشباب  يقيض  أن  عىل  االتصال  وسائل 
أوقاهتم  واملراهقون)  األطفال  (وقبلهم 
املقاهي)  يف  و(البعض  الشوارع  ويف 
وبانتشار  العواقب  مأمونة  غري  بوسائل 
اخلاطئ  واالستخدام  احلديثة  املوبايالت 
لألنرتنت فضال عن األخطار التي يسببها 
هتور بعض الشباب باستخدام الدراجات 
النارية ورعونة البعض منهم يف ذلك ،وهنا 
سمعناها  التي  اإلجابة  ذات  تتكرر  ايضا 
انروح)  وين  (عمي  األطفال  من 
األعامر  هلذه  مشرتكا  نسقا  هنالك  وكأن 
وللمستقبل  للرجولة  مفتاحا  تعترب  التي 
وخارطة طريق ألجيال يعتمد عليها الوطن 
إلقاء  عن  ناهيك  ايضا  واألهل  واملجتمع 
هتيئة  عدم  يف  املختصة  اجلهات  عىل  اللوم 

وسائل آمنة وحضارية للرتفيه.

اع

اللعب في الشارع ظاهرة
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املناطق  ومراهقي  أطفال  لدى  يكون  وقد 
اىل  خروجهم  يف  العذر  بعض  الشعبية 
من  للكثري  تفتقر  بيوهتم  كون  يف  الشارع 
وسائل الراحة والرتفيه ولضعف مستواهم 
رمون من الكثري من  املعييش الذي بسببه حيُ
ينقصها  مناطقهم  وكون  احلياة  متطلبات 
وضعهم  ماجيعل  اخلدمات  من  الكثري 
أقراهنم  اىل  قياسا  ما  نوعا  خانقا  احليايت 
من الذين يتمتعون بظروف بيتية ومعيشية 
ومناطقية افضل لكن هذا األمر اليعني أن 
الشوارع  واملراهقون  األطفال  (يسكن) 
حتى  اجلوية   الظروف  مجيع  ويف  واألزقة 
لقضاء  او  والتنزه  للعب  منها  غرياملناسبة 
يف  يرون  اآلباء  بعض  كان  فان  الوقت، 
الشارع  اىل  ومراهقيهم  أطفاهلم  خروج 
باستمرار يرون يف ذلك إعادة إنتاج الطفل 
او املراهق ليكون »جاهزا« للحياة املستقبلية 
املفهوم  وبحسب  »شاطرا«ألنه  يكون  أي 
عيل  العالمة  نظرية   وحسب  الشعبي 
الذكوري/  العراقي  املجتمع  إن  الوردي 
العشائري  ينظر بازدراء  اىل الشخص الذي 

مع  الرشاسة   او  االستقواء  مهارة  تنقصه 
بـ(البومة)  الشخص  ذلك  ويسمون  حميطه 
للشخص   املجتمعي  فاملقياس  و(املخنث) 
يميل  مقياس  هو  ـ  الوردي  وحسب  ـ 
التنازع  قيم  فيها  تنترش  التي  البداوة  اىل 
بالتأكيد  وهذا  واالستقواء،  والتغالب 
مفهوم اجتامعي خاطئ وهلذا يمكن تفسري 
بعمر  أطفال  تواجد  من  بسيطا  جزءا  ولو 
والطرقات  األزقة  يفرتشون  وهم  الزهور 
الطرف  غض  مع  للهو  وسيلة  عن  بحثا 
ليتخلصوا  إما  أمورهم  أولياء  قبل  من 
ذوهيم   مع  ومشاكساهتم  ضوضائهم  من 
(اسباع)  ليكونوا  وإما  البيت   داخل 
التدرج  ايضا  يفرس  ما  وهو  املستقبل  يف 
العمري لتواجد األطفال واملراهقني وحتى 
اليافعني ومن ثم الشباب يف الشوارع ومن 
دون اخلوف من التأثريات السلبية من ذلك 
التواجد املستمر منذ الطفولة املبكرة وحتى 
البلوغ املتأخر مرورا بالفرتة األكثر خطورة 
الشباب  مرحلة  تأيت  وعندما  (املراهقة) 
املراحل  عن  كثريا  الخيتلف  األمر  نجد 

