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ل������ق������اء ال�����ع�����دد
م�أتم الأنوارمع االستاذ علي حبيب

 بخبرتك وبح�سب اطالعك هل 
كلى  من  ال�سباب  من  اأقللالم  توجد 
وجللدت  واإن  القرية  فللي  الجن�سين 

فهل تلبي الطموح؟

اأكبر  اإعطائي  على  �سكرًا  اأوال: 
من حجمي... 

ثانيًا: هناك في اعتقادي الكثير 
من المواهب ال�سعرية في القرية.. 
في  نظري  في  تقع  الم�سكلة  لكن  و 
من  المواهب  هللذه  تمنع  �سائكتين 
ولوج الطريق للمجتمع. االأولى و هي 
عدم ثقة بع�سهم في اإنتاجهم الذي 
قد يقابل - في نظرهم - ب�سيء من 
اإعطاء  و هي عدم  الثانية  و  النقد. 
و  للظهور  لهوؤالء  الفر�سة  المجتمع 
الم�ساركة و من ثم االإبداع . و هناك 
عينات اأعرفها لها م�ستقبل واعد و 
هذين  الأحللد  الظهور  تخ�سى  لكنها 

ال�سببين.

ال�سباب  عللللزوف  اأ�للسللبللاب  مللا   
ال�سعرية  والللكللتللابللة  الللثللقللافللة  عللن 

والم�سئولية تقع على من ؟

كثيرة  اأ�سباب  ال�سباب  لعزوف 
قد ال ي�سع المقام لذكرها، و منها:-

االإبداع  حا�سنات  وجود  عدم   -
غلليللره بحيث  اأو  الللمللجللال  فللي هللذا 
تاأخذ ال�ساب اأو ال�سابة ذوي البذرة 
و  ت�سقلهم.  و  تنميهم  و  ال�سعرية 
�سالح  ال�سيخ  ل�سماحة  كللانللت  قللد 
الجمري  حبيب  ال�سيخ  و  الجمري 
فيها  �سارك  و  فيها  �ساركنا  تجربة 
جمع من المبتدئين و كان لها �سدى 

اإال اأنها انقطعت اإلى غير عودة.

ال�سباب  هلللوؤالء  �سعور  عللدم   -
بقيمة ال�سعر و بالتالي التكا�سل عن 

الكتابة حتى ت�سمر.

- اإقناع البع�ض اأنف�سهم 
يكون  قد  و  �سعر  هو  يكتبوه  ما  اأن 
ف�سف�سة نف�ض اأو تعبير �سعوري في 
و  قلبي  �سعور  اأو  �سعري  قالب  غير 
الخطاأ  على  الخطاأ  يللزداد  بالتالي 
قد  الللذي  الخطاأ  لهم  تتبين  حتى 
على  تجبرهم  �سدمة  لهم  ي�سبب 

العزوف.

يوؤمن  لم  و من  ر�سالة  ال�سعر   -
حما�ض  يتملكه  لم  ال�سعر  بر�سالية 
فللي طريق  اإمللللا  اأ�للسللبللح  و  لللذلللك. 
ال�سعر  اأو انقطع عن  خاطئ ب�سعره 

لعدم تمكنه من اأداء الر�سالة.

تقع الم�سئولية علينا جميعًا من 
نقاد  و  مثقفين  و  علماء  و  �سعراء 
تقع  ثم  من  و  اأواًل،  لل�سعراء  كبناء 
على المت�سدين للجان الثقافية في 
الموؤ�س�سات الحت�سان هذه المواهب 
في برامج عمل تفيدهم و تنميهم و 
اإ�سافة  ال�سعرية.  موهبتهم  ت�سقل 
لرابطة الرواديد و ال�سعراء بالقرية 
الذي  يغفل دورهللا  اأن  التي ال يجب 
لها  ف�سح  اإذا  بحق  رائلللدًا  �سيكون 

المجال في ذلك.

هللللل مللللن كلللللمللة اأخلللليللللرة تلللود 
اإبداءها؟

�سكرًا لكم الإتاحة المجال لمن ال 
و يخجل  ا�سمه  اإال  ال�سعر  يملك في 
عدا  ال�سعراء  في م�ساف  يكون  اأن 
تكرمكم عليه.. و لنتذكر اأن ال�ساعر 
الللملليللدان  فللي  كللالللمللحللارب  بقلمه 
�سيفه ن�سرًة  ي�سهر  اأن  فاإما  ب�سيفه 
غمده  فللي  يتركه  اأن  اأو  لللالإ�للسللالم 

فيخ�سر االإ�سالم مدافعًا عنه. 

محليًا:
* 1997 اعتقال االستاذ حسن حبيب

* 2003 توفي الحاج عيسى بن حسن بن علي محمد
عالميا:

* 1610 غاليليو غاليلي يكتشف اكبر اربعة اقمار للمشتري سميت باالقمار الجاليلية نسبة اليه .

كلمة البد منها

زورونـــــــا عــلــى مـــوقـــع الــفــضــيــلــة 

 رزق م�صطفى البدر بـ  )زينب ( 
 رزق ال�صت�ذ �ص�لح مهدي ح�صن بـ 

) مريم (

تحتوي الن�صرة اآيات قراآنية  
الرجاء المحافظة عليها 

يرقد في الم�صت�صفى : 
ج��صم  محمد  ج��صم  ال�ص�ب  يرقد 

ال ابراهيم  جن�ح 12
 يرقد ال�صت�ذ جعفر من�صور عمران 

جن�ح 11

أخبار القرية

www.alfadheelah.org
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   م��ع ب��داي��ة ع��ام ج��دي��د لب�صت 
االجتهاد  في  نت�صابق   ، جديدة  ُحّلًة  ايامه 

باأن نجعلها اأيام علٍم ومعرفة ، عبر ما نقدمه اليكم 
بعتاب  مقاالتنا  مفتتحين   ، الن�صرة  هذه  فقرات  في 
القرية  على  نافذة  في  اال���ص��واء  ولن�صلط   ، للأحباب 

بمعلم له تاريخه في القرية هو ماتم االنوار ، كما الي�صعنا 
الف�صل  اب��ي  مع  ولنا  وال�صعراء  ال�صعر  دور  نتجاهل  اأن 

العبا�س)ع( �صذرات من ل�صان �صاعر جمري ، رجاءنا اأن 
نوفق لتقديم الجديد والمفيد .

م��س��اب��ق��ة ال���ع���دد :
 

كم سنة هجرية منذ استشهاد 
االمام الحسين )ع( الى االن؟

جواب السؤال السابق : ينبوع الشجا 
واسعاف الخطبا في رثاء محمد واله 

النجبا .
اسم الفائز : فاطمة حسن علي 

جاسم .

قـ�ل المـ�م ال�صـ�دق )عليـه ال�صــالم ( 
الحـ�ج والمعتمـر وفــد اهلل اإن �صـ�ألوه اأعـطـ�هـم واإن 

دعـوه اأجـ�بهـم واإن �صفعـوا �صفعهـم واإن �صكتـوا بـداأهـم 
ويعـو�صـون ب�لدرهـم األف األف درهـم . 

قصة : سعة الصدر آلة الرئاسة 

نقل اأحد العلم�ء: اأن رجاًل ج�ء اإلى الميرزا محمد تقي ال�صيرازي قد�س �صره يريد منه �صيئ�ً من الم�ل، وحيث لم 
يكن الم�ل متوفراً اآنذاك للميرزا، اعتذر منه.. ف�أخذ الرجل ي�صّب الميرزا في وجهه والميرزا �ص�كت ل يتكلم، ف�أراد 
جم�عة من الج�ل�صين ت�أديب الرجل، لكن الميرزا اأ�ص�ر اإليهم بعدم التعر�س له، وق�ل: اإن الفقر اأوجب الحدة فيه، 

ف�تركوه و�ص�أنه، فق�م الرجل وذهب. 
وبعد اأي�م جيء اإلى الميرزا ب�أموال لأجل ق�ص�ء �صلوات و�صي�م عن الأموات، ففرق الميرزا الأموال في موارده� 
واأبقى ح�صة منه� لذلك الرجل، واأو�صى به� من يو�صله� اإليه حتى يق�صي عن الميت �صالته و�صومه، ف�عتر�س 

على الميرزا جم�عة من الح��صرين وق�لوا: �صيخن� هل ال�صّب من الكب�ئر الموبقة؟.. 
ق�ل: نعم. 

ق�لوا: وهل اأنتم ت�صترطون العدالة فيمن يق�صي �صلوات الأموات وعب�دتهم؟.. 
ق�ل: نعم. 

