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االستثمار في المستقبل

"من أجل بناء إنسان لعالم إنساني"
كلنا على م��ر�أى من الواقع الذي يحا�رص الالجئني الهاربني من جحيم ال�رصاعات
الدموية التي مل ُتبقِ لقيم الرتاحم واملودة مكان ًا يف العالقات بني الب�رش.
�إن �أطفا ًال ون�ساء ورجاالً ،يدفعون ا�ستقرارهم و�أمنهم ثمن ًا لأحداث م�ؤ�سفة ال عالقة
لهم بها �سوى رغبتهم يف �أن ميار�سوا حريتهم املوهوبة لهم من اهلل �سبحانه...و�أن مت�ضي
�أيامهم يف �إطارها الطبيعي من دون �شعور بظلم �أو تفرقة على �أ�س�س طائفية �أو دينية �أو
عرقية وخالفه...ه�ؤالء خرجوا يحملون �أمل ًا يعت�رص قلوبهم وهموم ًا تقتات �أفكارهم
وطن يحتاج �إعادة بناء وت�أ�سي�س لبنى حتتية ،دمرتهم
متطلعني للعودة �إلى ٍ
الأحقاد والرغبات الالحمدودة يف االنتقام...
رئي�س التحرير
�إن على م�ؤ�س�سات العامل بكل �أ�شكالها و�أنواعها �...سيا�سية و�صحية
واجتماعية واقت�صادية �أن تعمل لإنهاء معاناة الالجئني ،و�أن ت�ضع
يدها على خريطة واحدة للمعونات ،وتدفع بعجلة تلبية االحتياجات
املعي�شية الأ�سا�سية التي حتفظ على الإن�سان حياته.
و�إذا كانت هذه االحتياجات لها عالقة يف �إنقاذ احلا�رض وحل
م�شاكل �آنية� ،إال �أن امل�ستقبل ال يجب �أن يغيب عن خمططات الإنقاذ
واحلماية بعد ذلك...وما امل�ستقبل �سوى �إن�سان يتمتع بالعافية
اجل�سدية والفكرية والوجدانية ...وال يت�أتى ذلك بتوفري الغذاء والك�ساء
و�أماكن ال�سكن ،فح�سب.
فالتعليم يظل حمور االحتياجات التي يجدر بكل العامل �أن يجعله هدف ًا
النتزاع الالجئني من الأطفال من �أمية حمدقة بهم �...أمية العلم و�أمية القيم...فالتعليم
ميد الإن�سان باالتزان الفكري والنف�سي ،وبالرثاء املعريف والعلمي..وبني االتزان والرثاء نبني
�إن�سان ًا للم�ستقبل..ننقذه من م�ستنقع �آثار احلروب التي قد حتيل ه�ؤالء الأطفال �إلى �أفراد
غا�ضبني حاقدين...راغبني يف االنتقام من كل �شيء...ال �إلى �أفراد م�شاركني يف تعزيز وجود
ال�سالم واملحبة يف العامل...
بالرتبية والتعليم �سيكون حتقيق االحتياجات الأخ��رى ممكن ًا مع ال�شعور بالأمان
والت�صالح مع النف�س والواقع ...وم��ن دونهما �سيكون حتقيق االحتياجات ممكن ًا �أي�ضاً.
بح�ضور كل امل�شاعر والأفكار ال�سلبية التي لن يقف �ضدها �سوى التعليم.
لذلك نوجه جهودنا يف ح�شد الإمكانات العاملية للوقوف مع ه�ؤالء ال�صغار وذويهم
ولتكثيف اخلدمات التي يحتاجون يف كل حلظة من �أوقاتهم �إلى �شيء منها...ككل �إن�سان
يعي�ش يف مظلة اخلدمات التي توجه لتدعم حياته وم�س�ؤولياته يف هذا الكون الف�سيح..
وي�أتي م�ؤمتر "اال�ستثمار يف امل�ستقبل" الذي يعقد يف ال�شارقة ،لأول مرة على م�ستوى
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا دعم ًا لهذه اجلهود من �أجل حماية الالجئني من كل �آثار
احلروب واغرتابهم يف الأر�ض...مع الرتكيز على �أهمية تعليم الأطفال وتوفري كل م�ستلزمات
التعليم من موارد ب�رشية و�إمكانات �أخرى لنبني �إن�سان ًا للعامل الإن�ساين..

الزمن بطيء جدا لمن ينتظر...
سريع جدًا لمن يخشى..
طويل جدًا لمن يتألم..
قصير جدًا لمن يحتفل..
لكنه األبدية لمن يحب..
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جواهــــر القاسمـــــي
تشهـــــد توقـــــيع اتفاقيــــــة تعـــــــاون
�شهدت قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة،
�سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ،الرئي�س
امل�ؤ�س�س جلمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�رسطان،
�سفرية االحت���اد ال���دويل ملكافحة ال�رسطان
للإعالن العاملي لل�رسطان ،و�سفرية االحت��اد
الدويل ملكافحة ال�رسطان ل�رسطانات الأطفال
يف نيويورك توقيع اتفاقية التعاون الأولى بني
جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�رسطان واجلمعية
الأمريكية لل�رسطان.
ج��اء ذل��ك خ�لال ال��زي��ارة التي قامت بها
�سموها للجمعية والتي تتخذ من نيويورك مقراً
لها ،يرافقها ممثلو جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
ال�رسطان ،والتقت خاللها ال�سفرية �سايل كاول
النائب الأعلى للرئي�س ل�ش�ؤون ال�صحة العاملية
يف اجلمعية الأمريكية لل�رسطان ،وكاري ادمر
الرئي�س التنفيذي ل�لاحت��اد ال���دويل ملكافحة
جواهر القاسمي تشهد توقيع االتفاقية في نيويورك

و تلتقي السفيرة سالي كاول وكاري ادمز
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ال�رسطان وع���دداً من م�س�ؤويل اجلمعية
هناك.
ووق���ع االتفاقية ���س��ع��ادة �أم�ي�رة بن
ك���رم ،رئي�س جمل�س الأم��ن��اء والع�ضو
امل ��ؤ���س�����س جل��م��ع��ي��ة �أ���ص��دق��اء مر�ضى
ال�رسطان ،وال�سفرية �سايل كاول ،وتفتح
هذه االتفاقية �آفاق ًا جديدة من ال�رشاكة
وال��ت��ع��اون ب�ين اجلمعيتني ،وخ�صو�ص ًا
يف ما يتعلق بح�صول جمعية �أ�صدقاء
مر�ضى ال�رسطان على ترخي�ص تنظيم
فعالية "نتابع للحياة Relay For -
 "Lifeالعاملية التي تنظمها اجلمعية
الأمريكية لل�رسطان يف ع�رشين بلداً يف
خمتلف �أرجاء العامل ،ومبوجب االتفاقية
�ستكون دولة الإم��ارات العربية املتحدة
هي الدولة الأولى التي ت�ست�ضيف الفعالية
للمرة الأولى يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
وتعليق ًا على توقيع ه��ذه االتفاقية
الهامة ،قالت �سمو ال�شيخة جواهر بنت
حممد القا�سمي" :فخورة اليوم ب�أن �أ�شهد
بداية �رشاكة ا�سرتاتيجية مع اجلمعية
الأمريكية لل�رسطان ،فنحن نت�شارك الكثري
م��ن القيم والأه����داف م��ع ه��ذه اجلمعية
العريقة ،خ�صو�ص ًا يف ر�ؤي��ت��ن��ا للدعم
والتوعية الالزمني ودورهما يف م�ساعدة
املر�ضى وذويهم يف التغلب على حمنة
ال�رسطان".
و�أ���ض��اف��ت" :ن�سعى م��ن خ�لال هذه
االت��ف��اق��ي��ة �إل���ى ت��وط��ي��د ال��ع�لاق��ات بني
اجلمعيتني ،وتوحيد جهودهما يف العديد
م��ن امل��ج��االت امل�شرتكة ،ون��ق��ل جتربة
اجلمعية الناجحة �إلى منطقتنا ،وتو�سيع
ح�ضورنا العاملي والأثر الذي نحدثه من
خالل دعم مر�ضى ال�رسطان وذويهم".
و�أك����دت ال�شيخة ج��واه��ر القا�سمي
خالل لقائها ال�سفرية كاول وكاري �آدمز
على ��ض�رورة تكثيف اجل��ه��ود الر�سمية
واملجتمعية على م�ستوى العامل �أجمع
ملواجهة ال����سرط��ان ،و�إي��ج��اد �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات موحدة ملكافحة املر�ض،
ودع��ت �إل��ى العمل امل�شرتك بني خمتلف
املنظمات والهيئات الدولية واملحلية

للوقوف �إل��ى ج��ان��ب مر�ضى ال�رسطان
م�شددة على �أهمية توفري م�ساحة من
الأم��ل والإيجابية للمر�ضى وعائالتهم
ملتابعة احلياة بال�شكل الذي يبنبغي لهم
�أن يكونوا عليه  ،وقالت�" :إن ما ميثله هذا
الداء من خطورة على الأف��راد واملجتمع،
ف�ض ًال عن تكاليف عالجه الباهظة �أمر
يتطلب ت��ع��اون � ًا وت��ظ��اف��راً م��ن خمتلف
اجلهات �أفراداً وم�ؤ�س�سات ،حيث �إن مر�ض
ال�رسطان مل يعد م�شكلة امل�صابني وحدهم،
وارت��ف��اع ن�سب الإ�صابة به جعلت منه
ق�ضية جمتمعية ُتوجب على اجلميع حتمل
امل�س�ؤولية الإن�سانية ملكافحته وم�ساعدة
من �أ�صيبوا به والتوعية للوقاية منه".
تعد فعالية "نتابع للحياة" حدث ًا
مميزاً ي�ساهم يف تغيري حياة الكثريين،
حيث مينح الفر�صة للمجتمعات يف جميع
�أرجاء العامل لالحتفاء بحياة �أولئك الذين
حاربوا ال�رسطان ،وتذكر الأ�شخا�ص الذين
توفوا نتيجة هذا املر�ض وت�شكيل وعي
جمتمعي عاملي ب�رضورة الك�شف املبكر
عن �أم��را���ض ال�رسطان و�أه��م امل�سببات
ل��ل��م��ر���ض ،وي�����ش��ارك يف ه���ذه امل��ب��ادرة
ال��ع��امل��ي��ة ال��ف��ري��دة �أك�ث�ر م��ن  4ماليني
�شخ�ص من �أكرث من  20بلداً حول العامل،
حيث ي�سهمون يف جمع التربعات الالزمة

لربامج التوعية التي حتفظ �أرواح الكثريين
حول العامل ،كما ت�سهم التربعات يف دعم
مر�ضى ال�رسطان وذويهم يف رحلتهم يف
مواجهة هذا املر�ض.
وي�أتي توقيع هذه الإتفاقية تتويج ًا
لر�ؤية طويلة الأمد للتعاون بني اجلمعيتني،
حني زار وفد من جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
ال�رسطان قبل عامني من الآن اجلمعية
الأم��ري��ك��ي��ة لل�رسطان وامل ��ؤمت��ر ال��دويل
لل�رسطان ال��ذي يقيمه االحت���اد ال��دويل
ملكافحة ال�رسطان يف مونرتيال ،اطلع
خاللها الوفد للمرة الأول��ى على مبادرة
وفعالية "نتابع للحياة".
وعقب توقيع الإتفاقية ،قامت �سمو
ال�شيخة جواهر القا�سمي يرافقها ممثلو
جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�رسطان بزيارة
موقع "بيت الأمل" ،وهو من�ش�أة ملهمة
�أقامتها اجلمعية الأمريكية لل�رسطان يف
�أك�ثر من  31موقع ًا يف خمتلف �أرج��اء
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،ويطلق
على مر�ضى ال�رسطان يف "بيت الأمل"
ا�سم "ال�ضيوف" ،وميكن لهم ولذويهم
اال�سرتخاء يف بيئة هادئة وحميمية ت�شبه
املنزل ،دون �أي قلق على تكاليف العالج،
حماطني بالأمل والعون وامل�ساعدة للتغلب
على هذا املر�ض.

جواهر القاسمي خالل االجتماع في الجمعية األمريكية للسرطان في
نيويورك
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نادي سيدات الشارقة
يوقع مذكرة تفاهم

مبنى بتكلفة نصف مليار درهم
ت�ستعد جامعة رو�ش�سرت احلكومية للتكنولوجيا يف دبي
لإن�شاء مبنى جديد لها يت�سع لأربعة �آالف طالب وطالبة قريب ًا
بتكلفة ن�صف مليار درهم� ،سوف يتم �إجنازه يف غ�ضون ثالث
�سنوات.
و�سوف تطرح اجلامعة تخ�ص�صني حيويني العام املقبل،
وهما ماج�ستري يف املدن الذكية ،وبرنامج بكالوريو�س "متويل"
الذي يركز على التمويل اال�سالمي.
وبلغ عدد التخ�ص�صات التي طرحتها اجلامعة العام الدرا�سي
املا�ضي ثالثة تخ�ص�صات ،وهي بكالوريو�س امن املعلومات
الرقمية ،و�أنظمة ال�شبكات و�إدارتها ،والأعمال الدولية.
و�شهد ال�شيخ خالد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س جامعة رو�ش�سرت
احلكومية للتكنولوجيا يف دبي حفل تخريج الفوج الأول من
حملة درجة البكالوريو�س البالغ عددهم  26طالب ًا وطالبة يف
حفل �أقيم يف فندق انرتكونتينال يف دبي.

وفد من المجلس األعلى
لشؤون األسرة في زيارة
لمملكة البحرين

صورة جماعية للوفد مع
مسؤولي المؤسسة
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وق��ع ن��ادي �سيدات ال�شارقة مذكرة تفاهم مع �رشكة
م�صانع الأ�صباغ الوطنية (�أ�صباغ نا�شونال) بهدف تعزيز
التعاون بينهما ،يف جوانب خمتلفة ت�شمل رعاية الفعاليات،
ومنح خ�صومات يف الع�ضوية� ،إل��ى جانب اال�ستفادة من
خربات كل طرف يف الرتويج خلدمات الطرف الآخر.
ومت توقيع مذكرة التفاهم من قبل :بدرية �آل علي ،رئي�س
ق�سم االت�صال امل�ؤ�س�سي بنادي �سيدات ال�شارقة ،ونهى
ال�صايغ ،مدير التطوير ب�رشكة م�صانع الأ�صباغ الوطنية.
جرى التوقيع يف مقر نادي �سيدات ال�شارقة ،وجاء توقيعها
تتويج ًا لعالقة ال�رشاكة التي تربط بني اجلانبني منذ عدة
�سنوات ،يف �إطار تعاون النادي مع ال�رشكات الوطنية العاملة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
خالد بن زايد بن صقر يلقي كلمته

يف �إطار االنفتاح على التجارب االيجابية يف �إثراء العمل ال�شبابي
زار وفد من املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة بال�شارقة ،مكون من ال�سيد
عبد العزيز النومان ع�ضو جمل�س �إدارة مراكز النا�شئة ،وال�شيخة عائ�شة
بنت خالد القا�سمي مدير �سجايا فتيات ال�شارقة ،والأ�ستاذة رمي عبد
الرحيم بن كرم مدير �إدارة مراكز الأطفال بالإنابة؛ امل�ؤ�س�سة العامة
لل�شباب والريا�ضة مبملكة البحرين.
ت�أتي هذه الزيارة بهدف فتح �آفاق التعاون املثمر بني امل�ؤ�س�ستني
يف جمال تنفيذ برامج وفعاليات ت�ساهم يف �إثراء العمل ال�شبابي يف
البلدين ،خا�صة �أن هذه امل�ؤ�س�سات تعمل على تطوير خمرجات احلركة
بناء من خالل
ال�شبابية والنا�شئة ،وتوجه هذه الفئة توجيه ًا �إيجابي ًا ً
توفري الفر�ص والربامج الداعمة لهم .
حيث التقى الوفد �سعادة ال�سيد ه�شام حممد اجل��ودر  -رئي�س
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة -والذي بدوره �أطلعهم على جتربة
امل�ؤ�س�سة يف رعاية النا�شئة وال�شباب والفتيات وما تقدمه من برامج
تقوم على تدريب وتنمية مواهب تلك الفئة ب�صورة �صحيحة وتهيئهم
ل�سوق العمل ،بالإ�ضافة �إلى الربامج االبتكارية غري التقليدية التي
تعمل على �إ�رشاك ال�شباب يف اختيار ما يتنا�سب مع متطلباتهم.

"فن"
تختتم فعاليات "فن  -تاستيك"

منح المشاركين شهادات التقدير في
نهاية الفعالية

بدرية آل علي ،ونهى الصايغ خالل توقيع مذكرة
التفاهم في المقر الرئيس لنادي سيدات الشارقه.

اختتمت فن ،امل�ؤ�س�سة املتخ�ص�صة يف تعزيز
ودع��م الفن الإع�لام��ي للأطفال والنا�شئة بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،فعاليات "فن  -تا�ستيك"
وا�ستهدفت الفئات العمرية من  10وحتى  18عاماً،
ملنحهم امل��ه��ارات الأ�سا�سية يف �صناعة الأف�لام
والنقد ال�سينمائي.
وت�سعى "فن" �إل��ى م�ساعدة ال�شباب يف �إم��ارة
ال�شارقة ودولة الإمارات على تطوير مهاراتهم بهدف
�إيجاد جيل جديد من الفنانني واملهنيني املبدعني يف
خمتلف �أ�شكال الإعالم الب�رصي والفنون الإعالمية.
ويف تعليق لها على هذه الفعالية ،قالت ال�شيخة
جواهر بنت عبد اهلل القا�سمي ،مدير م�ؤ�س�سة فن:
"يعترب العمل على رعاية �إبداعات ال�شباب من �أهم
اال�ستثمارات التي ميكن لأي جمتمع القيام بها ،وهذا
بالتحديد ما تقوم به فن .وميثل املخيم ال�صيفي
فر�صة رائعة للعقول ال�شابة واملبدعة لتن�ضج وتنمو.
وي�سعدنا�أن ن�ساهم يف �صقل مواهب ه�ؤالء ال�شباب
املوهوبني ،و�أن نرقى ب�إبداعاتهم �إلى �آفاق بعيدة" .
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شعراء على صهوة اإلبداع
نظم مركز ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي
التابع لإدارة ال�ش�ؤون الثقافية بدائرة
الثقافة والإعالم يف ال�شارقة بالتعاون مع
املركز الثقايف بالذيد� ،أم�سية �شعرية حتت
عنوان "�شعراء على �صهوة الإبداع" مب�رسح
املركز الثقايف بالذيد.
ق � ّدم الأم�سية ال�شعرية ال�شاعر حمد
اليحيائي ،و�أحياها جمموعة من ال�شعراء
ال�شباب ،وه��م ط�لال ب��ن م�سعود ،عبيد
�إبراهيم ال�شاعر ،عبدالرزاق بن حممدي،
�أحمد العوي�س� ،سلطان العوي�س .تغ ّنى
ال�شعراء بداي ًة بدولة الإمارات و�شيوخها،
وتنوعت فكان منها
ثم تعددت الأ�شعار
ّ
الرتحيبية ،واالجتماعية ،والغزلية.
ح�رض الأم�سية عدد من �أعيان املنطقة
الو�سطى ،وجم��م��وع��ة م��ن حمبي وه��واة
ال�شعر.

مبادرة زراعية
"تطوعنا نماء وانتماء"

الشعراء خالل األمسية الشعرية

�أطلقت �إدارة الزراعة واحلدائق العامة بدائرة البلدية
والتخطيط بعجمان مبادرة جمتمعية حتت �شعار "تطوعنا
مناء وانتماء" مب�شاركة مكتب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
بعجمان وبالتعاون مع مدر�سة عائ�شة بنت عبداهلل بعجمان.
و�أ�شاد يحيى �إبراهيم �أحمد مدير عام الدائرة بالتعاون
املثمر مع �رشكاء الدائرة لتنفيذ �أن�شطة وفعاليات تخدم
امل�صلحة العامة بالإمارة م�ؤكدا �أن جمل�س القيادات يكر�س
جهوده لن�رش ثقافة العمل التطوعي االجتماعي بني خمتلف
القطاعات بالإمارة وال�رشكاء اال�سرتاتيجيني للدائرة.
من أعمال الزراعة

مدير جامعة الشارقة يبحث تعزيز
التعاون مع وفد جائزة الشيخة
شمسة بنت ســهيل

خالل لقاء د موزة غباش بمدير الجامعة
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ا�ستقبل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير
جامعة ال�شارقة الدكتورة موزة غبا�ش رئي�سة جمل�س �أمناء جائزة
�شم�سة بنت �سهيل للن�ساء املبدعات.
ا�ستهل الدكتور حميد جمول النعيمي اللقاء با�ستعرا�ض الآفاق
العاملية التي بد�أت جامعة ال�شارقة بالعمل عليها مع بداية عامها
الأكادميي اجلديد تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
ورئي�س جامعة ال�شارقة ،واملتمثلة باخلطة الإ�سرتاتيجية اخلم�سية
املطعمة بعلوم وخربات املتخ�ص�صني العامليني وعدد من اجلامعات
واملعاهد واملراكز العلمية العاملية وخا�صة تلك التي تتعاون مع
جامعة ال�شارقة مبوجب اتفاقيات تعاون �أكادميي وعلمي موقعة
�سابقا ،من جانبها �أ�شادت الدكتورة موزة غبا�ش ب�صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور ال�شيخ �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ورئي�س جامعة ال�شارقة والذي قالت ب�أن
�سموه �أخذ على عاتقه بناء املواطن واالهتمام به يف جميع مراحل
حياته ،طفولته ون�ش�أته و�شبابه وبقية حياته ،وذلك من خالل توفري
كافة االمكانات املادية والب�رشية الالزمة لكل مرحلة ومتابعة
�سموه ال�شخ�صية لكل ما يهم �أو يحتاجه االن�سان.

ملتقى اإلبداع الثاني
في عجمان

جانب من الملتقى

�شارك  100موظف وموظفة من خمتلف قطاعات دائرة البلدية
والتخطيط بعجمان بفعاليات امللتقى الإب��داع��ي الثاين ملوظفي
الدائرة والذي عقد بقاعة ماج�ستيك بفندق رمادا عجمان بتنظيم من
ق�سم التدريب والتطوير الوظيفي بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان
بالتعاون مع الأكادميية العاملية للتدريب والتطوير والإ�ست�شارات>
وحتدث يف امللتقى املدرب يو�سف عبد اخلالق العو�ضي املعتمد
من الأكادميية العاملية للتدريب والتطوير واال�ست�شارات لدى الدائرة
و�أ�ستعر�ض خ�لال امللتقى ال��ذي ا�ستهل بالتعرف �إل��ى امل�شاركني
وتوزيعهم على جمموعات عمل وحتديد �أ�سماء كل جمموعة م�ستفي�ضا
يف �رشح مفهوم الإبداع و�أ�شكاله باعتباره �أول من�صة تفاعلية توفر
للمبدع فر�صة للتعارف واللقاء مع باقي املبدعني ملناق�شة موا�ضيع
تتعلق بالإبداع و تبادل اخلربات فيما بينهم.
خالل الفعاليات امل�صاحبة للملتقى قدم كل موظف يف املجموعات
منجزاته املنفذة يف موقع عمله وطرحت العديد من الأ�سئلة احلوارية
املختلفة ،وقدم كل م�شارك عر�ضا موجزا عن �إبداعه حيث القت هذه
الإبداعات الرتحيب والإعجاب واالحرتام من امل�شاركني كافة.
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ناس
بدرية :بدأنا بضاحية

حملة "جيران"

بكل األنواع

جيـــران الهنــــا

فماذا تعرف عن الجيران؟
بهذه الأ�سئلة بد�أ حوارنا مع الأ�ستاذة
بدرية بوكفيل مدير �إدارة برامج الأ�رسة
يف مراكز التنمية الأ�رسية باملجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة لإمارة ال�شارقة:
ماهو "جريان"؟
فقالت :حملة "جريان" هي فكرة
�صاحبتني بخ�صو�ص اجلريان ،هل نعرف
جرياننا حقا؟ هل هناك ود وتفاعل بيننا
وبني اجلريان؟ وترد على ت�سا�ؤالتها:
التقارب والتوا�صل بني اجلريان هي قيمة
�إ�سالمية وموروث قدمي ومرت�سخ يف النا�س

جيران الهنا

وأصبحنا اآلن في كل
المناطق.

ولكن مع املدنية والتح�رض وان�شغال
النا�س بعملهم �أ�صبحت عملية التوا�صل
بني اجلريان تذوب وت�ضيع ،وكلما �س�ألنا
النا�س هل تعرفون جريانكم؟ يردون ب�أنه
ماعاد هناك وقت للتوا�صل والتعارف يف
ظل �إيقاع احلياة ال�رسيع ،من هنا جاءتني
فكرة حملة "جريان" ،وعندما مت عر�ضها
على النا�س وجدنا �إقباال وتعط�شا كبريا
لهذه القيمة.

انتشار سريع
وتكمل :بد�أنا ب�ضاحية مغيدر ب�إمارة
ال�شارقة وال�ضاحية وحدها حتتوي على
�ست مناطق واليوم �أ�صبحت احلملة تقام
يف املناطق و�أ�صبحت هناك خ�صو�صية
�أكرث يف التفاعل مع تلك احلملة ،بد�أناها
ب�أن�شطة واجتماعات يف جمال�س ال�ضواحي
الأ�رسية التي �أقامها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
حاكم ال�شارقة ،حفظه اهلل ورعاه ،يف
ال�ضواحي وكان �أول مابد�أنا به مع الن�ساء
كل �أ�سبوع ملمار�سة ن�شاط مثل ريا�ضة
امل�شي كمثال ،كما قمنا بتنويع عملنا
وطرق جتمع العائالت واجلريان فكان
يف البداية نقوم بتوزيع الدعوات وبعدها
�أ�صبح التوا�صل عن طريق الر�سائل الن�صية

جيران على الشاطىء

تحقيق :شهرزاد جويلي
متر �أيام وت�أتي �أيام وتظل الأماكن كما هي التتغري ،قد ننتقل من مكان �إلى �آخر وقد نرحل ونعود من جديد ،ولكن...
ماذا عن جارك؟ قد التعرفه واليعرفك فهل جربت �أن تتعرف �إليه وترى هل حاول هو �أن يعرفك؟ فقدميا قالوا" :اخرت
اجلار قبل الدار"،
و�صدق قول �سليمان احلكيم( :اجلار القريب خري من الأخ البعيد) ،وكما قال نيقوال�س بنتلي( :من كان له جار ممتاز ف�إنه
ميلك كنزا ثمينا).
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جيران الرجال

جيران الهواء الطلق
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بالهاتف املحمول ،ومن تعرف مبو�ضع
للتجمع �أ�صبحت ال�سيدات �أكرث حر�صا على
�إخبار بع�ضهن البع�ض حل�ضور التجمع،
فُتفاج�أ �إحدى ال�سيدات ب�أن جارتها التي
ت�سكن بجوارها كانت معها يف املدر�سة
منذ ال�صغر �أو يف اجلامعة وبهذا يتم �إعادة
مل �شمل الأ�صدقاء.
وت�ستطرد :كما قمنا بعمل "جريان
الرتاثي" يف حديقة وا�سط بني اخل�رضة
والهواء الطلق كما مت عمل جريان البحري
على ال�سيف بعنوان "�سيفتنا حلوة" يف
ال�شتاء على �شاطئ البحر وكانت جل�سة
للمر�أة والأ�رسة والزوج والزوجة وكبار
ال�سن وال�صغار و�أكرث مالفت نظرنا �إقبال
كبار ال�سيدات مرتديات الربقع والفرحة
تعلو وجوههن لتذكر املا�ضي اجلميل
عندما كان اجلريان متقاربني مع بع�ضهم
البع�ض.
كما قمنا بعمل "جريان �شابة" حيث
قمنا بزيارة البنات يف املدار�س وقمنا
بعمل برامج خا�صة بهن و�أ�صبحن يعرفن
بع�ضهن �أكرث� ،أما بالن�سبة لل�شباب فهم
يعرفون بع�ضهم ،وهم متوا�صلون �أكرث
عن طريق اللعب معا �سواء كرة القدم �أو
كرة ال�سلة �أو بالدراجات يف الفريج �أو يف
حدائق الفريج.
وعن �أ�صداء برنامج "جريان" تو�ضح:
قامت �رشطة ال�شارقة ب�إطالق حملة
"جاري �أماين" وهي م�شابهة حلملتنا
وفيها يعرف كيف ميكن �أن يحل جارك
حملك يف رعاية الأ�رسة والأبناء ،وهذا
�أكرث مايفرحنا �أن نو�صل الفكرة للنا�س
ويتفاعلوا معها ،فقد قمنا بن�رش فكرتنا
عن طريق االن�ستجرام وو�سائل التوا�صل
االجتماعي عن طريق االنرتنت ،كما
�شاركت معنا جمعية ال�شارقة اخلريية
فتم عمل جريان الرتاثي ،ومت عمل جريان
ال�صحي باال�شرتاك مع امل�ست�شفى الكويتي
يف �ضاحية املغيدر فتم عمل حتاليل
وعالج الأقدام والتعريف باملخاطر
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والت�رصف عند حاالت الطوارئ لتوعية
النا�س �إذا القدر اهلل وحدث حريق �أو
ما�شابه كيف ميكن للجريان امل�ساعدة يف
�إطفاء احلريق وو�سائل الإ�سعاف الأولية
والوقوف بجوار اجلريان حتى ميروا من
الأزمة التي هم فيها.
تكتف ال�سيدة بدرية بذلك بل قامت
ومل
ِ
بكتابة �شعر حلملة جريان وغناها الفنان
�أحمد املن�صوري يف مقدمة برنامج جريان
والذي كان يعر�ض ا�سبوعيا طوال فرتة
احلملة عرب �أثري �إذاعة ال�شارقة التابعة
مل�ؤ�س�سة ال�شارقة الإعالمية وكان �صداه
كبريا حيث تزايد �إقبال النا�س على تلك
احلملة.
جيران انتشر بكل
األشكال واأللوان وفي كل
مكان.

ولأن احلملة لي�ست مق�صورة على
ال�سيدات فقط فقد ا�شتملت احلملة على
اجلريان الرجايل حيث مت زيارة امل�ؤ�س�سات
احلكومية ومت عمل توعية خا�صة بالرجال
املوظفني يف بلدية ال�شارقة كمثال وذلك
للو�صول بالفكرة للم�ستهدف وهو �أكرث
عدد متجاوب معها.
خبر حصري :و�أثناء احلوار مع
ال�سيدة بدرية خ�صتنا بطريقة االحتفال
باختتام احلملة والذي �سيكون عبارة عن
�إقامة مهرجان يف احتفالية كبرية خالل
�شهر دي�سمرب املقبل؛ ونربز �أهم �أعمال
ومنتجات كل اجلريان الذين �شاركوا يف
احلملة وتفجرت من خاللها �إبداعاتهم
ومواهبهم االبتكارية واملهارات اليدوية
و�سيتم الت�سويق ملنتجاتهم من خالل
املهرجان.
تقوية العالقات
وحول مبادرة "جريان" تعلق ال�سيدة
مو�ضي ال�شام�سي مدير عام مراكز التنمية
الأ�رسية باملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة
بال�شارقة:

�إن �إدارة مراكز التنمية الأ�رسية يف
م�سريتها العملية خالل ال�سنوات ال�سابقة
تعمل جاهدة لتحقيق ر�سالتها الأ�سا�سية
نحو املجتمع يف متكني الأ�رسة حتى تكون
كيان ًا �أ�رسي ًا متما�سك ًا وقوي ًا من خالل
الربامج والأن�شطة التي تقدمها للمجتمع
الذي نن�شده نحن يف الإدارة �إلى امل�ساهمة
احلقيقية يف متا�سك هذا املجتمع و�صالحه
وقوته كذلك  ،من هنا كانت وقفة خالل
هذه امل�سرية من �أجل التفكري يف مبادرات
متميزة وقوية ت�ساهم يف البناء املجتمعي
من خالل �أفراده.
وجاءت مبادرة جريان وهي واحدة
من مبادرات �إدارة مراكز التنمية الأ�رسية
التي تهدف لتقوية العالقات املجتمعية
و�إعادة ترميم ما هدم من هذه الأوا�رص
والتي �أهمها عالقة اجلار باجلار ،وهي من
العالقات التي و�صى بها ديننا احلنيف
و�أكد عليها نبينا حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم حيث �أو�صى ب�سابع جار.
وتكمل :جاءت هذه املبادرة كر�سالة
وا�ضحة للمجتمع ب�أن نتكاتف ونرتاحم
ونعمل من �أجل جمتمع متما�سك ،جمتمع
�صحيح و�صحي كذلك تربطه �أوا�رص
اجتماعية قوية .
وال نن�سى مقال �صاحبة ال�سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�س املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة يف افتتاحية
جملة "مرامي" ،حيث �أكدت و�أ�شادت
بهذه املبادرة مما �أعطى هذا العمل قوة،
وحمل من يقوم على تنفيذها �أمانة لتكون
مبادرة متميزة.

موضي :الحملة جاءت
بهدف تقوية العالقات

من وقتها الكثري وبقية وقتها ت�أخذه
�أ�رستها كانت يف يوم م�شغولة يف عملها
وزوجها يف مكان بعيد والأوالد يف املنزل
وفوجئت بابنها يت�صل بها ويخربها ب�أن
هناك حريق ًا يف جهاز التربيد يف املنزل
واليعرف ماذا يفعل ،ف�أ�رسعت باالت�صال
باملطافئ ولكنها كانت قلقة عليهم
وفوجئت بعد حلظات ب�صوت جارتها التي
التعرفها تخربها ب�أن تطمئن ف�أوالدها
عندها وزوج اجلارة يحاول �إطفاء احلريق
ومعه اجلريان ومنذ تلك اللحظة �أ�صبحت
عالقتهما وطيدة و�أ�صبحتا مثل �أختني.
�سيدة �أخرى ا�سرتجعت عالقتها مع

المجتمعية وتوطيد أواصر
الجيرة.

�إحدى �صديقاتها وهما �صغريتان حيث
مل تلتقيا منذ �صغرهما ولكن يف �إحدى
جل�سات الأ�رس يف حملة جريان التقتا فقد
كانتا ت�سكنان يف نف�س املنطقة وهما
التعلمان ومنذ تلك اللحظة ماعادتا
تفرتقان.
تقول �أم عمر عندما �أنتقل من �سكن
لآخر �أول ما�أفعله هو زيارة جارتي يف
ال�سكن والتعريف بنف�سي لها ولكل اجلريان
املحيطني بي و�أتزاور معهم فالبد �أن
يتعرف كل النا�س ببع�ضهم فمن يدري

الظروف وماذا �سيحدث له غدا فالبد من
التعارف والتزاور لكي نكون �أمناء على
بع�ضنا البع�ض.
اجلدير بالذكر �أن حملة جريان لها
موعد حمدد لالنتهاء ولكن بناء على طلب
اجلريان فهم اليريدونها �أن تتوقف.
وهكذا ...ولأن اجلار القريب �أقرب
لك من الأخ البعيد لذا فا�س�أل عن جارك
قبل �أن حتتاجه فالجتده ،لتكونوا فعال
جريان الهنا ،والتن�سوا قول الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ":مازال جربيل يو�صيني
�سيورثه" ،وكما
باجلار حتى ظننت �أنه ّ
قال الإمام ال�شافعي:
يق�ض حق اجلار بعد ابن عمه 		
ومن ِ
ف�صاحبه الأدنى على القرب والبعد
		
يع�ش �سيدا ي�ستعذب النا�س ذكره
و�إن نابه حق �أتوه على ق�صد

جيران الصحة

على هامش الحملة:

اجلريان بني املا�ضي واحلا�رض:

كان النا�س يف املا�ضي يعرفون بع�ضهم
البع�ض ويعرفون جريانهم ونتذكر عندما
كنا ننتقل من �سكن لآخر كنا النطبخ ملدة
ع�رشة �أيام لأن جرياننا يح�رضون الطعام
يوميا لنا فجريان احلي يتبادلون الطبخ
بينهم يومياً.

�أمثلة على اجلريان من احلملة:

جارة مل تتعرف �إلى جريانها عندما
انتقلت لل�سكن اجلديد ،فعملها ي�أخذ

مجلس الضواحي والجيران

جيران وجمعية الشارقة الخيرية
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حماية حقوق المعاقين في . .

"قراءة في الواقع"
تحقيق :ميمي بدوي

الإمارات تع ّد من �أوائل الدول التي اهتمت بذوي الإعاقة ،منذ بداية قيام
الدولة ،وحر�صت على توفري كل �سبل الرعاية واالهتمام ،وتوفري متطلبات
العناية� ،إميان ًا من قيادتها الر�شيدة ب�أن هذه الفئة من مواطنيها ت�ستحق
العي�ش الكرمي ،مثل خمتلف فئات املجتمع ،وامل�ساهمة ب�شكل فاعل يف
م�سرية البناء والرخاء التي ت�شهدها الدولة.
�أ�صدرت الت�رشيعات الالزمة �ضمن
منظومة القوانني احلكومية يف الدولة،
ومنها القانون االحتادي رقم  29ل�سنة
 2006ب�ش�أن حقوق ذوي االحتياجات
اخلا�صة املعدل بالقانون االحتادي رقم
 14ل�سنة  ،2009الذي و�ضع القواعد
املنظمة لتلبية احتياجات املعاقني
ال�صحية واالجتماعية والتعليمية
والثقافية وغريها.
�أما على �صعيد التفاعل على امل�ستوى
العاملي ،فقد كانت دولة الإمارات من
الدول ال�سباقة يف الت�صديق على االتفاقية
الدولية ال�شاملة واملتكاملة حلماية وتعزيز
حقوق املعاقني وكرامتهم ،وذلك مبوجب
املر�سوم االحتادي الذي �أ�صدره �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة رقم  116ل�سنة .2009
 4000بطاقة معاق
قال املخت�ص يف علم الإعاقة يف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ناظم فوزي:
�إن الوزارة �أ�صدرت  4224بطاقة معاق
حتى نهاية  ،2013و�أظهرت الإح�صاءات
�أن معظم املعاقني امل�سجلني يف بطاقة
املعاق من �أ�صحاب الإعاقة الذهنية ،بينما
�أقل الإعاقات املوجودة هي التوحد.
و�أ�شار �إلى �أن البطاقة تعترب وثيقة
يتمكن من خاللها املعاق من احل�صول
على امل�ساعدة االجتماعية اخلا�صة
باملعاقني ،مثل الإعفاء من ر�سوم بوابات
التعرفة املرورية (�سالك) ،واال�ستفادة من
املواقف اخلا�صة بهم ،كما تعد يف املقام
الأول �إثبات ًا حلالة حاملها.
و�أو�ضح فوزي� ،أن البطاقة لها
�أهمية �شديدة ،خ�صو�ص ًا يف التعامل مع
احلالة يف املطارات ،حيث تعفي ذوي
الإعاقة ال�سمعية من املرور عرب البوابات
الإلكرتونية ،كون تلك البوابات تعطل
�أجهزة تقوية ال�سمع يف حال تركيبها ،كما
ت�ساعد البطاقة يف تف�سري بع�ض الت�رصفات
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ال�سلبية عند ذوي �إعاقة التوحد وغريها ،كما متنح البطاقة �أ�صحاب الإعاقة خدمات م�ؤمنة
على �رشكات الطريان ،ما يجعل رحلته �آمنة و�سهلة.
نماذج تحدت إعاقتها
حيدر طالب ،رغم �إعاقته واعتماده على الكر�سي املتحرك ،ف�إنه ا�ستطاع �أن يتفوق على
كثري من �أقرانه الأ�سوياء ،حيث يعمل حالي ًا ،مدير عام م�شاريع الثقة للت�أهيل وت�شغيل ذوي
الإعاقة ،وع�ضو جمل�س االحتاد العاملي للمعاقني ،ومدير املكتب الإقليمي لالحتاد العاملي

أماكن آمنة لذوي اإلعاقة الحركية في حافالت الشارقة.
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�سيدة �إماراتية من ذوات الإعاقة لإن�شاء
م�شاريعهن اخلا�صة لتحقيق اال�ستقاللية.