السابقة له  فتتحول املجاميع الربيئة العفوية 
بريئة  وال  عفوية  غري  جماميع  اىل  لألطفال 

للشباب وألسباب ذكرهتا آنفا .
من أهم سلبيات التواجد املستمر يف 

الشارع ولكل األعامر
١- تعلم العادات والسلوكيات السيئة من 
اكرب  هم  ممن  وخاصة  وتقليدها  اآلخرين 
سنا ٢- فرصة للتعرف عىل أصدقاء السوء 
وبكافة  منهم  االنحراف  أساليب  وتعلم 

ألوانه.
٣- تعلم واجرتار الكلامت واملصطلحات 
الشاذة  السلوكيات  عن  فضال  البذيئة 

والعوجاء والبعيدة عن املنطق اإلسالمي.
٤- االبتعاد عن املطالعة ومتابعة الدروس 
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وطلب  الدراسة  يف  الفشل  اىل  مايؤدي 
العلم.

٥- إضعاف رابطة الطفل او املراهق بأرسته 
بحكم تواجده املستمر خارج البيت وغياب 

متابعة أولياء األمور هلم وتوجيههم .
من أهم وسائل املعاجلة : 

إبعاد  رضورة  اىل  األمور  أولياء  تنبيه  ـ   ١
وذلك  الشوارع  عن  ومراهقيهم  أطفاهلم 
فهو  البيت  أسوار  داخل  عليهم  باملحافظة 
أكثر أمانا من الشارع اضافة اىل ترسيخ مبدأ 
ان الشارع ليس مدرسة يتعلم فيها الطفل 

كام هو شائع احيانا.
األمور  ألولياء  تعريفية  ندوات  إقامة   -٢
عىل  السلبي  واثره  الشارع  بمضار  تعرف 

املستقبل  عامد  هم  الذين  األطفال  أخالق 
يف  تعريفية  بوسرتات  توزيع  اىل  إضافة 
الشوارع تنبه اىل ذلك واىل رضورة التوازن 
التأكيد  الرتبية فال إفراط والتفريط.مع  يف 
عىل أمهية األرسة والبيت يف رسم املالمح 

األوىل لشخصية الطفل  
املؤسسة  هي  (التي  املدرسة  عىل  يقع   -٣
توجيه  يف  األكرب  العبء   ( االوىل  الرتبوية 
التواجد  رضورة  اىل   واملراهقني  التالميذ 
قدر  واالبتعاد  البيت  مؤسسة  داخل 
اإلمكان  عن الشارع ملا له من مساوئ مجة 
ويف  واليافع  الطفل  ونفسية  أخالقية  عىل 
مرحلة املراهقة التي تعد من اخطر  املراحل 
تقوم  أن  الرتبوية  املؤسسات  لذا جيب عىل 

يف  والتوجيهي   والرقايب  االبوي  بدورها 
هذه املرحلة  احلرجة .

منها  (واحلوزوية  الدينية  اجلهات  عىل   -٤
خاصة) ناهيك عن منظامت املجتمع املدين  
والرتبوية   الثقافية  احلكومية  واملؤسسات  
أن متارس دورها الرقايب والتوجيهي الفعال  
بام يتسنى هلا من إمكانات  مادية ومعنوية 
وانضباطية  تساهم مجيعها يف خلق اجواء 
أجواء  عن  واملراهق  الطفل  تبعد  ناجعة 

الشوارع . 
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تنتظر  سيدة  كانت  الرحالت  أحدِ  يف 
قافلتها، وعندما طال انتظارها - ابتاعت  
بانتظار  تقرؤه  وكتاباً  احللوى،  بعض 