ق�لوا: ف�إن هذا الرجل قد �صّبكم قبل اأي�م، فهال اأ�صقطه �صّبه عن العدالة؟.. 
فتوجه الميرزا اإليهم وق�ل: نعم، اإني اأ�صترط العدالة فيمن يق�صي �صلوات الأموات و�صي�مهم، وال�صّب اأي�ص�ً من 
الكب�ئر الم�صقطة للعدالة، لكن �صّب مثله لمثلي ل يوجب �صقوط عدالته – واأراد بذلك اأنه قد �صبه ا�صطراراً من 
جهة فقره، ل اأنه قد �صبه عن عمد – والميرزا زعيم الم�صلمين ينبغي له اأن يعفو عن المذنبين والمعذورين تحت 

�صغط الحي�ة.
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بـــزغ ا�ــصــم هـــذا الــمــ�أتــم 
الذي له وقعُه في نفو�س 
اأهل القرية ، فحينم� يرُد 
هذا ال�صم يتب�در الذهن 

�ــصــريــعــ� الـــى الــحــ�ج في�صل 
�صلم�ن ابراهيم اآل عبد الر�صول ، ولي�س ذلك من 
ب�ب ال�صدفة فهو موؤ�ص�س هذا الكي�ن الح�صيني 
العريق ، وو�صع لبن�ته الأولى في �صنة 1966م ، 
، متخذا من  وك�ن حينه� عمره 6 �صنوات فقط 
الموؤمنة  والــدتــه  تقيمه  الــذي  التعزية  مجل�س 
في بيته� ، ف�قتب�س من ذلك نبرا�ص� ومن�را فهي 
، وك�ن  خير مث�ل وقــدوة لذلك الطفل البريء 
هو الموؤ�ص�س وهو الخطيب والح�صور ممن هم 
في مثل �صّنه بن�ت و�صبية �صغ�ر ، ويعدُّ اأه�ليهم 
لُتعين  للقراءة  كم�صتلزم�ت  الــمــ�أكــولت  بع�س 
الم�أتم الن��صيء على هذه المهمة الجليلة ، ثم 
تطّورت الفكرة الى ا�صتدع�ء خطيب اآخر يرتقي 
عبد  الــحــ�ج  وهــو  كثيراً  �ص�لفه  يكُبر  ل  المنبر 
اله�دي مرهون الذي ك�ن حينه� يحفظ  ال�صيء 
يرتقي  لأن  اأّهــلــتــُه  واأحـــ�ديـــث  رثـــ�ء  مــن  الكثير 

المنبر .                                 
اأن  وزمــــــــالءه  الـــمـــوؤ�ـــصـــ�ـــس  راأي  مــــن  وكــــــ�ن 
انطلقوا  الـــذي  الــبــيــت  عــن  بم�أتمهم  ي�صتقّلوا 
 ، ب�لغر�س  تفي  خ�صبية   ) )�صنّدقة  فك�نت  منه 
تقبع  التي  المهجورة  الم�ء  عين  ك�نت  وبعده� 
اأن  الــى  وا�صتمرت  الم�أتم  الكي�س هي  بيت  قــرب 

محتوي�ته�  على  خل�صًة  اأحــدهــم  هدمه� 
بيت  كـــ�ن  وبــعــدهــ�   ، ولأ�ــصــبــ�ب مجهولة 
عطية  المال  المرحوم  الكبير  الخطيب 
م�أتم  وكــ�ن   ، اأجــٍل م�صمى  الــى  الم�أتم  هو 
الغ�صرة محطة اأخرى من جملة المحط�ت 
الــتــي حـــّل فيه� الــمــ�أتــم الــفــتــّي ، وعــلــى خــالٍف 
المال  بــ�در  الغ�صرة   الح�ج ج��صم  المرحوم  مع 
الخالف  احــتــواء  الــى  الجمري  وال�صيخ  عطية 
وبداأت فكرة القراءة في م�صجد الو�صطة ) ابي 
ذر الغف�ري ( ول زال هو المقّر الر�صمي للقراءة 
الت�أ�صي�س  بعد  الــمــ�أتــم  فع�لي�ت  ومــن   ، �صنوي� 
�صنوي� وخروج  ت��صوع�ء  يوم  خروج موكب كبير 
ت�ص�بيه على م�صتوى راٍق وملفٍت حينه� ، اإ�ص�فة 
الى اأن القراءة ك�نت في ع�صرة المحرم اأم� الن 
تبداأ يوم  �صنوية  اأيــ�م  اقت�صرت على ع�صرة  فقد 
ال�ص�د�س من المحرم  .                                                                  

المب�ركة:  الع�َصَرة  هذه  قراأ  من  جملة  ومن 
والمال  الموؤ�ص�س،  �صقيق  جـــواد  محمد  ال�صيخ 
ج��صم  المال  و  ابراهيم  المال  بــن  علي  محمد 
كم�  واآخــريــن،   ، البرب�ري  �ص�لح  و محمد  نجم 
اأن مــن الــذيــن انــطــلــقــوا كـــرواديـــد )�ــصــّيــ�لــيــن( 
الــهــ�دي مــرهــون وح�صين علي  الــحــ�ج عبد  هــم 
الموؤ�ص�س  عهدة  في  ح�لي�  والم�أتم   ، ن��صر  بن 
والــحــ�ج  ا�صم�عيل  علي  محمد  الــحــ�ج  ويــعــ�ونــه 
�صيخ  علي  محمد  وح�صين  الحّجي  ب�قر  محمد 
يو�صف ومهدي نجل الموؤ�ص�س .                                                                                

البوم ديرتنا

قبر المال عطية قبل التجديد االخير 

في مثل هذا اليوم :

 جعفر ط�ر�س

يدعوا �صندوق بني جمرة الخيري اأهالي 
القرية بالت�صجيل في 

درو�س المراجعة النهائية للف�صل الدرا�صي االأول 
للبنين والبنات 

 �صفوف مهيئة - مدر�صين مخت�صين 
 موا�صلت مجانية - اإفطار مجاني 

هدفنا تميزكم 
اإعدادي  ريا�صيات   الجمعة 2011/1/14 الوقت: 9:00 - 11:00  
اإعدادي علوم  الوقت: 9:00 - 11:00    2011/1/15 ال�صبت 

من ال�صف 4اإلى 6  اإبتدائي انجليزي   الجمعة 2011/1/21 الوقت: 9:00 - 11:00  
من ال�صف 4اإلى 6  اإبتدائي عربي   الوقت: 9:00 - 11:00    2011/1/22 ال�صبت 

ر�صوم الت�صجيل للدورة الواحدة : دين�ر فقط      للت�صجيل : 17697444 - 39469544



َنـْظَره ِمْن الَحيره

لم�ذا ؟
لم�ذا كلم� نظرت للبحر هداأت اأع�ص�بي وتال�صت 
عوالم  فــي  نف�صي  وهــ�مــت  وجـــزر،  مــٍد  بين  همومي 
الخالب  المنظر  ت�أملت جم�ل و�صحر ذلك   ، اأخــرى 

موؤنق الترتيب وال�صنع ، �صبح�نك ربي!

اأرجلي  ب�أن�مل  وكــ�أن   ، القدمين  ُخــْدَر  ِبــُت  َلــَقــْد 
ترف�س التزحزح من مك�نه� وتخ�طبني ق�ئلًة : هل 

جــننت ؟
م�لي اأ�صت�صف في �صريرتك الرغبة في الرحيل ؟

ُقــلْت : اإنِّي خ�ئُف اأْن اأبقى َفال اأَرَحل، َفــلقـْد َطــغى 
َجَم�ُل ََذِلَك الَبحٍر َعلَيَّ !

َهــْل يمتلك �صوُت الموج ُكَل ِتــلَك القوِة في اإن�ص�ئي 
الهموم و الأخط�ء الَجـلِّيه ؟

نعم ، فهو م�صدر للراحه النف�صية وتنقية النف�س 
من ال�صلبي�ت ، وهو �صبيلي لكي اأتخل�س من ِعبٍء َقْد 

اأثقل ك�هلي ، ربي لتكون في العون .

رب�ه ! م� اأجلى ال�ُصروَق ِعنَدم� َيْجَتِمُع َمَع الَبحِر 
ِفي َمَك�ن َواِحد ، �َصَحرني َذِلَك الَمنَظُر وَنــَقـلني من 

ه . غٍم وَهٍم اإلى َفَرٍح َو َم�َصرَّ

بـ�َتْت  َفـلَـَقـْد   ، ف  ُيو�صَ �ُصــعور ل  اإنــُه   ، ... اهلل  اهلل 
َعــيني اأ�ِصيرْة الجم�ل وب�َت الَجم�ُل ُمَعِذَبه� ، اإرِحمني 

َفهال اأ�صَفْقَت على َعيني الُمنَهكه ِمْن َت�أُمِلْك.

َحــ�َنْت �َصــ�عْة الوَداْع َعِزيــِزي ، َبْعَد اأْن َبــ��صرُت ِفي 
ُمــَجَدداً  ِلــلبحِر  رُت  َفـَنـ�صَ  ، الهموم  َع�َوَدتـني  الم�صي 
َف�إذا به� َتــزول فــك�نْت ِتــلَك ِفعاًل َنــ�صَرة ِمَن الَحيَرة .
اأحمد محمد ك�ظم المحفوظ الجمري

قراءة في كتاب 

اإلمام الحسين وقيم اإلصالح والحرية والعدالة
عن دار المحجة البي�ص�ء ببيروت �صدر لل�صيخ الدكتور عبد اهلل اأحمد 
اليو�صف كت�ب جديد بعنوان: »الإم�م الح�صين وقيم الإ�صالح والحرية 
والعدالة«، الطبعة الأولى 1432هـ - 2011م، وعدد �صفح�ته 87 �صفحة 

من الحجم الو�صط. 
الح�صين  الإمــ�م  ثــورة  اأحدثت  الموؤلف قوله:  وقــد جــ�ء في مقدمة 
والأفــكــ�ر،  العقول  في  ونه�صة  والت�ريخ،  المجتمع  في  كبرى  انعط�فة 
اللحظة  على  اأثره�  يقت�صر  لم  ولذلك  والقلوب،  النفو�س  في  و�صدمة 
الت�ريخية التي وقعت فيه�، بل امتد ت�أثيره� اإلى كل الع�صور والأزم�ن. 
الإمــ�م  ثــورة  مــن  ن�صتلهم  الث�لثة  الألفية  فــي  نعي�س  ونحن  والــيــوم 
كم�ص�ألة  عــ�ــصــرنــ�،  ق�ص�ي�  فــي  والــعــبــر  الـــدرو�ـــس  مــن  الكثير  الح�صين 
الإ�صالح، وم�ص�ألة الحرية، وم�ص�ألة الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، 
الم�ص�ئل  وغيره� من  الجتم�عية...  الم�صوؤولية  تحمل  وم�ص�ألة  العدل،  وتحقيق  الظلم  مق�ومة  وم�ص�ألة 

والق�ص�ي� المع��صرة التي توؤثر في م�صيرة الأمة، وحي�ة ال�صعوب والأمم. 
و يح�ول الموؤلف في هذا الكت�ب اأن ي�صتلهم من ثورة الإم�م الح�صين 
بهدف  الملحة  الع�صر  وق�ص�ي�  م�ص�ئل  على  اأجوبة  المب�ركة  ونه�صته 
ت�ص�عد على  الح�صين  الإمــ�م  روؤيــة فكرية م�صتوح�ة من نه�صة  تقديم 

ر�صم منهج وا�صح لمع�لجة ق�ص�ي� الع�صر وم�ص�ئله الكبرى. 

