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االستثمار في المستقبل
"من أجل بناء إنسان لعالم إنساني"

ال�رصاعات  جحيم  من  الهاربني  الالجئني  يحا�رص  الذي  الواقع  من  م��راأى  على  كلنا 
الدموية التي مل ُتبِق لقيم الرتاحم واملودة مكانًا يف العالقات بني الب�رص. 

عالقة  ال  موؤ�سفة  الأحداث  ثمنًا  واأمنهم  ا�ستقرارهم  يدفعون  ورجااًل،  ون�ساء  اأطفااًل  اإن 
لهم بها �سوى رغبتهم يف اأن ميار�سوا حريتهم املوهوبة لهم من اهلل �سبحانه...واأن مت�سي 
اأو  اأو دينية  اأ�س�س طائفية  اأو تفرقة على  �سعور بظلم  الطبيعي من دون  اإطارها  اأيامهم يف 
عرقية وخالفه...هوؤالء خرجوا يحملون اأملًا يعت�رص قلوبهم وهمومًا تقتات اأفكارهم 
متطلعني للعودة اإلى وطٍن يحتاج اإعادة بناء وتاأ�سي�س لبنى حتتية، دمرتهم 

االأحقاد والرغبات الالحمدودة يف االنتقام...
اإن على موؤ�س�سات العامل بكل اأ�سكالها واأنواعها ...�سيا�سية و�سحية 
واجتماعية واقت�سادية اأن تعمل الإنهاء معاناة الالجئني، واأن ت�سع 
يدها على خريطة واحدة للمعونات، وتدفع بعجلة تلبية االحتياجات 

املعي�سية االأ�سا�سية التي حتفظ على االإن�سان حياته. 
واإذا كانت هذه االحتياجات لها عالقة يف اإنقاذ احلا�رص وحل 
م�ساكل اآنية، اإال اأن امل�ستقبل ال يجب اأن يغيب عن خمططات االإنقاذ 
بالعافية  يتمتع  اإن�سان  �سوى  امل�ستقبل  ذلك...وما  بعد  واحلماية 
اجل�سدية والفكرية والوجدانية ...وال يتاأتى ذلك بتوفري الغذاء والك�ساء 

واأماكن ال�سكن، فح�سب.
اأن يجعله هدفًا  فالتعليم يظل حمور االحتياجات التي يجدر بكل العامل 
النتزاع الالجئني من االأطفال من اأمية حمدقة بهم ...اأمية العلم واأمية القيم...فالتعليم 
ميد االإن�سان باالتزان الفكري والنف�سي، وبالرثاء املعريف والعلمي..وبني االتزان والرثاء نبني 
اأفراد  اإلى  االأطفال  هوؤالء  حتيل  قد  التي  احلروب  اآثار  م�ستنقع  من  للم�ستقبل..ننقذه  اإن�سانًا 
غا�سبني حاقدين...راغبني يف االنتقام من كل �سيء...ال اإلى اأفراد م�ساركني يف تعزيز وجود 

ال�سالم واملحبة يف العامل...
باالأمان  ال�سعور  مع  ممكنًا  االأخ��رى  االحتياجات  حتقيق  �سيكون  والتعليم  بالرتبية 
اأي�سًا.  ممكنًا  االحتياجات  حتقيق  �سيكون  دونهما  ...وم��ن  والواقع  النف�س  مع  والت�سالح 

بح�سور كل امل�ساعر واالأفكار ال�سلبية التي لن يقف �سدها �سوى التعليم. 
وذويهم  ال�سغار  هوؤالء  مع  للوقوف  العاملية  االإمكانات  ح�سد  يف  جهودنا  نوجه  لذلك 
اإن�سان  �سيء منها...ككل  اإلى  اأوقاتهم  التي يحتاجون يف كل حلظة من  ولتكثيف اخلدمات 

يعي�س يف مظلة اخلدمات التي توجه لتدعم حياته وم�سوؤولياته يف هذا الكون الف�سيح..
وياأتي موؤمتر "اال�ستثمار يف امل�ستقبل" الذي يعقد يف ال�سارقة، الأول مرة على م�ستوى 
اآثار  كل  من  الالجئني  حماية  اأجل  من  اجلهود  لهذه  دعمًا  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رصق 
احلروب واغرتابهم يف االأر�س...مع الرتكيز على اأهمية تعليم االأطفال وتوفري كل م�ستلزمات 

التعليم من موارد ب�رصية واإمكانات اأخرى لنبني اإن�سانًا للعامل االإن�ساين.. 

رئي�س التحرير

الزمن بطيء جدا لمن ينتظر...
سريع جدًا لمن يخشى..
طويل جدًا لمن يتألم..

قصير جدًا لمن يحتفل..
لكنه األبدية لمن يحب..

وليم �سك�سبري 
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اجلمعية  م�سوؤويل  من  وع���دداً  ال�رصطان 
هناك.

بن  اأم���رية  ���س��ع��ادة  االتفاقية  ووق���ع 
والع�سو  االأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ك���رم، 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جل��م��ع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س 
وتفتح  كاول،  �سايل  وال�سفرية  ال�رصطان، 
ال�رصاكة  من  جديدة  اآفاقًا  االتفاقية  هذه 
وخ�سو�سًا  اجلمعيتني،  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
اأ�سدقاء  جمعية  بح�سول  يتعلق  ما  يف 
تنظيم  ترخي�س  على  ال�رصطان  مر�سى 
 Relay For  - للحياة  "نتابع  فعالية 
اجلمعية  تنظمها  التي  العاملية   "Life
يف  بلداً  ع�رصين  يف  لل�رصطان  االأمريكية 
االتفاقية  ومبوجب  العامل،  اأرجاء  خمتلف 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  �ستكون 
هي الدولة االأولى التي ت�ست�سيف الفعالية 

للمرة االأولى يف منطقة ال�رصق االأو�سط.
االتفاقية  ه��ذه  توقيع  على  وتعليقًا 
بنت  جواهر  ال�سيخة   �سمو  قالت  الهامة، 
اأ�سهد  اليوم باأن  "فخورة  القا�سمي:  حممد  
اجلمعية  مع  ا�سرتاتيجية  �رصاكة  بداية 
االأمريكية لل�رصطان، فنحن نت�سارك الكثري 
اجلمعية  ه��ذه  م��ع  واالأه����داف  القيم  م��ن 
للدعم  روؤي��ت��ن��ا  يف  خ�سو�سًا  العريقة، 
م�ساعدة  يف  ودورهما  الالزمني  والتوعية 
حمنة  على  التغلب  يف  وذويهم  املر�سى 

ال�رصطان".
هذه  خ��الل  م��ن  "ن�سعى  واأ���س��اف��ت: 
االت��ف��اق��ي��ة اإل���ى ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات بني 
العديد  يف  جهودهما  وتوحيد  اجلمعيتني، 
جتربة  ون��ق��ل  امل�سرتكة،  امل��ج��االت  م��ن 
وتو�سيع  منطقتنا،  اإلى  الناجحة  اجلمعية 
من  نحدثه  الذي  واالأثر  العاملي  ح�سورنا 

خالل دعم مر�سى ال�رصطان وذويهم".
القا�سمي  ج��واه��ر  ال�سيخة  واأك����دت 
اآدمز  وكاري  كاول  ال�سفرية  لقائها  خالل 
الر�سمية  اجل��ه��ود  تكثيف  ����رصورة  على 
اأجمع  العامل  م�ستوى  على  واملجتمعية 
�سيا�سات  واإي��ج��اد  ال�����رصط��ان،  ملواجهة 
املر�س،  ملكافحة  موحدة  وا�سرتاتيجيات 
خمتلف  بني  امل�سرتك  العمل  اإل��ى  ودع��ت 
واملحلية  الدولية  والهيئات  املنظمات 

جواهــــر القاسمـــــي
تشهـــــد توقـــــيع اتفاقيــــــة تعـــــــاون 

ال�سارقة،  ال�سمو حاكم  �سهدت قرينة �ساحب 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، الرئي�س 
ال�رصطان،  مر�سى  اأ�سدقاء  جلمعية  املوؤ�س�س 
ال�رصطان  ملكافحة  ال���دويل  االحت���اد  �سفرية 
االحت��اد  و�سفرية  لل�رصطان،  العاملي  لالإعالن 
االأطفال  ل�رصطانات  ال�رصطان  ملكافحة  الدويل 
يف نيويورك توقيع اتفاقية التعاون االأولى بني 
واجلمعية  ال�رصطان  مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية 

االأمريكية لل�رصطان.
بها  قامت  التي  ال��زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مقراً  نيويورك  من  تتخذ  والتي  للجمعية  �سموها 
مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  ممثلو  يرافقها  لها، 
كاول  �سايل  ال�سفرية  خاللها  والتقت  ال�رصطان، 
العاملية  ال�سحة  ل�سوؤون  للرئي�س  االأعلى  النائب 
ادمر  وكاري  لل�رصطان،  االأمريكية  اجلمعية  يف 
ملكافحة  ال���دويل  ل��الحت��اد  التنفيذي  الرئي�س 

و تلتقي السفيرة سالي كاول وكاري ادمز

جواهر القاسمي تشهد توقيع االتفاقية في نيويورك

ال�رصطان  مر�سى  ج��ان��ب  اإل��ى  للوقوف 
من  م�ساحة  توفري  اأهمية  على  م�سددة 
وعائالتهم  للمر�سى  واالإيجابية  االأم��ل 
لهم  يبنبغي  الذي  بال�سكل  احلياة  ملتابعة 
اأن يكونوا عليه ، وقالت: "اإن ما ميثله هذا 
واملجتمع،  االأف��راد  على  خطورة  من  الداء 
اأمر  الباهظة  عالجه  تكاليف  عن  ف�ساًل 
خمتلف  م��ن  وت��ظ��اف��راً  ت��ع��اون��ًا  يتطلب 
اجلهات اأفراداً وموؤ�س�سات، حيث اإن مر�س 
ال�رصطان مل يعد م�سكلة امل�سابني وحدهم، 
منه  جعلت  به  االإ�سابة  ن�سب  وارت��ف��اع 
ق�سية  جمتمعية ُتوجب على اجلميع حتمل 
وم�ساعدة  ملكافحته  االإن�سانية  امل�سوؤولية 

من اأ�سيبوا به والتوعية للوقاية منه".
حدثًا  للحياة"  "نتابع  فعالية  تعد 
الكثريين،  حياة  تغيري  يف  ي�ساهم  مميزاً 
حيث مينح الفر�سة للمجتمعات يف جميع 
اأرجاء العامل لالحتفاء بحياة اأولئك الذين 
حاربوا ال�رصطان، وتذكر االأ�سخا�س الذين 
وعي  وت�سكيل  املر�س  هذا  نتيجة  توفوا 
املبكر  الك�سف  ب�رصورة  عاملي  جمتمعي 
امل�سببات  واأه��م  ال�رصطان  اأم��را���س  عن 
ل��ل��م��ر���س، وي�����س��ارك يف ه���ذه امل��ب��ادرة 
4 ماليني  م��ن  اأك���رث  ال��ف��ري��دة  ال��ع��امل��ي��ة 
العامل،  20 بلداً حول  اأكرث من  �سخ�س من 
حيث ي�سهمون يف جمع التربعات الالزمة 

لربامج التوعية التي حتفظ اأرواح الكثريين 
التربعات يف دعم  العامل، كما ت�سهم  حول 
رحلتهم يف  وذويهم يف  ال�رصطان  مر�سى 

مواجهة هذا املر�س. 
تتويجًا  االإتفاقية  هذه  توقيع  وياأتي 
لروؤية طويلة االأمد للتعاون بني اجلمعيتني، 
مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  من  وفد  زار  حني 
اجلمعية  االآن  من  عامني  قبل  ال�رصطان 
ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  لل�رصطان  االأم��ري��ك��ي��ة 
ال��دويل  االحت���اد  يقيمه  ال��ذي  لل�رصطان 
اطلع  مونرتيال،  يف  ال�رصطان  ملكافحة 
مبادرة  على  االأول��ى  للمرة  الوفد  خاللها 

وفعالية "نتابع للحياة".
�سمو  قامت  االإتفاقية،  توقيع  وعقب 
ممثلو  يرافقها  القا�سمي  جواهر  ال�سيخة 
بزيارة  ال�رصطان  مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية 
ملهمة  من�ساأة  وهو  االأمل"،  "بيت  موقع 
يف  لل�رصطان  االأمريكية  اجلمعية  اأقامتها 
اأرج��اء  خمتلف  يف  موقعًا   31 من  اأك��رث 
ويطلق  االأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
االأمل"  "بيت  يف  ال�رصطان  مر�سى  على 
ولذويهم  لهم  وميكن  "ال�سيوف"،  ا�سم 
اال�سرتخاء يف بيئة هادئة وحميمية ت�سبه 
املنزل، دون اأي قلق على تكاليف العالج، 
حماطني باالأمل والعون وامل�ساعدة للتغلب 

على هذا املر�س.

جواهر القاسمي خالل االجتماع في الجمعية األمريكية للسرطان في 
نيويورك
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وفد من المجلس األعلى 
لشؤون األسرة  في زيارة 

لمملكة البحرين

يف اإطار االنفتاح  على التجارب االيجابية يف اإثراء العمل ال�سبابي 
زار وفد من املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�رصة بال�سارقة، مكون من ال�سيد 
عبد العزيز النومان ع�سو جمل�س اإدارة مراكز النا�سئة، وال�سيخة عائ�سة 
واالأ�ستاذة رمي عبد  ال�سارقة،  فتيات  �سجايا  مدير  القا�سمي  بنت خالد 
العامة  املوؤ�س�سة  باالإنابة؛  االأطفال  مراكز  اإدارة  مدير  كرم  بن  الرحيم 

لل�سباب والريا�سة مبملكة البحرين.
تاأتي هذه الزيارة بهدف فتح اآفاق التعاون املثمر بني املوؤ�س�ستني 
ال�سبابي يف  العمل  اإثراء  ت�ساهم يف  برامج وفعاليات  تنفيذ  يف جمال 
البلدين، خا�سة اأن هذه املوؤ�س�سات تعمل على تطوير خمرجات احلركة 
اإيجابيًا بناًء من خالل  ال�سبابية والنا�سئة، وتوجه هذه الفئة توجيهًا 

توفري الفر�س والربامج الداعمة لهم .
رئي�س   - اجل��ودر  حممد  ه�سام  ال�سيد  �سعادة  الوفد  التقى  حيث 
املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة- والذي بدوره اأطلعهم على جتربة 
املوؤ�س�سة يف رعاية النا�سئة وال�سباب والفتيات وما تقدمه من برامج 
تقوم على تدريب وتنمية مواهب تلك الفئة ب�سورة �سحيحة وتهيئهم 
التي  التقليدية  غري  االبتكارية  الربامج  اإلى  باالإ�سافة  العمل،  ل�سوق 

تعمل على اإ�رصاك ال�سباب يف اختيار ما يتنا�سب مع متطلباتهم.

مبنى بتكلفة نصف مليار درهم 

دبي  يف  للتكنولوجيا  احلكومية  رو�س�سرت  جامعة  ت�ستعد 
اآالف طالب وطالبة قريبًا  الإن�ساء مبنى جديد لها يت�سع الأربعة 
اإجنازه يف غ�سون ثالث  يتم  �سوف  بتكلفة ن�سف مليار درهم، 

�سنوات.
املقبل،  العام  حيويني  تخ�س�سني  اجلامعة  تطرح  و�سوف 
وهما ماج�ستري يف املدن الذكية، وبرنامج بكالوريو�س "متويل" 

الذي يركز على التمويل اال�سالمي.
وبلغ عدد التخ�س�سات التي طرحتها اجلامعة العام الدرا�سي 
املعلومات  امن  بكالوريو�س  وهي   تخ�س�سات،  ثالثة  املا�سي 

الرقمية، واأنظمة ال�سبكات واإدارتها، واالأعمال الدولية.  
و�سهد ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان، رئي�س جامعة رو�س�سرت 
من  االأول  الفوج  تخريج  حفل  دبي  يف  للتكنولوجيا  احلكومية 
حملة درجة البكالوريو�س البالغ عددهم 26 طالبًا وطالبة يف 

حفل اأقيم يف فندق انرتكونتينال يف دبي.
خالد بن زايد بن صقر يلقي كلمته 

صورة جماعية للوفد مع 
مسؤولي المؤسسة

"فن"
تختتم فعاليات "فن - تاستيك"

تعزيز  يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سة  فن،  اختتمت 
بدولة  والنا�سئة  لالأطفال  االإع��الم��ي  الفن  ودع��م 
االإمارات العربية املتحدة، فعاليات "فن - تا�ستيك" 
وا�ستهدفت الفئات العمرية من 10 وحتى 18 عامًا، 
االأف��الم  �سناعة  يف  االأ�سا�سية  امل��ه��ارات  ملنحهم 

والنقد ال�سينمائي.  
اإم��ارة  يف  ال�سباب  م�ساعدة  اإل��ى  "فن"  وت�سعى 
ال�سارقة ودولة االإمارات على تطوير مهاراتهم بهدف 
اإيجاد جيل جديد من الفنانني واملهنيني املبدعني يف 
خمتلف اأ�سكال االإعالم الب�رصي والفنون االإعالمية. 

ويف تعليق لها على هذه الفعالية، قالت ال�سيخة 
فن:  موؤ�س�سة  مدير  القا�سمي،  اهلل  عبد  بنت  جواهر 
اأهم  من  ال�سباب  اإبداعات  رعاية  على  العمل  "يعترب 
اال�ستثمارات التي ميكن الأي جمتمع القيام بها، وهذا 
ال�سيفي  املخيم  وميثل  فن.  به  تقوم  ما  بالتحديد 
فر�سة رائعة للعقول ال�سابة واملبدعة لتن�سج وتنمو. 
ال�سباب  هوؤالء  مواهب  �سقل  يف  ن�ساهم  وي�سعدنااأن 
   . املوهوبني، واأن نرقى باإبداعاتهم اإلى اآفاق بعيدة"

نادي سيدات الشارقة 
يوقع مذكرة تفاهم 

�رصكة  مع  تفاهم  مذكرة  ال�سارقة  �سيدات  ن��ادي  وق��ع 
تعزيز  بهدف  نا�سونال(  )اأ�سباغ  الوطنية  االأ�سباغ  م�سانع 
التعاون بينهما، يف جوانب خمتلفة ت�سمل رعاية الفعاليات، 
من  اال�ستفادة  جانب  اإل��ى  الع�سوية،  يف  خ�سومات  ومنح 

خربات كل طرف يف الرتويج خلدمات الطرف االآخر.
ومت توقيع مذكرة التفاهم من قبل: بدرية اآل علي، رئي�س 
ونهى  ال�سارقة،  �سيدات  بنادي  املوؤ�س�سي  االت�سال  ق�سم 
الوطنية.  االأ�سباغ  م�سانع  ب�رصكة  التطوير  مدير  ال�سايغ، 
ال�سارقة، وجاء توقيعها  �سيدات  التوقيع يف مقر نادي  جرى 
عدة  منذ  اجلانبني  بني  تربط  التي  ال�رصاكة  لعالقة  تتويجًا 
�سنوات، يف اإطار تعاون النادي مع ال�رصكات الوطنية العاملة 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
بدرية آل علي، ونهى الصايغ خالل توقيع مذكرة 

التفاهم في المقر الرئيس لنادي سيدات الشارقه.

منح المشاركين شهادات التقدير في 
نهاية الفعالية 
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مدير جامعة الشارقة يبحث تعزيز 
التعاون مع وفد جائزة الشيخة 

شمسة بنت ســهيل

مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستقبل 
اأمناء جائزة  رئي�سة جمل�س  غبا�س  موزة  الدكتورة  ال�سارقة  جامعة 

�سم�سة بنت �سهيل للن�ساء املبدعات.
 ا�ستهل الدكتور حميد جمول النعيمي اللقاء با�ستعرا�س االآفاق 
ال�سارقة بالعمل عليها مع بداية عامها  العاملية التي بداأت جامعة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  اجلديد  االأكادميي 
ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
اخلم�سية  االإ�سرتاتيجية  باخلطة  واملتمثلة  ال�سارقة،  جامعة  ورئي�س 
املطعمة بعلوم وخربات املتخ�س�سني العامليني وعدد من اجلامعات 
مع  تتعاون  التي  تلك  وخا�سة  العاملية  العلمية  واملراكز  واملعاهد 
موقعة  وعلمي  اأكادميي  تعاون  اتفاقيات  مبوجب  ال�سارقة  جامعة 
ال�سمو  ب�ساحب  غبا�س  موزة  الدكتورة  اأ�سادت  جانبها  من  �سابقا، 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  الدكتور  ال�سيخ 
باأن  قالت  والذي  ال�سارقة  جامعة  ورئي�س  ال�سارقة  حاكم  االأعلى 
�سموه اأخذ على عاتقه بناء املواطن واالهتمام به يف جميع مراحل 
حياته، طفولته ون�ساأته و�سبابه وبقية حياته، وذلك من خالل توفري 
ومتابعة  مرحلة  لكل  الالزمة  والب�رصية  املادية  االمكانات  كافة 

�سموه ال�سخ�سية لكل ما يهم اأو يحتاجه االن�سان.

شعراء على صهوة اإلبداع

ال�سعبي  لل�سعر  ال�سارقة  مركز  نظم 
بدائرة   الثقافية  ال�سوؤون  الإدارة  التابع 
الثقافة واالإعالم يف ال�سارقة  بالتعاون مع 
اأم�سية �سعرية حتت  املركز الثقايف بالذيد، 
عنوان "�سعراء على �سهوة االإبداع" مب�رصح 

املركز الثقايف بالذيد. 
حمد  ال�ساعر  ال�سعرية  االأم�سية  ق��ّدم 
ال�سعراء  من  جمموعة  واأحياها  اليحيائي، 
عبيد  م�سعود،  ب��ن  ط��الل  وه��م  ال�سباب، 
حممدي،  بن  عبدالرزاق  ال�ساعر،  اإبراهيم 
تغّنى  العوي�س.  �سلطان  العوي�س،  اأحمد 
و�سيوخها،  االإمارات  بدولة  بدايًة  ال�سعراء 
منها  فكان  وتنّوعت  االأ�سعار  تعددت  ثم 

الرتحيبية، واالجتماعية، والغزلية. 
اأعيان املنطقة  ح�رص االأم�سية عدد من 
وه��واة  حمبي  م��ن  وجم��م��وع��ة  الو�سطى، 

  الشعراء خالل األمسية الشعريةال�سعر. 

خالل لقاء د موزة غباش بمدير الجامعة

 ملتقى اإلبداع الثاني 
في عجمان

البلدية  دائرة  قطاعات  خمتلف  من  وموظفة  موظف   100 �سارك 
ملوظفي  الثاين  االإب��داع��ي  امللتقى  بفعاليات  بعجمان  والتخطيط 
بتنظيم من  بفندق رمادا عجمان  بقاعة ماج�ستيك  والذي عقد  الدائرة 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  بدائرة  الوظيفي  والتطوير  التدريب   ق�سم  
بالتعاون مع االأكادميية العاملية للتدريب والتطوير واالإ�ست�سارات<  

املعتمد  العو�سي  اخلالق  عبد  يو�سف  املدرب  امللتقى  يف  وحتدث 
من  االأكادميية العاملية للتدريب والتطوير واال�ست�سارات  لدى الدائرة  
امل�ساركني  اإل��ى  بالتعرف  ا�ستهل  ال��ذي  امللتقى  خ��الل  واأ�ستعر�س 
وتوزيعهم على جمموعات عمل وحتديد اأ�سماء كل جمموعة م�ستفي�سا 
اأول من�سة تفاعلية توفر  واأ�سكاله باعتباره  االإبداع  يف �رصح  مفهوم 
املبدعني ملناق�سة موا�سيع  باقي  واللقاء مع  للتعارف  للمبدع فر�سة 

تتعلق باالإبداع و تبادل اخلربات فيما بينهم.
 خالل الفعاليات امل�ساحبة للملتقى  قدم كل موظف يف املجموعات 
االأ�سئلة احلوارية  العديد من  منجزاته املنفذة يف موقع عمله وطرحت 
اإبداعه حيث القت هذه  املختلفة، وقدم كل م�سارك عر�سا موجزا عن 

االإبداعات الرتحيب واالإعجاب واالحرتام من امل�ساركني كافة.

مبادرة زراعية
 "تطوعنا نماء وانتماء" 

البلدية  بدائرة  العامة  واحلدائق  الزراعة  اإدارة  اأطلقت 
"تطوعنا  �سعار  والتخطيط بعجمان  مبادرة جمتمعية حتت 
االجتماعية   ال�سوؤون  وزارة  مكتب  مب�ساركة  وانتماء"  مناء 
بعجمان وبالتعاون مع مدر�سة عائ�سة بنت عبداهلل بعجمان.
بالتعاون  الدائرة  عام  مدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى  واأ�ساد 
تخدم  وفعاليات  اأن�سطة  لتنفيذ  الدائرة  �رصكاء  مع  املثمر 
امل�سلحة العامة باالإمارة موؤكدا اأن جمل�س القيادات يكر�س 
جهوده لن�رص ثقافة العمل التطوعي االجتماعي بني خمتلف 

القطاعات باالإمارة  وال�رصكاء اال�سرتاتيجيني للدائرة.
من أعمال الزراعة 

جانب من الملتقى
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 تحقيق: شهرزاد جويلي

متر �أيام وتاأتي �أيام وتظل �الأماكن كما هي التتغري، قد ننتقل من مكان �إلى �آخر وقد نرحل ونعود من جديد، ولكن... 
ماذ� عن جارك؟ قد التعرفه واليعرفك فهل جربت �أن تتعرف �إليه وترى هل حاول هو �أن يعرفك؟ فقدميا قالو�: "�خرت 

�جلار قبل �لد�ر"،
و�سدق قول �سليمان �حلكيم: )�جلار �لقريب خري من �الأخ �لبعيد(، وكما قال نيقوال�س بنتلي: )من كان له جار ممتاز فاإنه 

ميلك كنز� ثمينا(.

ناس

فماذا تعرف عن الجيران؟
االأ�ستاذة  بداأ حوارنا مع  االأ�سئلة  بهذه 
االأ�رصة  برامج  اإدارة  مدير  بوكفيل  بدرية 
باملجل�س  االأ�رصية  التنمية  مراكز  يف 
ال�سارقة:  الإمارة  االأ�رصة  ل�سوؤون  االأعلى 

ماهو "جريان"؟
فكرة  هي  "جريان"  حملة  فقالت: 
نعرف  �ساحبتني بخ�سو�س اجلريان، هل 
جرياننا حقا؟ هل هناك ود وتفاعل بيننا 
ت�ساوؤالتها:  على  وترد  اجلريان؟  وبني 
التقارب والتوا�سل بني اجلريان هي قيمة 
اإ�سالمية وموروث قدمي ومرت�سخ يف النا�س 

وان�سغال  والتح�رص  املدنية  مع  ولكن 
التوا�سل  عملية  اأ�سبحت  بعملهم  النا�س 
�ساألنا  وكلما  وت�سيع،  تذوب  اجلريان  بني 
النا�س هل تعرفون جريانكم؟ يردون باأنه 
ماعاد هناك وقت للتوا�سل والتعارف يف 
ظل اإيقاع احلياة ال�رصيع، من هنا جاءتني 
عر�سها  مت  وعندما  "جريان"،  حملة  فكرة 
كبريا  وتعط�سا  اإقباال  وجدنا  النا�س  على 

لهذه القيمة.

انتشار سريع
باإمارة  مغيدر  ب�ساحية  بداأنا  وتكمل: 
على  حتتوي  وحدها  وال�ساحية  ال�سارقة 
تقام  احلملة  اأ�سبحت  واليوم  مناطق  �ست 
خ�سو�سية  هناك  واأ�سبحت  املناطق  يف 
بداأناها  احلملة،  تلك  مع  التفاعل  يف  اأكرث 
باأن�سطة واجتماعات يف جمال�س ال�سواحي 
االأ�رصية التي اأقامها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
يف  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�سارقة،  حاكم 
ال�سواحي وكان اأول مابداأنا به مع الن�ساء 
ريا�ضة  مثل  ن�ضاط  ملمار�ضة  �أ�ضبوع  كل 
عملنا  بتنويع  قمنا  كما  كمثال،  امل�سي 
فكان  واجلريان  العائالت  جتمع  وطرق 
وبعدها  الدعوات  بتوزيع  نقوم  البداية  يف 
اأ�سبح التوا�سل عن طريق الر�سائل الن�سية 

حملة "جيران" بكل األنواع
جيـــران الهنــــا

بدرية: بدأنا بضاحية 
وأصبحنا اآلن في كل 

المناطق.

جيران على الشاطىءجيران الهنا

جيران الهواء الطلقجيران الرجال
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مبو�سع  تعرف  ومن  املحمول،  بالهاتف 
للتجمع اأ�سبحت ال�سيدات اأكرث حر�سا على 
التجمع،  حل�سور  البع�س  بع�سهن  اإخبار 
التي  جارتها  باأن  ال�سيدات  اإحدى  ُفتفاجاأ 
املدر�سة  يف  معها  كانت  بجوارها  ت�سكن 
منذ ال�سغر اأو يف اجلامعة وبهذا يتم اإعادة 

مل �سمل االأ�سدقاء.
"جريان  بعمل  قمنا  كما  وت�ستطرد: 
اخل�رصة  بني  وا�سط  حديقة  يف  الرتاثي" 
والهواء الطلق كما مت عمل جريان البحري 
يف  حلوة"  "�سيفتنا  بعنوان  ال�سيف  على 
جل�سة  وكانت  البحر  �ساطئ  على  ال�ستاء 
وكبار  والزوجة  والزوج  واالأ�رصة  للمراأة 
اإقبال  نظرنا  مالفت  واأكرث  وال�سغار  ال�سن 
والفرحة  الربقع  مرتديات  ال�سيدات  كبار 
اجلميل  املا�سي  لتذكر  وجوههن  تعلو 
عندما كان اجلريان متقاربني مع بع�سهم 

البع�س.
حيث  �سابة"  "جريان  بعمل  قمنا  كما 
وقمنا  املدار�س  يف  البنات  بزيارة  قمنا 
بعمل برامج خا�سة بهن واأ�سبحن يعرفن 
فهم  لل�سباب  بالن�سبة  اأما  اأكرث،  بع�سهن 
اأكرث  متوا�سلون  وهم  بع�سهم،  يعرفون 
اأو  القدم  كرة  �سواء  معا  اللعب  طريق  عن 
كرة ال�سلة اأو بالدراجات يف الفريج اأو يف 

حدائق الفريج.
"جريان" تو�سح:  اأ�سداء برنامج  وعن 
حملة  باإطالق  ال�سارقة  �رصطة  قامت 
حلملتنا  م�سابهة  وهي  اأماين"  "جاري 
جارك  يحل  اأن  ميكن  كيف  يعرف  وفيها 
وهذا  واالأبناء،  االأ�رصة  رعاية  يف  حملك 
للنا�س  الفكرة  نو�سل  اأن  مايفرحنا  اأكرث 
فكرتنا  بن�رص  قمنا  فقد  معها،  ويتفاعلوا 
التوا�سل  وو�سائل  االن�ستجرام  طريق  عن 
كما  االنرتنت،  طريق  عن  االجتماعي 
اخلريية  ال�سارقة  جمعية  معنا  �ساركت 
فتم عمل جريان الرتاثي، ومت عمل جريان 
ال�سحي باال�سرتاك مع امل�ست�سفى الكويتي 
حتاليل  عمل  فتم  املغيدر  �ساحية  يف 
باملخاطر  والتعريف  االأقدام  وعالج 

لتوعية  الطوارئ  حاالت  عند  والت�رصف 
اأو  حريق  وحدث  اهلل  القدر  اإذا  النا�س 
ما�سابه كيف ميكن للجريان امل�ساعدة يف 
االأولية  االإ�سعاف  وو�سائل  احلريق  اإطفاء 
من  ميروا  حتى  اجلريان  بجوار  والوقوف 

االأزمة التي هم فيها.  
ومل تكتِف ال�سيدة بدرية بذلك بل قامت 
الفنان  وغناها  �سعر حلملة جريان  بكتابة 
اأحمد املن�سوري يف مقدمة برنامج جريان 
فرتة  طوال  ا�سبوعيا  يعر�س  كان  والذي 
التابعة  ال�سارقة  اإذاعة  اأثري  عرب  احلملة 
�سداه  وكان  االإعالمية  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة 
تلك  على  النا�س  اإقبال  تزايد  حيث  كبريا 

احلملة.

على  مق�سورة  لي�ست  احلملة  والأن 
على  احلملة  ا�ستملت  فقد  فقط  ال�سيدات 
اجلريان الرجايل حيث مت زيارة املوؤ�س�سات 
احلكومية ومت عمل توعية خا�سة بالرجال 
وذلك  كمثال  ال�سارقة  بلدية  يف  املوظفني 
اأكرث  وهو  للم�ستهدف  بالفكرة  للو�سول 

عدد متجاوب معها.

مع  احلوار  واأثناء  حصري:  خبر 
االحتفال  بطريقة  خ�ستنا  بدرية  ال�سيدة 
�سيكون عبارة عن  والذي  باختتام احلملة 
احتفالية كبرية خالل  اإقامة مهرجان يف 
اأعمال  اأهم  ونربز  املقبل؛  دي�سمرب  �سهر 
يف  �ساركوا  الذين  اجلريان  كل  ومنتجات 
اإبداعاتهم  خاللها  من  وتفجرت  احلملة 
اليدوية  واملهارات  االبتكارية  ومواهبهم 
خالل  من  ملنتجاتهم  الت�سويق  و�سيتم 

املهرجان.

تقوية العالقات
ال�سيدة  تعلق  "جريان"  مبادرة  وحول 
مو�سي ال�سام�سي مدير عام مراكز التنمية 
االأ�رصة  ل�سوؤون  االأعلى  باملجل�س  االأ�رصية 

بال�سارقة:  

يف  االأ�رصية  التنمية  مراكز  اإدارة  اإن 
ال�سابقة  ال�سنوات  خالل  العملية  م�سريتها 
االأ�سا�سية  ر�سالتها  لتحقيق  جاهدة  تعمل 
نحو املجتمع يف متكني االأ�رصة حتى تكون 
خالل  من  وقويًا  متما�سكًا  اأ�رصيًا  كيانًا 
للمجتمع  تقدمها  التي  واالأن�سطة  الربامج 
الذي نن�سده نحن يف االإدارة اإلى امل�ساهمة 
احلقيقية يف متا�سك هذا املجتمع و�سالحه 
خالل  وقفة  كانت  هنا  من   ، كذلك  وقوته 
هذه امل�سرية من اأجل التفكري يف مبادرات 
متميزة وقوية ت�ساهم يف البناء املجتمعي 

من خالل اأفراده.
واحدة  وهي  جريان  مبادرة  وجاءت 
اإدارة مراكز التنمية االأ�رصية  من مبادرات 
املجتمعية  العالقات  لتقوية  تهدف  التي 
االأوا�رص  هذه  من  هدم  ما  ترميم  واإعادة 
والتي اأهمها عالقة اجلار باجلار، وهي من 
احلنيف  ديننا  بها  و�سى  التي  العالقات 
عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبينا  عليها  واأكد 

و�سلم حيث اأو�سى ب�سابع جار.
كر�سالة  املبادرة  هذه  جاءت  وتكمل: 
ونرتاحم  نتكاتف  باأن  للمجتمع  وا�سحة 
جمتمع  متما�سك،  جمتمع  اأجل  من  ونعمل 
اأوا�رص  تربطه  كذلك  و�سحي  �سحيح 

اجتماعية قوية . 
وال نن�سى مقال �ساحبة ال�سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�س املجل�س 
افتتاحية  يف  االأ�رصة  ل�سوؤون  االأعلى 
واأ�سادت  اأكدت  حيث  "مرامي"،  جملة 
قوة،  العمل  هذا  اأعطى  مما  املبادرة  بهذه 
وحمل من يقوم على تنفيذها اأمانة لتكون 

مبادرة متميزة. 

على هامش الحملة: 
و�حلا�رض:  �ملا�سي  بني  �جلري�ن 
بع�سهم  يعرفون  املا�سي  يف  النا�س  كان 
عندما  ونتذكر  جريانهم  ويعرفون  البع�س 
كنا ننتقل من �سكن الآخر كنا النطبخ  ملدة 
ع�رصة اأيام الأن جرياننا يح�رصون الطعام 
الطبخ  يتبادلون  احلي  فجريان  لنا  يوميا 

بينهم يوميًا.
�حلملة:  من  �جلري�ن  على  �أمثلة 
عندما  جريانها  اإلى  تتعرف  مل  جارة 
ياأخذ  فعملها  اجلديد،  لل�سكن  انتقلت 

تاأخذه  وقتها  وبقية  الكثري  وقتها  من 
عملها  يف  م�سغولة  يوم  يف  كانت  اأ�رصتها 
وزوجها يف مكان بعيد واالأوالد يف املنزل 
وفوجئت بابنها يت�سل بها ويخربها باأن 
املنزل  يف  التربيد  جهاز  يف  حريقًا  هناك 
باالت�سال  فاأ�رصعت  يفعل،  ماذا  واليعرف 
عليهم  قلقة  كانت  ولكنها  باملطافئ 
وفوجئت بعد حلظات ب�سوت جارتها التي 
فاأوالدها  تطمئن  باأن  تخربها  التعرفها 
عندها وزوج اجلارة يحاول اإطفاء احلريق 
اأ�سبحت  اللحظة  تلك  ومنذ  اجلريان  ومعه 

عالقتهما وطيدة واأ�سبحتا مثل اأختني.
مع  عالقتها  ا�سرتجعت  اأخرى  �سيدة 

حيث  �سغريتان  وهما  �سديقاتها  اإحدى 
اإحدى  يف  ولكن  �سغرهما  منذ  تلتقيا  مل 
التقتا فقد  جل�سات االأ�رص يف حملة جريان 
وهما  املنطقة  نف�س  يف  ت�سكنان  كانتا 
ماعادتا  اللحظة  تلك  ومنذ  التعلمان 

تفرتقان.
�سكن  من  اأنتقل  عندما  عمر  اأم  تقول 
يف  جارتي  زيارة  هو  مااأفعله  اأول  الآخر 
ال�سكن والتعريف بنف�سي لها ولكل اجلريان 
اأن  فالبد  معهم  واأتزاور  بي  املحيطني 
يدري  فمن  ببع�سهم  النا�س  كل  يتعرف 

    جيران انتشر بكل 
األشكال واأللوان وفي كل 

مكان.

    موضي: الحملة جاءت 
بهدف تقوية العالقات 

المجتمعية وتوطيد أواصر 
الجيرة.

من  فالبد  غدا  له  �سيحدث  وماذا  الظروف 
على  اأمناء  نكون  لكي  والتزاور  التعارف 

بع�سنا البع�س. 
لها  جريان  حملة  اأن  بالذكر  اجلدير   
موعد حمدد لالنتهاء ولكن بناء على طلب 

اجلريان فهم اليريدونها اأن تتوقف.
اأقرب  القريب  اجلار  والأن  وهكذا... 
جارك  عن  فا�ساأل  لذا  البعيد  االأخ  من  لك 
فعال  لتكونوا  فالجتده،  حتتاجه  اأن  قبل 
الر�سول �سلى  الهنا، والتن�سوا قول  جريان 
يو�سيني  جربيل  مازال  و�سلم:"  عليه  اهلل 
وكما  �سيّورثه"،  اأنه  ظننت  حتى  باجلار 

قال االإمام ال�سافعي:
ومن يق�ِس حق اجلار بعد ابن عمه  
ف�ساحبه االأدنى على القرب والبعد
يع�س �سيدا ي�ستعذب النا�س ذكره  
واإن نابه حق اأتوه على ق�سد  

جيران الصحة
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�سمن  الالزمة  الت�رصيعات  اأ�سدرت 
الدولة،  يف  احلكومية  القوانني  منظومة 
ل�سنة   29 رقم  االحتادي  القانون  ومنها 
االحتياجات  ذوي  حقوق  ب�ساأن   2006
رقم  االحتادي  بالقانون  املعدل  اخلا�سة 
القواعد  و�سع  الذي   ،2009 ل�سنة   14
املعاقني  احتياجات  لتلبية  املنظمة 
والتعليمية  واالجتماعية  ال�سحية 

والثقافية وغريها. 
التفاعل على امل�ستوى  اأما على �سعيد 
من  االإمارات  دولة  كانت  فقد  العاملي، 
الدول ال�سباقة يف الت�سديق على االتفاقية 
الدولية ال�ساملة واملتكاملة حلماية وتعزيز 
مبوجب  وذلك  وكرامتهم،  املعاقني  حقوق 
�ساحب  اأ�سدره  الذي  االحتادي  املر�سوم 
ال�سمو رئي�س الدولة رقم 116 ل�سنة 2009. 