قافلتها وبدأت تقرأ..
جانبها  إىل  جلس  للكتاب  قراءهتا  أثناء 
أيضاً،  كتاباً  االخر  هو  يقرأ  وأخذ  رجل 
حلوى  قطعة  أول  بتناول  بدأت  وعندما 
كانت موضوعة بينه وبني السيدة، فوجئت 
من  احللوى  قطع  بتناول  بدأ  الرجل  بأن 
نفس العلبة التي كانت تأكل منها، فبدأت 
تفكر بعصبية بأن توبخه عىل ترصفه هذا 
قطعة  تتناول  كانت  وكلام  ذوقه،  وقلة 
يتناول  الرجل  كان  العلبة  من  احللوى 

قطعة أيضا وكانت تزداد عصبيتها.
لكنها كتمت غيظها وعندما بقى يف العلبة 
قطعة واحدة فقط نظرت إليها وتساءلت 

»ترى ماذا سيفعل هذا الرجل قليل الذوق 
اآلن؟«، لدهشتها قسم الرجل القطعة إىل 
نصفني ثم أكل نصفا، وترك هلا النصف 
األخر، فقالت يف نفسها »هذا ال حيتمل«، 
كظمت غيظها مرة أخرى وأخذت كتاهبا 

والتحقت بالقافلة.
فتحت  العربة،  يف  جلست  أن  وبعد 
علبة  بوجود  تتفاجأ  هبا  وإذ  حقيبتها 
مغلقة  هي  كام  هبا؛  اخلاصة  حلويات 
باحلقيبة!، وكانت الصدمة كبرية وشعرت 
أدركت  فقط  وعندها  الشديد،  باخلجل 
بأن علبتها كانت طوال الوقت يف حقيبتها 
اخلاصة  العلبة  من  تأكل  كانت  وبأهنا 
الرجل  بأن  متأخرة  وأدركت  بالرجل!، 
كان كريام جدا معها وقاسمها حتى اخر 
أو  يتذمر  أن  دون  احللوى   من  قطعة 

يشتكى!، وازداد شعورها باخلجل والعار 
حيث مل جتد وقتاً أو كلامت مناسبة لتعتذر 

للرجل عام حدث من قلة ذوقها!..
يمكننا  ال  فقدناها  إذا  أشياء  دائام  هناك 

اسرتجاعها:
فال يمكنك اسرتجاع احلجر بعد إلقائه، 
وال يمكنك اسرتجاع الكلامت بعد نطقها
بعد  الفرصة  اسرتجاع  يمكنك  وال 

ضياعها
وال يمكنك اسرتجاع الشباب بعد رحيله
كام ال يمكنك اسرتجاع الوقت بعد مروره
تترسع  ال  أن  عىل  دائامً  فاحرص  لذلك 
باحلكم عىل األشياء.. واحرص عىل أن ال 

تضيع فرصة أو حلظة حلوة قد ال تتكرر.

في العجلِة؟ماذا 
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١- ما الكلمة التي تعترب يف منتصف القرآن؟ ويف أية سورة كريمة؟ 
٢- ما هي السورة التي استمع هلا اجلن وقالوا سمعناً قرآناً عجبا؟ 

٣- كم عدد اسامء السور التي سميت بأسامء األنبياء (عليهم السالم)؟ 
٤- هل جيب إعالم اجلاهل برضورة التقليد يف األحكام الرشعية؟

٥- ارتكاب املكروه وترك املستحب هتاوناً وعدم املباالة، هل يعترب حمرما؟ 
٦- هل جيب اخلمس بام يأخذه املوظف من املال إزاء سنوات خدمته ؟  

٧- ما هو احللف الذي عقد يف عهد اجلاهلية واثنى عليه الرسول (صىل اهلل عليه واله وسلم)؟
٨- من هي اول شهيدة يف االسالم؟ 

٩- ما هو املسجد الذي اسسه املنافقون يف قبال مسجد قباء؟ 

ا

شابٌ عراقي يطلق محلة بأسلوب فني تطالب بالتغيري
أطلَق الفنان العراقي الشاب عيل حجازي محلة تستنهض اهلمم 