وقد تن�ول الب�حث في كت�به الموا�صيع الت�لية: 
1 - م�صوؤولي�تن� تج�ه الإم�م الح�صين في هذا الع�صر. 

2 - الإم�م الح�صين والإ�صالح ال�ص�مل. 
3 - �صع�رات الإم�م الح�صين وم�ص�ألة الحرية. 

4 - الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر في نه�صة الإم�م الح�صين. 
5 - الإم�م الح�صين ومق�ومة الظلم. 

6 - نت�ئج ثورة الإم�م الح�صين. 

الصحة تاج :  تشققات كعب القدم
ت�صقق�ت كعب القدم هي م�صكلة �ص�ئعة لدى الكثير و قد تكون مزعجة و موؤلمة ، و غ�لب� م� تكون نتيجة لجف�ف الجلد و يزداد الأمر �صوءا 

عندم� ي�ص�حب ذلك زي�دة �صمك الجلد في كعب القدم الذي ي�صمى بـ : الد�صبذ .   
د�صبذ القدم هو تراكم�ت جلدية تتكون نتيجة لالحتك�ك الم�صتمر مع الأ�صطح الخ�صنة ك�لأحذية الرديئة اأو الأر�س ال�صلبة ..

و يرجع ت�صقق�ت القدم اإلى اأ�صب�ب عدة منه� :
1-  طبيعة الجلد الج�فة لدى البع�س قد تزيد من حدوث الت�صقق�ت 

خ�صو�ص� في جو ال�صت�ء الج�ف .  
الو�ص�دة  ال�صغط على  مــن  يزيد  الــذي  الــقــدم  ال�صغط على  زيـــ�دة   -  2  
الدهنية في كعب القدم م�صبب� ت�صرب هذه الدهون اإلى الج�نبين و مع قلة 

مرونة الجلد  تحدث الت�صقق�ت .
3- بع�س الح�لت الطبية التي توؤثر على تدفق الدم في القدمين الذي 
يقلل على اإفراز الغدد العرقية التي ت�ص�عد على ترطيب القدمين كم� في 

مر�س ال�صكري و �صعف الغدة الدرقية .
4 - اأمرا�س الجلد ك�ل�صدفية و الكزيم� .

بعد ا�صت�ص�رة الطبيب و تحديد الم�صكلة يجب اتب�ع م� يلي :
 1- دهن كعب القدم بمرهم مرطب للجلد قبل النوم خ�صو�ص�

ذلك  لأن  ال�صكري  لمر�صى  خ�صو�ص�  جـــوارب  لب�س  على  الحر�س   -2
ي�ص�عد على منع تبخر الرطوبة من القدمين .

3 - عدم اإزالة الجلد الزائد ب��صتخدام مق�س اأو اأداة قطع ح�دة لأن ذلك 
يعر�س القدم لدخول الجراثيم.

ل�صكل  المن��صبة  الأحــذيــة  اختي�ر  و  لأوقــ�ت طويلة  الوقوف  تجنب   -  4
القدم

الــوزن الزائد فــورا و تن�ول كمي�ت ك�فية من  5 - الحر�س على خ�ص�رة 
الم�ء يومي�  

و تذكر اأن قدم�ك هم� العجالت التي تدب به� على الأر�س ف�عتن بهم�  .

أدبيات : الشعر والشعير والشعيرية 
عليلة  ون�سماٍت  �ساعرّي  جوٍّ  ويف  م�ساء  ذات 
 – وهي   ، لها  فطنُت  مبعنى  اأي  ا�ست�سعرُتها 
يف  حتمل  بعيٍد  مكان  من  تللاأِت    - الن�سمات 
طياتها �سعوٌر مرهف  بقرب البحر واأ�سرعة 
واأنللا  نف�سي  اأمتللالللك  مل  وجتلللدين   ، ال�سفن 
واألتهُم   اال�سماك  من  نوع  وهو  ال�سعرّي  اآكل 
م�سنوعة  دقيقة  عيدان  هي  التي  ال�سعريية 
بلداننا  يف  طاغية  �سعبية  ولها  القمح  مللن 
عند  �سعبية  ي�ساهيها  وال�سعري   ، اخلليجية 
البهائم وهو جن�ض من احلبوب ويقال ال�سعري 
مل  اأين  اأقللول   ، باالندل�ض  اقليم  ا�سم  اي�سا 
وهو  ل�سعِر  ا�ستمُع  اين  حيث  نف�سي  اأمتالك 
و  يللجللاوزهللا  ال  بعالمات  املللحللدود  القري�ض 
وجمعه  ال�ساعر  هو  وقائله   ، اأ�سعار  جمعه 
�سعراء كما نقل عن االأ�سمعي  وهو جمع على 
غري قيا�ض ، وال يختلط عليك -  ايها القاريء 
من  �سجرة  اأيلل�للسللا  ال�سعراء  اأن   – الللكللرمي 
ال  فكلنا  �سويعر  اأما   ! ورق  لها  لي�ض  احلم�ض 
يجهل العب املنتخب البحريني القدمي خليل 
بن  حممد  لقب  ال�سويعر:  واأي�سا   ، �سويعر 
معاوية  بن  احلارث  اأبي حمران  ابن  حمران 
بن احلارث بن مالك بن عوف بن �سعد ابن 
عوف بن حرمي بن جعفي اجلعفي ، وهو اأحد 

من �سمي يف اجلاهلية مبحمد .
جلهينة  جبل  به  فيق�سد  االأ�سعر  قيل  واذا   
و�سعران   ، االأجلللرد  مع  ُيللذكللُر  احلرمني  بني 
جبل اآخر باملو�سل فالتفت لذلك قبل توجهك 
نفرة  بعد  هلل  ذكللرك  حللني  اأو  اأحدهما  اىل 
امل�سعر  امل�سمى  وهلللو  عللرفلله   مللن  احلللجلليللج 
املزدلفة  من  خا�ض  مو�سع  فامل�سعر  احلللرام 
وهي  ال�سعائر  فيه  احلللج  اأن  كما   ، عينها  ال 

اأعمال احلج ، وكل ما جعل علما لطاعة اهلل 
�سعرية  الللواحللدة  االأ�سمعي   قللال   ، وجللل  عز 
ومنها ال�سفا واملروة وفيها نزلت االية  {اإن 
و فيه   ( .. �سعائر اهلل}  واملللروة من  ال�سفا 
ون�سيحتي   ، املنا�سك  موا�سع  اأي   امل�ساعر 
متويل  حممد  ال�سيخ  من  لتف�سري  ت�ستمع  اأن 
اآيات  لتف�سري  اجلن�سية  امل�سري  ال�سعراوي 
احلج  فرتّيث - اأيها احلاج -  قبل اختالط 
يف  حنني   بخفّي  فرتجع  بال�سعائر  امل�ساعر 
و  ِدثلللارك  و�ستنزع   ، هللذا  الكبري  م�سروعك 
�َسعاُرك وهو ما حتت الدثار من اللبا�ض، وهو 
 ، الثياب  �سواه من  ما  �سعر اجل�سد دون  يلي 
وقد ورد عن االمام علي قوله :) نحن ال�سعار 
واال�للسللحللاب واخلللزنللة واالبلللللواب..( ويعني 
 ، للنبي )�للض(   والبطانة  اأنهم هم اخلا�سة 
الأمللر  اإمللتللثللاال  فقط  االإحللللرام  بثوبي  وتبقى 
�سّرعه  ما  بهما  ويق�سد  وال�سريعة  ال�سرع 
اهلل من العقائد واالحكام ،  وحتما وانت يف 
راياُت  و  �سعاُر  املقد�سة  �سريتفع  البقاع  تلك 
ر�سوُل  رفعُه  �سعارًا  �ستذكر  و  جمموعة  كل 
اهلل)�ض( يوم بدٍر وهو ) يا من�سور اأْمت(  ، 
وال يفوتني تعريف معنى االإ�سعار وهو االإعالم 
بذلك  �ُسمّيت   ، املهداة  البدنة  وال�سعرية هي 
الأنه يوؤثر فيها بالعالمات و جمعها  �سعائر .                            
باأنه  لفالن  قولنا  تعريف  �سوى  لنا  يبق  ومل 
واجل�سد  اللللراأ�لللض  �سعر  كللثللري  اأي  �للسللعللراين 
ذبللاٌب  هللو  وال�سعرياء  �ُسُعر  وقللوم  طويلُه   ،
واحُلللُمللر  االإبلللل   على  يقع  اأحللمللر،  اأزرق،اأو 
املبيدات  با�ستخدام  واأن�سحكم  والللكللالب 