4000  بطاقة معاق
يف  االإعاقة  علم  يف  املخت�س  قال 
فوزي:   ناظم  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة 
معاق  بطاقة   4224 اأ�سدرت  الوزارة  اإن 
االإح�ساءات  واأظهرت   ،2013 نهاية  حتى 
بطاقة  يف  امل�سجلني  املعاقني  معظم  اأن 
املعاق من اأ�سحاب االإعاقة الذهنية، بينما 

اأقل االإعاقات املوجودة هي التوحد.
وثيقة  تعترب  البطاقة  اأن  اإلى  واأ�سار 
احل�سول  من  املعاق  خاللها  من  يتمكن 
اخلا�سة  االجتماعية  امل�ساعدة  على 
باملعاقني، مثل االإعفاء من ر�سوم بوابات 
من  واال�ستفادة  )�سالك(،  املرورية  التعرفة 
املواقف اخلا�سة بهم، كما تعد يف املقام 

االأول اإثباتًا حلالة حاملها.
لها  البطاقة  اأن  فوزي،  واأو�سح 
مع  التعامل  يف  خ�سو�سًا  �سديدة،  اأهمية 
ذوي  تعفي  حيث  املطارات،  يف  احلالة 
البوابات  عرب  املرور  من  ال�سمعية  االإعاقة 
تعطل  البوابات  تلك  كون  االإلكرتونية، 
اأجهزة تقوية ال�سمع يف حال تركيبها، كما 
ت�ساعد البطاقة يف تف�سري بع�س الت�رصفات 

�الإمار�ت تعّد من �أو�ئل �لدول �لتي �هتمت بذوي �الإعاقة، منذ بد�ية قيام 
�لدولة، وحر�ست على توفري كل �سبل �لرعاية و�الهتمام، وتوفري متطلبات 
�لعناية، �إميانًا من قيادتها �لر�سيدة باأن هذه �لفئة من مو�طنيها ت�ستحق 
يف  فاعل  ب�سكل  و�مل�ساهمة  �ملجتمع،  فئات  مثل خمتلف  �لكرمي،  �لعي�س 

م�سرية �لبناء و�لرخاء �لتي ت�سهدها �لدولة.

حماية حقوق المعاقين في . .

تحقيق: ميمي بدوي

ال�سلبية عند ذوي اإعاقة التوحد وغريها، كما متنح البطاقة اأ�سحاب االإعاقة خدمات موؤمنة 
على �رصكات الطريان، ما يجعل رحلته اآمنة و�سهلة.

نماذج تحدت إعاقتها
حيدر طالب، رغم اإعاقته واعتماده على الكر�سي املتحرك، فاإنه ا�ستطاع اأن يتفوق على 
كثري من اأقرانه االأ�سوياء، حيث يعمل حاليًا، مدير عام م�ساريع الثقة للتاأهيل وت�سغيل ذوي 
االإعاقة، وع�سو جمل�س االحتاد العاملي للمعاقني، ومدير املكتب االإقليمي لالحتاد العاملي 

أماكن آمنة لذوي اإلعاقة الحركية في حافالت الشارقة.  

"قراءة في الواقع"
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و�سمال  االأو�سط  ال�رصق  يف  للمعاقني 
بطل  اأول  بل  فح�سب،  ذلك  لي�س  اأفريقيا، 
م�سرية   يف  غيني�س  مو�سوعة  يدخل  معاق 
ال�سم�سية،  بالطاقة  املعدل  بكر�سيه  قطعها 

من ال�سارقة اإلى اأبوظبي.
االأمر  على  القائمني  طالب  ونا�سد   
اإن�ساء مركز متكامل الإعادة تاأهيل اأ�سحاب 
ملر�س  تعر�سوا  الذين  املكت�سبة  االإعاقات 
ما اأو حادث معني ت�سبب يف اإك�سابهم اإعاقة 
من اأي نوع، م�سريا اإلى اأن هوؤالء يعتربون 
به  يتمتعون  ما  رغم  م�ستغلة،  غري  طاقة 
فهم  املجاالت،  من  العديد  يف  خربة  من 
يحتاجون اإلى مد يد العون ج�سديا ومعنويا 
مل�ساعدتهم يف االنتقال من حياة ال�سخ�س 

ال�سليم اإلى حياة ال�سخ�س املعاق.
على  تغلبوا  الذين  اأبرز  لعل  واأ�ساف: 
اإلى  طريقهم  و�سقوا  املكت�سبة  اإعاقتهم 
نائبة  املطرو�سي  عبيد  كلثم  هم:  النجاح 
للمعاقني،  الثقة  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
الالعب  للمعاقني  االإمارات  منتخب  وجنم 
عامليا  اإجنازا  لتحقيقه  العرياين  اهلل  عبد 
دورة  يف  الرماية  ذهبية  على  وح�سوله 

االألعاب �سبه االأوملبية للمعاقني.

مبادرات فريدة
مبادرات  املطرو�سي  كلثم  وطرحت 
تعترب االأولى من نوعها على م�ستوى الدولة 
لدمج ذوي االإعاقة واالرتقاء مبكانتهم يف 
املجتمع، وجنحت يف تاأ�سي�س رابطة متكني 
 30 من  اأكرث  دعمت  التي  املعاقة  املراأة 

الإن�ساء  االإعاقة  ذوات  من  اإماراتية  �سيدة 
م�ساريعهن اخلا�سة لتحقيق اال�ستقاللية.

جهود متميزة 
االمتياز  اإدارة  مديرة  املرزوقي  رابعة 
هيئة  يف  املوا�سالت  اأن�سطة  وترخي�س 
ت�سيد  ال�سارقة  يف  واملوا�سالت  الطرق 
بدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
الدعم الالحمدود لفئة  ال�سارقة على  حاكم 
للعديد  اإن�سائه  خالل  من  االإعاقة  ذوي 
هذه  تخدم  التي  والدوائر  املوؤ�س�سات  من 
الكرمية  ورعايته  واملوؤثرة  املهمة  الفئة 
�ستى  يف  والفعاليات  االأن�سطة  من  للعديد 
له  وتوفر  املعاق  تخدم  التي  املجاالت 

البيئة االإبداعية.

 واأ�سارت املرزوقي اإلى اأن الهيئة اأولت 
كبرية  اأهمية  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
خدمات  توفري  ل�سمان  تدابري  تتخذ  حيث 

 فكرة )قافلة التواصل( 
جاءت لتوفير الدعم 
االجتماعي والنفسي 

ألهالي ذوي االحتياجات 
الخاصة.

النقل لذوي االحتياجات اخلا�سة مبختلف 
توفر  الهيئة  باأن  منوهة  اإعاقتهم،  اأنواع 
احلافالت  مداخل  يف  املتحركة  اجل�سور 
مل�ساعدة ذوي االإعاقة احلركية على دخول 
و�سهولة،  ي�رص  بكل  منها  واخلروج  احلافلة 
ذوي  مبتطلبات  االهتمام  اإلى  باالإ�سافة 

االإعاقة يف كافة مبانيها ومرافقها.
خدمة  كذلك  توفر  الهيئة  اأن  واأ�سافت 
مركبات ذوي االإعاقة وكبار ال�سن، وحتتوي 
مع  تتالءم  جتهيزات  على  املركبات  هذه 
تزويدها  مت  اإذ  ال�رصيحة،  هذه  احتياجات 
برافعة هيدروليكية تهبط من خلف املركبة 
كما  املخ�س�س،  الكر�سي  الراكب مع  حلمل 
تتوافر مقاعد تت�سع لعائلة املعاق، ومزودة 

باأربطة لتثبيت الكر�سي داخل ال�سيارة، كما 
مت تدريب ال�سائقني على كيفية التعامل مع 

املعاقني اأثناء نقلهم من مكان اإلى اآخر.
اإدارة خدمة  واأ�سار اأحمد حمبوب مدير 
يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  يف  العمالء 
اأن الهيئة متنح ال�سخ�س املعاق  اإلى  دبي، 
خدمات  ر�سوم  من  باإعفائه  ت�رصيحًا 
ا�ستخدام  من  ليتمكن  الزرقاء  نول  بطاقة 
والبحرية   الربية  العامة  النقل  و�سائل 
ناتئة،  اإر�سادية  م�سارات  وتوفر  باملجان، 
القطارات،  حمطات  يف  االأر�سيات  على 

لتوجيه ذوي االإعاقة الب�رصية. 
خ�س�ست  الهيئة  اأن  حمبوب  واأ�ساف 
الكرا�سي  مل�ستخدمي  خا�سة  م�ساحات 
املتحركة، على جميع قطارات دبي، وتوفر 
كذلك منحدرات ذات �سطح خ�سن من موقف 
تزويد  مع  املحطة،  مدخل  اإلى  ال�سيارات، 
وعلى  الطرفني،  من  مب�سكات  املنحدرات 
و  الطرق  هيئة  �سعت  كما  املنحدر،  امتداد 
املوا�سالت لتخفي�س ر�سوم احل�سول على 
اأن  وبني  املعاقني،   لفئة  القيادة  رخ�سة 
بينهم  االعاقة  13 من ذوي  الهيئة وظفت 
املا�سي  العام  نهاية  حتى  مواطنني   11

.2013

نشر الوعي 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سجواين  فاطمة 
جلنة  رئي�سة  االإعاقة،  ذوي  اأهايل  جمعية 
قافلة التوا�سل، اأو�سحت اأن هدف اجلمعية 
ال�سوؤون  وزارة  مظلة  حتت  تعمل  التي 

التوا�سل(  )قافلة  وفكرة  االجتماعية، 
والنف�سي  االجتماعي  الدعم  لتوفري  جاءت 
اإلى  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  الأهايل 
ت�ساعد  التي  اخلدمات  بع�س  تقدمي  جانب 
اإعالته، وكيفية التعامل  اأ�رصة املعاق على 

معه.
 واأ�سارت اإلى اأن قافلة التوا�سل تنطلق 
اأ�سبوعيا، �سمن جدول مت اإعداده بالتن�سيق 
مع املوؤ�س�سات املجتمعية، للتوا�سل مع اأ�رص 
املعاقني يف جميع اأنحاء الدولة ، اإلى جانب 
لهم،  والنف�سي  االجتماعي  الدعم  توفري 
واملحافظة  املعاقني،  بحقوق  وتعريفهم 
بهدف  املجتمع  يف  الوعي  ون�رص  عليها، 
احلد من االإعاقة والتدخل املبكر للتخفيف 
من اآثار االإعاقة واأ�رصارها، وتنفيذ برامج 

تخدم االأ�سخا�س املعاقني.

مطالب دعم 
اأما ع�سام عبد القادر اليا�سي )املعاق 
تقدمه  ما  لكل  باالمتنان  في�سعر  حركيا( 
دولته ل�رصيحة ذوي االحتياجات اخلا�سة 
�رصيعة  االإمارات  دولة  حكومة  اأن  مبينا   ،

اال�ستجابة لكافة مطالب املعاقني.
وا�سعة  مواقف  بتوفري  طالب  اأنه  اإال 
ومريحة يف بع�س مراكز الت�سوق بال�سارقة، 
لتعديل  املعاقني  دعم  ب�سورة  طالب  كما 
التعديالت  قيمة  ارتفعت  حيث  �سياراتهم  
امل�سافة على �سيارات ذوي االإعاقة بن�سبة 
ال�سيارة  بقيمة  مقارنة  ال�سعف  زادت 
التعديالت  تكلفة  تتجاوز  وقد  احلقيقية 

األف درهم.  100
ح�سني  حممد  نظريه  طالب  فيما 
باإن�ساء ق�سم متخ�س�س يف  املعاق حركيا 
مدار�س تعليم القيادة يدرب املعاقني على 

عصام الياسي فاطمة السجواني

أحمد محبوب

ال�سيارات املعدلة لتالئم م�ستخدميها.

شح الفرص 
اأو�سحت هيا عبد  وعلى �سعيد مت�سل 
اهلل بن حماد مديرة مركز اأبو ظبي لرعاية 
اأن  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
الفئة  هذه  تواجه  كبرية  حتديات  هناك 
والوظيفية،  التعليمية  الفر�س  �سح  منها 
م�سرية اإلى اأن العا�سمة اأبو ظبي خ�س�ست 
الوظائف  من  املئة  يف  خم�سة  اإلى  اثنني 
اأن  غري  للمعاقني،  احلكومية  اجلهات  يف 
%50 منهم غري قابلني للتعلم يف املدار�س 

االعتيادية اأو االعتماد على اأنف�سهم.
لوزارة  اأخرية  درا�سة  اأن  اإلى  ولفتت 
معدل  اأن  اإلى  اأ�سارت  االإماراتية  ال�سحة 
يف  املثال  �سبيل  على  التوحد  ا�سطراب 
تزايد اإذ ارتفعت من حالة لكل ع�رصة اآالف 
عام 2000 اإلى حالة لكل 50 مولودا عام 

.2013

حيدر طالب

كلثم المطروشي

هيئة الطرق والمواصالت بالشارقة توفر مواصفات مريحة في   
مركبات ذوي االحتياجات الخاصة
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د. حيدر وقيع اهلل

يبداأ  ال�سيق  الطفل  عامل  فاإن  والواقع 
الطفل  دائرة  فتبداأ  ف�سيئًا،  �سيئًا  باالنفتاح 
الوالدين  دائرة  وجتاوز  باالت�ساع  ال�سيقة 
الرفقاء حتى  ال�سغرية ثم  االأ�رصة  اأفراد  ثم 
الوا�سعة واملجتمع املحيط،  تت�سل بالبيئة 
حيث يدخل االإعالم كعن�رص مهم يف �سحذ 
ب�سيل  اإليهم  وااليحاء  االأطفال  اأذهان 
الكثرية،  واال�ستفهامات  الت�ساوؤالت  من 
الربامج  وذلك من خالل ما ي�ساهدونه يف 

واملواقع من مواد وبرامج واأفالم.

ال تفنى والتنتج عن العدم:
ويف الواقع ي�سعب كثريا ح�رص جميع 
االأطفال،  اأن يتفوه بها  التي ميكن  االأ�سئلة 
االأطفال  اأ�سئلة  و�سع  اأي�سا  يتعذر  كما 
حتت ت�سنيف حمدد، فهي تنداح يف جميع 

كل  وتطرق  �سيء  كل  وتتناول  االجتاهات 
معرفية  طاقة  االأطفال  فاأ�سئلة  مو�سوع، 
فكل  العدم،  عن  والتنتج  تفنى  ال  خالقة 
�سوؤال يقف وراءه دافع، ولكل مرحلة عمرية 
تطبع اأ�سئلتها بطابع احلاجات واخل�سائ�س 
فمثلما  املرحلة،  حتتاجها  التي  املعرفية 
التي  اأ�سئلتهم  فللمراهقني  اأ�سئلة  لالأطفال 
و�سعيهم  �سبيلهم  يف  �سذاجة  من  تخلو  ال 
م�سريتها  عرب  احلياة  اأ�رصار  على  للتعرف 

املمتدة.

أكثر األسئلة إحراجا:
حقا،  االآباء  يخ�ساها  ما  االأ�سئلة  ومن 
واإرباك..  حرج  من  لهم  ت�سببه  ملا  ن�سبة 
وياأتي يف مقدمتها مايتعلق باجلن�س، فهذا 
ال�سنف من االأ�سئلة يبداأ مبالحظات الطفل 
الب�سيطة عن الفروقات بني االأنثى والذكر، 
كيفية  عن  اال�ستف�سار  لي�سمل  يتطور  ثم 
ال�سنف  الوالدة وتوابع هذا  احلمل وكيفية 

من االأ�سئلة.
ت�سبيب  ناحية  اجلن�س من  اأ�سئلة  ويلي 
الدين  حول  االأ�سئلة  للوالدين  االإرباك 
وخا�سة تلك التي تنحو منحًى غيبيًا، حيث 
اخلالق  عن  اأ�سئلة  ال�سنف  هذا  يت�سمن 
وذات اهلل، ثم االأ�سئلة التي تتعلق باملالئكة 
هذا  يف  تندرج  كما  ومعجزاتهم،  والر�سل 
واالأرواح  ال�سياطني  عن  االأ�سئلة  ال�سدد 
بعوامل  كبريا  ان�سغاال  االأطفال  يبدي  حيث 
غري  واملخلوقات  واالأرواح  ال�ساحرات 

املرئية.
االآباء  تربك  التي  االأ�سئلة  اأهم  ومن 
عن  ت�ستف�رص  التي  تلك  القلق  فيهم  وتثري 
غري  والعبارات  واالأفالم  ال�سور  معاين 
من  �سواء  الطفل  يلتقطها  التي  املهذبة 
اأو حتى من  املدر�سة  رفاق  اأو من  االإعالم 
ال�سارع، حيث اأثبتت التجارب تاأثر االأطفال 
تنمية  يف  بالغا  تاأثر�  �لأو�ضاط  بهذه 

خرباتهم اللغوية.

  في الواقع يصعب كثيرا 
حصر جميع األسئلة 

التي يمكن أن يتفوه بها 
األطفال.

تربك اآلباء...
أسئلة األطفال المحرجة . . 

 ال تاأتي �أ�سئلة �الأطفال د�ئمًا على هوى �الآباء، فهي ال تتخري 
�لوقت وال مقامًا، بل تن�سبُّ عفو �خلاطر من غري �سابق ميعاد، ومن 
بع�س تلك �الأ�سئلة ما ي�ستدعي منا حقَا رباطة يف �جلاأ�س، و��ستجماعًاملا 
�سلف من حكمة، لتقدمي �إفاد�ت فورية ت�سبع رغبة �الأطفال �ملتاأججة لفهم 
كل ما ي�سادفهم يف هذه �حلياة، �سو�ء ر�أوه �أو �أح�سو� به �أو حتى �سمعو� 

به جمرد �ل�سماع.
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... ميال الغيظ قلبي و�سدري، ويفي�س حتى ماآقي العيون التي تهطل 
منها الدموع واأنا اأرى :

طفلة بن�سف راأ�س اقتلعت ن�سَفه االآخر �سظية،  -
طفاًل �سغرياً بعني واحدة مرت بها ر�سا�سة غادرة،  -

طفلني �سقيقني ا�ست�سهدا وهما يح�سنان بع�سهما بع�سًا،  -
رجاًل يحمل جثة ابنه الر�سيع ويهزه �سارخًا : يابا يابا ، ا�سح رد علّي.  -

رجاًل يقف اإلى جانب ال�رصير الذي يرقد عليه ابنه ال�سغري الذي �سوهت ال�سظايا   -
وجهه الربيء �سائحًا : يابا يابا، رد علّي، جبت لك لعبة.

الطفلة �سباح ابنة الع�رص �سنوات، وهي تروي حادثة ا�ست�سهاد اأمها واأخيها حتت   -
ركام �سقف منزلهم الذي هوى من �رصبة �ساروخ؛ وهي ت�سيح ب�سكل يقطع القلوب ويدميها 

: واهلل حرام، واهلل حرام .. ماما خذيني معك، ماما خذيني معك .
ظهور  خلف  من  خل�سة  امل�سجّى؛  �سقيقه  جثمان  اإلى  النظر  ي�سرتق  الذي  الطفل   -

امل�سلني ال�ساجدين؛ م�ستجديًا املوت بنظرة اأخرية .
الطفل الذي جل�س منتحبًا قبالة وجه اأبيه ال�سهيد، وقد بلّل دمعه وجه العامل؛ ويف   -

حلظة ماأ�ساوية ي�سطرب قلبه ال�سغري ي�ساأل عن اأمه.
االأب املكلوم الذي يُري وجه طفله للعامل الغادر؛ بعد اأن �سحبه من حتت اأنقا�س   -

بيته املهدم.
امراأة تنظر مينًة وي�رصًة والدم يلطخ مالب�سها وت�رصخ : ابني راح، ابني راح.  -

رجاًل عجوزاً يهذي وابنه ال�ساب يحمله فوق ظهره عْدواً خوفًا من قنبلة غادرة.  -
قذيفة  اإطالق  نتيجة  اأ�سالء  فيتناثرون  البحر،  �ساطئ  على  يلهون  اأطفال  اأربعة   -

حارقة من طائرة عابرة غادرة.
اأتخيل الفتي املقد�سي حممد اأبو خ�سري، الذي كّبلوا يديه ورجليه، ثم �سكبوا عليه   -

مادة م�ستعلة واأ�سعلوا فيه النار، وفّروا من املكان.
اأ�سمع �رصاخ جريح يعاين �سكرات املوت.  -

�سور ت�سكب الدمع من املاآقي، وتفجع القلوب، وتهوي باالإن�سانية من مراتبها  	•
ال�سامية اإلى حيث متار�س الوح�سية وال�رصور املطلقة..

املروعة  الفاجعة  حلظات  عن  بنف�سها  تناأى  وال  املكان،  ذاكرة  تغادر  ال  �سور  	•
ية على الن�سيان لفداحتها وهولها. املوجعة، �ستبقى تطاردنا باالأمل، ع�سّ

هلل درك يا غزة؛ كم حتملِت من اأذى هوؤالء االأ�رصار بجلد !يعجز ال�سرب عن �سربك .. اأ�سالء 
اأطفالك حتت الرتاب؛ غادروا الدنيا يطلبون عدالة االآخرة ، ومل يغادرنا وجعهم ... �سنبقى 

مطاَردين باأمل النهاية له .

إبراهيم جويعد
صور . . 

ال تغادر ذاكرة المكان

استيضاح اآلباء:
ومن اأكرث اأ�سئلة االأطفال غري املرغوب 
ب�سكل  ت�ستهدف  التي  االأ�سئلة  تلك  فيها 
ال�سخ�سية  �سلوك  عن  اال�ستي�ساح  مبا�رص 
بع�س  عن  باال�ستف�سار  وذلك  الوالدية، 
وخا�سة  الطفل  يفهمها  ال  ت�رصفاتهاالتي 
كمنع  االآباء  فيها  يقع  التي  التناق�سات 
اأطفالهم عن فعل �سيء يف وقت من االأوقات 
يف  االأمربه  حتى  اأو  عنه  الطرف  غ�س  ثم 
لبا�س  ارتداء  عن  نهيهم  اأو  اآخر،  وق������ت 
تلك  اآخر،  وقت  يف  عليه  حثهم  ثم  معني 

االزدواجية التي تربك الطفل.

االأطفال  ب�سوؤال  االآباء  يحرج  كما 
التي  بالوعود  الوفاء  عن  امتناعهم  عن 
تلك  يف  وخا�سة  اأنف�سهم،  على  يقطعونها 
االآباء  اأن يوافق  التي يحدث فيها  االوقات 
على طلبات �سعبة اأو �سهلة الأطفالهم وهم 
الواجبات،  من  بواجب  االن�سغال  غمرة  يف 
ثم  الطفل،  اإزعاج  من  التخل�س  بق�سد 
ينك�سون عن الوفاء بالوعد يف الوقت الذي 

ينتظر فيه االأطفال التنفيذ بفارغ ال�سرب.

عجز عن اإلجابة:
يعود اإخفاق الوالدين يف تقدمي اإجابات 
ت�سبع ت�ساوؤالت اأطفالهما املت�سعبة اإلى عدة 

اأ�سباب ومنها:
العمل  باأعباء  االن�سغال  	•
الوالد  يجد  ال  حيث  املنزلية،  والواجبات 

مت�سعا من الوقت لتقدمي االإجابة.
يحار  ولكنه  االإجابة  يعرف  	•
يقدمها  التي  االإجابات  تب�سيط  يف  ويعجز 

للطفل.
االآباء  جهل  ي�ستبعد  ال  كما  	•
يوجهها  التي  لالأ�سئلة  االإجابات  ببع�س 

اإليهم االأطفال.
على  ي�ستهجنون  اآباء  وهناك  	•

اأبنائهم اأن ي�ساألوا هذا ال�سنف من االأ�سئلة
اإن عدم اإجابة الوالد عن اأ�سئلة طفله قد 
يوفر له راحة حلظية ولكن اثرها �سيعانيه 
الطريق  وتفتح  اأعمارهم  طوال  االأطفال 
لهم  تقدم  م�سادر  عن  للبحث  اأمامهم 
التجربة  فخ  يف  الطفل  يوقع  قد  االإجابات 
تقدمي  يدعون  الذين  قبل  من  االحتيال  اأو 
من  املانع  كان  واأيا  الطفل،  على  و�ساية 
ت�سبع  التي  املعقولة  االإجابات  تقدمي 
التي  احلجج  وجميع  للمعرفة،  حاجته 
اإمنا  االإجابات  الوالدين عن تقدمي  ت�رصف 
االآباءيف  يعانيها  مل�سكلة  اأعرا�س  هي 
من  العديد  وي�سبب  اأبنائهم،  مع  التوا�سل 

امل�سكالت من اأهمها:
الوالدين  يف  االبناء  ثقة  �سعف   -
لرميهما  ذلك  يوؤدي  وقد  تهربهما  حال 
اأو اجلهل باالأ�سياء مما  واتهامهما بالعجز 
اآبائهم  يف  االأطفال  ثقة  �سعف  الى  يوؤدي 

وما يتبع ذلك من عقاب.
الوالدين  م�ساعدة  يف  الزهد   -
وين�رصفون  لالأطفال  جمال  ينفتح  بحيث 

للبحث عن االإجابات لدى الغري.
الثقة  ب�سعف  االأطفال  �سعور   -
ما  باأن  للطفل  اإح�سا�س  وتولد  اأنف�سهم  يف 
ال�سوؤال  اإليه من اهتمامات ت�ستحق  يتبادر 
لي�س كذلك واإمنا هي اأ�سياء ب�سيطة تافهة ال 

ت�ستحق االهتمام.

االإجابة  عن  االمتناع  فهم   -
ال�ساأن واالحتقار من قبل  كنوع من تقليل 

الوالدين.
وتركه  االبن  �سوؤال  ا�ستهجان   -
التي  التقليدية  التعلم  ومل�سادر  لالأيام 
وجد فيه االآباء ال�سابقون يف الزمن ال�سابق 

االإجابة احلتمية الأ�سئلتهم الفطرية

في طريق الحلول:
�ساأن  من  التقليل  بعدم  االآباء  ين�سح 
اأو  فحواها  كانت  مهما  االأطفال  اأ�سئلة 
�سياغتها اأو مبتغاها، فاحلذر و�سف �سوؤال 
اأو  وال�سذاجة  بالغباء  رميه  اأو  بالبالهة 
ال�سخافة، وعلينا اأن ن�سجعهم على اال�سئلة 
عن  الرد  على  قدرتنا  نبني  اأن  وعلينا 
لتاأجيل  ذلك  ا�سطر  لو  حتى  ا�ستف�ساراتهم 
االإجابة عن �سوؤال معني ريثما يتم التب�رص 

واالإعداد الإجابة منا�سبة يفهمها االأطفال.
وبهذا فقد اآن االأوان لننتبه اإلى االأ�سئلة 
اأطفالنا واأن نعطيها ما  التي يلقيها علينا 
ينا�سبهامن االهتمام واالأهمية، ومما ميكن 
اأو  لن�سق  توقع  عمل  ذلك  على  يعيننا  اأن 
الطفل  ي�سالها  اأن  ميكن  التي  االأ�سئلة  منط 
يو�سى  كما  وجتاربه،  مل�ساهداته  وفقا 
باإدارة حوار هادئ من �ساأنه اأن ميد الطفل 
مبوؤ�رصات تك�سف للوالد ما ي�سغل طفله من 

اأمور.

منحة  لتاأمني  مميزة  فر�سة  االأو�سط  ال�رصق  منطقة  يف  لالأمهات  نيدو  ن�ستله  يقدم 
درا�سية الأطفالهن، عرب م�ساركة كلمات املحبة والن�سائح التي يقدمنها الأطفالهن يف 

اليوم االأول من املدر�سة، تلك الكلمات التي �سيتذكرونها حتى يوم تخرجهم.
www.nidolove. االنرتنت  "نيدو" على  على �سفحة  الر�سالة  م�ساركة  وميكن 

com، و�سjح�سل 10فائزات حمظوظات على منحة درا�سية بقيمة 10األف دوالر. كما 
�سيتم ار�سال الر�سالة اإلى الطالب يوم تخرجه.

           إن عدم إجابة الوالد 
عن أسئلة طفله قد يوفر 

له راحة لحظية ولكن أثرها 
سيعانيه األطفال طوال 

أعمارهم
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ورغم اأن هذه امل�سكلة تبدو ع�سية و�سعبة، 
اإال اأن لها حاًل، ولكنه يتّكون من عدة مراحل، 
يفرت�س تنفيذها ح�سب عقلية الطفل ومدى 

تقبله لكل خطوة، وهي كالتايل:    
اأمر  احلالقة  باأن  الطفل  اإ�سعار  ينبغي   -
فمن  جمياًل،  يبدو  �سعره  و�ستجعل  م�سٍل، 
لديه  الأن  االأمور،  هذه  الطفل  اإفهام  ال�سهل 
قابلية الأخذ اأية معلومات وا�ستيعابها، لكن 

بطريقة منا�سبة وبلغة يفهمها.
لل�سالون  االأولى  الطفل  زيارة  تكون  اأن   -
امل�سا�س  دون  ا�ستطالعية  اأو  ا�ستك�سافية 
ب�سعره. ا�رصحوا له بكلمات ب�سيطة يفهمها، 
اأن احلالقة لن توؤذيه وباأنه �سي�سبح جمياًل 
الدور  بهذا  االأم  تقوم  اأن  وُيف�سل  بعدها، 

خاص/ مرامي

ي�ساب بع�س �الأطفال بالرعب عند روؤية مق�س �حلالق، ويعرتي بع�سهم �خلوف �ل�سديد مبجرد �جللو�س على كر�سي �حلالقة، وقد 
ي�سل �الأمر �إلى رف�س �لذهاب �إلى �ل�سالون، فت�سيطر عليهم �سورة ذهنية جتمع �حلالق مع طبيب �الأ�سنان، فيزد�دون خوفًا ورعبًا، 

�الأمر �لذي ي�ّسعب مهمة �الأهل و�حلالّق يف �آن و�حد. 

�سيطمئن  حيث  له،  االأقرب  هي  كونها 
لكالمها ما �سيوؤثر فيه ب�سكل اإيجابي.

بالنا�س،  �لختالط  على  �لطفل  ت�ضجيع   -
وخا�سة من هم بعمره من جريان واأقارب، 
تقباًل  اأكرث  يكون  االجتماعي  فالطفل 
للحالقة من الطفل الذي يق�سي معظم وقته 

يف البيت وحيداً، اأو مع االأهل. 
- عدم تهديد الطفل باأخذه اإلى احلاّلق اإذا 
قام ب�سلوك غري �سوي اأو خاطئ، الأن التهديد 
يوّلد لديه عقدة من احلالقة برمتها، وتكون 
وخوف  ريب  نظرة  احلاّلق  اإلى  نظرته 

باعتباره �سخ�سًا خميفًا.
- اإذا كان الطفل يخاف من اأ�سوات ماكينة 
اأن  احلاّلق  على  يجب  الكهربائية،  احلالقة 

ميهد له قبل ت�سغيل املاكينة، ويتعامل معه 
اأن يبكي ويخاف ويتعكر  ينا�سبه قبل  مبا 
مزاجه، وعليه كذلك اأن ينهي عمله باأ�رصع 

ما ميكن. 
- ُيف�سل عدم و�سع فوطة حول عنق الطفل 
مقيد،  باأنه  ت�سعره  الأنها  احلالقة،  اأثناء 
فوطة  بو�سع  عنها  اال�ستعا�سة  وميكن 

�سغرية غري مربوطة. 
- مكافاأة الطفل بهدية اأو لعبة يحبها، اإذا 
جل�س يف �سالون احلالقة بهدوء، وتعاون 

مع احلاّلق على اإجناز عمله ب�رصعة. 
- اإذا كان لدى الطفل اإخوة اأكرب منه، يحّبذ 
يتاآلف  قبله، حتى  يحلقون  وهم  يراهم  اأن 

مع عملية احلالقة.

رعب
قصة شعر األطفال.. 
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الدفاع عن حقوقه:
قلما  امل�سكلة  هذه  اأن  املخت�سون  ويرى 
يواجهها الطفل الثاين اأو الثالث يف االأ�رصة، 
اأخذ  الطفل  هذا  اأن  ذلك  �سبب  كان  ورمبا 
يدافع عن حقوقه منذ اأن بلغ ال�سنة االأولى 

من عمره.
يعتدي  مثال  عدواين  طفل  هناك  كان  واإذا 
يزداد  طفلك  وكان  با�ستمرار،  طفلك  على 
احلكمة  فمن  الوقت،  مبرور  وجبنًا  رهبة 
الطفل ليلعب يف مكان  اأن تبعديه عن هذا 
اآخر مدة �سهرين اأو نحو ذلك، فقد تتاح له 
الفر�سة يف حميطه اجلديد ليك�سب �سيئًا من 

ال�سجاعة ليواجه بها الطفل العدواين.

النشاطات التقليدية:
 وكثرياً ما يالحظ االأب طفله ال�سبي البالغ 
من العمر عامني، مييل اإلى اأن يلعب اأحيانًا 
بالبنات  اخلا�سة  الدمى  وعربات  بالدمى 
ولكن االنزعاج هنا �سابق الأوانه، فاالأطفال 
ال�سن بني  ال مييزون بو�سوح يف مثل هذا 
ولكنهم  االأنثى  ون�ساطات  الذكر  ن�ساطات 
بتف�سيل  يبدوؤون  الثالث  العام  بحلول 
خالل  جن�سهم  لبني  التقليدية  الن�ساطات 
اللعب،  يف  يق�سونها  التي  االأوقات  معظم 
هذا  يزداد  العمر  من  الرابع  العام  وبحلول 
الطبيعي  فمن  واإذاً  وو�سوحًا،  قوة  الفارق 
جداً اأن يلعب الطفل الذي يرتاوح عمره بني 
االإناث  من  االأطفال  مع  والرابعة  الثالثة 
هناك  يكن  مل  اإذا  وال�سيما  الوقت  بع�س 
كان  ما  واإذا  معهم،  يلعب  ذكور  اأطفال 

االأحيان  اأغلب  فاإنه  املنزل،  داخل  لعبهم 
الذكر  فيها  ميثل  اأ�رصة  ت�سكيل  على  يرتكز 

االأب ومتثل االأنثى االأم.

تمثيل لعبه:
الرابعة  اأو  الثالثة  يف  طفل  كان  ما  واإذا 
با�ستمرار  يتجنب  العمر  من  اخلام�سة  اأو 
�لختالط مع �لذكور، ويوؤثر �أخذ دور �لفتاة 
يف متثيل لعبة ت�سكيل االأ�رصة، فمن املرجح 
ويحتاج  �سبي،  بدور  يبدو  اأن  يخ�سى  اأنه 
اأنه  كما  اخلا�س،  االإر�ساد  من  �سيء  اإلى 
اأوثق  اإقامة عالقة ودية  اإلى  يكون بحاجة 

مع اأبيه.
حماية  يف  مبالغة  االأم  تكون  ما  فكثرياً 

ابنها واحت�سانه.

معاملة الطفل المصاب:
اأنه  يح�س  باأذى  ما  طفل  ي�ساب  عندما 
ت�سعر  كما  عليه،  يعطف  من  اإلى  بحاجة 

�سيء  فهذا  موا�ساته،  يف  برغبة  اأي�سًا  اأمه 
يح�س  الذي  االأب  ولكن  له،  وحق  طبيعي 
ب�سعور بالغ من القلق على طفله ويحر�س 
على اأن ين�ساأ طفله �سجاعًا ال ي�سكو اأو يبكي 
من �سيء، كثرياً ما يخ�سى اأن يكون العطف 
على طفله �سببًا يف اإ�سعافه وت�رصب اجلنب 
باالأمان  ي�سعر  الذي  الطفل  ولكن  قلبه  اإلى 
وال�سالمة ال يفقد القدرة على االعتماد على 
ويف  عنه،  العادية  الت�رصية  مبجرد  النف�س 
الوقت الذي يتقدم به ال�سن، وال�سيما بعد اأن 
يتجاوز ال�ساد�سة من العمر، يبذل من تلقاء 
�سجاعًا،  ي�سبح  لكي  جبارة  جهوداً  نف�سه 

فال يفر من زمالئه الئذاً باأمه �ساكيًا لها.

إما الحماية أو اللوم:
ي�سيبه،  اأمل  اأو  اعتداء  الأي  يبكي  طفاًل  اإن 

اأ�سد تعقيداً، ومن  العادة  يكون ما�سيه يف 
املحتمل اأن يكون قد ن�ساأ ب�سورة عامة على 
اللذين  اأبويه  اأن يكون �سديد االعتماد على 
تكون  اأن  وي�سادف  حمايته  يف  يبالغان 
االأم – دون وعي منها – من النمط ال�سارم 
معظم  يف  لطفلها  واالنتقاد  اللوم  كثري 
اإال  واحلنان  العطف  له  تظهر  وال  االأوقات، 
حني يكون مري�سًا اأو م�سابًا باأذى، ينبغي 
حتبه  اأنها  لطفلها  تظهر  اأن  االأم  هذه  على 
وت�ستمتع برفقته، لي�س وهو يف هذا احلال 
كذلك.  معافى  يكون  وعندما  بل  وح�سب، 
يف  واملخت�سون  اخلرباء  ين�سح  واحلقيقة 
للخوف  داعي  ال  اأنه  النف�س:  وعلم  الرتبية 
عندما  الطفل  على  الت�رصية  عواقب  من 
يكون م�ستاء اأو تعي�سًا، وعدم االكتفاء بعدم 
الرتكيز على ما يعانيه من اإ�سابات وعلى 
ت�سجيعه  بها،  التفكري  عن  �رصفه  حماولة 
على العودة اإلى ممار�سة ن�ساطاته العادية 

باأ�رصع وقت ممكن. 

الود والثقة:
وتكتمل  ونف�سيًا  روحيًا  ين�سج  ال  فالطفل 
رجولته ملجرد اأنه ولد ذكراً،  فال�سيء الذي 
اأنه رجل ويتعرف كرجل، هو  يجعله ي�سعر 
بالرجال  يت�سبه  اأن  على  قادراً  يكون  اأن 
والفتيان الكبار الذين يكن لهم �سعوراً وديًا، 
ولكنه ال ي�ستطيع اأن يت�سبه باإن�سان ما، اإذا 
فيه  ويثق  يحبه  االإن�سان  هذا  اأن  يح�س  مل 
فاإنه را�ٍس عنه، فاإذا كان اأبوه حاد الطبع 
اأن  يف  عجب  فال  دائمًا   معه  ال�سرب  فاقد 
لي�س عندما  باالنزعاج  �سعور  يهيمن عليه 
يكون قريبًا من اأبيه وح�سب، بل كذلك حني 
يكون قريبًا من الرجال والفتيان االآخرين 
ليقتب�س  اأمه  اإلى  يتقرب  هذا  ويف  اأي�سًا، 

منها طباعها و�سلوكها وميولها. إعداد/ حليمه المال

الطفل البكر...
صعوبات يمكن تجاوزها

�أن  و�ملتخ�س�سون  �لنف�س  علماء  يوؤكد 
تت�سكل  ما  عادة  �لبكر  �لطفل  �سخ�سية 
�لطفل...كونه  عا�سها  �لتي  للظروف  وفقًا 
�إخوة  باأ�س بها،دون  لفرتة ال  يبقى وحيد�ً 
له  تُتح  �لذي مل  �لبكر  فالطفل  �أخو�ت،  �أو 
�الآخرين،  �الأطفال  مع  للعب  كبرية  فر�سة 
عمره،  من  �لثاين  �لعام  يف  وهو  معر�س 
منه،  �ألعابه  �الأطفال  زمالوؤه  ينتزع  الأنه 
م�سطربًا،  منده�سًا  �إليهم  بالنظر  فيكتفي 
�حلاالت  و�أباه، ويف معظم  �أمه  يزعج  �أو  
يكون هذ� �لت�رضف ت�رضفًا عابر�ً من �نعد�م 
خمالطته  ��ستمرت  �إذ�  �أنه  ذلك  �خلربة، 
لالأطفال �الآخرين بانتظام، فاأغلب �لظن �أن 
يتعلم، مبرور �لوقت كيف يثور ويد�فع عن 
�الأم يف  تبدي  ال  �أن  �حلكمة  ومن  حقوقه، 
مثل هذه �حلالة قلقًا كبري�ً �أو عطفًا بالغًا، 
و�أن ال تتولى �لدفاع عنه، وال �أن تلح عليه 
تقرتح  باأن  تكتفي  بل  �الآخرين،  مب�ساركة 
وي�سرتد  يذهب  باأن  و�آخر  وقت  بني  عليه 

لعبته �أو دميته �ملغت�سبة.