حيدر طالب

للمعاقني يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،لي�س ذلك فح�سب ،بل �أول بطل
معاق يدخل مو�سوعة غيني�س يف م�سرية
قطعها بكر�سيه املعدل بالطاقة ال�شم�سية،
من ال�شارقة �إلى �أبوظبي.
ونا�شد طالب القائمني على الأمر
�إن�شاء مركز متكامل لإعادة ت�أهيل �أ�صحاب
الإعاقات املكت�سبة الذين تعر�ضوا ملر�ض
ما �أو حادث معني ت�سبب يف �إك�سابهم �إعاقة
من �أي نوع ،م�شريا �إلى �أن ه�ؤالء يعتربون
طاقة غري م�ستغلة ،رغم ما يتمتعون به
من خربة يف العديد من املجاالت ،فهم
يحتاجون �إلى مد يد العون ج�سديا ومعنويا
مل�ساعدتهم يف االنتقال من حياة ال�شخ�ص
ال�سليم �إلى حياة ال�شخ�ص املعاق.
و�أ�ضاف :لعل �أبرز الذين تغلبوا على
�إعاقتهم املكت�سبة و�شقوا طريقهم �إلى
النجاح هم :كلثم عبيد املطرو�شي نائبة
رئي�س جمل�س �إدارة نادي الثقة للمعاقني،
وجنم منتخب الإمارات للمعاقني الالعب
عبد اهلل العرياين لتحقيقه �إجنازا عامليا
وح�صوله على ذهبية الرماية يف دورة
الألعاب �شبه الأوملبية للمعاقني.
مبادرات فريدة
وطرحت كلثم املطرو�شي مبادرات
تعترب الأولى من نوعها على م�ستوى الدولة
لدمج ذوي الإعاقة واالرتقاء مبكانتهم يف
املجتمع ،وجنحت يف ت�أ�سي�س رابطة متكني
املر�أة املعاقة التي دعمت �أكرث من 30
22

جهود متميزة
رابعة املرزوقي مديرة �إدارة االمتياز
وترخي�ص �أن�شطة املوا�صالت يف هيئة
الطرق واملوا�صالت يف ال�شارقة ت�شيد
بدعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة على الدعم الالحمدود لفئة
ذوي الإعاقة من خالل �إن�شائه للعديد
من امل�ؤ�س�سات والدوائر التي تخدم هذه
الفئة املهمة وامل�ؤثرة ورعايته الكرمية
للعديد من الأن�شطة والفعاليات يف �شتى
املجاالت التي تخدم املعاق وتوفر له
البيئة الإبداعية.
فكرة (قافلة التواصل)
جاءت لتوفير الدعم
االجتماعي والنفسي
ألهالي ذوي االحتياجات
الخاصة.

و�أ�شارت املرزوقي �إلى �أن الهيئة �أولت
ذوي االحتياجات اخلا�صة �أهمية كبرية
حيث تتخذ تدابري ل�ضمان توفري خدمات

أحمد محبوب

النقل لذوي االحتياجات اخلا�صة مبختلف
�أنواع �إعاقتهم ،منوهة ب�أن الهيئة توفر
اجل�سور املتحركة يف مداخل احلافالت
مل�ساعدة ذوي الإعاقة احلركية على دخول
احلافلة واخلروج منها بكل ي�رس و�سهولة،
بالإ�ضافة �إلى االهتمام مبتطلبات ذوي
الإعاقة يف كافة مبانيها ومرافقها.
و�أ�ضافت �أن الهيئة توفر كذلك خدمة
مركبات ذوي الإعاقة وكبار ال�سن ،وحتتوي
هذه املركبات على جتهيزات تتالءم مع
احتياجات هذه ال�رشيحة� ،إذ مت تزويدها
برافعة هيدروليكية تهبط من خلف املركبة
حلمل الراكب مع الكر�سي املخ�ص�ص ،كما
تتوافر مقاعد تت�سع لعائلة املعاق ،ومزودة

كلثم المطروشي

ب�أربطة لتثبيت الكر�سي داخل ال�سيارة ،كما
مت تدريب ال�سائقني على كيفية التعامل مع
املعاقني �أثناء نقلهم من مكان �إلى �آخر.
و�أ�شار �أحمد حمبوب مدير �إدارة خدمة
العمالء يف هيئة الطرق واملوا�صالت يف
دبي� ،إلى �أن الهيئة متنح ال�شخ�ص املعاق
ت�رصيح ًا ب�إعفائه من ر�سوم خدمات
بطاقة نول الزرقاء ليتمكن من ا�ستخدام
و�سائل النقل العامة الربية والبحرية
باملجان ،وتوفر م�سارات �إر�شادية ناتئة،
على الأر�ضيات يف حمطات القطارات،
لتوجيه ذوي الإعاقة الب�رصية.
و�أ�ضاف حمبوب �أن الهيئة خ�ص�صت
م�ساحات خا�صة مل�ستخدمي الكرا�سي
املتحركة ،على جميع قطارات دبي ،وتوفر
كذلك منحدرات ذات �سطح خ�شن من موقف
ال�سيارات� ،إلى مدخل املحطة ،مع تزويد
املنحدرات مب�سكات من الطرفني ،وعلى
امتداد املنحدر ،كما �سعت هيئة الطرق و
املوا�صالت لتخفي�ض ر�سوم احل�صول على
رخ�صة القيادة لفئة املعاقني ،وبني �أن
الهيئة وظفت  13من ذوي االعاقة بينهم
 11مواطنني حتى نهاية العام املا�ضي
.2013
نشر الوعي
فاطمة ال�سجواين ع�ضو جمل�س �إدارة
جمعية �أهايل ذوي الإعاقة ،رئي�سة جلنة
قافلة التوا�صل� ،أو�ضحت �أن هدف اجلمعية
التي تعمل حتت مظلة وزارة ال�ش�ؤون

فاطمة السجواني

هيئة الطرق والمواصالت بالشارقة توفر مواصفات مريحة في
مركبات ذوي االحتياجات الخاصة

االجتماعية ،وفكرة (قافلة التوا�صل)
جاءت لتوفري الدعم االجتماعي والنف�سي
لأهايل ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إلى
جانب تقدمي بع�ض اخلدمات التي ت�ساعد
�أ�رسة املعاق على �إعالته ،وكيفية التعامل
معه.
و�أ�شارت �إلى �أن قافلة التوا�صل تنطلق
�أ�سبوعيا� ،ضمن جدول مت �إعداده بالتن�سيق
مع امل�ؤ�س�سات املجتمعية ،للتوا�صل مع �أ�رس
املعاقني يف جميع �أنحاء الدولة � ،إلى جانب
توفري الدعم االجتماعي والنف�سي لهم،
وتعريفهم بحقوق املعاقني ،واملحافظة
عليها ،ون�رش الوعي يف املجتمع بهدف
احلد من الإعاقة والتدخل املبكر للتخفيف
من �آثار الإعاقة و�أ�رضارها ،وتنفيذ برامج
تخدم الأ�شخا�ص املعاقني.
مطالب دعم
�أما ع�صام عبد القادر اليا�سي (املعاق
حركيا) في�شعر باالمتنان لكل ما تقدمه
دولته ل�رشيحة ذوي االحتياجات اخلا�صة
 ،مبينا �أن حكومة دولة الإمارات �رسيعة
اال�ستجابة لكافة مطالب املعاقني.
�إال �أنه طالب بتوفري مواقف وا�سعة
ومريحة يف بع�ض مراكز الت�سوق بال�شارقة،
كما طالب ب�ضورة دعم املعاقني لتعديل
�سياراتهم حيث ارتفعت قيمة التعديالت
امل�ضافة على �سيارات ذوي الإعاقة بن�سبة
زادت ال�ضعف مقارنة بقيمة ال�سيارة
احلقيقية وقد تتجاوز تكلفة التعديالت
� 100ألف درهم.
فيما طالب نظريه حممد ح�سني
املعاق حركيا ب�إن�شاء ق�سم متخ�ص�ص يف
مدار�س تعليم القيادة يدرب املعاقني على

ال�سيارات املعدلة لتالئم م�ستخدميها.
شح الفرص
وعلى �صعيد مت�صل �أو�ضحت هيا عبد
اهلل بن حماد مديرة مركز �أبو ظبي لرعاية
وت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة �أن
هناك حتديات كبرية تواجه هذه الفئة
منها �شح الفر�ص التعليمية والوظيفية،
م�شرية �إلى �أن العا�صمة �أبو ظبي خ�ص�صت
اثنني �إلى خم�سة يف املئة من الوظائف
يف اجلهات احلكومية للمعاقني ،غري �أن
 50%منهم غري قابلني للتعلم يف املدار�س
االعتيادية �أو االعتماد على �أنف�سهم.
ولفتت �إلى �أن درا�سة �أخرية لوزارة
ال�صحة الإماراتية �أ�شارت �إلى �أن معدل
ا�ضطراب التوحد على �سبيل املثال يف
تزايد �إذ ارتفعت من حالة لكل ع�رشة �آالف
عام � 2000إلى حالة لكل  50مولودا عام
.2013

عصام الياسي
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والواقع ف�إن عامل الطفل ال�ضيق يبد�أ
باالنفتاح �شيئ ًا ف�شيئاً ،فتبد�أ دائرة الطفل
ال�ضيقة باالت�ساع وجتاوز دائرة الوالدين
ثم �أفراد الأ�رسة ال�صغرية ثم الرفقاء حتى
تت�صل بالبيئة الوا�سعة واملجتمع املحيط،
حيث يدخل الإعالم كعن�رص مهم يف �شحذ
�أذهان الأطفال وااليحاء �إليهم ب�سيل
من الت�سا�ؤالت واال�ستفهامات الكثرية،
وذلك من خالل ما ي�شاهدونه يف الربامج
واملواقع من مواد وبرامج و�أفالم.
ال تفنى والتنتج عن العدم:
ويف الواقع ي�صعب كثريا ح�رص جميع
الأ�سئلة التي ميكن �أن يتفوه بها الأطفال،
كما يتعذر �أي�ضا و�ضع �أ�سئلة الأطفال
حتت ت�صنيف حمدد ،فهي تنداح يف جميع

االجتاهات وتتناول كل �شيء وتطرق كل
مو�ضوع ،ف�أ�سئلة الأطفال طاقة معرفية
خالقة ال تفنى والتنتج عن العدم ،فكل
�س�ؤال يقف وراءه دافع ،ولكل مرحلة عمرية
تطبع �أ�سئلتها بطابع احلاجات واخل�صائ�ص
املعرفية التي حتتاجها املرحلة ،فمثلما
للأطفال �أ�سئلة فللمراهقني �أ�سئلتهم التي
ال تخلو من �سذاجة يف �سبيلهم و�سعيهم
للتعرف على �أ�رسار احلياة عرب م�سريتها
املمتدة.
أكثر األسئلة إحراجا:
ومن الأ�سئلة ما يخ�شاها الآباء حقا،
ن�سبة ملا ت�سببه لهم من حرج و�إرباك..
وي�أتي يف مقدمتها مايتعلق باجلن�س ،فهذا
ال�صنف من الأ�سئلة يبد�أ مبالحظات الطفل
الب�سيطة عن الفروقات بني الأنثى والذكر،
ثم يتطور لي�شمل اال�ستف�سار عن كيفية
احلمل وكيفية الوالدة وتوابع هذا ال�صنف

من الأ�سئلة.
ويلي �أ�سئلة اجلن�س من ناحية ت�سبيب
الإرباك للوالدين الأ�سئلة حول الدين
منحى غيبياً ،حيث
وخا�صة تلك التي تنحو
ً
يت�ضمن هذا ال�صنف �أ�سئلة عن اخلالق
وذات اهلل ،ثم الأ�سئلة التي تتعلق باملالئكة
والر�سل ومعجزاتهم ،كما تندرج يف هذا
ال�صدد الأ�سئلة عن ال�شياطني والأرواح
حيث يبدي الأطفال ان�شغاال كبريا بعوامل
ال�ساحرات والأرواح واملخلوقات غري
املرئية.
ومن �أهم الأ�سئلة التي تربك الآباء
وتثري فيهم القلق تلك التي ت�ستف�رس عن
معاين ال�صور والأفالم والعبارات غري
املهذبة التي يلتقطها الطفل �سواء من
الإعالم �أو من رفاق املدر�سة �أو حتى من
ال�شارع ،حيث �أثبتت التجارب ت�أثر الأطفال
بهذه الأو�ساط ت�أثرا بالغا يف تنمية
خرباتهم اللغوية.

تربك اآلباء...

أسئلة األطفال المحرجة . .
ال ت�أتي �أ�سئلة الأطفال دائم ًا على هوى الآباء ،فهي ال تتخري
تن�صب عفو اخلاطر من غري �سابق ميعاد ،ومن
الوقت وال مقام ًا ،بل
ُّ
بع�ض تلك الأ�سئلة ما ي�ستدعي منا حق َا رباطة يف اجل�أ�ش ،وا�ستجماع ًاملا
�سلف من حكمة ،لتقدمي �إفادات فورية ت�شبع رغبة الأطفال املت�أججة لفهم
كل ما ي�صادفهم يف هذه احلياة� ،سواء ر�أوه �أو �أح�سوا به �أو حتى �سمعوا
به جمرد ال�سماع.
د .حيدر وقيع اهلل
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في الواقع يصعب كثيرا
حصر جميع األسئلة
التي يمكن أن يتفوه بها
األطفال.
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استيضاح اآلباء:
ومن �أكرث �أ�سئلة الأطفال غري املرغوب
فيها تلك الأ�سئلة التي ت�ستهدف ب�شكل
مبا�رش اال�ستي�ضاح عن �سلوك ال�شخ�صية
الوالدية ،وذلك باال�ستف�سار عن بع�ض
ت�رصفاتهاالتي ال يفهمها الطفل وخا�صة
التناق�ضات التي يقع فيها الآباء كمنع
�أطفالهم عن فعل �شيء يف وقت من الأوقات
ثم غ�ض الطرف عنه �أو حتى الأمربه يف
وقــــــت �آخر� ،أو نهيهم عن ارتداء لبا�س
معني ثم حثهم عليه يف وقت �آخر ،تلك
االزدواجية التي تربك الطفل.
إن عدم إجابة الوالد
عن أسئلة طفله قد يوفر
له راحة لحظية ولكن أثرها
سيعانيه األطفال طوال
أعمارهم

كما يحرج الآباء ب�س�ؤال الأطفال
عن امتناعهم عن الوفاء بالوعود التي
يقطعونها على �أنف�سهم ،وخا�صة يف تلك
االوقات التي يحدث فيها �أن يوافق الآباء
على طلبات �صعبة �أو �سهلة لأطفالهم وهم
يف غمرة االن�شغال بواجب من الواجبات،
بق�صد التخل�ص من �إزعاج الطفل ،ثم
ينك�صون عن الوفاء بالوعد يف الوقت الذي
ينتظر فيه الأطفال التنفيذ بفارغ ال�صرب.
عجز عن اإلجابة:
يعود �إخفاق الوالدين يف تقدمي �إجابات
ت�شبع ت�سا�ؤالت �أطفالهما املت�شعبة �إلى عدة
�أ�سباب ومنها:
• االن�شغال ب�أعباء العمل
والواجبات املنزلية ،حيث ال يجد الوالد
مت�سعا من الوقت لتقدمي الإجابة.
• يعرف الإجابة ولكنه يحار
ويعجز يف تب�سيط الإجابات التي يقدمها
للطفل.
• كما ال ي�ستبعد جهل الآباء
ببع�ض الإجابات للأ�سئلة التي يوجهها
�إليهم الأطفال.
• وهناك �آباء ي�ستهجنون على
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�أبنائهم �أن ي�س�ألوا هذا ال�صنف من الأ�سئلة
�إن عدم �إجابة الوالد عن �أ�سئلة طفله قد
يوفر له راحة حلظية ولكن اثرها �سيعانيه
الأطفال طوال �أعمارهم وتفتح الطريق
�أمامهم للبحث عن م�صادر تقدم لهم
الإجابات قد يوقع الطفل يف فخ التجربة
�أو االحتيال من قبل الذين يدعون تقدمي
و�صاية على الطفل ،و�أيا كان املانع من
تقدمي الإجابات املعقولة التي ت�شبع
حاجته للمعرفة ،وجميع احلجج التي
ت�رصف الوالدين عن تقدمي الإجابات �إمنا
هي �أعرا�ض مل�شكلة يعانيها الآباءيف
التوا�صل مع �أبنائهم ،وي�سبب العديد من
امل�شكالت من �أهمها:
 �ضعف ثقة االبناء يف الوالدينحال تهربهما وقد ي�ؤدي ذلك لرميهما
واتهامهما بالعجز �أو اجلهل بالأ�شياء مما
ي�ؤدي الى �ضعف ثقة الأطفال يف �آبائهم
وما يتبع ذلك من عقاب.
 الزهد يف م�ساعدة الوالدينبحيث ينفتح جمال للأطفال وين�رصفون
للبحث عن الإجابات لدى الغري.
 �شعور الأطفال ب�ضعف الثقةيف �أنف�سهم وتولد �إح�سا�س للطفل ب�أن ما
يتبادر �إليه من اهتمامات ت�ستحق ال�س�ؤال
لي�س كذلك و�إمنا هي �أ�شياء ب�سيطة تافهة ال
ت�ستحق االهتمام.

 فهم االمتناع عن الإجابةكنوع من تقليل ال�ش�أن واالحتقار من قبل
الوالدين.
 ا�ستهجان �س�ؤال االبن وتركهللأيام ومل�صادر التعلم التقليدية التي
وجد فيه الآباء ال�سابقون يف الزمن ال�سابق
الإجابة احلتمية لأ�سئلتهم الفطرية
في طريق الحلول:
ين�صح الآباء بعدم التقليل من �ش�أن
�أ�سئلة الأطفال مهما كانت فحواها �أو
�صياغتها �أو مبتغاها ،فاحلذر و�صف �س�ؤال
بالبالهة �أو رميه بالغباء وال�سذاجة �أو
ال�سخافة ،وعلينا �أن ن�شجعهم على اال�سئلة
وعلينا �أن نبني قدرتنا على الرد عن
ا�ستف�ساراتهم حتى لو ا�ضطر ذلك لت�أجيل
الإجابة عن �س�ؤال معني ريثما يتم التب�رص
والإعداد لإجابة منا�سبة يفهمها الأطفال.
وبهذا فقد �آن الأوان لننتبه �إلى الأ�سئلة
التي يلقيها علينا �أطفالنا و�أن نعطيها ما
ينا�سبهامن االهتمام والأهمية ،ومما ميكن
�أن يعيننا على ذلك عمل توقع لن�سق �أو
منط الأ�سئلة التي ميكن �أن ي�سالها الطفل
وفقا مل�شاهداته وجتاربه ،كما يو�صى
ب�إدارة حوار هادئ من �ش�أنه �أن ميد الطفل
مب�ؤ�رشات تك�شف للوالد ما ي�شغل طفله من
�أمور.

يقدم ن�ستله نيدو للأمهات يف منطقة ال�رشق الأو�سط فر�صة مميزة لت�أمني منحة
درا�سية لأطفالهن ،عرب م�شاركة كلمات املحبة والن�صائح التي يقدمنها لأطفالهن يف
اليوم الأول من املدر�سة ،تلك الكلمات التي �سيتذكرونها حتى يوم تخرجهم.
وميكن م�شاركة الر�سالة على �صفحة "نيدو" على االنرتنت www.nidolove.
 ،comو�سjح�صل 10فائزات حمظوظات على منحة درا�سية بقيمة �10ألف دوالر .كما
�سيتم ار�سال الر�سالة �إلى الطالب يوم تخرجه.

صور . .
ال تغادر ذاكرة المكان

إبراهيم جويعد

 ...ميال الغيظ قلبي و�صدري ،ويفي�ض حتى م�آقي العيون التي تهطل
منها الدموع و�أنا �أرى :
طفلة بن�صف ر�أ�س اقتلعت ن�صفَه الآخر �شظية،
طف ًال �صغرياً بعني واحدة مرت بها ر�صا�صة غادرة،
طفلني �شقيقني ا�ست�شهدا وهما يح�ضنان بع�ضهما بع�ضاً،
علي.
رج ًال يحمل جثة ابنه الر�ضيع ويهزه �صارخ ًا  :يابا يابا  ،ا�صح رد ّ
رج ًال يقف �إلى جانب ال�رسير الذي يرقد عليه ابنه ال�صغري الذي �شوهت ال�شظايا
علي ،جبت لك لعبة.
وجهه الربيء �صائح ًا  :يابا يابا ،رد ّ
الطفلة �صباح ابنة الع�رش �سنوات ،وهي تروي حادثة ا�ست�شهاد �أمها و�أخيها حتت
ركام �سقف منزلهم الذي هوى من �رضبة �صاروخ؛ وهي ت�صيح ب�شكل يقطع القلوب ويدميها
 :واهلل حرام ،واهلل حرام  ..ماما خذيني معك ،ماما خذيني معك .
امل�سجى؛ خل�سة من خلف ظهور
الطفل الذي ي�سرتق النظر �إلى جثمان �شقيقه
ّ
امل�صلني ال�ساجدين؛ م�ستجدي ًا املوت بنظرة �أخرية .
الطفل الذي جل�س منتحب ًا قبالة وجه �أبيه ال�شهيد ،وقد بل ّل دمعه وجه العامل؛ ويف
حلظة م�أ�ساوية ي�ضطرب قلبه ال�صغري ي�س�أل عن �أمه.
يري وجه طفله للعامل الغادر؛ بعد �أن �سحبه من حتت �أنقا�ض
الأب املكلوم الذي ُ
بيته املهدم.
امر�أة تنظر مين ًة وي�رس ًة والدم يلطخ مالب�سها وت�رصخ  :ابني راح ،ابني راح.
رج ًال عجوزاً يهذي وابنه ال�شاب يحمله فوق ظهره ع ْدواً خوف ًا من قنبلة غادرة.
	�أربعة �أطفال يلهون على �شاطئ البحر ،فيتناثرون �أ�شالء نتيجة �إطالق قذيفةحارقة من طائرة عابرة غادرة.
كبلوا يديه ورجليه ،ثم �سكبوا عليه
	�أتخيل الفتي املقد�سي حممد �أبو خ�ضري ،الذي ّوفروا من املكان.
مادة م�شتعلة و�أ�شعلوا فيه النارّ ،
	�أ�سمع �رصاخ جريح يعاين �سكرات املوت.�صور ت�سكب الدمع من امل�آقي ،وتفجع القلوب ،وتهوي بالإن�سانية من مراتبها
•
ال�سامية �إلى حيث متار�س الوح�شية وال�رشور املطلقة..
�صور ال تغادر ذاكرة املكان ،وال تن�أى بنف�سها عن حلظات الفاجعة املروعة
•
ع�صية على الن�سيان لفداحتها وهولها.
أمل،
ل
با
تطاردنا
�ستبقى
املوجعة،
ّ
هلل درك يا غزة؛ كم حتملتِ من �أذى ه�ؤالء الأ�رشار بجلد !يعجز ال�صرب عن �صربك � ..أ�شالء
�أطفالك حتت الرتاب؛ غادروا الدنيا يطلبون عدالة الآخرة  ،ومل يغادرنا وجعهم � ...سنبقى
مطاردين ب�أمل النهاية له .
َ
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رعب

قصة شعر األطفال..

خاص /مرامي
ي�صاب بع�ض الأطفال بالرعب عند ر�ؤية مق�ص احلالق ،ويعرتي بع�ضهم اخلوف ال�شديد مبجرد اجللو�س على كر�سي احلالقة ،وقد
ي�صل الأمر �إلى رف�ض الذهاب �إلى ال�صالون ،فت�سيطر عليهم �صورة ذهنية جتمع احلالق مع طبيب الأ�سنان ،فيزدادون خوف ًا ورعب ًا،
ي�صعب مهمة الأهل واحلالّق يف �آن واحد.
الأمر الذي ّ
ورغم �أن هذه امل�شكلة تبدو ع�صية و�صعبة،
�إال �أن لها حالً ،ولكنه يتكّون من عدة مراحل،
يفرت�ض تنفيذها ح�سب عقلية الطفل ومدى
تقبله لكل خطوة ،وهي كالتايل:
 ينبغي �إ�شعار الطفل ب�أن احلالقة �أمرم�سلٍ  ،و�ستجعل �شعره يبدو جميالً ،فمن
ال�سهل �إفهام الطفل هذه الأمور ،لأن لديه
قابلية لأخذ �أية معلومات وا�ستيعابها ،لكن
بطريقة منا�سبة وبلغة يفهمها.
 �أن تكون زيارة الطفل الأولى لل�صالونا�ستك�شافية �أو ا�ستطالعية دون امل�سا�س
ب�شعره .ا�رشحوا له بكلمات ب�سيطة يفهمها،
�أن احلالقة لن ت�ؤذيه وب�أنه �سي�صبح جمي ًال
بعدها ،و ُيف�ضل �أن تقوم الأم بهذا الدور
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كونها هي الأقرب له ،حيث �سيطمئن
لكالمها ما �سي�ؤثر فيه ب�شكل �إيجابي.
 ت�شجيع الطفل على االختالط بالنا�س،وخا�صة من هم بعمره من جريان و�أقارب،
فالطفل االجتماعي يكون �أكرث تقب ًال
للحالقة من الطفل الذي يق�ضي معظم وقته
يف البيت وحيداً� ،أو مع الأهل.
 عدم تهديد الطفل ب�أخذه �إلى احلالّق �إذاقام ب�سلوك غري �سوي �أو خاطئ ،لأن التهديد
يولّد لديه عقدة من احلالقة برمتها ،وتكون
نظرته �إلى احلالّق نظرة ريب وخوف
باعتباره �شخ�ص ًا خميفاً.
 �إذا كان الطفل يخاف من �أ�صوات ماكينةاحلالقة الكهربائية ،يجب على احلالّق �أن

ميهد له قبل ت�شغيل املاكينة ،ويتعامل معه
مبا ينا�سبه قبل �أن يبكي ويخاف ويتعكر
مزاجه ،وعليه كذلك �أن ينهي عمله ب�أ�رسع
ما ميكن.
 ُيف�ضل عدم و�ضع فوطة حول عنق الطفل�أثناء احلالقة ،لأنها ت�شعره ب�أنه مقيد،
وميكن اال�ستعا�ضة عنها بو�ضع فوطة
�صغرية غري مربوطة.
 مكاف�أة الطفل بهدية �أو لعبة يحبها� ،إذاجل�س يف �صالون احلالقة بهدوء ،وتعاون
مع احلالّق على �إجناز عمله ب�رسعة.
يحبذ
منه،
 �إذا كان لدى الطفل �إخوة �أكربّ
�أن يراهم وهم يحلقون قبله ،حتى يت�آلف
مع عملية احلالقة.

لعبهم داخل املنزل ،ف�إنه �أغلب الأحيان
يرتكز على ت�شكيل �أ�رسة ميثل فيها الذكر
الأب ومتثل الأنثى الأم.

الطفل البكر...
صعوبات يمكن تجاوزها

ي�ؤكد علماء النف�س واملتخ�ص�صون �أن
�شخ�صية الطفل البكر عادة ما تت�شكل
وفق ًا للظروف التي عا�شها الطفل...كونه
يبقى وحيداً لفرتة ال ب�أ�س بها،دون �إخوة
�أو �أخوات ،فالطفل البكر الذي مل تتُح له
فر�صة كبرية للعب مع الأطفال الآخرين،
معر�ض وهو يف العام الثاين من عمره،
لأنه ينتزع زمال�ؤه الأطفال �ألعابه منه،
فيكتفي بالنظر �إليهم منده�ش ًا م�ضطرب ًا،
�أو يزعج �أمه و�أباه ،ويف معظم احلاالت
يكون هذا الت�رصف ت�رصف ًا عابراً من انعدام
اخلربة ،ذلك �أنه �إذا ا�ستمرت خمالطته
للأطفال الآخرين بانتظام ،ف�أغلب الظن �أن
يتعلم ،مبرور الوقت كيف يثور ويدافع عن
حقوقه ،ومن احلكمة �أن ال تبدي الأم يف
مثل هذه احلالة قلق ًا كبرياً �أو عطف ًا بالغ ًا،
و�أن ال تتولى الدفاع عنه ،وال �أن تلح عليه
مب�شاركة الآخرين ،بل تكتفي ب�أن تقرتح
عليه بني وقت و�آخر ب�أن يذهب وي�سرتد
لعبته �أو دميته املغت�صبة.

الدفاع عن حقوقه:
ويرى املخت�صون �أن هذه امل�شكلة قلما
يواجهها الطفل الثاين �أو الثالث يف الأ�رسة،
ورمبا كان �سبب ذلك �أن هذا الطفل �أخذ
يدافع عن حقوقه منذ �أن بلغ ال�سنة الأولى
من عمره.
و�إذا كان هناك طفل عدواين مثال يعتدي
على طفلك با�ستمرار ،وكان طفلك يزداد
رهبة وجبن ًا مبرور الوقت ،فمن احلكمة
�أن تبعديه عن هذا الطفل ليلعب يف مكان
�آخر مدة �شهرين �أو نحو ذلك ،فقد تتاح له
الفر�صة يف حميطه اجلديد ليك�سب �شيئ ًا من
ال�شجاعة ليواجه بها الطفل العدواين.
النشاطات التقليدية:
وكثرياً ما يالحظ الأب طفله ال�صبي البالغ
من العمر عامني ،مييل �إلى �أن يلعب �أحيان ًا
بالدمى وعربات الدمى اخلا�صة بالبنات
ولكن االنزعاج هنا �سابق لأوانه ،فالأطفال
ال مييزون بو�ضوح يف مثل هذا ال�سن بني
ن�شاطات الذكر ون�شاطات الأنثى ولكنهم
بحلول العام الثالث يبد�ؤون بتف�ضيل
الن�شاطات التقليدية لبني جن�سهم خالل
معظم الأوقات التي يق�ضونها يف اللعب،
وبحلول العام الرابع من العمر يزداد هذا
الفارق قوة وو�ضوحاً ،و�إذاً فمن الطبيعي
جداً �أن يلعب الطفل الذي يرتاوح عمره بني
الثالثة والرابعة مع الأطفال من الإناث
بع�ض الوقت وال�سيما �إذا مل يكن هناك
�أطفال ذكور يلعب معهم ،و�إذا ما كان
الطفل ال ينضج روحيًا
ونفسيًا وتكتمل رجولته

إعداد /حليمه المال
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لمجرد أنه ولد ذكرًا

تمثيل لعبه:
و�إذا ما كان طفل يف الثالثة �أو الرابعة
�أو اخلام�سة من العمر يتجنب با�ستمرار
االختالط مع الذكور ،وي�ؤثر �أخذ دور الفتاة
يف متثيل لعبة ت�شكيل الأ�رسة ،فمن املرجح
�أنه يخ�شى �أن يبدو بدور �صبي ،ويحتاج
�إلى �شيء من الإر�شاد اخلا�ص ،كما �أنه
يكون بحاجة �إلى �إقامة عالقة ودية �أوثق
مع �أبيه.
فكثرياً ما تكون الأم مبالغة يف حماية
ابنها واحت�ضانه.
معاملة الطفل المصاب:
عندما ي�صاب طفل ما ب�أذى يح�س �أنه
بحاجة �إلى من يعطف عليه ،كما ت�شعر
عندما يصاب طفل ما
بأذى يحس أنه بحاجة إلى
من يعطف عليه

�أمه �أي�ض ًا برغبة يف موا�ساته ،فهذا �شيء
طبيعي وحق له ،ولكن الأب الذي يح�س
ب�شعور بالغ من القلق على طفله ويحر�ص
على �أن ين�ش�أ طفله �شجاع ًا ال ي�شكو �أو يبكي
من �شيء ،كثرياً ما يخ�شى �أن يكون العطف
على طفله �سبب ًا يف �إ�ضعافه وت�رسب اجلنب
�إلى قلبه ولكن الطفل الذي ي�شعر بالأمان
وال�سالمة ال يفقد القدرة على االعتماد على
النف�س مبجرد الت�رسية العادية عنه ،ويف
الوقت الذي يتقدم به ال�سن ،وال�سيما بعد �أن
يتجاوز ال�ساد�سة من العمر ،يبذل من تلقاء
نف�سه جهوداً جبارة لكي ي�صبح �شجاعاً،
فال يفر من زمالئه الئذاً ب�أمه �شاكي ًا لها.
إما الحماية أو اللوم:
�إن طف ًال يبكي لأي اعتداء �أو �أمل ي�صيبه،

إن طف ً
ال يبكي ألي
اعتداء أو ألم يصيبه ،يكون
ماضيه في العادة أشد
تعقيدًا

يكون ما�ضيه يف العادة �أ�شد تعقيداً ،ومن
املحتمل �أن يكون قد ن�ش�أ ب�صورة عامة على
�أن يكون �شديد االعتماد على �أبويه اللذين
يبالغان يف حمايته وي�صادف �أن تكون
الأم – دون وعي منها – من النمط ال�صارم
كثري اللوم واالنتقاد لطفلها يف معظم
الأوقات ،وال تظهر له العطف واحلنان �إال
حني يكون مري�ض ًا �أو م�صاب ًا ب�أذى ،ينبغي
على هذه الأم �أن تظهر لطفلها �أنها حتبه
وت�ستمتع برفقته ،لي�س وهو يف هذا احلال
وح�سب ،بل وعندما يكون معافى كذلك.
واحلقيقة ين�صح اخلرباء واملخت�صون يف
الرتبية وعلم النف�س� :أنه ال داعي للخوف
من عواقب الت�رسية على الطفل عندما
يكون م�ستاء �أو تعي�ساً ،وعدم االكتفاء بعدم
الرتكيز على ما يعانيه من �إ�صابات وعلى
حماولة �رصفه عن التفكري بها ،ت�شجيعه
على العودة �إلى ممار�سة ن�شاطاته العادية
ب�أ�رسع وقت ممكن.
الود والثقة:
فالطفل ال ين�ضج روحي ًا ونف�سي ًا وتكتمل
رجولته ملجرد �أنه ولد ذكراً ،فال�شيء الذي
يجعله ي�شعر �أنه رجل ويتعرف كرجل ،هو
�أن يكون قادراً على �أن يت�شبه بالرجال
والفتيان الكبار الذين يكن لهم �شعوراً ودياً،
ولكنه ال ي�ستطيع �أن يت�شبه ب�إن�سان ما� ،إذا
مل يح�س �أن هذا الإن�سان يحبه ويثق فيه
را�ض عنه ،ف�إذا كان �أبوه حاد الطبع
ف�إنه ٍ
فاقد ال�صرب معه دائم ًا فال عجب يف �أن
يهيمن عليه �شعور باالنزعاج لي�س عندما
يكون قريب ًا من �أبيه وح�سب ،بل كذلك حني
يكون قريب ًا من الرجال والفتيان الآخرين
�أي�ضاً ،ويف هذا يتقرب �إلى �أمه ليقتب�س
منها طباعها و�سلوكها وميولها.
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ملف العدد

مؤتمر

"االستثمار في المستقبل"

ت�ست�ضيف ال�شارقة يومي  15و� 16أكتوبر
اجلاري م�ؤمتر "اال�ستثمار يف امل�ستقبل" ،وذلك
لأول مرة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
والذي يركز على ق�ضايا و�ش�ؤون الأطفال واليافعني
الالجئني يف املنطقة ،وذلك برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وقرينته �سمو
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ،املنا�رصة
البارزة للأطفال الالجئني يف املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،وبح�ضور وم�شاركة �أكرث من
 300من قادة الدول وامل�س�ؤولني احلكوميني وكذلك
خرباء دوليني و�إقليميني يف �ش�ؤون الالجئني.

ملـف العــدد من إعــداد:
* دارين محمود
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المؤتمر سيعقد
بمشاركة أكثر من 300

وبهذه املنا�سبة قالت �سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي ،املنا�رصة
البارزة للأطفال الالجئني يف املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة
بال�شارقة:
"ي�أتي هذا امل�ؤمتر يف مرحلة تزداد
فيها �أعداد الالجئني فارت�أينا تنظيمه
ودعوة الأطراف املعنية بال�ش�أن الإن�ساين،
خا�صة يف جمال الأطفال واليافعني
للتباحث والو�صول �إلى �أف�ضل احللول التي
تخفف عن ه�ؤالء الأطفال".
و�أ�شارت �سموها �إلى �أن احت�ضان
ال�شارقة للم�ؤمتر لي�س بغريب علينا
فنحن ورثنا �أ�س�س وقيم العمل الإن�ساين
من املغفور له ،ب�إذن اهلل ،ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان.
ونوهت �سموها بالدعم الكبري ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،منذ انطالقة حملة القلب الكبري،
كما توجهت بال�شكر �إلى "�أم الإمارات"
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لدعمها
للحملة.
ودعت �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي �إلى �رضورة ت�ضافر اجلهود
حلماية م�ستقبل ه�ؤالء الالجئني الأطفال،
م�شرية �إلى �أن �أ�شد منظر ي�ؤملها �شخ�صي ًا
هو م�شاهدة طفل غري قادر على �أخذ حقه
من العلم.
و�أكدت �سموها على جناح حملة
"القلب الكبري"  ،حيث قالت :جنحت حملة
القلب الكبري للأطفال ال�سوريني يف حتقيق
العديد من الأهداف التي �أطلقت من �أجلها
واملتمثلة يف تخفيف معاناة �أطفال �سوريا
جراء احلرب الدائرة هناك .ومن بني تلك
الإجنازات جمع مبلغ  14. 5مليون دوالر
�أمريكي ذهبت لأغرا�ض توفري امل�ساعدات
الإغاثية العاجلة من م�أكل وملب�س وملج�أ،
�إ�ضافة �إلى امل�ساعدات الطبية وافتتاح
عيادة يف خميم الزعرتي بالأردن.
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من قادة الدول والخبراء
الدوليين في شؤون
الالجئين

ومل تقف احلملة عند هذا احلد فقد
عمدت �إلى تكري�س ر�ؤية �إغاثية خمتلفة
ومبتكرة يف �آن مع ًا عرب دعم تعليم الأطفال
الالجئني وتوفري االحتياجات الأ�سا�سية
لالنطالق بعملية تعليمية تكفل م�ستقب ًال
م�رشق ًا يف ظل الظروف امل�أ�ساوية القائمة
حاليا.
�أُطلقت حملة القلب الكبري من �أجل
�أطفال الالجئني ال�سوريني وهي م�ستمرة
�إلى حني انتهاء الأزمة ،وال يخفى على �أحد
�أن الأطفال يعتربون �أبرز �ضحايا النزاع
امل�سلح الدائر يف �سوريا ،فقد كانت هذه
ال�رشيحة �شاهد عيان على �أعنف �أنواع
الق�صف و�أب�شع املجازر ،الأمر الذي �أفرز
ا�ضطرابات نف�سية
جي ًال من الأطفال يعاين
ٍ
عميقة تركت �أثرها وا�ضح ًا على �سري
حياتهم اليومية� ،إ�ضافة �إلى معاناتهم
من ا�ضطرابات ع�صبية وع�ضوية متثلت
يف �أعرا�ض ذات �صلة ،كالتبول الال�إرادي
والكوابي�س ،ف�ض ًال عن �إ�صابات احلرب
املبا�رشة التي تعر�ضوا لها و�أ�سفرت عن
معاناة �أعداد غري قليلة منهم من بع�ض
الت�شوهات اخللقية وبرت �أطرافهم.
 و�أ�ضافت �سموها مو�ضحة� :أعتقد�أن الق�ص�ص �أكرث من �أن ُتعد �أو تحُ �صى،
�إال �أن هناك ق�صة حت�رضين الآن ،هي
ق�صة الطفلة "مروة" التي فرت �أ�رستها يف
مكان لآخر جراء احلرب
الداخل ال�سوري من ٍ
لي�ستقر بها املقام يف خميمات اللجوء يف

الأردن بعد �أن فقدت بع�ض �أفرادها ،حيث
انتظمت على مقاعد الدرا�سة ويف خميلتها
حلم يروادها طوال الوقت وهي �أن ت�صبح
ٌ
طبيبة �أطفال لت�ساعد �أولئك الأطفال الذين
ر�أتهم ب�أم عينيها ميوتون من حولها
ولي�س هناك من ُمنجد".
�أما عن ال�سبب يف تركيز احلملة على
الأطفال ال�سوريني� ،أو�ضحت �سموها قائلة:
 "بب�ساطة �شديدة لأن الأطفالي�شكلون ن�سبة  53%من جممل الالجئني
ال�سوريني� ،إ�ضافة �إلى �ضعف هذه ال�رشيحة
وعدم قدرتها على تدبر �أمورها يف ظل
حرب جائرة كتلك الدائرة يف �سوريا .
ويربز �سبب �آخر ال يقل �أهمية يتمثل يف
�أن �أكرث من ن�صف ه�ؤالء الأطفال هم يف
�سن الدرا�سة ،فمكانهم الطبيعي هو مقاعد
الدرا�سة �إال �أن م�سح ًا ميداني ًا �رسيع ًا ُيظهر
�أن الن�سبة الأكرب منهم نزلوا �إلى �سوق
العمل م�شمرين عن �سواعدهم الغ�ضة
النتزاع لقمة عي�شهم وعي�ش �أ�رسهم.
و�أنا �شخ�صياً ،من �أ�شد املناظر التي
ميكن �أن ُت�سبب يل �ضيق ًا �شديداً هو �أن
�أرى طفولة ُينتهك حقها يف احل�صول على
تعليم ي�ضمن لها م�ستقب ًال يغري من واقع
املرارة احلايل الذي تعي�شه".
وبخ�صو�ص امل�ؤمتر ،حتدثت مو�ضحة:
"يعترب هذا امل�ؤمتر الأول من نوعه يف
املنطقة الذي يتناول هذا املو�ضوع ،وذلك
من حر�صنا على حماية حقوق الالجئني