للق�ساء عليه.
) جعفر طار�س (

قصيدة في العباس بن علي )ع(

استراحة 

عتاب لألحباب

             يـــ�ـــصـــيـــد بـــ�لـــبـــطـــل الـــعـــبـــ��ـــس �ـــصـــ�عـــره

  مــــ� اأنـــجـــبـــت حــــــرٌة �ــصــمــ�ــصــ�ً ول قـــمـــراً

الـــبـــنـــيـــن ويـــ� اأم  يــــ�  لــــروحــــك     طـــوبـــى 

اأتـــــــوا الـــبـــنـــيـــن  اأم  يـــــ�  قــــومــــك    لــــكــــن 

ـــــهـــــه ـــــــكـــــــرار اأول   فــــهــــ�هــــو الـــــــوالـــــــد ال

  يـــقـــبـــل الــــعــــيــــَن والــــكــــفــــيــــِن مـــرتـــجـــعـــ�ً

    وهــــ�هــــو الــمــجــتــبــى والــمــجــتــبــى عــلــٌم

 يــرنــو اإلــــى الــطــفــل حــتــى خــلــت اأنــهــمــ�

     وهـــ�هـــو الــ�ــصــيــد الــ�ــصــبــط الــ�ــصــهــيــد به

طلعته ح�صن  مــن  بـــدا  مــ�  عــلــى       يحنو 

 م� اأجمل الطفُل في كفِّ الح�صين وفي

وفــي الح�صين  عــيــن  فــي  عينيه     يــديــر 

اأم الــبــنــيــن فــقــد           مــــ� بــــــ�ُل طــفــلــك يــــ� 

 كــــمــــ� يـــــغـــــرد فـــــي الـــبـــ�ـــصـــتـــ�ن طــــ�ئــــره

 كــنــ��ــصــر الــ�ــصــبــط مـــ� اأحـــلـــى غـــدائـــره

       رمـــــــز الـــحـــنـــيـــن ويـــــــ� در�ــــــــــسٌ نـــثـــ�بـــره

اأخــــــ�تــــــره الـــــولـــــيـــــد عـــــجـــــ�بـــــ�ً ل          مــــــن 

     مـــن جــ�ــصــمــه الــغــ�ــسِ بـــ�ديـــه و�ــصــ�مــره

مــــنــــ�حــــره �ــــصــــعــــت  مــــــ�  اهلل          ويــــحــــمــــد 

ــــــت نـــــظـــــ�ئـــــره ــــــت مــــــــــ�آثــــــــــره قــــــل          جــــــل

ـــــره     بــــيــــن الــــريــــ�حــــيــــن مــــفــــتــــون واآ�ـــــص

         كــــ�لــــمــــ�ــــصــــتــــهــــ�م يــــنــــ�غــــيــــه يـــــ�ـــــصـــــ�رره

      ويــــر�ــــصــــف الــــــــــراح مــــمــــ� فـــــــ�ح ثــــ�مــــره

   حــــجــــِر الـــحـــ�ـــصـــيـــن زمـــــ�نـــــ�ً ل يــــغــــ�دره

  نــحــر الــحــ�ــصــيــن فــمــ� تــعــنــي مــنــ�ظــره

      اأبــــكــــى الــــزهــــور ومـــــ� رفـــــت مــحــ�جــره

ق�صيدة اإبراهيم ه�رون

عن عبد امللك بن عمري الليثي قال: راأيت يف هذا الق�صر واأ�صار اإىل ق�صر االإمارة 
بالكوفة راأ�س احل�صني بن علي بني يدي عبيد اهلل بن زياد على تر�س، ثم راأيت راأ�س 
عبيد اهلل بن زياد بني يدي املختار بن اأبي عبيد ، ثم راأيت راأ�س املختار بني يدي 
م�صعب بن الزبري ،  ثم راأيت راأ�س م�صعب بني يدي عبد امللك ، فحدثُت بهذا احلديث 

عبد امللك فتطريرَّ منه وفارق مكانه ) تاريخ اخللفاء لل�صيوطي (

 َ ُقوا اهللهَّ قال تعاىل : { َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِّ َوالتهَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى االإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتهَّ
َ �َسِديُد اْلِعَقاب } اإِنهَّ اهللهَّ

اأ�ستذكر �سابقا  يحثنا اهلل جل وعال على التعاون بالعمل البار بكل فروعه، ولعّلي 
للرقّي  البار  التكليفي  بالعمل  يتعاونون  والذين  امل�سوؤولون  الرجال  يحت�سننا  كيف 
ب�سباب املجتمع تارة درو�ض دينية يف احد البيوت وتارة اأخرى بعقد جمال�ض القراأن 
الر�سالة  نهج  وننتهج  باأنف�سنا  ننطلق  اأن  دواللليللك..اإىل  وهكذا  امل�ساجد  اأحللد  يف 

امل�سوؤول والغيور على حلمة جمتمعه واأ�ستقامته .
لقد تغيب �سماحة ال�سيخ واأن�سغل مب�ساغله واأن كانت م�ساغل دينية ور�سالية اإال اأن 

�سماحته قد غفل اأن بتغيبه قد حل مكانه )مي�سي( و)راوؤول( و)ريبريتو( ! 
ال اأ�ست�سغر اأن�سغال �سماحتك بل الوم هذا التق�سري يف تنمية �سبابنا فكريا ودينيا 
وبان�سغالنا باأمر دون اأخر حل حمل احللقة املهملة) الكيم بوي( و)االأك�ض بوك�ض( 

و) بي اأ�ض بي( !
اأي جمع  اأو مر على  واأدخل احلالق  ال�سيخ..تف�سل  يا �سماحة  وللتاأكد من كالمي 
وبطوالت  االأوروبللي  الدور  بطوالت  عن  ال�ساخنة  احلللوارات  باأذنك  لت�سمع  �سبابي 

)الراو(
اأحيانا نعتذر عن عدم وجود مركز اأو عدم جاهزية مقر ولكن ما اأ�سرع تهيئة ملعب 
يف اأي بقعة يف القرية  وترى احل�سود تلو احل�سود وكل ذلك لغيابك يا �سماحة ال�سيخ!

وكثري من ابناء اجليل اجلديد الطيبني تراه حا�سرا بكل قوة يف اأي عراك يحدث 
هنا اأو هناك اأو يف اأي )دراك ودرافت( يبداأ وكل ذلك لتغيبك يا �سماحة ال�سيخ .

هي  كما  م�سوؤوليتي  عن  تختلف  م�سوؤليتك  ولكن  ال�سيخ  �سماحة  يا  م�سوؤولون  كلنا 
م�سوؤولية االنبياء مقارنة بالعوام واأنتم ورثة االنبياء فينبغي اأن جتتمعوا وتطرحو 
هذا االأرث ال�سامي والعظيم ملا هو خري املجتمع يف دينه ودنياه..وهنا اأوجه اأقرتاحا 
ملحا اأال وهو اأما اآن االأوان لكي نوؤ�س�ض جمل�سا علمائيا خا�سا بالقرية ي�سم جميع 

امل�سايخ ويت�ساوروا ويقرروا و)قوم تعاونو ما ذلو( يا �سماحة ال�سيخ .
اأن تاأ�سي�ض جمل�سا علمائيا للقرية �سيحل م�ساكلها وم�ساكل �سبابها و�ستختلف النظرة من هذا وذاك األيك 
يا �سماحة ال�سيخ خ�سو�سا ان غدوت تالم�ض اآالمهم وهمومهم وقّدمت لهم البدائل اخلرّية والنافعه دنيا 
وكبرية  �سغرية  لكل  باالهتمام  و�سرع  �سهرية  اأو  اأ�سبوعية  بجل�سات  وبداأ  املجل�ض  هذا  تاأ�س�ض  فلو  ودين، 
بالقرية وبداأ زياراته لالأهايل بكل اجتاهات جدرانه وحل �سيفا كرميا بكذا جمل�ض ا�سبوعيا وتفقد بعينه 
وت�سهيل  القرية  تزويج عزاب  الهموم عب  باأيجاد حلول وتخفيف  �ساهم  و  حال ما هو خمفي بني اجلدر 
يف  املقرر  ويكون  له  جامع  مركز  عب  اال�سيلة  املحمدية  الر�ساله  نا�سئيه  وتدري�ض  الطموحه  م�ساريعهم 
املنا�سبات م�ساهما يف كبح حالة ال�ستات وال�سياع حينها يا �سماحة ال�سيخ..لن جتد باالأذهان ال )مي�سي( 
وال )�سينا( و�ست�سبح القرية كالقلعة املنيعه �سد الثقافات املنحرفة واملنحلة عب احلكمة والكلمة الطيبة 
و�سيذوذ املجتمع عنك �سد الهجمات الليبالية واملفرقة ل�سرائح املجتمع املر�سخه لثقافة االنحالل والتحرر 
الهابط..غري ذلك يا �سماحة ال�سيخ فالعتاب عليكم ال على غريكم، فال نلوم االأفعى حني تاأكل الفراخ بقدر 

ما نلوم اأمهم التي تركتهم واأن كان بحجة توفري الزاد !  
  )عي�سى عبد اهلل ال�سرح (

بقلم: الدكتورة طاهرة الغسرة

جرس :
إماطة االذى عن طريق المؤمنين لها مصاديق كثيرة ومنها عدم 

ركن السيارات في الممرات والطرق لعرقلة المرور.