          عندما يصاب طفل ما 
بأذى يحس أنه بحاجة إلى 

من يعطف عليه

         إن طفاًل يبكي ألي 
اعتداء أو ألم يصيبه، يكون 

ماضيه في العادة أشد 
تعقيدًا

          الطفل ال ينضج روحيًا 
ونفسيًا وتكتمل رجولته 

لمجرد أنه ولد ذكرًا
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�أكتوبر  و16   15 يومي  �ل�سارقة  ت�ست�سيف 
وذلك  �مل�ستقبل"،  "�ال�ستثمار يف  موؤمتر  �جلاري 
�أفريقيا،  و�سمال  �الأو�سط  �ل�رضق  منطقة  مرة يف  الأول 
و�ليافعني  �الأطفال  و�سوؤون  ق�سايا  على  يركز  و�لذي 
�لالجئني يف �ملنطقة، وذلك برعاية كرمية من �ساحب 
�لقا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�سمو  وقرينته  �ل�سارقة،  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�سو 
�ملنا�رضة  �لقا�سمي،  حممد  بنت  جو�هر  �ل�سيخة 
�لبارزة لالأطفال �لالجئني يف �ملفو�سية �ل�سامية لالأمم 
�ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني، وبح�سور وم�ساركة �أكرث من 
وكذلك  �حلكوميني  و�مل�سوؤولني  �لدول  قادة  من   300

خرب�ء دوليني و�إقليميني يف �سوؤون �لالجئني.

ملف العدد
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ملـف العــدد من إعــداد:
* دارين محمود

مؤتمر 
"االستثمار في المستقبل"



ال�سيخة  �سمو  قالت  املنا�سبة  وبهذه 
املنا�رصة  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر 
املفو�سية  يف  الالجئني  لالأطفال  البارزة 
الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية 
االأ�رصة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 

بال�سارقة: 
تزداد  مرحلة  يف  املوؤمتر  هذا  "ياأتي 
تنظيمه  فارتاأينا  الالجئني  اأعداد  فيها 
ودعوة االأطراف املعنية بال�ساأن االإن�ساين، 
واليافعني  االأطفال  جمال  يف  خا�سة 
للتباحث والو�سول اإلى اأف�سل احللول التي 

تخفف عن هوؤالء االأطفال". 
احت�سان  اأن  اإلى  �سموها  واأ�سارت 
علينا  بغريب  لي�س  للموؤمتر  ال�سارقة 
االإن�ساين  العمل  وقيم  اأ�س�س  ورثنا  فنحن 
بن  زايد  ال�سيخ  اهلل،  باإذن  له،  املغفور  من 

�سلطان اآل نهيان. 
ونوهت �سموها بالدعم الكبري ل�ساحب 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
الكبري،  القلب  انطالقة حملة  ال�سارقة، منذ 
االإمارات"  "اأم  اإلى  بال�سكر  توجهت  كما 
لدعمها  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

للحملة. 
ودعت �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
اجلهود  ت�سافر  �رصورة  اإلى  القا�سمي 
االأطفال،  الالجئني  حلماية م�ستقبل هوؤالء 
�سخ�سيًا  يوؤملها  منظر  اأ�سد  اأن  اإلى  م�سرية 
اأخذ حقه  هو م�ساهدة طفل غري قادر على 

من العلم.  
حملة  جناح  على  �سموها  واأكدت 
"القلب الكبري" ، حيث قالت: جنحت حملة 
القلب الكبري لالأطفال ال�سوريني يف حتقيق 
العديد من االأهداف التي اأطلقت من اأجلها 
واملتمثلة يف تخفيف معاناة اأطفال �سوريا 
تلك  بني  ومن  هناك.  الدائرة  احلرب  جراء 
االإجنازات جمع مبلغ 5 .14 مليون دوالر 
اأمريكي ذهبت الأغرا�س توفري امل�ساعدات 
االإغاثية العاجلة من ماأكل وملب�س وملجاأ، 
وافتتاح  الطبية  امل�ساعدات  اإلى  اإ�سافة 

عيادة يف خميم الزعرتي باالأردن. 

فقد  احلد  هذا  عند  احلملة  تقف  ومل 
خمتلفة  اإغاثية  روؤية  تكري�س  اإلى  عمدت 
ومبتكرة يف اآن معًا عرب دعم تعليم االأطفال 
االأ�سا�سية  االحتياجات  وتوفري  الالجئني 
م�ستقباًل  تكفل  تعليمية  بعملية  لالنطالق 
م�رصقًا يف ظل الظروف املاأ�ساوية القائمة 

حاليا.
اأجل  من  الكبري  القلب  حملة  اأُطلقت 
م�ستمرة  وهي  ال�سوريني  الالجئني  اأطفال 
اإلى حني انتهاء االأزمة، وال يخفى على اأحد 
النزاع  �سحايا  اأبرز  يعتربون  االأطفال  اأن 
هذه  كانت  فقد  �سوريا،  يف  الدائر  امل�سلح 
اأنواع  اأعنف  على  عيان  �ساهد  ال�رصيحة 
اأفرز  الذي  االأمر  املجازر،  واأب�سع  الق�سف 
جياًل من االأطفال يعاين ا�سطراباٍت نف�سية 
�سري  على  وا�سحًا  اأثرها  تركت  عميقة 
معاناتهم  اإلى  اإ�سافة  اليومية،  حياتهم 
متثلت  وع�سوية  ع�سبية  ا�سطرابات  من 
الالاإرادي  كالتبول  ذات �سلة،  اأعرا�س  يف 
احلرب  اإ�سابات  عن  ف�ساًل  والكوابي�س، 
عن  واأ�سفرت  لها  تعر�سوا  التي  املبا�رصة 
بع�س  من  منهم  قليلة  غري  اأعداد  معاناة 

الت�سوهات اخللقية وبرت اأطرافهم. 
اأعتقد  مو�سحة:  �سموها  واأ�سافت   -
حُت�سى،  اأو  ُتعد  اأن  من  اأكرث  الق�س�س  اأن 
هي  االآن،  حت�رصين  ق�سة  هناك  اأن  اإال 
ق�سة الطفلة "مروة" التي فرت اأ�رصتها يف 
الداخل ال�سوري من مكاٍن الآخر جراء احلرب 
لي�ستقر بها املقام يف خميمات اللجوء يف 

االأردن بعد اأن فقدت بع�س اأفرادها، حيث 
انتظمت على مقاعد الدرا�سة ويف خميلتها 
حلٌم يروادها طوال الوقت وهي اأن ت�سبح 
طبيبة اأطفال لت�ساعد اأولئك االأطفال الذين 
حولها  من  ميوتون  عينيها  باأم  راأتهم 

ولي�س هناك من ُمنجد."
على  احلملة  تركيز  يف  ال�سبب  عن  اأما 
االأطفال ال�سوريني، اأو�سحت �سموها قائلة: 
االأطفال  الأن  �سديدة  "بب�ساطة   -
الالجئني  %53 من جممل  ن�سبة  ي�سكلون 
ال�سوريني، اإ�سافة اإلى �سعف هذه ال�رصيحة 
ظل  يف  اأمورها  تدبر  على  قدرتها  وعدم 
 . �سوريا  يف  الدائرة  كتلك  جائرة  حرب 
يف  يتمثل  اأهمية  يقل  ال  اآخر  �سبب  ويربز 
يف  هم  االأطفال  هوؤالء  ن�سف  من  اأكرث  اأن 
�سن الدرا�سة، فمكانهم الطبيعي هو مقاعد 
الدرا�سة اإال اأن م�سحًا ميدانيًا �رصيعًا ُيظهر 
�سوق  اإلى  نزلوا  منهم  االأكرب  الن�سبة  اأن 
الغ�سة  �سواعدهم  عن  م�سمرين  العمل 

النتزاع لقمة عي�سهم وعي�س اأ�رصهم. 
التي  املناظر  اأ�سد  من  �سخ�سيًا،  واأنا 
اأن  هو  �سديداً  �سيقًا  يل  ُت�سبب  اأن  ميكن 
اأرى طفولة ُينتهك حقها يف احل�سول على 
واقع  من  يغري  م�ستقباًل  لها  ي�سمن  تعليم 

املرارة احلايل الذي تعي�سه." 
وبخ�سو�س املوؤمتر، حتدثت مو�سحة:

يف  نوعه  من  االأول  املوؤمتر  هذا  "يعترب 
املنطقة الذي يتناول هذا املو�سوع، وذلك 
الالجئني  حقوق  حماية  على  حر�سنا  من 

خالله  من  وناأمل  منهم  االأطفال  وخا�سة 
اإنقاذ �رصيحة مهددة بال�سياع، والذين هم 

عماد واأمل م�ستقبل بالدهم. 
وقيم  اأ�س�س  ورثنا  ال�سارقة  يف  ونحن 
اهلل،  باإذن  له،  املغفور  االإن�ساين من  العمل 
الذي  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
للمحتاجني  االإن�ساين  العمل  مبادئ  اأر�سى 
ال�سارقة جزءاً  اإمارة  وت�سكل  العامل.   حول 
ال يتجزاأ من منظومة العمل االإن�ساين هذه، 
هذه  يف  اجلذور  عميق  االإمارة  فتاريخ 
اأعمال  يف  ال�سارقة  ت�سارك  حيث  اجلزئية، 
و�سلت  الذي  االإماراتي  االأحمر  الهالل 
اأنحاء املعمورة  اإلى كافة  البي�ساء  اأياديه 
كمنا�رصة  االإن�سانية،  مب�سوؤوليتي  واأ�سعر 
املفو�سية  يف  الالجئني  لالأطفال  بارزة 
الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية 
اأال  الالجئني،  من  جتاه �رصيحة مهمة جداً 

وهم االأطفال. 
الذي  الوقت  يف  املوؤمتر  هذا  وياأتي 
منطقة  يف  الالجئني  اأعداد  فيه  ازدادت 
وال  االأخرية  ال�سنوات  يف  االأو�سط  ال�رصق 
بالغة  اإن�سانية  اأو�ساع  ظل  يف  تزال، 
اأ�سبحت  فقد  واأ�رصهم.  هم  ال�سعوبة، 
م�سدر  اأكرب  ثاين  االأو�سط  ال�رصق  منطقة 
حالة  تقرير  ح�سب  العامل  حول  لالجئني 
ال�سامية  املفو�سية  اأ�سدرته  الذي  اللجوء 

لهذا العام.
يريد  التي  الر�سائل  �سموها  وخل�ست 

لها املوؤمتر اأن ت�سل، حيث قالت: 
الالجئون  االأطفال  يتمتع  "اأن 
جماالت  يف  خا�سة  كاملة،  بحقوقهم 
والعالج  الطبية  والرعاية  والغذاء  املاأوى 
االأطفال  يح�سل  واأن  والتعليم،  النف�سي 
الالزمة،  الثبوتية  الوثائق  على  الالجئون 
امل�ساركة  فر�س  على  االأطفال  يح�سل  اأن 
االآليات  نوفر  اأن  املجتمع،  يف  الفعالة 
خطر  من  االأطفال  حلماية  الالزمة 

اال�ستغالل والعنف، نهدف اإلى و�سع اآليات 
اخلا�سة  احلماية  توفري  ت�سمن  حمددة 
ال�رصق  منطقة  يف  الالجئني  باالأطفال 

االأو�سط".
وتابعت �سموها قائلة: 

عكفنا على دعوة كل االأطراف من ذوي 
ح�سور  اأجل  من  واالخت�سا�س  العالقة 
الق�سايا  نقا�س  يف  وامل�ساهمة  املوؤمتر 
امللحة يف جمال حقوق االأطفال الالجئني، 
االأر�س  على  ال�رصورية  اخلطوات  واأخذ 
التو�سل  جرى  التي  املقرتحات  لتفعيل 

اإليها. 
كما �سنعمل جنبًا جلنب مع املفو�سية 
الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية 
والوزارات  االأطراف  كل  مع  وبالتعاون 
املعنية يف الدول امل�ست�سيفة لالجئني من 
التنفيذ،  حيز  التو�سيات  تلك  اإدخال  اأجل 
فاعلة  متابعة  اآلية  اتباع  اإلى  اإ�سافة 
للوقوف على تنفيذ التو�سيات بعد املوؤمتر 

و�سمان حتقيقها. 
جواهر  عرف  من  على  يخفى  وال 
مبقولة  املوؤمنني  اأ�سد  من  اأنها  القا�سمي 
"يد واحدة ال ت�سفق"، لذا فاأي عمل بغ�س 
اإلى  ما�سة  بحاجة  طبيعته  عن  النظر 
بال�سورة  الإخراجه  اجلهود  كافة  ت�سافر 
املوؤمتر  هذا  انعقاد  ياأتي  هنا  من  امُلثلى، 
لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  مع  بالتعاون 

اجلهة  وهي  الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة 
الالجئني  ق�سايا  يف  املتخ�س�سة  االأممية 
كافة  دعوة  اإلى  باالإ�سافة  العامل،  حول 
التطوعي  العمل  االأطراف املرتبطة مبيدان 
اليون�سيف  منظمة  مثل  الالجئني  لالأطفال 
ومنظمة اإنقاذ الطفل باالإ�سافة اإلى جهات 
هذه  مع  التعاون  باأن  ونوؤمن  اأخرى. 
اجلهات هو الكفيل احلقيقي ل�سمان اإجناز 

هذه املهمة. 
احلملة،  النطالق  االأولى  اللحظة  ومنذ 
كان �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
املتحم�سني  اأ�سد  من  ال�سارقة،  حاكم 
الدعم  تقدمي  يف  جهداً  ياأل  فلم  لها، 
البيئة  وخلق  للحملة  واملادي  املعنوي 
فال�سكر  االإن�ساين،  العمل  لهذا  احلا�سنة 
هذا  ويف  الكرمي.  �سموه  ملقام  املو�سول 
اليد  تلك  اإلى  االإ�سارة  اأود  اأي�سًا  االإطار، 
لتخفيف  �سخاء  بكل  امتدت  التي  البي�ساء 
الالجئني،  ال�سوريني  االأطفال  معاناة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  االإمارات"  "اأم 
تاأل جهداً يف تقدمي كافة  التي مل  مبارك، 
املنرب  هذا  ومن  املطلوب،  الدعم  اأ�سكال 
وعن  نف�سي  عن  باالأ�سالة  ل�سموها  اأتوجه 
وعميق  ال�سكر  بجزيل  الالجئني  االأطفال 
االمتنان لها على تلك املواقف االإن�سانية.

     المؤتمر سيعقد 
بمشاركة أكثر من 300 

من قادة الدول والخبراء 
الدوليين في شؤون 

الالجئين
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شكر الشيخة جواهر
املتحدة  لالأمم  ال�سامي  املفو�س  اأكد 
اأن  غوتريي�س،  اأنطونيو  الالجئني  ل�سوؤون 
امل�ستقبل  يف  "اال�ستثمار  موؤمتر  ر�سالة 
يف  الالجئني  واليافعني  االأطفال  حماية 
اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رصق  منطقة 
اجلماعي  العمل  �رصورة  هي   "2014
واملت�سافر بني اأ�سحاب امل�سلحة حلماية 

االأطفال الالجئني. 
حرم  به  تقوم  الذي  بالدور  واأ�ساد 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة 
واالهتمام  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر 
االأطفال  م�سلحة  يف  تبذله  الذي  الفعلي 
حملت  بعدما  خا�سة  الالجئني  واليافعني 
كما  للمفو�سية،  البارزة  املنا�رصة  لقب 
هذا  تنظيم  فكرة  ل�سموها على  �سكره  وجه 
�سيبذل  الذي  اجلهد  على  موؤكداً  املوؤمتر، 
ال�سادرة عنه،  التو�سيات  تنفيذ  �سبيل  يف 
املفو�سية  اأن  اإلى  اأ�سار  اآخر  �سعيد  وعلى 
ماليني   3 م�ساعدة  االآن  حتى  ا�ستطاعت 
الجئ �سوري . التحق نحو 350 األف طفل 
وي�ستفيد  العام،  هذا  باملدر�سة  �سوري 
100 األف طفل الجئ اآخر من التعليم غري 
األف   400 من  اأكرث  يتلقى  بينما  الر�سمي، 
طفل �سوري الدعم النف�سي واالجتماعي يف 

عام 2014 . 
اختيار  وراء  ال�سبب  مو�سحًا  واأ�ساف 

ال�سارقة ال�ست�سافة املوؤمتر:
ُعينت   2013، عام  اأيار  مايو/  يف   -
القا�سمي،  بنت حممد  ال�سيخة جواهر  �سمو 
ال�سامية  للمفو�سية  بارزة  منا�رصة  كاأول 
عرفانًا  الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم 
االأطفال  م�ساعدة  يف  اجلبارة  جلهودها 
الدعم  �سموها  حت�سد  حيث  الالجئني، 
املفو�سية  عمل  وتدعم  الالجئني  مل�سلحة 
الالجئني.  لالأطفال  احلماية  تاأمني  يف 
وكجزء  جواهر،  ال�سيخة  �سمو  وتكرمت 
اإلى  والرامية  نطاقًا،  االأو�سع  روؤيتها  من 
بفكرة  املجتمع،  يف  اإيجابي  تغيري  اإحداث 
حول  االإقليمي  املوؤمتر  هذا  ا�ست�سافة 
يف  الالجئني  واليافعني  االأطفال  حماية 

منطقة ال�رصق االأو�سط و�سمال اإفريقيا. 
م�سرتكة،  مبادرة  عن  عبارة  واملوؤمتر 
�سمو  مكتب  موظفي  من  كل  وتعاون 
عن  املفو�سية  ومكتب  جواهر  ال�سيخة 
لهذا  للتح�سري  االأخرية  االأ�سهر  كثب خالل 
�سمو  قدمته  ملا  جداً  ممنت  واأنا  املوؤمتر. 
ال�سيخة جواهر من دعم وموارد ولتعاونها 

الوثيق مع املفو�سية. 
للدول  فر�سة  املوؤمتر  وي�سكل 
التزامها  على  التاأكيد  الإعادة  واملنظمات 
لنا  يوفر  كما  الالجئني،  االأطفال  بحماية 
للكل  املنا�سب  العمل  لتحديد  جميعًا منرباً 
ولتح�سني ا�ستجابتنا . و�ستعمل املفو�سية 
عن كثب مع احلكومات واملنظمات الدولية 
من  متكننا  ل�سمان  امل�ساركة  واملحلية 
تطوير العملية والبناء على نتائج املوؤمتر. 
�سمو  مع  كثب  عن  للعمل  اأتطلع  واأنا 
بارزة  منا�رصة  ب�سفتها  جواهر،  ال�سيخة 
انطالق  نقطة  املوؤمتر  ليكون  للمفو�سية، 

م�ستقبل  تاأمني  �سبيل  يف  م�ستدامة  جلهود 
اأكرث اإ�رصاقًا لالأطفال الالجئني.

اليوم األول
نقا�سية  جل�سات  املوؤمتر  ويت�سمن 
عمل،  وور�س  م�ستديرة،  وموائد  رئي�سة، 
وحلقات نقا�سية، تبحث يف خمتلف ق�سايا 
على  اجلل�سات  وتتوزع  الالجئني،  و�سوؤون 
مهمة،  رئي�سة  بعناوين  املوؤمتر  يومي 
االأطفال  حماية  �سبل  وتناق�س  �ستبحث 
ال�رصق  منطقة  يف  الالجئني  واليافعني 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا التي اأ�سبحت ثاين 

اأكرب ُم�سّدر لالجئني حول العامل. 
اأربع  للموؤمتر  االأول  اليوم  وي�سهد 
نقا�س  وجل�سة  متوازية،  اأ�سا�سية  جل�سات 
حلقة  تقام  حيث  نقا�سية،  وحلقة  رئي�سة، 
حماية  توفري  "نحو  عنوان  حتت  النقا�س 
اأف�سل لالأطفال الالجئني يف منطقة ال�رصق 
نقا�س  وجل�سة  اأفريقيا"،  و�سمال  االأو�سط 
االأطفال  حماية  "تعزيز  على  تركز  رئي�سة 

النازحني: 
الوطنية  القانونية  االأطر  بني  مقاربة 
االأربع  اجلل�سات  تتناول  فيما  والدولية". 
حول  تخ�س�سية  مو�سوعات  املوازية 
ق�سايا مهمة تتعّلق باالأطفال يف املنطقة، 
وهي "الوقاية واال�ستجابة للعنف اجلن�سي 
االجتماعي"،  النوع  على  القائم  والعنف 
"االأطفال املت�رصرون من النزاع امل�سّلح"، 

القانونية"،  والوثائق  املواليد  و"ت�سجيل 
الطفل  والف�سل:  اال�ستغالل  و"معاجلة 

اأواًل". 

اليوم الثاني
وتتوا�سل جل�سات اليوم الثاين للموؤمتر 
مع منتدى ال�سيا�سات الذي ي�ستعر�س اأبرز 
االأول،  اليوم  يف  دارت  التي  املناق�سات 
واحللقات  اجلل�سات  عن  اإيجازاً  ويقدم 
حلقة  وتتبعها  ت�سمنها،  التي  النقا�سية 
االأطفال  "م�ساركة  عنوان  حتت  نقا�س 
اأنف�سهم"،  حماية  يف  الالجئني  واليافعني 
جل�سات،  ثالث  تت�سمن  م�ستديرة  وطاولة 
حماية  باأمان:  والتعّلم  "العي�س  هي 
و"اال�ستفادة  التعليم"،  خالل  من  االأطفال 
كعوامل  وال�سباب  اليافعني  القدرات:  من 
للتغيري"، و"العائالت واملجتمعات عن�رص 

اأ�سا�سي يف حماية االأطفال".
م�ست�سار  علوي،  مظهر  اإرم  وقالت 
ل�سموال�سيخة  التنفيذي  املكتب  يف  اإداري 
القا�سمي:"ي�سعى  حممد  بنت  جواهر 
ت�سمن  حمددة  اآليات  و�سع  اإلى  املوؤمتر 
املنطقة  يف  والالجئني  االأطفال  حماية 
من خماطر اال�ستغالل والعنف باأ�سكالهما 
لالأطفال  الكاملة  احلقوق  وتوفري  كافة، 
املاأوى  جمال  يف  خ�سو�سًا  الالجئني، 
النف�سي  والعالج  الطبية  والرعاية  والغذاء 
يف  لليافعني  منرب  وتوفري  والتعليم، 
الوعي  ورفع  التفاعل  اأجل  من  املنطقة، 

حول ق�سايا نزوح االأطفال واليافعني.
يف  حا�رصاً  �سيكون  واأكرث  هذا  كل   
وفعالياته،  جل�ساته  مبختلف  املوؤمتر 
للدفاع عن حق كل طفل يف هذا العامل باأن 
يحظى بكامل حقوقه بالعي�س، �سمن بيئة 
احلياة  اأ�سا�سيات  له  توفر  وم�ستقرة،  اآمنة 
�رصورة  ي�ستوجب  الذي  االأمر  الكرمية، 
حتمل املجتمع الدويل مبوؤ�س�ساته واأفراده، 

م�سوؤولية توفري هذه احلقوق الأطفال العامل 
كافة، خ�سو�سًا الالجئني منهم".

ويتناول املوؤمتر عرب جل�ساته نقا�سات 
واالإقليمية،  الدولية  القانونية  االأطر  حول 
واليافعني  لالأطفال  حمايتها  وكيفية 
الالجئني، وعملية اعتمادها على امل�ستوى 
التحديات  مناق�سة  �ستتم  كما  الوطني، 
وبخا�سة  الوطني  امل�ستوى  على  القائمة 
تلك املتعلقة باعتماد ال�سيا�سات وعمليات 

التنفيذ. 
اجلل�سات  هذه  اإحدى  يف  و�سيتعر�س 
للعنف  احلايل  اجليل  تعر�س  ملخاطر 
ب�سبب النزاع امل�سّلح، فاالأطفال واليافعون 
احلروب  ب�سبب  عديدة،  يتعر�سون ملخاطر 
ذلك  يف  مبا  الق�رصي،  والنزوح  والنزاع 
على  القائم  والعنف  اجلن�سي،  العنف  خطر 
اجلل�سة  و�ستناق�س  االجتماعي،  النوع 
املنطقة  يف  باالأطفال  املحدقة  املخاطر 
على هذا امل�ستوى، و�ستحّدد كذلك االآليات 
يف  والفتيان  الفتيات  لوقاية  املنا�سبة 

مناطق النزاع. 

العيش بأمان
طفل  "كل  عنوان  حتمل  جل�سة  ويف 
يهم: ت�سجيل املواليد والوثائق القانونية"، 
الفوري  الت�سجيل  اأهمية  اإلى  التطرق  �سيتم 
رئي�سة  كاأداة  الالجئني،  للمواليد  وال�سامل 
اأي�سًا  اجلل�سة  وتبحث  االأطفال.  حلماية 

ت�سجيل  عملية  تعرت�س  التي  التحديات 
وعدم  املنطقة،  يف  الالجئني  من  املواليد 
ح�سولهم على الوثائق القانونية لالأطفال، 
تتناول  �سهادات امليالد، كما  مبا يف ذلك 
ت�سجيل  ل�سمان  مبتكرة  طرق  يف  البحث 
ذلك  يف  مبا  الوالدة،  عند  كافة  االأطفال 

االأطفال الالجئني.
اال�ستغالل  معاجلة  جل�سة  خالل  ومن 
اأواًل، �سيقدم املوؤمتر نظرة  والف�سل: الطفل 
الرئي�سة  التحديات  من  عدد  حول  معّمقة 
يف  الالجئون  االأطفال  واجهها  التي 
االإ�سارة  مع  احلماية،  �سعيد  على  املنطقة 
ال�سوريني  الالجئني  االأطفال  حالة  اإلى 
�ستتم  التي  الق�سايا  ب�سكل خا�س. وت�سمل 
والرعاية  العائلة،  انف�سال  درا�ستها: 
واالجتار  االأطفال،  وعمالة  البديلة، 
�ستتم درا�سة  والزواج املبكر، كما  بالب�رص، 
اأهم  وا�ستعرا�س  الراهنة،  التحديات 
االآليات املعمول بها حاليًا، وكذلك البحث 
عن حلول مبتكرة ملعاجلة هذه الق�سايا.  

و�ستتطرق جل�سة حتمل عنوان "العي�س 
ا�ستخدام  مو�سوع  اإلى  باأمان"  والتعّلم 
ال�سوء  و�ست�سّلط  للحماية.  كاأداة  التعليم 
التعليم  فيها  يوفر  التي  الطريقة  على 
اآمنة،  بيئات  توفري  و�سبل  احلماية 
م�رصة  مواقف  حدوث  دون  واحليلولة 
على  اجلل�سة  �ستعمل  كما  باالأطفال. 
متنوعة  تعليمية  ملمار�سات  مناذج  تقدمي 

    الشارقة تستضيف 
منتدى اليافعين لتعزيز 

مشاركة الشباب في حماية 
األطفال الالجئين

     الشيخة جواهر القاسمي: 
نأمل من خالل المؤتمر إنقاذ 

شريحة مهددة بالضياع، 
والذين هم عماد وأمل 

مستقبل بالدهم

3637



نبذة عن حملة القلب الكبير:
حملة القلب الكبري التي اأُطلقت يف �سهر يونيو 2013 حتت رعاية قرينة �ساحب 
البارزة  القا�سمي، املنا�رصة  ال�سيخة جواهر بنت حممد  �سمو  ال�سارقة،  ال�سمو حاكم 
لالأطفال الالجئني يف املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، قد جنحت 
يف جمع اأكرث من 13 مليون دوالر اأمريكي خالل عاٍم واحد، والتي اأ�سهمت بدورها 
الرعاية  توفري  خالل  من  ال�سوريني  الالجئني  من  االآالف  مئات  احتياجات  �سد  يف 
ال�سحية الطارئة، واملواد االإغاثية االأ�سا�سية واملالب�س والبطانيات واملاأوى والغذاء. 
التعليم، وذلك يف �سياق  اإلى مرحلة  الطارئة  االإغاثة  انتقلت احلملة من مراحل  كما 
ال�ستكمال  املدار�س  اإلى  ال�سوريني  الالجئني  االأطفال  اإعادة  اإلى  الرامية  اجلهود 
تعليمهم، بعد اأن تعطلت درا�ستهم نتيجة لالأزمة الراهنة، ونزوحهم من بلدهم الذي 

مزقته احلرب.

لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  عن  نبذة 
الالجئين:

يذكر اأن املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني التي مت اإن�ساوؤها يف 
وتن�سيق  قيادة  على  تعمل  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  قبل  من   1950 دي�سمرب 
كافة.  العامل  اأنحاء  يف  م�ساكلهم  وحّل  الالجئني  حماية  اإلى  الرامي  الدويل  العمل 
ت�سعى  كما  الالجئني.  ورفاه  حقوق  حماية  يف  االأ�سا�سية  املفو�سية  غاية  وتكمن 
والعثور  اللجوء  التما�س  �سخ�س على ممار�سة حقه يف  قدرة كل  ل�سمان  املفو�سية 
اأو  الوطن  اإلى  الطوعية  العودة  اختيار  اإمكانية  مع  اأخرى،  دولة  يف  اآمن  مالذ  على 
اإعادة التوطني يف بلد ثالث، كما تعمل على م�ساعدة االأ�سخا�س  اأو  االندماج حمليًا 

عدميي اجلن�سية. 

ملختلف الفئات العمرية توفر الدعم النف�سي 
واالجتماعي الالزمني لالأطفال واليافعني. 
كما و�سيتم من خالل اجلل�سة عر�س اأمثلة 
التي ت�سمن ح�سول  عن االآليات املنا�سبة 
االأطفال واليافعني يف املنطقة على تعليم 

جّيد وبيئة اآمنة للدرا�سة.
القدرات:  من  اال�ستفادة  وتبحث جل�سة 
للتغيري،  كعوامل  وال�سباب  اليافعني 
وال�سباب  اليافعني  مع  التعامل  اإمكانية 
كجهات يجب حمايتها داخل جمتمعاتهم، 
حيث تعترب �رصيحتا اليافعني وال�سباب من 
اجلهات  معها  تتعامل  التي  ال�رصائح  اأكرب 
و�سيتم  كما  االإن�ساين.  املجال  يف  العاملة 
يجب  التي  الطريقة  �رصح  اجلل�سة  خالل 
ال�رصيحتني  هاتني  مع  بها  العمل  يتم  اأن 
جمتمعات  اأو  املحلية  املجتمعات  يف 
االإيجابية  النتائج  يكفل  مبا  اللجوء 
ال�سوء  اأي�سًا  اجلل�سة  و�ست�سّلط  للجميع. 
واملعنية  القائمة  املبتكرة  املناهج  على 
االأن�سطة  يف  واليافعني  االأطفال  باإ�رصاك 
املتعلقة باحلماية يف االأو�ساع االإن�سانية. 

دور العائالت
العائالت  لدور  املوؤمتر  ويعر�س 
اأ�سا�سيًا  عن�رصاً  باعتبارهم  واملجتمعات 
�ستبحث  جل�سة  �سمن  االأطفال،  حماية  يف 
عي�س  ك�ضب  �ضبل  �رتباط  م�ضاألة  يف  �أي�ضًا 
االأهايل  قدرة  بتعزيز  الالجئة  العائالت 
حماية  على  واملجتمعات  والعائالت 
االأطفال. وهناك اأي�سًا العديد من اجلل�سات 
امل�ستديرة  واملوائد  واحلوارات  والنقا�سات 
والربامج  واملبادرات  باالأفكار  الغنية 
اإلى امل�ساهمة يف  التي تهدف  واالإجراءات 
حل م�سكالت االأطفال واليافعني الالجئني.

جاء  املوؤمتر  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 
حملة  بني  وتعاون  تن�سيق  على  بناًء 
العام  ال�سارقة  اأطلقتها  التي  الكبري  القلب 
وبني  �سوريا،  اأطفال  اأجل  من  املا�سي 
ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 

قبل  الالجئني، يف ظل دعم ال حمدود من 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
ومكانة  لدور  وتقديراً  ال�سارقة،  حاكم 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  وجهود 
ل�سوؤون  بارزة  كمنا�رصة  القا�سمي، 
وق�سايا الالجئني يف املفو�سية ال�سامية. 
م�ساركة  تعزيز  اإلى  املوؤمتر  ويهدف 
و�سمال  االأو�سط  ال�رصق  مبنطقة  القادة 
للتحديات  حلول  اإيجاد  يف  اأفريقيا 
الالجئني.  واليافعني  باالأطفال  املتعّلقة 
على  الدوليني  واملتربعني  ال�رصكاء  وحث 
حلماية  مبادرات  اإطالق  يف  امل�ساركة 
وم�ساعدة االأطفال واليافعني الالجئني يف 
املنطقة. وتوعية ال�سباب يف منطقة ال�رصق 
االأطفال  بق�سايا  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
الوعي  وزيادة  الالجئني.  واليافعني 
واليافعني  االأطفال  بق�سايا  العامة  بني 

الالجئني يف ذات املنطقة.

منتدى اليافعين
 15 يومي  ال�سارقة  وت�ست�سيف  هذا 
اليافعني"  "منتدى  اجلاري  اأكتوبر  و16 
الذي يقام بالتوازي مع موؤمتر "اال�ستثمار 
الالجئني  االأطفال  حماية  امل�ستقبل"  يف 
و�سمال  االأو�سط  ال�رصق  منطقة  يف 
ال�سامية  املفو�سية  تنظمه  الذي  اأفريقيا"، 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني بالتعاون 

من  كرمية  رعاية  حتت  الكبري،  القلب  مع 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 

حاكم ال�سارقة.
ويهدف املنتدى، الذي يقام بال�رصاكة 
مع جمل�س �سيدات اأعمال ال�سارقة و منتدى 
التوا�سل  �سمان  اإلى  للتطوير،  ال�سارقة 
م�ساركة  و�سي�سهد  واملجتمع،  ال�سباب  مع 
واأع�ساء  والُكلِّيات  اجلامعات  طلبة 
ور�س  من  �سل�سلة  يف  التدري�س  هيئات 
املعلومات  تقدمي  على  تركز  التي  العمل 
حلماية  اإطالقها  مت  التي  املبادرات  حول 
ال�سبل  وا�ستك�ساف  واليافعني،  االأطفال 
هذه  تعزيز  يف  االإ�سهام  من  متكنهم  التي 

االأهداف.
وقالت نورة النومان مدير عام املكتب 
ال�سيخة جواهر بنت حممد  ل�سمو  التنفيذي 
الن�سبة  اأن  يف  املاأ�ساة  ":"تكمن  القا�سمي 
احلروب  ويالت  يعانون  الذين  من  االأكرب 
واليافعني  االأطفال  من  هم  والنزاعات 
الذين يحرمون من اأب�سط حقوقهم ويفقدون 
اأن ياأتي  االأمل بامل�ستقبل. ومن هنا يجب 
ا�ستباقية  اإجراءات  اتخاذ  على  العمل 
والنزاعات  احلروب  تاأثريات  ملكافحة 
ومن  االأولويات.  راأ�س  على  االأطفال  على 
االأهمية مبكان العمل على حماية االأطفال 
م�ستقبل  ل�سمان  احلرب  من  املت�رصرين 
ومنح  العربي،  العامل  يف  القادم  اجليل 

كامل  لي�ستثمروا  الفر�سة  االأطفال  هوؤالء 
�سحية  حياة  ليعي�سوا  وطاقاتهم  قدراتهم 

ومنتجة".
ويف حديث لها حول منتدى اليافعني، 
اإداري  اإرم مظهر علوي، م�ست�سار  اأو�سحت 
التنفيذي ل�سمو ال�سيخة جواهر  يف املكتب 
االأهداف  اأحد  باأن  القا�سمي،  حممد  بنت 
املهمة للمنتدى تتمثل يف تثقيف اليافعني 
االجتماعي  العمل  اتخاذ  اإمكانات  حول 
كمهنة لهم، واإطالعهم على حمنة االأطفال 
النازحني. كما يت�سمن املنتدى ور�س عمل 
حول الريادة االجتماعية. واأ�سافت علوي: 
لل�سباب  حاليًا  املتاحة  املعلومات  "اإن 
املجال  هذا  يف  القائمة  الفر�س  حول 
�سئيلة جداً، وبالتايل نعتزم خالل املوؤمتر 
تناول هذا املو�سوع املغيَّب. و�سنقوم عرب 
ور�س عمل الريادة االجتماعية با�ستك�ساف 
�سبل تتيح للمبادرات االجتماعية الريادية 
واجلهة  النازحة  املجتمعات  م�ساعدة 
امل�ست�سيفة يف هذه املنطقة، بهدف اإلهام 
اأخذ  على  وحثهم  اخلالقة  ال�سباب  عقول 

زمام املبادرة ل�سنع التغيريات".
م�ساركة  اليافعني  منتدى  وي�سهد 
ومدّر�س،  طالب   600 اإلى   500 بني  ما 
املفو�سية  تقدمها  عمل  ور�س  ويت�سمن 
الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية 
اأ�سوكا،  ومنظمة مري�سي كورب�س، ومنظمة 
بهدف  غريها  للتطوير،  ال�سارقة  ومنتدى 
ودفعهم  واإ�رصاكهم،  ال�سباب،  تثقيف 
املجتمع  جتاه  االإيجابية  امل�ساهمة  نحو 
املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف 
املوؤمتر  ي�سم  كما  والعامل.  واملنطقة، 
اأجنحة خم�س�سة للمنظمات غري احلكومية 
للطلبة  تتيح  حيث  والدولية،  املحلية 
واأفراد املجتمع التحدث مع ممثلي خمتلف 
يف  عملهم  عن  املزيد  ومعرفة  املنظمات، 
مل�ساعدة  يقدمونه  الذي  وما  املنطقة، 
منطقة  يف  الالجئني  واالأطفال  النازحني 

ال�رصق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
جدير بالذكر ان موؤمتر" اال�ستثمار يف امل�ستقبل"، الذي يقام للمرة االأولى خارج اأروقة 
اإلى  يهدف  جنيف،  يف  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  للمفو�سية  الرئي�س  املقر 
النزاع  حدة  ت�ساعد  و�سط  االأو�سط  ال�رصق  يف  االأطفال  حماية  ق�سية  على  ال�سوء  ت�سليط 
االأطفال يف املنطقة. وي�سهد املوؤمتر  باملنطقة، من خالل اخلروج بتو�سيات تدعم حماية 
الدولية،  املنظمات  وروؤ�ساء  القرار،  ناع  و�سُ واالأكادمييني،  القادة،  لنخبة من  جتمعًا الفتًا 
االأو�سط،  ال�رصق  منطقة  يف  الراهنة  التحديات  لبحث  املانحة  الوكاالت  من  وم�سوؤولني 

واقرتاح احللول الكفيلة بالتغّلب عليها والتوافق على �سبل تنفيذ هذه احللول.

   العنف الجسدي 
والجنسي وحقوق األطفال 

الالجئين موضوعات 
للنقاش في مؤتمر دولي 

تستضيفه الشارقة

     المفوض السامي 
لشؤون الالجئين: 400 ألف 
طفل سوري تلقوا الدعم 

في 2014
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األك�سندرا
آخر امبراطورات روسيا القيصرية

إعداد: يسرى ناصر مهنا

ال�سخ�سية تتميز  الك�سندرا زوجة امرباطور رو�سيا االأخري نوكوالي رومانوف امراأة قوية  كانت االإمرباطورة 
الدوق  بنات   اأملانية من  دارم�ستات كاأمرية  1872 يف ق�رص  �سنة  الك�سندرا   اأخاذ وجاذبية ال ت�ساهى، ولدت  بجمال 

الك�سندرا كانت كذلك   ، التي  متتد جذورها لقرون عدة  العريقة  االأمرباطورية  االأ�رصة  ، �سليل  الكبري لوي�س  دوق هي�س والراين 
حفيدة للملكة فيكتوريا ملكة  بريطانيا التي كانت جدتها الأمها االأمرية األي�س  اأوف اإجنالند.