وخا�صة الأطفال منهم ون�أمل من خالله
�إنقاذ �رشيحة مهددة بال�ضياع ،والذين هم
عماد و�أمل م�ستقبل بالدهم.
ونحن يف ال�شارقة ورثنا �أ�س�س وقيم
العمل الإن�ساين من املغفور له ،ب�إذن اهلل،
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،الذي
�أر�سى مبادئ العمل الإن�ساين للمحتاجني
حول العامل .وت�شكل �إمارة ال�شارقة جزءاً
ال يتجز�أ من منظومة العمل الإن�ساين هذه،
فتاريخ الإمارة عميق اجلذور يف هذه
اجلزئية ،حيث ت�شارك ال�شارقة يف �أعمال
الهالل الأحمر الإماراتي الذي و�صلت
�أياديه البي�ضاء �إلى كافة �أنحاء املعمورة
و�أ�شعر مب�س�ؤوليتي الإن�سانية ،كمنا�رصة
بارزة للأطفال الالجئني يف املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
جتاه �رشيحة مهمة جداً من الالجئني� ،أال
وهم الأطفال.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر يف الوقت الذي
ازدادت فيه �أعداد الالجئني يف منطقة
ال�رشق الأو�سط يف ال�سنوات الأخرية وال
تزال ،يف ظل �أو�ضاع �إن�سانية بالغة
ال�صعوبة ،هم و�أ�رسهم .فقد �أ�صبحت
منطقة ال�رشق الأو�سط ثاين �أكرب م�صدر
لالجئني حول العامل ح�سب تقرير حالة
اللجوء الذي �أ�صدرته املفو�ضية ال�سامية
لهذا العام.
وخل�صت �سموها الر�سائل التي يريد
لها امل�ؤمتر �أن ت�صل ،حيث قالت:
"�أن يتمتع الأطفال الالجئون
بحقوقهم كاملة ،خا�صة يف جماالت
امل�أوى والغذاء والرعاية الطبية والعالج
النف�سي والتعليم ،و�أن يح�صل الأطفال
الالجئون على الوثائق الثبوتية الالزمة،
�أن يح�صل الأطفال على فر�ص امل�شاركة
الفعالة يف املجتمع� ،أن نوفر الآليات
الالزمة حلماية الأطفال من خطر

اال�ستغالل والعنف ،نهدف �إلى و�ضع �آليات
حمددة ت�ضمن توفري احلماية اخلا�صة
بالأطفال الالجئني يف منطقة ال�رشق
الأو�سط".
وتابعت �سموها قائلة:
عكفنا على دعوة كل الأطراف من ذوي
العالقة واالخت�صا�ص من �أجل ح�ضور
امل�ؤمتر وامل�ساهمة يف نقا�ش الق�ضايا
امللحة يف جمال حقوق الأطفال الالجئني،
و�أخذ اخلطوات ال�رضورية على الأر�ض
لتفعيل املقرتحات التي جرى التو�صل
�إليها.
كما �سنعمل جنب ًا جلنب مع املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
وبالتعاون مع كل الأطراف والوزارات
املعنية يف الدول امل�ست�ضيفة لالجئني من
�أجل �إدخال تلك التو�صيات حيز التنفيذ،
�إ�ضافة �إلى اتباع �آلية متابعة فاعلة
للوقوف على تنفيذ التو�صيات بعد امل�ؤمتر
و�ضمان حتقيقها.
وال يخفى على من عرف جواهر
القا�سمي �أنها من �أ�شد امل�ؤمنني مبقولة
"يد واحدة ال ت�صفق" ،لذا ف�أي عمل بغ�ض
النظر عن طبيعته بحاجة ما�سة �إلى
ت�ضافر كافة اجلهود لإخراجه بال�صورة
املُثلى ،من هنا ي�أتي انعقاد هذا امل�ؤمتر
بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية للأمم

املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،وهي اجلهة
الأممية املتخ�ص�صة يف ق�ضايا الالجئني
حول العامل ،بالإ�ضافة �إلى دعوة كافة
الأطراف املرتبطة مبيدان العمل التطوعي
للأطفال الالجئني مثل منظمة اليون�سيف
ومنظمة �إنقاذ الطفل بالإ�ضافة �إلى جهات
�أخرى .ون�ؤمن ب�أن التعاون مع هذه
اجلهات هو الكفيل احلقيقي ل�ضمان �إجناز
هذه املهمة.
ومنذ اللحظة الأولى النطالق احلملة،
كان �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،من �أ�شد املتحم�سني
لها ،فلم ي�أل جهداً يف تقدمي الدعم
املعنوي واملادي للحملة وخلق البيئة
احلا�ضنة لهذا العمل الإن�ساين ،فال�شكر
املو�صول ملقام �سموه الكرمي .ويف هذا
الإطار� ،أي�ض ًا �أود الإ�شارة �إلى تلك اليد
البي�ضاء التي امتدت بكل �سخاء لتخفيف
معاناة الأطفال ال�سوريني الالجئني،
"�أم الإمارات" �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك ،التي مل ت�أل جهداً يف تقدمي كافة
�أ�شكال الدعم املطلوب ،ومن هذا املنرب
�أتوجه ل�سموها بالأ�صالة عن نف�سي وعن
الأطفال الالجئني بجزيل ال�شكر وعميق
االمتنان لها على تلك املواقف الإن�سانية.
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الشيخة جواهر القاسمي:
نأمل من خالل المؤتمر إنقاذ
شريحة مهددة بالضياع،

شكر الشيخة جواهر
�أكد املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني �أنطونيو غوتريي�س� ،أن
ر�سالة م�ؤمتر "اال�ستثمار يف امل�ستقبل
حماية الأطفال واليافعني الالجئني يف
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
 "2014هي �رضورة العمل اجلماعي
واملت�ضافر بني �أ�صحاب امل�صلحة حلماية
الأطفال الالجئني.
و�أ�شاد بالدور الذي تقوم به حرم
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي ،واالهتمام
الفعلي الذي تبذله يف م�صلحة الأطفال
واليافعني الالجئني خا�صة بعدما حملت
لقب املنا�رصة البارزة للمفو�ضية ،كما
وجه �شكره ل�سموها على فكرة تنظيم هذا
امل�ؤمتر ،م�ؤكداً على اجلهد الذي �سيبذل
يف �سبيل تنفيذ التو�صيات ال�صادرة عنه،
وعلى �صعيد �آخر �أ�شار �إلى �أن املفو�ضية
ا�ستطاعت حتى الآن م�ساعدة  3ماليني
الجئ �سوري  .التحق نحو � 350ألف طفل
�سوري باملدر�سة هذا العام ،وي�ستفيد
� 100ألف طفل الجئ �آخر من التعليم غري
الر�سمي ،بينما يتلقى �أكرث من � 400ألف
طفل �سوري الدعم النف�سي واالجتماعي يف
عام . 2014
و�أ�ضاف مو�ضح ًا ال�سبب وراء اختيار
ال�شارقة ال�ست�ضافة امل�ؤمتر:
 يف مايو� /أيار عام ُ 2013،عينت�سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي،
ك�أول منا�رصة بارزة للمفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،عرفان ًا
جلهودها اجلبارة يف م�ساعدة الأطفال
الالجئني ،حيث حت�شد �سموها الدعم
مل�صلحة الالجئني وتدعم عمل املفو�ضية
يف ت�أمني احلماية للأطفال الالجئني.
وتكرمت �سمو ال�شيخة جواهر ،وكجزء
من ر�ؤيتها الأو�سع نطاقاً ،والرامية �إلى
�إحداث تغيري �إيجابي يف املجتمع ،بفكرة
ا�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر الإقليمي حول
حماية الأطفال واليافعني الالجئني يف
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والذين هم عماد وأمل
مستقبل بالدهم

و"ت�سجيل املواليد والوثائق القانونية"،
و"معاجلة اال�ستغالل والف�صل :الطفل
�أوالً".

الشارقة تستضيف
منتدى اليافعين لتعزيز
مشاركة الشباب في حماية
األطفال الالجئين

منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وامل�ؤمتر عبارة عن مبادرة م�شرتكة،
وتعاون كل من موظفي مكتب �سمو
ال�شيخة جواهر ومكتب املفو�ضية عن
كثب خالل الأ�شهر الأخرية للتح�ضري لهذا
امل�ؤمتر .و�أنا ممنت جداً ملا قدمته �سمو
ال�شيخة جواهر من دعم وموارد ولتعاونها
الوثيق مع املفو�ضية.
وي�شكل امل�ؤمتر فر�صة للدول
واملنظمات لإعادة الت�أكيد على التزامها
بحماية الأطفال الالجئني ،كما يوفر لنا
جميع ًا منرباً لتحديد العمل املنا�سب للكل
ولتح�سني ا�ستجابتنا  .و�ستعمل املفو�ضية
عن كثب مع احلكومات واملنظمات الدولية
واملحلية امل�شاركة ل�ضمان متكننا من
تطوير العملية والبناء على نتائج امل�ؤمتر.
و�أنا �أتطلع للعمل عن كثب مع �سمو
ال�شيخة جواهر ،ب�صفتها منا�رصة بارزة
للمفو�ضية ،ليكون امل�ؤمتر نقطة انطالق

جلهود م�ستدامة يف �سبيل ت�أمني م�ستقبل
�أكرث �إ�رشاق ًا للأطفال الالجئني.
اليوم األول
ويت�ضمن امل�ؤمتر جل�سات نقا�شية
رئي�سة ،وموائد م�ستديرة ،وور�ش عمل،
وحلقات نقا�شية ،تبحث يف خمتلف ق�ضايا
و�ش�ؤون الالجئني ،وتتوزع اجلل�سات على
يومي امل�ؤمتر بعناوين رئي�سة مهمة،
�ستبحث وتناق�ش �سبل حماية الأطفال
واليافعني الالجئني يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي �أ�صبحت ثاين
�أكرب ُم�ص ّدر لالجئني حول العامل.
وي�شهد اليوم الأول للم�ؤمتر �أربع
جل�سات �أ�سا�سية متوازية ،وجل�سة نقا�ش
رئي�سة ،وحلقة نقا�شية ،حيث تقام حلقة
النقا�ش حتت عنوان "نحو توفري حماية
�أف�ضل للأطفال الالجئني يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا" ،وجل�سة نقا�ش
رئي�سة تركز على "تعزيز حماية الأطفال
النازحني:
مقاربة بني الأطر القانونية الوطنية
والدولية" .فيما تتناول اجلل�سات الأربع
املوازية مو�ضوعات تخ�ص�صية حول
ق�ضايا مهمة تتعلّق بالأطفال يف املنطقة،
وهي "الوقاية واال�ستجابة للعنف اجلن�سي
والعنف القائم على النوع االجتماعي"،
"الأطفال املت�رضرون من النزاع امل�سلّح"،

اليوم الثاني
وتتوا�صل جل�سات اليوم الثاين للم�ؤمتر
مع منتدى ال�سيا�سات الذي ي�ستعر�ض �أبرز
املناق�شات التي دارت يف اليوم الأول،
ويقدم �إيجازاً عن اجلل�سات واحللقات
النقا�شية التي ت�ضمنها ،وتتبعها حلقة
نقا�ش حتت عنوان "م�شاركة الأطفال
واليافعني الالجئني يف حماية �أنف�سهم"،
وطاولة م�ستديرة تت�ضمن ثالث جل�سات،
هي "العي�ش والتعلّم ب�أمان :حماية
الأطفال من خالل التعليم" ،و"اال�ستفادة
من القدرات :اليافعني وال�شباب كعوامل
للتغيري" ،و"العائالت واملجتمعات عن�رص
�أ�سا�سي يف حماية الأطفال".
وقالت �إرم مظهر علوي ،م�ست�شار
�إداري يف املكتب التنفيذي ل�سموال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي":ي�سعى
امل�ؤمتر �إلى و�ضع �آليات حمددة ت�ضمن
حماية الأطفال والالجئني يف املنطقة
من خماطر اال�ستغالل والعنف ب�أ�شكالهما
كافة ،وتوفري احلقوق الكاملة للأطفال
الالجئني ،خ�صو�ص ًا يف جمال امل�أوى
والغذاء والرعاية الطبية والعالج النف�سي
والتعليم ،وتوفري منرب لليافعني يف
املنطقة ،من �أجل التفاعل ورفع الوعي
حول ق�ضايا نزوح الأطفال واليافعني.
كل هذا و�أكرث �سيكون حا�رضاً يف
امل�ؤمتر مبختلف جل�ساته وفعالياته،
للدفاع عن حق كل طفل يف هذا العامل ب�أن
يحظى بكامل حقوقه بالعي�ش� ،ضمن بيئة
�آمنة وم�ستقرة ،توفر له �أ�سا�سيات احلياة
الكرمية ،الأمر الذي ي�ستوجب �رضورة
حتمل املجتمع الدويل مب�ؤ�س�ساته و�أفراده،

م�س�ؤولية توفري هذه احلقوق لأطفال العامل
كافة ،خ�صو�ص ًا الالجئني منهم".
ويتناول امل�ؤمتر عرب جل�ساته نقا�شات
حول الأطر القانونية الدولية والإقليمية،
وكيفية حمايتها للأطفال واليافعني
الالجئني ،وعملية اعتمادها على امل�ستوى
الوطني ،كما �ستتم مناق�شة التحديات
القائمة على امل�ستوى الوطني وبخا�صة
تلك املتعلقة باعتماد ال�سيا�سات وعمليات
التنفيذ.
و�سيتعر�ض يف �إحدى هذه اجلل�سات
ملخاطر تعر�ض اجليل احلايل للعنف
ب�سبب النزاع امل�سلّح ،فالأطفال واليافعون
يتعر�ضون ملخاطر عديدة ،ب�سبب احلروب
والنزاع والنزوح الق�رسي ،مبا يف ذلك
خطر العنف اجلن�سي ،والعنف القائم على
النوع االجتماعي ،و�ستناق�ش اجلل�سة
املخاطر املحدقة بالأطفال يف املنطقة
على هذا امل�ستوى ،و�ستح ّدد كذلك الآليات
املنا�سبة لوقاية الفتيات والفتيان يف
مناطق النزاع.
العيش بأمان
ويف جل�سة حتمل عنوان "كل طفل
يهم :ت�سجيل املواليد والوثائق القانونية"،
�سيتم التطرق �إلى �أهمية الت�سجيل الفوري
وال�شامل للمواليد الالجئني ،ك�أداة رئي�سة
حلماية الأطفال .وتبحث اجلل�سة �أي�ض ًا

التحديات التي تعرت�ض عملية ت�سجيل
املواليد من الالجئني يف املنطقة ،وعدم
ح�صولهم على الوثائق القانونية للأطفال،
مبا يف ذلك �شهادات امليالد ،كما تتناول
البحث يف طرق مبتكرة ل�ضمان ت�سجيل
الأطفال كافة عند الوالدة ،مبا يف ذلك
الأطفال الالجئني.
ومن خالل جل�سة معاجلة اال�ستغالل
والف�صل :الطفل �أوالً� ،سيقدم امل�ؤمتر نظرة
معمقة حول عدد من التحديات الرئي�سة
ّ
التي واجهها الأطفال الالجئون يف
املنطقة على �صعيد احلماية ،مع الإ�شارة
�إلى حالة الأطفال الالجئني ال�سوريني
ب�شكل خا�ص .وت�شمل الق�ضايا التي �ستتم
درا�ستها :انف�صال العائلة ،والرعاية
البديلة ،وعمالة الأطفال ،واالجتار
بالب�رش ،والزواج املبكر ،كما �ستتم درا�سة
التحديات الراهنة ،وا�ستعرا�ض �أهم
الآليات املعمول بها حالياً ،وكذلك البحث
عن حلول مبتكرة ملعاجلة هذه الق�ضايا.
و�ستتطرق جل�سة حتمل عنوان "العي�ش
والتعلّم ب�أمان" �إلى مو�ضوع ا�ستخدام
التعليم ك�أداة للحماية .و�ست�سلّط ال�ضوء
على الطريقة التي يوفر فيها التعليم
احلماية و�سبل توفري بيئات �آمنة،
واحليلولة دون حدوث مواقف م�رضة
بالأطفال .كما �ستعمل اجلل�سة على
تقدمي مناذج ملمار�سات تعليمية متنوعة
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العنف الجسدي

المفوض السامي

والجنسي وحقوق األطفال

لشؤون الالجئين 400 :ألف

الالجئين موضوعات

طفل سوري تلقوا الدعم

للنقاش في مؤتمر دولي

في 2014

ملختلف الفئات العمرية توفر الدعم النف�سي
واالجتماعي الالزمني للأطفال واليافعني.
كما و�سيتم من خالل اجلل�سة عر�ض �أمثلة
عن الآليات املنا�سبة التي ت�ضمن ح�صول
الأطفال واليافعني يف املنطقة على تعليم
جيد وبيئة �آمنة للدرا�سة.
ّ
وتبحث جل�سة اال�ستفادة من القدرات:
اليافعني وال�شباب كعوامل للتغيري،
�إمكانية التعامل مع اليافعني وال�شباب
كجهات يجب حمايتها داخل جمتمعاتهم،
حيث تعترب �رشيحتا اليافعني وال�شباب من
�أكرب ال�رشائح التي تتعامل معها اجلهات
العاملة يف املجال الإن�ساين .كما و�سيتم
خالل اجلل�سة �رشح الطريقة التي يجب
�أن يتم العمل بها مع هاتني ال�رشيحتني
يف املجتمعات املحلية �أو جمتمعات
اللجوء مبا يكفل النتائج الإيجابية
للجميع .و�ست�سلّط اجلل�سة �أي�ض ًا ال�ضوء
على املناهج املبتكرة القائمة واملعنية
ب�إ�رشاك الأطفال واليافعني يف الأن�شطة
املتعلقة باحلماية يف الأو�ضاع الإن�سانية.
دور العائالت
ويعر�ض امل�ؤمتر لدور العائالت
واملجتمعات باعتبارهم عن�رصاً �أ�سا�سي ًا
يف حماية الأطفال� ،ضمن جل�سة �ستبحث
�أي�ض ًا يف م�س�ألة ارتباط �سبل ك�سب عي�ش
العائالت الالجئة بتعزيز قدرة الأهايل
والعائالت واملجتمعات على حماية
الأطفال .وهناك �أي�ض ًا العديد من اجلل�سات
والنقا�شات واحلوارات واملوائد امل�ستديرة
الغنية بالأفكار واملبادرات والربامج
والإجراءات التي تهدف �إلى امل�ساهمة يف
حل م�شكالت الأطفال واليافعني الالجئني.
اجلدير بالذكر �أن هذا امل�ؤمتر جاء
بناء على تن�سيق وتعاون بني حملة
ً
القلب الكبري التي �أطلقتها ال�شارقة العام
املا�ضي من �أجل �أطفال �سوريا ،وبني
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
38

تستضيفه الشارقة

الالجئني ،يف ظل دعم ال حمدود من قبل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،وتقديراً لدور ومكانة
وجهود �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي ،كمنا�رصة بارزة ل�ش�ؤون
وق�ضايا الالجئني يف املفو�ضية ال�سامية.
ويهدف امل�ؤمتر �إلى تعزيز م�شاركة
القادة مبنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف �إيجاد حلول للتحديات
املتعلّقة بالأطفال واليافعني الالجئني.
وحث ال�رشكاء واملتربعني الدوليني على
امل�شاركة يف �إطالق مبادرات حلماية
وم�ساعدة الأطفال واليافعني الالجئني يف
املنطقة .وتوعية ال�شباب يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا بق�ضايا الأطفال
واليافعني الالجئني .وزيادة الوعي
بني العامة بق�ضايا الأطفال واليافعني
الالجئني يف ذات املنطقة.
منتدى اليافعين
هذا وت�ست�ضيف ال�شارقة يومي 15
و� 16أكتوبر اجلاري "منتدى اليافعني"
الذي يقام بالتوازي مع م�ؤمتر "اال�ستثمار
يف امل�ستقبل" حماية الأطفال الالجئني
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا" ،الذي تنظمه املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بالتعاون

مع القلب الكبري ،حتت رعاية كرمية من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة.
ويهدف املنتدى ،الذي يقام بال�رشاكة
مع جمل�س �سيدات �أعمال ال�شارقة و منتدى
ال�شارقة للتطوير� ،إلى �ضمان التوا�صل
مع ال�شباب واملجتمع ،و�سي�شهد م�شاركة
طلبة اجلامعات وال ُكلِّيات و�أع�ضاء
هيئات التدري�س يف �سل�سلة من ور�ش
العمل التي تركز على تقدمي املعلومات
حول املبادرات التي مت �إطالقها حلماية
الأطفال واليافعني ،وا�ستك�شاف ال�سبل
التي متكنهم من الإ�سهام يف تعزيز هذه
الأهداف.
وقالت نورة النومان مدير عام املكتب
التنفيذي ل�سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي "":تكمن امل�أ�ساة يف �أن الن�سبة
الأكرب من الذين يعانون ويالت احلروب
والنزاعات هم من الأطفال واليافعني
الذين يحرمون من �أب�سط حقوقهم ويفقدون
الأمل بامل�ستقبل .ومن هنا يجب �أن ي�أتي
العمل على اتخاذ �إجراءات ا�ستباقية
ملكافحة ت�أثريات احلروب والنزاعات
على الأطفال على ر�أ�س الأولويات .ومن
الأهمية مبكان العمل على حماية الأطفال
املت�رضرين من احلرب ل�ضمان م�ستقبل
اجليل القادم يف العامل العربي ،ومنح

ه�ؤالء الأطفال الفر�صة لي�ستثمروا كامل
قدراتهم وطاقاتهم ليعي�شوا حياة �صحية
ومنتجة".
ويف حديث لها حول منتدى اليافعني،
�أو�ضحت �إرم مظهر علوي ،م�ست�شار �إداري
يف املكتب التنفيذي ل�سمو ال�شيخة جواهر
بنت حممد القا�سمي ،ب�أن �أحد الأهداف
املهمة للمنتدى تتمثل يف تثقيف اليافعني
حول �إمكانات اتخاذ العمل االجتماعي
كمهنة لهم ،و�إطالعهم على حمنة الأطفال
النازحني .كما يت�ضمن املنتدى ور�ش عمل
حول الريادة االجتماعية .و�أ�ضافت علوي:
"�إن املعلومات املتاحة حالي ًا لل�شباب
حول الفر�ص القائمة يف هذا املجال
�ضئيلة جداً ،وبالتايل نعتزم خالل امل�ؤمتر
املغيب .و�سنقوم عرب
تناول هذا املو�ضوع
َّ
ور�ش عمل الريادة االجتماعية با�ستك�شاف
�سبل تتيح للمبادرات االجتماعية الريادية
م�ساعدة املجتمعات النازحة واجلهة
امل�ست�ضيفة يف هذه املنطقة ،بهدف �إلهام
عقول ال�شباب اخلالقة وحثهم على �أخذ
زمام املبادرة ل�صنع التغيريات".
وي�شهد منتدى اليافعني م�شاركة
ومدر�س،
ما بني � 500إلى  600طالب
ّ
ويت�ضمن ور�ش عمل تقدمها املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
ومنظمة مري�سي كورب�س ،ومنظمة �أ�شوكا،
ومنتدى ال�شارقة للتطوير ،غريها بهدف
تثقيف ال�شباب ،و�إ�رشاكهم ،ودفعهم
نحو امل�ساهمة الإيجابية جتاه املجتمع
يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
واملنطقة ،والعامل .كما ي�ضم امل�ؤمتر
�أجنحة خم�ص�صة للمنظمات غري احلكومية
املحلية والدولية ،حيث تتيح للطلبة
و�أفراد املجتمع التحدث مع ممثلي خمتلف
املنظمات ،ومعرفة املزيد عن عملهم يف
املنطقة ،وما الذي يقدمونه مل�ساعدة
النازحني والأطفال الالجئني يف منطقة

ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
جدير بالذكر ان م�ؤمتر" اال�ستثمار يف امل�ستقبل" ،الذي يقام للمرة الأولى خارج �أروقة
املقر الرئي�س للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف جنيف ،يهدف �إلى
ت�سليط ال�ضوء على ق�ضية حماية الأطفال يف ال�رشق الأو�سط و�سط ت�صاعد حدة النزاع
باملنطقة ،من خالل اخلروج بتو�صيات تدعم حماية الأطفال يف املنطقة .وي�شهد امل�ؤمتر
و�صناع القرار ،ور�ؤ�ساء املنظمات الدولية،
جتمع ًا الفت ًا لنخبة من القادة ،والأكادميينيُ ،
وم�س�ؤولني من الوكاالت املانحة لبحث التحديات الراهنة يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
واقرتاح احللول الكفيلة بالتغلّب عليها والتوافق على �سبل تنفيذ هذه احللول.
نبذة عن حملة القلب الكبير:
حملة القلب الكبري التي �أُطلقت يف �شهر يونيو  2013حتت رعاية قرينة �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ،املنا�رصة البارزة
للأطفال الالجئني يف املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،قد جنحت
عام واحد ،والتي �أ�سهمت بدورها
يف جمع �أكرث من  13مليون دوالر �أمريكي خالل ٍ
يف �سد احتياجات مئات الآالف من الالجئني ال�سوريني من خالل توفري الرعاية
ال�صحية الطارئة ،واملواد الإغاثية الأ�سا�سية واملالب�س والبطانيات وامل�أوى والغذاء.
كما انتقلت احلملة من مراحل الإغاثة الطارئة �إلى مرحلة التعليم ،وذلك يف �سياق
اجلهود الرامية �إلى �إعادة الأطفال الالجئني ال�سوريني �إلى املدار�س ال�ستكمال
تعليمهم ،بعد �أن تعطلت درا�ستهم نتيجة للأزمة الراهنة ،ونزوحهم من بلدهم الذي
مزقته احلرب.

نبذة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين:
يذكر �أن املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني التي مت �إن�شا�ؤها يف
دي�سمرب  1950من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،تعمل على قيادة وتن�سيق
العمل الدويل الرامي �إلى حماية الالجئني وح ّل م�شاكلهم يف �أنحاء العامل كافة.
وتكمن غاية املفو�ضية الأ�سا�سية يف حماية حقوق ورفاه الالجئني .كما ت�سعى
املفو�ضية ل�ضمان قدرة كل �شخ�ص على ممار�سة حقه يف التما�س اللجوء والعثور
على مالذ �آمن يف دولة �أخرى ،مع �إمكانية اختيار العودة الطوعية �إلى الوطن �أو
االندماج حملي ًا �أو �إعادة التوطني يف بلد ثالث ،كما تعمل على م�ساعدة الأ�شخا�ص
عدميي اجلن�سية.
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الأمرباطورة الرو�سية الك�سندرا فيدروفنا رومانوفا �آخر امرباطورة لرو�سيا  ،متثل حياتها
منوذج ًا �صارخ ًا لتقلب الأقدار بني �أعظم م�ستويات املجد والعظمة وبني �أدنى درجات الذل
واملهانة  ،الأمرباطورة التي ولدت �أمرية جتري يف عروقها دماء ملكية خال�صة  ،انتهت
حياتها م�رشدة ومهانة ثم �أ�سرية هي و�أفراد عائلتها ب�أيدي �أعدائها الذين نفذوا فيهم
جمزرة �شنيعة ق�ضت على �إحدى �أعرق و�أكرب العائالت املالكة يف �أوربا .

�ألك�سندرا

آخر امبراطورات روسيا القيصرية
إعداد :يسرى ناصر مهنا
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كانت الإمرباطورة الك�سندرا زوجة امرباطور رو�سيا الأخري نوكوالي رومانوف امر�أة قوية ال�شخ�صية تتميز
بجمال �أخاذ وجاذبية ال ت�ضاهى ،ولدت الك�سندرا �سنة  1872يف ق�رص دارم�ستات ك�أمرية �أملانية من بنات الدوق
الكبري لوي�س دوق هي�س والراين � ،سليل الأ�رسة الأمرباطورية العريقة التي متتد جذورها لقرون عدة  ،الك�سندرا كانت كذلك
حفيدة للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا التي كانت جدتها لأمها الأمرية �ألي�س �أوف �إجنالند.
الك�سندرا كانت الطفلة ال�ساد�سة بني �سبعة �أطفال  ،وحظيت ب�أرقى �صنوف الرعاية و�أف�ضل م�ستويات التعليم التي ممكن �أن حتظى بها
�أمرية �أوربية  ،وبعد �أن بلغت الك�سندرا �سن ال�صبا وتفتح جمالها الرائع ُخطبت للأمريال�شاب نيكوالي الثاين ويل عهد رو�سيا وذلك يف �سنة
 ،1894حيث كان من ال�شائع يف �أوربا ارتباط �شباب وفتيات الأ�رس املالكة ببع�ضهم البع�ض .
وقد تويف الأمرباطور الأب الك�سندر �سنة  ، 1894لي�ستلم الأمري نيكوالي عر�ش االمرباطورية الرو�سية ويتزوج الك�سندرا يف نف�س ال�سنة
 ،حيث �أقام لها احتفاالت زفاف باذخة على الطريقة الفيكتورية وقد �أعلنت الك�سندرا �أثناء زفافها امرباطورة لرو�سيا.
�أجنبت �ألك�سندرا بعد عام من الزواج ابنتها البكر �أولغا �سنة  1895ثم تبعت �أولغا ثالث فتيات �أخريات هن تاتيانا وماريا و�أن�ستازيا ،ثم
�أجنبت ابنها الوحيد الذي طاملا انتظرته الأمري �ألك�سي نيكواليفت�ش  ،لكن الأمري الطفل ولد م�صابا مبر�ض الهيموفيليا وهو �أحد �أمرا�ض الدم
الوراثية التي متنع تخرث الدم  ,وهو مر�ض ورثه من جدته امللكة فيكتوريا التي نقلته لعدد من �أبنائها و�أحفادها .
بد�أ الأمرباطور نيكوالي حكمة بجملة �إ�صالحات طالت نظام التعليم وامتالك الأرا�ضي وت�أمينات العمال �ضد املر�ض واحلوادث � ،إال
�أن تورط رو�سيا يف احلرب العاملية الأولى �ضد املانيا وتكبدها خ�سائر فادحة يف هذه احلرب جعل املعار�ضة وال�شعب الرو�سي ينظران
لنيكوالي كم�س�ؤول مبا�رش لهذا الف�شل الع�سكري ،هذا بالإ�ضافة الزدياد نفوذ الأمرباطورة الك�سندرا �أثناء ان�شغال االمرباطور يف احلرب فقد
قامت بتعيني وعزل الوزراء وال�سفراء ،وانت�رشت ال�شائعات يف عموم رو�سيا �إن الأمرباطور وزوجته يفاو�ضان الأملان �رساً ومت الت�شكيك على
نطاق وا�سع يف والء الإمرباطورة الأملانية
الأ�صل لرو�سيا بل �أُتهمت �رصاحة بالعمالة لأملانيا و�صبت اللعنات على ر�أ�س الأمرباطورة ،وزاد من كراهية الأمة الرو�سية لإمرباطورتها
اجلميلة تقريبها للراهب را�سبوتني الذي كانت تعده قدي�س ًا بينما يعتربه ال�شعب م�شعوذاً خطرياً .ورا�سبوتني هذا كان جمرد فالح �سيبريي،
�أ�صبح من خالل �شعوذته وادعائه القدرة على التنب�ؤ بامل�ستقبل مقد�س ًا يف و�سط اجلهلة من الفالحني  ،ثم انتقل �إلى مدينة بطر�سيورغ حيث
عمل مبكر ودهاء للدخول �إلى الق�رص امللكي ،وبقدراته الإ�ستثنائية يف الت�أثري على الن�ساء ا�ستطاع �أن يرتك را�سبوتني انطباعا عميقا لدى
الإمرباطورة �ألك�سندرا� ،إذ
اقتنعت متاما بقدراته حني ا�ستطاع �أن يخفف من املعاناة والنزيف الذي �أ�صاب الأمري الطفل �أليك�سي ب�سبب مر�ضه اخلطري ،وقد عا�ش
را�سبوتني ل�سنوات �سبع يف الق�رص الأمرباطوري و�أ�صبح م�ست�شار الأمرباطورة ال�شخ�صي وامل�ؤمتن على �أ�رسارها حيث كان يزورها يف الق�رص
يف موعد �أ�سبوعي حمدد.
وقد ت�سببت هذه امل�شكالت مع نق�ص الأغذية والوقود ،يف �إ�شعال ثورةٍ جديدةٍ � ،سنة 1917هي الثورة البول�شفية التي ا�ستطاعت بف�ضل
القيادة ال�صارمة واالنت�شار الوا�سع لأفكارها املارك�سية اللينية �أن تتمكن من الإطاحة ب�سلطة الإمرباطور و�أ�رسته التي حكمت رو�سيا ما
يزيد عن ثالثة قرون .وبعد جناح الثورة وتنحي االمرباطور مت القب�ض على الأمرباطور وزوجته وبناته الأربع وابنه الوحيد الطفل املري�ض
�أليك�سي ،و�سجن �أفراد العائلة الإمرباطورية يف بيت يف مدينة ايكاترنبورج ،وقد قاد فريق احلر�س الذي يعتقل الأ�رسة الأمرباطورية ياركوف
يوروفي�سكي الذي كان يكن حقداً كبرياً
للإمرباطور وعائلته وكان قد عقد العزم على ت�صفيتهم وحمو كل �أثر لهم ،وقد �صدرت له �أوامر فعلي ًا من القادة البول�شفيك ومنهم
فالدميري لينني وليون تروت�سكي بت�صفية العائلة الأمرباطورية ،فقام يف اخلام�س ع�رش من يوليو �سنة  1918بقيادة جمموعة من اثني ع�رش
م�سلح ًا ب�إعدام العائلة الإمرباطورية كلها رمي ًا بالر�صا�ص ،ومن ثم قام بحرق جثث ال�ضحايا و �إذابة بقايا العظام بالأ�سيد ثم دفنها يف
حفرة يف حقل ناءٍ ،وذلك يف حماولة من القتلة لإخفاء �آثار اجلرمية املروعةُ ،وق�ضي بتلك املجزرة على �إحدى �أعرق و�أكرب الأ�رس املالكة يف
�أوروبا.
بعد مقتل الأ�رسة االمرباطورية باثنني وثمانني عاماً ،وذلك يف � 15أغ�سط�س �سنة � 2000أعلنت الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية
عن تقدي�س الأمرباطور الراحل و�أ�رسته ب�صفتهم حاملي عاطفة ،وهو ت�صنيف للم�ؤمنني الذين حتملوا املعاناة واملوت على �أيدي الأعداء
ال�سيا�سيني ح�سب التقليد امل�سيحي ،وقد جابت م�سرية دينية �شوارع مدينة ايكاتريينبورغ املدينة التي جرى بها �إعدام العائلة الأمرباطورية.
وقد قال الأ�سقف فيكنتي �أ�سقف املدينة (حان الوقت لإعادة �إحياء ما مت تدمريه) وذلك داخل الكني�سة التي �شيدت يف املوقع الذي �شهد �إعدام
نيكوالي الثاين وزوجته و�أبنائهما اخلم�سة
�إ�ضافة �إلى طبيبهم وثالثة من خدمهم ليل  16من يوليو . 1918
وقد �ألفت الكثري من الق�ص�ص وامل�رسحيات والق�صائد ال�شعرية والكتب والأفالم والربامج الوثائقية عن العائلة الأمرباطورية
وعن املجزرة الرهيبة التي �أودت بحياة �أفرادها.
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صورة
�رشعنا احلوار مع رب الأ�رسة الأ�ستاذ
اجلامعي الدكتور (�أمني مكاوي) ودوره
التميز فتحدث
ب�إر�ساء �سفينة الأ�رسة لرب
ّ
قائالً:
"كان دوري يختلف من مرحلة ملرحلة،
فعند بداية ارتباطي برجاء وكنت حينها
�أعمل بوزارة الثقافة ،فكنت �أ�شعر ب�أين
الزوج والأب واملوجه ل�صغر �سنها
ولطموحي ب�أن �أحظى ب�أ�رسة مثالية،
وعلى ح�سب قولها يل مراراً ب�أين كنت
�صبورا ومانحا �إياها ل�شحنات من ال�صرب
والعزمية وال�شجاعة الالمتناهية لتتقدم
بكل املناحي ،وبعد دخويل جمال القانون
وممار�ستي ملهنة املحاماة تغري دوري
لأنها �أخذتني من �أ�رستي وب�شكل كامل
تقريبا ،ولكن هذه املرحلة �أفادت زوجتي
و�أبنائي كثريا لأين من خالل عملي هذا
كنت �أوفر لها نافذة تب�رص من خاللها ما
يدور ب�أر�ض الواقع ،ويف املرحلة الثالثة
وهي الأهم لأين وجدت �أن زوجتي باتت
بحاجة للمعونة وعلي �أن �أحتمل م�س�ؤولية
الأبناء لتفرغها للعطاء املميز لعملها
واملجتمع بعد جناحها بالتعليم العايل �إلى
جانب دورها ك�أم وزوجة مميزة ،وهنا كنت
�أقوم بذلك بر�ضا و�سعادة كبريين ،غري �أنها
تذكرين بتلك املرحلة وتثني على �صربي

أسرة أمين مكاوي
بالحب نجحنا معًا في حياتنا األسرية والمهنية
حوار  /وداد يوســـف
�أ�رسة عربية متما�سكة جاءت من العا�صمة املغربية الرباط ،حظيت بتكرمي منظمة الأ�رسة العربية كونها �أ�رسة ناجحة ورمبا
حمام و�أ�ستاذ جامعي �سابقا ،الوالدة
منوذجية بالعطاء والتفاين وب�إجنازات جميع �أفرادها ،الوالدين والأبناء .الوالد (�أمني مكاوي)
ٍ
(رجاء ناجي مكاوي) �أ�ستاذة جامعية ،ولي�س بغريب �أن يحظيا بنماذج مميزة من الأبناء خلق ًا وعلم ًا كتميز الوالدين كذلك ،مقدمني �صورة
عائلية مغربية م�رشفة وكما نطالع باحلوار التايل.
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بعدها توجهنا باحلديث للزوجة (رجاء
ناجي مكاوي) دكتوراه باحلقوق� ،أ�ستاذة
جامعية بالقانون بجامعة حممد اخلام�س
بالرباط ،وهي كاتبة وم�ؤلفة ومن �أهم
م�ؤلفاتها (الأطفال املهم�شون ،ق�ضاياهم
وحقوقهم) و (مدخل للعلوم القانونية)،
ع�ضو املجل�س العلمي الأعلى للعلماء
باملغرب ،ع�ضو جلنة تعديل الد�ستور
املغربي ،ع�ضو الهيئة العليا لإ�صالح
الق�ضاء وم�ست�شارة بالعديد من امل�ؤ�س�سات
الدولية واملحلية الأخرى ،وكال الوالدين
له ن�شاطه املكثف مبجال العمل اخلريي
باملجتمع ،ومنها �إ�رشافهما على عدة
م�شاريع تنموية بالإطار التعليمي ،البنى
التحتية والطرق وامل�ست�شفيات وغريها،
كل هذا الى جانب متيزهما بتن�شئتهما
الأ�رسية لأبنائهما الأربعة رمبا كان وراء
ا�ستحقاقهما بالتكرمي هذا.
الأكرب (حممد جالل) طبيب جراح بالعظام
واملفا�صل ،متزوج و�أب البن واحد،
و�أخوه (�إليا�س) متخ�ص�ص بالتمويل
والإدارة ،ويعمل م�ست�شاراً ب�إحدى كربى
ال�رشكات االقت�صادية الدولية ،واالبنة

الشابة رجا تتطلع لمستقبلها

(فاطمة الزهراء) طبيبة �أ�سنان ،والأخ
الأ�صغر(معاذ) طالب ال�سنة الثالثة بكلية
الطب.
ا�شرتك كل من الزوجني (�أمني) و (رجاء)
وحتى قبل ارتباطهما بولع واحد وهو
خدمة الآخرين والتفاين بالعطاء ،فكالهما

الحوار بلغة العقل
كفيل بتقريبها لما هو
فيه الخير للجميع
وتقبلي لتبادل الأدوار بطيب خاطر ،وذلك
لأين كنت واثق ًا من �أين ارتبطت ب�إن�سانة
غري عادية ت�ستحق كل ما قدمته لها وهي
التي اختريت ك�سيدة العام ( )2003من
قبل جريدة العلم ،و�إحدى �أبرز ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف العامل العربي عام ()2005
من قبل جريدة ( )News weekفباحلب
جنحنا معا بحياتنا الأ�رسية واملهنية
واحلمد هلل".