َنـْظَره ِمْن الَحيره

لم�ذا ؟
لم�ذا كلم� نظرت للبحر هداأت اأع�ص�بي وتال�صت 
عوالم  فــي  نف�صي  وهــ�مــت  وجـــزر،  مــٍد  بين  همومي 
الخالب  المنظر  ت�أملت جم�ل و�صحر ذلك   ، اأخــرى 

موؤنق الترتيب وال�صنع ، �صبح�نك ربي!

اأرجلي  ب�أن�مل  وكــ�أن   ، القدمين  ُخــْدَر  ِبــُت  َلــَقــْد 
ترف�س التزحزح من مك�نه� وتخ�طبني ق�ئلًة : هل 

جــننت ؟
م�لي اأ�صت�صف في �صريرتك الرغبة في الرحيل ؟

ُقــلْت : اإنِّي خ�ئُف اأْن اأبقى َفال اأَرَحل، َفــلقـْد َطــغى 
َجَم�ُل ََذِلَك الَبحٍر َعلَيَّ !

َهــْل يمتلك �صوُت الموج ُكَل ِتــلَك القوِة في اإن�ص�ئي 
الهموم و الأخط�ء الَجـلِّيه ؟

نعم ، فهو م�صدر للراحه النف�صية وتنقية النف�س 
من ال�صلبي�ت ، وهو �صبيلي لكي اأتخل�س من ِعبٍء َقْد 

اأثقل ك�هلي ، ربي لتكون في العون .

رب�ه ! م� اأجلى ال�ُصروَق ِعنَدم� َيْجَتِمُع َمَع الَبحِر 
ِفي َمَك�ن َواِحد ، �َصَحرني َذِلَك الَمنَظُر وَنــَقـلني من 

ه . غٍم وَهٍم اإلى َفَرٍح َو َم�َصرَّ

بـ�َتْت  َفـلَـَقـْد   ، ف  ُيو�صَ �ُصــعور ل  اإنــُه   ، ... اهلل  اهلل 
َعــيني اأ�ِصيرْة الجم�ل وب�َت الَجم�ُل ُمَعِذَبه� ، اإرِحمني 

َفهال اأ�صَفْقَت على َعيني الُمنَهكه ِمْن َت�أُمِلْك.

َحــ�َنْت �َصــ�عْة الوَداْع َعِزيــِزي ، َبْعَد اأْن َبــ��صرُت ِفي 
ُمــَجَدداً  ِلــلبحِر  رُت  َفـَنـ�صَ  ، الهموم  َع�َوَدتـني  الم�صي 
َف�إذا به� َتــزول فــك�نْت ِتــلَك ِفعاًل َنــ�صَرة ِمَن الَحيَرة .
اأحمد محمد ك�ظم المحفوظ الجمري

قراءة في كتاب 

اإلمام الحسين وقيم اإلصالح والحرية والعدالة
عن دار المحجة البي�ص�ء ببيروت �صدر لل�صيخ الدكتور عبد اهلل اأحمد 
اليو�صف كت�ب جديد بعنوان: »الإم�م الح�صين وقيم الإ�صالح والحرية 
والعدالة«، الطبعة الأولى 1432هـ - 2011م، وعدد �صفح�ته 87 �صفحة 

من الحجم الو�صط. 
الح�صين  الإمــ�م  ثــورة  اأحدثت  الموؤلف قوله:  وقــد جــ�ء في مقدمة 
والأفــكــ�ر،  العقول  في  ونه�صة  والت�ريخ،  المجتمع  في  كبرى  انعط�فة 
اللحظة  على  اأثره�  يقت�صر  لم  ولذلك  والقلوب،  النفو�س  في  و�صدمة 
الت�ريخية التي وقعت فيه�، بل امتد ت�أثيره� اإلى كل الع�صور والأزم�ن. 
الإمــ�م  ثــورة  مــن  ن�صتلهم  الث�لثة  الألفية  فــي  نعي�س  ونحن  والــيــوم 
كم�ص�ألة  عــ�ــصــرنــ�،  ق�ص�ي�  فــي  والــعــبــر  الـــدرو�ـــس  مــن  الكثير  الح�صين 
الإ�صالح، وم�ص�ألة الحرية، وم�ص�ألة الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، 
الم�ص�ئل  وغيره� من  الجتم�عية...  الم�صوؤولية  تحمل  وم�ص�ألة  العدل،  وتحقيق  الظلم  مق�ومة  وم�ص�ألة 

والق�ص�ي� المع��صرة التي توؤثر في م�صيرة الأمة، وحي�ة ال�صعوب والأمم. 
و يح�ول الموؤلف في هذا الكت�ب اأن ي�صتلهم من ثورة الإم�م الح�صين 
بهدف  الملحة  الع�صر  وق�ص�ي�  م�ص�ئل  على  اأجوبة  المب�ركة  ونه�صته 
ت�ص�عد على  الح�صين  الإمــ�م  روؤيــة فكرية م�صتوح�ة من نه�صة  تقديم 

ر�صم منهج وا�صح لمع�لجة ق�ص�ي� الع�صر وم�ص�ئله الكبرى. 

وقد تن�ول الب�حث في كت�به الموا�صيع الت�لية: 
1 - م�صوؤولي�تن� تج�ه الإم�م الح�صين في هذا الع�صر. 

2 - الإم�م الح�صين والإ�صالح ال�ص�مل. 
3 - �صع�رات الإم�م الح�صين وم�ص�ألة الحرية. 

4 - الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر في نه�صة الإم�م الح�صين. 
5 - الإم�م الح�صين ومق�ومة الظلم. 

6 - نت�ئج ثورة الإم�م الح�صين. 

الصحة تاج :  تشققات كعب القدم
ت�صقق�ت كعب القدم هي م�صكلة �ص�ئعة لدى الكثير و قد تكون مزعجة و موؤلمة ، و غ�لب� م� تكون نتيجة لجف�ف الجلد و يزداد الأمر �صوءا 

عندم� ي�ص�حب ذلك زي�دة �صمك الجلد في كعب القدم الذي ي�صمى بـ : الد�صبذ .   
د�صبذ القدم هو تراكم�ت جلدية تتكون نتيجة لالحتك�ك الم�صتمر مع الأ�صطح الخ�صنة ك�لأحذية الرديئة اأو الأر�س ال�صلبة ..

و يرجع ت�صقق�ت القدم اإلى اأ�صب�ب عدة منه� :
1-  طبيعة الجلد الج�فة لدى البع�س قد تزيد من حدوث الت�صقق�ت 

خ�صو�ص� في جو ال�صت�ء الج�ف .  
الو�ص�دة  ال�صغط على  مــن  يزيد  الــذي  الــقــدم  ال�صغط على  زيـــ�دة   -  2  
الدهنية في كعب القدم م�صبب� ت�صرب هذه الدهون اإلى الج�نبين و مع قلة 

مرونة الجلد  تحدث الت�صقق�ت .
3- بع�س الح�لت الطبية التي توؤثر على تدفق الدم في القدمين الذي 
يقلل على اإفراز الغدد العرقية التي ت�ص�عد على ترطيب القدمين كم� في 

مر�س ال�صكري و �صعف الغدة الدرقية .
4 - اأمرا�س الجلد ك�ل�صدفية و الكزيم� .

بعد ا�صت�ص�رة الطبيب و تحديد الم�صكلة يجب اتب�ع م� يلي :
 1- دهن كعب القدم بمرهم مرطب للجلد قبل النوم خ�صو�ص�

ذلك  لأن  ال�صكري  لمر�صى  خ�صو�ص�  جـــوارب  لب�س  على  الحر�س   -2
ي�ص�عد على منع تبخر الرطوبة من القدمين .

3 - عدم اإزالة الجلد الزائد ب��صتخدام مق�س اأو اأداة قطع ح�دة لأن ذلك 
يعر�س القدم لدخول الجراثيم.

ل�صكل  المن��صبة  الأحــذيــة  اختي�ر  و  لأوقــ�ت طويلة  الوقوف  تجنب   -  4
القدم

الــوزن الزائد فــورا و تن�ول كمي�ت ك�فية من  5 - الحر�س على خ�ص�رة 
الم�ء يومي�  

و تذكر اأن قدم�ك هم� العجالت التي تدب به� على الأر�س ف�عتن بهم�  .