الك�سندرا كانت الطفلة ال�ساد�سة بني �سبعة اأطفال ، وحظيت باأرقى �سنوف الرعاية واأف�سل م�ستويات التعليم التي ممكن اأن حتظى بها 
اأمرية اأوربية ، وبعد اأن بلغت الك�سندرا �سن ال�سبا وتفتح جمالها الرائع  ُخطبت   لالأمريال�ساب نيكوالي الثاين ويل عهد رو�سيا وذلك يف �سنة 

. �أوربا �رتباط �ضباب وفتيات �لأ�رس �ملالكة ببع�ضهم �لبع�س  1894، حيث كان من �ل�ضائع يف 
  وقد تويف االأمرباطور االأب  الك�سندر �سنة 1894 ، لي�ستلم االأمري نيكوالي عر�س االمرباطورية الرو�سية  ويتزوج الك�سندرا يف نف�س ال�سنة 

، حيث اأقام لها احتفاالت زفاف باذخة على الطريقة الفيكتورية وقد اأعلنت الك�سندرا اأثناء زفافها امرباطورة لرو�سيا.
اأجنبت األك�سندرا بعد عام من الزواج ابنتها البكر اأولغا �سنة 1895 ثم تبعت اأولغا ثالث فتيات اأخريات هن تاتيانا وماريا واأن�ستازيا، ثم 
اأجنبت ابنها الوحيد الذي طاملا انتظرته االأمري األك�سي نيكواليفت�س ، لكن االأمري الطفل ولد م�سابا مبر�س الهيموفيليا وهو اأحد اأمرا�س الدم 

الوراثية  التي متنع تخرث الدم ، وهو مر�س ورثه من جدته امللكة فيكتوريا التي نقلته لعدد من اأبنائها واأحفادها .
بداأ  االأمرباطور نيكوالي  حكمة بجملة اإ�سالحات طالت نظام التعليم وامتالك االأرا�سي وتاأمينات العمال �سد املر�س واحلوادث ، اإال 
�لرو�ضي ينظر�ن   و�ل�ضعب  �ملانيا وتكبدها خ�ضائر فادحة يف هذه �حلرب جعل �ملعار�ضة  �لأولى �ضد  �لعاملية  �أن تورط رو�ضيا يف �حلرب 
لنيكوالي كم�سوؤول مبا�رص لهذا الف�سل الع�سكري، هذا باالإ�سافة الزدياد نفوذ االأمرباطورة الك�سندرا اأثناء ان�سغال االمرباطور يف احلرب فقد 
قامت بتعيني وعزل الوزراء وال�سفراء، وانت�رصت ال�سائعات يف عموم رو�سيا اإن االأمرباطور وزوجته يفاو�سان االأملان �رصاً ومت الت�سكيك على 

نطاق وا�سع يف والء االإمرباطورة االأملانية
 االأ�سل لرو�سيا بل اأُتهمت �رصاحة بالعمالة الأملانيا و�سبت اللعنات على راأ�س االأمرباطورة، وزاد من كراهية االأمة الرو�سية الإمرباطورتها 
اجلميلة تقريبها للراهب را�سبوتني الذي كانت تعده قدي�سًا بينما يعتربه ال�سعب م�سعوذاً خطرياً. ورا�سبوتني هذا  كان  جمرد فالح �سيبريي، 
اأ�سبح من خالل �سعوذته وادعائه القدرة على التنبوؤ بامل�ستقبل  مقد�سًا يف و�سط اجلهلة من الفالحني ، ثم انتقل اإلى مدينة بطر�سيورغ  حيث 
عمل مبكر ودهاء  للدخول اإلى الق�رص امللكي، وبقدراته االإ�ستثنائية يف التاأثري على الن�ساء ا�ستطاع اأن يرتك را�سبوتني انطباعا عميقا لدى 

االإمرباطورة األك�سندرا، اإذ
 اقتنعت متاما بقدراته حني ا�ستطاع اأن يخفف من املعاناة والنزيف الذي اأ�ساب االأمري الطفل األيك�سي ب�سبب مر�سه  اخلطري، وقد عا�س 
را�سبوتني  ل�سنوات �سبع يف الق�رص االأمرباطوري واأ�سبح م�ست�سار االأمرباطورة  ال�سخ�سي واملوؤمتن على اأ�رصارها حيث كان يزورها يف الق�رص 

يف موعد اأ�سبوعي حمدد.
وقد ت�سببت هذه امل�سكالت مع نق�س االأغذية والوقود، يف اإ�سعال ثورٍة جديدٍة،  �سنة 1917هي الثورة  البول�سفية التي ا�ستطاعت بف�سل 
التي حكمت رو�سيا ما  واأ�رصته  االإمرباطور  ب�سلطة  االإطاحة  اأن تتمكن من  اللينية  الوا�سع الأفكارها املارك�سية  ال�سارمة واالنت�سار  القيادة 
يزيد عن ثالثة قرون. وبعد جناح الثورة وتنحي االمرباطور مت القب�س على االأمرباطور وزوجته وبناته االأربع وابنه الوحيد الطفل  املري�س 
األيك�سي، و�سجن اأفراد العائلة االإمرباطورية يف بيت يف مدينة ايكاترنبورج، وقد قاد فريق احلر�س الذي يعتقل االأ�رصة االأمرباطورية ياركوف 

يوروفي�سكي الذي كان يكن حقداً كبرياً
البول�سفيك ومنهم  القادة  اأوامر فعليًا من  له  لهم، وقد  �سدرت  اأثر  العزم على ت�سفيتهم وحمو كل   لالإمرباطور وعائلته وكان قد عقد 
فالدميري لينني وليون تروت�سكي بت�سفية العائلة االأمرباطورية، فقام يف اخلام�س ع�رص من يوليو �سنة 1918 بقيادة جمموعة من اثني ع�رص 
م�سلحًا باإعدام العائلة االإمرباطورية كلها رميًا بالر�سا�س، ومن ثم قام  بحرق جثث ال�سحايا و اإذابة بقايا العظام باالأ�سيد ثم دفنها يف 
حفرة  يف حقل ناٍء، وذلك يف حماولة من القتلة الإخفاء اآثار اجلرمية املروعة، ُوق�سي بتلك املجزرة على اإحدى اأعرق واأكرب االأ�رص املالكة يف 

اأوروبا.
الرو�سية  االأرثوذك�سية  الكني�سة  اأعلنت     2000 �سنة  اأغ�سط�س   15 يف  وذلك  عامًا،  وثمانني  باثنني  االمرباطورية   االأ�رصة   مقتل  بعد 
اأيدي االأعداء  الذين حتملوا املعاناة واملوت على  الراحل  واأ�رصته ب�سفتهم حاملي عاطفة، وهو ت�سنيف للموؤمنني  عن تقدي�س االأمرباطور 
ال�سيا�سيني ح�سب التقليد امل�سيحي، وقد  جابت م�سرية دينية �سوارع  مدينة ايكاتريينبورغ  املدينة التي جرى بها اإعدام العائلة االأمرباطورية. 
وقد قال االأ�سقف  فيكنتي اأ�سقف املدينة )حان الوقت الإعادة اإحياء ما مت تدمريه( وذلك داخل الكني�سة التي �سيدت  يف املوقع الذي �سهد اإعدام 

نيكوالي الثاين وزوجته واأبنائهما اخلم�سة
 اإ�سافة اإلى طبيبهم وثالثة من خدمهم ليل 16 من يوليو 1918 .

وقد األفت الكثري من الق�س�س وامل�رصحيات والق�سائد ال�سعرية والكتب واالأفالم والربامج الوثائقية عن العائلة االأمرباطورية 
وعن املجزرة الرهيبة التي اأودت بحياة اأفرادها.

�الأمرب�طورة �لرو�سية �لك�سندر� فيدروفنا رومانوفا �آخر �مرب�طورة لرو�سيا ، متثل حياتها 
منوذجًا  �سارخًا لتقلب �الأقد�ر بني �أعظم م�ستويات �ملجد و�لعظمة وبني �أدنى درجات �لذل 

و�ملهانة ، �الأمرب�طورة �لتي ولدت �أمرية جتري يف عروقها دماء ملكية خال�سة ، �نتهت 
حياتها م�رضدة ومهانة ثم �أ�سرية هي و�أفر�د عائلتها باأيدي �أعد�ئها �لذين نفذو� فيهم 

جمزرة �سنيعة ق�ست على �إحدى �أعرق و�أكرب �لعائالت �ملالكة يف �أوربا .

4041



رة
صو

االأ�ستاذ  االأ�رصة  رب  مع  احلوار  �رصعنا 
ودوره  مكاوي(  )اأمني  الدكتور  اجلامعي 
فتحدث  التمّيز  لرب  االأ�رصة  �سفينة  باإر�ساء 

قائاًل:
ملرحلة،  مرحلة  من  يختلف  دوري  "كان 
حينها  وكنت  برجاء  ارتباطي  بداية  فعند 
باأين  اأ�سعر  فكنت  الثقافة،  بوزارة  اأعمل 
�سنها  ل�سغر  واملوجه  واالأب  الزوج 
مثالية،  باأ�رصة  اأحظى  باأن  ولطموحي 
كنت  باأين  مراراً  يل  قولها  ح�سب  وعلى 
ال�سرب  من  ل�سحنات  اإياها  ومانحا  �سبورا 
لتتقدم  الالمتناهية  وال�سجاعة  والعزمية 
بكل املناحي، وبعد دخويل جمال القانون 
دوري  تغري  املحاماة  ملهنة  وممار�ستي 
كامل  وب�سكل  اأ�رصتي  من  اأخذتني  الأنها 
اأفادت زوجتي  املرحلة  تقريبا، ولكن هذه 
هذا  عملي  خالل  من  الأين  كثريا  واأبنائي 
اأوفر لها نافذة تب�رص من خاللها ما  كنت 
الثالثة  املرحلة  ويف  الواقع،  باأر�س  يدور 
باتت  زوجتي  اأن  وجدت  الأين  االأهم  وهي 
اأحتمل م�سوؤولية  اأن  بحاجة للمعونة وعلي 
لعملها  املميز  للعطاء  لتفرغها  االأبناء 
واملجتمع بعد جناحها بالتعليم العايل اإلى 
جانب دورها كاأم وزوجة مميزة، وهنا كنت 
اأقوم بذلك بر�سا و�سعادة كبريين، غري اأنها 
�سربي  على  وتثني  املرحلة  بتلك  تذكرين 

وتقبلي لتبادل االأدوار بطيب خاطر، وذلك 
باإن�سانة  ارتبطت  اأين  من  واثقًا  كنت  الأين 
غري عادية ت�ستحق كل ما قدمته لها وهي 
من   )2003( العام  ك�سيدة  اختريت  التي 
قبل جريدة العلم، واإحدى اأبرز ال�سخ�سيات 
 )2005( عام  العربي  العامل  يف  املوؤثرة 
من قبل جريدة )News week( فباحلب 
واملهنية  االأ�رصية  بحياتنا  معا  جنحنا 

واحلمد هلل".   

)رجاء  للزوجة  باحلديث  توجهنا  بعدها    
اأ�ستاذة  باحلقوق،  دكتوراه  مكاوي(  ناجي 
جامعية بالقانون بجامعة حممد اخلام�س 
�أهم  ومن  وموؤلفة  كاتبة  وهي  بالرباط، 
ق�ساياهم  املهم�سون،  )االأطفال  موؤلفاتها 
القانونية(،  للعلوم  )مدخل  و  وحقوقهم( 
للعلماء  االأعلى  العلمي  املجل�س  ع�سو 
الد�ستور  تعديل  جلنة  ع�سو  باملغرب، 
الإ�سالح  العليا  الهيئة  ع�سو  املغربي، 
الق�ساء وم�ست�سارة بالعديد من املوؤ�س�سات 
الوالدين  وكال  االأخرى،  واملحلية  الدولية 
اخلريي  العمل  مبجال  املكثف  ن�ساطه  له 
عدة  على  اإ�رصافهما  ومنها  باملجتمع، 
البنى  التعليمي،  باالإطار  تنموية  م�ساريع 
وغريها،  وامل�ست�سفيات  والطرق  التحتية 
بتن�سئتهما  متيزهما  جانب  الى  هذا  كل 
وراء  االأربعة رمبا كان  الأبنائهما  االأ�رصية 

ا�ستحقاقهما بالتكرمي هذا.
االأكرب )حممد جالل( طبيب جراح بالعظام 
واحد،  البن  واأب  متزوج  واملفا�سل، 
بالتمويل  متخ�س�س  )اإليا�س(  واأخوه 
كربى  باإحدى  م�ست�ساراً  ويعمل  واالإدارة، 
واالبنة  الدولية،  االقت�سادية  ال�رصكات 

واالأخ  اأ�سنان،  طبيبة  الزهراء(  )فاطمة 
بكلية  الثالثة  ال�سنة  طالب  االأ�سغر)معاذ( 

الطب.
)رجاء(  و  )اأمني(  الزوجني  من  كل  ا�سرتك 
وهو  واحد  بولع  ارتباطهما  قبل  وحتى 
خدمة االآخرين والتفاين بالعطاء، فكالهما 

ورمبا   ناجحة  �أ�رسة  كونها  �لعربية  �لأ�رسة  منظمة  بتكرمي  �لرباط، حظيت  �ملغربية  �لعا�صمة  من  جاءت  متما�صكة  عربية  �أ�رسة 
�أفر�دها، �لو�لدين و�الأبناء. �لو�لد )�أمني مكاوي( حماٍم و�أ�ستاذ جامعي �سابقا، �لو�لدة  منوذجية بالعطاء و�لتفاين وباإجناز�ت جميع 
)رجاء ناجي مكاوي( �أ�ستاذة جامعية، ولي�س بغريب �أن يحظيا بنماذج مميزة من �الأبناء خلقًا وعلمًا كتميز �لو�لدين كذلك، مقدمني �سورة 

د. رجا ناجي وزوجها وأبناؤهماعائلية مغربية م�رضفة وكما نطالع باحلو�ر �لتايل.

الشابة رجا تتطلع لمستقبلها

  الحوار بلغة العقل 
كفيل بتقريبها لما هو 

فيه الخير للجميع أسرة أمين مكاوي 
بالحب نجحنا معًا في حياتنا األسرية والمهنية

  حوار / وداد يوســـف
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الإخوته  التعليم  فر�سة  لتوفري  يعمل  كان 
العمل  الوقت  نف�س  ويف  منه،  واملقربني 
على التعلم الذاتي، فدر�س كالهما القانون 
من  والكثري  اجلدية  طابع  عك�س  ما  وهذا 
على  �لرومان�ضية  من  و�لقليل  �لن�ضباط 
ولكن  الزواج،  بعد  االأ�رصية  بيئتهم  اأجواء 
عمل اخلري والتناف�س عليه هو الغالب بطبع 
جمع اأفراد االأ�رصة وبدون اأي نقا�س، فروح 
للخالفات  يبقيا  مل  واالن�سجام  التفاهم 
مكانًا واإن تباينت وجهات النظر، فاحلوار 
بلغة العقل كفيل بتقريبها ملا هو فيه اخلري 

للجميع.
ليحول  �سببًا  املبكر  )رجاء(  زواج  يكن  مل 
العامة،  الثانوية  درا�ستها  اإكمال  دون 
اأبنائها  والطالبة مع  واالأم  الزوجة  فكانت 
بل  لها،  اإحراج  اأي  ذلك  يف  ترى  اأن  دون 
لتكون  والتمّيز  للدرا�سة  يحفزونها  كانوا 
قدوة ح�سنة لهم والأدائهم الدرا�سي، وبف�سل 
متطلبات  على  و�سربه  زوجها  م�ساندة 

الدرا�سة فالتاألق كاأ�ستاذة جامعية وباحثة 
قانونية، وبتلخي�س دقيق جاء على ل�سان 
الدكتورة رجاء لذلك قائلة؛"ما حققته من 
بان�سغايل  زوجي  �سرب  لطول  كان  جناح 
متعارفًا  لي�س  وهذا  والبحث  بالدرا�سة 
اأكملت  حتى  الرجال"،  بني  كثريا  عليه 
اأ�ستاذة جامعية  درا�ستها بالقانون وباتت 
مكنهما  الطلبة  مع  العمل  ورمبا  كزوجها 
كطلبة،  اأبنائهما  مع  بحكمة  التعامل  من 

اتخاذ  يناال حق  باأن  لهما  ي�سمح  فلم يكن 
اأن  املفرو�س  من  اأكرب  مب�ساحة  القرارات 
ينالها الطالب، بل وكما اأ�سارت الوالدة باأن 
كا�ستاذين  الأننا  حمظوظني  كانوا  اأبنائهم 
جامعيني �ساعدناهم الأن يتخذوا مو�سعهم 

احلقيقي كطلبة.
وفيما يخ�س م�سكلة الع�رص وكيفية حماية 
الثورة  مع  التعامل  تداعيات  من  االأبناء 

االجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  االإلكرتونية 
حتدثت الدكتورة رجاء قائلة:

هذه  مع  التعامل  طريقة  اأن  اأت�سور  اأنا   "
املطلقة  احلرية  �سيا�سة  باتباع  التقنيات 
وترك احلبل على الغارب لالأبناء والت�رصف 
مطلقة  بحرية  املفتوحة  العوامل  هذه  اإزاء 
والذي  االأخطر  االأمر  اأن  كما  خطرية،  اأمور 
ال اأكف التنبيه عليه وهو ا�ستقالة الوالدين 
املفرت�سة،  مهامهم  اأداء  عن  واملدر�سني 
احلياة  وم�ساغل  مبتاهات  وان�رصافهم 
يوم  بعد  يوما  للتعقيد  ميالة  باتت  التي 
تاركني االأبناء بدون رقيب، كذلك فالتعليم 
ما  حد  اإلى  الرتبوي  اجلانب  فيه  ُغيب  قد 
واأنا  للجامعة،  االإبتدائية  من  عام  وب�سكل 
كاأكادميية تربوية اأرى اأنه ال قيمة للتعليم 
وهذا  اخللقي،  اجلانب  على  الرتكيز  بدون 
احلال �ساعد على الرتدي ب�سلوكيات الطلبة 
ال�سبكة  معطيات  مع  تعاملهم  وطريقة 
االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  املعلوماتية 
باإمكانية  متفائلة  ولكني  باأ�رصه،  بالعامل 
بحدوث  رمبا  ن�سابها  اإلى  االأمور  عودة 
العملية  لتعود  والعقول  بال�سمائر  رجة 
الرتبوية لل�سدارة ومعروف اأن بقاء احلال 

الواقع ممكن اال�ست�سهاد  من املحال، وهذا 
وكيف  تغيري مباليزيا  وكما ح�سل من  به 
وجهها  تغيري  من  حممد(  )املهاتري  متكن 
الع�رصين  عن  تزيد  ال  ومبدة  االأف�سل  نحو 
يندحر  ال�سادقة  والعزمية  فباالإرادة  �سنة، 

امل�ستحيل".
تعديل  بلجنة  ع�سويتها  يخ�س  فيما 

الد�ستور حتدثت قائلة:
الكثري  به  كلفت  الذي  الدور  هذا  "يحمل 
�ستمتد  عواقب  من  له  ملا  امل�سوؤولية  من 
على  عقود  خم�سة  من  اأقل  رمبا  اأو  الأكرث 
االأقل، لذا م�سوؤولية الت�رصيع لد�ستور بطول 

هذه املدة �سيتنا�سب مع املدة نف�سها، كما 
االعتبار  بنظر  ياأخذ  اأن  يجب  الت�رصيع  اأن 
الت�سعبات  ظل  يف  املجتمع  فئات  كافة 
امل�ستوى  على  فيه  احلا�سلة  والتباينات 
الفكري واالأيدلوجي، وعليه فالد�ستور يجب 
لكل  بقيا�سه  املنا�سب  كاجللباب  يكون  اأن 

اأطياف املجتمع وهذا لي�س باالأمر الهني".
اأما تقييم االأ�رصة للجائزة املقدمة من قبل 
منظمة االأ�رصة العربية فكان وكما اأو�سحت 
لي�ست  "هذه  قائلة:  رجاء  الدكتورة  ذلك 
اجلائزة االأولى التي نت�سلمها اأو اأت�سلمها اأنا 
واالأو�سمة  اجلوائز  من  الكثري  فلي  حتديدا، 
امللك  جاللة  و�سحني  وقد  ببلدي،  امللكية 
مرتني بيديه بو�سامني، اإال اأن هذه اجلائزة 
مو�سوعا  تخ�س  الأنها  جدا  مميزة  كانت 
هم  وهو  حياتي  بكل  يرافقني  كهّم  اأحمله 
االأ�رصة العربية وما اآلت و�ستوؤول اإليه اإذا مل 

ننت�سلها من املاآزق املحيقة بها".   تميزها اصعدها المنابر المتقدمة

د. رجا تتقلد وسام ملك المغرب

د. رجا و قبلة شكر وعرفان لوالدها

    حب الخير والحرص 
على العطاء أهم ما يميز 

هذه األسرة

 الجائزة كانت مميزة 
جدا ألنها تخص 

موضوعا أحمله كهّم 
يرافقني وهو هم 

األسرة العربية
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تهمنا

هن  القدمني  م�ساكل  من  يعاين  من  واأكرث 
الن�ساء، فالكثري منهن مي�سني حفاة االأقدام  
قد  مما  ال�ساطئ  على  اأو  املنزل  يف  �سواء 
يعر�سهن خل�سونة القدمني وت�سققهما وهي 
من االأ�سياء التي حترج املراأة وت�سوه منظر 
قدميها وتفقدها جمالهما ونعومتهما، وقد 
تكون اأحيانا موؤملة، ويف هذه احلالة يكون 
بالقدم  العناية  اإهمال  على  عالمة  االأمل 
منطقة  اأن  مع  اأي�سًا،  اجللد  جلفاف  ودلياًل 
عقب القدم تكون مغطاة بطبقة �سميكة من 
�سمكًا  االأكرث  هي  والتي  القرنية  اخلاليا 
من  حلمايته  وذلك  القدم  اأجزاء  باقي  من 
ال�سدمات على االأر�س وال�سغط الناجم عن 
ثقل اجل�سم اأثناء الوقوف اأو امل�سي، واالأكرث 
من ذلك عند القفز لكن هذا لن يحميها من 

تاأثريات العوامل املحيطة.       
هذه  حتتفظ  الطبيعية  الظروف  ويف  عادة 
داخل  والدهون  املاء  من  بقليل  الطبقة 
عندها  للجفاف  تعر�ست  فاإن  خالياها 
مما  وه�سًا  وخ�سنًا  �سلبًا  اجللد  �سي�سبح 
يفقده مرونته وي�سبح اأكرث عر�سة للتك�رص 
فتحدث  عليه  ال�سغط  عند  التف�سخ  اأو 
قطعية  جروح  عن  عبارة  وهي  الت�سققات 
اجللد،  من  ال�سطحية  الطبقة  ت�سيب  خطية 
االأعمق،  الطبقة  اإلى  ت�سل  قد  واأحيانًا 
وهنا ت�سبح الو�سعية موؤملة، وهذه احلالة 
ميكن  بل  فقط؛  ال�سن  كبار  على  تقت�رص  ال 
وتكون  مبكرة  �سن  يف  حتى  حتدث  اأن 
تت�سبب  وقد  الوقوف،  عند  باآالم  م�سحوبة 
اأن يتطور  اأي�سا  بنزف دموي ب�سيط ميكن 

اإلى التهابات فطرية اأو بكتريية. 

هنالك مقوله �سهرية تن�س على �أن ر�حة �جل�سم تبد�أ من 
�لقدمني وهي حقيقة علمية موؤكدة لذ� يجب علينا �الهتمام 

باأقد�منا بقدر �هتمامنا ب�سائر �أج�سادنا.

أسبابه:
كان  اإذا  وجفافه:  اجللد  �سماكة   - 1
لن  فهو  وجافًا  �سميكًا  الكعب  حول  اجللد 
جفاف  مع  احلالة  وتزداد  بتمدده   ي�سمح 
يعطي  الذي  الرطب  اجللد  بعك�س  اجلو 

مرونة للجلد وي�سمح له بالتمدد.
اأر�س  على  الطويل  الوقوف   - 2

�سلبة. 
3 - الوزن الزائد.  

مثل  االأمرا�س  ببع�س  االإ�سابة   -  4
الغدة  واأمرا�س  ال�سدفية  وداء  االأكزميا 

الدرقية  وال�سكري و �سعف املناعة. 
خ�سو�سًا  للماء  امل�ستمر  التعر�س   -  5
عن  الطبيعية  الدهون  مي�سح  الذي  اجلاري 

اجللد.
يف  طويلة  لفرتات  الوقوف  اأي�سًا   -  6

مكان رطب. 
تقدم  مع  اإذ  اأي�سًا  تاأثري  له  العمر   -  7
العمر وب�سورة طبيعية  يفقد اجللد مرونته 

ومطاطيته
اأو مالئمة  اأحذية غري �سحية  ارتداء   - 8  
من ناحية القيا�س اأو اأن تكون مفتوحة من 

اخللف
وال  نظيفة  غري  بيئة  يف  العي�س    -  9

�سحية 
املعادن  اأو  الفيتامينات  يف  نق�س   -  10

والزنك واأوميغا3 واالأحما�س الدهنية.

األعراض:
الت�سققات  ظهور  اأو  وتق�رصه  اجللد  احمرار 
اأو  الوقوف  اأثناء  واالأمل  النزف  اأو  واحلكة 

امل�سي. 

على  للمحافظة  نصائح 
األقدام:

جيداً  بغ�سلهما  قدميك  على  حافظي   -
للتخل�س من االأو�ساخ واالأتربة العالقة بها 

وباالأظافر.
لب�سع  الدافئ  باملاء  قدميك  انقعي   -

دقائق.
بلطف  امليت  اجللد  باإزالة  قومي   -

با�ستخدام حجر احلمام.
- غ�سلي قدميك ون�سفيهما جيداً.

جيداً  تن�سيفهما  بعد  القدمني  ادهني   -
بالفازلني اأو اأي نوع زيت متوفر لديك مع 
التدليك ثم لفهما بغالف بال�ستيكي اأو لب�س 

اجلوارب. 
- الب�سي اجلوارب القطنية اأو ال�سوفية لياًل 

بعد ترطيب القدمني حتى ال�سباح.
عامة  جل�سمك  النظافة  على  حافظي   -

ولقدميك خا�سة.
للقدمني  متارين  اأداء   على  احر�سي   -

ب�سورة دائمة ومنتظمة.
القدمني  حافية  واأنت  امل�سي  جتنبي   -

خ�سو�سًا اإذا كانت االأر�سية �سلبة.
- جتنبي الوقوف لفرتات طويلة.

- راقبي وزنك وتخل�سي من الزيادة
- ا�رصبي املاء بكرثة وخا�سة عند ارتفاع 

درجة حرارة اجلو.
بعد  لقدميك  احلمام  حجر  ا�ستخدمي   -

االنتهاء من غ�سل اجل�سم. 
- ادهني الكعبني مبرهم مرطب يوميًا.

اأثناء  ال�ساخنة  املياه  ا�ستخدام  عدم   -
اال�ستحمام.

- جتنبي ا�ستخدام املنتجات التي حتتوي 
على مادة الكحول الأنها ت�ساعد على جفاف 

الب�رصة.

د. شذى اإلمام
أخصائية مناعة تطبيقية 

الراحــــة 
تبدأ من األقدام
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ال�سحية  احلياة  اأ�سلوب  اعتماد  الأن 
ممتعا  يكون  اأن  يجب  بل  عقابا  لي�س 
اأن  يجب  ال�سحي  الغذاء  فتناول  وم�سوقا، 
واالهم   ، ولذيذا  و�سهيا  رائعا  مذاقه  يكون 

من ذلك انك ت�ستطيع التنويع والتغيري. فقد 
اأن االن�سان ي�ستطيع  اإلى  الدرا�سات  اأ�سارت 
تغيري براعم التذوق لديه، فمثال اإذا تناولت 
والبطاطا  باجلبنة  الهمربجر  من  وجبة 

اأن  تدرك  اأن  عليك  وال�سكوالتة،  املقلية 
عند  بالغ  ن�ضاط  يف  تدخل  �لتذوق  بر�عم 
تناول الدهون وامللح وال�سكر الأننا دربناها 

وعودناها على ذلك.

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

األطعمة الصحية.
ال�سحي  الوزن  اإلى  الو�سول  اإن 
التجارب  من  تعد  عليه  واملحافظة  ال�سليم 
عملية  لي�ست  لكنها  الرائعة،  االإيجابية 
خلف�س  �سحري  حل  يوجد  ال  الأنه  �سهلة، 
الوزن "فما اكت�سب بزمن من الوزن يحتاج 
"بالتاأين  منه   تتخل�س  كي  زمن  اإلى 

ال�سالمة وبالعجلة الندامة".
املكمالت  عن  �سمعنا  كلنا  فحتما 
ذات  الرائجة  واحلميات  الع�سبية   الغذائية 
من  اخلالية  تلك  اأو  القليلة   الكربوهيدرات 
الأننا  الدهن،  ومنزوعة  ومنخف�سة  ال�سكر 
االطعمة  اأ�سكال  بع�س  تناول  اأن  نعتقد 
االي�س وي�ساهم يف عملية  ي�رصع من رفع 
الب�رصي  اجل�سم  الأن  الوزن،  من  التخل�س 
ال�سعرات  قوانني  ي�ستطيع حتدي وتغيري  ال 
الكيلو  من  التخل�س  اأردت  فاإذا  احلرارية، 
عليك  ج�سمك،  دهون  من  الزائدة  غرامات 
اأي  اأكرث مما تتناول،  انفاق و�رصف طاقة 
املتناولة  احلرارية  �سعراتك  بتقليل  عليك 
يوميا والتحرك اأكرث، حقيقة اأنه اأمر م�سجر 
الن�سائح  هذه  �سمعت  اإنك  حتما  وممل، 

�سابقا، اإذا ما الذي ميكن اأن يكون خمتلفا.
اإذا عليك تبني وتنمية مواقف اإيجابية 
اأ�سلوب حياتك،  بتعديالت يف  القيام  جتاه 
التنظيمات  بع�س  اإجراء  ي�ستلزم  مما 
كتعديل  حياتك  اأ�سلوب  يف  اال�سا�سية 
�ساعات نومك واالبتعاد عن التوتر وتنظيم 
من  الأنها  الغذائية  وجباتك  تناول  مواعيد 
االمور الهامه ل�سبط الوزن، ومن املحتمل 
احلميات  متبع  عقلية  لديك  تكون  اأن 
الغذائية لذا هل جتد هذه العبارات ماألوفة  

بالن�سبة اإليك؟ 
اأطعمة جيدة و�سيئة . هناك  	•

اأنا اأتبع حمية غذائية او متوقف  	•
عنها.

فاإين   ، اأحبه  �سيئا  تناولت  اإذا  	•
اأغ�س.

على  الغذائية  احلمية  اعتماد  اإن  	•
الدوام ي�سلبني الكثري من طاقتي.

اإن اعتماد احلمية الغذائية يعني  	•
ال�سعور باجلوع .

اإن اعتماد احلمية الغذائية يعني  	•
اأطعمتي  من  نف�سي  حرمان  بال�رصورة 

املف�سلة.

�إن كل من مار�س �حلميات �لغذ�ئية بهدف �إنقا�س �لوزن  يعلم  متاما باأن �لو�سول �لى �لوزن �ل�سحي عملية بطيئة ومملة، 
من  �ساعات  وكذلك  م�ست�ساغة،  �أطعمة مبذ�قات غري  لك  وتوفر  وحرمانًا  وقيود�ً  �رضوطًا  عليك  تفر�س  �لغذ�ئية  فاحلميات 

�لتمارين �لريا�سية �مل�سجرة، �أنا �أعرف �أن ما �أقوله �سحيح الأنكم تعلمون ذلك من جتاربكم �ل�سخ�سية. 

البدنية  التمرينات  ممار�سة  اإن  	•
اأملك  ال  واأنا  والتزام  وقت  اإلى  حتتاج 

الوقت. 
وكثريا ما ن�سمع ممن يتبعون احلميات 
اأتناول  ال  اأنا  العبارات:   تلك  الغذائية 
غذائية  وجبة  اأتناول  واأنا  الع�ساء،  وجبة 
واحدة باليوم، وال اأتناول الرز اأو ال اأتناول 
املعكرونة وال اأ�ستطيع اأكل احللويات... الخ 
بل على العك�س ت�ستطيع تناول كل ما تريد 
اإعداد كل االطباق املف�سلة  ت�ستطيع  فاأنت 

ب�سكل لذيذ.
خف�س  برامج  يف  نخفق  ما  غالبا  لذا 
الوزن الأنها قائمة باالأ�سا�س على احلرمان 
الغذائية  انتهاء فرتة احلمية  وننتظر دائما 
على  االعتماد  بدل   ، نريد  ما  نتناول  لكي 
اأ�سكال  تناول  لنا  تتيح  التي  االكل  عادات 
اأقل،  حرارية  �سعرات  وذات  �سحة  اأكرث 

ومنح براعم التذوق فر�سة للتغيري. 

شماعة إسقاط االعذار
اأما ال�سورة االأخرى يف مواقف متبعي 
احلمية الغذائية فهو اللوم  والعار فكثريا ما 

ن�سمع: 
اأمي  الأن  ال�سمنة  من  اأعاين  اأنا  	•

واأبي بدناء.
كله  زوجتي   طعام  يف  امل�سكلة  	•

د�سم.
امل�سكلة  ولكن  كثرياً  اآكل  ال  اأنا  	•

يف اأي�سي وهرموناتي. 
والكثري الكثري من املربرات ولكن اإليكم 

احلقيقة: 

•  الوراثة 
الوراثية دورا يف كيفية  العوامل  تلعب 
احلرارية  ال�سعرات  مع  ج�سمك  تعامل 
وكيفية معاجلتها فالتاريخ العائلي للبدانة 
يزيد من فر�س تعر�سك للبدانة بن�سبة 25 
اإلى 30 % لكن احلقيقة املهمة ان ا�سلوب 
احلياة الذي  تعي�سه يلعب دورا يف البدانة 
اكرث من الوراثة، الأنه من املمكن اأن والدتك 
غري  الغذائية  العادات  بع�س  اأك�سبتك  قد 
يف  ي�سهم  مما  العي�س  اأ�سلوب  يف  ال�سليمة 
زيادة م�سكلتك، اإال اأنك ت�ستطيع تغيري هذه 

العادات.

تقوية العضالت  •
التي  احلرق  اأفران  تعد  الع�سالت  الأن   
فهي  الطاقة،  اإلى  الدهون  بتحويل  تقوم 
متنحنا القدرة االي�سية على حرق ال�سعرات 
�سواء  فيها  نتحرك  مرة  كل  يف  احلرارية 

اأو  الريا�سية  التمرينات  ممار�سة  اأثناء 
تتغذى  �لع�ضالت  لأن  ن�ضاط  باأي  �لقيام 
دائما على ال�سعرات احلرارية حتى لو كنت 
من  غرام  كيلو  فكل  �سديد  ببطء  تتحرك 
الع�سالت يحرق ما بني 90 اإلى 250 �سعرا 
حراريا يوميا من اأجل احلياة فقط وهو ما 
ي�سمى مبعدل التمثيل الغذائي، يف املقابل 
يتغذى  ال  الدهون  من  غرام  كيلو  كل  فاإن 
اإذا   ، يوميا  �سعرات   6 –  3 �سوى من  على 
من  يرفع  الع�سالت  حجم  وزيادة  فتقوية 
اإيجابيا يف خف�س  معدل اأي�سك مما ي�سهمِ 
الوزن، وهذه اأحد اأهم اال�سباب لزيادة ن�سبة 
الن�ساء الن ن�سبة  احلرق عند  ال�سحوم عند 
ترتاوح  بن�سبة   الن�ساء   من  اأعلى  الرجال  

من 10 – 20 يف املئة. 

العمر   •
اإلى  اأج�سادنا  متيل  بالعمر  التقدم  مع 
فقدان الكتلة الع�سلية التي حترق ال�سعرات 
احلرارية وحتول الدهون اإلى الطاقة، فتزداد 
الوزن،  ويزداد  اجل�سم  يف  الدهون  ن�سبة 
الدرا�سات  اأكدت  فلقد  االي�س،  ب�سب �سعف 
على  ت�ساعد  الع�سالت  تقوية  مترينات  اأن 
احلرق  معدالت  وزيادة  اي�سك  معدل  رفع 

اأثناء الراحة.

الهرمونات   •
من   2% من  اأقل  اأن  الدرا�سات  تبني 
يف  خلال  يواجهون  بالبدانة  امل�سابني 
الهرمونات،  توازن  يف  خلال  اأو  االي�س 
يف  م�سكلة  من  تعاين  اأنك  تظن  كنت  فاإذا 
عليك  )خمول(  الدرقية  الغدة  هرمونات 
مبراجعة الطبيب للتاأكد من ذلك الن خمول 
بالراحة  االي�س  خف�س  يف  ي�سهم  الدرقية 

مما يوؤدي اإلى زيادة الوزن . 

باختصار 
كل ما عليك فعله هو  �حرت�م �يقاعك 

�حليوي و�ساعتك �لبيولوجية من خالل 
	تنظيم مو�عيد �لنوم  و�ال�ستيقاظ  	•
و�أخذ  نهار�ً،   و�لنوم  �ل�سهر  عن  و�البتعاد 
ق�سط منا�سب من �لنوم مبا ال يقل عن 6 

�ساعات وال يزيد عن 9 �ساعات   
�لوجبات  تناول  مو�عيد  تنظيم  	•

�خلم�سة.
من  �لبدنية  �الن�سطة  ممار�سة  	•

3-5  مر�ت �أ�سبوعيًا.
�البتعاد عن �لقلق و�لتوتر.  	•

الوصول إلى الوزن الصحي 
د. أسامة كامل الالالمتعة أم عقاب 

استشاري فسيولوجية
 الجهد البدني والصحة

لكن في الحقيقة ال يفترض أن تكون األمور كذلك
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أشعة  من  الوقاية  لماذا   •
الشمس مهمة؟

اجللد  �رصطان  الأن  ب�سيط  اجلواب 
�سيوعًا،  ال�رصطانات  اأكرث  اليوم من  اأ�سبح 
ت�سري  اإذ  للوقاية.  قابلية  اأكرثها  من  لكنه 
 3-5 مابني  ت�سخي�س  اإلى  االإح�ساءات 
مليون حالة �رصطان جلد �سنويًا. واأما عن 
البنف�سجية  فوق  ال�سم�س  باأ�سعة  ارتباطه 
الناحية  من  حم�سومًا  اأمراً  اأ�سبح  فقد 
العلمية. كما اأن �رصر تلك االأ�سعة ال ينتهي 
لي�سمل  اجللد فح�سب بل ميتد  عند �رصطان 
زيادة  و  اجللد،  ك�سيخوخة  اأخرى  جوانب 

ت�سبغه، اأو زيادة تقرنه وغريها. 
اأن  تبني  فقد  التحدي،  يف  واإمعانًا 
باختفاء  يختفي  ال  االأ�سعة  تلك  �رصر 
م�ستمرا،  يبقى  بل  الغيوم  وراء  ال�سم�س 
ب�سكل قليل متكرر،  لها، ولو  التعر�س  واأن 
يعادل من حيث اخلطورة التعر�س ال�سديد 

ملدة طويلة.

• أنواع الموجات الشمسية:
فوق  ال�سم�س  اأ�سعة  العلماء  ي�سنف 
اإلى نوعني رئي�سني تبعًا لطول  البنف�سجية 

موجاتهما:
 :)UVA( اإيه   البنف�سجية  • االأ�سعة فوق 

-ذات اأمواج طويلة )320-400
 نانوميرت( 

االأ�سعة  من   )%95( تقريبا  ت�سكل   -  
البنف�سجية الوا�سلة اإلى �سطح االأر�س.  

- ميكنها اخرتاق األواح الزجاج. 
اإلى  الو�سول  على  مبقدرتها  تتميز   -
طبقات اجللد العميقة لذا فهي م�سوؤولة عن 

�سيخوخة اجللد املبكرة، وعن ت�رصطنه.   