د .رجا ناجي وزوجها وأبناؤهما
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كان يعمل لتوفري فر�صة التعليم لإخوته
واملقربني منه ،ويف نف�س الوقت العمل
على التعلم الذاتي ،فدر�س كالهما القانون
وهذا ما عك�س طابع اجلدية والكثري من
االن�ضباط والقليل من الرومان�سية على
�أجواء بيئتهم الأ�رسية بعد الزواج ،ولكن
عمل اخلري والتناف�س عليه هو الغالب بطبع
جمع �أفراد الأ�رسة وبدون �أي نقا�ش ،فروح
التفاهم واالن�سجام مل يبقيا للخالفات
مكان ًا و�إن تباينت وجهات النظر ،فاحلوار
بلغة العقل كفيل بتقريبها ملا هو فيه اخلري
للجميع.
مل يكن زواج (رجاء) املبكر �سبب ًا ليحول
دون �إكمال درا�ستها الثانوية العامة،
فكانت الزوجة والأم والطالبة مع �أبنائها
دون �أن ترى يف ذلك �أي �إحراج لها ،بل
والتميز لتكون
كانوا يحفزونها للدرا�سة
ّ
قدوة ح�سنة لهم ولأدائهم الدرا�سي ،وبف�ضل
م�ساندة زوجها و�صربه على متطلبات

تميزها اصعدها المنابر المتقدمة
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الدرا�سة فالت�ألق ك�أ�ستاذة جامعية وباحثة
قانونية ،وبتلخي�ص دقيق جاء على ل�سان
الدكتورة رجاء لذلك قائلة؛"ما حققته من
جناح كان لطول �صرب زوجي بان�شغايل
بالدرا�سة والبحث وهذا لي�س متعارف ًا
عليه كثريا بني الرجال" ،حتى �أكملت
درا�ستها بالقانون وباتت �أ�ستاذة جامعية
كزوجها ورمبا العمل مع الطلبة مكنهما
من التعامل بحكمة مع �أبنائهما كطلبة،
حب الخير والحرص
على العطاء أهم ما يميز
هذه األسرة
فلم يكن ي�سمح لهما ب�أن يناال حق اتخاذ
القرارات مب�ساحة �أكرب من املفرو�ض �أن
ينالها الطالب ،بل وكما �أ�شارت الوالدة ب�أن
�أبنائهم كانوا حمظوظني لأننا كا�ستاذين
جامعيني �ساعدناهم لأن يتخذوا مو�ضعهم
احلقيقي كطلبة.
وفيما يخ�ص م�شكلة الع�رص وكيفية حماية
الأبناء من تداعيات التعامل مع الثورة

الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي،
حتدثت الدكتورة رجاء قائلة:
" �أنا �أت�صور �أن طريقة التعامل مع هذه
التقنيات باتباع �سيا�سة احلرية املطلقة
وترك احلبل على الغارب للأبناء والت�رصف
�إزاء هذه العوامل املفتوحة بحرية مطلقة
�أمور خطرية ،كما �أن الأمر الأخطر والذي
ال �أكف التنبيه عليه وهو ا�ستقالة الوالدين
واملدر�سني عن �أداء مهامهم املفرت�ضة،
وان�رصافهم مبتاهات وم�شاغل احلياة
التي باتت ميالة للتعقيد يوما بعد يوم
تاركني الأبناء بدون رقيب ،كذلك فالتعليم
قد غُ يب فيه اجلانب الرتبوي �إلى حد ما
وب�شكل عام من الإبتدائية للجامعة ،و�أنا
ك�أكادميية تربوية �أرى �أنه ال قيمة للتعليم
بدون الرتكيز على اجلانب اخللقي ،وهذا
احلال �ساعد على الرتدي ب�سلوكيات الطلبة
وطريقة تعاملهم مع معطيات ال�شبكة
املعلوماتية ومواقع التوا�صل االجتماعي
بالعامل ب�أ�رسه ،ولكني متفائلة ب�إمكانية
عودة الأمور �إلى ن�صابها رمبا بحدوث
رجة بال�ضمائر والعقول لتعود العملية
الرتبوية لل�صدارة ومعروف �أن بقاء احلال

من املحال ،وهذا الواقع ممكن اال�ست�شهاد
به وكما ح�صل من تغيري مباليزيا وكيف
متكن (املهاتري حممد) من تغيري وجهها
نحو الأف�ضل ومبدة ال تزيد عن الع�رشين
�سنة ،فبالإرادة والعزمية ال�صادقة يندحر
امل�ستحيل".
فيما يخ�ص ع�ضويتها بلجنة تعديل
الد�ستور حتدثت قائلة:
"يحمل هذا الدور الذي كلفت به الكثري
من امل�س�ؤولية ملا له من عواقب �ستمتد
لأكرث �أو رمبا �أقل من خم�سة عقود على
الأقل ،لذا م�س�ؤولية الت�رشيع لد�ستور بطول
الجائزة كانت مميزة
جدا ألنها تخص
كهم
موضوعا أحمله
ّ
يرافقني وهو هم
األسرة العربية
هذه املدة �سيتنا�سب مع املدة نف�سها ،كما
�أن الت�رشيع يجب �أن ي�أخذ بنظر االعتبار
كافة فئات املجتمع يف ظل الت�شعبات
والتباينات احلا�صلة فيه على امل�ستوى
الفكري والأيدلوجي ،وعليه فالد�ستور يجب
�أن يكون كاجللباب املنا�سب بقيا�سه لكل
�أطياف املجتمع وهذا لي�س بالأمر الهني".
�أما تقييم الأ�رسة للجائزة املقدمة من قبل
منظمة الأ�رسة العربية فكان وكما �أو�ضحت
ذلك الدكتورة رجاء قائلة" :هذه لي�ست
اجلائزة الأولى التي نت�سلمها �أو �أت�سلمها �أنا
حتديدا ،فلي الكثري من اجلوائز والأو�سمة
امللكية ببلدي ،وقد و�شحني جاللة امللك
مرتني بيديه بو�سامني� ،إال �أن هذه اجلائزة
كانت مميزة جدا لأنها تخ�ص مو�ضوعا
كهم يرافقني بكل حياتي وهو هم
�أحمله ّ
الأ�رسة العربية وما �آلت و�ست�ؤول �إليه �إذا مل
ننت�شلها من امل�آزق املحيقة بها".

د .رجا تتقلد وسام ملك المغرب

د .رجا و قبلة شكر وعرفان لوالدها
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الراحــــة

تهمنا

تبدأ من األقدام

هنالك مقوله �شهرية تن�ص على �أن راحة اجل�سم تبد�أ من
القدمني وهي حقيقة علمية م�ؤكدة لذا يجب علينا االهتمام
ب�أقدامنا بقدر اهتمامنا ب�سائر �أج�سادنا.
للمحافظة

د .شذى اإلمام

أخصائية مناعة تطبيقية
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و�أكرث من يعاين من م�شاكل القدمني هن
الن�ساء ،فالكثري منهن مي�شني حفاة الأقدام
�سواء يف املنزل �أو على ال�شاطئ مما قد
يعر�ضهن خل�شونة القدمني وت�شققهما وهي
من الأ�شياء التي حترج املر�أة وت�شوه منظر
قدميها وتفقدها جمالهما ونعومتهما ،وقد
تكون �أحيانا م�ؤملة ،ويف هذه احلالة يكون
الأمل عالمة على �إهمال العناية بالقدم
ودلي ًال جلفاف اجللد �أي�ضاً ،مع �أن منطقة
عقب القدم تكون مغطاة بطبقة �سميكة من
اخلاليا القرنية والتي هي الأكرث �سمك ًا
من باقي �أجزاء القدم وذلك حلمايته من
ال�صدمات على الأر�ض وال�ضغط الناجم عن
ثقل اجل�سم �أثناء الوقوف �أو امل�شي ،والأكرث
من ذلك عند القفز لكن هذا لن يحميها من
ت�أثريات العوامل املحيطة.
عادة ويف الظروف الطبيعية حتتفظ هذه
الطبقة بقليل من املاء والدهون داخل
خالياها ف�إن تعر�ضت للجفاف عندها
�سي�صبح اجللد �صلب ًا وخ�شن ًا وه�ش ًا مما
يفقده مرونته وي�صبح �أكرث عر�ضة للتك�رس
�أو التف�سخ عند ال�ضغط عليه فتحدث
الت�شققات وهي عبارة عن جروح قطعية
خطية ت�صيب الطبقة ال�سطحية من اجللد،
و�أحيان ًا قد ت�صل �إلى الطبقة الأعمق،
وهنا ت�صبح الو�ضعية م�ؤملة ،وهذه احلالة
ال تقت�رص على كبار ال�سن فقط؛ بل ميكن
�أن حتدث حتى يف �سن مبكرة وتكون
م�صحوبة ب�آالم عند الوقوف ،وقد تت�سبب
�أي�ضا بنزف دموي ب�سيط ميكن �أن يتطور
�إلى التهابات فطرية �أو بكتريية.

أسبابه:
�سماكة اجللد وجفافه� :إذا كان
-1
اجللد حول الكعب �سميك ًا وجاف ًا فهو لن
ي�سمح بتمدده وتزداد احلالة مع جفاف
اجلو بعك�س اجللد الرطب الذي يعطي
مرونة للجلد وي�سمح له بالتمدد.
الوقوف الطويل على �أر�ض
-2
�صلبة.
 - 3الوزن الزائد.
 - 4الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض مثل
الأكزميا وداء ال�صدفية و�أمرا�ض الغدة
الدرقية وال�سكري و �ضعف املناعة.
 - 5التعر�ض امل�ستمر للماء خ�صو�ص ًا
اجلاري الذي مي�سح الدهون الطبيعية عن
اجللد.
� - 6أي�ض ًا الوقوف لفرتات طويلة يف
مكان رطب.
 - 7العمر له ت�أثري �أي�ض ًا �إذ مع تقدم
العمر وب�صورة طبيعية يفقد اجللد مرونته
ومطاطيته
 - 8ارتداء �أحذية غري �صحية �أو مالئمة
من ناحية القيا�س �أو �أن تكون مفتوحة من
اخللف
 - 9العي�ش يف بيئة غري نظيفة وال
�صحية
 - 10نق�ص يف الفيتامينات �أو املعادن
والزنك و�أوميغا 3والأحما�ض الدهنية.
األعراض:
احمرار اجللد وتق�رشه �أو ظهور الت�شققات
واحلكة �أو النزف والأمل �أثناء الوقوف �أو
امل�شي.

على

نصائح
األقدام:
 حافظي على قدميك بغ�سلهما جيداًللتخل�ص من الأو�ساخ والأتربة العالقة بها
وبالأظافر.
 انقعي قدميك باملاء الدافئ لب�ضعدقائق.
 قومي ب�إزالة اجللد امليت بلطفبا�ستخدام حجر احلمام.
 غ�سلي قدميك ون�شفيهما جيداً. ادهني القدمني بعد تن�شيفهما جيداًبالفازلني �أو �أي نوع زيت متوفر لديك مع
التدليك ثم لفهما بغالف بال�ستيكي �أو لب�س
اجلوارب.
 الب�سي اجلوارب القطنية �أو ال�صوفية لي ًالبعد ترطيب القدمني حتى ال�صباح.
 حافظي على النظافة جل�سمك عامةولقدميك خا�صة.
 احر�صي على �أداء متارين للقدمنيب�صورة دائمة ومنتظمة.
 جتنبي امل�شي و�أنت حافية القدمنيخ�صو�ص ًا �إذا كانت الأر�ضية �صلبة.
 جتنبي الوقوف لفرتات طويلة. راقبي وزنك وتخل�صي من الزيادة ا�رشبي املاء بكرثة وخا�صة عند ارتفاعدرجة حرارة اجلو.
 ا�ستخدمي حجر احلمام لقدميك بعداالنتهاء من غ�سل اجل�سم.
 ادهني الكعبني مبرهم مرطب يومياً. عدم ا�ستخدام املياه ال�ساخنة �أثناءاال�ستحمام.
 جتنبي ا�ستخدام املنتجات التي حتتويعلى مادة الكحول لأنها ت�ساعد على جفاف
الب�رشة.
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أخبار سارة

إن الوقت لم يفت بعد باستطاعتنا
براعم تذوقنا
تعليم وتدريب
القديمة عادات غذائية ذات مذقات
جديدة وصحية من خالل تناول
األطعمة الصحية.

الوصول إلى الوزن الصحي
متعة أم عقاب

د .أسامة كامل الالال
استشاري فسيولوجية
الجهد البدني والصحة

�إن كل من مار�س احلميات الغذائية بهدف �إنقا�ص الوزن يعلم متاما ب�أن الو�صول الى الوزن ال�صحي عملية بطيئة ومملة،
فاحلميات الغذائية تفر�ض عليك �رشوط ًا وقيوداً وحرمان ًا وتوفر لك �أطعمة مبذاقات غري م�ست�ساغة ،وكذلك �ساعات من
التمارين الريا�ضية امل�ضجرة� ،أنا �أعرف �أن ما �أقوله �صحيح لأنكم تعلمون ذلك من جتاربكم ال�شخ�صية.
لكن في الحقيقة ال يفترض أن تكون األمور كذلك
لأن اعتماد �أ�سلوب احلياة ال�صحية
لي�س عقابا بل يجب �أن يكون ممتعا
وم�شوقا ،فتناول الغذاء ال�صحي يجب �أن
يكون مذاقه رائعا و�شهيا ولذيذا  ،واالهم
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من ذلك انك ت�ستطيع التنويع والتغيري .فقد
�أ�شارت الدرا�سات �إلى �أن االن�سان ي�ستطيع
تغيري براعم التذوق لديه ،فمثال �إذا تناولت
وجبة من الهمربجر باجلبنة والبطاطا

املقلية وال�شكوالتة ،عليك �أن تدرك �أن
براعم التذوق تدخل يف ن�شاط بالغ عند
تناول الدهون وامللح وال�سكر لأننا دربناها
وعودناها على ذلك.

�إن الو�صول �إلى الوزن ال�صحي
ال�سليم واملحافظة عليه تعد من التجارب
الإيجابية الرائعة ،لكنها لي�ست عملية
�سهلة ،لأنه ال يوجد حل �سحري خلف�ض
الوزن "فما اكت�سب بزمن من الوزن يحتاج
�إلى زمن كي تتخل�ص منه "بالت�أين
ال�سالمة وبالعجلة الندامة".
فحتما كلنا �سمعنا عن املكمالت
الغذائية الع�شبية واحلميات الرائجة ذات
الكربوهيدرات القليلة �أو تلك اخلالية من
ال�سكر ومنخف�ضة ومنزوعة الدهن ،لأننا
نعتقد �أن تناول بع�ض �أ�شكال االطعمة
ي�رسع من رفع االي�ض وي�ساهم يف عملية
التخل�ص من الوزن ،لأن اجل�سم الب�رشي
ال ي�ستطيع حتدي وتغيري قوانني ال�سعرات
احلرارية ،ف�إذا �أردت التخل�ص من الكيلو
غرامات الزائدة من دهون ج�سمك ،عليك
انفاق و�رصف طاقة �أكرث مما تتناول� ،أي
عليك بتقليل �سعراتك احلرارية املتناولة
يوميا والتحرك �أكرث ،حقيقة �أنه �أمر م�ضجر
وممل ،حتما �إنك �سمعت هذه الن�صائح
�سابقا� ،إذا ما الذي ميكن �أن يكون خمتلفا.
�إذا عليك تبني وتنمية مواقف �إيجابية
جتاه القيام بتعديالت يف �أ�سلوب حياتك،
مما ي�ستلزم �إجراء بع�ض التنظيمات
اال�سا�سية يف �أ�سلوب حياتك كتعديل
�ساعات نومك واالبتعاد عن التوتر وتنظيم
مواعيد تناول وجباتك الغذائية لأنها من
االمور الهامه ل�ضبط الوزن ،ومن املحتمل
�أن تكون لديك عقلية متبع احلميات
الغذائية لذا هل جتد هذه العبارات م�ألوفة
بالن�سبة �إليك؟
• هناك �أطعمة جيدة و�سيئة .
• �أنا �أتبع حمية غذائية او متوقف
عنها.
• �إذا تناولت �شيئا �أحبه  ،ف�إين
�أغ�ش.
• �إن اعتماد احلمية الغذائية على
الدوام ي�سلبني الكثري من طاقتي.
• �إن اعتماد احلمية الغذائية يعني
ال�شعور باجلوع .
• �إن اعتماد احلمية الغذائية يعني
بال�رضورة حرمان نف�سي من �أطعمتي
املف�ضلة.

• �إن ممار�سة التمرينات البدنية
حتتاج �إلى وقت والتزام و�أنا ال �أملك
الوقت.
وكثريا ما ن�سمع ممن يتبعون احلميات
الغذائية تلك العبارات� :أنا ال �أتناول
وجبة الع�شاء ،و�أنا �أتناول وجبة غذائية
واحدة باليوم ،وال �أتناول الرز �أو ال �أتناول
املعكرونة وال �أ�ستطيع �أكل احللويات ...الخ
بل على العك�س ت�ستطيع تناول كل ما تريد
ف�أنت ت�ستطيع �إعداد كل االطباق املف�ضلة
ب�شكل لذيذ.
لذا غالبا ما نخفق يف برامج خف�ض
الوزن لأنها قائمة بالأ�سا�س على احلرمان
وننتظر دائما انتهاء فرتة احلمية الغذائية
لكي نتناول ما نريد  ،بدل االعتماد على
عادات االكل التي تتيح لنا تناول �أ�شكال
�أكرث �صحة وذات �سعرات حرارية �أقل،
ومنح براعم التذوق فر�صة للتغيري.
شماعة إسقاط االعذار
�أما ال�صورة الأخرى يف مواقف متبعي
احلمية الغذائية فهو اللوم والعار فكثريا ما
ن�سمع:
• �أنا �أعاين من ال�سمنة لأن �أمي
و�أبي بدناء.
• امل�شكلة يف طعام زوجتي كله
د�سم.
• �أنا ال �آكل كثرياً ولكن امل�شكلة
يف �أي�ضي وهرموناتي.
والكثري الكثري من املربرات ولكن �إليكم
احلقيقة:
الوراثة
•
تلعب العوامل الوراثية دورا يف كيفية
تعامل ج�سمك مع ال�سعرات احلرارية
وكيفية معاجلتها فالتاريخ العائلي للبدانة
يزيد من فر�ص تعر�ضك للبدانة بن�سبة 25
�إلى  % 30لكن احلقيقة املهمة ان ا�سلوب
احلياة الذي تعي�شه يلعب دورا يف البدانة
اكرث من الوراثة ،لأنه من املمكن �أن والدتك
قد �أك�سبتك بع�ض العادات الغذائية غري
ال�سليمة يف �أ�سلوب العي�ش مما ي�سهم يف
زيادة م�شكلتك� ،إال �أنك ت�ستطيع تغيري هذه
العادات.
• تقوية العضالت
لأن الع�ضالت تعد �أفران احلرق التي
تقوم بتحويل الدهون �إلى الطاقة ،فهي
متنحنا القدرة االي�ضية على حرق ال�سعرات
احلرارية يف كل مرة نتحرك فيها �سواء

�أثناء ممار�سة التمرينات الريا�ضية �أو
القيام ب�أي ن�شاط لأن الع�ضالت تتغذى
دائما على ال�سعرات احلرارية حتى لو كنت
تتحرك ببطء �شديد فكل كيلو غرام من
الع�ضالت يحرق ما بني � 90إلى � 250سعرا
حراريا يوميا من �أجل احلياة فقط وهو ما
ي�سمى مبعدل التمثيل الغذائي ،يف املقابل
ف�إن كل كيلو غرام من الدهون ال يتغذى
على �سوى من � 6 – 3سعرات يوميا � ،إذا
فتقوية وزيادة حجم الع�ضالت يرفع من
معدل �أي�ضك مما ي�سهم ِ �إيجابيا يف خف�ض
الوزن ،وهذه �أحد �أهم اال�سباب لزيادة ن�سبة
ال�شحوم عند الن�ساء الن ن�سبة احلرق عند
الرجال �أعلى من الن�ساء بن�سبة ترتاوح
من  20 – 10يف املئة.
• العمر
مع التقدم بالعمر متيل �أج�سادنا �إلى
فقدان الكتلة الع�ضلية التي حترق ال�سعرات
احلرارية وحتول الدهون �إلى الطاقة ،فتزداد
ن�سبة الدهون يف اجل�سم ويزداد الوزن،
ب�سب �ضعف االي�ض ،فلقد �أكدت الدرا�سات
�أن مترينات تقوية الع�ضالت ت�ساعد على
رفع معدل اي�ضك وزيادة معدالت احلرق
�أثناء الراحة.
• الهرمونات
تبني الدرا�سات �أن �أقل من  2%من
امل�صابني بالبدانة يواجهون خلال يف
االي�ض �أو خلال يف توازن الهرمونات،
ف�إذا كنت تظن �أنك تعاين من م�شكلة يف
هرمونات الغدة الدرقية (خمول) عليك
مبراجعة الطبيب للت�أكد من ذلك الن خمول
الدرقية ي�سهم يف خف�ض االي�ض بالراحة
مما ي�ؤدي �إلى زيادة الوزن .
باختصار
كل ما عليك فعله هو احرتام ايقاعك
احليوي و�ساعتك البيولوجية من خالل
• تنظيم مواعيد النوم واال�ستيقاظ
واالبتعاد عن ال�سهر والنوم نهاراً ،و�أخذ
ق�سط منا�سب من النوم مبا ال يقل عن 6
�ساعات وال يزيد عن � 9ساعات
• تنظيم مواعيد تناول الوجبات
اخلم�سة.
• ممار�سة االن�شطة البدنية من
 5-3مرات �أ�سبوعي ًا.
• االبتعاد عن القلق والتوتر.
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• لماذا الوقاية من أشعة
الشمس مهمة؟
اجلواب ب�سيط لأن �رسطان اجللد
�أ�صبح اليوم من �أكرث ال�رسطانات �شيوعاً،
لكنه من �أكرثها قابلية للوقاية� .إذ ت�شري
الإح�صاءات �إلى ت�شخي�ص مابني 3-5
مليون حالة �رسطان جلد �سنوياً .و�أما عن
ارتباطه ب�أ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية
فقد �أ�صبح �أمراً حم�سوم ًا من الناحية
العلمية .كما �أن �رضر تلك الأ�شعة ال ينتهي
عند �رسطان اجللد فح�سب بل ميتد لي�شمل
جوانب �أخرى ك�شيخوخة اجللد ،و زيادة
ت�صبغه� ،أو زيادة تقرنه وغريها.
و�إمعان ًا يف التحدي ،فقد تبني �أن
�رضر تلك الأ�شعة ال يختفي باختفاء
ال�شم�س وراء الغيوم بل يبقى م�ستمرا،
و�أن التعر�ض لها ،ولو ب�شكل قليل متكرر،
يعادل من حيث اخلطورة التعر�ض ال�شديد
ملدة طويلة.

أشعة الشمس...
بين المتعة والمغامرة

د .عماد حمودة

تزخر منطقة اخلليج ب�شم�س �ساطعة على مدار �أيام العام ،يعزز نورها نب�ض
احلياة و�أمل الغد ،لكن مع هذا ال�ضياء ،تند�س �أ�شعة غري مرئية ،تخفي الوجه
الآخر لهذا النور .لذا �صار لزام ًا علينا اتباع احلكمة لنوازن بني الوجهني.

• أنواع الموجات الشمسية:
ي�صنف العلماء �أ�شعة ال�شم�س فوق
البنف�سجية �إلى نوعني رئي�سني تبع ًا لطول
موجاتهما:
• الأ�شعة فوق البنف�سجية �إيه (:)UVA
ذات �أمواج طويلة (320-400نانوميرت)
 ت�شكل تقريبا ( )%95من الأ�شعةالبنف�سجية الوا�صلة �إلى �سطح الأر�ض.
 ميكنها اخرتاق �ألواح الزجاج. تتميز مبقدرتها على الو�صول �إلىطبقات اجللد العميقة لذا فهي م�س�ؤولة عن
�شيخوخة اجللد املبكرة ،وعن ت�رسطنه.
• الأ�شعة فوق البنف�سجية بي (:)UVB
 ذات �أمواج ق�صرية (290-320نانوميرت)
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 ت�شتتها طبقات الأوزون الأثريية -ت�سبب حروقا يف اجللد

دقيقة حتت �أ�شعة ال�شم�س قبل ظهور
عالمات ت�أثر اجللد.

• أنواع المستحضرات
تق�سم امل�ستح�رضات الواقية من
الأ�شعة البنف�سجية ح�سب �آلية عملها �إلى
ق�سمني رئي�سني:
• امل�ستح�رضات املا�صة بطريقة
كيميائية(  (Chemical Absor b
 :)ersي�شتق معظمها من قائمة املركبات
العطرية ،وتعمل عن طريق امت�صا�صها
للأمواج عالية ال�شدة من الأ�شعة فوق
البنف�سجية فتخفف �أو ت�ضعف من ت�أثريها
يف خاليا اجللد.

• مالحظات مهمة:
هناك مالحظات مهمة يجب االنتباه
�إليها حني ا�ستخدام امل�ستح�رضات الواقية
وهي:
 ا�ستخدام رقم عامل احلماية (�إ�س.بي�.إف) �أكرب من ( )30ل�ضمان الفائدة
املرجوة
 يجب انتقاء امل�ستح�رض الوا�سعالطيف (برود �سبكرتم) :لأنه يقي من
املوجات فوق البنف�سجية (�إيه وبي)
 يجب �أن ي�ستخدم امل�ستح�رضبالطريقة ال�صحيحة بغية احل�صول على
حماية كاملة و�صحيحة.
 حني �رشاء م�ستح�رض مكتوب عليه�أنه "�صامد �ضد املاء" (ووتر بروف)� ،أو
"�صامد �ضد التعرق" (�سوت بروت) ،فيجب
حتديد مدة هذا ال�صمود ك�أن يكتب مثال:
�صامد ( )40دقيقة� ،أو ( )80دقيقة �ضد
املاء.

• امل�ستح�رضات املانعة بطريقة
فيزيائية (:)Physical Blockers
و�أ�شهرها الزنك �أوك�سايد و تايتينيوم
ديا �أك�سايد .تعمل عن طريق عك�س الأ�شعة
فوق البنف�سجية �أو ت�شتيتها ،م�ضعفة
نتيجة لذلك ت�أثريها املبا�رش على اجللد.
• عامل الحماية (إس .بي.
إف)
تقا�س درجة فاعلية امل�ستح�رضات
الواقية من ال�شم�س مبدى مقدار حمايتها
للجلد .وقد مت و�ضع معيار يقي�س درجة
احلماية� ،أطلق عليه "عامل احلماية من
ال�شم�س" (SPF=Sun Protection
.)Factor
ي�شري هذا العامل �إلى املدة الزمنية
التي يحتاجها اجللد املغطى بواق كي
يبقى �سليما قبل �أن تبدو عليه عالمات
تغريه نتيجة �أ�شعة ال�شم�س.
مثال لو ا�ستخدمنا م�ستح�رضا عامل
وقايته من ال�شم�س هو (SPF =( )15
 ،)15فهذا يعني �أن جلدنا �سيتحمل البقاء
حتت ال�شم�س خم�سة ع�رش �ضعفا موازنة
مع نظريه غري املغطى الذي على الأغلب
�سيحرتق بعد ع�رش دقائق من تعر�ضه
لل�شم�س .وللتب�سيط �أكرث نقول� :إن ا�ستخدام
الواقي ال�سابق �سيمنحنا قرابة ()150

طريقة وضع المستحضرات:
يجب �أن نتذكر �أن طريقة اال�ستعمال
تعادل من حيث �أهميتها املركب ذاته .فيما
يلي بع�ض الإر�شادات لكيفية ا�ستخدامها:
 بغية تغطية كامل اجل�سم يجبو�ضع كمية ال تقل عن �أون�صة ( 30غرام)
من امل�ستح�رض الواقي (تقدر مبلعقتني
كبريتني� ،أو بحجم كرة بينغ بونغ)� .أما
الوجه فيكفيه كمية ن�صف ملعقة �شاي منه
 يجب و�ضع امل�ستح�رض على كاملم�ساحة اجللد وخا�صة الأجزاء املعر�ضة
لأ�شعة ال�شم�س
 يحبذ و�ضع امل�ستح�رض (15-30دقيقة) قبل التعر�ض لل�شم�س ولي�س على
ال�شاطئ كما يفعل الكثريون
 كما يجب و�ضع الواقي على ال�شفاه51

�أي�ضا حل�سا�سيتها لأ�شعة ال�شم�س
 يجب تكرار و�ضع امل�ستح�رض كل�ساعتني ،وبعد ال�سباحة ،وبعد التعرق،
ب�سبب زوال �أو تراجع الدور الوقائي
للم�ستح�رض.
 يف�ضل لدى الن�ساء و�ضع املركباتالواقية �أوال ثم م�ستح�رضات التجميل.
• حاالت خاصة:
ب�سبب تنوع طبيعة اجللد ،هناك اجلاف
والدهني و احل�سا�س وغريها ،يف�ضل حني
اختيار امل�ستح�رض الواقي مراعاة هذه
االختالفات:
 فبالن�سبة للأطفال ال�صغار :يف�ضلا�ستخدام امل�ستح�رضات املخ�ص�صة لهم
لعدم اخرتاقها للجلد ،كما �أنها ال ت�سبب
حرقة يف العينني

 �أما بالن�سبة لأ�صحاب اجللداحل�سا�س :يف�ضل ا�ستخدام امل�ستح�رضات
املرطبة للجلد مع امل�ستح�رضات الواقية
للتخفيف من تخري�شها.
ويقرتح بع�ض اخلرباء �إمكانية
ا�ستخدام امل�ستح�رضات الواقية اخلا�صة
بالأطفال
 بالن�سبة لأ�صحاب اجللد الدهني:يف�ضل ا�ستخدام امل�ستح�رضات التي تخلو
من الزيوت �أو التي ال ت�سبب حب ال�شباب
(�آكني)

 ارتداء قبعات و�أغطية الر�أ�س ذاتاحلواف املمتدة لتغطية معظم الوجه من
�أ�شعة ال�شم�س.
 يف�ضل ارتداء املالب�س الواقية من�أ�شعة ال�شم�س خا�صة لدى الأطفال.
 جتنب ت�سمري اجللد بالأ�شعة فوقالبنف�سجية ()UV Tanning
 فح�ص اجللد دوري ًا تناول الفيتامينات الغنيةبالكال�سيوم وفيتامني د.

 كما يجب عدم التعر�ض لأ�شعةال�شم�س بني (� 10صباحا) و ( 2بعد الظهر)
 ارتداء نظارات واقية من ال�شم�ستغطي العينني من اجلانب �أي�ضا ويف�ضل
ا�ست�شارة اخلرباء الختيار �أف�ضل �أنواعها

و�أخريا عليكم �أن تذكروا �أن املركبات
الواقية من �أ�شعة ال�شم�س لي�ست لإطالة
البقاء حتت �أ�شعة ال�شم�س �إمنا حلماية
اجللد من �أذية �أ�شعة ال�شم�س.

أوراق البنفسج

والدي يروي ذكرياته

فاطمة ماجد السري

قبيل وفاة والدي املرحوم ماجد ال�رسي والتي مرت علينا الذكرى اخلام�سة لها
بتاريخ  25من ال�شهر املا�ضي ،حيث غادر الدنيا يف العام  2009ولكن �آثاره
وذكرياته مازالت حتمل الكثري و�سوف ن�سطرها يف جملدات وكتب ،ومن �أهم هذه
الذكريات ،ذكرياته مع بدايات التعليم ومن �شجعه ،فقال �سارداً لهذه الذكريات" :كان
والدي يذهب �إلى الغو�ص ،وعمي �سيف هو النوخذة وعنده علم ومعرفة ،وقد كانا
يحر�صان على التعليم ،الذي كان يف بداياته بتلك الفرتة يف مدر�سة الإ�صالح ،وهي من
املدار�س �شبه النظامية يف ال�شارقة ،و�سجلني عمي �سيف يف املدر�سة و�أخذ يراقبني كل
يوم هل ذهبت �أم ال ،ويف �أحد الأيام غلبني النعا�س فلم �أفاج�أ �إال بلوح خ�شبي يقع على
ظهري وقفزت من النوم قائماً ،وقال يل� :أتعرف ملاذا؟ فقلت له :نعم! بعد هذه احلادثة
مل �أغب عن هذه املدر�سة طوال وجودي يف ال�شارقة.
وكنا نذهب يومي ُا من اللية �إلى املدر�سة ،و�أحيان ًا ن�سبح �سباحة و�إذا كان البحر
خفيف ًا من�شي م�شي ًا �إلى �أن ن�صل �إلى املدر�سة الواقعة بقرب ق�رص احل�صن وموقعها الآن
يف �شارع البنوك.
يف تلك الأثناء كان ناظر املدر�سة "حممد علي املحمود" وهو م�ؤ�س�س مدر�سة
الإ�صالح يف ال�شارقة ومدر�سة �آخرى يف قطر ،واملرحوم �أحمد بو رحيمة كان يدر�س
اللغة العربية والقر�آن الكرمي ،واللغة الإجنليزية يدر�سنا �إياها الأ�ستاذ العماين ن�رص
الطائي.
ويف عام  1952حمل لنا ال�شيخ �صقر بن �سلطان القا�سمي نب�أ و�صول ال�شيخ
عبداهلل ال�سامل ال�صباح والذي حمل معه خرب قيام الكويت بافتتاح التعليم النظامي يف
ال�شارقة ،ويف حفلة ا�ستقبلنا فيها �إمام املدر�سة �ألقى الطالب "ترمي عمران ترمي" كلمه
تعريفيه بالتعليم النظامي بوجود ال�شيخ �سلطان حاكم ال�شارقه الآن.

f_alsari@hotmail.com
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كفقر
دموية؛
 .10اعتالالت
الدم بنق�صان عدد الكريات احلمراء
( )Anemiaنتيجة تك�رسها وحتللها
مما ي�ؤدي �إلى نق�ص يف �إمداد خاليا
اجل�سم بالأك�سجني (فكريات الدم احلمراء
هي امل�س�ؤولة عن نقل الأك�سجني لكافة
خاليا اجل�سم وتخلي�صه من ثاين �أك�سيد
الكربون) وبالتايل �إحداث �صعوبة
بالتنف�س� .أي�ضا قد يحدث انخفا�ض يف
�أعداد �أنواع معينة من خاليا الدم البي�ضاء،
و ارتفاع معدل تر�سب خاليا الدم احلمراء
(Erythrocyte sedimentation
 .)rate-ESRكما ان تك�رس ال�صفائح
الدموية وارد احلدوث ،وهو ما يت�سبب
بحدوث كدمات ونزيف يف �أجزاء خمتلفة
من اجل�سم (حتت اجللد� ،أو الرحم �أو املخ �أو
اجلهاز البويل �أو اجلهاز اله�ضمي).
 .11التهابات يف الرئتني والأغ�شية
املحيطة بها والأغ�شية املبطنة للتجويف
ال�صدري .فيغلب على امل�صاب بالذئبة
احلمراء ال�سعال و�ضيق التنف�س و�آلآم يف
ال�صدر حتدث عند التنف�س بعمق .ت�ؤدي هذه
الإلتهابات �إلى تراكم ال�سوائل يف الرئتني،
والتهاب غ�شاء اجلنب ( )Pleuritisالذي
يبطن احللق ويحيط بالرئتني ،والإلتهابات
الرئوية ( )pneumonitisوالإن�صمام
الرئوي (.)pulmonary emboli

الذئبة الحمامية الجهازية ()2
أفنان سعيد زعيتر -األردن*
نتابع يف هذا العدد احلديث عن الأعرا�ض التي ت�ساعد
يف ت�شخي�ص املر�ض للتمكن فيما بعد من عالجه ،فقد حتدثنا
يف العدد املا�ضي عن ت�سعة �أعرا�ض لهذا املر�ض ،كما ن�سلط
ال�ضوء على الفحو�صات املخربية التي تعترب بداية العالج.

 .12التهابات يف الأغ�شية املحيطة
بالقلب ،كالتهاب الغ�شاء التاموري
(� ،)pericarditisأو حتى التهاب
الع�ضلة القلبية نف�سها (.)myocarditis
كما قد يحدث خلل يف نب�ضات القلب
(� ،)Arrythmiasأو عدم قدرة القلب
على �ضخ الدم ب�شكل جيد (Heart
� ،)failureأو خرثات تتكون يف الأوعية
الدموية� ،أو حتى املوت الفجائي.
 .13اعتالالت يف اجلهاز الع�صبي
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والدماغ؛ حيث يعاين امل�صاب من �أمل
غري اعتيادي ودائم يف الدماغ كال�صداع
والنوبات ،وقد يحدث �ضعف يف الذاكرة،
وتغريات يف ال�شخ�صية ،و الت�شو�ش
الذهني؛ �أي الذهان (.)psychosis
 .14اعتالالت يف العيون؛ حيث
يعاين امل�صاب من تلف الأع�صاب
والأوعية الدموية يف العينني ،مما ي�ؤدي
�إلى جفاف وانتفاخ العينني وزيادة
احل�سا�سية لل�ضوء ،و�ضعف الب�رص ،وقد
ي�ؤدي �إلى العمى يف حال التهابات
الأوعية الدموية املغذية ل�شبكية العني.
 .15اعتالالت اجلهاز اله�ضمي؛ فقد
ت�ؤدي الذئبة �إلى التهاب الغ�شاء ال�صفاقي
�أو الربيتوين ( ،)peritonitisوحدوث
التهابات يف البنكريا�س والقولون و
الكبد ،مما يت�سبب بحدوث قيء وغثيان
و�آالم بطن متكررة وم�ستمرة والتهابات
يف املثانة و ظهور الدم يف البول.
 .16تغريات يف الدورة الدموية يف
�أ�صابع اليدين والقدمني وطرف الأنف؛
حيث يعاين امل�صاب بداء الذئبة احلمراء
من حتول لون الأ�صابع �إلى الأبي�ض
�أو الأزرق مع التعر�ض حلاالت للربد �أو
حاالت التوتر ،وذلك ب�سبب تقل�صات �أو
ت�شنجات يف الأوعية الدموية ال�صغرية يف
تلك املناطق ،وهذا ما ي�سمى بظاهرة رينود
()Raynaud’s phenomenon
التي ترتبط ب�شكل وثيق مبر�ض الذئبة.