أدبيات : الشعر والشعير والشعيرية 
عليلة  ون�سماٍت  �ساعرّي  جوٍّ  ويف  م�ساء  ذات 
 – وهي   ، لها  فطنُت  مبعنى  اأي  ا�ست�سعرُتها 
يف  حتمل  بعيٍد  مكان  من  تللاأِت    - الن�سمات 
طياتها �سعوٌر مرهف  بقرب البحر واأ�سرعة 
واأنللا  نف�سي  اأمتللالللك  مل  وجتلللدين   ، ال�سفن 
واألتهُم   اال�سماك  من  نوع  وهو  ال�سعرّي  اآكل 
م�سنوعة  دقيقة  عيدان  هي  التي  ال�سعريية 
بلداننا  يف  طاغية  �سعبية  ولها  القمح  مللن 
عند  �سعبية  ي�ساهيها  وال�سعري   ، اخلليجية 
البهائم وهو جن�ض من احلبوب ويقال ال�سعري 
مل  اأين  اأقللول   ، باالندل�ض  اقليم  ا�سم  اي�سا 
وهو  ل�سعِر  ا�ستمُع  اين  حيث  نف�سي  اأمتالك 
و  يللجللاوزهللا  ال  بعالمات  املللحللدود  القري�ض 
وجمعه  ال�ساعر  هو  وقائله   ، اأ�سعار  جمعه 
�سعراء كما نقل عن االأ�سمعي  وهو جمع على 
غري قيا�ض ، وال يختلط عليك -  ايها القاريء 
من  �سجرة  اأيلل�للسللا  ال�سعراء  اأن   – الللكللرمي 
ال  فكلنا  �سويعر  اأما   ! ورق  لها  لي�ض  احلم�ض 
يجهل العب املنتخب البحريني القدمي خليل 
بن  حممد  لقب  ال�سويعر:  واأي�سا   ، �سويعر 
معاوية  بن  احلارث  اأبي حمران  ابن  حمران 
بن احلارث بن مالك بن عوف بن �سعد ابن 
عوف بن حرمي بن جعفي اجلعفي ، وهو اأحد 

من �سمي يف اجلاهلية مبحمد .
جلهينة  جبل  به  فيق�سد  االأ�سعر  قيل  واذا   
و�سعران   ، االأجلللرد  مع  ُيللذكللُر  احلرمني  بني 
جبل اآخر باملو�سل فالتفت لذلك قبل توجهك 
نفرة  بعد  هلل  ذكللرك  حللني  اأو  اأحدهما  اىل 
امل�سعر  امل�سمى  وهلللو  عللرفلله   مللن  احلللجلليللج 
املزدلفة  من  خا�ض  مو�سع  فامل�سعر  احلللرام 
وهي  ال�سعائر  فيه  احلللج  اأن  كما   ، عينها  ال 

اأعمال احلج ، وكل ما جعل علما لطاعة اهلل 
�سعرية  الللواحللدة  االأ�سمعي   قللال   ، وجللل  عز 
ومنها ال�سفا واملروة وفيها نزلت االية  {اإن 
و فيه   ( .. �سعائر اهلل}  واملللروة من  ال�سفا 
ون�سيحتي   ، املنا�سك  موا�سع  اأي   امل�ساعر 
متويل  حممد  ال�سيخ  من  لتف�سري  ت�ستمع  اأن 
اآيات  لتف�سري  اجلن�سية  امل�سري  ال�سعراوي 
احلج  فرتّيث - اأيها احلاج -  قبل اختالط 
يف  حنني   بخفّي  فرتجع  بال�سعائر  امل�ساعر 
و  ِدثلللارك  و�ستنزع   ، هللذا  الكبري  م�سروعك 
�َسعاُرك وهو ما حتت الدثار من اللبا�ض، وهو 
 ، الثياب  �سواه من  ما  �سعر اجل�سد دون  يلي 
وقد ورد عن االمام علي قوله :) نحن ال�سعار 
واال�للسللحللاب واخلللزنللة واالبلللللواب..( ويعني 
 ، للنبي )�للض(   والبطانة  اأنهم هم اخلا�سة 
الأمللر  اإمللتللثللاال  فقط  االإحللللرام  بثوبي  وتبقى 
�سّرعه  ما  بهما  ويق�سد  وال�سريعة  ال�سرع 
اهلل من العقائد واالحكام ،  وحتما وانت يف 
راياُت  و  �سعاُر  املقد�سة  �سريتفع  البقاع  تلك 
ر�سوُل  رفعُه  �سعارًا  �ستذكر  و  جمموعة  كل 
اهلل)�ض( يوم بدٍر وهو ) يا من�سور اأْمت(  ، 
وال يفوتني تعريف معنى االإ�سعار وهو االإعالم 
بذلك  �ُسمّيت   ، املهداة  البدنة  وال�سعرية هي 
الأنه يوؤثر فيها بالعالمات و جمعها  �سعائر .                            
باأنه  لفالن  قولنا  تعريف  �سوى  لنا  يبق  ومل 
واجل�سد  اللللراأ�لللض  �سعر  كللثللري  اأي  �للسللعللراين 
ذبللاٌب  هللو  وال�سعرياء  �ُسُعر  وقللوم  طويلُه   ،
واحُلللُمللر  االإبلللل   على  يقع  اأحللمللر،  اأزرق،اأو 
املبيدات  با�ستخدام  واأن�سحكم  والللكللالب 

للق�ساء عليه.
) جعفر طار�س (

قصيدة في العباس بن علي )ع(

استراحة 

عتاب لألحباب

             يـــ�ـــصـــيـــد بـــ�لـــبـــطـــل الـــعـــبـــ��ـــس �ـــصـــ�عـــره

  مــــ� اأنـــجـــبـــت حــــــرٌة �ــصــمــ�ــصــ�ً ول قـــمـــراً

الـــبـــنـــيـــن ويـــ� اأم  يــــ�  لــــروحــــك     طـــوبـــى 

اأتـــــــوا الـــبـــنـــيـــن  اأم  يـــــ�  قــــومــــك    لــــكــــن 

ـــــهـــــه ـــــــكـــــــرار اأول   فــــهــــ�هــــو الـــــــوالـــــــد ال

  يـــقـــبـــل الــــعــــيــــَن والــــكــــفــــيــــِن مـــرتـــجـــعـــ�ً

    وهــــ�هــــو الــمــجــتــبــى والــمــجــتــبــى عــلــٌم

 يــرنــو اإلــــى الــطــفــل حــتــى خــلــت اأنــهــمــ�

     وهـــ�هـــو الــ�ــصــيــد الــ�ــصــبــط الــ�ــصــهــيــد به

طلعته ح�صن  مــن  بـــدا  مــ�  عــلــى       يحنو 

 م� اأجمل الطفُل في كفِّ الح�صين وفي

وفــي الح�صين  عــيــن  فــي  عينيه     يــديــر 

اأم الــبــنــيــن فــقــد           مــــ� بــــــ�ُل طــفــلــك يــــ� 

 كــــمــــ� يـــــغـــــرد فـــــي الـــبـــ�ـــصـــتـــ�ن طــــ�ئــــره

 كــنــ��ــصــر الــ�ــصــبــط مـــ� اأحـــلـــى غـــدائـــره

       رمـــــــز الـــحـــنـــيـــن ويـــــــ� در�ــــــــــسٌ نـــثـــ�بـــره

اأخــــــ�تــــــره الـــــولـــــيـــــد عـــــجـــــ�بـــــ�ً ل          مــــــن 

     مـــن جــ�ــصــمــه الــغــ�ــسِ بـــ�ديـــه و�ــصــ�مــره

مــــنــــ�حــــره �ــــصــــعــــت  مــــــ�  اهلل          ويــــحــــمــــد 

ــــــت نـــــظـــــ�ئـــــره ــــــت مــــــــــ�آثــــــــــره قــــــل          جــــــل

ـــــره     بــــيــــن الــــريــــ�حــــيــــن مــــفــــتــــون واآ�ـــــص

         كــــ�لــــمــــ�ــــصــــتــــهــــ�م يــــنــــ�غــــيــــه يـــــ�ـــــصـــــ�رره

      ويــــر�ــــصــــف الــــــــــراح مــــمــــ� فـــــــ�ح ثــــ�مــــره

   حــــجــــِر الـــحـــ�ـــصـــيـــن زمـــــ�نـــــ�ً ل يــــغــــ�دره

  نــحــر الــحــ�ــصــيــن فــمــ� تــعــنــي مــنــ�ظــره

      اأبــــكــــى الــــزهــــور ومـــــ� رفـــــت مــحــ�جــره

ق�صيدة اإبراهيم ه�رون

عن عبد امللك بن عمري الليثي قال: راأيت يف هذا الق�صر واأ�صار اإىل ق�صر االإمارة 
بالكوفة راأ�س احل�صني بن علي بني يدي عبيد اهلل بن زياد على تر�س، ثم راأيت راأ�س 
عبيد اهلل بن زياد بني يدي املختار بن اأبي عبيد ، ثم راأيت راأ�س املختار بني يدي 
م�صعب بن الزبري ،  ثم راأيت راأ�س م�صعب بني يدي عبد امللك ، فحدثُت بهذا احلديث 

عبد امللك فتطريرَّ منه وفارق مكانه ) تاريخ اخللفاء لل�صيوطي (

 َ ُقوا اهللهَّ قال تعاىل : { َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِّ َوالتهَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى االإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتهَّ
َ �َسِديُد اْلِعَقاب } اإِنهَّ اهللهَّ

اأ�ستذكر �سابقا  يحثنا اهلل جل وعال على التعاون بالعمل البار بكل فروعه، ولعّلي 
للرقّي  البار  التكليفي  بالعمل  يتعاونون  والذين  امل�سوؤولون  الرجال  يحت�سننا  كيف 
ب�سباب املجتمع تارة درو�ض دينية يف احد البيوت وتارة اأخرى بعقد جمال�ض القراأن 
الر�سالة  نهج  وننتهج  باأنف�سنا  ننطلق  اأن  دواللليللك..اإىل  وهكذا  امل�ساجد  اأحللد  يف 

امل�سوؤول والغيور على حلمة جمتمعه واأ�ستقامته .
لقد تغيب �سماحة ال�سيخ واأن�سغل مب�ساغله واأن كانت م�ساغل دينية ور�سالية اإال اأن 

�سماحته قد غفل اأن بتغيبه قد حل مكانه )مي�سي( و)راوؤول( و)ريبريتو( ! 
ال اأ�ست�سغر اأن�سغال �سماحتك بل الوم هذا التق�سري يف تنمية �سبابنا فكريا ودينيا 
وبان�سغالنا باأمر دون اأخر حل حمل احللقة املهملة) الكيم بوي( و)االأك�ض بوك�ض( 

و) بي اأ�ض بي( !
اأي جمع  اأو مر على  واأدخل احلالق  ال�سيخ..تف�سل  يا �سماحة  وللتاأكد من كالمي 
وبطوالت  االأوروبللي  الدور  بطوالت  عن  ال�ساخنة  احلللوارات  باأذنك  لت�سمع  �سبابي 

)الراو(
اأحيانا نعتذر عن عدم وجود مركز اأو عدم جاهزية مقر ولكن ما اأ�سرع تهيئة ملعب 
يف اأي بقعة يف القرية  وترى احل�سود تلو احل�سود وكل ذلك لغيابك يا �سماحة ال�سيخ!