 :)UVB( البنف�سجية بي  • االأ�سعة فوق 
 290-320( ق�سرية  اأمواج  ذات   -

نانوميرت( 

- ت�ستتها طبقات االأوزون االأثريية 
- ت�سبب حروقا يف اجللد 

• أنواع المستحضرات
من  الواقية  امل�ستح�رصات  تق�سم 
اإلى  عملها  اآلية  ح�سب  البنف�سجية  االأ�سعة 

ق�سمني رئي�سني:
بطريقة  املا�سة  امل�ستح�رصات  	•
Chemical Absor - )ييميائية 

ers(: ي�ستق معظمها من قائمة املركبات 
امت�سا�سها  طريق  عن  وتعمل  العطرية، 
فوق  االأ�سعة  من  ال�سدة  عالية  لالأمواج 
البنف�سجية فتخفف اأو ت�سعف من تاأثريها 

يف خاليا اجللد.

بطريقة  املانعة  امل�ستح�رصات  	•
 :)Physical Blockers( فيزيائية

تايتينيوم  و  اأوك�سايد  الزنك  واأ�سهرها 
ديا اأك�سايد. تعمل عن طريق عك�س االأ�سعة 
م�سعفة  ت�ستيتها،  اأو  البنف�سجية  فوق 

نتيجة لذلك تاأثريها املبا�رص على اجللد. 
  

بي.  )إس.  الحماية  عامل   •
إف(

امل�ستح�رصات  فاعلية  درجة  تقا�س 
حمايتها  مقدار  مبدى  ال�سم�س  من  الواقية 
درجة  يقي�س  معيار  و�سع  مت  وقد  للجلد. 
من  احلماية  "عامل  عليه  اأطلق  احلماية، 
 SPF=Sun Protection( ال�سم�س" 

 .)Factor
الزمنية  املدة  اإلى  العامل  هذا  ي�سري 
كي  بواق  املغطى  اجللد  يحتاجها  التي 
عالمات  عليه  تبدو  اأن  قبل  �سليما  يبقى 

تغريه نتيجة اأ�سعة ال�سم�س. 
عامل  م�ستح�رصا  ا�ستخدمنا  لو  مثال 
 SPF =(  )15( هو  ال�سم�س  من  وقايته 
15(، فهذا يعني اأن جلدنا �سيتحمل البقاء 
موازنة  �سعفا  ع�رص  خم�سة  ال�سم�س  حتت 
االأغلب  على  الذي  املغطى  غري  نظريه  مع 
تعر�سه  من  دقائق  ع�رص  بعد  �سيحرتق 
لل�سم�س. وللتب�سيط اأكرث نقول: اإن ا�ستخدام 
 )150( قرابة  �سيمنحنا  ال�سابق  الواقي 

ظهور  قبل  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  دقيقة 
عالمات تاأثر اجللد. 

• مالحظات مهمة:
االنتباه   هناك مالحظات مهمة يجب 
اإليها حني ا�ستخدام امل�ستح�رصات الواقية 

وهي:
)اإ�س. احلماية  عامل  رقم  ا�ستخدام   -
الفائدة  ل�سمان   )30( من  اأكرب  بي.اإف( 

املرجوة  
الوا�سع  امل�ستح�رص  انتقاء  يجب   -
من  يقي  الأنه  �سبكرتم(:  )برود  الطيف 

املوجات فوق البنف�سجية )اإيه وبي(
امل�ستح�رص  ي�ستخدم  اأن  يجب   -
على  احل�سول  بغية  ال�سحيحة  بالطريقة 

حماية كاملة و�سحيحة.
عليه  مكتوب  م�ستح�رص  �رصاء  حني   -
اأو  بروف(،  )ووتر  املاء"  �سد  "�سامد  اأنه 
"�سامد �سد التعرق" )�سوت بروت(، فيجب 
مثال:  يكتب  كاأن  ال�سمود  هذا  مدة  حتديد 
�سد  دقيقة   )80( اأو  دقيقة،   )40( �سامد 

املاء.

طريقة وضع المستحضرات: 
اال�ستعمال  طريقة  اأن  نتذكر  اأن  يجب 
تعادل من حيث اأهميتها املركب ذاته. فيما 

يلي بع�س االإر�سادات لكيفية ا�ستخدامها:
يجب  اجل�سم  كامل  تغطية  بغية   -
اأون�سة )30 غرام(  و�سع كمية ال تقل عن 
مبلعقتني  )تقدر  الواقي  امل�ستح�رص  من 
اأما  بونغ(.  بينغ  كرة  بحجم  اأو  كبريتني، 
الوجه فيكفيه كمية ن�سف ملعقة �ساي منه
كامل  على  امل�ستح�رص  و�سع  يجب   -
املعر�سة  االأجزاء  وخا�سة  اجللد  م�ساحة 

الأ�سعة ال�سم�س
 15-30( امل�ستح�رص  و�سع  يحبذ   -
على  ولي�س  لل�سم�س  التعر�س  قبل  دقيقة( 

ال�ساطئ كما يفعل الكثريون
- كما يجب و�سع الواقي على ال�سفاه 

د. عماد حمودة

�لعام، يعزز نورها نب�س  �أيام  تزخر منطقة �خلليج ب�سم�س �ساطعة على مد�ر 
�أ�سعة غري مرئية، تخفي �لوجه  �ل�سياء، تند�س  �لغد، لكن مع هذ�  �حلياة و�أمل 

�الآخر لهذ� �لنور. لذ� �سار لز�مًا علينا �تباع �حلكمة لنو�زن بني �لوجهني. 

أشعة الشمس...
 بين المتعة والمغامرة
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والدي يروي ذكرياته

لها  اخلام�سة  الذكرى  علينا  مرت  والتي  ال�رصي  ماجد  املرحوم  والدي  وفاة  قبيل 
اآثاره  ولكن   2009 العام  يف  الدنيا  غادر  حيث  املا�سي،  ال�سهر  من   25 بتاريخ 
هذه  اأهم  ومن  وكتب،  جملدات  يف  ن�سطرها  و�سوف  الكثري  حتمل  مازالت  وذكرياته 
الذكريات، ذكرياته مع بدايات التعليم ومن �سجعه، فقال �سارداً لهذه الذكريات: "كان 
كانا  وقد  ومعرفة،  علم  وعنده  النوخذة  هو  �سيف  وعمي  الغو�س،  اإلى  يذهب  والدي 
يحر�سان على التعليم، الذي كان يف بداياته بتلك الفرتة يف مدر�سة االإ�سالح، وهي من 
املدار�س �سبه  النظامية يف ال�سارقة، و�سجلني عمي �سيف يف املدر�سة واأخذ يراقبني كل 
يوم هل ذهبت اأم ال، ويف اأحد االأيام غلبني النعا�س فلم اأفاجاأ اإال بلوح خ�سبي يقع على 
ظهري وقفزت من النوم قائمًا، وقال يل: اأتعرف ملاذا؟ فقلت له: نعم! بعد هذه احلادثة 

مل اأغب عن هذه املدر�سة طوال وجودي يف ال�سارقة.
البحر  كان  واإذا  �سباحة  ن�سبح  واأحيانًا  املدر�سة،  اإلى  اللية  من  يوميُا  نذهب  وكنا 
خفيفًا من�سي م�سيًا اإلى اأن ن�سل اإلى املدر�سة الواقعة بقرب ق�رص احل�سن وموقعها االآن 

يف �سارع البنوك.  
مدر�سة  موؤ�س�س  وهو  املحمود"  علي  "حممد  املدر�سة  ناظر  كان  االأثناء  تلك  يف 
اأحمد بو رحيمة كان يدر�س  اآخرى يف قطر، واملرحوم  ال�سارقة ومدر�سة  االإ�سالح يف 
ن�رص  العماين  االأ�ستاذ  اإياها  يدر�سنا  االإجنليزية  واللغة  الكرمي،  والقراآن  العربية  اللغة 

الطائي.
ال�سيخ  و�سول  نباأ  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  لنا  حمل   1952 عام  ويف 
عبداهلل ال�سامل ال�سباح والذي حمل معه خرب قيام الكويت بافتتاح التعليم النظامي يف 
ال�سارقة، ويف حفلة ا�ستقبلنا فيها اإمام املدر�سة األقى الطالب "ترمي عمران ترمي" كلمه 

تعريفيه بالتعليم النظامي بوجود ال�سيخ �سلطان حاكم ال�سارقه االآن.

اأي�سا حل�سا�سيتها الأ�سعة ال�سم�س
كل  امل�ستح�رص  و�سع  تكرار  يجب   -
التعرق،  وبعد  ال�سباحة،  وبعد  �ساعتني، 
الوقائي  الدور  تراجع  اأو  زوال  ب�سبب 

للم�ستح�رص. 
املركبات  الن�ساء و�سع  لدى  يف�سل   -

الواقية اأوال ثم م�ستح�رصات التجميل.

• حاالت خاصة:
ب�سبب تنوع طبيعة اجللد، هناك اجلاف 
والدهني و احل�سا�س وغريها، يف�سل حني 
هذه  مراعاة  الواقي  امل�ستح�رص  اختيار 

االختالفات:
يف�سل  ال�سغار:  لالأطفال  فبالن�سبة   -
لهم  املخ�س�سة  امل�ستح�رصات  ا�ستخدام 
ت�سبب  ال  اأنها  كما  للجلد،  اخرتاقها  لعدم 

حرقة يف العينني

اجللد  الأ�سحاب  بالن�سبة  اأما   -
امل�ستح�رصات  ا�ستخدام  يف�سل  احل�سا�س: 
الواقية  امل�ستح�رصات  مع  للجلد  املرطبة 

للتخفيف من تخري�سها. 
اإمكانية  اخلرباء  بع�س  ويقرتح 
اخلا�سة  الواقية  امل�ستح�رصات  ا�ستخدام 

باالأطفال
الدهني:  اجللد  الأ�سحاب  بالن�سبة   -
تخلو  التي  امل�ستح�رصات  ا�ستخدام  يف�سل 
اأو التي ال ت�سبب حب ال�سباب  من الزيوت  

)اآكني(

الأ�سعة  التعر�س  عدم  يجب  كما   -
ال�سم�س بني )10 �سباحا( و )2 بعد الظهر(

ال�سم�س  من  واقية  نظارات  ارتداء   -
ويف�سل  اأي�سا  اجلانب  من  العينني  تغطي 

ا�ست�سارة اخلرباء الختيار اأف�سل اأنواعها

ذات  الراأ�س  واأغطية  قبعات  ارتداء   -
من  الوجه  معظم  لتغطية  املمتدة  احلواف 

اأ�سعة ال�سم�س.
من  الواقية  املالب�س  ارتداء  يف�سل   -

اأ�سعة ال�سم�س خا�سة لدى االأطفال.
فوق  باالأ�سعة  اجللد  ت�سمري  جتنب   -

 )UV Tanning( البنف�سجية
- فح�س اجللد دوريًا

الغنية  الفيتامينات  تناول   -
بالكال�سيوم وفيتامني د.

واأخريا عليكم اأن  تذكروا اأن املركبات 
الإطالة  لي�ست  ال�سم�س  اأ�سعة  من  الواقية 
حلماية  اإمنا  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  البقاء 

اجللد من اأذية اأ�سعة ال�سم�س.
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أفنان سعيد زعيتر- األردن*

كفقر  دموية؛  اعتالالت   .10
احلمراء  الكريات  عدد  بنق�سان  الدم 
وحتللها  تك�رصها  نتيجة   )Anemia(
خاليا  اإمداد  يف  نق�س  اإلى  يوؤدي  مما 
احلمراء  الدم  )فكريات  باالأك�سجني  اجل�سم 
لكافة  االأك�سجني  نقل  عن  امل�سوؤولة  هي 
اأك�سيد  ثاين  من  وتخلي�سه  اجل�سم  خاليا 
�سعوبة  اإحداث  وبالتايل  الكربون( 
يف  انخفا�س  يحدث  قد  اأي�سا  بالتنف�س. 
اأعداد اأنواع معينة من خاليا الدم البي�ساء،  
و ارتفاع معدل تر�سب خاليا الدم احلمراء 
 Erythrocyte sedimentation(
ال�سفائح  تك�رص  ان  كما   .)rate-ESR
يت�سبب  ما  وهو  احلدوث،  وارد  الدموية 
اأجزاء خمتلفة  ونزيف يف  بحدوث كدمات 
من اجل�سم )حتت اجللد، اأو الرحم اأو املخ اأو 

اجلهاز البويل اأو اجلهاز اله�سمي(.

واالأغ�سية  الرئتني  يف  التهابات   .11
للتجويف  املبطنة  واالأغ�سية  بها  املحيطة 
بالذئبة  امل�ساب  على  فيغلب  ال�سدري. 
يف  واآالآم  التنف�س  و�سيق  ال�سعال  احلمراء 
ال�سدر حتدث عند التنف�س بعمق. توؤدي هذه 
االإلتهابات اإلى تراكم ال�سوائل يف الرئتني، 
والتهاب غ�ساء اجلنب )Pleuritis( الذي 
يبطن احللق ويحيط بالرئتني، واالإلتهابات 
واالإن�سمام   )pneumonitis( الرئوية 

.)pulmonary emboli( الرئوي

املحيطة  االأغ�سية  يف  التهابات   .12
التاموري  الغ�ساء  كالتهاب  بالقلب، 
التهاب  حتى  اأو   ،)pericarditis(
 .)myocarditis( الع�سلة القلبية نف�سها
القلب  نب�سات  يف  خلل  يحدث  قد  كما 
القلب  قدرة  عدم  اأو   ،)Arrythmias(
 Heart( جيد  ب�سكل  الدم  �سخ  على 
االأوعية  يف  تتكون  خرثات  اأو   ،)failure

الدموية، اأو حتى املوت الفجائي. 

الع�سبي  اجلهاز  يف  اعتالالت   .13

اأمل  من  امل�ساب  يعاين  حيث  والدماغ؛ 
كال�سداع  الدماغ  يف  ودائم  اعتيادي  غري 
الذاكرة،  يف  �سعف  يحدث  وقد  والنوبات، 
الت�سو�س  و  ال�سخ�سية،  يف  وتغريات 

.)psychosis( الذهني؛ اأي الذهان
حيث  العيون؛  يف  اعتالالت   .14
االأع�ساب  تلف  من  امل�ساب  يعاين 
يوؤدي  مما  العينني،  يف  الدموية  واالأوعية 
وزيادة  العينني  وانتفاخ  جفاف  اإلى 
وقد  الب�رص،  و�سعف  لل�سوء،  احل�سا�سية 
التهابات  حال  يف  العمى  اإلى  يوؤدي 

االأوعية الدموية املغذية ل�سبكية العني. 
فقد  اله�سمي؛  اجلهاز  اعتالالت   .15
توؤدي الذئبة اإلى التهاب الغ�ساء ال�سفاقي 
وحدوث   ،)peritonitis( الربيتوين  اأو 
و  والقولون  البنكريا�س  يف  التهابات 
وغثيان  قيء  بحدوث  يت�سبب  مما  الكبد، 
والتهابات  وم�ستمرة  متكررة  بطن  واآالم 

يف املثانة و ظهور الدم يف البول. 
يف  الدموية  الدورة  يف  تغريات   .16
االأنف؛  وطرف  والقدمني  اليدين  اأ�سابع 
احلمراء  الذئبة  بداء  امل�ساب  يعاين  حيث 
االأبي�س  اإلى  االأ�سابع  لون  حتول  من 
اأو  للربد  حلاالت  التعر�س  مع  االأزرق  اأو 
اأو  تقل�سات  ب�سبب  وذلك  التوتر،  حاالت 
ت�سنجات يف االأوعية الدموية ال�سغرية يف 
تلك املناطق، وهذا ما ي�سمى بظاهرة رينود 
 )Raynaud’s phenomenon(

التي ترتبط ب�سكل وثيق مبر�س الذئبة.

التنا�سلي؛  اجلهاز  يف  اعتالالت   .17
بالذئبة  امل�سابة  املراأة  تعاين  حيث 
اخل�سوبة،  يف  م�ساكل  من  احلمراء 

واالإجها�س املتكرر.
املخت�سون  االأطباء  اعتمد  وقد 
ومن  املفا�سل  واأمرا�س  بالروماتيزم 
الأمرا�س  االأمريكية  الكلية  �سمنهم 
 American College( الروماتيزم 
يف   )of Rheumatology-ACR
�سيا�سة  على  احلمراء  الذئبة  ت�سخي�سهم 
ع�رص  االأحد  من  فقط  اأعرا�س  اأربعة  وجود 
م�سابا  ال�سخ�س  ليكون  التالية  عر�سا 
اجللدي  الطفح  احلمراء:  الذئبة  مبر�س 
والتقرحات  لل�سوء،  واحل�سا�سية  بنوعيه، 
والتهابات  املفا�سل،  والتهاب  الفموية، 
والتهابات  والقلبية،  الرئوية  االأغ�سية 
الزالل  وجود  على  باالعتماد  الكلى 
ال�سداع  ونوبات  البول،  يف  والروا�سب 
والذهان، وفقر الدم ونق�س يف اأعداد بع�س 
ووجود  الدموية،  البي�ساء  اخلاليا  اأنواع 
النووي،  للحام�س  امل�سادة  االأج�سام 
االأج�سام امل�سادة الأنوية اخلاليا.  ووجود 
باملقابل، قام جمل�س موؤمتر التعاون الدويل 
 Systemic Lupus( اجلهازية  للذئبة 
 International Collaborating
بتعديل   )Clinics )SLICC( group
لتكون  الت�سخي�س  يف  ال�سيا�سة  هذه 
الفحو�سات املخربية لالأن�سجة و لالأج�سام 

امل�سادة يف الدم ركزا اأ�سا�سيا 

نتابع يف هذ� �لعدد �حلديث عن �الأعر��س �لتي ت�ساعد 
يف ت�سخي�س �ملر�س للتمكن فيما بعد من عالجه، فقد حتدثنا 
يف �لعدد �ملا�سي عن ت�سعة �أعر��س لهذ� �ملر�س، كما ن�سلط 
�ل�سوء على �لفحو�سات �ملخربية �لتي تعترب بد�ية �لعالج. 

الذئبة الحمامية الجهازية )2(
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يف ت�سخي�س هذا املر�س. 

الفحوصات المخبرية:
يلجاأ  الظاهرة،  االأعرا�س  تقييم  بعد 
فيتم  املخربية.  الفحو�سات  اإلى  االأطباء 
الفحو�سات.  هذه  من  ب�سٍع  اإجراء  طلب 
وعلى  روتينية،  فحو�سات  طلب  فيتم 
اأكرث  فحو�سات  طلب  يتم  نتائجها  اأ�سا�س 
وبناء  ثمنا.  اأغلى  و  باملر�س  تخ�س�سا 
واالأعرا�س  الفحو�سات  هذه  نتائج  على 
لتقييم  اإ�سعاعية  �سور  طلب  يتم  الظاهرة 
التحاليل  اأن  كما  املر�سية.  احلالة 
تقييم  على  ت�ساعد  والبول  للدم  الروتينية 
��ضتجابة  ومدى  �ملر�س  حدة  ون�ضاط 

املري�س للعالج.
 .)CBC( الدم  تعداد  فح�س  	•
باأنواعها  الدم  خلاليا  تعدادا  يعطي 
)تخ�سب  الدم  وقوة  الدموية،  وال�سفائح 
اإلى  ت�سري  معينة  ح�سابات  ويعطي  الدم( 
وجود   يظهر  و  اخلاليا.  هذه  �سحة  مدى 
الدم  خاليا  )تك�رص  التحللي  الدم  فقر 
اأو انخفا�س يف عدد خاليا الدم  احلمراء(، 
البي�ساء )خ�سو�سا انخفا�س عدد اخلاليا 
ال�سفائح  عدد  انخفا�س  اأو  اللمفاوية(، 

الدموية.
خاليا  تر�سب  �رصعة  فح�س  	•
بروتني  وفح�س   ،)ESR( احلمراء  الدم 
اإلى  �سي التفاعلي )CPR(، وهما ي�سريان 

وجود التهابات داخلية يف اجل�سم.

•		و فح�س البول املجهري الذي ي�سري 
خالل  من  البويل  اجلهاز  اعتالالت  اإلى 
وجود  اأو  البول،  يف  دموية  خاليا  وجود 
)اأ�سكال  الكلوية  االأ�سطوانات  اأو  بروتينات 
يف  تواجدها  الطبيعي  من  لي�س  جمهرية 

البول(.
حالة  )يف  الكلى  وظائف  فح�س  	•
واليوريا  الكرياتينني  يرتفع  املر�س 
)ترتفع  الكبد  وظائف  وفح�س  الدم(  يف 

اأنزميات الكبد يف حالة املر�س(. 
اإلى  الربوتني  ن�سبة  فح�س  	•
Spot protein/( الكرياتينني يف البول

spot creatinine ratio( وهو فح�س 
يدل على مدى �سحة الكليتني. 

يعترب  املناعية.  الفحو�سات  	•
فح�س االأج�سام امل�سادة الأنوية اخلاليا و 
الوراثية  للمادة  امل�سادة  االأج�سام  فح�س 
لت�سخي�س  ال�سائعة  الفحو�سات  اإحدى 
وجود  مت  حيث  احلمراء.  الذئبة  مر�س 
من  اأكرث  يف   )ANA( امل�سادة  االأج�سام 
%98 من النا�س امل�سابة مبر�س الذئبة، 
لكن باملقابل بع�س املر�سى يكون لديهم 
اأج�سادهم  يف  امل�سادة  االأج�سام  هذه 
املر�س.  بهذا  اإ�سابتهم  عدم  من  بالرغم 
اآخرون تكون نتيجة فح�سهم  بينما هناك 
لهذه االج�سام امل�سادة �سلبية بالرغم من 
ي�سمى  ما  وهذا  الذئبة.  مبر�س  اإ�سابتهم 
الفح�س  وخ�سو�سية  ح�سا�سية  مبدى 
 )Anti-DNA( قيا�س  ويتم  للمر�س. 

ب�ضكل متكرر لقيا�س ن�ضاط �ملر�س كل �ضهر 
اإلى كل ثالثة �سهور ح�سب احلالة املر�سية. 
 ،)Anti-Sm( فح�س  هناك  اأي�سا 
 Antiphospholipid( وفح�س 
اأن االأج�سام  antibody(. ويجدر بالذكر 
 Antiphospholipid( امل�سادة 
نتيجة  باإعطاء  تت�سبب   )antibody
ملر�س  امل�سلي  للفح�س  كاذبة  موجبة 
لوجود  نظرا   )syphilis( ال�سيفل�س 
احلالتني  كال  يف  امل�سادة  االأج�سام  هذه 
املر�سيتني. لذا يجب اإجراء فح�س جمهري 
قبل  ال�سيفل�س  مبر�س  االإ�سابة  من  للتاأكد 

البت فيه.
ي�سمى  فح�س  هناك  اأي�سا  	•
احلمراء  الذئبة  خاليا  فح�س 
 lupus erythematosus cell(
preparation-LE prep(. ويكون هذا 
 %  70-80 حوايل  يف  موجبًا  الفح�س 
املر�س.  بهذا  امل�سابني  االأ�سخا�س  من 
من  عينة  باأخذ  الفح�س  هذا  اجراء  ويتم 
دم املري�س، وح�سد اأنوية اخلاليا الدموية 
بع�س  اإجراء  يتم  ثم  ومن  املخترب،  داخل 
املري�س  خاليا  اأنوية  بني  التفاعالت 
الدم  خاليا  ثم  من  و  امل�سادة  واالأج�سام 
اإثبات  ليتم  نف�سه  املري�س  من  البي�ساء 
البي�ساء  الدم  وجود نوع معني من خاليا 
اخلاليا  اأنوية  وبلع  بالتهام  تقوم  التي 
تكون  و  اجل�سم،  داخل  تدمريها  مت  التي 
البالعة  اخلاليا  اأو  العدلة  اخلاليا  اإما 

 .)neutrophil or macrophage(

طرق العالج:
ملعرفة  �سديد  ف�سول  يف  اأنكم  اأعلم 
كيفية عالج هذا املر�س اخلطري. هنا اأقول 
املعاجلة  املعاجلة؛  من  نوعني  هناك  اأن 
كال  لكن  بالبدائل.  واملعاجلة  بالعقاقري، 
لكن  املر�س،  على  يق�سيان  ال  العالجني 
يحدثه  الذي  االإلتهاب  اإيقاف  ميكنهما 
اأعرا�س  من  التخل�س  وبالتايل  املر�س، 
اجل�سم  اأع�ساء  وحماية  املوؤملة،  املر�س 
االإلتهاب.  ا�ستمرار  نتيجة  التلف  من 
طرق  عن  القادم  العدد  يف  و�سنتحدث 

العالج بالتف�سيل.

* بكالوريوس علوم حياتية، 
ماجستير في التكنولوجيا 
الحيوية، خبرة في التحاليل 

الطبية واألبحاث
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 عندما نذكر �ملك�رض�ت يتبادر يف ذهننا �لطعم �ملميز �للذيذ وكذلك �لت�سلية 
و�لنقر�سة كما ت�سمى، ويف �أحيان �لفخامة و�لغنى يف �ملادة، وحاليًا �أ�سبح 

��سم �ملك�رض�ت يقرتن بال�سحة و�لقيمة �لغذ�ئية.

اأنواع واأ�سناف املك�رصات فهي  تختلف 
ومنها  الغايل  منها  ومتعددة  كثرية 
متو�سط الثمن وجند االإختالف باالأ�سعار  
اجلودة  ح�سب  الواحد  ال�سنف  يف  كذلك 
وهل  واحلجم  احلفظ  وطريقة  والنوعية 

هي قطع كاملة اأم مك�رصة.
اأ�سكال  بعدة  باالأ�سواق  املك�رصات  جند 
املق�رص  ومنها  الق�رص  مع  الكامل  منها 
ح�سب  املطحون  اأو  املب�سور  ومنها 
تكون  وقد  الإ�ستخدامه.  املرادة  احلاجة 
نيئة اأو حمم�سة اأو مقلية بالزيت وطبعًا 
القيمة  ناحية  من  لل�سحة  اأف�سلها 
الغذائية وال�سعرات احلرارية التي تكون 

نيئة.
تتفق  املك�رصات  فوائد  عن  باحلديث 
املك�رصات  اأن  على  امل�سادر  جميع 
عن  ال�سيخوخة  وتاأخر  ال�سباب  تعزيز 
طريق تاأخري ظهور التجاعيد يف الوجه. 
وهي  لل�سيلينيوم  م�سدرغني  اأنها  كما 

مادة م�سادة لالأك�سدة. 
املك�رصات من  اأنواع  اأف�سل  اجلوز  ويعد 
 2500 على  يحتوي  فهو  الناحية  هذه 
مقارنة  ال�سلينيوم  مادة  من  �سعفًا 
اأن  كما  االأخرى.  املك�رصات  باأنواع 
وطارداً  للفطريات  م�ساداً  يعد  اجلوز 

المكـــسرات

للديدان املعوية ومقويًا وملينًا للجهاز 
من  يقلل  اجلوز  ثمار  واأكل  اله�سمي 

خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب. 
اللوز  املك�رصات  من  �سهري  اآخر  ونوع   
اللوز  زيت  منه  ي�ستخل�س  النوع  وهذا 
من  املختلفة  الطبقات  يغذي  والذي 
ويعالج   ، اجلافة  الب�رصة  وينعم  اجللد 
كثرياً من اأمرا�س اجللد وت�سقق وجفاف 
اليدين والرجلني . ويعالج اللوز اأمرا�س 
احل�سى  يفتت  البولية،حيث   امل�سالك 
والرمل ويكافح التهابات الكلى. كما اأن 
املعادن خ�سو�سًا)  اللوز يحتوي على  
غري  احلم�سية  والزيوت  الفو�سفور( 
وتن�سط  االأع�ساب  تهدئ  التي  امل�سبعة 
يحم�س  اأن  ميكن  ووظائفه.  الدماغ 
فيخفف  القهوة  اإلى  وي�ساف  اللوز 
اللوز  بتناول  ويو�سى  الكافيني.  ن�سبة 
وكذلك  وللريا�سيني  وللمر�سع  للحامل 

ملر�سى االأع�ساب.
بتناوله  ين�سح  البندق  اإلى  وباالنتقال 
ملن يتمتع بجهاز ه�سمي �سليم فعملية 
الغازات.  ويولد  بطيئة  تكون  ه�سمه 
واللثة.  لالأ�سنان  �سحي  فهو  باملقابل 
والأنه غني جداً بفيتامني E  فاإنه يلعب 
غني  والبندق  االأك�سدة.  �سد  مهمًا  دوراً 

يف  الذوبان  �سهل  فهو  لذلك  باالألياف 
تخفي�س  على  ي�ساعد  فهو  وبذلك  املاء 

ن�سبة الكول�سرتول يف الدم. 
بناء  يف  مفيداً  فيعترب  الكاجو  اأما 
اأحما�س  على  ويحتوي  الع�سالت 

دهنية غري م�سبعة. 
العظام  دعم  على  الكاجو  يعمل 
اإحتوائه  نتيجة  وتقويتها  والع�سالت 

على املغن�سيوم والكال�سيوم.
ال�سنوبر  اأي�سًا  املك�رصات  ومن 
وي�ستخدم  يف �سناعة املراهم اخلا�سة 
و  احل�سا�سية  معاجلة  ويف  بالتدليك 
الغ�ساء  امرا�س  يعالج  كما  ال�سدفية. 
املخاطي و ال�سدر لذا فهو مق�سع طارد 

للبلغم.
كثرية  ا�ستخدامات  هناك  املطبخ  يف 
للمك�رصات فت�ستخدم  كمكون اأ�سا�سي يف 
ال�سلطات  مع  كمرافق  وكذلك  االأطباق  
االأطباق  كل  يف  للتزيني  وت�ستخدم 
قيمة  من  وترفع  النكهة  فت�سيف 
لوجبات االإفطار  االأطباق. منا�سبة جداً 
ومغذية عند تناولها مع الع�سل. ت�ساف 
احللويات  اأطباق  من  الكثري  يف  كذلك 
اإ�سافتها  ميكن  كما  املثلجات.  وترافق 

للم�رصوبات ال�ساخنة والباردة. 

ماجد حسين الصباغ
 شيف نادي سيدات الشارقة

المقادير:
8 - بي�س   

½ كوب - �سكر  
65 غ - �سوكوال �سائحة 

½ كوب - كاجو )مفروم( 
2 قطعة -خبز �رصائح ) مطحون ( 

طريقة التحضير
البداية  يف  ال�سفار  عن  البيا�س  •	نف�سل 
ثم نخفق �سفار البي�س باالإ�سافة لن�سف 

كمية ال�سكر يف املاكينة.
•	نكرر العملية مع بيا�س البي�س والكمية 

املتبقية من ال�سكر.
•	نطحن �رصائح اخلبز يف ماكينة حت�سري 
الكاجو  مع  الناجت  نخلط  ثم  الطعام 

املفروم.
يف  بع�س  مع  املقادير  مبزج  نبداأ  	•
امللعقة   ( بال�سباتوال  ونحرك  عميق  وعاء 
البال�ستيكية ( يف البداية ن�سيف ال�سوكوال 
بع�س  مع  ومنزجهم  اخلبز  اإلى  ال�سائحة 
ثم ن�سيف مزيج ال�سفار ويف االآخر مزيج 
املقادير مع  تتجان�س  البيا�س منزج  كي 

بع�سها البع�س.
ونر�س  بالزبدة  البودنغ  قالب  ندهن  	•
فوقها طبقة خفيفة من الطحني ثم ن�سكب 
�سينية  يف  ن�سعه  القالب،  يف  املزيج 
)حمام  املاء  على  حتوي  التي  الفرن 
 160 حرارة  على  الفرن  وندخله  مائي( 

درجة مئوية ملدة 40 دقيقة.
يف  ويقلب  نربده  الفرن  من  نزعه  بعد  	•
تقدميه  ) ممكن  ويقدم  يزين  التقدمي.  طبق 
مع االأي�س كرمي اأو اأي نوع من ال�سل�سات 

احللوة(.
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المقادير:

ماء دافئ  1.5  كوب
زبدة   3ملعقة طعام

�سكر بني   0.5 كوب
بي�س   2

جوز مفروم  100 غ
متر مفروم  200 غ

طحني   1.5 كوب
كربونات ال�سودا  0.5 ملعقة �سغرية

بيكنغ باودر  1ملعقة طعام

طريقة التحضير
الزبدة  نخفق  احللويات  ماكينة  يف  	•
ال�سكر  ذوبان  حتى  واملاء  ال�سكر  مع 

وجتان�س املزيج.
مع  بالتدريج  البي�س  ن�سيف  بعدها  	•

االإ�ستمرار باخلفق.
مع  الطحني  ننخل  االأثناء  هذه  يف  	•
من  ال�سودا.  وكربونات  باودر  البيكنغ 

نخلط بداخلهم اجلوز املفروم والتمر.
املاكينة  من  االأول  املزيج  نرفع  	•
بالتدريج  الطحني  مزيج  اإليه  ون�سيف 
البال�ستيكية   امللعقة  بوا�سطة  ومنزج 

حتى التجان�س التام.
•	ن�سكب املزيج يف قالب الكيك وندخله 
 180 حرارة  درجة  على  احلار  الفرن 

مئوية ونخبز من 25 – 30 دقيقة.
حتى  ننتظر  الفرن  من  ترفع  اأن  بعد  	•

تربد ثم تقطع وتزين وتقدم.
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�أدير �سوؤون منزيل، فالزوج ال تنتهي  �الأول و�أ�سبحت  ��ستقلت من عملي بعد مولد طفلي  �أوالد  �أم لدي ثالثة  �أنا 
مطالبه، و�الأوالد ال يرتكون يل فر�سة للر�حة، فاأنا �أهتم بدر��ستهم و�أفكر يف �ملو�زنة بني دخل زوجي ونفقاتنا، والأن 
زوجي ال يحب �خلدم فاأ�سبحت �أنا من يهتم بكل �سغرية وكبرية يف �ملنزل، فاأجد نف�سي د�ئمًا متعبة وقلقة وال �أجد يل 
وقتًا للر�حة، وعندما ��ست�رضت �لطبيب ن�سحني باأخذ ق�سط من �لر�حة �أو �ل�سفر،  وهذ� بالفعل ما �أحتاجه؛ و�أود �أن �أ�سافر 
لفرتة ق�سرية ولكن ال �أ�ستطيع ب�سبب م�سوؤولياتي �لكثرية، �ساعديني ما �لعمل للتخل�س من �لقلق و�الإح�سا�س بامل�سوؤولية؟

أم حامد

عزيزتي أم حامد:
من  بامل�سوؤولية  واالإح�سا�س  القلق  اإن 
اأن  ت�ستطع  مل  فاإذا  املراأة،  خ�سائ�س  اأهم 
اأع�سابها،  وت�سبط  نف�سها،  على  ت�سيطر 
املتزايد،  للقلق  �سك  بال  �ستتعر�س  فاإنها 
هذا  كل  من  واأ�سواأ  امل�سنية،  واملتاعب 
ما  على  باالأ�سف  ال�سعور  من  �ستعاين  اأنها 
�سارت اإليه. ولكن ا�سمحي يل اأن اأهم�س يف 
الكثري من  اأن تخففي  اإنك ت�ستطيعني  اأذنك 
تلك االأعباء، لو اأنِك اأردت. اإن نظرة متاأنية 
ما  على  تدلك  باأن  كفيلة  م�سوؤولياتك  يف 
يهم وما ال يهم، وما ينبغي اأن ي�سغل بالك 

وما ال ينبغي.
�سينفجر  زوجك  باأن  تخيلِت  اإذا  اأما 
اإلى املنزل ومل يجد طعامًا  اإذا عاد  غ�سبًا 
م�سري  �سيكون  الر�سوب  اأن  اأو  طازجًا، 

خمطئة!.  فاأنت  يومًا  �سافرت  اإذا  االأوالد 
اأغلب  بل  يغ�سب،  لن  زوجك  اأن  واحلقيقة 
الظن اأنه �سيكون م�رصوراً اإذا هو اأعد الطعام 
غروره  ُير�سي  فالرجل،  يوم،  ذات  بنف�سه 
فيها  ويحقق  جديدة،  ميادين  يقتحم  حني 
م�سلحة  اأي�سًا؛  وكذلك  انت�ساراً.  يظنه  ما 
على  ت�سجعيهم  اأن  عليك  تفر�س  االأوالد 
م�سكالتهم  يواجهون  بحيث  اال�ستقالل 

ويحاولون التغلب عليها.
اأ�سلبك  اأن  اأريد  اأين  هذا  معنى  ولي�س 
الناب�س،  االأ�رصة  قلب  تكوين  اأن  يف  حقك 
ولكن ال  اأحب لك كل هذه احلياة املتوترة، 
وكل هذه االأع�ساب امل�سدودة. فالليلة التي 
تق�سينها بعيدة عن البيت ال ميكن اأن تهدم 

كيانه اأو حتطم بنيانه.

نوعان من األمهات:
تقوم  اأن  االأم  حتر�س  االأول:  النوع 
�سديدين،  وحر�س  بدقة  املنزل  باإدارة 
وتعتقد اأن اأحداً ال ي�ستطيع اأن يحل حملها. 
واالأم اإذا كانت من هذا النوع، فاإنها تكون 
كبري  حد  اإلى  م�ستع�سية  املرا�س،  �سعبة 
قدرة  عدم  يف  اعتقادها  الأن  العالج،  على 
يرجع  اإمنا  عنها  اال�ستغناء  على  االآخرين 

اإلى الغرور، والثقة املطلقة بالنف�س.

عالجه،  ال�سهل  فمن  الثاين:  النوع  اأما 
اأن  تعودت  قد  واأم  زوجة  العادة  يف  فهي 
مل  وهي  اأ�رصتها،  اأجل  من  بالكثري  تقوم 
تتعود ذلك خالل �سنة اأو �سنتني، لقد تعودت 
نف�سها  يف  فا�ستقر   ، طويلة  �سنوات  خالل 
هذه  ولكن  عنها،  اال�ستغناء  ميكن  ال  اأنها 

الفكرة لي�ست وليدة الغرور. وهي اأقرب اإلى 
�سنوات  عن  التعوي�س  من  نوعًا  تكون  اأن 
ال�سديد  بالقلق  امل�سحوب  ال�ساق  العمل 
"اإنهم ال ي�ستطيعون  كاأن تقول يف نف�سها: 
اأن يدبروا �سوؤونهم بعيداً عني"، وهي جتد 
يف هذا التفكري �سيئًا من الراحة ولكنها يف 
بع�س االأحيان تفكر يف الفرار من القف�س 

الذي بنته بيديها.
مثل هذه االأم �ستعاين هي االأخرى من 
اأن  تكت�سف  عندما  ت�سيبها  التي  ال�سدمة 
�سوؤونها  من  الكثري  تدبري  ت�ستطيع  اأ�رصتها 
اأن جتد  اإليها، ولكنها ت�ستطيع  دون حاجة 

اإلحساس 
بالمسؤولية!!..

الراحة عندما تتبني اأنها قد حررت اأ�رصتها 
اال�ستغناء  قيد عدم  نف�سها من  كما حررت 
يقل  لن  لها  اأ�رصتها  باأن حب  وتعلم  عنها. 
فالعك�س  يومني،  اأو  يومًا  تركتهم  الأنها 
التقدير  عواطف  �ستجد  الأنها  �سحيح 
عند  بها  حتيط  ال�سوق  ومظاهر  تغمرها، 

عودتها.