 .17اعتالالت يف اجلهاز التنا�سلي؛
حيث تعاين املر�أة امل�صابة بالذئبة
احلمراء من م�شاكل يف اخل�صوبة،
والإجها�ض املتكرر.
وقد اعتمد الأطباء املخت�صون
بالروماتيزم و�أمرا�ض املفا�صل ومن
�ضمنهم الكلية الأمريكية لأمرا�ض
الروماتيزم (American College
 )of Rheumatology-ACRيف
ت�شخي�صهم الذئبة احلمراء على �سيا�سة
وجود �أربعة �أعرا�ض فقط من الأحد ع�رش
عر�ضا التالية ليكون ال�شخ�ص م�صابا
مبر�ض الذئبة احلمراء :الطفح اجللدي
بنوعيه ،واحل�سا�سية لل�ضوء ،والتقرحات
الفموية ،والتهاب املفا�صل ،والتهابات
الأغ�شية الرئوية والقلبية ،والتهابات
الكلى باالعتماد على وجود الزالل
والروا�سب يف البول ،ونوبات ال�صداع
والذهان ،وفقر الدم ونق�ص يف �أعداد بع�ض
�أنواع اخلاليا البي�ضاء الدموية ،ووجود
الأج�سام امل�ضادة للحام�ض النووي،
ووجود الأج�سام امل�ضادة لأنوية اخلاليا.
باملقابل ،قام جمل�س م�ؤمتر التعاون الدويل
للذئبة اجلهازية (Systemic Lupus
International Collaborating
 )Clinics (SLICC) groupبتعديل
هذه ال�سيا�سة يف الت�شخي�ص لتكون
الفحو�صات املخربية للأن�سجة و للأج�سام
امل�ضادة يف الدم ركزا �أ�سا�سيا
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ب�شكل متكرر لقيا�س ن�شاط املر�ض كل �شهر
�إلى كل ثالثة �شهور ح�سب احلالة املر�ضية.
�أي�ضا هناك فح�ص (،)Anti-Sm
(Antiphospholipid
وفح�ص
 .)antibodyويجدر بالذكر �أن الأج�سام
(Antiphospholipid
امل�ضادة
 )antibodyتت�سبب ب�إعطاء نتيجة
موجبة كاذبة للفح�ص امل�صلي ملر�ض
ال�سيفل�س ( )syphilisنظرا لوجود
هذه الأج�سام امل�ضادة يف كال احلالتني
املر�ضيتني .لذا يجب �إجراء فح�ص جمهري
للت�أكد من الإ�صابة مبر�ض ال�سيفل�س قبل
البت فيه.
• �أي�ضا هناك فح�ص ي�سمى
فح�ص خاليا الذئبة احلمراء
(cell

يف ت�شخي�ص هذا املر�ض.
الفحوصات المخبرية:
بعد تقييم الأعرا�ض الظاهرة ،يلج�أ
الأطباء �إلى الفحو�صات املخربية .فيتم
ب�ضع من هذه الفحو�صات.
طلب �إجراء
ٍ
فيتم طلب فحو�صات روتينية ،وعلى
�أ�سا�س نتائجها يتم طلب فحو�صات �أكرث
تخ�ص�صا باملر�ض و �أغلى ثمنا .وبناء
على نتائج هذه الفحو�صات والأعرا�ض
الظاهرة يتم طلب �صور �إ�شعاعية لتقييم
احلالة املر�ضية .كما �أن التحاليل
الروتينية للدم والبول ت�ساعد على تقييم
ون�شاط حدة املر�ض ومدى ا�ستجابة
املري�ض للعالج.
• فح�ص تعداد الدم (.)CBC
يعطي تعدادا خلاليا الدم ب�أنواعها
وال�صفائح الدموية ،وقوة الدم (تخ�ضب
الدم) ويعطي ح�سابات معينة ت�شري �إلى
مدى �صحة هذه اخلاليا .و يظهر وجود
فقر الدم التحللي (تك�رس خاليا الدم
احلمراء)� ،أو انخفا�ض يف عدد خاليا الدم
البي�ضاء (خ�صو�صا انخفا�ض عدد اخلاليا
اللمفاوية)� ،أو انخفا�ض عدد ال�صفائح
الدموية.
• فح�ص �رسعة تر�سب خاليا
الدم احلمراء ( ،)ESRوفح�ص بروتني
�سي التفاعلي ( ،)CPRوهما ي�شريان �إلى
وجود التهابات داخلية يف اجل�سم.
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•  و فح�ص البول املجهري الذي ي�شري
�إلى اعتالالت اجلهاز البويل من خالل
وجود خاليا دموية يف البول� ،أو وجود
بروتينات �أو الأ�سطوانات الكلوية (�أ�شكال
جمهرية لي�س من الطبيعي تواجدها يف
البول).
• فح�ص وظائف الكلى (يف حالة
املر�ض يرتفع الكرياتينني واليوريا
يف الدم) وفح�ص وظائف الكبد (ترتفع
�أنزميات الكبد يف حالة املر�ض).
• فح�ص ن�سبة الربوتني �إلى
الكرياتينني يف البول (Spot protein/
 )spot creatinine ratioوهو فح�ص
يدل على مدى �صحة الكليتني.
• الفحو�صات املناعية .يعترب
فح�ص الأج�سام امل�ضادة لأنوية اخلاليا و
فح�ص الأج�سام امل�ضادة للمادة الوراثية
�إحدى الفحو�صات ال�شائعة لت�شخي�ص
مر�ض الذئبة احلمراء .حيث مت وجود
الأج�سام امل�ضادة ( )ANAيف �أكرث من
 98%من النا�س امل�صابة مبر�ض الذئبة،
لكن باملقابل بع�ض املر�ضى يكون لديهم
هذه الأج�سام امل�ضادة يف �أج�سادهم
بالرغم من عدم �إ�صابتهم بهذا املر�ض.
بينما هناك �آخرون تكون نتيجة فح�صهم
لهذه االج�سام امل�ضادة �سلبية بالرغم من
�إ�صابتهم مبر�ض الذئبة .وهذا ما ي�سمى
مبدى ح�سا�سية وخ�صو�صية الفح�ص
للمر�ض .ويتم قيا�س ()Anti-DNA

erythematosus

lupus

 .)preparation-LE prepويكون هذا
الفح�ص موجب ًا يف حوايل % 70-80
من الأ�شخا�ص امل�صابني بهذا املر�ض.
ويتم اجراء هذا الفح�ص ب�أخذ عينة من
دم املري�ض ،وح�صد �أنوية اخلاليا الدموية
داخل املخترب ،ومن ثم يتم �إجراء بع�ض
التفاعالت بني �أنوية خاليا املري�ض
والأج�سام امل�ضادة و من ثم خاليا الدم
البي�ضاء من املري�ض نف�سه ليتم �إثبات
وجود نوع معني من خاليا الدم البي�ضاء
التي تقوم بالتهام وبلع �أنوية اخلاليا
التي مت تدمريها داخل اجل�سم ،و تكون
�إما اخلاليا العدلة �أو اخلاليا البالعة
(.)neutrophil or macrophage
طرق العالج:
�أعلم �أنكم يف ف�ضول �شديد ملعرفة
كيفية عالج هذا املر�ض اخلطري .هنا �أقول
�أن هناك نوعني من املعاجلة؛ املعاجلة
بالعقاقري ،واملعاجلة بالبدائل .لكن كال
العالجني ال يق�ضيان على املر�ض ،لكن
ميكنهما �إيقاف الإلتهاب الذي يحدثه
املر�ض ،وبالتايل التخل�ص من �أعرا�ض
املر�ض امل�ؤملة ،وحماية �أع�ضاء اجل�سم
من التلف نتيجة ا�ستمرار الإلتهاب.
و�سنتحدث يف العدد القادم عن طرق
العالج بالتف�صيل.
* بكالوريوس علوم حياتية،
ماجستير في التكنولوجيا
الحيوية ،خبرة في التحاليل
الطبية واألبحاث

المقادير:

المكـــسرات

ماجد حسين الصباغ
شيف نادي سيدات الشارقة

طريقة التحضير

عندما نذكر املك�رسات يتبادر يف ذهننا الطعم املميز اللذيذ وكذلك الت�سلية
والنقر�شة كما ت�سمى ،ويف �أحيان الفخامة والغنى يف املادة ،وحالي ًا �أ�صبح
ا�سم املك�رسات يقرتن بال�صحة والقيمة الغذائية.

تختلف �أنواع و�أ�صناف املك�رسات فهي
كثرية ومتعددة منها الغايل ومنها
متو�سط الثمن وجند الإختالف بالأ�سعار
كذلك يف ال�صنف الواحد ح�سب اجلودة
والنوعية وطريقة احلفظ واحلجم وهل
هي قطع كاملة �أم مك�رسة.
جند املك�رسات بالأ�سواق بعدة �أ�شكال
منها الكامل مع الق�رش ومنها املق�رش
ومنها املب�شور �أو املطحون ح�سب
احلاجة املرادة لإ�ستخدامه .وقد تكون
نيئة �أو حمم�صة �أو مقلية بالزيت وطبع ًا
�أف�ضلها لل�صحة من ناحية القيمة
الغذائية وال�سعرات احلرارية التي تكون
نيئة.
باحلديث عن فوائد املك�رسات تتفق
جميع امل�صادر على �أن املك�رسات
تعزيز ال�شباب وت�أخر ال�شيخوخة عن
طريق ت�أخري ظهور التجاعيد يف الوجه.
كما �أنها م�صدرغني لل�سيلينيوم وهي
مادة م�ضادة للأك�سدة.
ويعد اجلوز �أف�ضل �أنواع املك�رسات من
هذه الناحية فهو يحتوي على 2500
�ضعف ًا من مادة ال�سلينيوم مقارنة
ب�أنواع املك�رسات الأخرى .كما �أن
اجلوز يعد م�ضاداً للفطريات وطارداً
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للديدان املعوية ومقوي ًا وملين ًا للجهاز
اله�ضمي و�أكل ثمار اجلوز يقلل من
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
ونوع �آخر �شهري من املك�رسات اللوز
وهذا النوع ي�ستخل�ص منه زيت اللوز
والذي يغذي الطبقات املختلفة من
اجللد وينعم الب�رشة اجلافة  ،ويعالج
كثرياً من �أمرا�ض اجللد وت�شقق وجفاف
اليدين والرجلني  .ويعالج اللوز �أمرا�ض
امل�سالك البولية،حيث يفتت احل�صى
والرمل ويكافح التهابات الكلى .كما �أن
اللوز يحتوي على املعادن خ�صو�صاً(
الفو�سفور) والزيوت احلم�ضية غري
امل�شبعة التي تهدئ الأع�صاب وتن�شط
الدماغ ووظائفه .ميكن �أن يحم�ص
اللوز وي�ضاف �إلى القهوة فيخفف
ن�سبة الكافيني .ويو�صى بتناول اللوز
للحامل وللمر�ضع وللريا�ضيني وكذلك
ملر�ضى الأع�صاب.
وباالنتقال �إلى البندق ين�صح بتناوله
ملن يتمتع بجهاز ه�ضمي �سليم فعملية
ه�ضمه تكون بطيئة ويولد الغازات.
باملقابل فهو �صحي للأ�سنان واللثة.
ولأنه غني جداً بفيتامني  Eف�إنه يلعب
دوراً مهم ًا �ضد الأك�سدة .والبندق غني
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 بي�ض½ كوب
 �سكر		 �شوكوال �سائحة  65غ كاجو (مفروم) ½ كوب-خبز �رشائح ( مطحون )  2قطعة

بالألياف لذلك فهو �سهل الذوبان يف
املاء وبذلك فهو ي�ساعد على تخفي�ض
ن�سبة الكول�سرتول يف الدم.
�أما الكاجو فيعترب مفيداً يف بناء
الع�ضالت ويحتوي على �أحما�ض
دهنية غري م�شبعة.
يعمل الكاجو على دعم العظام
والع�ضالت وتقويتها نتيجة �إحتوائه
على املغن�سيوم والكال�سيوم.
ومن املك�رسات �أي�ض ًا ال�صنوبر
وي�ستخدم يف �صناعة املراهم اخلا�صة
بالتدليك ويف معاجلة احل�سا�سية و
ال�صدفية .كما يعالج امرا�ض الغ�شاء
املخاطي و ال�صدر لذا فهو مق�شع طارد
للبلغم.
يف املطبخ هناك ا�ستخدامات كثرية
للمك�رسات فت�ستخدم كمكون �أ�سا�سي يف
الأطباق وكذلك كمرافق مع ال�سلطات
وت�ستخدم للتزيني يف كل الأطباق
فت�ضيف النكهة وترفع من قيمة
الأطباق .منا�سبة جداً لوجبات الإفطار
ومغذية عند تناولها مع الع�سل .ت�ضاف
كذلك يف الكثري من �أطباق احللويات
وترافق املثلجات .كما ميكن �إ�ضافتها
للم�رشوبات ال�ساخنة والباردة.

• نف�صل البيا�ض عن ال�صفار يف البداية
ثم نخفق �صفار البي�ض بالإ�ضافة لن�صف
كمية ال�سكر يف املاكينة.
• نكرر العملية مع بيا�ض البي�ض والكمية
املتبقية من ال�سكر.
• نطحن �رشائح اخلبز يف ماكينة حت�ضري
الطعام ثم نخلط الناجت مع الكاجو
املفروم.
• نبد�أ مبزج املقادير مع بع�ض يف
وعاء عميق ونحرك بال�سباتوال ( امللعقة
البال�ستيكية ) يف البداية ن�ضيف ال�شوكوال
ال�سائحة �إلى اخلبز ومنزجهم مع بع�ض
ثم ن�ضيف مزيج ال�صفار ويف الآخر مزيج
البيا�ض منزج كي تتجان�س املقادير مع
بع�ضها البع�ض.
• ندهن قالب البودنغ بالزبدة ونر�ش
فوقها طبقة خفيفة من الطحني ثم ن�سكب
املزيج يف القالب ،ن�ضعه يف �صينية
الفرن التي حتوي على املاء (حمام
مائي) وندخله الفرن على حرارة 160
درجة مئوية ملدة  40دقيقة.
• بعد نزعه من الفرن نربده ويقلب يف
طبق التقدمي .يزين ويقدم ( ممكن تقدميه
مع الأي�س كرمي �أو �أي نوع من ال�صل�صات
احللوة).
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المقادير:
 1.5كوب
ماء دافئ
3ملعقة طعام
زبدة		
 0.5كوب
�سكر بني		
2
بي�ض		
 100غ
جوز مفروم
 200غ
متر مفروم
 1.5كوب
طحني		
كربونات ال�صودا  0.5ملعقة �صغرية
1ملعقة طعام
بيكنغ باودر

طريقة التحضير

• يف ماكينة احللويات نخفق الزبدة
مع ال�سكر واملاء حتى ذوبان ال�سكر
وجتان�س املزيج.
• بعدها ن�ضيف البي�ض بالتدريج مع
الإ�ستمرار باخلفق.
• يف هذه الأثناء ننخل الطحني مع
البيكنغ باودر وكربونات ال�صودا .من
نخلط بداخلهم اجلوز املفروم والتمر.
• نرفع املزيج الأول من املاكينة
ون�ضيف �إليه مزيج الطحني بالتدريج
ومنزج بوا�سطة امللعقة البال�ستيكية
حتى التجان�س التام.
• ن�سكب املزيج يف قالب الكيك وندخله
الفرن احلار على درجة حرارة 180
مئوية ونخبز من  30 – 25دقيقة.
• بعد �أن ترفع من الفرن ننتظر حتى
تربد ثم تقطع وتزين وتقدم.
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اإلحساس
بالمسؤولية!!..
�أنا �أم لدي ثالثة �أوالد ا�ستقلت من عملي بعد مولد طفلي الأول و�أ�صبحت �أدير �ش�ؤون منزيل ،فالزوج ال تنتهي
مطالبه ،والأوالد ال يرتكون يل فر�صة للراحة ،ف�أنا �أهتم بدرا�ستهم و�أفكر يف املوازنة بني دخل زوجي ونفقاتنا ،ولأن
زوجي ال يحب اخلدم ف�أ�صبحت �أنا من يهتم بكل �صغرية وكبرية يف املنزل ،ف�أجد نف�سي دائم ًا متعبة وقلقة وال �أجد يل
وقت ًا للراحة ،وعندما ا�ست�رشت الطبيب ن�صحني ب�أخذ ق�سط من الراحة �أو ال�سفر ،وهذا بالفعل ما �أحتاجه؛ و�أود �أن �أ�سافر
لفرتة ق�صرية ولكن ال �أ�ستطيع ب�سبب م�س�ؤولياتي الكثرية� ،ساعديني ما العمل للتخل�ص من القلق والإح�سا�س بامل�س�ؤولية؟
أم حامد

عزيزتي أم حامد:

�إن القلق والإح�سا�س بامل�س�ؤولية من
�أهم خ�صائ�ص املر�أة ،ف�إذا مل ت�ستطع �أن
ت�سيطر على نف�سها ،وت�ضبط �أع�صابها،
ف�إنها �ستتعر�ض بال �شك للقلق املتزايد،
واملتاعب امل�ضنية ،و�أ�سو�أ من كل هذا
�أنها �ستعاين من ال�شعور بالأ�سف على ما
�صارت �إليه .ولكن ا�سمحي يل �أن �أهم�س يف
�أذنك �إنك ت�ستطيعني �أن تخففي الكثري من
تلك الأعباء ،لو �أنكِ �أردت� .إن نظرة مت�أنية
يف م�س�ؤولياتك كفيلة ب�أن تدلك على ما
يهم وما ال يهم ،وما ينبغي �أن ي�شغل بالك
وما ال ينبغي.
�أما �إذا تخيلتِ ب�أن زوجك �سينفجر
غ�ضب ًا �إذا عاد �إلى املنزل ومل يجد طعام ًا
طازجاً� ،أو �أن الر�سوب �سيكون م�صري
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الأوالد �إذا �سافرت يوم ًا ف�أنت خمطئة!.
واحلقيقة �أن زوجك لن يغ�ضب ،بل �أغلب
الظن �أنه �سيكون م�رسوراً �إذا هو �أعد الطعام
بنف�سه ذات يوم ،فالرجلُ ،ير�ضي غروره
حني يقتحم ميادين جديدة ،ويحقق فيها
ما يظنه انت�صاراً .وكذلك �أي�ضاً؛ م�صلحة
الأوالد تفر�ض عليك �أن ت�شجعيهم على
اال�ستقالل بحيث يواجهون م�شكالتهم
ويحاولون التغلب عليها.
ولي�س معنى هذا �أين �أريد �أن �أ�سلبك
حقك يف �أن تكوين قلب الأ�رسة الناب�ض،
ولكن ال �أحب لك كل هذه احلياة املتوترة،
وكل هذه الأع�صاب امل�شدودة .فالليلة التي
تق�ضينها بعيدة عن البيت ال ميكن �أن تهدم
كيانه �أو حتطم بنيانه.

نوعان من األمهات:

النوع الأول :حتر�ص الأم �أن تقوم
ب�إدارة املنزل بدقة وحر�ص �شديدين،
وتعتقد �أن �أحداً ال ي�ستطيع �أن يحل حملها.
والأم �إذا كانت من هذا النوع ،ف�إنها تكون
�صعبة املرا�س ،م�ستع�صية �إلى حد كبري
على العالج ،لأن اعتقادها يف عدم قدرة
الآخرين على اال�ستغناء عنها �إمنا يرجع
�إلى الغرور ،والثقة املطلقة بالنف�س.
�أما النوع الثاين :فمن ال�سهل عالجه،
فهي يف العادة زوجة و�أم قد تعودت �أن
تقوم بالكثري من �أجل �أ�رستها ،وهي مل
تتعود ذلك خالل �سنة �أو �سنتني ،لقد تعودت
خالل �سنوات طويلة  ،فا�ستقر يف نف�سها
�أنها ال ميكن اال�ستغناء عنها ،ولكن هذه

الفكرة لي�ست وليدة الغرور .وهي �أقرب �إلى
�أن تكون نوع ًا من التعوي�ض عن �سنوات
العمل ال�شاق امل�صحوب بالقلق ال�شديد
ك�أن تقول يف نف�سها�" :إنهم ال ي�ستطيعون
�أن يدبروا �ش�ؤونهم بعيداً عني" ،وهي جتد
يف هذا التفكري �شيئ ًا من الراحة ولكنها يف
بع�ض الأحيان تفكر يف الفرار من القف�ص
الذي بنته بيديها.
مثل هذه الأم �ستعاين هي الأخرى من
ال�صدمة التي ت�صيبها عندما تكت�شف �أن
�أ�رستها ت�ستطيع تدبري الكثري من �ش�ؤونها
دون حاجة �إليها ،ولكنها ت�ستطيع �أن جتد

الراحة عندما تتبني �أنها قد حررت �أ�رستها
كما حررت نف�سها من قيد عدم اال�ستغناء
عنها .وتعلم ب�أن حب �أ�رستها لها لن يقل
لأنها تركتهم يوم ًا �أو يومني ،فالعك�س
�صحيح لأنها �ستجد عواطف التقدير
تغمرها ،ومظاهر ال�شوق حتيط بها عند
عودتها.
كلمــــــــــة أخيرة:

�إن الأم حينما حتاول �أن ت�ؤكد فكرة
العجز يف نفو�س عائلتها �إمنا تهدف من
حيث ال ت�شعر �إلى ت�أكيد �أهميتها و�أهمية

الدور الذي تلعبه يف حياتهم .ولكن الأم
العاقلة لي�ست يف حاجة �إلى خلق هذا الوهم
لتدعم ثقتها بنف�سها .فحياتكِ �ستكون
�أكرث �سعادة وامتالء ،عندما ت�أخذين
�إجازة ق�صرية بني احلني واحلني ،و�سوف
جتدين �أفراد �أ�رستك قد ا�شرتكوا جميع ًا
يف حتمل امل�س�ؤوليات التي تواجههم كل
يوم .لتعودي �إلى �أ�رستك هادئة الأع�صاب
متجددة النف�س ،وقد ارتد بك الزمن ع�رش
�سنوات �إلى الوراء.
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نافذتك
على

من خالل �أروع التجارب و�أكرثها جناحا يف العامل ،تقدم لك مرامي يف كل عدد ق�صة جناح
لتكون مبثابة ال�شعلة التي تنري لك درب امل�ستقبل الذي تر�سمه ب�أحالمك وعملك اجلاد . . .

العنصر البشري

وسحــر التمكيــــن
خديجة أحمد بامخرمة
تعني كلمة التمكني لغة ً التقوية �أو التعزيز ،ووردت كلمة مكّن (مكّنه) مبعنى جعله
قادراً على فعل �شيء معني ،ويقال ا�ستمكن الرجل من ال�شيء �صار �أكرث قدرة عليه ،كما يقال
متمكن من العلم �أو من مهارة معينة مبعنى مثقف بالعلم �أو باملهنة
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• أما التمكين اصطالحًا:
ف�إن التمكني هو �أحد �أهم خمرجات
امل�شاركة يف العمليات والقرارات
والإجراءات بني العاملني؛ التي تعزز من
دافعيتهم اجلوهرية نحو هذه الن�شاطات,
ويزيد التمكني من �إدراكهم لأهمية العمل
الذي ميار�سونه بحيث يكون ذا معنى
وحتد ,مع امتالك القدرة وامل�س�ؤولية يف
بيئة العمل.
ويعرف التمكني ب�أنه :القدرة على
�أن يكون الفرد فاعالً ,و�أن تكون لديه
اال�ستقاللية يف �أداء العمل ,واخلربة والقدرة
يف الت�أثري عند �أداء العمل وحتقيق الأهداف.
و�أ�صبح التمكني مطلب ًا هام ًا و�رضوري ًا
يف وقتنا احلا�رض .وهو من �أدوات اجلودة
ال�شاملة ومن الأ�ساليب احلديثة املتقدمة،
ويعتمد على االختيار ال�سليم والتدريب
والتطوير وال�رشاكة وتفوي�ض ال�صالحيات،
وجميعها عنا�رص لها �أهمية كبرية يف
امليدان الرتبوي ،وت�ساهم يف تعزيز
الثقة لدى العاملني يف املجال الرتبوي
والتعليمي .
ولقد ظهر مفهوم التمكني يف نهاية
الثمانينات ،والقى هذا املفهوم �شيوع ًا
ورواج ًا يف فرتة الت�سعينات ،وهذا ناجت عن
زيادة الرتكيز على العن�رص الب�رشي داخل
امل�ؤ�س�سة �أي ًا كان نوعها ،كما �إن التطورات
والتحوالت احلا�صلة يف جمال تنمية
العن�رص الب�رشي داخل التنظيمات �أكدت
على �أهمية التمكني ملا له من دور يف
حت�سني العالقة بني املدير والعاملني ،حيث
�إن هذه العالقة ت�شكل حجر الأ�سا�س لنجاح
وتبني �أ�ساليب التطوير داخل امل�ؤ�س�سات.
ونرى �إن العن�رص الب�رشي هو امل�س�ؤول
الأول والأخري عن الف�شل والنجاح لأي
م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات �أو دولة من الدول.
لذلك كان االهتمام به وبتمكينه وب�إدارته
وبتوجيهه وحتفيزه ،من �أهم الأمور التي
تكاد تفوق �أهميتها كل الق�ضايا الأخرى
املتعلقة باملال والتكنولوجيا والهيكل
والت�صميم ،وغريها من الأمور امللمو�سة.
كما تكمن يف العن�رص الب�رشي معامل

كثرية غري ملمو�سة ،في�صعب معرفة كنهه
وعوامله و�أعماقه ،وهو بحر من املواقف
واالنطباعات والغرائز والدوافع التي ال
ترى ،وت�صعب مالحظتها وحتتاج �إلى
من ي�سرب �أغوارها ،وقبل ذلك حتتاج �إلى
من يقف ويقدر �أهمية التعامل معها ..لذا
فالتمكني هو املفتاح الرئي�س ل�سرب �أغوار
هذا العن�رص الب�رشي ،فمفهوم التمكني يف
امل�ؤ�س�سة يحتاج �إلى تغيريات وتعديالت
متعددة؛ �سلوكية ونف�سية و�إدارية وكذلك
�سيا�سية و�سلطوية� ،إ�ضافة �إلى �إعادة
لهيكلة امل�ؤ�س�سة.
و�إن حقيقة هذا املفهوم تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على املناخ التنظيمي املنا�سب،
و�أهم ما يف ذلك هو خلق ال�شعور
بامل�س�ؤولية لدى �أفراد امل�ؤ�س�سة و�أنهم عند
ح�سن ظن الإدارة يف حتملهم مل�س�ؤولياتهم،
و�أن ال�شعور بامل�س�ؤولية هي اخلطوة الأولى
والعادة الأ�سا�سية التي تقود �إلى النجاح
و�إلى الفاعلية الفردية واجلماعية.
لذا فامل�ؤ�س�سات الناجحة هي تلك التي
ت�ستخدم �أنظمة �إدارية متعددة خللق بيئة
عمل م�شجعة وداعمة للتفكري اال�سرتاتيجي
على م�ستوى الأفراد وامل�س�ؤولني .ذلك
التفكري اال�سرتاتيجي الذي ال يرتبط
بالوظائف فح�سب بل بها وبامل�ؤ�س�سة على
حد �سواء ،مع تبني مبد�أ حتمل امل�س�ؤولية
يف �إتقان وجودة الأداء� .أي �أن ي�صبح مبد�أ
الإتقان يف العمل وجودة الأداء م�س�ؤولية
اجلميع ولي�ست م�س�ؤولية جلهة حمددة.
ونرى �أن ف�شل بع�ض الإدارات يف تطبيق
هذا املفهوم يعود يف �أغلب الأحيان �إلى �سوء
تنفيذ التمكني ومتطلباته الأ�سا�سية ،مثل:
املناخ التنظيمي املنا�سب ،و�إيجاد الثقة
والتعاون بني املوظفني والإدارة ،و�إيجاد
�سبل العلم واملعرفة وامل�ؤ�س�سة املتعلمة،
و�إيجاد قنوات االت�صال ال�صحيحة وما
حتمله من معلومات ،و�إيجاد احلوافز التي
تدفع من يتحمل امل�س�ؤولية �إلى مزيد من
الفاعلية والنتائج اجليدة.
لذلك فالتمكني لي�س ح ًال �سحري ًا وال
عالج ًا �رسيع الأثر ،ولكنه برنامج تغيري
وجتديد ي�سبقه برامج متعددة لتهيئة
املناخ املنا�سب لتطبيق هذه الر�ؤية،
والتي �إن جنحت �أدت �إلى نتائج نهائية
باهرة على م�ستوى الفرد وعلى م�ستوى

امل�ؤ�س�سة وعلى م�ستوى الزبائن،فجميع
ه�ؤالء ميكنهم �أن ي�ستفيدوا من تطبيق هذا
الربنامج ومن فوائده املتعددة.
ومعادلة التمكني التي تربهن على
�أهمية بع�ض املقدمات واملقومات التي
قد تعترب مبثابة عوامل �أ�سا�سية لنجاح
التمكني يف امل�ؤ�س�سة ،وتت�ضمن هذه
املعادلة" :التمكني = القوة × املعلومات
× املعرفة × املكاف�آت".
من �أهم املقومات التي ت�ؤدي �إلى تكوين
التمكني االهتمام وال�صدق وال�رصاحة
الذي يجعل املر�ؤو�سني يت�رصفون وك�أنهم
�أ�صحاب امل�ؤ�س�سة �أو على الأقل ك�أنهم
�رشكاء فيها .والتمكني بدوره ي�شكل دافعا
نحو بذل طاقة غري عادية من �أجل التغيري
والتطوير نحو الأف�ضل .وهذا بطبيعة احلال
يقود نحو دافع من نوع �آخر وهو تطوير
الذات من خالل اكت�ساب العلم واملعرفة
وا�ستمرارية التعلم .وتبني الدرا�سات ب�أن
املر�ؤو�سني املمكّنني تتكون لديهم رغبات
ودوافع �أكرب نحو اكت�ساب معارف جديدة
من خالل الإقبال على الدورات املختلفة
وتكنولوجيا املعلومات وغريها من
التقنيات وذلك ب�شكل يفوق �أقرانهم ممن ال
يتوافر لهم قدر مماثل من ال�صالحيات �أو
التمكني.
مما تقدم نرى �أن التمكني هو بب�ساطة
م�شاركة العاملني يف اتخاذ القرارات
و�إعطا�ؤهم املزيد من احلرية يف العمل
والت�رصف والرقابة الذاتية مع دعم
قدراتهم ومهاراتهم بتوفري املوارد الكافية
واملناخ املالئم وت�أهيلهم فني ًا و�سلوكي ًا
والثقة فيهم.
و� َّإن للتمكني قيمة كربى يف نظريات
الرتبية احلديثة ,وهو مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بالر�ضى الوظيفي ,مبعنى �أنه كلما ازداد
م�ستوى التمكني الإداري؛ يزداد ال�شعور
بالر�ضى الوظيفي لدى العاملني ،وت�ؤكد
هذه النتيجة �أهمية التمكني الإداري ودوره
يف زيادة ال�شعور بالر�ضى الوظيفي لدى
الكوادر الب�رشية.
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خاص/مرامي

التغير المناخي
ّ

على المنطقة القطبية الشمالية

�أعلنت "كانون �أوروبا" ،ال�رشكة الرائدة
عاملي ًا يف حلول الت�صوير؛ وال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة ،النتائج التي
تو�صلت �إليها بعثتان بحثيتان حول و�ضع
ّ
البيئة يف املنطقة القطبية ال�شمالية و�أثر
التغيرّ املناخي عليها .ويف �إطار دورها
ك�رشيك لل�صندوق يف حماية الطبيعة
من قطاع الت�صوير ،فقد ق ّدمت "كانون"
رعايتها لأحدث بعثتني علميتني نظّمهما
ال�صندوق :الأولى كانت �إلى بحر البتيڤ
يف رو�سيا وذلك يف �أغ�سط�س 2013
والثانية كانت �إلى جزر �سفالبارد بقرب
الرنويج وذلك يف �أبريل .2014
وقد هدفت بعثة "كانون" وال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة بالتعاون مع
توجهت
املعهد القطبي الرنويجي ،والتي ّ
هذا العام �إلى �سفالبارد� ،إلى جمع بيانات
جتمعات الدب القطبي التي
هامة حول ّ
تقطن يف املنطقة الأبعد �إلى غرب �أوروبا،
وكيفية تغيرّ مواقع جحورها عند �إجنابها
جلرائها .وقد كانت  3فقط من �أ�صل  29من
�إناث الدب القطبي البالغة التي �صادفها
جراء يف وقت �سابق
فريق البعثة قد �أجنبت ً
من العام .ومع �أن الفريق ح ّذر من املبالغة
يف تف�سري هذه الأرقام� ،إال �أنه �أ�شار �إلى �أن
ذوبان البحر اجلليدي يف بقاع �أخرى من
املنطقة القطبية ال�شمالية ي�ؤثر على جناح
عملية تكاثر الدببة القطبية.
العينات التي جمعها فريق
وقد مكّنت ّ
البعثة البحثية فريق ًا متخ�ص�ص ًا يف حم�ض
الـ  DNAالوراثي ،ولأول مرة ،من عزل
احلم�ض الوراثي اخلا�ص بالدببة القطبية
من طبعة قدم على الثلج .وبعد ذلك �ستتم
درا�سة العينات يف خمابر SPYGEN
لتحديد يف ما لو كان مبقدور احلم�ض
مت عزله �إطالع الباحثني
الوراثي الذي ّ
ب�شكل �أو�سع على الدببة التي تركت تلك
الآثار خلفها .وميكن لهذه التقنية اجلديدة
�أن حت ّد ب�شكل كبري من حجم اال�ستثمار
الباهظ وال�رضوري للقيام بدرا�سة الدببة
القطبية ف�ض ًال عن �أنها �ست�ساهم يف التغلّب
على التحديات التي يواجهها العلماء
حالي ًا يف احل�صول على معلومات مماثلة،
ما يعني �أن �إجراء عملية مراقبة ودرا�سة
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جتمعات الدببة القطبية �ست�صبح �أكرث
ّ
�سهولة وكفاءة يف امل�ستقبل.
مت تنظيمها
وكانت البعثة ال�سابقة التي ّ
بالتعاون بني "كانون" وال�صندوق العاملي
توجهت
ل�صون الطبيعة يف العام  2013قد ّ
�إلى �شبه جزيرة "تيمري"يف بحر البتيڤ
بالقرب من �سيبرييا ،رو�سيا ،وهدفت �إلى
متفردة جيني ًا يف
جتمعات
حتديد وجود ّ
ّ
والدب
البتيڤ من حيوانات الفظّ البحري
ّ
القطبي ،و�سواء توجد رابطة وراثية بني
احليوانات يف بحر البتيڤ وبني جمموعة
�أو �أكرث من جمموعات احليوانات يف
املناطق املجاورة .وقد تطلّبت الإجابة
على هذه الت�سا�ؤالت من العلماء تطوير نظم
فعالة لر�صد حالة كال النوعني ،وحتديد
الإجراءات والتدابري الالزمة حلمايتها
يف منطقة ت�شهد عمليات مك ّثفة لل�شحن
مت
التجاري .وقد �أظهرت النتائج التي ّ
التح�صل عليها عرب الفحو�صات املخربية
ّ
املبدئية �أن حيوانات الفظّ البحري يف
البتيڤ �أقرب �إلى حيوانات الفظّ يف املحيط
الهادي من حيث الرتكيب اجليني منها
�إلى حيوانات الفظّ يف املحيط الأطل�سي،
ولكنها �أظهرت كذلك وجود فروقات عديدة
بني النوعني مبا يكفي العتبار كل منهما
جتمع ًا حيوي ًا م�ستق ًال عن الآخر.
ّ
وقد �سبقت هاتني البعثتني رحلة حملت ا�سم
"الإبحار �إلى �سيكو" وذلك من جرينالند
�إلى املنطقة القطبية ال�شمالية العليا يف
كندا وذلك يف العام  .2012وقد هدفت
الرحلة �إلى امل�ساعدة يف تقييم اخليارات

املتاحة يف امل�ستقبل لإدارة تلك املنطقة
وزيادة التوعية حول املنطقة اجلليدية
الأخرية ،التي من املتو ّقع للبحر اجلليدي
ال�صيفي �أن يبقى فيها لأطول فرتة .وقد
للم�صورين
ق ّدمت "كانون" رعايتها
ّ
املحرتفني لالن�ضمام �إلى البعثتني ،وهم
ثور�سنت ميل�سي و�أليك�سي �إيبيل وبروتو�س
�أو�ستلينغ .وقامت الفرق البحثية با�ستخدام
مع ّدات الت�صوير اخلا�صة من "كانون"
خالل البعثات الثالث لت�سجيل الأحداث
والتقاط ال�صور للأنواع املتواجدة يف
احلياة الربية والتي �صادفوها �أثناء
رحالتهم.
وبهذا ال�سياق قال كاليڤ تي�سار ،رئي�س
االت�صاالت والعالقات اخلارجية يف
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة،
الربنامج العاملي ملنطقة القطب ال�شمايل:
"حتمل ال�رشاكة التي جتمعنا بـ ’كانون‘
وقيماً ،حيث �إنها �ساهمت يف
�إرث ًا عريق ًا ّ
اكت�شاف معارف ومعلومات علمية جديدة،
و�ساعدت يف تعريف ماليني النا�س حول
العامل بالتح ّديات التي تواجهها املنطقة
القطبية ال�شمالية جراء ظاهرة االحتبا�س
احلراري ،وق ّدمت لنا مكتبة غنية ووا�سعة
من ال�صور التي ُتربز جمال املنطقة
القطبية ال�شمالية ومدى �أهميتها".
ومن جهتها قالت �سوزان �ستيوارت ،مدير
اال�ستدامة يف "كانون �أوروبا وال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا"" :يلعب الت�صوير دوراً
حموري ًا وهام ًا يف دعم الأبحاث العلمية،
ونحن يف ’كانون‘ فخورون بدعم م�ساعي
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة عرب
املعمقة وم�ساعدته يف زيادة
خربتنا
ّ
التوعية حول التغيرّ املناخي .وتعك�س
تو�صل �إليها فريقا البحث
النتائح التي
ّ
�ضمن �أحدث بعثتني نظّ مناهما �إلى املنطقة
القطبية ال�شماليةمدى �أهمية الأبحاث التي
يجريها ال�صندوق يف واحدة من املناطق
الأقل ا�ستك�شاف ًا يف العامل".
تعترب "كانون �أوروبا" �رشيك حماية
الطبيعة لل�صندوق العاملي ل�صون
الطبيعة منذ العام  ،1998وت�ؤكّ د ال�رشاكة
املتوا�صلة بني الطرفني التزام "كانون
�أوروبا" يف الو�صول �إلى م�ستقبل م�ستدام
يعي�ش فيه الب�رش بكل تناغم وان�سجام مع
الطبيعة.
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في ضيافة

• كيف نرى قمة جبل
إيفرست بعي ّني من وطئها
بقدميه؟
�أعلى قمة بالعامل وارتفاعها (8884
مرت)عن م�ستوى �سطح البحر ،كثريون
ي�سعون لت�سلقها لكن قليلون ينجحون
وكثريون تقهقرت قواهم قبل القمة
ولو ب�سبب ق�سوة الظروف البيئية كقلة
الأوك�سجني بالأعايل لدرجة تفوق
الت�صور ،ف�إما العودة واالعرتاف بالف�شل
و�إما اال�ستمرار وهنا تكون حاالت الوفاة
كثرية وهذا ما �شهدته بنف�سي للعديد من
املت�سلقني املتجمدين قبل القمة بقليل،
كان �صديقي الكويتي (زيد الرفاعي) �أول
عربي ي�صل القمة وذلك قبلي بع�رش �سنوات،
مل يكن �أي من املت�سلقني قد وفق لو�صول
القمة عام ( )2014كرد فعل لوفاة �ستة

"لقد ربحت �أنت هذه املرة� ،أنت كبري بقدر ما �ستكون ،ولكني �أنا الأكرب با�ستمرار" بهذه
الكلمات تفوه امل�ست�شكف النيوزلندي(�إدموند هيالري) عند مطالعته لوحة ل(قمة �إيفر�ست)
املت�صدرة قاعة الربملان الإنكليزي ،التي دعي لدخولها لينال تكرمي احلكومة الربيطانية رغم
ف�شله مبحاولته الأولى بت�سلق القمة ،وب�إرادته و�صلها فعال و�سجل ا�سمه عامليا ك�أول مت�سلق
لها ،ولكن �شتان مابني غروره ذاك وتوا�ضع امل�ست�شكف العربي ال�شيخ (حممد بن عبد اهلل �آل
ثاين) الذي ب�إرادته وح�سن تدبريه ورمبا لتوا�ضعه و�صل القمة وعانقها مبحبة ومن املحاولة
الأولى ،ذلك لأنه يرى �أن قوة القمة ال نقا�ش فيها ولكن باحلب كل �شيء ممكن..لن�ستو�ضح هذا
املعنى مع �سعادته من خالل احلوار التايل.

ع�رش مت�سلق ًا ببداية املو�سم ،وكان خم�سة
منهم جزءاً من فريقي عندما ق�صدت ت�سلق
اجلبل ،وقد وفقت بت�سلق قمة �إيفر�ست و�أنا
�ضمن فريق عربي تعودت �صحبته ملدة،
ومنهم املت�سلق الفل�سطيني(رائد زيدان)،
و�أول مت�سلقة �سعودية (رها املحرق)
والإيراين (م�سعود حممد) �إ�ضافة �إلى
مر�شدين �أمريكان.
• كيف جاء القرار بمغازلة
الصماء
الجبال
صخور
وتسلقها؟
كان ذلك يوم �سفري لنيبال للتمتع
برحلة فيها بالقوارب املطاطية ،وكان هذا
نتيجة طبيعية حلبي للمغامرة وا�ستك�شاف
الأماكن غري املطروقة ولكني مل �أكن �أت�صور
�أن هذا احلب �سي�أخذين �إلى هذا العلو ،وكان
املر�شد النيبايل (مدن) معنا يتحدث عن
كل ما هو م�شوق للمغامرة بالنيبال و�إذ به
يتطرق �إلى قمة �إيفر�ست على �أنها �أعلى قمة

بالعامل ،ووجدت نف�سي مت�شوق ًا لال�ستف�سار
منه عن خفايا هذه القمة ،و�أعربت عن
نيتي لت�سلقها ،ف�ضحك �ضحكة تدل على
�أنه اعترب ذلك مزحة �سائح ،ولكن القرار
بالت�سلق كان حقيقيا وقررنا �أنا و(م�سعود)
و(رائد) بامل�ضي به مبتد�أين بت�سلق (قدم
قمة �إيفر�ست) ب�سبتمرب(.)2012
• وهل لقمة إيفرست قدم،
كم الفرق بينهما؟
للأ�سف كثري من النا�س يتباهون
بت�سلقهم قمة �إيفر�ست بينما هم مل ي�صلوا
�سوى لقدمها� ،إذ يبلغ �إرتفاع القدم
( 5360م فوق �سطح البحر) ويحتاج
لأ�سبوعني لت�سلقه ويومني للنزول منه
وجنحنا بت�سلقه ،بينما امل�سافة للقمة
حتتاج ل�شهرين لت�سلقها ،وكانت ال�رضيبة
الإ�صابة مبر�ض (املرتفعات) ،و�أهم
�أعرا�ضه �صداع ال يحتمل ،ب�سبب ق�ساوة
الظروف والإجهاد وقلة الأوك�سجني

كانت أشد الكلمات
تأثيرا بي كلمات
ابني عبد اهلل
(بابا أنا أحبك
أرجوك عد لي).