وكثري من ابناء اجليل اجلديد الطيبني تراه حا�سرا بكل قوة يف اأي عراك يحدث 
هنا اأو هناك اأو يف اأي )دراك ودرافت( يبداأ وكل ذلك لتغيبك يا �سماحة ال�سيخ .

هي  كما  م�سوؤوليتي  عن  تختلف  م�سوؤليتك  ولكن  ال�سيخ  �سماحة  يا  م�سوؤولون  كلنا 
م�سوؤولية االنبياء مقارنة بالعوام واأنتم ورثة االنبياء فينبغي اأن جتتمعوا وتطرحو 
هذا االأرث ال�سامي والعظيم ملا هو خري املجتمع يف دينه ودنياه..وهنا اأوجه اأقرتاحا 
ملحا اأال وهو اأما اآن االأوان لكي نوؤ�س�ض جمل�سا علمائيا خا�سا بالقرية ي�سم جميع 

امل�سايخ ويت�ساوروا ويقرروا و)قوم تعاونو ما ذلو( يا �سماحة ال�سيخ .
اأن تاأ�سي�ض جمل�سا علمائيا للقرية �سيحل م�ساكلها وم�ساكل �سبابها و�ستختلف النظرة من هذا وذاك األيك 
يا �سماحة ال�سيخ خ�سو�سا ان غدوت تالم�ض اآالمهم وهمومهم وقّدمت لهم البدائل اخلرّية والنافعه دنيا 
وكبرية  �سغرية  لكل  باالهتمام  و�سرع  �سهرية  اأو  اأ�سبوعية  بجل�سات  وبداأ  املجل�ض  هذا  تاأ�س�ض  فلو  ودين، 
بالقرية وبداأ زياراته لالأهايل بكل اجتاهات جدرانه وحل �سيفا كرميا بكذا جمل�ض ا�سبوعيا وتفقد بعينه 
وت�سهيل  القرية  تزويج عزاب  الهموم عب  باأيجاد حلول وتخفيف  �ساهم  و  حال ما هو خمفي بني اجلدر 
يف  املقرر  ويكون  له  جامع  مركز  عب  اال�سيلة  املحمدية  الر�ساله  نا�سئيه  وتدري�ض  الطموحه  م�ساريعهم 
املنا�سبات م�ساهما يف كبح حالة ال�ستات وال�سياع حينها يا �سماحة ال�سيخ..لن جتد باالأذهان ال )مي�سي( 
وال )�سينا( و�ست�سبح القرية كالقلعة املنيعه �سد الثقافات املنحرفة واملنحلة عب احلكمة والكلمة الطيبة 
و�سيذوذ املجتمع عنك �سد الهجمات الليبالية واملفرقة ل�سرائح املجتمع املر�سخه لثقافة االنحالل والتحرر 
الهابط..غري ذلك يا �سماحة ال�سيخ فالعتاب عليكم ال على غريكم، فال نلوم االأفعى حني تاأكل الفراخ بقدر 

ما نلوم اأمهم التي تركتهم واأن كان بحجة توفري الزاد !  
  )عي�سى عبد اهلل ال�سرح (

بقلم: الدكتورة طاهرة الغسرة

جرس :
إماطة االذى عن طريق المؤمنين لها مصاديق كثيرة ومنها عدم 

ركن السيارات في الممرات والطرق لعرقلة المرور.
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ل������ق������اء ال�����ع�����دد
م�أتم الأنوارمع االستاذ علي حبيب

 بخبرتك وبح�سب اطالعك هل 
كلى  من  ال�سباب  من  اأقللالم  توجد 
وجللدت  واإن  القرية  فللي  الجن�سين 

فهل تلبي الطموح؟

اأكبر  اإعطائي  على  �سكرًا  اأوال: 
من حجمي... 

ثانيًا: هناك في اعتقادي الكثير 
من المواهب ال�سعرية في القرية.. 
في  نظري  في  تقع  الم�سكلة  لكن  و 
من  المواهب  هللذه  تمنع  �سائكتين 
ولوج الطريق للمجتمع. االأولى و هي 
عدم ثقة بع�سهم في اإنتاجهم الذي 
قد يقابل - في نظرهم - ب�سيء من 
اإعطاء  و هي عدم  الثانية  و  النقد. 
و  للظهور  لهوؤالء  الفر�سة  المجتمع 
الم�ساركة و من ثم االإبداع . و هناك 
عينات اأعرفها لها م�ستقبل واعد و 
هذين  الأحللد  الظهور  تخ�سى  لكنها 

ال�سببين.

ال�سباب  عللللزوف  اأ�للسللبللاب  مللا   
ال�سعرية  والللكللتللابللة  الللثللقللافللة  عللن 

والم�سئولية تقع على من ؟

كثيرة  اأ�سباب  ال�سباب  لعزوف 
قد ال ي�سع المقام لذكرها، و منها:-

االإبداع  حا�سنات  وجود  عدم   -
غلليللره بحيث  اأو  الللمللجللال  فللي هللذا 
تاأخذ ال�ساب اأو ال�سابة ذوي البذرة 
و  ت�سقلهم.  و  تنميهم  و  ال�سعرية 
�سالح  ال�سيخ  ل�سماحة  كللانللت  قللد 
الجمري  حبيب  ال�سيخ  و  الجمري 
فيها  �سارك  و  فيها  �ساركنا  تجربة 
جمع من المبتدئين و كان لها �سدى 

اإال اأنها انقطعت اإلى غير عودة.

ال�سباب  هلللوؤالء  �سعور  عللدم   -
بقيمة ال�سعر و بالتالي التكا�سل عن 

الكتابة حتى ت�سمر.

- اإقناع البع�ض اأنف�سهم 
يكون  قد  و  �سعر  هو  يكتبوه  ما  اأن 
ف�سف�سة نف�ض اأو تعبير �سعوري في 
و  قلبي  �سعور  اأو  �سعري  قالب  غير 
الخطاأ  على  الخطاأ  يللزداد  بالتالي 
قد  الللذي  الخطاأ  لهم  تتبين  حتى 
على  تجبرهم  �سدمة  لهم  ي�سبب 

العزوف.

يوؤمن  لم  و من  ر�سالة  ال�سعر   -
حما�ض  يتملكه  لم  ال�سعر  بر�سالية 
فللي طريق  اإمللللا  اأ�للسللبللح  و  لللذلللك. 
ال�سعر  اأو انقطع عن  خاطئ ب�سعره 

لعدم تمكنه من اأداء الر�سالة.

تقع الم�سئولية علينا جميعًا من 
نقاد  و  مثقفين  و  علماء  و  �سعراء 
تقع  ثم  من  و  اأواًل،  لل�سعراء  كبناء 
على المت�سدين للجان الثقافية في 
الموؤ�س�سات الحت�سان هذه المواهب 
في برامج عمل تفيدهم و تنميهم و 
اإ�سافة  ال�سعرية.  موهبتهم  ت�سقل 
لرابطة الرواديد و ال�سعراء بالقرية 
الذي  يغفل دورهللا  اأن  التي ال يجب 
لها  ف�سح  اإذا  بحق  رائلللدًا  �سيكون 

المجال في ذلك.

هللللل مللللن كلللللمللة اأخلللليللللرة تلللود 
اإبداءها؟

�سكرًا لكم الإتاحة المجال لمن ال 
و يخجل  ا�سمه  اإال  ال�سعر  يملك في 
عدا  ال�سعراء  في م�ساف  يكون  اأن 
تكرمكم عليه.. و لنتذكر اأن ال�ساعر 
الللملليللدان  فللي  كللالللمللحللارب  بقلمه 
�سيفه ن�سرًة  ي�سهر  اأن  فاإما  ب�سيفه 
غمده  فللي  يتركه  اأن  اأو  لللالإ�للسللالم 

فيخ�سر االإ�سالم مدافعًا عنه. 

محليًا:
* 1997 اعتقال االستاذ حسن حبيب

* 2003 توفي الحاج عيسى بن حسن بن علي محمد
عالميا:

* 1610 غاليليو غاليلي يكتشف اكبر اربعة اقمار للمشتري سميت باالقمار الجاليلية نسبة اليه .

كلمة البد منها

زورونـــــــا عــلــى مـــوقـــع الــفــضــيــلــة 

 رزق م�صطفى البدر بـ  )زينب ( 
 رزق ال�صت�ذ �ص�لح مهدي ح�صن بـ 

) مريم (

تحتوي الن�صرة اآيات قراآنية  
الرجاء المحافظة عليها 

يرقد في الم�صت�صفى : 
ج��صم  محمد  ج��صم  ال�ص�ب  يرقد 

ال ابراهيم  جن�ح 12
 يرقد ال�صت�ذ جعفر من�صور عمران 

جن�ح 11

أخبار القرية

www.alfadheelah.org
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   م��ع ب��داي��ة ع��ام ج��دي��د لب�صت 
االجتهاد  في  نت�صابق   ، جديدة  ُحّلًة  ايامه 

باأن نجعلها اأيام علٍم ومعرفة ، عبر ما نقدمه اليكم 
بعتاب  مقاالتنا  مفتتحين   ، الن�صرة  هذه  فقرات  في 
القرية  على  نافذة  في  اال���ص��واء  ولن�صلط   ، للأحباب 

بمعلم له تاريخه في القرية هو ماتم االنوار ، كما الي�صعنا 
الف�صل  اب��ي  مع  ولنا  وال�صعراء  ال�صعر  دور  نتجاهل  اأن 

العبا�س)ع( �صذرات من ل�صان �صاعر جمري ، رجاءنا اأن 
نوفق لتقديم الجديد والمفيد .