كلمــــــــــة أخيرة:
فكرة  توؤكد  اأن  حتاول  حينما  االأم  اإن 
من  تهدف  اإمنا  عائلتها  نفو�س  يف  العجز 
واأهمية  اأهميتها  تاأكيد  اإلى  ت�سعر  ال  حيث 

االأم  ولكن  حياتهم.  يف  تلعبه  الذي  الدور 
العاقلة لي�ست يف حاجة اإلى خلق هذا الوهم 
�ستكون  فحياتِك  بنف�سها.  ثقتها  لتدعم 
تاأخذين  عندما  وامتالء،  �سعادة  اأكرث 
و�سوف  واحلني،  احلني  بني  ق�سرية  اإجازة 
جميعًا  ا�سرتكوا  قد  اأ�رصتك  اأفراد  جتدين 
كل  تواجههم  التي  امل�سوؤوليات  حتمل  يف 
اأ�رصتك هادئة االأع�ساب  اإلى  يوم. لتعودي 
ع�رص  الزمن  بك  ارتد  وقد  النف�س،  متجددة 

�سنوات اإلى الوراء.
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نافذتك
على

خديجة أحمد بامخرمة

�أو �لتعزيز، ووردت كلمة مّكن )مّكنه( مبعنى جعله  تعني كلمة �لتمكني لغةً  �لتقوية 
قادر�ً على فعل �سيء معني، ويقال ��ستمكن �لرجل من �ل�سيء �سار �أكرث قدرة عليه، كما يقال 

متمكن من �لعلم �أو من مهارة معينة مبعنى مثقف بالعلم �أو باملهنة 

• أما التمكين اصطالحًا:
خمرجات  اأهم  اأحد  هو  التمكني  فاإن 
والقرارات  العمليات  يف  امل�ساركة 
من  تعزز  التي  العاملني؛  بني  واالإجراءات 
الن�ساطات،  هذه  نحو  اجلوهرية  دافعيتهم 
العمل  الأهمية  اإدراكهم  من  التمكني  ويزيد 
معنى  ذا  يكون  بحيث  ميار�سونه  الذي 
يف  وامل�سوؤولية  القدرة  امتالك  مع  وحتد، 

بيئة العمل.
على  القدرة  باأنه:  التمكني  ويعرف 
لديه  تكون  واأن  فاعاًل،  الفرد  يكون  اأن 
اال�ستقاللية يف اأداء العمل، واخلربة والقدرة 
يف التاأثري عند اأداء العمل وحتقيق االأهداف.
واأ�سبح التمكني مطلبًا هامًا و�رصوريًا 
يف وقتنا احلا�رص. وهو من اأدوات اجلودة 
املتقدمة،  احلديثة  االأ�ساليب  ومن  ال�ساملة 
والتدريب  ال�سليم  االختيار  على  ويعتمد 
والتطوير وال�رصاكة وتفوي�س ال�سالحيات، 
يف  كبرية  اأهمية  لها  عنا�رص  وجميعها 
تعزيز  يف  وت�ساهم  الرتبوي،  امليدان 
الرتبوي  املجال  يف  العاملني  لدى  الثقة 

والتعليمي .
نهاية  يف  التمكني  مفهوم  ظهر  ولقد 
�سيوعًا  املفهوم  هذا  والقى  الثمانينات، 
ورواجًا يف فرتة الت�سعينات، وهذا ناجت عن 
الب�رصي داخل  العن�رص  زيادة الرتكيز على 
املوؤ�س�سة  اأيًا كان نوعها، كما اإن التطورات 
تنمية  جمال  يف  احلا�سلة  والتحوالت 
اأكدت  التنظيمات  داخل  الب�رصي  العن�رص 
يف  دور  من  له  ملا  التمكني  اأهمية  على 
حت�سني العالقة بني املدير والعاملني، حيث 
اإن هذه العالقة ت�سكل حجر االأ�سا�س لنجاح 

وتبني اأ�ساليب التطوير داخل املوؤ�س�سات.
ونرى اإن العن�رص الب�رصي هو امل�سوؤول 
الأي  والنجاح  الف�سل  عن  واالأخري  االأول 
اأو دولة من الدول.  موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات 
لذلك كان االهتمام به وبتمكينه وباإدارته 
التي  االأمور  اأهم  من  وحتفيزه،  وبتوجيهه 
االأخرى  الق�سايا  كل  اأهميتها  تفوق  تكاد 
والهيكل  والتكنولوجيا  باملال  املتعلقة 

والت�سميم، وغريها من االأمور امللمو�سة.
معامل  الب�رصي  العن�رص  يف  تكمن  كما 

من خالل �أروع �لتجارب و�أكرثها جناحا يف �لعامل، تقدم لك مر�مي يف كل عدد ق�سة جناح 
لتكون مبثابة �ل�سعلة �لتي تنري لك درب �مل�ستقبل �لذي تر�سمه باأحالمك وعملك �جلاد . . .

في�سعب معرفة كنهه  ملمو�سة،  كثرية غري 
املواقف  من  بحر  وهو  واأعماقه،  وعوامله 
ال  التي  والدوافع  والغرائز  واالنطباعات 
اإلى  وحتتاج  مالحظتها  وت�سعب  ترى، 
اإلى  حتتاج  ذلك  وقبل  اأغوارها،  ي�سرب  من 
لذا  معها..  التعامل  اأهمية  ويقدر  يقف  من 
اأغوار  ل�سرب  الرئي�س  املفتاح  هو  فالتمكني 
التمكني يف  الب�رصي، فمفهوم  العن�رص  هذا 
وتعديالت  تغيريات  اإلى  يحتاج  املوؤ�س�سة 
وكذلك  واإدارية  ونف�سية  �سلوكية  متعددة؛ 
اإعادة  اإلى  اإ�سافة  و�سلطوية،  �سيا�سية 

لهيكلة املوؤ�س�سة.
ب�سكل  تعتمد  املفهوم  هذا  حقيقة  واإن 
املنا�سب،  التنظيمي  املناخ  على  اأ�سا�سي 
ال�سعور  خلق  هو  ذلك  يف  ما  واأهم 
بامل�سوؤولية لدى اأفراد املوؤ�س�سة واأنهم عند 
ح�سن ظن االإدارة يف حتملهم مل�سوؤولياتهم، 
واأن ال�سعور بامل�سوؤولية هي اخلطوة االأولى 
النجاح  اإلى  تقود  التي  االأ�سا�سية  والعادة 

واإلى الفاعلية الفردية واجلماعية.
لذا فاملوؤ�س�سات الناجحة هي تلك التي 
بيئة  خللق  متعددة  اإدارية  اأنظمة  ت�ستخدم 
عمل م�سجعة وداعمة للتفكري اال�سرتاتيجي 
ذلك  وامل�سوؤولني.  االأفراد  م�ستوى  على 
يرتبط  ال  الذي  اال�سرتاتيجي  التفكري 
بالوظائف فح�سب بل بها وباملوؤ�س�سة على 
امل�سوؤولية  حتمل  مبداأ  تبني  مع  �سواء،  حد 
يف اإتقان وجودة االأداء. اأي اأن ي�سبح مبداأ 
م�سوؤولية  االأداء  وجودة  العمل  يف  االإتقان 

اجلميع ولي�ست م�سوؤولية جلهة حمددة.
ونرى اأن ف�سل بع�س االإدارات يف تطبيق 
هذا املفهوم يعود يف اأغلب االأحيان اإلى �سوء 
مثل:  االأ�سا�سية،  ومتطلباته  التمكني  تنفيذ 
الثقة  واإيجاد  املنا�سب،  التنظيمي  املناخ 
واإيجاد  واالإدارة،  املوظفني  بني  والتعاون 
املتعلمة،  واملوؤ�س�سة  واملعرفة  العلم  �سبل 
وما  ال�سحيحة  االت�سال  قنوات  واإيجاد 
حتمله من معلومات، واإيجاد احلوافز التي 
من  مزيد  اإلى  امل�سوؤولية  يتحمل  من  تدفع 

الفاعلية والنتائج اجليدة.
وال  �سحريًا  حاًل  لي�س  فالتمكني  لذلك 
تغيري  برنامج  ولكنه  االأثر،  �رصيع  عالجًا 
لتهيئة  متعددة  برامج  ي�سبقه  وجتديد 
الروؤية،  هذه  لتطبيق  املنا�سب  املناخ 
نهائية  نتائج  اإلى  اأدت  جنحت  اإن  والتي 
م�ستوى  وعلى  الفرد  م�ستوى  على  باهرة 

الزبائن،فجميع  م�ستوى  وعلى  املوؤ�س�سة 
هوؤالء ميكنهم اأن ي�ستفيدوا من تطبيق هذا 

الربنامج ومن فوائده املتعددة.
على  تربهن  التي  التمكني  ومعادلة 
التي  واملقومات  املقدمات  بع�س  اأهمية 
لنجاح  اأ�سا�سية  عوامل  مبثابة  تعترب  قد 
هذه  وتت�سمن  املوؤ�س�سة،  يف  التمكني 
× املعلومات  القوة   = "التمكني  املعادلة: 

× املكافاآت". × املعرفة 
من اأهم املقومات التي توؤدي اإلى تكوين 
وال�رصاحة  وال�سدق  االهتمام  التمكني 
الذي يجعل املروؤو�سني يت�رصفون وكاأنهم 
كاأنهم  االأقل  على  اأو  املوؤ�س�سة  اأ�سحاب 
�رصكاء فيها. والتمكني بدوره ي�سكل دافعا 
نحو بذل طاقة غري عادية من اأجل التغيري 
والتطوير نحو االأف�سل. وهذا بطبيعة احلال 
تطوير  وهو  اآخر  نوع  من  دافع  نحو  يقود 
واملعرفة  العلم  اكت�ساب  خالل  من  الذات 
باأن  الدرا�سات  وتبني  التعلم.  وا�ستمرارية 
املروؤو�سني املمّكنني تتكون لديهم رغبات 
معارف جديدة  اكت�ساب  نحو  اأكرب  ودوافع 
املختلفة  الدورات  على  االإقبال  خالل  من 
من  وغريها  املعلومات  وتكنولوجيا 
التقنيات وذلك ب�سكل يفوق اأقرانهم ممن ال 
اأو  ال�سالحيات  قدر مماثل من  لهم  يتوافر 

التمكني.
مما تقدم نرى اأن التمكني هو بب�ساطة 
القرارات  اتخاذ  يف  العاملني  م�ساركة 
العمل  يف  احلرية  من  املزيد  واإعطاوؤهم 
دعم  مع  الذاتية  والرقابة  والت�رصف 
قدراتهم ومهاراتهم بتوفري املوارد الكافية 
و�سلوكيًا  فنيًا  وتاأهيلهم  املالئم  واملناخ 

والثقة فيهم.
نظريات  يف  كربى  قيمة  للتمكني  واإنَّ 
الرتبية احلديثة، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا 
ازداد  كلما  اأنه  مبعنى  الوظيفي،  بالر�سى 
ال�سعور  يزداد  االإداري؛  التمكني  م�ستوى 
وتوؤكد  العاملني،  لدى  الوظيفي  بالر�سى 
هذه النتيجة اأهمية التمكني االإداري ودوره 
لدى  الوظيفي  بالر�سى  ال�سعور  زيادة  يف 

الكوادر الب�رصية.

العنصر البشري 
وسحــر التمكيــــن
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�لر�ئدة  �ل�رضكة  �أوروبا"،  "كانون  �أعلنت 
و�ل�سندوق  �لت�سوير؛  حلول  يف  عامليًا 
�لتي  �لنتائج  �لطبيعة،  ل�سون  �لعاملي 
تو�ّسلت �إليها بعثتان بحثيتان حول و�سع 
�لبيئة يف �ملنطقة �لقطبية �ل�سمالية و�أثر 
�إطار دورها  �لتغرّي �ملناخي عليها. ويف 
�لطبيعة  حماية  يف  لل�سندوق  ك�رضيك 
"كانون"  قّدمت  فقد  �لت�سوير،  قطاع  من 
رعايتها الأحدث بعثتني علميتني نّظمهما 
البتيڤ  بحر  �إلى  كانت  �الأولى  �ل�سندوق: 

 2013 �أغ�سط�س  يف  وذلك  رو�سيا  يف 
بقرب  �سفالبارد  جزر  �إلى  كانت  و�لثانية 

�لرنويج وذلك يف �أبريل 2014.

اأكرث  �ست�سبح  القطبية  الدببة  جتّمعات 
�سهولة وكفاءة يف امل�ستقبل. 

تنظيمها  مّت  التي  ال�سابقة  البعثة  وكانت 
بالتعاون بني "كانون" وال�سندوق العاملي 
ل�سون الطبيعة يف العام 2013 قد توّجهت 
البتيڤ  بحر  "تيمري"يف  جزيرة  �سبه  اإلى 
اإلى  وهدفت  رو�سيا،  �سيبرييا،  من  بالقرب 
يف  جينيًا  متفّردة  جتّمعات  وجود  حتديد 
والدّب  البحري  الفّظ  حيوانات  من  البتيڤ 
بني  وراثية  رابطة  توجد  و�سواء  القطبي، 
احليوانات يف بحر البتيڤ وبني جمموعة 
يف  احليوانات  جمموعات  من  اأكرث  اأو 
االإجابة  تطّلبت  وقد  املجاورة.  املناطق 
على هذه الت�ساوؤالت من العلماء تطوير نظم 
وحتديد  النوعني،  كال  حالة  لر�سد  فعالة 
حلمايتها  الالزمة  والتدابري  االإجراءات 
لل�سحن  مكّثفة  عمليات  ت�سهد  منطقة  يف 
مّت  التي  النتائج  اأظهرت  وقد  التجاري. 
املخربية  الفحو�سات  عرب  عليها  ل  التح�سّ
يف  البحري  الفّظ  حيوانات  اأن  املبدئية 
البتيڤ اأقرب اإلى حيوانات الفّظ يف املحيط 
منها  اجليني  الرتكيب  حيث  من  الهادي 
االأطل�سي،  املحيط  يف  الفّظ  حيوانات  اإلى 
ولكنها اأظهرت كذلك وجود فروقات عديدة 
النوعني مبا يكفي العتبار كل منهما  بني 

جتّمعًا حيويًا م�ستقاًل عن االآخر. 
وقد �سبقت هاتني البعثتني رحلة حملت ا�سم 
جرينالند  من  وذلك  �سيكو"  اإلى  "االإبحار 
يف  العليا  ال�سمالية  القطبية  املنطقة  اإلى 
هدفت  وقد   .2012 العام  يف  وذلك  كندا 
اخليارات  تقييم  يف  امل�ساعدة  اإلى  الرحلة 

خاص/مرامي

وال�سندوق  "كانون"  بعثة  هدفت  وقد 
مع  بالتعاون  الطبيعة  ل�سون  العاملي 
توّجهت  والتي  الرنويجي،  القطبي  املعهد 
هذا العام اإلى �سفالبارد، اإلى جمع بيانات 
التي  القطبي  الدب  جتّمعات  حول  هامة 
تقطن يف املنطقة االأبعد اإلى غرب اأوروبا، 
وكيفية تغرّي مواقع جحورها عند اإجنابها 
جلرائها. وقد كانت 3 فقط من اأ�سل 29 من 
�سادفها  التي  البالغة  القطبي  الدب  اإناث 
فريق البعثة قد اأجنبت جراًء يف وقت �سابق 
من العام. ومع اأن الفريق حّذر من املبالغة 
يف تف�سري هذه االأرقام، اإال اأنه اأ�سار اإلى اأن 
اأخرى من  البحر اجلليدي يف بقاع  ذوبان 
املنطقة القطبية ال�سمالية يوؤثر على جناح 

عملية تكاثر الدببة القطبية. 
فريق  جمعها  التي  العّينات  مّكنت  وقد 
البعثة البحثية فريقًا متخ�س�سًا يف حم�س 
عزل  من  مرة،  والأول  الوراثي،   DNA ال� 
القطبية  بالدببة  اخلا�س  الوراثي  احلم�س 
�ستتم  الثلج. وبعد ذلك  من طبعة قدم على 
 SPYGEN خمابر  يف  العينات  درا�سة 
احلم�س  مبقدور  كان  لو  ما  يف  لتحديد 
الباحثني  اإطالع  عزله  مّت  الذي  الوراثي 
تلك  تركت  التي  الدببة  على  اأو�سع  ب�سكل 
االآثار خلفها. وميكن لهذه التقنية اجلديدة 
اال�ستثمار  حجم  من  كبري  ب�سكل  حتّد  اأن 
الدببة  بدرا�سة  للقيام  وال�رصوري  الباهظ 
القطبية ف�ساًل عن اأنها �ست�ساهم يف التغّلب 
العلماء  يواجهها  التي  التحديات  على 
حاليًا يف احل�سول على معلومات مماثلة، 
ودرا�سة  مراقبة  عملية  اإجراء  اأن  يعني  ما 

املنطقة  تلك  الإدارة  امل�ستقبل  يف  املتاحة 
اجلليدية  املنطقة  حول  التوعية  وزيادة 
اجلليدي  للبحر  املتوّقع  من  التي  االأخرية، 
وقد  فرتة.  الأطول  فيها  يبقى  اأن  ال�سيفي 
للم�سّورين  رعايتها  "كانون"  قّدمت 
وهم  البعثتني،  اإلى  لالن�سمام  املحرتفني 
اإيبيل وبروتو�س  ثور�سنت ميل�سي واأليك�سي 
اأو�ستلينغ. وقامت الفرق البحثية با�ستخدام 
"كانون"  من  اخلا�سة  الت�سوير  معّدات 
االأحداث  لت�سجيل  الثالث  البعثات  خالل 
يف  �ملتو�جدة  لالأنو�ع  �ل�ضور  و�لتقاط 
اأثناء  �سادفوها  والتي  الربية  احلياة 

رحالتهم. 
رئي�س  تي�سار،  كاليڤ  قال  ال�سياق  وبهذا 
يف  اخلارجية  والعالقات  االت�ساالت 
الطبيعة،  ل�سون  العاملي  ال�سندوق 
ال�سمايل:  القطب  العاملي ملنطقة  الربنامج 
’كانون’  ب�  جتمعنا  التي  ال�رصاكة  "حتمل 
يف  �ساهمت  اإنها  حيث  وقّيمًا،  عريقًا  اإرثًا 
اكت�ساف معارف ومعلومات علمية جديدة، 
حول  النا�س  ماليني  تعريف  يف  و�ساعدت 
املنطقة  تواجهها  التي  بالتحّديات  العامل 
االحتبا�س  ظاهرة  جراء  ال�سمالية  القطبية 
ووا�سعة  غنية  مكتبة  لنا  وقّدمت  احلراري، 
املنطقة  جمال  ُتربز  التي  ال�سور  من 

القطبية ال�سمالية ومدى اأهميتها".
مدير  �ستيوارت،  �سوزان  قالت  ومن جهتها 
وال�رصق  اأوروبا  "كانون  يف  اال�ستدامة 
دوراً  الت�سوير  "يلعب  واأفريقيا":  االأو�سط 
العلمية،  االأبحاث  دعم  يف  وهامًا  حموريًا 
ونحن يف ’كانون’ فخورون بدعم م�ساعي 
عرب  الطبيعة  ل�سون  العاملي  ال�سندوق 
زيادة  يف  وم�ساعدته  املعّمقة  خربتنا 
وتعك�س  املناخي.  التغرّي  حول  التوعية 
البحث  فريقا  اإليها  ل  تو�سّ التي  النتائح 
�سمن اأحدث بعثتني نّظمناهما اإلى املنطقة 
القطبية ال�سماليةمدى اأهمية االأبحاث التي 
املناطق  من  واحدة  يف  ال�سندوق  يجريها 

االأقل ا�ستك�سافًا يف العامل".
حماية  �رصيك  اأوروبا"  "كانون  تعترب 
ل�سون  العاملي  لل�سندوق  الطبيعة 
الطبيعة منذ العام 1998، وتوؤّكد ال�رصاكة 
"كانون  التزام  الطرفني  بني  املتوا�سلة 
م�ستدام  م�ستقبل  اإلى  الو�سول  اأوروبا" يف 
الب�رص بكل تناغم وان�سجام مع  يعي�س فيه 

الطبيعة.

التغّير المناخي
على المنطقة القطبية الشمالية
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"لقد ربحت �أنت هذه �ملرة، �أنت كبري بقدر ما �ستكون، ولكني �أنا �الأكرب با�ستمر�ر" بهذه 
�لكلمات تفوه �مل�ست�سكف �لنيوزلندي)�إدموند هيالري( عند مطالعته لوحة ل)قمة �إيفر�ست( 

�ملت�سدرة قاعة �لربملان �الإنكليزي، �لتي دعي لدخولها لينال تكرمي �حلكومة �لربيطانية رغم 
ف�سله مبحاولته �الأولى بت�سلق �لقمة، وباإر�دته و�سلها فعال و�سجل ��سمه عامليا كاأول مت�سلق 
لها، ولكن �ستان مابني غروره ذ�ك وتو��سع �مل�ست�سكف �لعربي �ل�سيخ )حممد بن عبد �هلل �آل 
ثاين( �لذي باإر�دته وح�سن تدبريه ورمبا لتو��سعه و�سل �لقمة وعانقها مبحبة ومن �ملحاولة 
�الأولى، ذلك الأنه يرى �أن قوة �لقمة ال نقا�س فيها ولكن باحلب كل �سيء ممكن..لن�ستو�سح هذ� 

�ملعنى مع �سعادته من خالل �حلو�ر �لتايل.

حوار/ وداد يوســـف

كانت أشد الكلمات 
تأثيرا بي كلمات 

ابني عبد اهلل 
)بابا أنا أحبك 
أرجوك عد لي(.

ضيافةفي

جبل  قمة  نرى  كيف   •
إيفرست بعيّني من وطئها 

بقدميه؟
 8884( وارتفاعها  بالعامل  قمة  اأعلى 
كثريون  البحر،  �سطح  م�ستوى  مرت(عن 
ينجحون  قليلون  لكن  لت�سلقها  ي�سعون 
القمة  قبل  قواهم  تقهقرت  وكثريون 
كقلة  البيئية  الظروف  ق�سوة  ب�سبب  ولو 
تفوق  لدرجة  باالأعايل  االأوك�سجني 
بالف�سل  واالعرتاف  العودة  فاإما  الت�سور، 
الوفاة  تكون حاالت  وهنا  اال�ستمرار  واإما 
من  للعديد  بنف�سي  �سهدته  ما  وهذا  كثرية 
بقليل،  القمة  قبل  املتجمدين  املت�سلقني 
اأول  الرفاعي(  )زيد  الكويتي  �سديقي  كان 
عربي ي�سل القمة وذلك قبلي بع�رص �سنوات، 
اأي من املت�سلقني قد وفق لو�سول  مل يكن 
�ستة  لوفاة  فعل  كرد   )2014( عام  القمة 

خم�سة  وكان  املو�سم،  ببداية  مت�سلقًا  ع�رص 
منهم جزءاً من فريقي عندما ق�سدت ت�سلق 
اجلبل، وقد وفقت بت�سلق قمة اإيفر�ست واأنا 
ملدة،  �سحبته  تعودت  عربي  فريق  �سمن 
زيدان(،  الفل�سطيني)رائد  املت�سلق  ومنهم 
املحرق(  )رها  �سعودية  مت�سلقة  واأول 
اإلى  اإ�سافة  حممد(  )م�سعود  واالإيراين 

مر�سدين اأمريكان.

بمغازلة  القرار  جاء  كيف   •
الصماء  الجبال  صخور 

وتسلقها؟
للتمتع  لنيبال  �سفري  يوم  ذلك  كان 
برحلة فيها بالقوارب املطاطية، وكان هذا 
نتيجة طبيعية حلبي للمغامرة وا�ستك�ساف 
االأماكن غري املطروقة ولكني مل اأكن اأت�سور 
اأن هذا احلب �سياأخذين اإلى هذا العلو، وكان 
عن  يتحدث  معنا  )مدن(  النيبايل  املر�سد 
كل ما هو م�سوق للمغامرة بالنيبال واإذ به 
يتطرق اإلى قمة اإيفر�ست على اأنها اأعلى قمة 

بالعامل، ووجدت نف�سي مت�سوقًا لال�ستف�سار 
عن  واأعربت  القمة،  هذه  خفايا  عن  منه 
على  تدل  �سحكة  ف�سحك  لت�سلقها،  نيتي 
القرار  ولكن  �سائح،  مزحة  ذلك  اعترب  اأنه 
بالت�سلق كان حقيقيا وقررنا اأنا و)م�سعود( 
)قدم  بت�سلق  مبتداأين  به  بامل�سي  و)رائد( 

قمة اإيفر�ست( ب�سبتمرب)2012(.

• وهل لقمة إيفرست قدم، 
كم الفرق بينهما؟

يتباهون  النا�س  من  كثري  لالأ�سف 
ي�سلوا  بينما هم مل  اإيفر�ست  قمة  بت�سلقهم 
القدم  اإرتفاع  يبلغ  اإذ  لقدمها،  �سوى 
ويحتاج  البحر(  �سطح  فوق  م   5360(
منه  للنزول  ويومني  لت�سلقه  الأ�سبوعني 
للقمة  امل�سافة  بينما  بت�سلقه،  وجنحنا 
ال�رصيبة  لت�سلقها، وكانت  ل�سهرين  حتتاج 
واأهم  )املرتفعات(،  مبر�س  االإ�سابة 
ق�ساوة  ب�سبب  يحتمل،  ال  �سداع  اأعرا�سه 
االأوك�سجني  وقلة  واالإجهاد  الظروف 
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أرفض لقب
 "قاهر الجبال"..
فالجبل أصبح 

صديقي

على  تعودنا  وعدم  ال�سحية  والتغذية 
بعائلتي  ات�سلت  حلظتها  مرتفعات،  هكذا 
واأعلمتهم بندمي على اخلطوة ولن اأكررها 
بحياتي ل�سدة االأعرا�س التي اآملتني، ولكن 
االأوك�سجني  من  كفايتنا  اأخذنا  حاملا 
قرار  ومعها  املر�سية،  االأعرا�س  تال�ست 
مبا  بالفخر  ل�سعورنا  الت�سلق،  عن  التوقف 
اأجنزناه، فبداأنا بالتخطيط لت�سلق اأعلى قمة 
باأفريقيا )كليمنجارو( الربكاين، ووطئناها 
ات�سلت  وكالعادة  فرباير)2013(  ب�سهر 
ت�سلق  تكرار  بعدم  قراري  الأبلغها  بعائلتي 
جبل  اأعلى  بت�سلق  اأعقبتها  ولكني  اجلبال، 
اأين  ولو  )اأكوجناجوا(  اجلنوبية  باأمريكا 
فقط  مرت  مبئتي  القمة  و�سول  عن  تخلفت 
)فن�سون(  قمة  ثم  ثلجية،  عا�سفة  ب�سبب 
بجبال  بلون  و)مون  اجلنوبي  بالقطب 
االألب(، فاأعلى قمة يف رو�سيا )الربو�س( ومل 
يعد اأمامي �سوى قمة واحدة الأحقق هديف 

بت�سلق اأعلى �سبع قمم بالعامل.

• وكيف كانت االستعدادات 
قمة  تسلق  لرحلة  

)إيفرست(؟
تن�سم  اأن  قبل  اأ�سدقاء  ثالثة  كنا 
ال�سارقة  باأمريكية  زميلتنا  املت�سلقة 
منها  نلت  التي  اجلامعة  لفريقنا،  )رها( 
وعملت  االأعمال  باإدارة  املاج�ستري  �سهادة 
ال�سارقة  حاكم  �سمو  مكتب  كمدير  فيها 
لقمة  للرحلة  بالتخطيط  بداأت  باجلامعة، 

ت�سلق  ول�سنة ون�سف متدربا على  اإيفر�ست 
عدة جبال، وكلما تقدمت بالتدريب تقربت 
اأنه  لدرجة  األفة،  بيننا  وتولدت  اأكرث  منه 
بت�سلقه  فنجاحي  عدواً  ولي�س  �سديقًا  بات 
البع�س  اإليه  ينظر  كما  له  دحراً  اأعتربه  مل 
ورف�ست  اجلبال(،  )قاهر  لقب  يزعجني  بل 
 Mohammed ال�سحف  اإحدى  عنوان 
الأين   ،))concurred the Everest
من  وهو  قوة  يفوقني  اجلبل  باأن  مقتنع 
غالبية  اأن  الحظت  وقد  بت�سلقه،  يل  ي�سمح 
وي�سعى  اجلبال  حتدي  منطق  يتبع  من 

لقهره يكون الف�سل.

عائلتك  تشتك  ألم   •
الجبال  مشاركة  من  يوما 

بنصيبها من وقت فراغك؟
قد يكون هذا واقعًا وحقيقة ارت�سيتها 
والأن  لتحقيقه،  �سعيت  كبري  حلم  لتحقيق 
عائلتي مقتنعة بهذه احلقيقة فكان لها دور 
كبري مب�ساعدتي باالإ�رصاع بتحقيقه ومل يكن 
لها يومًا دور اإال بهذا االجتاه، فاإن ا�ستكت 
من  علي  والتخوف  علي  فقط حر�سا  يوما 

معاناة  من  ي�ساحبها  وما  الت�سلق  ظروف 
�رصورية  االأ�رصية  وامل�ساندة  للمت�سلقني، 
كي ترفع احلالة النف�سية للمت�سلق كت�سجيع 
مل  والذي  يل  الدائم  اهلل(  عبد  )اأم  زوجتي 
خرب  يل  زفت  اأنها  حتى  ظرف،  باأي  يتاأثر 
والدة طفلتي )ناعمة( يف)2014/5/11( 
بتاريخ  القمة  وو�سلت  اجلبل  فوق  واأنا 

.)2014/5/23(

االستعداد  كان  كيف   •
العملي قبل التسلق؟

العمل  املت�سلق  على  للقمة  للو�سول 
االرتفاع  على  نف�سه  ملعادلة  لفرتة 
مبدة  اأوال  اإيفر�ست  قدم  فت�سلق  تدريجيًا، 
للقمة،  ون�سف  ل�سهر  نحتاج  ثم  اأ�سبوعني، 
مت�سل�سلة  الرتفاعات  بال�سعود  نق�سيها 
الرئي�سة  باملحطة  لال�سرتاحة  النزول  ثم 

ال�سعود  القمة، واملرة االأخرية يكون  بقدم 
ال�سعود  هذا  تكرار  فائدة  للقمة،  النهائي 
التدريجي والنزول للقدم هو لتعويد اجل�سم 
على االرتفاع االأخري لتجنب اأعرا�س مر�س 
باإالإجهاد،  اأ�سبت  اأين  ولو  املرتفعات، 
الكحة، �سيق التنف�س والتقيوؤ ال�سديد عندما 
اأن  متوقعًا  وكان  مرت(،   7000( و�سلت 
اأن  اإال  بال�سعود  حلمي  حتقيق  من  اأحرم 
االأطباء اأكدوا اأن �سحتي ت�سمح رغم االإعياء 
الختالف الظروف و�سعوبتها باملرتفعات 

القريبة من القمة.

المرحلة  كانت  وكيف   •
األخيرة للقمة؟

نه�سنا بالواحدة فجرا للملمة معّداتنا 
وحزم اأمتعتنا وف�سلها عما �سناأخذه معنا، 
اإن كنا  كنا نقوم بذلك ونحن غري عارفني 
الكحة  اأن  رغم  وم�سينا  اأم!،  ثانية  �سنعود 
من  متزقت  وكاأنها  �سلوعي  توؤمل  كانت 
كذلك  اهلل،  على  توكلت  ولكني  الكحة  �سدة 
مما  االإرهاق  من  عانى  م�سعود  �سديقي 

قليال، ويف  يتعافى  ا�سطرنا النتظاره كي 
مرت(   7000( نقطة  ومن  االأخرية  املرحلة 
على  بالتنف�س  معتمدين  اأ�سبحنا  حيث 
معزولني  كنا  اأننا  رغم  االأوك�سجني،  عبوة 
بفقد  عرفنا  اأننا  اإال  وجمرياته  العامل  عن 
املخيم الثاين الأحد اأع�سائه مبنطقة ت�سمى 
فيها  املتوفى  الأن  بالعامل(  مقربة  )اأعلى 
يرتك مبحله وهذا ما اآملني بطريق ال�سعود 
هناك  توفوا  من  الأ�سالء  م�ساهدتي  عند 
وبفرتات متباينة، ومنهم مت�سلق اأندوني�سي 
مررت به بعد �سبع �ساعات من وفاته، ولكن 
دفرتي  احتواها  التي  الت�سجيعية  الكلمات 
من  ر�سائل  على  يحتوي  الذي  االأ�سود 
اإال باملحطة  اأقراأها  اأال  اآليت  املقربني مني 
تاأثريا  اأ�سدها  وكانت  القمة،  قبل  االأخرية 
اأحبك  اأنا  )بابا  اهلل  عبد  ابني  كلمات  بي 
بعبارة  ملتزمًا  كنت  واأنا  يل(،  عد  اأرجوك 
لعوائلكم  "العودة  مفادها  التي  املدرب 
اإلزامي و�سعود القمة اختياري"، وهذا كله 
�ساندين بعد االتكال على اهلل لتحقيق اأحلى 

اأحالمي ومعانقة قمة )اإيفر�ست(.  
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وياأتي اختيار موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم 
لالأ�سماء الفنية املذكورة ملا تتمتع به من 
العربية  الفنية  ال�ساحة  يف  موؤثر  ح�سور 
واالإقليمية من جهة ال�سيما جمال االإن�ساد 
الفني الهادف، وملا تتميز بها من خربات 
امل�سرتكني  مهارات  تقييم  لها  تتيح  الفتة 
التناف�سية يف من�سد ال�سارقة 7 على اأ�سول 
اأخرى،  جهة  من  متميزة  فنية  و�سوابط 
التي  الالفتة  الفنية  االأ�سداء  اإلى  اإ�سافة 
حققها الربنامج يف املنطقة، والتي اأ�سهمت 
يف تعزيز مكانة ال�سارقة الفنية والثقافية 

على امتداد دوراته ال�ست ال�سابقة.
حممد  �سعادة  قال  املنا�سبة  هذه  ويف 

ك�سفت موؤ�س�سة �ل�سارقة لالإعالم عن �أ�سماء جلنة حتكيم برنامج من�سد �ل�سارقة 7 - �أحد �أكرب �لرب�مج 
�ملتميزة حمليًا و�إقليميًا يف جمال �الإن�ساد �لفني �لهادف �لذي يبثه تلفزيون �ل�سارقة - وت�سمنت �للجنة 
و�لفنان  ثروت،  حممد  �مل�رضي  و�لفنان  بو�سناق،  لطفي  �لتون�سي  �لفنان  من  كاًل  �سملت  معروفة  فنية  �أ�سماء 
�أ�سامة �ل�سايف، و�ملو�سيقار عا�سم �لبني، وذلك بالتز�من مع �إطالق فعاليات �لربنامج يف دورته 7  �الإمار�تي 

للعام �حلايل 2014.

ال�سارقة:"  وتلفزيون  اإذاعه  مدير  خلف 
ال�سك اأن من�سد ال�سارقة جزء من ثمار اإمارة 
يف  ال�سوء  ي�سلط  الثقافية،  الفنية  ال�سارقة 
دعم  من  به  ماتتميز  على  نف�سه  الوقت 
الهادف،  واللحن  العذبة  للكلمة  الحمدود 
ومن هنا كان حر�سنا كبرياً على اأن يتميز 
متخ�س�سة  فنية  جلنة  بح�سور  الربنامج 
وتقدميها  املن�سدين  مواهب  الكت�ساف 
املذكورة  االأ�سماء  اأن  ونعتقد  للجمهور، 
م�سهودة  وطاقات  متميز  بح�سور  تتمتع 
االإثارة  من  املزيد  ت�سيف  اأن  �ساأنها  من 
فنية  اأ�سماء  للجمهور  وتقدم  للمناف�سة، 
الن�سيد  عامل  باحل�سور يف  جديدة وجديرة 

الهادف".
التون�سي  الفنان  قال  ذاته  االجتاه  يف 
املعروف لطفي بو�سناق:" لي�س جديداً على 
هذه  مثل  يف  ب�سمتها  ت�سع  اأن  ال�سارقة 
خالل  والناجحة  الكبرية،  الفنية  التظاهرة 
دوراتها ال�ست املا�سية، وهي بهذا الربنامج 
اإمنا تقوم بدورها املعروف يف اإعادة هيبة 
االإن�ساد  ف�ساء  يف  املتميز  واللحن  الكلمة 
�سوء  ويف  الراقي،  وامل�سمون  القيمة  ذي 
ت�ستحق  اأ�سوات  من  املنطقة  به  تتميز  ما 
االهتمام ي�سعدين اأن اأ�سارك يف طاقم جلنة 
اأن  اأعتقد  والذي   ،7 ال�سارقة  من�سد  حتكيم 
دورته احلالية �ستكون متممة لدور موؤ�س�سة 

 مؤسسة الشارقة لإلعالم
تكشف أسماء لجنة تحكيم منشد الشارقة 7

خاص/مرامي

ال�سارقة لالإعالم يف تقدمي حمتوى اإعالمي 
هادف ومتميز".