حوار /وداد يوســـف
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أرفض لقب
"قاهر الجبال"..
فالجبل أصبح
صديقي

والتغذية ال�صحية وعدم تعودنا على
هكذا مرتفعات ،حلظتها ات�صلت بعائلتي
و�أعلمتهم بندمي على اخلطوة ولن �أكررها
بحياتي ل�شدة الأعرا�ض التي �آملتني ،ولكن
حاملا �أخذنا كفايتنا من الأوك�سجني
تال�شت الأعرا�ض املر�ضية ،ومعها قرار
التوقف عن الت�سلق ،ل�شعورنا بالفخر مبا
�أجنزناه ،فبد�أنا بالتخطيط لت�سلق �أعلى قمة
ب�أفريقيا (كليمنجارو) الربكاين ،ووطئناها
ب�شهر فرباير( )2013وكالعادة ات�صلت
بعائلتي لأبلغها قراري بعدم تكرار ت�سلق
اجلبال ،ولكني �أعقبتها بت�سلق �أعلى جبل
ب�أمريكا اجلنوبية (�أكوجناجوا) ولو �أين
تخلفت عن و�صول القمة مبئتي مرت فقط
ب�سبب عا�صفة ثلجية ،ثم قمة (فن�سون)
بالقطب اجلنوبي و(مون بلون بجبال
الألب) ،ف�أعلى قمة يف رو�سيا (الربو�س) ومل
يعد �أمامي �سوى قمة واحدة لأحقق هديف
بت�سلق �أعلى �سبع قمم بالعامل.
• وكيف كانت االستعدادات
قمة
تسلق
لرحلة
(إيفرست)؟
كنا ثالثة �أ�صدقاء قبل �أن تن�ضم
املت�سلقة زميلتنا ب�أمريكية ال�شارقة
(رها) لفريقنا ،اجلامعة التي نلت منها
�شهادة املاج�ستري ب�إدارة الأعمال وعملت
فيها كمدير مكتب �سمو حاكم ال�شارقة
باجلامعة ،بد�أت بالتخطيط للرحلة لقمة
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ظروف الت�سلق وما ي�صاحبها من معاناة
للمت�سلقني ،وامل�ساندة الأ�رسية �رضورية
كي ترفع احلالة النف�سية للمت�سلق كت�شجيع
زوجتي (�أم عبد اهلل) الدائم يل والذي مل
يت�أثر ب�أي ظرف ،حتى �أنها زفت يل خرب
والدة طفلتي (ناعمة) يف()2014/5/11
و�أنا فوق اجلبل وو�صلت القمة بتاريخ
(.)2014/5/23
• كيف كان االستعداد
العملي قبل التسلق؟
للو�صول للقمة على املت�سلق العمل
لفرتة ملعادلة نف�سه على االرتفاع
تدريجياً ،فت�سلق قدم �إيفر�ست �أوال مبدة
�أ�سبوعني ،ثم نحتاج ل�شهر ون�صف للقمة،
نق�ضيها بال�صعود الرتفاعات مت�سل�سلة
ثم النزول لال�سرتاحة باملحطة الرئي�سة

�إيفر�ست ول�سنة ون�صف متدربا على ت�سلق
عدة جبال ،وكلما تقدمت بالتدريب تقربت
منه �أكرث وتولدت بيننا �ألفة ،لدرجة �أنه
بات �صديق ًا ولي�س عدواً فنجاحي بت�سلقه
مل �أعتربه دحراً له كما ينظر �إليه البع�ض
بل يزعجني لقب (قاهر اجلبال) ،ورف�ضت
عنوان �إحدى ال�صحف Mohammed
 ،))concurred the Everestلأين
مقتنع ب�أن اجلبل يفوقني قوة وهو من
ي�سمح يل بت�سلقه ،وقد الحظت �أن غالبية
من يتبع منطق حتدي اجلبال وي�سعى

بقدم القمة ،واملرة الأخرية يكون ال�صعود
النهائي للقمة ،فائدة تكرار هذا ال�صعود
التدريجي والنزول للقدم هو لتعويد اجل�سم
على االرتفاع الأخري لتجنب �أعرا�ض مر�ض
املرتفعات ،ولو �أين �أ�صبت ب�إلإجهاد،
الكحة� ،ضيق التنف�س والتقي�ؤ ال�شديد عندما
و�صلت ( 7000مرت) ،وكان متوقع ًا �أن
�أحرم من حتقيق حلمي بال�صعود �إال �أن
الأطباء �أكدوا �أن �صحتي ت�سمح رغم الإعياء
الختالف الظروف و�صعوبتها باملرتفعات
القريبة من القمة.
• وكيف كانت المرحلة
األخيرة للقمة؟
نه�ضنا بالواحدة فجرا للملمة مع ّداتنا
وحزم �أمتعتنا وف�صلها عما �سن�أخذه معنا،
كنا نقوم بذلك ونحن غري عارفني �إن كنا
�سنعود ثانية �أم! ،وم�ضينا رغم �أن الكحة
كانت ت�ؤمل �ضلوعي وك�أنها متزقت من
�شدة الكحة ولكني توكلت على اهلل ،كذلك
�صديقي م�سعود عانى من الإرهاق مما

ا�ضطرنا النتظاره كي يتعافى قليال ،ويف
املرحلة الأخرية ومن نقطة ( 7000مرت)
حيث �أ�صبحنا معتمدين بالتنف�س على
عبوة الأوك�سجني ،رغم �أننا كنا معزولني
عن العامل وجمرياته �إال �أننا عرفنا بفقد
املخيم الثاين لأحد �أع�ضائه مبنطقة ت�سمى
(�أعلى مقربة بالعامل) لأن املتوفى فيها
يرتك مبحله وهذا ما �آملني بطريق ال�صعود
عند م�شاهدتي لأ�شالء من توفوا هناك
وبفرتات متباينة ،ومنهم مت�سلق �أندوني�سي
مررت به بعد �سبع �ساعات من وفاته ،ولكن
الكلمات الت�شجيعية التي احتواها دفرتي
الأ�سود الذي يحتوي على ر�سائل من
املقربني مني �آليت �أال �أقر�أها �إال باملحطة
الأخرية قبل القمة ،وكانت �أ�شدها ت�أثريا
بي كلمات ابني عبد اهلل (بابا �أنا �أحبك
�أرجوك عد يل) ،و�أنا كنت ملتزم ًا بعبارة
املدرب التي مفادها "العودة لعوائلكم
�إلزامي و�صعود القمة اختياري" ،وهذا كله
�ساندين بعد االتكال على اهلل لتحقيق �أحلى
�أحالمي ومعانقة قمة (�إيفر�ست).

لقهره يكون الف�شل.
• ألم تشتك عائلتك
يوما من مشاركة الجبال
بنصيبها من وقت فراغك؟
قد يكون هذا واقع ًا وحقيقة ارت�ضيتها
لتحقيق حلم كبري �سعيت لتحقيقه ،ولأن
عائلتي مقتنعة بهذه احلقيقة فكان لها دور
كبري مب�ساعدتي بالإ�رساع بتحقيقه ومل يكن
لها يوم ًا دور �إال بهذا االجتاه ،ف�إن ا�شتكت
يوما فقط حر�صا علي والتخوف علي من

71

مؤسسة الشارقة لإلعالم
تكشف أسماء لجنة تحكيم منشد الشارقة 7
خاص/مرامي

ك�شفت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم عن �أ�سماء جلنة حتكيم برنامج من�شد ال�شارقة � - 7أحد �أكرب الربامج
املتميزة حملي ًا و�إقليمي ًا يف جمال الإن�شاد الفني الهادف الذي يبثه تلفزيون ال�شارقة  -وت�ضمنت اللجنة
�أ�سماء فنية معروفة �شملت ك ًال من الفنان التون�سي لطفي بو�شناق ،والفنان امل�رصي حممد ثروت ،والفنان
الإماراتي �أ�سامة ال�صايف ،واملو�سيقار عا�صم البني ،وذلك بالتزامن مع �إطالق فعاليات الربنامج يف دورته 7
للعام احلايل .2014
وي�أتي اختيار م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم
للأ�سماء الفنية املذكورة ملا تتمتع به من
ح�ضور م�ؤثر يف ال�ساحة الفنية العربية
والإقليمية من جهة ال�سيما جمال الإن�شاد
الفني الهادف ،وملا تتميز بها من خربات
الفتة تتيح لها تقييم مهارات امل�شرتكني
التناف�سية يف من�شد ال�شارقة  7على �أ�صول
و�ضوابط فنية متميزة من جهة �أخرى،
�إ�ضافة �إلى الأ�صداء الفنية الالفتة التي
حققها الربنامج يف املنطقة ،والتي �أ�سهمت
يف تعزيز مكانة ال�شارقة الفنية والثقافية
على امتداد دوراته ال�ست ال�سابقة.
ويف هذه املنا�سبة قال �سعادة حممد
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خلف مدير �إذاعه وتلفزيون ال�شارقة":
ال�شك �أن من�شد ال�شارقة جزء من ثمار �إمارة
ال�شارقة الفنية الثقافية ،ي�سلط ال�ضوء يف
الوقت نف�سه على ماتتميز به من دعم
الحمدود للكلمة العذبة واللحن الهادف،
ومن هنا كان حر�صنا كبرياً على �أن يتميز
الربنامج بح�ضور جلنة فنية متخ�ص�صة
الكت�شاف مواهب املن�شدين وتقدميها
للجمهور ،ونعتقد �أن الأ�سماء املذكورة
تتمتع بح�ضور متميز وطاقات م�شهودة
من �ش�أنها �أن ت�ضيف املزيد من الإثارة
للمناف�سة ،وتقدم للجمهور �أ�سماء فنية
جديدة وجديرة باحل�ضور يف عامل الن�شيد

الهادف".
يف االجتاه ذاته قال الفنان التون�سي
املعروف لطفي بو�شناق ":لي�س جديداً على
ال�شارقة �أن ت�ضع ب�صمتها يف مثل هذه
التظاهرة الفنية الكبرية ،والناجحة خالل
دوراتها ال�ست املا�ضية ،وهي بهذا الربنامج
�إمنا تقوم بدورها املعروف يف �إعادة هيبة
الكلمة واللحن املتميز يف ف�ضاء الإن�شاد
ذي القيمة وامل�ضمون الراقي ،ويف �ضوء
ما تتميز به املنطقة من �أ�صوات ت�ستحق
االهتمام ي�سعدين �أن �أ�شارك يف طاقم جلنة
حتكيم من�شد ال�شارقة  ،7والذي �أعتقد �أن
دورته احلالية �ستكون متممة لدور م�ؤ�س�سة

ال�شارقة للإعالم يف تقدمي حمتوى �إعالمي
هادف ومتميز".
وقال الفنان امل�رصي حممد ثروت:
"�إن امل�شاركة يف جلنة حتكيم مثل هذا
الربنامج النوعي املتفرد ي�صب يف توجيه
اجلمهور نحو فن هادف ي�ستحق ان ي�أخذ
مكانته بني الفنون االخرى ،ويف �ضوء
املعايري املتميزة التي �أقرتها اللجنة
املنظمة للربنامج يف اختيار املن�شدين
�ستعزز هذه اخلطوة من متيز الإن�شاد ذي
امل�ضمون واملعنى واللحن اجلميل ،ويكون
ال�سبق لل�شارقة يف حتقيق هذا الإجناز
الكبري".
على �صعيد مت�صل قال الفنان
الإماراتي �أ�سامة ال�صايف ":بغ�ض النظر
عن م�ستوى وحجم امل�شاركة ،ف�إن التحكيم
يف مثل هذا الربنامج م�س�ؤولية كبرية
بالن�سبة يل ،وتت�ضاعف هذه امل�س�ؤولية يف
ظل وجود فنانني كبار ،و�أ�ؤكد �أن الربنامج
لي�س جمرد �ساحة للتقييم ،و�إمنا هو �ساحة
لتبادل اخلربات بني املن�شدين امل�شاركني
من خالل االحتكاك واال�ستماع �إلى الن�صح
الفني الذي ينفع يف �صقل مواهبهم
ويدفعهم نحو تطويرها ،ويف �ضوء تو�سع
م�ساحة امل�شاركة والعدد الكبري الذي
�ست�ستقطبه� ،أ�ؤكد �أن الربنامج �سيك�شف عن
مواهب متميزة يكون لها دور م�ستقبلي
وب�صمة وا�ضحة يف عامل الإن�شاد".
هذا و�سافر فريق عمل من�شد ال�شارقة
�إلى اململكة العربية ال�سعودية الختيار

الفنان التونسي لطفي بوشناق

املن�شدين الذي �سي�شاركون يف مناف�سات
الدورة اجلديدة بعد اجتياز تقييم جلنة
التحكيم التمهيدية ،وذلك �ضمن رحلة
ت�ستهدف  9دول ت�شمل :ال�سعودية،
واجلزائر ،واملغرب ،وم�رص ،والأردن،
وماليزيا ،والبو�سنة والهر�سك ،وت�شاد،
�إ�ضافة �إلى الإمارات.
وبينت جلنة الإختبار التمهيدية
امل�رشفة على اختيار املن�شدين يف اململكة
العربية ال�سعودية عن �أن �رشوط امل�شاركة
للمتناف�سني امل�شاركني يف االختبارات
التمهيدية �ست�شمل تقدمي �أداء ن�شيد وموال
ملدة " "3دقائق ،و�إجراء اختبارات �صوتية
لأنا�شيد ذات م�ضمون هادف ،على �أن
يراوح عمر امل�شرتك بني  26 - 18عاماً.
ويف هذه املنا�سبة قال �سعادة حممد
خلف مدير الإذاعة والتلفزيون مب�ؤ�س�سة
ال�شارقة للإعالم ":ال�شك �أن للملكة العربية
ال�سعودية دورا كبريا يف تعزيز ح�ضور
الكلمة الهادفة املعربة يف ف�ضاء الإن�شاد
الهادف ،لذلك حر�صنا �أن تكون نقطة
الإنطالق الأولى الختيار طاقات �صوتية
متميزة ،و�سيكون لها دور يف امل�ستقبل،
ونتوقع �أن تكون املناف�سة �شديدة ،ونحن
مت�أكدون �أنها �ستك�شف عن ا�سماء يكون
لها دور يف تطوير م�سرية الإن�شاد يف
املنطقة ".
من جانبه قال جنم الدين ها�شم
امل�رشف العام للربنامج ":هناك الكثري من
الطلبات التي ت�أتينا من اململكة العربية

الفنان المصري محمد ثروت

الفنان اإلماراتي أسامة الصافي

ال�سعودية على امتداد ال�سنة ليكون لها
ح�ضور يف الربنامج ،ويف �ضوء معلوماتنا
الوا�سعة وخرباتنا امل�ستمدة من الدورات
ال�ست ال�سابقة فقد كانت لل�سعودية خامات
�إن�شادية واعدة ،و�ست�شارك بقوة يف
املناف�سات التمهيدية والنهائية ،ويكون
بينها من�شدون يف مواقع ال�صدارة".
على �صعيد مت�صل� ،أكدت جلنة برنامج
من�شد ال�شارقة � ،7أنها �ستقوم بعد اكتمال
الإ�ستعدادات التمهيدية يف تنفيذ املرحلة
الثانية التي تت�ضمن ح�ضور املن�شدين
الذين مت اختيارهم للمناف�سات النهائية
�إلى ال�شارقة ،وادخالهم يف "بروفات"
تدريبية خا�صة ت�شمل تدريبات �صوتية،
و�أن�شطة منوعة ،متهيداً النطالق ال�سهرات
التناف�سية التي ت�شمل "� "4سهرات تقام
على مدى  4ا�سابيع بني  26-5من �شهر
دي�سمرب� ،إ�ضافة الى ا�ستعرا�ض يوميات
املن�شدين خالل فرتة التناف�س ملدة � 3أيام
خالل الأ�سبوع يف حلقات خا�صة لربنامج
املن�شد على تلفزيون ال�شارقة.
كما �أطلقت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بربنامج من�شد
ال�شارقة لإتاحة الفر�صة �أمام ا�صحاب
املهارات ال�صوتية املتميزة للم�شاركة
يف مناف�سات الربنامج على نطاق �أو�سع
من الدول الت�سع التي ينوي فريق عمل
الربنامج زيارتها خالل الفرتة القريبة
القادمة ،حيث يتيح للم�شاركني  -الذين
ي�شرتط �أن ترتاوح �أعمارهم بني - 18
 26عاماً� -إر�سال م�شاركاتهم التي
تت�ضمن� :أداء ن�شيد وموال ملدة " "3دقائق،
واختبارات �صوتية لأنا�شيد ذات م�ضمون
هادف عرب املوقع املذكور.
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اك ِر َ
و َي ْم ُك ُر َ
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ون َو َي ْم ُك ُر ال َّل ُه َوال َّل ُه َخ ْي ُر ا ْل َم ِ
}َ

لدي سر!
ّ

أجاب عن األسئلة قسم الوعظ
بدائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة

تعر�ضت ملوقف و�أخفيت الأمر عن زوجي خوف ًا من عدم ت�صديقه يل وقد ي�ؤدي علمه بالأمر لالنف�صال حيث تعر�ضت ملعاك�سة
من �شاب يف م�صعد العمارة وحاول �إعطائي هدية ورقم هاتفه ولكني رف�ضت ب�شدة ورميت الهدية يف وجهه و�صددته بعنف،
علي �إخبار زوجي بالأمر؟ �أم �إخفا�ؤه �أف�ضل؟
وتوقف عن م�ضايقتي نهائي ًا بعد ذلك ،ولكني �أ�شعر بت�أنيب ال�ضمري ،فهل كان يتعني ّ

الجواب :
ينبغي على املر�أة �أن حتافظ على
نف�سها ،و�أن ت�صون �رشفها وكرامتها ،وذلك
باتباع الهدي الإ�سالمي وتعاليم ال�رشع
الرامية �إلى �سد الذرائع و�إغالق منافذ ال�رش،
و�أبواب الفتنة والف�ساد.
فال يجوز للفتاة �أن تخرج متربجة �أو
متعطرة ،وال يحل لها م�صافحة الرجال
الأجانب وال �أن تخ�ضع بالقول ،فيطمع
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فيها ال�سفهاء ويتجر�أ عليها �أ�صحاب القلوب
املري�ضة .ونخ�شى �أن يكون جتر�ؤ هذا
ال�سفيه عليك ومعاك�سته لك ب�سبب ت�ساهل
منك يف مواقف �سابقة ،وهذا يتطلب توبة
�صادقة وحزم ًا �شديداً مع التزامك التام
باحلجاب ال�رشعي والآداب الإ�سالمية.
�أما �إن كان ت�رصف هذا ال�سفيه الوقح
عار�ض ًا لأول مرة ،ومل يتكرر منه كما ورد

يف ال�س�ؤال ،فالأولى عدم �إخبار الزوج
احلمية فينتقم
بذلك؛ خ�شية �أن ت�أخذه
َّ
ل�رشفه من هذا ال�شاب الأحمق ،وقد يتطور
الأمر فيف�ضي �إلى عواقب وخيمة على
الزوج ،وي�شو�ش على �سمعتك ،ون�ؤكد مرة
�أخرى على �رضورة تقوية �صلتك باهلل،
ولزوم الهدي الإ�سالمي ظاهراً وباطناً؛
ففيه ال�سعادة والنجاة.

ما معنى } َو َ هّ ُ
الل َخيرْ ُ مْ َ
ين{؟ �سورةالأنفال: �آية 30
الاكِ ِر َ 
هذه الآية يف �سياق ما ذكر اهلل �سبحانه وتعالى من مكيدة امل�رشكني ومكرهم بر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ حينما ت�آمروا على قتله
وتر�صدوا له ينتظرون خروجه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ف�أخرجه اهلل من بينهم ومل ي�شعروا به ،وذهب هو و�أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
واختبيا يف الغار(يف غار ثور ) قبيل الهجرة �إلى املدينة ثم �إن اهلل �سبحانه وتعالى �رصف �أنظارهم حينما و�صلوا �إلى الغار ،والنبي ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ خمتبئ فيه هو و�صاحبه ،ووقفوا عليه ومل يرو ه.
حتى �إن �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه قال للنبي �صلى اهلل عليه و�سل م: يا ر�سول اهلل لو نظر �أحدهم �إلى مو�ضع قدمه لأب�رصنا ،فقال له
النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ:(يا �أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهم ا)[رواه الإمام البخاري يف"�صحيحه" (190 ،4/189 ) من حديث �أبي بكر
ال:}�إِ َّال َتن�صرُ ُ و ُه َف َق ْد َن�صرَ َ ُه َهّ ُ
ِين كَ ف َُرواْ ثَانيِ َ ا ْث َنينْ ِ �إِ ْذ ُه َما فيِ ا ْل َغا ِر �إِ ْذ َيقُولُ ل َِ�صاحِ ِب ِه
ال�صديق ر�ضي اهلل عن ه ] ف�أنزل اهلل جل وع 
الل �إِ ْذ �أَ ْخ َر َج ُه ا َّلذ َ
َ
ُ
الل َم َع َنا َف�أَن َزلَ َهّ ُ
َ
َ
َال تحَ ْ َز ْن �إِ َّن َهّ َ
هّ
هّ
ِيم {
الل َ�سكِي َن َت ُه َعل َْي ِه َو�أ َّي َد ُه ب ُِجنُودٍ َمّ ْ
ال�س ْفلَى َوكَ ل َِم ُة ِ
ل َت َر ْو َها َو َج َعلَ كَ ل َِم َة ا َّلذ َ
الل هِ َي ا ْل ُع ْل َيا َوالل َع ِزي ٌز َحك ٌ
ِين كَ ف َُرواْ ُّ
[�سورة التوب ة� :آية 40].
هذا هو املكر الذي مكره اهلل جل وعال لر�سوله ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ ب�أن �أخرجه من بني �أعدائه ومل ي�شعروا به مع حر�صهم على قتله
ِين كَ ف َُرواْ
و�إبادته ثم �إنهم خرجوا يف طلبه ،ووقفوا على املكان الذي هو فيه ،ومل يروه لأن اهلل �رصفهم عنه كما قال تعالى:} َو ِ�إ ْذ يمَ ْ ك ُُر بِكَ ا َّلذ َ
الل َو َهّ ُ
ون وَيمَ ْ ك ُُر َهّ ُ
ين{[�سورة الأنفا ل� :آية 30].
الل َخيرْ ُ المْ َاكِ ِر َ
ِل ُي ْث ِب ُتوكَ �أَ ْو َي ْق ُتلُوكَ �أَ ْو ُي ْخ ِر ُجوكَ وَيمَ ْ ك ُُر َ
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بـيـت

صندوق منحة
معرض الشارقة الدولي للكتاب

يثري الثقافة العالمية بـ  76كتابًا مترجمًا
خاص مرامي
�أعلنت �إدارة معر�ض ال�شارقة
ال��دويل للكتاب ب��أن �صندوق منحة
الرتجمة التابع للمعر�ض قد �أ�صدر 76
كتاب ًا جديداً مرتجم ًا من و�إلى عدة لغات
عاملية �أب��رزه��ا العربية ،والإجنليزية،
والفرن�سية ،والرتكية ،بف�ضل املنحة املالية
التي قدمها ال�صندوق �إلى  22نا�رشاً من
خمتلف �أنحاء العامل.
ويهدف ال�صندوق الذي �أطلق بناء على
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،خالل الدورة الـ30
من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب� ،إلى
ت�شجيع حركة الرتجمة العربية والعاملية،
م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي م��ن��ح م��ال��ي��ة جزئية
للنا�رشين مل�ساعدتهم على ترجمة �أبرز
�إ�صداراتهم �إلى لغات �أخرى.
وقال �أحمد بن ركا�ض العامري ،مدير
معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب" :متكن
�صندوق منحة معر�ض ال�شارقة ال��دويل
للكتاب للرتجمة واحلقوق من تقدمي الدعم
امل���ايل لرتجمة  76ك��ت��اب� ًا يف خمتلف
امل��ج��االت ،ال��ت��زام� ًا بتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم
ال�شارقة ،يف رفد الثقافة العربية والعاملية
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بالإ�صدارات املميزة التي ت�سهم يف تعزيز ن�رش املعرفة ،والتوا�صل احل�ضاري مع الآخر،
وتدعم يف الوقت نف�سه النا�رشين وتقدم للقارىء جمموعة من �أف�ضل الإ�صدارات العاملية
بلغته الأم".
ومن بينها  44كتاب ًا متت ترجمتها من الإجنليزية �إلى العربية ،و 8كتب من العربية �إلى
الإجنليزية ،و 6كتب من الفرن�سية �إلى العربية ،و 5كتب من الرتكية �إلى العربية ،والبقية من
و�إلى لغات �أخرى بينها البو�سنية ،واملجرية ،وامليلياليم ،والأملانية ،والرومانية.
و�أكد �أن الكتب املرتجمة �شملت �أعما ًال روائية حائزة على جوائز عاملية و�أدبية رفيعة
امل�ستوى� ،سعي ًا من �إدارة معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب �إلى حتقيق املزيد من التقارب
بني احل�ضارات الإن�سانية ،و�إثراء حركة التبادل املعريف والثقايف والأدبي بني دول العامل
املختلفة.
و�شملت قائمة الكتب احلا�صلة على منحة الرتجمة ،رواية "غرفة �أبي" لعبده وازن ،ومتت
ترجمتها �إلى الرتكية ،ورواية "احلرب اخلا�رسة" ،للإ�سباين جوردي �سولر ،وترجمت �إلى اللغة
العربية ،ورواية "حكاية حنا يعقوب" لربيع جابر ومتت ترجمتها �إلى الرومانية ،ورواية
"الأهوال ال�سبعة" للكاتب البو�سنوي �سليفدين �آفديك ،وترجمت �إلى الرتكية ،وكتاب "اجعل
الهواء نظيفاً" جلني غرين ،واملرتجم من الإجنليزية �إلى العربية ،وكتاب "بداية الالنهاية"
لديفيد دوت�ش ،من الإجنليزية �إلى العربية ،وكتاب الأطفال الفرن�سي "�أبي و�أمي وكتبنا و�أنا"
والذي متت ترجمته �إلى العربية.
يذكر �أن �صندوق منحة معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب للرتجمة واحلقوق �أُن�شىء يف عام
 2011احتفا ًال بالذكرى الـ 30النطالقة معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،ويهدف ال�صندوق
املدعوم من حكومة ال�شارقة �إلى ت�شجيع ترجمة الكتب من و�إلى اللغة العربية لرفد الثقافة
العربية والعاملية باملعارف والعلوم التي تخ�ص عاملنا الثقايف املعا�رص مبا يدعم الرتجمة
والتوا�صل ال�شبكي والربامج التعليمية.

اللغة

عدد الكتب المترجمة

من اللغة اإلنجليزية إلى العربية

44

من اللغة العربية لإلنجليزية

8

من اللغة الفرنسية للعربية

6

من اللغة التركية للعربية

5

من و إلى لغات أخرى

13

المجموع
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غياب المشروع الشعري ..
ال�شاعرة العراقية �آمنة حممود �صاحبة
"فرا�شات �آمنة" و "كتاب احلب"
املجموعتني ال�شعريتني اللتني متتاز
ق�صائدهما بال�شفافية وال�صدق ،حتدثت
قائلة:
ال �شك ب�أن الن�سوية ال�شعرية العراقية مرت
مبراحل ازدهار عالية امل�ستوى ال�سيما يف
مرحلة مابعد الريادة ال�شعرية احلداثوية
املتمثلة بنازك املالئكة ،وعلى الرغم من
التمرد ال�شعري على الأن�ساق كان
كون ذاك ّ
متخ�ض فيما بعد عن جتربة متميزة
نوعي ًا ّ
ّ
لل�شاعرة مليعة عبا�س عمارة �إ ّال � ّأن م�ؤ�رش
ال�شعرية الن�سوية تناوب بني هبوط و�صعود
يف التجارب والن�صو�ص على ح ّد �سواء  .وال
زالت ال�شعرية الن�سوية يف العراق تعاين من
تراجع الأداء با�ستثناءات ب�سيطة لبع�ض
التجارب والن�صو�ص يف الداخل واخلارج
ب��الإ���ض��اف��ة ل��غ��ي��اب امل����شروع ال�شعري
والتفاوت بامل�ستوى بني ال�شعر الذكوري
والأن��ث��وي��ة ال�شعرية ،والب��د من الإ���ش��ادة
ببع�ض التجارب التي �أثبتت متيزها مع
عدم �إغفال وج��ود العديد من املحاوالت
والن�صو�ص املتذبذبة بني اجلودة وغياب
ال�صنعة.

آمنة محمود

قاسم سعودي /بغداد
يف �شفافيتها التي تتجدد دائم ًا بوقائع احللم والأمل البطيء ،بحياة �أقل �صخب ًا وموت ًا تبقى املر�أة
العراقية ال�شاعرة �أكرث من ي�شعر مبا مير به الوطن واحلياة العراقية ب�شكل عام ،مما �أفرز يف �صوتها
�شجون ًا ودفق ًا �شعري ًا متمرداً وعذب ًا ومتميزاً ..من هذه النافذة املفتوحة نحاول تلم�س ثمار ال�شعرية
الن�سوية العراقية اجلديدة و�أهم مظاهرها االجتماعية واجلمالية من خالل عدد من الأ�صوات ال�شبابية
امل�سكونة بال�شعر وبروح الإن�سان العراقي وروحه الواثبة فوق الأمل واجلراح العالية ..
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قلق الحضور والمصطلح..
ال�شاعرة العراقية مرمي العطار حتدثت عن
جمموعتها الأولى قائلة :جمموعتي "و�أد"
هي �أول كتاب يخرج للقراء ،بالت�أكيد كانت
فرحتي به كبرية ،لأنه و�صل لأبعد ما كنت
�أتخيل وح�صلت على الكثري من الت�شجيع
والدعم من الك ّتاب والقراء ،و حتما �س�أكرر
م��ا �أجن���زت بكتاب �آخ���ر ،املجموعة كما
وا�ضح من عنوانها هي �رصخات و�آهات
تكبتها الأنثى يف جمتمع ذك��وري مغلق،
وممتلئ بثقل احلرمان والأوج���اع و �أنا
�أكتبه و�ضعت اخل��ط��وط اال�سا�سية على
�أوجاع الإناث وعلى �صوت �أنينهن الذي ال
يكرتث به �أحد ..

لو �أريد �أن اتكلم مب�صداقية و�شفافية عن
ال�شعر الن�سوي يف العراق فيجب �أن �أذكر يف
البدء �أن ح�ضور املر�أة هو ح�ضور قلق وغري
وا�ضح مع الت�شديد على مفردة الغري وا�ضح
ب�أن �أق�صد الن�ساء عادة يف العراق قليالت
احل�ضور يف الو�سط الثقايف ولأ�سباب
ع��دي��دة ال �أب��ح��ث يف اخل��و���ض بها لكن
هناك �أ�صوات جديدة حتتاج الى ال�صقل
واالهتمام ،وهنا ال �أق�صد االهتمام الأبوي
لدى الناقد العربي الذي يحب�س ال�شاعرة
يف عنق زجاجة امل�صطلحات والت�سميات

الكثرية البعيدة عن قيمة ال�شعر ،وب�سبب
ه����ؤالء ف����إن الكثري امتنعن ع��ن �إدراج
�أعمالهن ،وامل�شاكل التي تواجهها االنثى
بدخولها عامل الثقافة والأدب لكن هناك
داللة وا�ضحة �أن الن�ص اجليد ميكن �أن يربز
نف�سه بني املئات من الق�صائد و�أنا متفائلة
بوجود الوجوه القليلة و�أعتقد تلقيح جتربة
�أي��ة واح���دة تقدم منجزها يتوقف على
�سعيها ال��د�ؤوب حلياكة و�سبك الن�صو�ص
بعيداً عن اجلدل واحل�ضور �أوالغياب..

مريم العطار
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المرأة جناح الشعر..
ال�شاعرة العراقية �آي��ة من�صور�صاحبة
املجموعة ال�شعرية " غ��اب��ة �أ���ص��اب��ع "
حتدثت قائلة� :أجد �أحيانا� ،أن ال�شعر يف
العراق ،كطري ،يحلق حتى املنت�صف ويقع
مرتطما بالواقع دون الق�صيدة الن�سوية،
ل��ذا فعدم وج��وده��ا �أ�شبه بجناح مبتور
ي�سبب حرجا للطائر� ،أمال بالطريان ،فال
ميكن انت�صاله من ج�سد ال�شعر العراقي
ب�صورة عامة ،حيث �سيبدو مثل ذلك ال�رس
املرمي وحيداً يف زوايا الأدب ،نعم حتاول
وتحُ ��ارب -الكثري من ال�شاعرات يف هذاامل�ضمار الأدب��ي ،و�أجدهن جديرات بكل
الق�صائد املو�ضوعة على اكتافهن وهن
يرك�ضن بها ،لأن ال�شعر ال يحبذ �أن يكون
ح�رصاً لفئة معينة ،ما ينع�ش نب�ضاته هو
هذا املزيج ،وما يوترها عن�رصية بع�ضهم
وحماربتهم الن�ساء -املبدعات -بغزارة،
�إن �أردت التحدث عن جمموعتي "غابة
�أ�صابع" ف��أن��ا �شخ�صيا مل �أك��ن �أت��وق��ع،
�أن يحاط الكتاب بكل تلك احلما�سة من
املتلقي ب�شكل عام� ،أبهرين هذا وجعلني
ف��خ��ورة ب��ه ،ول�ست ن��ادم��ة على �إ���ص��داره
يف هذا العمر  -٢١-حتديداً ،و�إن كانت
التجربة ال�شعرية يل ال تزال يف بدايتها� ،إال
�أنني �أف�ضل التعلم من جتاربي واال�ستفادة
منها ،و�أظنني �أجته بخط مل مينعني �شيء
لرتكه ،ما �أرغب بقذفه �إلى الهواء ،ليتال�شى
وينت�رش ب��ك�ثرة ،ه��و حديثي عمن تركت
�أرواحهم احلياة ،وبقي اجل�سد معلقا بها،
�أحاول �إي�صالهم �إلى اجلزء البعيد .البعيد
جداً من الكرة الأر�ضية ،و�أن تطلب االمر
�س�أ�صل ب�صوتهم �إلى الكواكب الأخرى� ،إذ
ال �ضمري يعلو فوق �رصخاتهم املكتومة،
�أمامي الكثري للحديث عن الكائن املهم�ش
الطيب واخلجول والكادح� ،أت�أمل كل هذه
الأم���ور املنت�رشة يف حياتنا ال�رسيعة،
ترهقني وت�ؤرقني ،حتى �أنت�شلها من عقلي
�إلى الورقة ،ف�أ�شعر بتح�سن ويرتفع ر�أ�سي..
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آية منصور

�ضمن ا�ستعدادات وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع لإطالق الدورة ال�سابعة
من جائزة املدر�سة املتميزة ،نظمت الوزارة على جمموعة من ور�ش العمل التدريبية بكل
من م�رسح الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة بدبي وم�رسح مركز وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع يف عجمان ،وذلك ملن�سقي اجلائزة من الإدارات التعليمية،
واملناطق التعليمية واملدار�س احلكومية واخلا�صة ،يف كل من دبي وال�شارقة وعجمان
و�أم القيوين ،التي تعتزم امل�شاركة بالدورة ال�سابعة من جائزة املدر�سة املتميزة لعام
� ،2014ضمن احتفاالت اليوم الوطني الـ 43وكان من امل�شرتكني فيها الفنان عبداهلل
�صالح.

�إال �أن الكثري من البلدان ال�رشق �أو�سطية
وبخا�صة العربية تفتقد ملثل هذه املراكز
رغم وج��ود عقول وخ�براء �سواء بالداخل
�أو ب��اخل��ارج ،ولكن الطبيعة ال�شمولية
ل�سلطة الدولة وتخلف الإدارات التابعة
لها وانت�شار الف�ساد يف جميع القطاعات
وهيمنة الر�ؤية االيديولوجية ال�شعاراتية
على اخل��ط��اب ال�سيا�سي والقائمة على
ردود الفعل وال�شعور والعاطفة بعيدا عن
�إعمال العقل واملنطق ووزن الأمور وقلبها
على وجوهها واختيار الأن�سب للحظة
التاريخية� ،أقول كل هذا يحول دون اللجوء
�إلى مراكز الفكر كما هو متبع يف الغرب.
م��راك��ز الفكر تعمل ،مب��ا متتلكه من
معلومات وخربات ودرا�سات وا�ستبيانات
وحتليالت ،وا�ستطالعات ر�أي ،على �إنتاج
الفكر واملعرفة بطريقة حتليل املعلومة

مراكز الفكر

سر التقدم

حواس محمود
تعتمد ال��دول املتقدمة يف ا�سرتاتيجياتها وخططها امل�ستقبلية وبراجمها
التنموية الكربى و�سيا�ساتها الدولية واملحلية على عقول وخرباء وم�ست�شارين
لهم باع طويل يف عمق الر�ؤية ودقتها وت�أمني امل�صالح العليا للبلد املعني،
وهذه اخلربات تعمل من خالل ما ي�سمى ب "مراكز الفكر".
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إن السر في تقدم
الدول الغربية في مجال
المستقبليات هو اعتمادها
على مراكز الفكر

ودرا�ستها وك�شف التبا�ساتها و�أ�رسارها،
ومن ثم تقدميها ب�صورة خربة �أو م�شورة
�أو مقرتح يف العديد من جم��االت احلياة
احل��ي��وي��ة م��ن اق��ت�����ص��ادي��ة واجتماعية
و�سيا�سية وثقافية وع�سكرية.
�إن ال�رس يف تقدم ال��دول الغربية يف
جمال امل�ستقبليات هو اعتمادها ال�شبه
كامل على مراكز الفكر ،وه��ذا االعتماد
لي�س عيبا �أو انتقا�صا من �صناع ال�سيا�سة
الأوروبية �أو الأمريكية ،بل على النقي�ض
من ذل��ك �أن االعتماد على مراكز الفكر
يعطي الأو�ساط ال�سيا�سية املا�سكة بزمام
الأم��ور والإدارة بتلك البلدان املزيد من
الثقة واحليوية وامل�صداقية للإقدام على
عمل ذي طابع ا�ست�رشايف م�ستقبلي .
�إال �أن م��راك��ز ال��ف��ك��ر وال��درا���س��ات
اال�سرتاتيجية يف البلدان التي ت�سيطر عليها

الدول ذات الطابع اال�ستبدادي ال ت�ستطيع
�أن تقدم �أي �شيء مفيد للعملية التنموية
ال�سيا�سية �أو الثقافية �أو االقت�صادية وهي
تقيد بقوانني و�أحكام تع�سفية �أو قد حتول
�إلى �صدى هذه الأنظمة اال�ستبدادية فال
تقدم �أي �إف��ادة على امل�ستوى احل�ضاري
العام للدولة التي تتواجد فيها .
وم��ن �سمات م��راك��ز الفكر �أن مركز
الفكر هيئة دائمة ،ومركز الفكر متخ�ص�ص
بنتاج حلول لل�سيا�سة العامة بف�ضل طاقم
متخ�ص�ص متفرغ للبحث ،ي�� ّؤم��ن مركز
الفكر ناجتا �أ�صيال من التفكري والتحليل
والن�صح ،ور�سالته �أن يوجه للحكام وللر�أي
العام ،وغري مكلف ب�إجناز مهام حكومية.
وي�سعى ب�شكل ع��ام ل�ل�إب��ق��اء على
ا�ستقالليته الثقافية وال يرتبط مب�صالح
حم��ددة ،ولعمله طموح ظاهر �أو خمفي
للعمل على مفهوم ما للخري العام بخالف
الهيئات التي هدفها التجارة والربح فقط
)1( .
أما مهام مراكز الفكر فهي:
 و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجياتالر�صينة للم�ؤ�س�سات ذات العالقة بحيث �أن
اعتماد امل�ؤ�س�سة على درا�سات مراكز الفكر
مينحها م�صداقية علمية �أكادميية ذات
م�ستوى عال من الدقة والتحليل
 درا����س���ة احل��ال��ة االق��ت�����ص��ادي��ةوال�سيا�سية العاملية وتقدمي درا�سة حيوية
ع��ن ه��ذه ال��ت��ط��ورات وت��أ���ص��ي��ل مفاهيم
مبتكرة لت�ستطيع ق��راءة احل��دث الكوكبي
بقدرة فائقة على الك�شف والتحليل
 �إي��ج��اد عالقة تبادلية معرفية�سيا�سية ب�ين �صانعي ال��ق��رار يف ال��دول
وم��راك��ز البحوث وال��درا���س��ات و�صناعة
امل��ف��ه��وم امل��ت��واف��ق م��ع ال��ت��ط��ور احلدثي
امل�ستجد على رقعة الزمن املتجدد ()2
�إذا �أجرينا مقارنة ب�سيطة بني مثقفي
وخرباء وباحثي البلدان العربية والبلدان
الأوروبية و�أمريكا جند �أن معظم �أ�صحاب
الأفكار يف الكثري من الدول العربية �إما هم
بال�سجون �أو معزولون بائ�سون يعي�شون

�شظف العي�ش والقهر املزمن �أو �أنهم قد
اغرتبوا عن بلدانهم ب�سبب عدم االهتمام
بهم ف�أ�صبحوا خرباء وعلماء لدى �أ�صحاب
القرار يف الدول الأوروبية و�أمريكا وكندا،
�أي �أن البيئة ال�سيا�سية العربية هي بيئة
طاردة للخربات وبالتايل نفتقد ملثل هذه
املراكز للفكر التي كان من املمكن �أن تفيد
�صاحب القرار العربي يف جتنب العديد من
احلروب الداخلية واخلارجية ومنع الهدر
بجميع �أ�شكاله و�أل��وان��ه �سواء �أك��ان هدر
الوقت �أم اجلهد �أم امل��ال �أم اخل�برات �أم
املوارد والطاقات.
مراكز الفكر تسعى
بشكل عام لإلبقاء على
استقالليتها الثقافية وال
ترتبط بمصالح محددة

ويف اخلتام ميكننا القول� :إننا ال
جند يف منطقتنا ما يقرتب ولو قليال من
هذه املراكز ،ما عدا بع�ض مراكز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية هنا وهناك ال يعتمد عليه
�صاحب ال��ق��رار العربي ،كما �أن هنالك
مراكز درا�سات عبارة عن �أ�سماء فقط دون
�أن تكون هنالك ثمة مراكز جدية للأبحاث
بحيث تكون يف م�ستوى بحثي وعلمي قادر
على �إفادة �أ�صحاب القرار يف اتخاذ مواقف
من جملة ق�ضايا و�أحداث �آنية وم�ستقبلية.
هوامش:
 - 1م���راك���ز ال��ف��ك��ر �أدم���غ���ة ح��رب
الأفكارت�أليف �ستيفن بو�شيه ومارتني
رويو طبعة �أولى -بريوت – 2009 – -
ترجمة الدكتور ماجد كنج – موقع الأوان
� 12آب 2010
� - 2أح��م��د جويد م��راك��ز التفكري :
ا�ست�رشاف امل�ستقبل وج���دار الأدجل���ة –
االهايل –  21يوليو 2010
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يوا�صل �سعدي بحري ن�شاطاته امل�رسحية يف باري�س �إ�ضافة �إلى امل�شاركة بعدة
مهرجانات م�رسحية و�سينمائية و�أم�سيات �شعرية يف فرن�سا .وهو يوا�صل كممثل
وخمرج تقدمي م�رسحية جلجامي�ش على م�رسح (دو اورم) الباري�سي.
ترجم الدكتور �سعدي يون�س العديد من روائع الرتاث العربي �إلى اللغة الفرن�سية
مثل ملحمة جلجام�ش و حكايات من �ألف ليلة و ليلة و حكايات من ح�ضارة النيل
كما يعمل على ترجمة حكايات �أخرى.