بأسلوب فني ينقل الواقع الذي يعيشه العراقيون بلوحات فنية ترجع 
مجيع ما حيصل من خراب وإرهاب وجتاوزات وترشد ونزوح اىل 

سبب واحد يعرفه بالصمت..
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ليست  فهي  الفوائد  من  الكثري  ثْ  حتدُ
يمكنك  السلطة،  لتتبيلة  مكونات  جمرد 
الصحية  الفوائد  من  املزيد  عىل  التعرف 
املكونات عالج عظيم،  التي جتعل هذه 
استخدام  تم  حيث  ذلك،  عىل  عالوة 
تقديم  لتساعد يف  الثالثة  املكونات  هذه 

العالج للكثري من األمراض الشائعة..
اليكِ بعض الفوائد:

لتقرش الشفاه: إذا كنتِ تعانني من تشقق 
بإزالة  الليمون  عصري  يقوم  الشفاه، 
امليتة وبالتايل حتقيق ليونة الشفاه  اخلاليا 

واحلصول عىل شفاه سليمة..
الليمون   عصري  يعد  البرشة:  لتبيض 

قابض  عصري 
خصائص  ولديه 
ويف  فعالة  تبيض 
استخدام  حالة 
الليمون  عصري 
اجللد  تفتيح  يف 
تغري  حيدث  لكي 
البرشة  يف  جذري 

فاستخدمه يسهم يف احلصول عىل برشة 
متألقة.

الوزن  لتخسيس  الشهية:  يف  التحكم 
عىل  الليمون  حيتوي  حيث  الزائد 
يقلل  مما  الشهية،  يف  التحكم  خصائص 

السكريات  تناول  يف  الشديدة  الرغبة 
األسود  الفلفل  ويقوم   ، النهار  أثناء 
ويف  الغذائي،  التمثيل  عملية  بتحفيز 
فقدان  حتقيق  يف  تساعد  املطاف  هناية 
اإلفراط  عىل  يشجع  وال  بفعالية  الوزن 

يف تناول الطعام..

  اااا                  اا
لطفا ارفق نسخة من هوية االحوال املدنية وسجل رقم هاتفك اجلوال عىل الكوبون وكذلك املحافظة

و للمشاركة يف املسابقة يرجى مراعاة  جلب الكوبون فقط لشعبة النرش - الكائنة يف جهة باب الراس الرشيف من العتبة احلسينية املقدسة

االسم الثالثي:

املحافظة:

رقم اهلاتف اجلوال:

ااااا



اا

اعنااااانا
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ا

ال تجعل 
النظافة من 
ا»يمان شعارا 
فقط دونما 
تطبيق

مرر قلمك  عىل مربعات 
الكلامت الوارد يف 
اجلدول ورتب من 
احلروف الباقية كلمة الرس 
املكونه من مخسة حروف

حل كلمة السر 
للعدد السابق 

( مخروط ) مشهد من صناعة الدالل في 
سوق الصفافير ببغداد سابقا

المصدر: الخصالالمصدر: تحف العقول
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اعالن
النبوية  والسرية  الفقه  يف  شهرية  مسابقة  املسلمة«  »العائلة  جملة  تقيم 

العطرة وعلوم القرآن الكريم..
سارع واشرتك باملسابقة واحصد احدى هذه اجلوائز..

دراجة هوائية - ادوات أو اجهزة منزلية  - مصوغات ذهبية
جيدر باملتسابق مراعاة ضوابط املشاركة:

- بعد اجابتك عن  أسئلة املسابقة قص الكابون بصورة صحيحة. 
- ارفق نسخة من هوية االحوال املدنية مع الكابون.

- ثبت اسمك الثالثي وحمافظتك ورقم هاتفك اجلوال.
- اذا كنت من الفائزين ان شاء اهلل، انتظر اتصال املجلة  بك.

ال تنَس دعوة ذويك واصدقاءك للمشاركة يف املسابقة فاجلائزة قيمة..