ثروت:  حممد  امل�رصي  الفنان  وقال 
هذا  مثل  حتكيم  جلنة  يف  امل�ساركة  "اإن 
الربنامج النوعي املتفرد ي�سب يف توجيه 
ياأخذ  ان  ي�ستحق  اجلمهور نحو فن هادف 
�سوء  ويف  االخرى،  الفنون  بني  مكانته 
اللجنة  اأقرتها  التي  املتميزة  املعايري 
املن�سدين  اختيار  يف  للربنامج  املنظمة 
ذي  االإن�ساد  متيز  من  اخلطوة  هذه  �ستعزز 
امل�سمون واملعنى واللحن اجلميل، ويكون 
االإجناز  هذا  حتقيق  يف  لل�سارقة  ال�سبق 

الكبري".
الفنان  قال  مت�سل  �سعيد  على 
النظر  بغ�س  ال�سايف:"  اأ�سامة  االإماراتي 
عن م�ستوى وحجم امل�ساركة، فاإن التحكيم 
كبرية  م�سوؤولية  الربنامج  هذا  مثل  يف 
بالن�سبة يل، وتت�ساعف هذه امل�سوؤولية يف 
ظل وجود فنانني كبار، واأوؤكد اأن الربنامج 
لي�س جمرد �ساحة للتقييم، واإمنا هو �ساحة 
امل�ساركني  املن�سدين  بني  اخلربات  لتبادل 
من خالل االحتكاك واال�ستماع اإلى الن�سح 
مواهبهم  �سقل  يف  ينفع  الذي  الفني 
تو�سع  �سوء  ويف  تطويرها،  نحو  ويدفعهم 
الذي  الكبري  والعدد  امل�ساركة  م�ساحة 
�ست�ستقطبه، اأوؤكد اأن الربنامج �سيك�سف عن 
م�ستقبلي  دور  لها  يكون  متميزة  مواهب 

وب�سمة وا�سحة يف عامل االإن�ساد".
ال�سارقة  من�سد  عمل  فريق  و�سافر  هذا 
الختيار  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإلى 

مناف�سات  يف  �سي�ساركون  الذي  املن�سدين 
جلنة  تقييم  اجتياز  بعد  اجلديدة  الدورة 
رحلة  �سمن  وذلك  التمهيدية،  التحكيم 
ال�سعودية،  ت�سمل:  دول   9 ت�ستهدف 
واالأردن،  وم�رص،  واملغرب،  واجلزائر، 
وت�ساد،  والهر�سك،  والبو�سنة  وماليزيا، 

اإ�سافة اإلى االإمارات.
التمهيدية  االإختبار  جلنة  وبينت 
امل�رصفة على اختيار املن�سدين يف اململكة 
�لعربية �ل�ضعودية عن �أن �رسوط �مل�ضاركة 
االختبارات  يف  امل�ساركني  للمتناف�سني 
وموال  ن�سيد  اأداء  تقدمي  �ست�سمل  التمهيدية 
ملدة "3" دقائق، واإجراء اختبارات �سوتية 
اأن  على  هادف،  م�سمون  ذات  الأنا�سيد 

يراوح عمر امل�سرتك بني 18 - 26 عامًا.
حممد  �سعادة  قال  املنا�سبة  هذه  ويف 
مبوؤ�س�سة  والتلفزيون  االإذاعة  مدير  خلف 
ال�سارقة لالإعالم:" ال�سك اأن للملكة العربية 
ح�سور  تعزيز  يف  كبريا  دورا  ال�سعودية 
االإن�ساد  ف�ساء  يف  املعربة  الهادفة  الكلمة 
نقطة  تكون  اأن  حر�سنا  لذلك  الهادف، 
�سوتية  طاقات  الختيار  االأولى  االإنطالق 
امل�ستقبل،  يف  دور  لها  و�سيكون  متميزة، 
ونحن  �سديدة،  املناف�سة  تكون  اأن  ونتوقع 
يكون  ا�سماء  عن  �ستك�سف  اأنها  متاأكدون 
يف  االإن�ساد  م�سرية  تطوير  يف  دور  لها 

املنطقة ".
ها�سم  الدين  جنم  قال  جانبه  من 
امل�رصف العام للربنامج:" هناك الكثري من 
العربية  اململكة  من  تاأتينا  التي  الطلبات 

لها  ليكون  ال�سنة  امتداد  على  ال�سعودية 
ح�سور يف الربنامج، ويف �سوء معلوماتنا 
الدورات  من  امل�ستمدة  وخرباتنا  الوا�سعة 
ال�ست ال�سابقة فقد كانت لل�سعودية خامات 
يف  بقوة  و�ست�سارك  واعدة،  اإن�سادية 
ويكون  والنهائية،  التمهيدية  املناف�سات 

بينها من�سدون يف مواقع ال�سدارة".
على �سعيد مت�سل، اأكدت جلنة برنامج 
اكتمال  �ستقوم بعد  اأنها   ،7 ال�سارقة  من�سد 
املرحلة  تنفيذ  يف  التمهيدية  االإ�ستعدادات 
املن�سدين  ح�سور  تت�سمن  التي  الثانية 
النهائية  للمناف�سات  اختيارهم  مت  الذين 
"بروفات"  يف  وادخالهم  ال�سارقة،  اإلى 
�سوتية،  تدريبات  ت�سمل  خا�سة  تدريبية 
ال�سهرات  النطالق  متهيداً  منوعة،  واأن�سطة 
تقام  �سهرات   "4" ت�سمل  التي  التناف�سية 
�سهر  5-26 من  ا�سابيع بني   4 على مدى 
يوميات  ا�ستعرا�س  الى  اإ�سافة  دي�سمرب، 
املن�سدين خالل فرتة التناف�س ملدة 3 اأيام 
خالل االأ�سبوع يف حلقات خا�سة لربنامج 

املن�سد على تلفزيون ال�سارقة.
لالإعالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأطلقت  كما 
من�سد  بربنامج  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع 
ا�سحاب  اأمام  الفر�سة  الإتاحة  ال�سارقة 
للم�ساركة  املتميزة  ال�سوتية  املهارات 
اأو�سع  نطاق  على  الربنامج  مناف�سات  يف 
عمل  فريق  ينوي  التي  الت�سع  الدول  من 
القريبة  الفرتة  خالل  زيارتها  الربنامج 
الذين   - للم�ساركني  يتيح  حيث  القادمة، 
 -  18 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �أن  ي�ضرتط 
التي  م�ساركاتهم  اإر�سال  عامًا-    26
تت�سمن: اأداء ن�سيد وموال ملدة "3" دقائق، 
م�سمون  ذات  الأنا�سيد  �سوتية  واختبارات 

هادف عرب املوقع املذكور. الفنان التونسي لطفي بوشناق

 الفنان اإلماراتي أسامة الصافي

الفنان المصري محمد ثروت
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الجواب :
على  حتافظ  اأن  املراأة  على  ينبغي 
نف�سها، واأن ت�سون �رصفها وكرامتها، وذلك 
ال�رصع  وتعاليم  االإ�سالمي  الهدي  باتباع 
الرامية اإلى �سد الذرائع واإغالق منافذ ال�رص، 

واأبواب الفتنة والف�ساد.
اأو  تخرج متربجة  اأن  للفتاة  يجوز  فال 
الرجال  م�سافحة  لها  يحل  وال  متعطرة، 
فيطمع  بالقول،  تخ�سع  اأن  وال  االأجانب 

تعر�ست ملوقف و�أخفيت �الأمر عن زوجي خوفًا من عدم ت�سديقه يل وقد يوؤدي علمه باالأمر لالنف�سال حيث تعر�ست ملعاك�سة 
من �ساب يف م�سعد �لعمارة وحاول �إعطائي هدية ورقم هاتفه ولكني رف�ست ب�سدة ورميت �لهدية يف وجهه و�سددته بعنف، 

وتوقف عن م�سايقتي نهائيًا بعد ذلك، ولكني �أ�سعر بتاأنيب �ل�سمري، فهل كان يتعني علّي �إخبار زوجي باالأمر؟ �أم �إخفاوؤه �أف�سل؟

فيها ال�سفهاء ويتجراأ عليها اأ�سحاب القلوب 
هذا  جتروؤ  يكون  اأن  ونخ�سى  املري�سة. 
ت�ساهل  ب�سبب  لك  عليك ومعاك�سته  ال�سفيه 
منك يف مواقف �سابقة، وهذا يتطلب توبة 
التام  التزامك  مع  �سديداً  وحزمًا  �سادقة 

باحلجاب ال�رصعي واالآداب االإ�سالمية.
الوقح  ال�سفيه  اإن كان ت�رصف هذا  اأما 
عار�سًا الأول مرة، ومل يتكرر منه كما ورد 

الزوج  اإخبار  عدم  فاالأولى  ال�سوؤال،  يف 
فينتقم  احلميَّة  تاأخذه  اأن  خ�سية  بذلك؛ 
ل�رصفه من هذا ال�ساب االأحمق، وقد يتطور 
على  وخيمة  عواقب  اإلى  فيف�سي  االأمر 
مرة  ونوؤكد  �سمعتك،  على  وي�سو�س  الزوج، 
باهلل،  �سلتك  تقوية  �رصورة  على  اأخرى 
وباطنًا؛  ظاهراً  االإ�سالمي  الهدي  ولزوم 

ففيه ال�سعادة والنجاة.

أجاب عن األسئلة قسم الوعظ 
بدائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة

لدّي سر!

هذه االآية يف �سياق ما ذكر اهلل �سبحانه وتعالى من مكيدة امل�رصكني ومكرهم بر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم � حينما تاآمروا على قتله 
وتر�سدوا له ينتظرون خروجه - عليه ال�سالة وال�سالم - فاأخرجه اهلل من بينهم ومل ي�سعروا به، وذهب هو واأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه 
واختبيا يف الغار  ) يف غار ثور (  قبيل الهجرة اإلى املدينة ثم اإن اهلل �سبحانه وتعالى �رصف اأنظارهم حينما و�سلوا اإلى الغار، والنبي � �سلى اهلل 

عليه و�سلم � خمتبئ فيه هو و�ساحبه، ووقفوا عليه ومل يروه .  
حتى اإن اأبا بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه قال للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم :  يا ر�سول اهلل لو نظر اأحدهم اإلى مو�سع قدمه الأب�رصنا، فقال له 
النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم � :   ) يا اأبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما (   ] رواه االإمام البخاري يف  " �سحيحه "   ) 4/189، 190 (  من حديث اأبي بكر 
اِحِبِه  ُ اإِْذ اأَْخَرَجُه اَلِّذيَن َكَفُرواْ َثايِنَ اْثَننْيِ اإِْذ ُهَما يِف اْلَغاِر اإِْذ َيُقوُل ِل�سَ ُه اهلَلّ وُه َفَقْد َن�رَصَ ال�سديق ر�سي اهلل عنه [  فاأنزل اهلل جل وعال :    {اإِاَلّ َتن�رُصُ
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  }   ِ ِهَي اْلُعْلَيا َواهلَلّ ْفَلى َوَكِلَمُة اهلَلّ ْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة اَلِّذيَن َكَفُرواْ ال�ُسّ َدُه ِبُجُنوٍد مَلّ ُ �َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َواأََيّ َ َمَعَنا َفاأَنَزَل اهلَلّ َزْن اإَِنّ اهلَلّ اَل حَتْ

 ] �سورة التوبة :  اآية 40 [  .  
هذا هو املكر الذي مكره اهلل جل وعال لر�سوله � �سلى اهلل عليه و�سلم � باأن اأخرجه من بني اأعدائه ومل ي�سعروا به مع حر�سهم على قتله 
ُكُر ِبَك اَلِّذيَن َكَفُرواْ  واإبادته ثم اإنهم خرجوا يف طلبه، ووقفوا على املكان الذي هو فيه، ومل يروه الأن اهلل �رصفهم عنه كما قال تعالى :    {   َواإِْذ مَيْ

اِكِرينَ }] �سورة االأنفال :  اآية 30 [  .   ُ َخرْيُ امْلَ ُ َواهلَلّ ُكُر اهلَلّ ُكُروَن َومَيْ ِلُيْثِبُتوَك اأَْو َيْقُتُلوَك اأَْو ُيْخِرُجوَك َومَيْ

ُه َخْيُر اْلَماِكِريَن  }  ُه َواللَّ { َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَّ

اِكِرينَ }  ؟  �سورة�الأنفال :  �آية 30 َ ُ �ملمْ ُ َخريمْ ما معنى   {َو�هلَلّ

7475



بـيـت

خاص مرامي

ال�سارقة  معر�س  اإدارة  اأعلنت 
منحة  �سندوق  ب��اأن  للكتاب  ال��دويل 
 76 اأ�سدر  قد  للمعر�س  التابع  الرتجمة 
لغات  عدة  واإلى  من  مرتجمًاً  جديداً  كتابًا 
واالإجنليزية،  العربية،  اأب��رزه��ا  عاملية 
والفرن�سية، والرتكية، بف�سل املنحة املالية 
من  نا�رصاً   22 اإلى  ال�سندوق  قدمها  التي 

خمتلف اأنحاء العامل. 

ويهدف ال�سندوق الذي اأطلق بناء على 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�سارقة، خالل الدورة ال�30 
اإلى  للكتاب،  الدويل  ال�سارقة  معر�س  من 
العربية والعاملية،  الرتجمة  ت�سجيع حركة 
م��ال��ي��ة جزئية  م��ن��ح  ت��ق��دمي  م��ن خ���الل 
اأبرز  ترجمة  على  مل�ساعدتهم  للنا�رصين 

اإ�سداراتهم اإلى لغات اأخرى.

وقال اأحمد بن ركا�س العامري، مدير 
"متكن  للكتاب:  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س 
ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  منحة  �سندوق 
للكتاب للرتجمة واحلقوق من تقدمي الدعم 
خمتلف  يف  ك��ت��اب��ًا   76 لرتجمة  امل���ايل 
�ساحب  بتوجيهات  ال��ت��زام��ًا  امل��ج��االت، 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
ال�سارقة، يف رفد الثقافة العربية والعاملية 

االآخر،  مع  احل�ساري  والتوا�سل  املعرفة،  ن�رص  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  املميزة  باالإ�سدارات 
العاملية  االإ�سدارات  اأف�سل  للقارىء جمموعة من  وتقدم  النا�رصين  نف�سه  الوقت  وتدعم يف 

بلغته االأم".

ومن بينها 44 كتابًا متت ترجمتها من االإجنليزية اإلى العربية، و8 كتب من العربية اإلى 
االإجنليزية، و6 كتب من الفرن�سية اإلى العربية، و5 كتب من الرتكية اإلى العربية، والبقية من 

واإلى لغات اأخرى بينها البو�سنية، واملجرية، وامليلياليم، واالأملانية، والرومانية.
اأعمااًل روائية حائزة على جوائز عاملية واأدبية رفيعة  اأن الكتب املرتجمة �سملت  واأكد 
التقارب  من  املزيد  حتقيق  اإلى  للكتاب  الدويل  ال�سارقة  معر�س  اإدارة  من  �سعيًا  امل�ستوى، 
بني احل�سارات االإن�سانية، واإثراء حركة التبادل املعريف والثقايف واالأدبي بني دول العامل 

املختلفة. 

و�سملت قائمة الكتب احلا�سلة على منحة الرتجمة، رواية "غرفة اأبي" لعبده وازن، ومتت 
ترجمتها اإلى الرتكية، ورواية "احلرب اخلا�رصة"، لالإ�سباين جوردي �سولر، وترجمت اإلى اللغة 
ورواية  الرومانية،  اإلى  ترجمتها  يعقوب" لربيع جابر ومتت  "حكاية حنا  ورواية  العربية، 
"اجعل  اإلى الرتكية، وكتاب  اآفديك، وترجمت  ال�سبعة" للكاتب البو�سنوي �سليفدين  "االأهوال 
الهواء نظيفًا" جلني غرين، واملرتجم من االإجنليزية اإلى العربية، وكتاب "بداية الالنهاية" 
لديفيد دوت�س، من االإجنليزية اإلى العربية، وكتاب االأطفال الفرن�سي "اأبي واأمي وكتبنا واأنا" 

والذي متت ترجمته اإلى العربية.

يذكر اأن �سندوق منحة معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب للرتجمة واحلقوق اأُن�سىء يف عام 
2011 احتفااًل بالذكرى ال�30 النطالقة معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب، ويهدف ال�سندوق 
املدعوم من حكومة ال�سارقة اإلى ت�سجيع ترجمة الكتب من واإلى اللغة العربية لرفد الثقافة 
العربية والعاملية باملعارف والعلوم التي تخ�س عاملنا الثقايف املعا�رص مبا يدعم الرتجمة 

والتوا�سل ال�سبكي والربامج التعليمية.

صندوق منحة 
معرض الشارقة الدولي للكتاب 
يثري الثقافة العالمية بـ 76 كتابًا مترجمًا

عدد الكتب المترجمةاللغة
44من اللغة اإلنجليزية إلى العربية

8من اللغة العربية لإلنجليزية

6من  اللغة الفرنسية للعربية

5من اللغة التركية للعربية

13من و إلى لغات أخرى

76 المجموع
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�ملر�أة  تبقى  �أقل �سخبًا وموتًا  �لبطيء،  بحياة  و�الأمل  �حللم  بوقائع  د�ئمًا  تتجدد  �لتي  �سفافيتها  يف 
�أفرز يف �سوتها  �أكرث من ي�سعر مبا مير به �لوطن و�حلياة �لعر�قية ب�سكل عام، مما  �لعر�قية �ل�ساعرة 
�ل�سعرية  ثمار  تلم�س  �ملفتوحة نحاول  �لنافذة  وعذبًا ومتميز�ً.. من هذه  �سعريًا متمرد�ً  ودفقًا  �سجونًا 
�لن�سوية �لعر�قية �جلديدة و�أهم مظاهرها �الجتماعية و�جلمالية من خالل عدد من �الأ�سو�ت �ل�سبابية 

�مل�سكونة بال�سعر وبروح �الإن�سان �لعر�قي وروحه �لو�ثبة فوق �الأمل و�جلر�ح �لعالية .. 

قاسم سعودي/ بغداد

غياب المشروع الشعري ..
�ساحبة  حممود  اآمنة  العراقية  ال�ساعرة 
احلب"  "كتاب  و  اآمنة"  "فرا�سات 
متتاز  اللتني  ال�سعريتني  املجموعتني 
حتدثت  وال�سدق،  بال�سفافية  ق�سائدهما 

قائلة:
ال �سك باأن الن�سوية ال�سعرية العراقية مرت 
مبراحل ازدهار عالية امل�ستوى ال�سيما يف 
احلداثوية  ال�سعرية  الريادة  مابعد  مرحلة 
من  الرغم  وعلى  املالئكة،  بنازك  املتمثلة 
كون ذاك التمّرد ال�سعري على االأن�ساق كان 
نوعّيًا متّخ�س فيما بعد عن جتربة متميزة 
اأّن موؤ�رص  اإاّل  لل�ساعرة مليعة عبا�س عمارة 
�ل�ضعرية �لن�ضوية تناوب بني هبوط و�ضعود 
يف التجارب والن�سو�س على حّد �سواء . وال 
زالت ال�سعرية الن�سوية يف العراق تعاين من 
لبع�س  ب�سيطة  با�ستثناءات  االأداء  تراجع 
واخلارج  الداخل  يف  والن�سو�س  التجارب 
ال�سعري  امل�����رصوع  ل��غ��ي��اب  ب��االإ���س��اف��ة 
الذكوري  ال�سعر  بني  بامل�ستوى  والتفاوت 
االإ���س��ادة  من  والب��د  ال�سعرية،  واالأن��ث��وي��ة 
مع  متيزها  اأثبتت  التي  التجارب  ببع�س 
املحاوالت  من  العديد  وج��ود  اإغفال  عدم 
وغياب  اجلودة  بني  املتذبذبة  والن�سو�س 

ال�سنعة. 

قلق الحضور والمصطلح..
العطار حتدثت عن  العراقية مرمي  ال�ساعرة 
"واأد"  االأولى قائلة: جمموعتي  جمموعتها 
هي اأول كتاب يخرج للقراء، بالتاأكيد كانت 
فرحتي به كبرية، الأنه و�سل الأبعد ما كنت 
الت�سجيع  من  الكثري  على  وح�سلت  اأتخيل 
والدعم من الكّتاب والقراء، و حتما �ساأكرر 
كما  املجموعة  اآخ���ر،  بكتاب  اأجن���زت  م��ا 
واآهات  �رصخات  هي  عنوانها  من  وا�سح 
مغلق،  ذك��وري  جمتمع  يف  االأنثى  تكبتها 
اأنا  و  واالأوج���اع  احلرمان  بثقل  وممتلئ 
على  �ل�ضا�ضية  �خل��ط��وط  و�ضعت  �أكتبه 
اأوجاع االإناث وعلى �سوت اأنينهن الذي ال 

يكرتث به اأحد .. 

عن  و�سفافية  مب�سداقية  اتكلم  اأن  اأريد  لو 
ال�سعر الن�سوي يف العراق فيجب اأن اأذكر يف 
البدء اأن ح�سور املراأة هو ح�سور قلق وغري 
وا�سح مع الت�سديد على مفردة الغري وا�سح 
الن�ساء عادة يف العراق قليالت  اأق�سد  باأن 
والأ�سباب  الثقايف  الو�سط  يف  احل�سور 
لكن  بها  اخل��و���س  يف  اأب��ح��ث  ال  ع��دي��دة 
ال�سقل  الى  حتتاج  جديدة  اأ�سوات  هناك 
واالهتمام، وهنا ال اأق�سد االهتمام االأبوي 
ال�ساعرة  يحب�س  الذي  العربي  الناقد  لدى 
والت�سميات  امل�سطلحات  زجاجة  عنق  يف 

وب�سبب  ال�سعر،   قيمة  عن  البعيدة  الكثرية 
اإدراج  ع��ن  امتنعن  الكثري  ف���اإن  ه���وؤالء 
االنثى  تواجهها  التي  وامل�ساكل  اأعمالهن، 
هناك  لكن  واالأدب  الثقافة  عامل  بدخولها 
داللة وا�سحة اأن الن�س اجليد ميكن اأن يربز 
نف�سه بني املئات من الق�سائد واأنا متفائلة 
بوجود الوجوه القليلة واأعتقد تلقيح جتربة 
على  يتوقف  منجزها  تقدم  واح���دة  اأي��ة 
الن�سو�س  و�سبك  حلياكة  ال��دوؤوب  �سعيها 

بعيداً عن اجلدل واحل�سور اأوالغياب..

مريم العطار

آمنة محمود
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المرأة جناح الشعر..
من�سور�ساحبة  اآي��ة  العراقية  ال�ساعرة 
 " اأ���س��اب��ع  غ��اب��ة   " ال�سعرية  املجموعة 
يف  ال�سعر  اأن  اأحيانا،  اأجد  قائلة:  حتدثت 
العراق، كطري، يحلق حتى املنت�سف ويقع 
الن�سوية،  الق�سيدة  دون  بالواقع  مرتطما 
مبتور  بجناح  اأ�سبه  وج��وده��ا  فعدم  ل��ذا 
فال  بالطريان،  اأمال  للطائر،  حرجا  ي�سبب 
العراقي  ال�سعر  ج�سد  من  انت�ساله  ميكن 
ال�رص  ب�سورة عامة، حيث �سيبدو مثل ذلك 
املرمي وحيداً يف زوايا االأدب، نعم حتاول 
ال�ساعرات يف هذا  الكثري من  -وحُت��ارب- 
بكل  جديرات  واأجدهن  االأدب��ي،  امل�سمار 
وهن  اكتافهن  على  املو�سوعة  الق�سائد 
يكون  اأن  يحبذ  ال  ال�سعر  الأن  بها،  يرك�سن 
ينع�س نب�ساته هو  لفئة معينة، ما  ح�رصاً 
هذا املزيج، وما يوترها عن�رصية بع�سهم 
بغزارة،  -املبدعات-  الن�ساء  وحماربتهم 
"غابة  جمموعتي  عن  التحدث  اأردت  اإن 
اأت��وق��ع،  اأك��ن  مل  �سخ�سيا  ف��اأن��ا  اأ�سابع" 
من  �حلما�ضة  تلك  بكل  �لكتاب  يحاط  �أن 
وجعلني  هذا  اأبهرين  عام،  ب�سكل  املتلقي 
اإ���س��داره  على  ن��ادم��ة  ول�ست  ب��ه،  ف��خ��ورة 
كانت  واإن  حتديداً،   -٢١- العمر  هذا  يف 
التجربة ال�سعرية يل ال تزال يف بدايتها، اإال 
اأنني اأف�سل التعلم من جتاربي واال�ستفادة 
�سيء  اأجته بخط مل مينعني  واأظنني  منها، 
لرتكه، ما اأرغب بقذفه اإلى الهواء، ليتال�سى 
تركت  عمن  حديثي  ه��و  ب��ك��رثة،  وينت�رص 
بها،  معلقا  اجل�سد  وبقي  احلياة،  اأرواحهم 
البعيد  البعيد.  اجلزء  اإلى  اإي�سالهم  اأحاول 
االمر  تطلب  واأن  االأر�سية،  الكرة  من  جداً 
اإذ  االأخرى،  الكواكب  اإلى  ب�سوتهم  �ساأ�سل 
املكتومة،  �رصخاتهم  فوق  يعلو  �سمري  ال 
الكائن املهم�س  للحديث عن  الكثري  اأمامي 
هذه  كل  اأتاأمل  والكادح،  واخلجول  الطيب 
ال�رصيعة،  حياتنا  يف  املنت�رصة  االأم���ور 
ترهقني وتوؤرقني، حتى اأنت�سلها من عقلي 
اإلى الورقة، فاأ�سعر بتح�سن ويرتفع راأ�سي..

آية منصور

�سمن ا�ستعدادات وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع الإطالق الدورة ال�سابعة 
من جائزة املدر�سة املتميزة، نظمت الوزارة على جمموعة من ور�س العمل التدريبية بكل 
من م�رصح الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة بدبي وم�رصح مركز وزارة الثقافة 
وال�سباب وتنمية املجتمع يف عجمان، وذلك ملن�سقي اجلائزة  من االإدارات التعليمية، 
واملناطق التعليمية واملدار�س احلكومية واخلا�سة، يف كل من دبي وال�سارقة وعجمان 
واأم القيوين، التي تعتزم امل�ساركة بالدورة ال�سابعة من جائزة املدر�سة املتميزة لعام 
2014، �سمن احتفاالت اليوم الوطني ال�43 وكان من امل�سرتكني فيها الفنان عبداهلل 

�سالح.
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قد  اأنهم  اأو  املزمن  والقهر  العي�س  �سظف 
االهتمام  عدم  ب�سبب  بلدانهم  عن  اغرتبوا 
بهم فاأ�سبحوا خرباء وعلماء لدى اأ�سحاب 
االأوروبية واأمريكا وكندا،  الدول  القرار يف 
بيئة  هي  العربية  ال�سيا�سية  البيئة  اأن  اأي 
نفتقد ملثل هذه  وبالتايل  للخربات  طاردة 
املراكز للفكر التي كان من املمكن اأن تفيد 
�ساحب القرار العربي يف جتنب العديد من 
الهدر  ومنع  واخلارجية  الداخلية  احلروب 
هدر  اأك��ان  �سواء  واأل��وان��ه  اأ�سكاله  بجميع 
اأم  اخل��ربات  اأم  امل��ال  اأم  اجلهد  اأم  الوقت 

املوارد والطاقات.

ال  اإننا  القول:  ميكننا  اخلتام  ويف     
من  قليال  ولو  يقرتب  ما  منطقتنا  يف  جند 
هذه املراكز، ما عدا بع�س مراكز الدرا�سات 
عليه  يعتمد  ال  وهناك  هنا  اال�سرتاتيجية 
هنالك  اأن  كما  العربي،   ال��ق��رار  �ساحب 
مراكز درا�سات عبارة عن اأ�سماء فقط دون 
اأن تكون هنالك ثمة مراكز جدية لالأبحاث 
بحيث تكون يف م�ستوى بحثي وعلمي قادر 
على اإفادة اأ�سحاب القرار يف اتخاذ مواقف 

من جملة ق�سايا واأحداث اآنية وم�ستقبلية.
 

هوامش:
اأدم���غ���ة ح��رب  ال��ف��ك��ر  م���راك���ز   - 1
ومارتني  بو�سيه  �ستيفن  االأفكارتاأليف  
رويو  طبعة اأولى- بريوت -  – 2009 – 
ترجمة الدكتور ماجد كنج – موقع االأوان 

2010 اآب   12
 : التفكري  م��راك��ز  جويد  اأح��م��د    -  2
 – االأدجل���ة  وج���دار  امل�ستقبل  ا�ست�رصاف 

االهايل – 21 يوليو 2010

اإال اأن الكثري من البلدان ال�رصق اأو�سطية 
املراكز  هذه  ملثل  تفتقد  العربية  وبخا�سة 
بالداخل  �سواء  وخ��رباء  عقول  وج��ود  رغم 
ال�سمولية  الطبيعة  ولكن  ب��اخل��ارج،  اأو 
التابعة  االإدارات  وتخلف  الدولة  ل�سلطة 
القطاعات  جميع  يف  الف�ساد  وانت�سار  لها 
ال�سعاراتية  االيديولوجية  الروؤية  وهيمنة 
على  والقائمة  ال�سيا�سي  اخل��ط��اب  على 
عن  بعيدا  والعاطفة  وال�سعور  الفعل  ردود 
اإعمال العقل واملنطق ووزن االأمور وقلبها 
للحظة  االأن�سب  واختيار  وجوهها  على 
التاريخية، اأقول  كل هذا يحول دون اللجوء 

اإلى مراكز الفكر كما هو متبع يف الغرب.
من  متتلكه  مب��ا  تعمل،  الفكر  م��راك��ز 
وا�ستبيانات  ودرا�سات  وخربات  معلومات 
اإنتاج  وحتليالت، وا�ستطالعات راأي، على  
املعلومة  حتليل  بطريقة  واملعرفة  الفكر 

واأ�رصارها،  التبا�ساتها  وك�سف  ودرا�ستها 
م�سورة  اأو  خربة  ب�سورة  تقدميها  ثم  ومن 
احلياة  جم��االت  من  العديد  يف  مقرتح  اأو 
واجتماعية  اق��ت�����س��ادي��ة  م��ن  احل��ي��وي��ة 

و�سيا�سية وثقافية وع�سكرية. 
يف  الغربية  ال��دول  تقدم  يف  ال�رص  اإن 
ال�سبه  اعتمادها  هو  امل�ستقبليات  جمال 
االعتماد  وه��ذا  الفكر،  مراكز  على  كامل 
لي�س عيبا اأو انتقا�سا من �سناع ال�سيا�سة 
النقي�س  على  بل  االأمريكية،  اأو  االأوروبية 
الفكر  مراكز  على  االعتماد  اأن  ذل��ك  من 
بزمام  �ملا�ضكة  �ل�ضيا�ضية  �لأو�ضاط  يعطي 
من  املزيد  البلدان  بتلك  واالإدارة  االأم��ور 
على  لالإقدام  وامل�سداقية   واحليوية  الثقة 

عمل  ذي طابع ا�ست�رصايف م�ستقبلي . 
وال��درا���س��ات  ال��ف��ك��ر  م��راك��ز  اأن  اإال 
اال�سرتاتيجية يف البلدان التي ت�سيطر عليها 

ت�ستطيع  ال  اال�ستبدادي  الطابع  ذات  الدول 
التنموية  للعملية  مفيد  �سيء  اأي  تقدم  اأن 
اأو االقت�سادية وهي  اأو الثقافية  ال�سيا�سية 
اأو قد حتول  تقيد بقوانني واأحكام تع�سفية 
فال  اال�ستبدادية  االأنظمة  هذه  �سدى  اإلى 
احل�ساري  امل�ستوى  على  اإف��ادة  اأي  تقدم 

العام للدولة التي تتواجد فيها . 
مركز  اأن  الفكر  م��راك��ز  �سمات  وم��ن 
الفكر هيئة دائمة، ومركز الفكر  متخ�س�س 
بنتاج حلول لل�سيا�سة العامة بف�سل طاقم 
مركز  ي��وؤّم��ن  للبحث،  متفرغ  متخ�س�س 
والتحليل  التفكري  من  اأ�سيال  ناجتا  الفكر 
والن�سح، ور�سالته اأن يوجه للحكام وللراأي 
العام، وغري مكلف باإجناز مهام حكومية. 

على  ل��الإب��ق��اء  ع��ام  ب�سكل  وي�سعى   
مب�سالح  يرتبط  وال  الثقافية  ا�ستقالليته 
خمفي  اأو  ظاهر  طموح  ولعمله  حم��ددة، 
للعمل على مفهوم ما للخري العام بخالف 
الهيئات التي هدفها التجارة والربح  فقط 

)1( .
 

أما مهام مراكز الفكر فهي:
واال�سرتاتيجيات   اخلطط  و�سع      -
الر�سينة للموؤ�س�سات ذات العالقة بحيث اأن 
اعتماد املوؤ�س�سة على درا�سات مراكز الفكر 
ذات  اأكادميية  علمية  م�سداقية  مينحها 

م�ستوى عال من الدقة والتحليل
االق��ت�����س��ادي��ة  -    درا����س���ة احل��ال��ة 
درا�سة حيوية  وتقدمي  العاملية  وال�سيا�سية 
وت��اأ���س��ي��ل مفاهيم  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  ع��ن 
الكوكبي  احل��دث  ق��راءة  لت�ستطيع  مبتكرة 

بقدرة فائقة على الك�سف والتحليل
معرفية  تبادلية  عالقة  اإي��ج��اد      -
ال��دول  يف  ال��ق��رار  �سانعي  ب��ني  �سيا�سية 
و�سناعة  وال��درا���س��ات  البحوث  وم��راك��ز 
ال��ت��ط��ور احلدثي  امل��ف��ه��وم امل��ت��واف��ق م��ع 

امل�ستجد على رقعة الزمن املتجدد )2(
 

مثقفي  بني  ب�سيطة  مقارنة  اأجرينا  اإذا 
والبلدان  العربية  البلدان  وباحثي  وخرباء 
اأ�سحاب  اأن معظم  واأمريكا جند  االأوروبية 
االأفكار يف الكثري من الدول العربية اإما هم 
يعي�سون  بائ�سون  معزولون  اأو  بال�سجون 

إن السر في تقدم 
الدول الغربية في مجال 

المستقبليات هو اعتمادها 
على مراكز الفكر

وبر�جمها  �مل�ستقبلية  وخططها  ��سرت�تيجياتها  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  تعتمد 
�لتنموية �لكربى و�سيا�ساتها �لدولية و�ملحلية على عقول وخرب�ء وم�ست�سارين 
لهم باع طويل يف عمق �لروؤية ودقتها وتاأمني �مل�سالح �لعليا للبلد �ملعني، 

وهذه �خلرب�ت تعمل من خالل ما ي�سمى ب "مر�كز �لفكر".

مراكز الفكر
سر التقدم

حواس محمود

      مراكز الفكر تسعى 
بشكل عام لإلبقاء على 
استقالليتها الثقافية وال 

ترتبط بمصالح محددة
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�سدرت بالفرن�سية والعربية. 

الشعري  كتابك  ع��ن  حدثنا 
ال�������ذي ص�����در ف����ي ب���اري���س 
بعنوان  والعربية  بالفرنسية 

"حديقة معلقة بغيمة حب"؟
يف  ال�سعري  العمل  ه��ذا  يل  ���س��در    
ا�سطوانة  معه  و�سدرت  بالفرن�سية  باري�س 
ال�سعر  ف��ي��ه  جمعت  دي(  )���س��ي  م��دجم��ة 
يقيم  كبري  عراقي  لفنان  ملو�سيقى  اإ�سافة 
املقام  فرقة  مدير  قمر  حممد  هولندا  يف 

العراقية. 

 س���ع���دي  ي���ون���س ال��ب��ح��ري 
الكاتب  الممثل  المسرحي 
وال��م��خ��رج وال��ح��ك��وات��ي كيف 
تنظر الى مسيرتك الفنية بين 

العراق وفرنسا؟ 
وتربيت  الفن  ع�سقت  اأن��ا  ال��واق��ع  يف 
الفنانة  بوالدتي  متاأثرا  االإب��داع  حب  على 
واالإعالمية هناء اإ�سماعيل حقي  التي  كانت 
مذيعة  وعملت  العراقي  امل�رصح  يف  ممثلة 

يف راديو مونت كارلو  يف اخلم�سينيات. 
العراق  يف  مبكرا  بالفن  ب���داأت   لقد   
م�ساركتي  خالل  من  �سنوات  ع�رص  وعمري 
يف  امثل  وا�ستمررت  االط��ف��ال،  ب��ربام��ج  
التلفزيون يف بغداد وعمري   امل�رصح  ويف 

اليتجاوز ال�ساد�سة ع�رصة.

العلمي  اتجاهك  غيرت  لماذا   
م���ن م��ت��اب��ع��ة دراس���ت���ك في 
المسرح  دراس��ة  إل��ى  الحقوق 
على دكتوراه  وحتى حصولك 

 ال��ت��ق��ي��ت ال��ف��ن��ان وامل���خ���رج امل�����رصح��ي 
بحري  يون�س  �سعدي  العراقي  وال�سينمائي 
وا�ستمراره  االأخري  ديوانه  �سدور  مبنا�سبة 
يف تقدمي م�رصحية "جلجام�س" على م�رصح 
كذلك    الفرن�سية.  العا�سمة  يف  "اأورم" 
ال�سعرية يف  االأم�سيات   لعدد من  حت�سريه 
لنا    وك��ان  باري�س   يف  الثقافية   املراكز 
جوانب  ي�سيء  ال��ذي  احل��وار  هذا  معه  لنا 
يف  االإبداعية  وجتاربه  حياته  من  عديدة 

باري�س والعامل العربي. 

عملك  عن  البداية  في  حدثنا 
المسرحي "جلجاميش". 

اأول  يعد  الكبري  امللحمي  العمل  ه��ذا   
العامل ولي�س يف  تاريخ  �سعرية يف  ملحمة 
قبل مالحم  وقد وجد  العراق وحده  تاريخ 
بهاترا(  مها  الهندية  )امللحمة  مثل  �سهرية 
واالإلياذة   االأودي�سة  االإغريقية   )واملالحم 
تعترب  جلجامي�س   وملحمة  لهومريو�س( 

بداية الفل�سفة والفكر يف العامل..
امل�رصحية  ه��ذه  قدمت  اأن  يل  و�سبق   
وكان  وامل�سارح  املهرجانات  من  عدد  يف 
ال�سيف  مهرجان م�رصحي يف  اآخرها  يف 
اإعجاب  امل�رصحية  لقيت   وقد  املا�سي..  
اأن  حتى  امل�رصح  يف  والعاملني  اجلمهور 
مدير م�رصح  دي اورم عر�س علي اأن اأقدم 
هذا العمل امل�رصحي الهام ب�سكل دائم نظرا 
تتعلق  ق�سايا  من  يطرح  الأهميته..وما  
والفل�سفي  واحل�ساري  االن�ساين  بالفكر 

والذي ينا�سب كل الع�سور واالأزمان.

م���ا األف���ك���ار ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي 
جلجاميش  ملحمة  تطرحها 

الغربي  المتلقي  تهم  والتي 
والعربي؟

  باالإ�سافة اإلى اأن هذه امللحمة تعترب 
الأنها  العامل  يف  االأول��ى  الفكرية   القاعدة  
حتتوي على اأفكار  مهمة  وح�سارية فهي 
والبحث  املوت  �سد  االن�سان  �رصاع  متثل 
عن اخللود واحلب،  كما يقدم  املراأة بدورها 
االيجابي يف احلياة  ففي هذه امللحمة جند 
املراأة التي ا�ستطاعت بحكمتها وذكائها اأن 
ترو�س القائد  )انكيدو(  البدائي واملتوح�س   
واللغة  بالثقافة  من  خالل تعاطيها معه  
واحلب.. وا�ستطاعت اأن تعيد بناءه كاإن�سان 

متمدن. 

يالحظ اهتمامك بتاريخ العراق 
القديم، فما األسباب؟

االأر���س   اأن��ا كفنان ج��ذوري من ه��ذه 
ح�سارة  ع��ن  م�رصحيني  عملني  كتبت 
حيث  ال��ت��اري��خ  فجر  يف  القدمية  ال��ع��راق 
عن  فيها  عربوا  اأ�ساطري  ال�سومريون  كتب 
احلياة غري املاألوفة مللكهم. واملعروف اأن 
ال�سومريني هم من ابتدعوا املدن اأو املدينة  
والعدالة   والعلم  الثقافة   مركز  احلقيقية  

مثل بغداد واوروك.

يؤدى  المسرحي  العمل  هل 
باللغة الفرنسية؟

مع  بالفرن�سية  عر�سنا  ن��وؤدي  ونحن 
هناك  اأن  خ�سو�سا  بالعربية   تطعيمه 
عالقة كبرية  بني اللغة ال�سومرية والعربية 
�سواء يف الكلمات وامل�سطلحات وهذه اللغة 
التي   كانت موجودة لدى ال�سومريني اأخذ 
العرب جانبا منها  علما اأن معظم اأعمايل 

يو��سل �سعدي بحري ن�ساطاته �مل�رضحية يف باري�س �إ�سافة �إلى �مل�ساركة بعدة 
مهرجانات م�رضحية و�سينمائية و�أم�سيات �سعرية  يف فرن�سا. وهو يو��سل كممثل 

وخمرج  تقدمي م�رضحية جلجامي�س على م�رضح )دو �ورم( �لباري�سي.
 ترجم  �لدكتور  �سعدي يون�س �لعديد من رو�ئع �لرت�ث �لعربي �إلى �للغة �لفرن�سية 

مثل  ملحمة جلجام�س و حكايات من �ألف ليلة و ليلة  و حكايات من ح�سارة �لنيل 
كما  يعمل على ترجمة حكايات �أخرى.

هدى الزين /   باريس 

الفنان العراقي

د.سعدي يونس بحري
فنان  مسكون بعشق الفن
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الحراك المجتمعي . . 

 نحو البناء ال الهدم! 

طبيعة املجتمعات هو احلراك االإيجابي، هذا احلراك املحمل بالعمل واالإنتاج لي�سبح 
كل فرد من اأفراده كوحدة اإنتاج، وهذه العملية يف نهايتها تعني الفائدة للمجموع العام 
على  والرقي  البناء  ويتوا�سل  احل�سارية  ال�رصوح  تقوم  وبوا�سطتها  الوطن  ترثي  الأنها 
�سلم التطور االإن�ساين. وعلى اأثر هذا احلراك يحدث تقافز وا�سمحالل لكثري من امل�ساويء 
والعيوب التي ن�ساهدها يف جمتمعات اأخرى اأقل حركة واأقل اإنتاجية مثل انت�سار ال�سائعات 
والقيل والقال وتزايد يف اأعداد اجلرائم على خمتلف اأنواعها واأ�سكالها واأ�سبابها ف�سال عن 
الريح  مهب  يف  ت�سبح  وبالتايل  النا�س  اأحالم  يف  اخلطورة  بالغة  انهيارات  حتدث  هذا 
ويت�رسب لهم �لياأ�س و�لقنوط و�لإحباط، وهو ما يعني تز�يد� يف �لأمر��س �لنف�ضية وتاليًا 
االأمرا�س اجل�سدية الع�سوية على خمتلف اأنواعها. اإن عدم احلركة والدينامكية يف اإنتاج 
فر�س عمل وطرح املزيد من املبادرات وتنويع خمرجات املهام واالأعمال وبالتايل تعدد 
امل�ستنقع  كمياه  وك�ساداً  تراجعًا  بب�ساطة  تعني  وتفيدهم  النا�س  ترثي  التي  خمرجاتها 

الراكدة.
اإن احلراك االيجابي الذي قامت عليه احل�سارات واالأمم االأكرث �سعادة وتقدمًا والتي 
يف  ترديد  من  اليوم  ن�سمعه  ما  اأما  واملبتكرات..  واملخرتعات  بالعلوم  الب�رصية  اأثرت 
عدة مواقع من عاملنا ملفردة احلراك املجتمعي، فهي ال تعدو �سعارا بعيدا كل البعد عن 
ال  والهدم  االإ�سالح  طريق  يف  اأ�سواكًا  لتنبت  ال�سقاق  بذور  لزرع  حماولة  الأنه  الواقعية 
التعمري والبناء والرتاجع ال التقدم. ولن نذهب بعيدا فلدينا يف عاملنا العربي عدة �سواهد 
تراجع  عن  ف�سال  االإرهابية  واحلركات  التقاتل  نري  حتت  اليوم  ترزح  الأوطان  ومناذج 
معريف واقت�سادي وعلمي وتعرث تنموي وانهيار للبنية التحتية وتزايد للبطالة والفقر، ثم 
يقول الغوغاء، اإنه احلراك املجتمعي ظلما وعدوانا. احلراك يف كافة املجتمعات الناه�سة 
بالعلم والقانون هو حركة ايجابية �سل�سة مرنة ويف نف�س الوقت قوية ملا �سوف حتققه 
اأحالمهم  النا�س، ت�ساعدهم على حتقيق  الواقع من نتائج ت�سب يف م�سلحة  اأر�س  على 
وتدفع بهم نحو التميز والرقي وموا�سلة ال�سعي دون تردد اأو خوف اأو عوائق. منذ متى 
القتل  عمليات  على  اإ�سقاطها  يتم  املجتمعي  احلراك  مثل  وخالبة  براقة  �سعارات  كانت 
و�سفك الدماء وت�رصيد النا�س؟ منذ متى واحلراك املجتمعي يعني الفو�سى وانعدام ال�سلطة 
القانونية واالأمنية؟ منذ متى كان احلراك املجتمعي يعني تك�سري مقدرات الوطن وحتطيم 
على  ونتجنى  نظلم  بحق  نحن  عقاب؟  اأو  رادع  دون  الغوغاء  من  وامل�ساريع  املنجزات 
واالإنتاج  احل�سارة  نحو  الذهن  يوجه  اإطالقه  عند  دوما  كان  الذي  العميق  املفهوم  هذا 

االيجابي..