ال��ت��ق��ي��ت ال��ف��ن��ان وامل���خ���رج امل����سرح��ي
وال�سينمائي العراقي �سعدي يون�س بحري
مبنا�سبة �صدور ديوانه الأخري وا�ستمراره
يف تقدمي م�رسحية "جلجام�ش" على م�رسح
"�أورم" يف العا�صمة الفرن�سية .كذلك
حت�ضريه لعدد من الأم�سيات ال�شعرية يف
املراكز الثقافية يف باري�س وك��ان لنا
لنا معه هذا احل��وار ال��ذي ي�ضيء جوانب
عديدة من حياته وجتاربه الإبداعية يف
باري�س والعامل العربي.
حدثنا في البداية عن عملك
المسرحي "جلجاميش".

الفنان العراقي

د.سعدي يونس بحري
فنان مسكون بعشق الفن

هدى الزين  /باريس

ه��ذا العمل امللحمي الكبري يعد �أول
ملحمة �شعرية يف تاريخ العامل ولي�س يف
تاريخ العراق وحده وقد وجد قبل مالحم
�شهرية مثل (امللحمة الهندية مها بهاترا)
(واملالحم الإغريقية الأودي�سة والإلياذة
لهومريو�س) وملحمة جلجامي�ش تعترب
بداية الفل�سفة والفكر يف العامل..
و�سبق يل �أن قدمت ه��ذه امل�رسحية
يف عدد من املهرجانات وامل�سارح وكان
�آخرها يف مهرجان م�رسحي يف ال�صيف
املا�ضي ..وقد لقيت امل�رسحية �إعجاب
اجلمهور والعاملني يف امل�رسح حتى �أن
مدير م�رسح دي اورم عر�ض علي �أن �أقدم
هذا العمل امل�رسحي الهام ب�شكل دائم نظرا
لأهميته..وما يطرح من ق�ضايا تتعلق
بالفكر االن�ساين واحل�ضاري والفل�سفي
والذي ينا�سب كل الع�صور والأزمان.

م���ا األف���ك���ار ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي
تطرحها ملحمة جلجاميش
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والتي تهم المتلقي الغربي
والعربي؟

بالإ�ضافة �إلى �أن هذه امللحمة تعترب
القاعدة الفكرية الأول��ى يف العامل لأنها
حتتوي على �أفكار مهمة وح�ضارية فهي
متثل �رصاع االن�سان �ضد املوت والبحث
عن اخللود واحلب ،كما يقدم املر�أة بدورها
االيجابي يف احلياة ففي هذه امللحمة جند
املر�أة التي ا�ستطاعت بحكمتها وذكائها �أن
ترو�ض القائد (انكيدو) البدائي واملتوح�ش
من خالل تعاطيها معه بالثقافة واللغة
واحلب ..وا�ستطاعت �أن تعيد بناءه ك�إن�سان
متمدن.
يالحظ اهتمامك بتاريخ العراق
القديم ،فما األسباب؟

�أن��ا كفنان ج��ذوري من ه��ذه الأر���ض
كتبت عملني م�رسحيني ع��ن ح�ضارة
ال��ع��راق القدمية يف فجر ال��ت��اري��خ حيث
كتب ال�سومريون �أ�ساطري عربوا فيها عن
احلياة غري امل�ألوفة مللكهم .واملعروف �أن
ال�سومريني هم من ابتدعوا املدن �أو املدينة
احلقيقية مركز الثقافة والعلم والعدالة
مثل بغداد واوروك.
هل العمل المسرحي يؤدى
باللغة الفرنسية؟

ونحن ن ��ؤدي عر�ضنا بالفرن�سية مع
تطعيمه بالعربية خ�صو�صا �أن هناك
عالقة كبرية بني اللغة ال�سومرية والعربية
�سواء يف الكلمات وامل�صطلحات وهذه اللغة
التي كانت موجودة لدى ال�سومريني �أخذ
العرب جانبا منها علما �أن معظم �أعمايل

�صدرت بالفرن�سية والعربية.
حدثنا ع��ن كتابك الشعري
ال�������ذي ص�����در ف����ي ب���اري���س
بالفرنسية والعربية بعنوان
"حديقة معلقة بغيمة حب"؟

���ص��در يل ه��ذا العمل ال�شعري يف
باري�س بالفرن�سية و�صدرت معه ا�سطوانة
م��دجم��ة (���س��ي دي) جمعت ف��ي��ه ال�شعر
�إ�ضافة ملو�سيقى لفنان عراقي كبري يقيم
يف هولندا حممد قمر مدير فرقة املقام
العراقية.
س���ع���دي ي���ون���س ال��ب��ح��ري
المسرحي الممثل الكاتب
وال��م��خ��رج وال��ح��ك��وات��ي كيف
تنظر الى مسيرتك الفنية بين
العراق وفرنسا؟

يف ال��واق��ع �أن��ا ع�شقت الفن وتربيت
على حب الإب��داع مت�أثرا بوالدتي الفنانة
والإعالمية هناء �إ�سماعيل حقي التي كانت
ممثلة يف امل�رسح العراقي وعملت مذيعة
يف راديو مونت كارلو يف اخلم�سينيات.
لقد ب���د�أت بالفن مبكرا يف العراق
وعمري ع�رش �سنوات من خالل م�شاركتي
ب�برام��ج االط��ف��ال ،وا�ستمررت امثل يف
امل�رسح ويف التلفزيون يف بغداد وعمري
اليتجاوز ال�ساد�سة ع�رشة.
لماذا غيرت اتجاهك العلمي
م���ن م��ت��اب��ع��ة دراس���ت���ك في
الحقوق إل��ى دراس��ة المسرح
وحتى حصولك على دكتوراه
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باألدب المسرحي؟

لقد اجتهت �إلى درا�سة الفن بدال من
القانون ،لأن باري�س جذبتني فيها �أ�ضواء
الثقافة والفن العاملي ف�أكملت درا�ستي
يف امل�رسح ثم عملت بالتمثيل مع فرق
م�رسحية فرن�سية ومنها ف��رق��ة م�رسح
ال�شم�س مع الفنانة الفرن�سية املعروفة
�أري��ان نو�شكي ثم م�رسح تياترو الذي
قدمت فيه �أعما ًال من ت�أليفي ثم ح�صلت
على �شهادة الدكتوراه يف الأدب امل�رسحي
الفرن�سي عن ت�صوير الطبقة العاملة يف
امل�رسح منذ �سنه  1945كما در�ست �أعمال
ج��ورج �شحادة و�سارتر من �سنة 1945
وحتى .1965
ي�لاح��ظ أن���ك ف��ن��ان متعدد
المواهب وتجمع الفن واألدب
معا ،فأين تجد نفسك هل
في السينما ،المسرح ،الكتابة
اإلخراج؟

كانت ال�سينما مهمة جدا يف حياتي
الفنية و �شاركت بتمثيل العديد من الأفالم
و�أخ��رج��ت �أي�ضا �أف�لام � ًا كانت تعرب عن
فكري و�أ�سلوبي الفني� ..أخرجت فيلما
عن فل�سطني �صورته يف الأرا�ضي املحتلة
وهو فيلم وثائقي �أعتز به جدا .كما �صورت
فيلما عن املتحف العراقي وفيلم ًا عن
ح�ضارة وادي الرافدين وفيلما يف لبنان
بعنوان (الأمل هو جدار بني نهارين) عن
الكاتب الكبري جربان خليل جربان يف لبنان
تناولت فيه كتابة جربان وتفاعله العميق
م��ع احل��ي��اة م��ن خ�لال فل�سفته و�أف��ك��اره
و�أخذت الفكرة عن كتاب �سعيد عقل (لبنان
�إن حكى) الذي يقول �إن حتت كل ح�صوة او
حجر ت�ضع قدمك عليه توجد �أ�سطورة ،كما
عملت يف العديد من الأفالم وامل�رسحيات،
ولكن �أخل�ص جوابي �أن ما يهمني هو �أن
�أعي�ش حياتي بكل معنى الكلمة و�أحقق
�أحالمي ك�إن�سان يف الفرتة التي �أعي�ش بها
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يهمني يف احلياة �أن �أغامر �أن �أ�سافر و�أتعلم من احلياة �أ�رسارها التي ت�ساعدين يف االنطالق
بجناحي كفنان� ..أع�شق امل�رسح لأنه يحقق يل لقاء مبا�رشا مع اجلمهور ،وهنا يكمن �سحره.
كادر

�سعدي يون�س بحري من مواليد العراق بغداد ،هو �أحد �أبناء يون�س البحري الرجل
الرحالة املمثل واملذيع وال�سيا�سي العراقي الذي كان رجال عجائبيا مثريا للجدل فرتة
الثالثينات والذي كان �صوته فاعال وم�ؤثرا �إبان احلرب العاملية الثانية من خالل �إذاعة
برلني  ..ومن �أم فنانة و�إعالمية عملت ممثلة ومذيعة يف العراق ويف راديو مونت كارلو
بفرن�سا.
والدكتور �سعدي يون�س بحري حائز على �إجازة يف احلقوق من بغداد و�شارك يف
العديد من الأعمال ال�سينمائية يف العراق كممثل ومذيع .ثم انتقل للدرا�سة يف فرن�سا يف
ال�ستينات حيث در�س امل�رسح وال�سينما ،كما عمل يف التمثيل والإخراج وتابع درا�سته
ليحوز الدكتوراه يف الأدب امل�رسحي.
قدم العديد من امل�رسحيات يف فرن�سا منها "يوميات جمنون" ،و"الليل واملجنون"
حبي الأزيل" .وجلجامي�ش كما عمل يف العديد من الأفالم
جلربان خليل جربان" ،بابل ّ
ال�سينمائية منها:
"ترانيم يف بالد الأرز" ،وفلم "ب�ستاين الأحالم" ،عن حياة ال�شباب الفرن�سي من �أ�صل
عربي كما �شارك يف التمثيل بفيلم �سبع رحالت يف عمان وفيلم ميني بامل�شاركة مع
حميد العقبي ،ويع ّد من �أهم حكواتية الأطفال يف باري�س .كتب البحري ال�شعر وامل�رسح
باللغتني الفرن�سية والعربية
و كان �أخر �أعماله ديوان (حديقة معلقة بغيمة حب).

الحراك المجتمعي . .
نحو البناء ال الهدم!
طبيعة املجتمعات هو احلراك الإيجابي ،هذا احلراك املحمل بالعمل والإنتاج لي�صبح
كل فرد من �أفراده كوحدة �إنتاج ،وهذه العملية يف نهايتها تعني الفائدة للمجموع العام
لأنها ترثي الوطن وبوا�سطتها تقوم ال�رصوح احل�ضارية ويتوا�صل البناء والرقي على
�سلم التطور الإن�ساين .وعلى �أثر هذا احلراك يحدث تقافز وا�ضمحالل لكثري من امل�ساويء
والعيوب التي ن�شاهدها يف جمتمعات �أخرى �أقل حركة و�أقل �إنتاجية مثل انت�شار ال�شائعات
والقيل والقال وتزايد يف �أعداد اجلرائم على خمتلف �أنواعها و�أ�شكالها و�أ�سبابها ف�ضال عن
هذا حتدث انهيارات بالغة اخلطورة يف �أحالم النا�س وبالتايل ت�صبح يف مهب الريح
ويت�رسب لهم الي�أ�س والقنوط والإحباط ،وهو ما يعني تزايدا يف الأمرا�ض النف�سية وتالي ًا
الأمرا�ض اجل�سدية الع�ضوية على خمتلف �أنواعها� .إن عدم احلركة والدينامكية يف �إنتاج
فر�ص عمل وطرح املزيد من املبادرات وتنويع خمرجات املهام والأعمال وبالتايل تعدد
خمرجاتها التي ترثي النا�س وتفيدهم تعني بب�ساطة تراجع ًا وك�ساداً كمياه امل�ستنقع
الراكدة.
�إن احلراك االيجابي الذي قامت عليه احل�ضارات والأمم الأكرث �سعادة وتقدم ًا والتي
�أثرت الب�رشية بالعلوم واملخرتعات واملبتكرات� ..أما ما ن�سمعه اليوم من ترديد يف
عدة مواقع من عاملنا ملفردة احلراك املجتمعي ،فهي ال تعدو �شعارا بعيدا كل البعد عن
الواقعية لأنه حماولة لزرع بذور ال�شقاق لتنبت �أ�شواك ًا يف طريق الإ�صالح والهدم ال
التعمري والبناء والرتاجع ال التقدم .ولن نذهب بعيدا فلدينا يف عاملنا العربي عدة �شواهد
ومناذج لأوطان ترزح اليوم حتت نري التقاتل واحلركات الإرهابية ف�ضال عن تراجع
معريف واقت�صادي وعلمي وتعرث تنموي وانهيار للبنية التحتية وتزايد للبطالة والفقر ،ثم
يقول الغوغاء� ،إنه احلراك املجتمعي ظلما وعدوانا .احلراك يف كافة املجتمعات الناه�ضة
بالعلم والقانون هو حركة ايجابية �سل�سة مرنة ويف نف�س الوقت قوية ملا �سوف حتققه
على �أر�ض الواقع من نتائج ت�صب يف م�صلحة النا�س ،ت�ساعدهم على حتقيق �أحالمهم
وتدفع بهم نحو التميز والرقي وموا�صلة ال�سعي دون تردد �أو خوف �أو عوائق .منذ متى
كانت �شعارات براقة وخالبة مثل احلراك املجتمعي يتم �إ�سقاطها على عمليات القتل
و�سفك الدماء وت�رشيد النا�س؟ منذ متى واحلراك املجتمعي يعني الفو�ضى وانعدام ال�سلطة
القانونية والأمنية؟ منذ متى كان احلراك املجتمعي يعني تك�سري مقدرات الوطن وحتطيم
املنجزات وامل�شاريع من الغوغاء دون رادع �أو عقاب؟ نحن بحق نظلم ونتجنى على
هذا املفهوم العميق الذي كان دوما عند �إطالقه يوجه الذهن نحو احل�ضارة والإنتاج
االيجابي..

سعدي ممثال
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في
�إذا كانت كيمياء املعرفة مقرونة بالتوا�شج الإبداعي املعريف والذوقي بني
العقل واخليال ف�إن كيمياء ال�سعادة مقرونة بالتوازن بني الروح واجل�سد ..ذلك
التوازن الذي حدد معامله الإمام حممد بن حممد �أبوحامد الغزايل ب�أجلى �صورة
يف ر�سالته املطولة والتي حتمل عنوان (كيمياء ال�سعادة).

كيمياء السعادة
ما بين الغزالي وأبي ح َّيان التوحيدي
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د .عمر عبد العزيز
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يف تلك الر�سالة حت��دث ال��غ��زايل عن
تقلبات القلب ومتاوجه يف معارج ال�شعور
 ..وتفاعله مع الو�سط املحيط ..وكيف �أن
هذا القلب الإن�ساين ال ميكنه �أن يجد املت�سع
الرحب لل�سعادة �إذا اقت�رصت �أحواله على
امللذات املبا�رشة والتفاعل امليكانيكي مع
ما يحيط به .و�أ�شار الغزايل �إلى ال�صفات
الإن�سانية وكيف ميكنها �أن تكون ذات نزعة
حيوانية �إذا ما�سارت على درب التعاطي
الغريزي مع ما يحيط بها من مغريات..
وك��ي��ف ميكن ل��ه��ذه ال�صفات �أن تكون
نورانية �صاعدة �إلى ف�ضاء املثال واملتعة
احلقيقية �إذا ماتعاملت مع الروحانيات
والأخالقيات وهذبت اجل�سد بتخلي�صه من
�أدرانه الظاهرة والباطنة.
لي�ست العوامل الداخلية للفرد مبعزل
عن ظاهره بل �إن الظاهر ترجمان مبا�رش

للعوامل النف�سية وال�شعورية والأخالقية..
كما �إن تهذيب الباطن ال بد و�أن يتجلَّى يف
الظاهر حتى يتحول الإن�سان �إلى م�ستودع
لكيمياء ال�سعادة احلقيقية الباقية ال تلك
املبعرثة العابرة.
يف �أح��وال��ن��ا ال��راه��ن��ة ن�شعر بحاجة
ا�ستثنائية �إلى الأخذ بتعاليم الغزايل لأنها
ت��ن�بري ك����ضرورة ذات��ي��ة يف ظ��ل هيمنة
امللذات ال�سطحية والنزعة املادية وطغيان
الفردية القاتلة.
�إن �إن�سان اليوم يعاين من (�سيكوباتيزم)
حقيقي يدفعه �إلى البحث عن مالذٍ وملج�أ
يخرجه من ظلمات اجل�سد �إلى ف�ضاء الروح،
ومن رزايا الواقع �إلى القيم الرفيعة.
لقد حتدث الغزايل �أي�ض ًا عن املنجيات
يف كتابه الكبري (�إحياء علوم الدين) ،مبين ًا
لنا �أن طريق اخلال �ص والطهارة يكمن يف

الأخ��ذ ب�أ�سباب االنعتاق من ربقة اجل�سد
�صور ذات امل�س�ألة
والنف�س ال�رشيرة  ..كما َّ
يف ر�سالته ال�صغرية الكبرية (ر�سالة الطري)
والتي حتدث فيها عن جمموعة من الطيور
املهاجرة �إل��ى ه��دف بعيد  ..وكيف �أنها
تواجه �أهوا ًال وم�صاعب ،وت�صاب بالظم�أ
واجل���وع ،وه��ي يف درب��ه��ا �إل��ى ال��ه��دف ..
وخ�ل�ال تلك ال��رح��ل��ة الطويلة امل�ضنية
يرتاجع بع�ض الطيور ويهلك البع�ض الآخر
وت�صل �إلى الهدف القلة القليلة منهم.
بهذه الق�صة االفرتا�ضية يقول لنا
الغزايل �إن درب ال�سعادة طويل و�شاق..
دونه الأغوار ال�سحيقة واملفازات العميقة
واجلبال العاتية ..فمن كانت لديه �إرادة
الو�صول ف�إنه �سي�صل ..ومن خارت قواه
وا�ستغرق يف ال�سطحيات ف�إنه لن ينال
ال�سعادة.
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لل�شاعرة والكاتبة الفل�سطينية
هم�سة يون�س
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عمان كتاب حتت عنوان
�صدر حديث ًا عن دار ف�ضاءات للن�رش والتوزيع يف ّ
( َقر�صة ُحب) لل�شاعرة والكاتبة الفل�سطينية هم�سة يون�س ،و�شارك الكتاب يف
عمان الدويل يف �سبتمرب املا�ضي.
معر�ض ّ
الكتاب من القطع املتو�سط ويقع يف � 206صفحات ،ي�ضم الكتاب خم�سني
ن�ص ًا �أغلبها جاء يف قالب ق�ص�صي ،وهي عبارة عن مواقف تربوية واقعية توثقها
الكاتبة من وجهة نظرها ك�أم ،يف ن�صو�ص منف�صلة تو�صل من خاللها ر�سائل
تربوية لكل من يتعامل مع الأطفال.
لوحة الغالف �إهداء من الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه.
وقد �أوردت الكاتبة هذا املقطع على الغالف اخللفي للكتاب:
(كل ما ورد يف هذا الكتاب مواقف حقيقية جداً جداً  ،ح ّد االختناق  ،و�أي ت�شابه
بني املواقف املذكورة �سلبية كانت �أو �إيجابية مع مواقف مررمت بها �أينما كنتم
يف الوطن العربي  ،لي�ست �أبداً من باب ال�صدفة .
" يعني " لو �شعرت ب�أنني �أحتدث عنك يف �سطر من ال�سطور الالذعة �أو الدافئة،
فت�أكد �أنك فع ًال " �أنت " املق�صود  ،مع �سبق املحبة والتوجع .
هنا� ..أ�سطر وجعي الأكرب "الأطفال" ،و�أوجه " قر�صة" لكل من قد يلحق بهم
�أي �أذى نف�سي �أو ج�سدي .
كل ما مت توثيقه يف هذا الكتاب خطته م�شاعر �أم ال �أكرث ...
هم�سة يون�س) ..

بورتريه

مالمح ترسمها مآثر أصحابها

ولد طه ح�سني يف عام  ، ،1889وما
مر على عيني الطفل �أربعة من الأعوام
حتى �أ�صيبتا بالرمد ما �أطف�أ النور فيهما �إلى
الأب��د ،وكان وال��ده ح�سني علي موظ ًفا �صغ ًريا
رقيق احلال يف �رشكة ال�سكر� ،أدخله �أبوه كتّاب
القرية لل�شيخ حممد جاد الرب ،لتعلم العربية
واحل�ساب وتالوة القر�آن الكرمي وحفظه يف مدة
ق�صرية �أذهلت �أ�ستاذه و�أترابه ووالده الذي كان
ي�صحبه �أحيان ًا حل�ضور حلقات الذكر ،واال�ستماع
ع�شاء �إلى عنرتة بن �شداد �أ�سرية عنرتة ،و�أبو زيد
الهاليل.

طه حسين

عميد األدب العربي

�سنة  1902دخل طه الأزهر للدرا�سة
الدينية ،واال�ستزادة من العلوم العربية،
فح�صل فيه ما تي�رس من الثقافة ،ونال
���ش��ه��ادت��ه ال��ت��ي ت��خ��ول��ه التخ�ص�ص يف
اجلامعة ،لكنه �ضاق ذرع� ًا فيها ،فكانت
الأعوام الأربعة التي ق�ضاها فيها ،وهذا ما
ذكره هو نف�سه ،وك�أنها �أربعون عام ًا وذلك
بالنظر �إلى رتابة الدرا�سة.
وملا فتحت اجلامعة امل�رصية �أبوابها
�سنة  1908كان طه ح�سني �أول املنت�سبني
�إليها ،فدر�س العلوم الع�رصية ،واحل�ضارة
الإ�سالمية ،والتاريخ واجلغرافيا ،وعدداً
من اللغات ال�رشقية كاحلب�شية والعربية
وال�رسيانية ،و ظل يرتدد خالل تلك احلقبة
على ح�ضور درو�س الأزهر وامل�شاركة يف
ندواته اللغوية والدينية والإ�سالمية .ود�أب
على هذا العمل حتى �سنة  ،1914وهي
ال�سنة التي ن��ال فيها �شهادة الدكتوراة
وم��و���ض��وع الأط��روح��ة ه��و" :ذكرى �أب��ي
العالء" ما �أثار �ضجة يف الأو�ساط الدينية،
ويف ن��دوة ال�برمل��ان امل����صري �إذ اتهمه

�أح��د �أع�ضاء الربملان باملروق والزندقة
واخلروج على مبادئ الدين احلنيف.
ويف العام نف�سه� ،أي يف عام 1914
�أوفدته اجلامعة امل�رصية �إل��ى مونبيلية
بفرن�سا ،ملتابعة التخ�ص�ص واال�ستزادة من
فروع املعرفة والعلوم الع�رصية ،فدر�س
يف جامعتها الفرن�سية و�آداب��ه��ا ،وعلم
النف�س والتاريخ احلديث .بقي هناك حتى
�سنة � ،1915سنة عودته �إلى م�رص ،ف�أقام
فيها حوايل ثالثة �أ�شهر �أثار خاللها معارك
وخ�����ص��وم��ات م��ت��ع��ددة ،حم��وره��ا الكبري
بني تدري�س الأزه��ر وتدري�س اجلامعات
الغربية ما حدا بامل�س�ؤولني �إلى اتخاذ قرار
بحرمانه من املنحة املعطاة له لتغطية
نفقات درا�سته يف اخل���ارج ،لكن تدخل
ال�سلطان ح�سني كامل حال دون تطبيق هذا
القرار ،فعاد �إلى فرن�سا من جديد ملتابعة
التح�صيل العلمي ،ولكن يف العا�صمة
ب��اري�����س ف��در���س يف جامعتها خمتلف
االجت��اه��ات العلمية يف علم االجتماع
والتاريخ اليوناين وال��روم��اين والتاريخ

احلديث و�أع��د خاللها �أطروحة الدكتوراة
الثانية وعنوانها( :الفل�سفة االجتماعية عند
ابن خلدون).
ك��ان ذل��ك �سنة � 1918إ���ض��اف��ة �إل��ى
�إجنازه دبلوم الدرا�سات العليا يف القانون
الروماين ،والنجاح فيه بدرجة االمتياز،
ويف غ�ضون تلك الأع���وام ك��ان قد تزوج
من �سوزان بري�سو الفرن�سية ال�سوي�رسية
التي �ساعدته على االط�لاع �أك�ثر ف�أكرث
بالفرن�سية والالتينية ،فتمكن من الثقافة
الغربية �إلى حد بعيد.
كان لهذه ال�سيدة عظيم الأثر يف حياته
فقامت له بدور القارئ فقر�أت عليه الكثري
من امل��راج��ع ،و�أم��دت��ه بالكتب التي متت
كتابتها بطريقة بريل حتى ت�ساعده على
القراءة بنف�سه ،كما كانت الزوجة وال�صديق
ال��ذي دفعه للتقدم دائم ًا وقد �أحبها طه
ح�سني حب ًا جماً ،ومما قاله فيها �أنه "منذ
�أن �سمع �صوتها مل يعرف قلبه الأمل" ،وكان
لطه ح�سني اثنان من الأبناء هما� :أمينة
وم�ؤن�س.
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قصاقيص علياء ()2
مالمح في
"المطوع"
ّ

فاطمة محمد الهديدي
ق��د ال مت��ل��ك ع��ل��ي��اء �أح�لام��ا عظيمة
مبفهوم العامة؛ لكن مبفهومها ف�إن �أق�صى
ما حتلم به �أال ي�ستاء منها �أحد ،و�أال تت�سبب
ب�رضره ولو جارت على نف�سها؛ لكنها يف
امل�ستقبل �سوف يتمحور حلمها العظيم
حول �أوالدها� .أما يف الوقت احلا�رض فهي
كثريا ما جتد نف�سها يف خ�ضم الذكريات
املتنوعة واملختلفة ،فهي اليوم وبعد �أن
قطعت ع��ق��ودا يف احل��ي��اة وراك��م��ت منها
مئات احلكايات والأح��داث التي �أ�صبحت
ال�سلوى لها ومل�ستمعيها م��ن الأوالد
والأح��ف��اد؛ التنفك ت���ردد( :احل��ي��اة اليوم
خمتلفة و ..حياتنا كانت غري) .تقول :كنت
�أذهب �إلى الدر�س -وتعني در�س القر�آن-
عند "املطوع" �أي املعلم علي املطوع،
كان يعلمنا قراءة القر�آن وحفظه ،ونحن
جمموعة خمتلطة من الفتيات والفتيان
معا .نذهب �إلى بيته على فرتتني �صباحية
وم�سائية ،وعن نف�سي كنت �أذهب يف فرتة
واحدة لكوين �أ�ساعد �أمي يف �أعمال البيت
واالعتناء ب�إخوتي ال�صغار .بعد فرتة كرب
�أخ��واي والتحقا معي مبدر�سة "املطوع"
�إلى جانب �أبناء الأقرباء الآخرين واجلريان
من احلي نف�سه.
كنا نذهب �إل��ى املدر�سة خفافا ،فكل
عم،
املنهاج هو "جزو" كتاب واحد جزء َّ
بالن�سبة يل لكوين �صغرية؛ بينما هناك من
لديهم امل�صاحف وهم جمموعة الفتيان
والفتيات الأك�بر �سنا ،كنا جميعا نرتك

م�صاحفنا يف بيت املطوع علي .بع�ضها
يف "دري�شة املخزن" هذا يف ف�صل ال�شتاء
والدري�شة هي جتويف يف اجلدار يف �شكل
مقو�س على هيئة
مربع �أو م�ستطيل �أو َّ
نافذة لي�ست للتهوية ،بل لو�ضع املقتنيات
بغر�ض احلفظ �أو الزينة ،بعد �أن نعيدها
�أي امل�صاحف يف "حفيظتها" وهي عبارة
عن غطاء �أو مغلف من القما�ش املخيط
ب�شكل خا�ص على قيا�س امل�صحف �أو
اجل���زء م��ن امل�صحف يحفظ يف املكان
املخ�ص�ص للم�صاحف بينما ُتغلق املرافع
�صف بنظام بجانب بع�ضها ،خا�صة
و ُت ْ
يف ف�صل ال�صيف حيث يكون الف�صل يف
الهواء الطلق� ،أو حتت املظلة امل�صنوعة
من "اجلريد" �سعف النخيل .كانت املرافع
متنوعة وجميلة تعك�س امل�ستوى الثقايف
واملادي لأ�صحابها.
يف املطوع ال فرق بني ابن غني �أو ابن
فقري كلهم �سواء ،لأننا جميع ًا نح�رض لهدف
واحد هو التعلم ،طوال �أي��ام الأ�سبوع من
ال�سبت حتى اخلمي�س ،كان املطوع يودعنا
يوم الأربعاء قائ ًال "باجر" غداً اخلمي�س
فنفهم �أن علينا اح�ضار �أجرته اال�سبوعية،
وال��ت��ي ال ت��زي��د ع��ن "ربع ربية" خم�سة
وع�رشين فل�س ًا بعملة اليوم ،وبه ُيختتم
الأ�سبوع الدرا�سي حيث يح�رض كل تلميذ
"اخلمي�سي" من �أ�رسته مقرون ًا بال�سالم
للمطوع.
وتظل علياء تلك الوادعة الطبع ،احللوة

التقاطيع ،املكتنزة بع�ض ال�شيء ،ذات
الب�رشة البي�ضاء امل�رشبة باحلمرة وال�شعر
احلريري الوا�صل حتى الركبتني ،يف فلك
الأ���ش��واق ملا�ض �أحبته بالرغم م��ن كل
م�آ�سيه ،التي �سوف حتكيها يف مقبل الأيام،
فهو زم��ن الوالدين ال��ر�ؤوم�ين ،والإخ��وة
احلميمني ،واجل�يران الأوفياء الودودين،
والبيوت املفتوحة الأب���واب حتى حلول
ال��ظ�لام ،والأ���س��وار املنخف�ضة ،و�أما�سي
ال�سمر وح��ك��اي��ات اجل���ارات و�أ��سراره��ن
املبثوثة يف عباءات الليل.
هي علياء التي �صيغت فيها الق�صائد،
وتغنت بها البنات على "املريحانة"
الأرجوحة يف �أي��ام الأعياد ،ويف �أوق��ات
امل��رح املطلق الف�ضاء( .ي��ا علياء قومي
ركبي /بقودبج علوه ،واملطرح والزوايل/
خدامج ربعوه ،نهار ّاما �صبحتي /املدفع
ث���وروه ،احل��ل��وى يف ال��ق��واط��ي /والنخي
نرثوه).
بعد كل ذلك الأمد �سوف "تنتفي حلظات
ال�صمت ،ومتتلئ امل�ساحات الفارغة"
بحكايات علياء املرتاكمة� .سوف حتكي
عن نزهاتها الطويلة كل ما دونته ذاكرتها
الف�ضفا�ضة ،وتعيد ت�شكيلها ل��واق��ع مل
ت�ستطع �أن ت�شبهه �أو تدعه ي�شبهها .الأماكن
غ�صت بها
والوجوه والكلمات التي طاملا ّ
علياء ،ب��ل وحتى الأل���وان �سوف تنبثق
جميعها م��ن ق�صاقي�صها ..ق�صاقي�ص
علياء .و�إلى امللتقى.
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تجارب
الموز

ا�ستخدمي املوز لإزالة
اخلدو�ش من الأقرا�ص
املدجمة.

الشمعدانات

ر�شي �شمعدانات من الداخل بزيت
ّ
الطهو ،فعندما تنطفئ ال�شموع
ميكنك �إزالة بقاياها ب�سهولة.

حلوى الخطمى

تناويل حلوى اخلطمى
 marshmallowعندما ي�صيبك
التهيج.
�أمل يف احلنجرة ،فهي تخ ّفف ّ

الجبن

بعد تقطيع اجلنب ،افرك
اجلزء الذي قطعت منه
بالزبدة لتج ّنب العفن.

الهاتف

�ضعي الهاتف الذي ال ت�سمعني رنينه يف وعاء
زجاجي عميق فيت�ضاعف �صوته.
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مدينة العجائب

وندرالند في كندا
إسراء البدر – كندا
من املعامل ال�سياحية البارزة يف كندا ،والتي ين�صح
ال�سائح واملواطن بزيارتها ،هي مدينة العجائب �أو
وندرالند كندا يف مدينة تورنتو عا�صمة مقاطعة اونتاريو،
و�إذا �س�ألت املراكز �أو امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ال�سياحية عن �أهم
املناطق التي ين�صح بزيارتها لأجل املتعة واال�ستفادة وم�شاهدة
�أجواء غريبة مل ي�سبق لك زيارتها �ستكون الإجابة هي وندرالند
كندا فهي من �أهم املعامل ال�سياحية املهمة لي�س على م�ستوى
مقاطعة �أونتاريو فقط و�إمنا على م�ستوى كندا كلها.

�أقيمت هذه املدينة على م�ساحة  330فدان ًا ( 130هكتاراً) تقع يف حي
فوغان �أحد ال�ضواحي ال�شمالية ملدينة تورنتو ،وكانت متلكه �رشكة تافت
الإعالمية يف الفرتة من � 2006 1994-إلى �أن انتقلت ملكيتها �إلى ال�رشكة
احلالية.
أهم المعالم الموجودة في هذه المدينة
ق�سمت مدينة العجائب �إلى �أق�سام ومناطق متعددة منها احلدائق ب�أنواعها
املختلفة ومنها �ساحات التزلج على اجلليد ومنها املناطق املائية والألعاب
املائية ،ومنها منطقة الأطفال والألعاب والت�سايل ،ومنها �أي�ضا ال�شارع الدويل
ومنطقة معر�ض القرون الو�سطى.
الشارع الدولي International Street
�سميت هذه املنطقة بهذه الت�سمية لكونها ت�ضم حمالت ومتاجر ومطاعم
عاملية من خمتلف دول العامل حيث املالب�س والب�ضائع املتنوعة �إ�ضافة �إلى
الأكالت املختلفة لأنواع الطبخ واملطابخ العاملية ،ويتميز هذا ال�شارع ب�أنه
يحمل ت�سميات لدول العامل املختلفة وت�سميات املباين واملتاجر واملطاعم
حتمل ت�سميات ا�سكندنافية ،من �أمريكا الالتينية ،من البحر الأبي�ض املتو�سط،
جبال الألب.
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معرض القرون الوسطى
الزائر لهذا اجلناح يرى حدائق و�أبنية م�صممة على
ط��راز القرون الو�سطى من حيث الت�صميم والأدوات
واملواد حتى عربات وو�سائط النقل فهي ت�شبه من حيث
الت�صميم و�سائل النقل التي كانت م�ستخدمة يف القرون
الو�سطى يف �أوربا و�أمريكا ال�شمالية ،وتوجد �أي�ضا يف
منطقة القرون الو�سطى م�سارح خمتلفة ت�شري �إلى تلك
الفرتة الزمنية منها م�رسح القلعة وم�رسح العجائب
وم�رسح كانرتبري ،وقد �شهدت منطقة القرون الو�سطى
عدة ن�شاطات فنية وريا�ضية مميزة خالل ال�سنوات
املا�ضية منها ا�ست�ضافتها لألعاب اجلليد عام 2006
و�أي�ضا ا�ست�ضافة فعاليات لل�سريك يف �صيفي  2012و
.2013

سميت منطقة الشارع الدولي بهذا االسم
لكونها تضم محالت ومتاجر ومطاعم
عالمية

جناح كانبون للماء األبيض
هذا اجلناح والق�سم م�صمم على طراز ريفي ويحوي
الكثري من الأبنية الريفية و�أنواع خمتلفة من املزروعات
والأ���ش��ج��ار وال���ورود وق��د افتتح ه��ذا الق�سم يف عام
 1984و�شهد اقباال كبري من قبل الكنديني وال�سواح
من خمتلف دول العامل ملا يحويه من �أبنية جميلة
ونباتات رائعة من�سقة بدرجة كبرية جتتذب املهتمني
بالنباتات والطبيعة ب�أ�شكالها املختلفة.
قسم األطفال
ولكي تكتمل عوامل اجلذب للكنديني و�أي�ضا للزائرين من
خارج كندا البد �أن يتم تخ�صي�ص م�ساحة كبرية من الوندرالند
�إلى الأطفال ،حيث يحوي هذا اجلناح �ألعابا خمتلفة للأطفال
واف
ومب��راح��ل عمرية خمتلفة و�أم���ام كل لعبة هناك ��شرح ٍ
للعبة ودرجة خطورتها وملن م�صممة� ،أي الفئة العمرية وهل
فيها خطورة على الأطفال يف �سن معينة �إ�ضافة �إلى ما حتويه
اللعبة من �إثارة ومرح ،ويتم �أي�ضا االي�ضاح للزائر الوقت الذي
ت�ستغرقه كل لعبة بالدقيقة والثانية ،بع�ض الألعاب املوجودة ال
يق�صد منها املرح والت�سلية فقط �إمنا تكون تعليمية ت�رشح مثال
تاريخ كندا� ،أو البيئة اجلغرافية لدول العامل املختلفة مبا فيها
كندا� ،إ�ضافة �إلى �ألعاب ت�رشح عامل البحار والثورة ال�صناعية يف
العامل وعامل احليوان.
منطقة سالش ورك
وهي منطقة امل�ساحات والبحريات املائية ،وقد افتتحت
هذه املنطقة عام  1992على م�ساحة  22فدان ًا ( 8.1هكتار)
وتوجد يف هذه املنطقة البحريات امل�صممة على �أ�شكال خمتلفة
والتي حتتوي على النباتات املائية املختلفة والزنابق البحرية
وبع�ض �أ�شكال ال�شعب املرجانية ال�صغرية ،ميكن التنقل يف هذه
املنطقة بو�سائط النقل املائية كالزوارق ال�صغرية وبع�ض �ألعاب
املاء التي ت�ستخدم للتنقل �أي�ضا.
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الزائر ملدينة العجائب وندرالند يجد
فيها  200معلم م��ن امل��ع��امل املختلفة
ت�ضم التنوعات اجلغرافية والطبيعية من
�ساحات التزلج اجلليدية والبحريات املائية
�إلى اجلبال و�إلى احلدائق الغناء ب�أ�شكالها
املختلفة ،ولعل الزائر لهذه املدينة ال تكفيه
زيارة واحدة لزيارة كل تلك املعامل و�إنه قد
ي�سعى �إلى تكرار الزيارة فيما لو �سنحت له
ذلك نظراً لكرب م�ساحتها وتنوعها،واجلميل
يف املدينة �أن��ك تدفع مبلغ  40دوالراً
كندي ًا فقط عند دخ��ول املدينة لت�ستمتع
بكل �ألعابها دون احلاجة �إلى �أن تدفع كل
مرة وهناك طرق ابداعية مبتكرة جتذب
الزائر منها انك عندما تركب �أي لعبة تقوم
كامريات بالتقاط �صور خمتلفة لك و�أنت
يف حالة رع��ب �أو خ��وف �أو �ضحك و�إذا
احببت االحتفاظ بتلك ال�صورة عليك دفع
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مبلغ  40دوالراً كندياً ،بع�ض االثرياء من ال�سواح من خارج كندا يرغبون يف �رشاء تلك
ال�صور نظرا لطرافة املواقف التي حدثت فيها ال�صورة ولأنهم يرغبون باالحتفاظ بذكرى
زيارتهم للوندرالند التي قد ال تتكرر مرة �أخرى.