م��س��اب��ق��ة ال���ع���دد :
 

كم سنة هجرية منذ استشهاد 
االمام الحسين )ع( الى االن؟

جواب السؤال السابق : ينبوع الشجا 
واسعاف الخطبا في رثاء محمد واله 

النجبا .
اسم الفائز : فاطمة حسن علي 

جاسم .

قـ�ل المـ�م ال�صـ�دق )عليـه ال�صــالم ( 
الحـ�ج والمعتمـر وفــد اهلل اإن �صـ�ألوه اأعـطـ�هـم واإن 

دعـوه اأجـ�بهـم واإن �صفعـوا �صفعهـم واإن �صكتـوا بـداأهـم 
ويعـو�صـون ب�لدرهـم األف األف درهـم . 

قصة : سعة الصدر آلة الرئاسة 

نقل اأحد العلم�ء: اأن رجاًل ج�ء اإلى الميرزا محمد تقي ال�صيرازي قد�س �صره يريد منه �صيئ�ً من الم�ل، وحيث لم 
يكن الم�ل متوفراً اآنذاك للميرزا، اعتذر منه.. ف�أخذ الرجل ي�صّب الميرزا في وجهه والميرزا �ص�كت ل يتكلم، ف�أراد 
جم�عة من الج�ل�صين ت�أديب الرجل، لكن الميرزا اأ�ص�ر اإليهم بعدم التعر�س له، وق�ل: اإن الفقر اأوجب الحدة فيه، 

ف�تركوه و�ص�أنه، فق�م الرجل وذهب. 
وبعد اأي�م جيء اإلى الميرزا ب�أموال لأجل ق�ص�ء �صلوات و�صي�م عن الأموات، ففرق الميرزا الأموال في موارده� 
واأبقى ح�صة منه� لذلك الرجل، واأو�صى به� من يو�صله� اإليه حتى يق�صي عن الميت �صالته و�صومه، ف�عتر�س 

على الميرزا جم�عة من الح��صرين وق�لوا: �صيخن� هل ال�صّب من الكب�ئر الموبقة؟.. 
ق�ل: نعم. 

ق�لوا: وهل اأنتم ت�صترطون العدالة فيمن يق�صي �صلوات الأموات وعب�دتهم؟.. 
ق�ل: نعم. 

ق�لوا: ف�إن هذا الرجل قد �صّبكم قبل اأي�م، فهال اأ�صقطه �صّبه عن العدالة؟.. 
فتوجه الميرزا اإليهم وق�ل: نعم، اإني اأ�صترط العدالة فيمن يق�صي �صلوات الأموات و�صي�مهم، وال�صّب اأي�ص�ً من 
الكب�ئر الم�صقطة للعدالة، لكن �صّب مثله لمثلي ل يوجب �صقوط عدالته – واأراد بذلك اأنه قد �صبه ا�صطراراً من 
جهة فقره، ل اأنه قد �صبه عن عمد – والميرزا زعيم الم�صلمين ينبغي له اأن يعفو عن المذنبين والمعذورين تحت 

�صغط الحي�ة.

يمكنكم المساهمة 
عبر البريد اإللكتروني 

deeratna2010@gmail.com

بـــزغ ا�ــصــم هـــذا الــمــ�أتــم 
الذي له وقعُه في نفو�س 
اأهل القرية ، فحينم� يرُد 
هذا ال�صم يتب�در الذهن 

�ــصــريــعــ� الـــى الــحــ�ج في�صل 
�صلم�ن ابراهيم اآل عبد الر�صول ، ولي�س ذلك من 
ب�ب ال�صدفة فهو موؤ�ص�س هذا الكي�ن الح�صيني 
العريق ، وو�صع لبن�ته الأولى في �صنة 1966م ، 
، متخذا من  وك�ن حينه� عمره 6 �صنوات فقط 
الموؤمنة  والــدتــه  تقيمه  الــذي  التعزية  مجل�س 
في بيته� ، ف�قتب�س من ذلك نبرا�ص� ومن�را فهي 
، وك�ن  خير مث�ل وقــدوة لذلك الطفل البريء 
هو الموؤ�ص�س وهو الخطيب والح�صور ممن هم 
في مثل �صّنه بن�ت و�صبية �صغ�ر ، ويعدُّ اأه�ليهم 
لُتعين  للقراءة  كم�صتلزم�ت  الــمــ�أكــولت  بع�س 
الم�أتم الن��صيء على هذه المهمة الجليلة ، ثم 
تطّورت الفكرة الى ا�صتدع�ء خطيب اآخر يرتقي 
عبد  الــحــ�ج  وهــو  كثيراً  �ص�لفه  يكُبر  ل  المنبر 
اله�دي مرهون الذي ك�ن حينه� يحفظ  ال�صيء 
يرتقي  لأن  اأّهــلــتــُه  واأحـــ�ديـــث  رثـــ�ء  مــن  الكثير 

المنبر .                                 
اأن  وزمــــــــالءه  الـــمـــوؤ�ـــصـــ�ـــس  راأي  مــــن  وكــــــ�ن 
انطلقوا  الـــذي  الــبــيــت  عــن  بم�أتمهم  ي�صتقّلوا 
 ، ب�لغر�س  تفي  خ�صبية   ) )�صنّدقة  فك�نت  منه 
تقبع  التي  المهجورة  الم�ء  عين  ك�نت  وبعده� 
اأن  الــى  وا�صتمرت  الم�أتم  الكي�س هي  بيت  قــرب 

محتوي�ته�  على  خل�صًة  اأحــدهــم  هدمه� 
بيت  كـــ�ن  وبــعــدهــ�   ، ولأ�ــصــبــ�ب مجهولة 
عطية  المال  المرحوم  الكبير  الخطيب 
م�أتم  وكــ�ن   ، اأجــٍل م�صمى  الــى  الم�أتم  هو 
الغ�صرة محطة اأخرى من جملة المحط�ت 
الــتــي حـــّل فيه� الــمــ�أتــم الــفــتــّي ، وعــلــى خــالٍف 
المال  بــ�در  الغ�صرة   الح�ج ج��صم  المرحوم  مع 
الخالف  احــتــواء  الــى  الجمري  وال�صيخ  عطية 
وبداأت فكرة القراءة في م�صجد الو�صطة ) ابي 
ذر الغف�ري ( ول زال هو المقّر الر�صمي للقراءة 
الت�أ�صي�س  بعد  الــمــ�أتــم  فع�لي�ت  ومــن   ، �صنوي� 
�صنوي� وخروج  ت��صوع�ء  يوم  خروج موكب كبير 
ت�ص�بيه على م�صتوى راٍق وملفٍت حينه� ، اإ�ص�فة 
الى اأن القراءة ك�نت في ع�صرة المحرم اأم� الن 
تبداأ يوم  �صنوية  اأيــ�م  اقت�صرت على ع�صرة  فقد 
ال�ص�د�س من المحرم  .                                                                  

المب�ركة:  الع�َصَرة  هذه  قراأ  من  جملة  ومن 
والمال  الموؤ�ص�س،  �صقيق  جـــواد  محمد  ال�صيخ 
ج��صم  المال  و  ابراهيم  المال  بــن  علي  محمد 
كم�  واآخــريــن،   ، البرب�ري  �ص�لح  و محمد  نجم 
اأن مــن الــذيــن انــطــلــقــوا كـــرواديـــد )�ــصــّيــ�لــيــن( 
الــهــ�دي مــرهــون وح�صين علي  الــحــ�ج عبد  هــم 
الموؤ�ص�س  عهدة  في  ح�لي�  والم�أتم   ، ن��صر  بن 
والــحــ�ج  ا�صم�عيل  علي  محمد  الــحــ�ج  ويــعــ�ونــه 
�صيخ  علي  محمد  وح�صين  الحّجي  ب�قر  محمد 
يو�صف ومهدي نجل الموؤ�ص�س .                                                                                

البوم ديرتنا

قبر المال عطية قبل التجديد االخير 

في مثل هذا اليوم :

 جعفر ط�ر�س

يدعوا �صندوق بني جمرة الخيري اأهالي 
القرية بالت�صجيل في 

درو�س المراجعة النهائية للف�صل الدرا�صي االأول 
للبنين والبنات 

 �صفوف مهيئة - مدر�صين مخت�صين 
 موا�صلت مجانية - اإفطار مجاني 

هدفنا تميزكم 
اإعدادي  ريا�صيات   الجمعة 2011/1/14 الوقت: 9:00 - 11:00  
اإعدادي علوم  الوقت: 9:00 - 11:00    2011/1/15 ال�صبت 

من ال�صف 4اإلى 6  اإبتدائي انجليزي   الجمعة 2011/1/21 الوقت: 9:00 - 11:00  
من ال�صف 4اإلى 6  اإبتدائي عربي   الوقت: 9:00 - 11:00    2011/1/22 ال�صبت 

ر�صوم الت�صجيل للدورة الواحدة : دين�ر فقط      للت�صجيل : 17697444 - 39469544