�أك َزم :انق�ض� ،أكزم عن الطعام �أكرث منه حتى ال يعود �إليه.
َ�ص َها :الرجل �أ�صابه جرح فندي.
�أَمرغ :الرجل �سال مراغه �أي لعابه ،دن�سه� ،أهانه.
ن�صيل :ف�أ�س� ،أعلى الر�أ�س ،حجر يدق به .

تصوير:
عائشة عثمان

الضيف الثقيل
املربد� :ضاف رجل قوما ،فكرهوه ،فقال الرجل المر�أته :كيف
قال �أبو العبا�س
ّ
لل�ضيف:
فقالت
ففعل،
إليه،
�
نتحاكم
حتى
ا
�رش
بيننا
�
:
فقالت
مقامه؟
نعلم مقدار
ً
ألقِ
ّ
ال�ضيف :والذي يبارك يل يف مقامي
غدوك غداًّ � ،أينا �أظلم؟ فقال ّ
بالذي يبارك لك يف ّ
عندكم �شهراً ما �أعلم.

التفاح ولي�س الكافيني ،هو املنبه الأقوى مل�ساعدة الإن�سان
على ال�شعور بالن�شاط واحليوية يف ال�صباح.

أقــــوال

امل��خ يحتاج �إل��ى �سد�س كمية ال��دم التي
ي�ضخها القلب ،و خم�س الأوك�سجني الذي
يدخل اجل�سم ،رغم �أن املخ ال يزن �أكرث من
واحد على خم�سني من اجل�سم كله.

 26بلدا يف العامل ال ميلكون �شواطئ لبالدهم.
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الأبيات للر�صايف البلن�سي

مــــــــأثــــــورة
دائما هناك من هو
أعلم منك

تبي�ض،
�أ�سنان اخليل عند تقدمها يف العمر
ّ
عك�س ما يحدث للمخلوقات الأخرى.

ياوردة جادت بها يد متحفي
فهمى لها دمعي وهاج ت�أ�سفي
حمراء عاطرة الن�سيم ك�أنها
مرتف
من خد مقتبل ال�شبيبة
ِ

باع تاجر مزارعا بئر ماء وقب�ض
ثمنه ،وحني جاء امل��زارع ل�يروي من
البئر اعرت�ض التاجر طريقه وقال له:
لقد بعتك البئر ولي�س املاء الذي فيه،
و�إذا �أردت �أن تروي من البئر فعليك �أن
تدفع ثمن املاء .رف�ض املزارع �أن يدفع
ثمن املاء ،واجته مبا�رشة �إلى القا�ضي
وا�شتكى التاجر �إليه ،فا�ستدعى القا�ضي
التاجر لي�ستمع �إل��ى الطرفني ،وبعد
�سماع كل منهما قال القا�ضي للتاجر:
�إذا كنت قد بعت البئر للمزارع بدون
مائها ،فعليك ب�إخراج املاء منها لأنه ال
يحق لك االحتفاظ مبائك فيها� ،أو ادفع
�إيجارا للمزارع بدل االحتفاظ مبائك
يف بئره .عرف التاجر ب��أن خطته قد
ف�شلت ،فرتك املحكمة وخرج مهزوما!

التفاؤل والتشاؤم
كان هناك تو�أمان �أحدهما متفائل والآخر مت�شائم ،ويف يوم عيد ميالدهما �أح�رض
الأبوان �أف�ضل الهدايا و�أغالها للمت�شائم يف حماولة لإ�سعاده ،بينما �أح�رضا �صندوق ًا
مليئ ًا بالعلف للطفل الآخر ،ودخل كل منهما يف غرفة منف�صلة كي يفتح الهدايا.
ونظر الأبوان من بعيد لرييا ردة فعل كل طفل على ما تلقاه من هدايا..
فت�صوروا كيف كانت ردة فعل كلٍ من التو�أمني؟
ب�صوت عالٍ :
املت�شائم �سمعاه ي�شتكي
ٍ
�أنا ال �أحب لون هذا احلا�سوب و�أنا على يقني �أنه �سوف ينك�رس!
�أنا ال �أحب هذه اللعبة� ..أنا �أعرف �شخ�ص ًا لديه �سيارة لعبة �أكرب من هذه
وم�شى الوالدان على �أطراف �أ�صابع القدمني واختل�سا النظر.
فر�أيا املتفائل ال�صغري وهو يلقي بالعلف يف الهواء بطريقة مرحة وم�ضحكة،
وي�ضحك ب�صوت عالٍ ويقول:
�إنكما ال ت�ستطيعان خداعي ،من �أين لكما بهذا العلف ،ال بد �أن يكون هناك ح�صان
�صغري يف انتظاري!
احلكمة:
* من املمكن �أن متتلك كل �شيء ولكن لن ت�شعر بال�سعادة �إال بالتفا�ؤل
* ميكنك �إ�سعاد نف�سك و �إن كنت ال متلك �إال القليل
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on ine
"عدم محكومية"

شرط للزواج!

يتحول لمليونير من تغريدة
انهالت الأموال حل�ساب �سعودي م�سن (ما يقارب  1.4مليون ريال ) بعد �أن قام بن�رش
معاناة عائلته مع �صور �أبنائه املعاقني بالإ�ضافة لرقم ح�سابه.
حيث اتهم املعني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتق�صري بحقهم مما دفع العديد من
املح�سنني ب�إيداع الأموال يف ح�سابه امل�رصيف.
و�أك��د البنك �أن��ه قام بتجميد ح�سابه لوجود ح��واالت يجب اال�ستف�سار عن نوعيتها
ونظاميتها.

عنقود عنب
قررت قاعة حفالت زفاف يابانية �رشاء عنقود
من العنب الطازج بلغ �سعره  5400دوالر.
حيث طرح هذا العنقود من العنب الياقوتي
ال��روم��اين يف م��زاد مقابل  5400دوالر خالل
اليوم الأول من مو�سم ال�رشاء يف منطقة �إ�شيكاوا
اليابانية.
و �ضم حوالى  30حبة عنق وبلغ وزنه 800
غرام ،ويبلغ �سعر احلبة الواحدة  180دوالراً.

104

برر �أب �سعودي موقفه  ،بطلب
"عدم حمكومية" من املتقدمني
خلطبة ابنته
ب�أنه وقع �ضحية �شاب تزوج
ابنته الكربى ،وكان �سيئا معها
وي�رضبها كثريا ،وات�ضح بعد ذلك
�أنه "�صاحب �سوابق" ،حيث �سجن
مرتني؛ يف ق�ضية �رسقة والأخرى
يف ق�ضية �أخالقية . .لذلك ال يرغب
بتكرار املعاناة ذاتها مع ابنته
الأخرى

بحيرة تظهر فجأة

ظهرت بحرية فج�أة يف تون�س يف منطقة
معروفة بت�أثرها باجلفاف .مما �أثار ريبة
�أهل منطقة قف�صة باجلنوب التون�سي.
حيث بد�أ ال�سياح يتوافدون على البحرية
و�سط ت�سا�ؤالت وخماوف عن �أ�سباب وتبعات
هذا الظهور.
وقدر حجم مياهها بحوايل مليون مرت
مكعب منت�رشة على م�ساحة تبلغ هكتاراً
واحداً،
وبعمق يرتاوح مابني � 10إلى  18مرتاً.

قاضي ينام أثناء المحاكمة!

مت ت�أجيل املحاكمة اخلا�صة بق�ضية
اغت�صاب طفل ب�سبب القا�ضي الذي نام خالل
اجلل�سة!
وح�سب موقع هيئة الإذاعة الربيطانية
"بي بي �سي" ،ا�شتكى حمامون من �أن
القا�ضي "فيليب كاتان" ا�ست�سلم للنوم عندما
كان �ضحي ُة مزعوم لالغت�صاب يخ�ضع
لال�ستجواب.
وعلى �أثر ذلك مت توجيه تهمة للقا�ضي
ويتم التحقيق معه.
وقال مكتب التحقيق يف �سلوك جهاز
الق�ضاء:
"�إنه على علم بهذه املزاعم؛ م�ضيف ًا �أن
حتقيق ًا يجري لتحديد
مالب�سات املو�ضوع".

صناديق سوداء للسيارات
تمساح يهرب بمساعدة سلحفاة
نقل موقع "كايرو دار" الإخباري عن �صحيفة "الديلي
مريور" الربيطانية� :أن التم�ساح "كارلو�س" الذي ال يتجاوز
طوله � 30سم ،هرب من حديقة احليوان مبدينة نوبنواي،
عن طريق فجوة حتت ال�سياجَ ،حف ََر ْتها ال�سلحفاة من �أجل
الدخول �إلى احلديقة.
ويعد ه��ذا التم�ساح �أول حيوان ي�ستطيع الهرب من
توجه لل�سلحفاة
احلديقة منذ  21عاماً .لكن ال�رشطة مل ّ
املتواطئة �أي اتهامات حتى الآن!

تتجه �رشكات �إنتاج ال�سيارات �إلى و�ضع �صندوق �أ�سود داخل كل
�سيارة ملراجعة �أح��داث ما قبل احل��ادث وت�أمني املعلومات ال�صادقة
والدقيقة ل�رشكات الت�أمني.
وب��د�أت �رشكات الت�أمني بتقدمي خ�صومات مالية ملن يقبل بو�ضع
لوحة للذاكرة ت�سجل كل حتركاته.
ويتجه االحتاد الأوروبي لت�رشيع قانون يجرب جميع ال�سيارات على
و�ضع ال�صندوق الأ�سود وربطه بالقمر اال�صطناعي الذي يبلغ ال�سلطات
حال وقوع حادث �سري.
�أعرب بع�ض ال�سيا�سيني عن خوفهم من �أن تتحول هذه ال�صناديق �إلى
و�سيلة جديدة متكن احلكومات من التج�س�س على املواطنني
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تسالي

إعداد :د .نورا الشرابي

كلمة السر
الكلمات :

كلمات متقاطعة

ما يل �أرى ال�شمع يبكي يف مواقده
�أخوفا من النار �أم من فرقة الع�سل
�أطفال  -طرقات  -جر � -سلم  -هو  -ر�سم  -كد -
علب  -فواكه  -ود  -خلع  -حل � -سب  -حروف

أفقيا :
� - 1صحابي جليل
 - 2خملوق بحري  -دك
� - 3أبد�أ � -آلة �إيقاعية
 - 4جثة احليوان النافق معكو�سة  -دع�س
- 5فا�سد معكو�سة � -أدوات معكو�سة
- 6كلمة تقال يف الأذن معكو�سة
- 7من �أع�ضاء اجل�سم  -للتملك � -إدراك
معكو�سة
 8وقوع � -أ�صبح �سه ًال معكو�سة - 9ي�أتي �أو ًال معكو�سة  -للنهي
- 10من جامعي الأحاديث ال�صحيحة

سؤال المسابقة :

�صاحب كتاب "تاريخ دم�شق الكبري"

الحل

عموديا :
 - 1مت�شابهان  -الهدوء معكو�سة
- 2من و�سائل الإعالم  -تطلق على
احلبوب
- 3من الألوان مبعرثة  -حيوانات
 - 4مفا�صل �أ�صابع اليد
�- 5أ�شار �إلى  -لال�ستفهام  -للنداء
- 6نهر يوجد يف فرن�سا
�- 7أح�صى � -أحد الأبوين � -أحمي
- 8مت�شابهان  -ذكي جداً
� - 9سهر الليل معكو�سة  -حرف جزم
 - 10الطبقة اجلوية امل�ؤينة معكو�سة

المربع الذهبي
كلمات متقاطعة
ألغاز شعرية

املأ الفراغات يف املربع ال�سحري بحيث يكون
جمموع �أي مربعات عمودية �أو �أفقية �أو قطرية
هو العدد 140

هو ابن املاء ،و�إذا و�ضع يف املاء مات...
فماذا يكون؟

الجواب  :الثلج

المربع الذهبي

ألغاز شعرية

الجواب  :ابن عساكر

كلمة السر
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األزمة االقتصادية
و الهندسة الداخلية

إعداد :رفاه إبراهيم
مهندسة ديكور

يف بدايات القرن الع�رشين وحتديدا يف عام  1929مروراً بثالثينيات حتى الأربعينيات منه ،اجتاح
العامل �أزمة اقت�صادية عظيمة �أطلق عليها الك�ساد الكبري �أو( )Great Depressionخلفت �أ�رضاراً ج�سيمة
على العديد من القطاعات ومن �ضمنها القطاع املعماري الذي ما لبث �أن تعافى �رسيعا و�أدى �إلى ثورة معمارية
امتازت بت�صاميم ب�سيطة منخف�ضة التكاليف متا�شيا مع ظروف احلياة يف تلك الفرتة ...وهكذا احلال مع الأزمة
االقت�صادية احلالية التي نعي�شها يف �أيامنا هذه �إذ �إنها �أدت �إلى ابتكار العديد من املنتجات الب�سيطة واخلامات
البديلة ممزوجة ب�أفكار �إبداعية ت�ستحدث �أمناط ًا تتناغم معها وتخلق �أ�سلوبا مريح ًا وع�رصي ًا يف �آن واحد ،مبتعدة
عن الت�صاميم الفاخرة والزخارف ذات التفا�صيل الدقيقة املت�سمة بالبذخ متجهة �إلى الأ�شكال الأنيقة الب�سيطة
ذات اجلودة التي ي�صقلها املهند�س الداخلي مبهارته وذوقة اخلا�ص.
فعلى �سبيل امل��ث��ال انح�رس ال��ط��راز
الكال�سيكي ن�سبي ًا بعد �أن ك��ان مزدهرا
ب��ا���س��ل��وب الف���ت ج���دا ن��ظ��را مل��ا يحتويه
من تفا�صيل وخامات قد تكون باهظة
التكاليف يف نظر البع�ض ،فال�ستائر حتتاج
�إلى عدة �أن��واع من الأقم�شة يف الت�صميم
وطبعا اك�س�سوارات حم��دده لتحاكي هذا
ال��ط��راز� ،أي�ضا قطع الأث���اث كالكرا�سي
أ�رسة ت�ستوجب زخارف معينة
واالرائك وال ّ
حتتاج �أنواع ًا خم�ص�صة من الأخ�شاب وال
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نن�سى �أي�ضا االر�ضيات واال�سقف واجلدران
واالعمدة التي تنتمي له كم حتمل تعددية
يف اال�شكال واخلامات ،لذلك كان االبتعاد
من باب توفري الوقت و�أجور الأيدي العاملة،
وف�ضل البع�ض التوجه �إلى الطراز احلديث
�أكرث حيث �أنه يف ظل ال�ضغوط االقت�صادية
التي ي�شهدها الفرد وتراجع الدخل قيا�سا
بال�سابق بات العديدون يقطنون امل�ساكن
الب�سيطة ذات امل�ساحات املحدوده ،لذلك
برز االهتمام ال�شديد بالأبعاد الب�رصية

والوظيفية للفراغات واملمرات وعنا�رص
التوزيع باعتبارها حال �سحريا ل�ضيق
امل�ساحات ملا ت�ضفيه من عنا�رص جمالية
وات�����س��اع للمكان ي�برز االث���اث ب��أل��وان��ه
املختلفة مبتعدا عن االزدح��ام والتكد�س
وامليل �إل��ى الب�ساطة يف املنعك�سة على
اال�سقف واجلدران والأر�ضيات.
مل��ح��ة ع���ن اخل����ام����ات ال���ت���ي ���ش��اع
ا�ستعمالها يف ظل الأزمة:
بال �شك �أن للخامات دوراً فعا ًال جدا

يف ت�شكيل الف�ضاء الداخلي فقد �أ�سهم
العديد منها يف ابتكار مناذج من عنا�رصه
غاية يف االن�سجام والدقة والتي �أ�ضحت
كمنظومة م��ع�برة ع��ن ال��ت��ط��ور ال�رسيع
يف ع��امل خامات الهند�سة الداخلية من
خالل تالحم ومتازج �أنواع خمتلفة منها
بغر�ض الإب����داع ،بيد �أن��ه �شوهد تراجع
لكثري منها ليحل مكانها �أنواع جديدة قد
تكون �أقل كلفة لكنها متتاز بجودة جيده
فعلى �سبيل الذكر ا�ستخدام اجلب�س يف
اال�سقف واحلوائط و�صبغه ب�ألوان ت�شبه
�أل��وان اخل�شب كنوع من اال�ستعا�ضه عنه
للتخفيف من التكاليف ،بالإ�ضافة �إلى
تراجع ا�ستخدام اخلامات الطبيعية لتحل
حملها اخلامات امل�صنعة يتم ا�ستخدامها
يف �صناعة املفرو�شات وتنجيدها كن�شارة
اخل�شب امل�ضغوط امل�سمى  MDFوق�رشة
اخل�شب veneerبدال م��ن خ�شب ال��زان
ال��ذي ك��ان �شائعا بكرثة والأقم�شة التي
يدخل برتكيبها الألياف ال�صناعية لكنها
�أي�ضا تعترب متينة وذات قدرة عالية على
البقاء لأطول فرتة ممكنة وت�شارك الأنواع
الطبيعية منها ب�أنها �أي�ضا معاجلة بطريقة
مقاومة لالحرتاق.
لقب املهند�سون الداخليون بلقب
ح��ل�اّيل امل�����ش��اك��ل لأن���ه���م ي�ستطيعون
مبهارتهم وذكائهم قلب الف�ضاء الداخلي
م��ن مرحلة ال�لا���ش��يء �إل���ى ���ش��يء خالب
يخطف االل��ب��اب لذلك ولأن��ه��م معروفون

با�ستيحائهم لت�صاميم من وحي البيئة
والظروف املحيطة� ،أي�ضا ا�ستوحوا حلو ًال
مبتكرة للأزمة ريثما تنح�رس �شيئا ف�شيئا
وتعود الأو�ضاع االقت�صادية �إلى ن�صابها
ومن �ضمن هذه احللول:

• عند ت�سليم امل��ن��زل لأ�صحابه
يف�ضل �أن يكون كم�ساحة واحدة مفتوحة
وي��ق��وم �صاحبه بالتعاون م��ع امل�صمم
على تق�سيمها وحتديد �أماكن احلوائط مبا
يتنا�سب مع احتياجاته على �أن ت�ستغل
كجزء من �أثاث املنزل �أو �أماكن التخزين
فبدال من خزائن الأطباق والفناجني �ستجد
�أن احل��ائ��ط يحمل جمموعة م��ن الأرف��ف
تخت�رص امل�ساحات وتفي بنف�س الغر�ض.
• عند �رشاء االثاث واك�س�سواراته
ين�صح باالبتعاد عن �أ�سماء املاركات
املعروفة نظرا لغالء ثمنها ،فهناك العديد
منها يقدم منتجات تكون عادة بنف�س
اجل��ودة واجلمالية لكنها �أق��ل �سعرا فقط
لأنها لي�ست من �أ�سماء بنف�س املت�سوى من
االنت�شار.
• ال��ت��وج��ه نحو االث���اث متعدد
اال�ستعماالت للحد من التكد�س واالزدحام
ال��ت��ي ق��د ت�سببها قطع االث���اث الكثرية
وال�صغرية.
• بالن�سبة للجدران يف�ضل بع�ض
اال�شخا�ص �إك�����س��اءه��ا ب��خ��ام��ات معينة
كاجلدران احلجرية ،ميكنهم اال�ستعا�ضة
عنها ب���ورق ج���دران ذي نقو�ش معينة
يعطي نف�س الطابع للخامة وبنف�س الوقت
يخت�رص الكثري من ميزانيتهم ويتوج املنزل
بب�ساطة و�أناقة حاملة.
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وت�ضم الت�شكيالت اجلديدة ت�صاميم جذابة مثل "�أون كامب�س" و"تريبااليزر" و"�ساي
فاي" و"روك �أون" وغريها من الر�سومات الرائعة واملحببة لدى ال�صبيان والتي تتميز
بجيوبها الكبرية و�أ�شكالها امل�ستوحاة من الف�ضاء ور�سومها امل�أخوذة من الفنون املعا�رصة.
وتزخر الت�صاميم التي تعك�س �أ�سلوب احلياة الع�رصية الأنيقة ت�شكيالت جريئة من الألوان
املنوعة مع مل�سات كال�سيكية من �ألوان االحمر والأزرق والأخ�رض والأ�صفر� ،إ�ضافة �إلى
الرمادي والأ�سود .وتت�ضمن ت�شكيالت ال�صبيان اجلاكيتات ذات الياقات الطويلة ،وقم�صان
البولو املعروفة ،والكنزات التي حتتوي على القبعات ،والبنطلونات املخملية ،واجلينزات،
والكنزات الريا�ضية ال�شتوية.

تشكيلة

خريــــــــــــــــف
				 وشتــــاء

توفر آخر صيحات الموضة

إعداد  :عهود حسن
مع اقرتاب مو�سم ال�شتاء البارد ،حان وقت
اقتناء �آخر مو�ضات مالب�س اخلريف وال�شتاء
لأطفالكم .وتزخر ت�شكيلة هذا املو�سم بكافة �أنواع
املالب�س ال�شتوية الأنيقة والإك�س�سوارات املرافقة
ب�ألوانها اجلذابة و�أ�شكالها اجلميلة ،من اللفحات التي
تعطي �شعوراً عارم ًا بالدفء �إلى الكنزات ال�صوفية
واجلاكيتات وغريها من املالب�س اخلا�صة باملو�سم
ال�شتوي املقبل.
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�أما بالن�سبة �إلى البنات ،فدائرة ال�ضوء
هذا املو�سم م�سلطة على مو�ضات حتفل
بالر�سوم الزاهية ذات الأل���وان الوردية
والأ�شكال التي تنا�سب خمتلف الأذواق
والأمزجة ،ف�ض ًال عن الأ�شكال الكال�سيكية
والأنيقة املتج�سدة يف �أن��واع عديدة من
الألب�سة مثل الف�ساتني ذات القطعة الواحدة
والف�ساتني الكال�سيكية املقلّمة التي تعطي
مظهراً ع�رصي ًا وريا�ضياً.
وم��ن بني �أك�ثر الت�شكيالت املف�ضلة
لهذا املو�سم جمموعة اجلاكيتات ال�صوفية
الريا�ضية بتنوعاتها العديدة التي تلبي
متطلبات �شباب ال��ع����صر� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى
ال�سرتات من ال�صوف املحبوك ب�ألوانها
املختلفة والتي طُ بع عليها ر�سومات جذابة
للحيوانات ،ف�ض ًال عن الألب�سة ال�شتوية
بت�صميماتها الع�رصية والتي ترتافق مع
الأحذية ال�سميكة التي تقي من برد ال�شتاء،
و�أخ�ي�راً ولي�س �آخ���راً الألب�سة ال�صوفية
املحبوكة ذات الطبقات املتعددة و�ألب�سة
الدنيم.
وتت�ضمن ت�شكيلة خريف و�شتاء 2014
م��ن "حمل الأطفال" ع�لام��ات جتارية
معروفة عاملي ًا مثل "يل كوبر" و"ديزين"
و"ماوي �أند �سنز" و"هيلو كيتي" و"باربي".
ولأنها م�ستوحاة من �آخر �صيحات املو�ضة
العاملية ،ف�إن الت�شكيلة حتتوي على كافة
ما يتطلع �إليه ه��ذا اجليل ،من الكنزات
ذات القبعات واجلينز والقبعات ال�شتوية
وغريها لل�صبيان� ،إلى الف�ساتني ال�شتوية
و�ألب�سة القما�ش �أو اجللد حلماية الأرجل
واجلاكيتات الرباقة والأنيقة للبنات.
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ومل�ساعدتكم على اختيار املالب�س املنا�سبة لأطفالكم و�صغاركم للمو�سم
ال�شتوي املقبل ،تقدم لكم �إليزابيث ماكهيل ،رئي�س �ش�ؤون امل�شرتين يف "حمل
الأطفال" ،بع�ض الن�صائح املفيدة يف هذا اخل�صو�ص:

• بح�سب �أح����وال الطق�س
وم�ستوى ال�برودة ،اختاروا طبقات
الألب�سة املنا�سبة لأطفالكم والتي
ميكن ارتدا�ؤها ونزعها ب�سهولة.
• اختاروا الألب�سة املريحة
وال��ر���س��وم��ات ال��ت��ي ت�ضفي مظهراً
ع�رصي ًا وجميالً ،وال ت�ت�رددوا يف
جتربة كافة الأن���واع والت�شكيالت
التي حتتوي على ت�صميمات خمتلفة
مثل الألب�سة املقلّمة وامل�صورة
وغريها من النماذج الأخ��رى التي
ُ�صممت خ�صي�ص ًا للمو�سم القادم.

• �ضعوا �إك�س�سوارات الألب�سة التي حتافظ على املظهر الأنيق.
• اختاروا الأل��وان الزاهية .يعترب الأبي�ض والأ�سود والرمادي �أل��وان ال�شتاء
الكال�سيكية ،لذا يف�ضل �أن تعملوا على مزجها بالألوان الزاهية واللم�سات املنوعة
للألب�سة اخلارجية هذا ال�شتاء .اللون الأحمر هو املو�ضة الدارجة لل�صبيان والبنات،
والألوان املعدنية �أي�ض ًا لها �شعبية بني ال�صغار هذا املو�سم.
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أخــبـار

"حديث الشامة"
حملة ضد السرطان
سلطان بن أحمد القاسمي
يفتتح معرض "مسارات "
برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،افتتح �سمو
ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي ،رئي�س جمل�س �إدارة مركز ال�شارقة
الإعالمي ،رئي�س م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم معر�ض "م�سارات:الطباعة
احلجرية للقرن التا�سع ع�رش -احلادي والع�رشين يف الهند وباك�ستان"
الذي ي�ستمر حتى  20من نوفمرب املقبل ،وي�ستعر�ض خاللها ت�أريخ هذا
الفن يف �شبه القارة الهندية وذلك يف قاعات متحف ال�شارقة للفنون.

3

�أطلقت جمعية "�أ�صدقاء مر�ضى ال�رسطان" و"نيڤيا
�صن" حملة اجتماعية م�شرتكة لتعريف العموم وخرباء
الرعاية ال�صحية بخ�صو�ص �رسطان اجللد� ،أحد �أكرث �أنواع ال�رسطان
انت�شاراً و�أقلها فهم ًا يف منطقة ال�رشق الأو�سط .وتهدف حملة
"حديث ال�شامة" ،التي حتظى بدعم وزارة ال�صحة� ،إلى توعية الأفراد
بخ�صو�ص مر�ض �رسطان اجللد و�سبل الوقاية منه وعالجه.

1
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- 1زائر ي�ستك�شف املعرو�ضات بعد االفتتاح
- 2من الي�سار :ه�شام املظلوم ومنال عطايا و د .بوال �سينجوبتا
وكاميال هاديت�شودري و�سموال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي
� - 3سموال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي يتجول يف �أنحاء
املعر�ض.
� - 4سموال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي يت�صفح �أحد الكتب
املعرو�ضة.

2

 - 1د .ف�ضيلة حممد �رشيف
- 2جمعية مر�ضى ال�رسطان ونيقيا �صن تطلقان حملة
حديث ال�شامة.
� - 3سعادة �أمرية بن كرم  -رئي�س جمعية مر�ضى ال�رسطان
 - 4اندريا�س هورنانغ ،مدير عام بايرزدورف ال�رشق
االو�سط و�شمال افريقيا

4
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خدمات
جولدز جيم اإلمارات
يفتتح النادي األول له في رأس الخيمة

إنتركونتيننتال أبوظبي
يطلق نادي شاطئ "بايشور"

�أعلن فندق �إنرتكونتيننتال �أبوظبي عن
�إطالق نادي �شاطئ " Bayshoreباي�شور"،
�أك�ثر �شواطئ �أبوظبي خ�صو�صية ورفاهية
لال�سرتخاء والتمتع.
ويقع نادي �شاطئ "باي�شور" يف منطقة
مر�سى �إنرتكونتيننتال �أبوظبي املميز ،حيث
يبعد م�سافة  5دقائق فقط عن الكورني�ش.
ومن املتوقع �أن ي�صبح نادي �شاطئ "باي�شور"
وما يت�ضمنه من نادي �صحي �أكرث الوجهات
املرغوبة وال�شهرية يف �أبوظبي .وجتمع الوجهة
اجلديدة بني �أف�ضل مرافق اال�سرتخاء والرتفيه
وال�صحة على امتداد  300مرت من ال�شاطئ
ذي الرمال الطبيعية اخلالبة ،بالإ�ضافة �إلى
جاكوزي كبري يف الهواء الطلق وحمام �سباحة
كبري و�آخ��ر مظلل خا�ص بالأطفال ومنطقة
�ألعاب للزوار ال�صغار �إلى جانب �أرقى مرافق
ال�صحة والريا�ضة ونادي �صحي يومي ومطعم
خا�ص.

افتتح جولدز جيم� ،أكرب �سل�سلة نوادٍ �صحية على
م�ستوى العامل وع�ضو جمموعة الأهلي القاب�ضة
ب��الإم��ارات العربية املتحدة ،فرعه الأول لأن�شطة
اللياقة البدنية بر�أ�س اخليمة وذلك خالل حفل افتتاح
�أقيم م�ؤخراً مبيناء العرب .و�شهد حفل الإفتتاح ح�ضور
كل من �سمو ال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي ،واملدير
التنفيذي ملجموعة الأهلي القاب�ضة ال�سيد �سامل
خما�س ورئي�س العمليات بجولدز جيم ال�سيد نيت�ش
�سيربان ،بالإ�ضافة الى حممد الطري ،املدير التنفيذي
للعمليات يف "ر�أ�س اخليمة العقارية" وحليمة حممد
الظنحاين ،مدير �إدارة الت�سويق واملبيعات بالإنابة يف
"ر�أ�س اخليمة العقارية".
ميتد املرفق اجلديد على م�ساحة �أ�سا�سية قدرها
 7500قدم مربع مبجمع الأعمال البحرية مبيناء
العرب يف ر�أ�س اخليمة كما يعترب النادي الرابع ع�رش
�ضمن �سل�سلة ن��وادي جولدز جيم ال�صحية ونوادي
اللياقة البدنية على م�ستوى الإمارات العربية املتحدة.

افتتاح مركزين تدريبيين
لألطفال في أبوظبي

إبرهارد آند كو

تتألق في فيلم

عالمي عن الحرب العالمية األولى
مت اختيار �إحدى �ساعات �إبرهارد التي اختريت رمزا للزمن يف الفيلم
الذي يظهر هذه احلقبة التاريخية من منظور جديد كليا مبنا�سبة مرور 100
عام على احلرب العاملية الأولى.
على مدى �أكرث من قرن كانت �ساعات �إبرهارد �آند كو رمزا للتطور
الب�رشي ت�صحبنا خالل �أه��م الأح��داث التي منر بها �إل��ى جانب حياتنا
اليومية .ولهذا ال�سبب وقع االختيار على واحدة من �ساعات الدار ال�سوي�رسية
لتمثيل احلقبة التاريخية للحرب العاملية الأولى وظهرت يف فيلم "ليوناردو
تبريي" ( Fango e Gloria – La Grande Guerraالطني واملجد
– احلرب العاملية الأولى) .بد�أ ت�صوير الفيلم يف نهاية مايو وهو فيلم عن
الأماكن والق�ص�ص و�شهادات العيان عن الوجهة الإيطالية للحرب العاملية
الأولى مبنا�سبة مرور  100عام عليها.
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�شهدت �أبوظبي افتتاح مركزين جديدين يوفران للأطفال �أ�ساليب ممتعة للتعليم والتدريب من خالل تطوير قدراتهم الذهنية والفكرية والبدنية
والإبداعية.
ويعتمد مركزا " ليتل وورلد دي�سكفري" و"ذا ليتل جيم"
اللذان افتتحا �أبوابهما م�ؤخراً يف �أبوظبي ،على �أ�سلوب
متميز يجمع ما بني التعليم والرتفيه ،ويقدم فر�ص تطوير
ال�صحة البدنية للأطفال يف العا�صمة ،من خالل الفعاليات
املتنوعة التي يوفرها املركزان والتي تعمل على �إطالق
خميلة ال�صغار وحتفزهم على ممار�سة الأن�شطة املتنوعة.
ومن خالل اعتماد �أ�سلوب فريد ومتميز عن جميع
املراكز الأخرى يف �أبوظبي ،ف�إن هذين املركزين يوفران
لكافة ال�صغار (ومنهم ذوي االحتياجات اخلا�صة) ،فر�صة
للتعبري عن �أنف�سهم والإبداع والتعلم والتطور وق�ضاء �أوقات
ممتعة �ضمن بيئة �آمنة .كما �أن جميع التجهيزات املوجودة
يف املركزين ،وامل�ستوردة من �أمريكا ال�شمالية ،متوافقة مع
�أعلى معايري ال�سالمة العاملية.
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إنطالق "مهرجان مذاق أبوظبي"

وداعًا لمزيل األظافر!
�أعلنت ما�ضي �إنرتنا�شيونال ،املوزع الرائد للعالمات التجارية العاملية املرموقة يف
قطاع منتجات التجميل االحرتافية يف ال�رشق الأو�سط ،عن ثورة جديدة يف عامل العناية
بالإظافر من خالل طرح طالء الأظافر "نوفا نيلز" يف الإمارات – املنتجات الأولى من
نوعها من طالء الأظافر الآمن والقابل لإزالته باملاء.
طالء مميزاً ميكن �إزالته باملاء
توفر
فالعالمة املبتكرة للعناية بالأظافر ،نوفا نيلز،
ً
دون احلاجة �إلى مزيالت الأ�سيتون ،وتتوفر بت�شكيلة رائعة من  24درجة لونية جميلة،
وهي خالية من مادة البارابني لتكون �آمنة متام ًا لل�سيدات وحتى الأطفال.

ينطلق "مهرجان مذاق �أبوظبي" هذا العام يف العا�صمة
الإم��ارت��ي��ة ي��وم  6نوفمرب املقبل لي�ستقطب االّالف من
جماهريه املرموقة من خمتلف �أنحاء الإمارات ودول اخلليج،
ابتداء من
وي�أتي املهرجان لأول مرة يف جزيرة يا�س �أبوظبي
ً
 8 - 6نوفمرب .2014
ويقدم املهرجان باقة وا�سعة من الأطعمة وامل�رشوبات
ذات املذاقات العاملية املف�ضلة ،بالإ�ضافة �إلى مهرجان
مو�سيقي حافل وكذلك فر�صة لقاء نخبة من م�شاهري الطهاة
و�أكرث من خم�سني من العار�ضني املتميزين ،وذلك يف ميدان
دو بجزيرة يا�س ملدة ثالثة �أي��ام مليئة ب�أ�شهى الأطباق
والأن�شطة جلميع �أفراد الأ�رسة .و َيعد املهرجان ،الذي تقوم
"توريت ميديا" برعايته ،بتقدمي الإثارة والت�سلية لالّالف من
ال��زوار .ومن املطاعم امل�شاركة مطعم �أنغار� ،أفا�سا ،كافيه
دالزا�س ،كارلوت�شيوز ،كات�ش ،ماكغيتيدانز ،نودل بوك�س،
تركواز� ،أ�شنا ،فيال تو�سكانا ،و بلو غريل.

العرض الترويجي " تذوق واحلم"
"دابر أمال الذهبي"
تعكف �رشكة "دابر �إنرتنا�شيونال" على توظيف خربتها الطويلة
املمتدة لأكرث من قرن من الزمن يف جمال العناية بال�شعر ،لتطوير
م�صممة خ�صي�ص ًا للق�ضاء على �أهم م�شاكل ال�شعر التي تعاين
منتجات
ّ
منها ال�سيدات يف العامل العربي .ومن �أهمها "زيت ال�شعر دابر �أمال
الغنية بخال�صة
الفعالة
يتميز برتكيبة من
ّ
املن�شطات ّ
ّ
الذهبي" الذي ّ
الأمال واحلناء واللوز .وتف�صيالً ،ت�ساعد ع�شبة الأمال ،وهي عبارة عن
مانع لأنزمي �5-ألفا ريدوكتاز ،يف تقوية ال�شعر وحتفيز منوه الطبيعي،
بينما تعمل احلناء ب�صفة بل�سم طبيعي لتعزيز كثافة ونعومة ال�شعر من
اجلذور حتى الأطراف وحمايته من ال�شيب املبكر� .أما زيت اللوز ،فهو
املغذية �إلى عمق فروة الر�أ�س ملنح ال�شعر اجلاف
يتيح دخول املواد
ّ
الرطوبة ال�رضورية.
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"تذوق واحلم" ،امل�ستمرة لغاية
حتتفي "جمموعة �إعمار لل�ضيافة" مبدى غنى وتنوع خيارات امل�أكوالت يف دبي من خالل �إطالق حملة ّ
� 31أكتوبر اجلاري .ويتيح هذا العر�ض املميز للذواقة فر�صة ا�ستثنائية ال�ستك�شاف خمتلف النكهات التي حتفل بها مطاعم املجموعة البالغ
عددها �أكرث من  37مطعم ًا ومقهى ،والتي ت�شتهر برقي �أجوائها وجودة م�أكوالتها.
"تذوق واحلم" ،ال يتوجب على الزوار �سوى الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باحلملة على الرابط www.
ولال�ستفادة من عر�ض ّ
 ،dineanddream.comللح�صول على ح�سومات
بقيمة  20%على فواتريهم النهائية .كما يدخل ال�ضيوف
يف �سحب �أ�سبوعي للفوز بجوائز ت�شمل �إقامة ل�شخ�صني
خالل عطلة نهاية الأ�سبوع مع وجبة �إفطار ح�رصية،
واحل�صول على "بطاقة هدايا �إعمار" بقيمة  350درهم ًا
�إماراتياً ،وميكنهم �أي�ض ًا م�ضاعفة فر�ص الربح مع كل
 50درهم �إماراتي يتم �إنفاقها.
وت�ضم مرافق "�إعمار" امل�شاركة يف العر�ض :فندق
"العنوان و�سط مدينة دبي" ،و"العنوان دبي مول"،
و"العنوان مونتجمري دبي" ،و"العنوان مر�سى دبي"،
و"ذي باال�س و�سط دبي" ،و"فيدا و�سط مدينة دبي"،
و"نادي دبي للبولو والفرو�سية" ،و"نادي مر�سى دبي
لليخوت" ،ونادي املرابع العربية للجولف".
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أسئلة مشروعة

الب�رشية يف هذا العامل ..ويف املرحلة الزمنية التي نعي�شها تكاد تكون �أ�شبه بذلك الطفل
املحلية وهو حما�رص بني حائط َ�صلْب يل�صق به ظهره..
الذي ن�رشت �صورته يف ال�صحف
ّ
و�أنياب من ِْر جائع ينظر �إليه بلهفة اجلائع وا�ستمتاع املفرت�س قبل �أن يلتهمه..
أيام ثقيلة مليئة باحلكايات وال�صور وامل�شاهد وامل�سامع ..باحلقائق
نحن حما�رصون ب� ٍ
واخلياالت..بالواقع واحللم..جتعل الب�رش يف حالة من القلق حتى وهم يبت�سمون ..والتوتر
حتى وهم ي�ضحكون ..والأمل حتى وهم يفرحون  ...والف�شل حتى وهم ينجحون ...كيف ال
والالجئون الهاربون من الق�صا�ص الظامل يف ازدياد ،بينما نرى تب�شيع اجلمال ،وتدمري
البناء ،ون�رش اخلوف والهلع ..هواي ٌة يكرث امل�شغوفون بها( ..حتى �أمام الكامريات اخلفية)
والتعمد يف ا�ستخدام �أب�شع و�سائل القتل ت�صدم الإن�سانية.
يقولون علينا اقتنا�ص اللحظة املفرحة ،وما علينا من القادم ..ن�ؤمن ب�أن الغيب بيده
�سبحانه ،وقد ينقلب احلال على �صفحات م�ضيئة يف كتاب الب�رشية على املدى القريب� ..أو
البعيد ..ولكن املرء ال ي�ستطيع �أن يعزل نف�سه عن �أ�سئلة امل�ستقبل ..ماذا بعد؟ �إلى متى �سنظل
على هذه احلال؟ ..وهي �أ�سئلة م�رشوعة �إذا �أوكلناها �إلى م�شيئة اخلالق ..خالق الب�رشية،
والعامل مبا حدث ويحدث و�سيحدث ..لأننا – كب�رش -نروم �إلى اال�ستقرار والأمان واحلب
وال�سالم يف ظل كون خلقه اهلل لتعمريه ال لتدمريه..
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