باألدب المسرحي؟
من  بدال  الفن  درا�سة  اإلى  اجتهت  لقد   
اأ�سواء  القانون، الأن باري�س جذبتني فيها 
درا�ستي   فاأكملت  العاملي   والفن  الثقافة 
فرق  مع  بالتمثيل  عملت   ثم  امل�رصح   يف 
م�رصح  ف��رق��ة  ومنها  فرن�سية  م�رصحية 
املعروفة  الفرن�سية  الفنانة  مع  ال�سم�س 
الذي  تياترو   م�رصح  ثم  نو�سكي   اأري��ان 
ح�سلت  ثم  تاأليفي   من  اأعمااًل  فيه  قدمت 
على �سهادة الدكتوراه  يف االأدب امل�رصحي 
يف  العاملة  الطبقة  ت�سوير  عن  الفرن�سي 
امل�رصح منذ �سنه 1945  كما در�ست اأعمال 
 1945 �سنة  من  و�سارتر  �سحادة  ج��ورج 

وحتى 1965. 

ف��ن��ان متعدد  أن���ك  ي��الح��ظ    
واألدب  الفن  وتجمع  المواهب 
هل  نفسك  تجد  فأين  معا، 
الكتابة  المسرح،  السينما،  في 

اإلخراج؟ 
حياتي  يف  جدا  مهمة  ال�سينما  كانت 
الفنية و �ساركت بتمثيل العديد من االأفالم 
عن  تعرب  كانت  اأف��الم��ًا  اأي�سا  واأخ��رج��ت 
فيلما  اأخرجت  الفني..  واأ�سلوبي   فكري  
االأرا�سي املحتلة  عن فل�سطني �سورته يف 
وهو فيلم وثائقي اأعتز به جدا. كما �سورت 
عن  وفيلمًا  العراقي  املتحف  عن  فيلما 
لبنان  الرافدين  وفيلما يف  وادي  ح�سارة 
عن  نهارين(  بني  جدار  هو  )االأمل  بعنوان 
الكاتب الكبري جربان خليل جربان يف لبنان 
تناولت فيه كتابة جربان  وتفاعله العميق 
واأف��ك��اره   فل�سفته  خ��الل  م��ن  احل��ي��اة  م��ع 
واأخذت الفكرة عن كتاب �سعيد عقل  )لبنان 
اإن حكى(  الذي يقول اإن حتت كل ح�سوة  او 
حجر ت�سع قدمك عليه  توجد اأ�سطورة، كما 
عملت يف العديد  من االأفالم وامل�رصحيات، 
اأن  هو  يهمني  ما  اأن  جوابي  اأخل�س  ولكن 
واأحقق  الكلمة  معنى  بكل  حياتي  اأعي�س  
اأحالمي كاإن�سان يف الفرتة التي اأعي�س بها  

يهمني يف احلياة اأن اأغامر  اأن اأ�سافر واأتعلم من احلياة اأ�رصارها  التي ت�ساعدين يف االنطالق 
بجناحي كفنان.. اأع�سق امل�رصح الأنه يحقق يل لقاء مبا�رصا مع اجلمهور، وهنا يكمن �سحره. 

كادر
�سعدي يون�س بحري من مواليد العراق  بغداد، هو  اأحد اأبناء  يون�س البحري  الرجل 
الرحالة املمثل واملذيع وال�سيا�سي  العراقي الذي كان رجال  عجائبيا  مثريا  للجدل  فرتة 
الثالثينات  والذي كان �سوته فاعال وموؤثرا اإبان احلرب العاملية الثانية من خالل اإذاعة 
برلني  .. ومن اأم فنانة واإعالمية عملت ممثلة  ومذيعة  يف العراق ويف راديو مونت كارلو 

بفرن�سا.
  والدكتور �سعدي  يون�س  بحري  حائز على اإجازة يف احلقوق من بغداد و�سارك يف 
العديد من االأعمال ال�سينمائية يف العراق  كممثل ومذيع. ثم انتقل للدرا�سة  يف  فرن�سا يف 
ال�ستينات  حيث در�س امل�رصح وال�سينما، كما عمل يف التمثيل واالإخراج  وتابع درا�سته 

ليحوز  الدكتوراه يف االأدب امل�رصحي. 
قدم العديد من امل�رصحيات يف فرن�سا  منها "يوميات جمنون"،  و"الليل واملجنون" 
جلربان خليل جربان،  "بابل حبّي االأزيل".  وجلجامي�س  كما  عمل يف العديد  من االأفالم 

ال�سينمائية منها:
 "ترانيم يف بالد االأرز"، وفلم "ب�ستاين االأحالم"، عن حياة ال�سباب الفرن�سي من اأ�سل 
التمثيل بفيلم �سبع رحالت يف عمان  وفيلم ميني بامل�ساركة مع  عربي كما �سارك يف 
حميد العقبي، ويعّد من اأهم حكواتية  االأطفال يف باري�س. كتب البحري  ال�سعر وامل�رصح 

باللغتني الفرن�سية والعربية 
و كان اأخر اأعماله  ديوان  )حديقة معلقة بغيمة حب(.

سعدي ممثال
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في
�إذ� كانت كيمياء �ملعرفة مقرونة بالتو��سج �الإبد�عي �ملعريف و�لذوقي بني 

�لعقل و�خليال فاإن كيمياء �ل�سعادة مقرونة بالتو�زن بني �لروح و�جل�سد.. ذلك 
�لتو�زن �لذي حدد معامله �الإمام حممد بن حممد �أبوحامد �لغز�يل باأجلى �سورة 

يف ر�سالته �ملطولة و�لتي حتمل عنو�ن )كيمياء �ل�سعادة(.

عن  ال��غ��زايل  حت��دث  الر�سالة  تلك  يف 
تقلبات القلب ومتاوجه يف معارج ال�سعور 
اأن  وكيف  املحيط..  الو�سط  مع  وتفاعله   ..
هذا القلب االإن�ساين ال ميكنه اأن يجد املت�سع 
على  اأحواله  اقت�رصت  اإذا  لل�سعادة  الرحب 
امللذات املبا�رصة والتفاعل امليكانيكي مع 
ال�سفات  اإلى  الغزايل  واأ�سار  به.  يحيط  ما 
االإن�سانية وكيف ميكنها اأن تكون ذات نزعة 
التعاطي  درب  على  ما�سارت  اإذا  حيوانية 
مغريات..  من  بها  يحيط  ما  مع  الغريزي 
تكون  اأن  ال�سفات  ل��ه��ذه  ميكن  وك��ي��ف 
نورانية �ساعدة اإلى ف�ساء املثال واملتعة 
الروحانيات  مع  ماتعاملت  اإذا  احلقيقية 
واالأخالقيات وهذبت اجل�سد بتخلي�سه من 

اأدرانه الظاهرة والباطنة.
مبعزل  للفرد  الداخلية  العوامل  لي�ست 
الظاهر ترجمان مبا�رص  اإن  عن ظاهره بل 

د. عمر عبد العزيز
Omaraziz105@gmail.com

واالأخالقية..  وال�سعورية  النف�سية  للعوامل 
كما اإن تهذيب الباطن ال بد واأن يتجلَّى يف 
الظاهر حتى يتحول االإن�سان اإلى م�ستودع 
تلك  ال  الباقية  احلقيقية  ال�سعادة  لكيمياء 

املبعرثة العابرة.
بحاجة  ن�سعر  ال��راه��ن��ة  اأح��وال��ن��ا  يف 
ا�ستثنائية اإلى االأخذ بتعاليم الغزايل الأنها 
ذات��ي��ة يف ظ��ل هيمنة  ك�����رصورة  ت��ن��ربي 
امللذات ال�سطحية والنزعة املادية وطغيان 

الفردية القاتلة.
اإن اإن�سان اليوم يعاين من )�سيكوباتيزم( 
اإلى البحث عن مالٍذ وملجاأ  حقيقي يدفعه 
يخرجه من ظلمات اجل�سد اإلى ف�ساء الروح، 

ومن رزايا الواقع اإلى القيم الرفيعة.
لقد حتدث الغزايل اأي�سًا عن املنجيات 
يف كتابه الكبري )اإحياء علوم الدين(، مبينًا 
لنا اأن طريق اخلال �س والطهارة يكمن يف 

اجل�سد  ربقة  من  االنعتاق  باأ�سباب  االأخ��ذ 
ر ذات امل�ساألة  .. كما �سوَّ والنف�س ال�رصيرة 
يف ر�سالته ال�سغرية الكبرية )ر�سالة الطري( 
والتي حتدث فيها عن جمموعة من الطيور 
اأنها  وكيف   .. بعيد  ه��دف  اإل��ى  املهاجرة 
بالظماأ  وت�ساب  وم�ساعب،  اأهوااًل  تواجه 
واجل���وع، وه��ي يف درب��ه��ا اإل��ى ال��ه��دف .. 
امل�سنية  الطويلة  ال��رح��ل��ة  تلك  وخ���الل 
يرتاجع بع�س الطيور ويهلك البع�س االآخر 

وت�سل اإلى الهدف القلة القليلة منهم.
لنا  يقول  االفرتا�سية  الق�سة  بهذه 
و�ساق..  طويل  ال�سعادة  درب  اإن  الغزايل 
العميقة  واملفازات  ال�سحيقة  االأغوار  دونه 
اإرادة  لديه  كانت  فمن  العاتية..  واجلبال 
قواه  خارت  ومن  �سي�سل..  فاإنه  الو�سول 
ينال  لن  فاإنه  ال�سطحيات  يف  وا�ستغرق 

ال�سعادة.

كيمياء السعادة
ان التوحيدي  ما بين الغزالي وأبي حيَّ

8889



 قرصة حب
لل�ساعرة و�لكاتبة �لفل�سطينية 

هم�سة يون�س

عنوان  حتت  كتاب  عّمان  يف  والتوزيع  للن�رص  ف�ساءات  دار  عن  حديثًا  �سدر 
يف  الكتاب  و�سارك  يون�س،  هم�سة  الفل�سطينية  والكاتبة  لل�ساعرة  ُحب(  )َقر�سة 

معر�س عّمان الدويل يف �سبتمرب املا�سي.
خم�سني  الكتاب  ي�سم  �سفحات،   206 يف  ويقع  املتو�سط  القطع  من  الكتاب 
ن�سًا اأغلبها جاء يف قالب ق�س�سي، وهي عبارة عن مواقف تربوية واقعية توثقها 
ر�سائل  تو�سل من خاللها  منف�سلة  ن�سو�س  كاأم، يف  نظرها  من وجهة  الكاتبة 

تربوية لكل من يتعامل مع االأطفال.
لوحة الغالف اإهداء من الفنانة االإماراتية فاطمة لوتاه.

وقد اأوردت الكاتبة هذا املقطع على الغالف اخللفي للكتاب: 
)كل ما ورد يف هذا الكتاب مواقف حقيقية جداً جداً ، حّد االختناق ، واأي ت�سابه 
بني املواقف املذكورة �سلبية كانت اأو اإيجابية مع مواقف مررمت بها اأينما كنتم 

يف الوطن العربي ، لي�ست اأبداً من باب ال�سدفة .
 " يعني " لو �سعرت باأنني اأحتدث عنك يف �سطر من ال�سطور الالذعة اأو الدافئة، 

فتاأكد اأنك فعاًل " اأنت " املق�سود ، مع �سبق املحبة والتوجع . 
هنا.. اأ�سطر وجعي االأكرب "االأطفال"، واأوجه " قر�سة" لكل من قد يلحق بهم 

اأي اأذى نف�سي اأو ج�سدي .
كل ما مت توثيقه يف هذا الكتاب خطته م�ساعر اأم ال اأكرث ... 

هم�سة يون�س( ..
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للدرا�سة  االأزهر  طه  دخل   1902 �سنة 
العربية،  العلوم  من  واال�ستزادة  الدينية، 
ونال  الثقافة،  من  تي�رص  ما  فيه  فح�سل 
يف  التخ�س�س  ت��خ��ول��ه  ال��ت��ي  ���س��ه��ادت��ه 
فكانت  فيها،  ذرع��ًا  �ساق  لكنه  اجلامعة، 
االأعوام االأربعة التي ق�ساها فيها، وهذا ما 
ذكره هو نف�سه، وكاأنها اأربعون عامًا وذلك 

بالنظر اإلى رتابة الدرا�سة. 
اأبوابها  امل�رصية  اجلامعة  فتحت  وملا 
�سنة 1908 كان طه ح�سني اأول املنت�سبني 
واحل�سارة  الع�رصية،  العلوم  فدر�س  اإليها، 
وعدداً  واجلغرافيا،  والتاريخ  االإ�سالمية، 
والعربية  كاحلب�سية  ال�رصقية  اللغات  من 
وال�رصيانية، و ظل يرتدد خالل تلك احلقبة 
وامل�ساركة يف  االأزهر  على ح�سور درو�س 
ندواته اللغوية والدينية واالإ�سالمية. وداأب 
وهي   ،1914 �سنة  حتى  العمل  هذا  على 
الدكتوراة  �سهادة  فيها  ن��ال  التي  ال�سنة 
اأب��ي  "ذكرى  ه��و:  االأط��روح��ة  وم��و���س��وع 
العالء" ما �أثار �ضجة يف �لأو�ضاط �لدينية، 
اتهمه  اإذ  امل�����رصي  ال��ربمل��ان  ن��دوة  ويف 

والزندقة  باملروق  الربملان  اأع�ساء  اأح��د 
واخلروج على مبادئ الدين احلنيف.

 1914 عام  يف  اأي  نف�سه،  العام  ويف 
مونبيلية  اإل��ى  امل�رصية  اجلامعة  اأوفدته 
بفرن�سا، ملتابعة التخ�س�س واال�ستزادة من 
فدر�س  الع�رصية،  والعلوم  املعرفة  فروع 
وعلم  واآداب��ه��ا،  الفرن�سية  جامعتها  يف 
حتى  هناك  بقي  احلديث.  والتاريخ  النف�س 
�سنة 1915، �سنة عودته اإلى م�رص، فاأقام 
فيها حوايل ثالثة اأ�سهر اأثار خاللها معارك 
الكبري  حم��وره��ا  م��ت��ع��ددة،  وخ�����س��وم��ات 
اجلامعات  وتدري�س  االأزه��ر  تدري�س  بني 
الغربية ما حدا بامل�سوؤولني اإلى اتخاذ قرار 
لتغطية  له  املعطاة  املنحة  من  بحرمانه 
تدخل  لكن  اخل���ارج،  يف  درا�سته  نفقات 
ال�سلطان ح�سني كامل حال دون تطبيق هذا 
فرن�سا من جديد ملتابعة  اإلى  فعاد  القرار، 
العا�سمة  يف  ولكن  العلمي،  التح�سيل 
خمتلف  جامعتها  يف  ف��در���س  ب��اري�����س 
االجتماع  علم  يف  العلمية  االجت��اه��ات 
والتاريخ  وال��روم��اين  اليوناين  والتاريخ 

طه حسين 
 عميد األدب العربي

الدكتوراة  اأطروحة  خاللها  واأع��د  احلديث 
الثانية وعنوانها: )الفل�سفة االجتماعية عند 

ابن خلدون(.
اإل��ى  اإ���س��اف��ة   1918 �سنة  ذل��ك  ك��ان 
اإجنازه دبلوم الدرا�سات العليا يف القانون 
االمتياز،  بدرجة  فيه  والنجاح  الروماين، 
تزوج  قد  ك��ان  االأع���وام  تلك  غ�سون  ويف 
ال�سوي�رصية  الفرن�سية  بري�سو  �سوزان  من 
فاأكرث  اأك��رث  االط��الع  على  �ساعدته  التي 
الثقافة  من  فتمكن  والالتينية،  بالفرن�سية 

الغربية اإلى حد بعيد.
كان لهذه ال�سيدة عظيم االأثر يف حياته 
فقامت له بدور القارئ فقراأت عليه الكثري 
متت  التي  بالكتب  واأم��دت��ه  امل��راج��ع،  من 
على  ت�ساعده  حتى  بريل  بطريقة  كتابتها 
القراءة بنف�سه، كما كانت الزوجة وال�سديق 
طه  اأحبها  وقد  دائمًا  للتقدم  دفعه  ال��ذي 
ح�سني حبًا جمًا، ومما قاله فيها اأنه "منذ 
اأن �سمع �سوتها مل يعرف قلبه االأمل"، وكان 
اأمينة  هما:  االأبناء  من  اثنان  ح�سني  لطه 

وموؤن�س.

مالمح ترسمها مآثر أصحابها
بورتريه

ولد طه ح�سني يف عام 1889، ، وما 
مر على عيني �لطفل �أربعة من �الأعو�م 
�إلى  فيهما  �لنور  �أطفاأ  ما  بالرمد  �أ�سيبتا  حتى 
�سغرًي�  موظًفا  علي  ح�سني  و�ل��ده  وكان  �الأب��د، 
�أبوه كّتاب  �أدخله  رقيق �حلال يف �رضكة �ل�سكر، 
�لعربية  لتعلم  �لرب،  لل�سيخ حممد جاد  �لقرية 
�لكرمي وحفظه يف مدة  �لقر�آن  و�حل�ساب وتالوة 
�لذي كان  و�أتر�به وو�لده  �أ�ستاذه  �أذهلت  ق�سرية 
ي�سحبه �أحيانًا حل�سور حلقات �لذكر، و�ال�ستماع 
ع�ساء �إلى عنرتة بن �سد�د �أ�سرية عنرتة، و�أبو زيد 

�لهاليل.
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فاطمة محمد الهديدي

عظيمة  اأح��الم��ا  ع��ل��ي��اء  مت��ل��ك  ال  ق��د 
مبفهوم العامة؛ لكن مبفهومها فاإن اأق�سى 
ما حتلم به اأال ي�ستاء منها اأحد، واأال تت�سبب 
لكنها يف  نف�سها؛  ولو جارت على  ب�رصره 
العظيم  حلمها  يتمحور  �سوف  امل�ستقبل 
حول اأوالدها. اأما يف الوقت احلا�رص فهي 
الذكريات  خ�سم  يف  نف�سها  جتد  ما  كثريا 
اأن  وبعد  اليوم  فهي  واملختلفة،  املتنوعة 
منها  وراك��م��ت  احل��ي��اة  يف  ع��ق��ودا  قطعت 
اأ�سبحت  التي  واالأح��داث  احلكايات  مئات 
االأوالد  م��ن  ومل�ستمعيها  لها  ال�سلوى 
اليوم  )احل��ي��اة  ت���ردد:  التنفك  واالأح��ف��اد؛ 
خمتلفة و.. حياتنا كانت غري(. تقول: كنت 
القراآن-  در�س  -وتعني  الدر�س  اإلى  اأذهب 
املطوع،  علي  املعلم  اأي  "املطوع"   عند 
ونحن  وحفظه،  القراآن  قراءة  يعلمنا  كان 
والفتيان  الفتيات  من  خمتلطة  جمموعة 
معا. نذهب اإلى بيته على فرتتني �سباحية 
وم�سائية، وعن نف�سي كنت اأذهب يف فرتة 
البيت  اأعمال  يف  اأمي  اأ�ساعد  لكوين  واحدة 
كرب  فرتة  بعد  ال�سغار.  باإخوتي  واالعتناء 
"املطوع"  مبدر�سة  معي  والتحقا  اأخ��واي 
اإلى جانب اأبناء االأقرباء االآخرين واجلريان 

من احلي نف�سه.
فكل  خفافا،  املدر�سة  اإل��ى  نذهب  كنا 
 ، عمَّ جزء  واحد  كتاب  "جزو"  هو  املنهاج 
بالن�سبة يل لكوين �سغرية؛ بينما هناك من 
الفتيان  جمموعة  وهم  امل�ساحف  لديهم 
نرتك  جميعا  كنا  �سنا،  االأك��رب  والفتيات 

بع�سها  علي.  املطوع  بيت  يف  م�ساحفنا 
يف "دري�سة املخزن"  هذا يف ف�سل ال�ستاء 
�سكل  اجلدار يف  والدري�سة هي جتويف يف 
هيئة  على  �س  مقوَّ اأو  م�ستطيل  اأو  مربع 
نافذة لي�ست للتهوية، بل لو�سع املقتنيات 
نعيدها  اأن  بعد  الزينة،  اأو  احلفظ  بغر�س 
اأي امل�ساحف يف "حفيظتها" وهي عبارة 
املخيط  القما�س  من  مغلف  اأو  غطاء  عن 
اأو  امل�سحف  قيا�س  على  خا�س  ب�سكل 
املكان  يف  يحفظ  امل�سحف  م��ن  اجل���زء 
ُتغلق املرافع  املخ�س�س للم�ساحف بينما 
خا�سة  بع�سها،  بجانب  بنظام  وُت�سْف 
يف  الف�سل  يكون  حيث  ال�سيف  ف�سل  يف 
امل�سنوعة  املظلة  حتت  اأو  الطلق،  الهواء 
املرافع  النخيل. كانت  "اجلريد" �سعف  من 
الثقايف  امل�ستوى  تعك�س  وجميلة  متنوعة 

واملادي الأ�سحابها.
يف املطوع ال فرق بني ابن غني اأو ابن 
فقري كلهم �سواء، الأننا جميعًا نح�رص لهدف 
من  االأ�سبوع  اأي��ام  طوال  التعلم،  هو  واحد 
ال�سبت حتى اخلمي�س، كان املطوع يودعنا 
اخلمي�س  غداً  "باجر"  قائاًل  االأربعاء  يوم 
فنفهم اأن علينا اح�سار اأجرته اال�سبوعية، 
خم�سة  ربية"  "ربع  ع��ن  ت��زي��د  ال  وال��ت��ي 
ُيختتم  وبه  اليوم،  بعملة  فل�سًا  وع�رصين 
تلميذ  كل  يح�رص  حيث  الدرا�سي  االأ�سبوع 
بال�سالم  مقرونًا  اأ�رصته  من  "اخلمي�سي" 

للمطوع.
وتظل علياء تلك الوادعة الطبع، احللوة 

ذات  ال�سيء،  بع�س  املكتنزة  التقاطيع، 
وال�سعر  باحلمرة  امل�رصبة  البي�ساء  الب�رصة 
فلك  يف  الركبتني،  حتى  الوا�سل  احلريري 
كل  م��ن  بالرغم  اأحبته  ملا�س  االأ���س��واق 
ماآ�سيه، التي �سوف حتكيها يف مقبل االأيام، 
واالإخ��وة  ال��روؤوم��ني،  الوالدين  زم��ن  فهو 
الودودين،  االأوفياء  واجل��ريان  احلميمني، 
حلول  حتى  االأب���واب  املفتوحة  والبيوت 
واأما�سي  املنخف�سة،  واالأ���س��وار  ال��ظ��الم، 
واأ���رصاره��ن  اجل���ارات  وح��ك��اي��ات  ال�سمر 

املبثوثة يف عباءات الليل.  
 هي علياء التي �سيغت فيها الق�سائد، 
"املريحانة"  على  البنات  بها  وتغنت 
اأوق��ات  ويف  االأعياد،  اأي��ام  يف  االأرجوحة 
قومي  علياء  )ي��ا  الف�ساء.  املطلق  امل��رح 
ركبي/ بقودبج علوه، واملطرح والزوايل/ 
اّما �سبحتي/ املدفع  خدامج ربعوه، نهار 
والنخي  ال��ق��واط��ي/  يف  احل��ل��وى  ث���وروه، 

نرثوه(.
بعد كل ذلك االأمد �سوف "تنتفي حلظات 
الفارغة"  امل�ساحات  ومتتلئ  ال�سمت، 
حتكي  �سوف  املرتاكمة.  علياء  بحكايات 
عن نزهاتها الطويلة كل ما دونته ذاكرتها 
مل  ل��واق��ع  ت�سكيلها  وتعيد  الف�سفا�سة، 
ت�ستطع اأن ت�سبهه اأو تدعه ي�سبهها. االأماكن 
بها  ت  غ�سّ طاملا  التي  والكلمات  والوجوه 
تنبثق  �سوف  االأل���وان  وحتى  ب��ل  علياء، 
ق�ساقي�س  ق�ساقي�سها..  م��ن  جميعها 

علياء. واإلى امللتقى.

قصاقيص علياء )2(

مالمح في "المطّوع"
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   الجبن  
بعد تقطيع اجلنب، افرك 
اجلزء الذي قطعت منه 
بالزبدة لتجّنب العفن.

   الشمعدانات   
ر�ّسي �سمعدانات من الداخل بزيت 

الطهو، فعندما تنطفئ ال�سموع 
ميكنك اإزالة بقاياها ب�سهولة.

الهاتف 
�سعي الهاتف الذي ال ت�سمعني رنينه يف وعاء 

زجاجي عميق فيت�ساعف �سوته.

ب
ار

ج
ت

   الموز
ا�ستخدمي املوز الإزالة 
اخلدو�س من االأقرا�س 

املدجمة.

       حلوى الخطمى
تناويل حلوى اخلطمى 

marshmallow عندما ي�سيبك 
اأمل يف احلنجرة، فهي تخّفف التهّيج.
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ين�سح  و�لتي  كند�،  يف  �لبارزة  �ل�سياحية  �ملعامل  من 
�أو  �لعجائب  مدينة  هي  بزيارتها،  و�ملو�طن  �ل�سائح 
�ونتاريو،  مقاطعة  عا�سمة  تورنتو  مدينة  كند� يف  وندرالند 
�أهم  عن  �ل�سياحية  و�ل�رضكات  �ملوؤ�س�سات  �أو  �ملر�كز  �ساألت  و�إذ� 
�ملناطق �لتي ين�سح بزيارتها الأجل �ملتعة و�ال�ستفادة وم�ساهدة 
وندرالند  �الإجابة هي  �ستكون  زيارتها  لك  ي�سبق  �أجو�ء غريبة مل 
م�ستوى  على  لي�س  �ملهمة  �ل�سياحية  �ملعامل  �أهم  من  فهي  كند� 

مقاطعة �أونتاريو فقط و�إمنا على م�ستوى كند� كلها.

إسراء البدر – كندا 

مدينة العجائب

 وندرالند في كندا

)130 هكتاراً( تقع يف حي  330 فدانًا  اأقيمت هذه املدينة على م�ساحة 
تافت  �رصكة  متلكه  وكانت  تورنتو،  ملدينة  ال�سمالية  ال�سواحي  اأحد  فوغان 
االإعالمية يف الفرتة من -1994 2006 اإلى اأن انتقلت ملكيتها اإلى ال�رصكة 

احلالية.

أهم المعالم الموجودة في هذه المدينة 
ق�سمت مدينة العجائب اإلى اأق�سام ومناطق متعددة منها احلدائق باأنواعها 
التزلج على اجلليد ومنها املناطق املائية واالألعاب  املختلفة ومنها �ساحات 
املائية، ومنها منطقة االأطفال واالألعاب والت�سايل، ومنها اأي�سا ال�سارع الدويل 

ومنطقة معر�س القرون الو�سطى.

 International Street الشارع الدولي
�سميت هذه املنطقة بهذه الت�سمية لكونها ت�سم حمالت ومتاجر ومطاعم 
عاملية من خمتلف دول العامل حيث املالب�س والب�سائع املتنوعة اإ�سافة اإلى 
باأنه  ال�سارع  العاملية، ويتميز هذا  الطبخ واملطابخ  الأنواع  االأكالت املختلفة 
واملطاعم  واملتاجر  املباين  وت�سميات  املختلفة  العامل  لدول  ت�سميات  يحمل 
حتمل ت�سميات ا�سكندنافية، من اأمريكا الالتينية، من البحر االأبي�س املتو�سط، 

جبال االألب.

معرض القرون الوسطى 
الزائر لهذا اجلناح يرى حدائق واأبنية م�سممة على 
واالأدوات  الت�سميم  حيث  من  الو�سطى  القرون  ط��راز 
واملواد حتى عربات وو�سائط النقل فهي ت�سبه من حيث 
الت�سميم و�سائل النقل التي كانت م�ستخدمة يف القرون 
يف  اأي�سا  وتوجد  ال�سمالية،  واأمريكا  اأوربا  يف  الو�سطى 
تلك  اإلى  ت�سري  خمتلفة  م�سارح  الو�سطى  القرون  منطقة 
العجائب  وم�رصح  القلعة  م�رصح  منها  الزمنية  الفرتة 
وم�رصح كانرتبري، وقد �سهدت منطقة القرون الو�سطى 
ال�سنوات  خالل  مميزة  وريا�سية  فنية  ن�ساطات  عدة 
 2006 عام  اجلليد  الألعاب  ا�ست�سافتها  منها  املا�سية 
واأي�سا ا�ست�سافة فعاليات لل�سريك يف �سيفي 2012 و 

.2013

جناح كانبون للماء األبيض 
هذا اجلناح والق�سم م�سمم على طراز ريفي ويحوي 
الكثري من االأبنية الريفية واأنواع خمتلفة من املزروعات 
عام  يف  الق�سم  ه��ذا  افتتح  وق��د  وال���ورود  واالأ���س��ج��ار 
وال�سواح  الكنديني  قبل  من  كبري  اقباال  و�سهد   1984
جميلة  اأبنية  من  يحويه  ملا  العامل  دول  خمتلف  من 
املهتمني  جتتذب  كبرية  بدرجة  من�سقة  رائعة  ونباتات 

بالنباتات والطبيعة باأ�سكالها املختلفة.

قسم األطفال 
من  للزائرين  واأي�سا  للكنديني  اجلذب  عوامل  تكتمل  ولكي 
خارج كندا البد اأن يتم تخ�سي�س م�ساحة كبرية من الوندرالند 
لالأطفال  خمتلفة  األعابا  اجلناح  هذا  يحوي  حيث  االأطفال،  اإلى 
واٍف  ���رصح  هناك  لعبة  كل  واأم���ام  خمتلفة  عمرية  ومب��راح��ل 
وهل  العمرية  الفئة  اأي  م�سممة،  وملن  خطورتها  ودرجة  للعبة 
فيها خطورة على االأطفال يف �سن معينة اإ�سافة اإلى ما حتويه 
اأي�سا االي�ساح للزائر الوقت الذي  اإثارة ومرح، ويتم  اللعبة من 
ت�ستغرقه كل لعبة بالدقيقة والثانية، بع�س االألعاب املوجودة ال 
يق�سد منها املرح والت�سلية فقط اإمنا تكون تعليمية ت�رصح مثال 
تاريخ كندا، اأو البيئة اجلغرافية لدول العامل املختلفة مبا فيها 
كندا، اإ�سافة اإلى األعاب ت�رصح عامل البحار والثورة ال�سناعية يف 

العامل وعامل احليوان.

منطقة سالش ورك 
افتتحت  وقد  املائية،  والبحريات  امل�ساحات  منطقة  وهي 
)8.1 هكتار( 22 فدانًا  1992 على م�ساحة  هذه املنطقة عام 

وتوجد يف هذه املنطقة البحريات امل�سممة على اأ�سكال خمتلفة 
والتي حتتوي على النباتات املائية املختلفة والزنابق البحرية 
وبع�س اأ�سكال ال�سعب املرجانية ال�سغرية، ميكن التنقل يف هذه 
املنطقة بو�سائط النقل املائية كالزوارق ال�سغرية وبع�س األعاب 

املاء التي ت�ستخدم للتنقل اأي�سا.

  سميت منطقة الشارع الدولي بهذا االسم 
لكونها تضم محالت ومتاجر ومطاعم 

عالمية
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يجد  وندرالند  العجائب  ملدينة  الزائر 
املختلفة  امل��ع��امل  م��ن  معلم   200 فيها 
من  والطبيعية  اجلغرافية  التنوعات  ت�سم 
�ساحات التزلج اجلليدية والبحريات املائية 
باأ�سكالها  الغناء  واإلى احلدائق  اإلى اجلبال 
املختلفة، ولعل الزائر لهذه املدينة ال تكفيه 
زيارة واحدة لزيارة كل تلك املعامل واإنه قد 
ي�سعى اإلى تكرار الزيارة فيما لو �سنحت له 
ذلك نظراً لكرب م�ساحتها  وتنوعها،واجلميل 
دوالراً   40 مبلغ  تدفع  اأن��ك  املدينة  يف 
لت�ستمتع  املدينة  دخ��ول  عند  فقط  كنديًا 
األعابها دون احلاجة اإلى اأن تدفع كل  بكل 
جتذب  مبتكرة  ابداعية  طرق  وهناك  مرة 
الزائر منها انك عندما تركب اأي لعبة تقوم 
و�أنت  لك  خمتلفة  �ضور  بالتقاط  كامري�ت 
واإذا  �سحك  اأو  خ��وف  اأو  رع��ب  حالة  يف 
احببت االحتفاظ  بتلك ال�سورة عليك دفع 

تلك  �رصاء  يف  يرغبون  كندا  خارج  من  ال�سواح  من  االثرياء  بع�س  كنديًا،  دوالراً   40 مبلغ 
ال�سورة والأنهم يرغبون باالحتفاظ بذكرى  التي حدثت فيها  ال�سور نظرا لطرافة املواقف 

زيارتهم للوندرالند التي قد ال تتكرر مرة اأخرى.
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التفاؤل والتشاؤم
كان هناك تواأمان اأحدهما متفائل واالآخر مت�سائم، ويف يوم عيد ميالدهما اأح�رص 
اأح�رصا �سندوقًا  بينما  الإ�سعاده،  للمت�سائم يف حماولة  واأغالها  الهدايا  اأف�سل  االأبوان 

مليئًا بالعلف للطفل االآخر، ودخل كل منهما يف غرفة منف�سلة كي يفتح الهدايا. 
ونظر االأبوان من بعيد لرييا ردة فعل كل طفل على ما تلقاه من هدايا.. 

فت�سوروا كيف كانت ردة فعل كٍل من التواأمني؟ 
املت�سائم �سمعاه ي�ستكي ب�سوٍت عاٍل:

اأنا ال اأحب لون هذا احلا�سوب واأنا على يقني اأنه �سوف ينك�رص!
اأنا ال اأحب هذه اللعبة.. اأنا اأعرف �سخ�سًا لديه �سيارة لعبة اأكرب من هذه

وم�سى الوالدان على اأطراف اأ�سابع القدمني واختل�سا النظر. 
وم�سحكة،  مرحة  بطريقة  الهواء  يف  بالعلف  يلقي  وهو  ال�سغري  املتفائل  فراأيا 

وي�سحك ب�سوت عاٍل ويقول:
اإنكما ال ت�ستطيعان خداعي، من اأين لكما بهذا العلف، ال بد اأن يكون هناك ح�سان 

�سغري يف انتظاري!
احلكمة: 

* من املمكن اأن متتلك كل �سيء ولكن لن ت�سعر بال�سعادة اإال بالتفاوؤل
* ميكنك اإ�سعاد نف�سك و اإن كنت ال متلك اإال القليل

ياوردة جادت بها يد متحفي
فهمى لها دمعي وهاج تاأ�سفي

حمراء عاطرة الن�سيم كاأنها
من خد مقتبل ال�سبيبة مرتِف

تصوير: 
عائشة عثمان

أق����وال
م��������أث������ورة

كيف  المراأته:  الرجل  فقال  فكرهوه،  قوما،  رجل  �ساف  املرّبد:  العبا�س  اأبو  قال 
يف:  نعلم مقدار مقامه؟ فقالت : األِق بيننا �رصاً حتى نتحاكم اإليه، ففعل، فقالت لل�سّ
يف: والذي يبارك يل يف مقامي  بالذي يبارك لك يف غدّوك غداً، اأّينا اأظلم؟ فقال ال�سّ

عندكم �سهراً ما اأعلم.

�أكَزم: �نق�س، �أكزم عن �لطعام �أكرث منه حتى ال يعود �إليه.
َها: �لرجل �أ�سابه جرح فندي. �سَ

�أَمرغ: �لرجل �سال مر�غه �أي لعابه، دن�سه، �أهانه.
ن�سيل: فاأ�س، �أعلى �لر�أ�س، حجر يدق به .

التي  ال��دم  كمية  �سد�س  اإل��ى  يحتاج  امل��خ 
الذي  االأوك�سجني  خم�س  و  القلب،  ي�سخها 
من  اأكرث  يزن  ال  املخ  اأن  رغم  اجل�سم،  يدخل 

واحد على خم�سني من اجل�سم كله.

الضيف الثقيل

 أعلم منك دائما هناك من هو
ماء وقب�س  بئر  مزارعا  تاجر  باع 
من  ل��ريوي  امل��زارع  جاء  وحني  ثمنه، 
له:  وقال  طريقه  التاجر  اعرت�س  البئر 
فيه،  الذي  املاء  ولي�س  البئر  بعتك  لقد 
واإذا اأردت اأن تروي من البئر فعليك اأن 
تدفع ثمن املاء. رف�س املزارع اأن يدفع 
ثمن املاء، واجته مبا�رصة اإلى القا�سي 
وا�ستكى التاجر اإليه، فا�ستدعى القا�سي 
وبعد  الطرفني،  اإل��ى  لي�ستمع  التاجر 
القا�سي للتاجر:  �سماع كل منهما قال 
بدون  للمزارع  البئر  بعت  قد  كنت  اإذا 
مائها، فعليك باإخراج املاء منها الأنه ال 
يحق لك االحتفاظ مبائك فيها، اأو ادفع 
مبائك  االحتفاظ  بدل  للمزارع  اإيجارا 
قد  خطته  ب��اأن  التاجر  عرف  بئره.  يف 

ف�سلت، فرتك املحكمة وخرج مهزوما!

االإن�سان  مل�ساعدة  االأقوى  املنبه  هو  الكافيني،  ولي�س  التفاح 
على �ل�ضعور بالن�ضاط و�حليوية يف �ل�ضباح.

 اأ�سنان اخليل عند تقدمها يف العمر تبي�ّس، 
عك�س ما يحدث للمخلوقات االأخرى.

26 بلدا يف العامل ال ميلكون �سواطئ لبالدهم.

�الأبيات للر�سايف �لبلن�سي 
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يتحول لمليونير من تغريدة

on ine

اأن قام بن�رص  1.4 مليون ريال ( بعد  انهالت االأموال حل�ساب �سعودي م�سن )ما يقارب 
معاناة عائلته مع �سور اأبنائه املعاقني باالإ�سافة لرقم ح�سابه.  

من  العديد  دفع  مما  بحقهم  بالتق�سري  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  املعني  اتهم  حيث 
املح�سنني باإيداع االأموال يف ح�سابه امل�رصيف. 

نوعيتها  عن  اال�ستف�سار  يجب  ح��واالت  لوجود  ح�سابه  بتجميد  قام  اأن��ه  البنك  واأك��د 
ونظاميتها. 

ظهرت بحرية فجاأة يف تون�س يف منطقة 
معروفة بتاأثرها باجلفاف. مما اأثار ريبة 

اأهل منطقة قف�سة باجلنوب التون�سي.
حيث بداأ ال�سياح يتوافدون على البحرية 

و�سط ت�ساوؤالت وخماوف عن اأ�سباب وتبعات 
هذا الظهور. 

وقدر حجم مياهها بحوايل مليون مرت 
مكعب منت�رصة على م�ساحة تبلغ هكتاراً 

واحداً،
وبعمق يرتاوح مابني 10 اإلى 18 مرتاً.

"عدم محكومية"
شرط للزواج!

برر اأب �سعودي موقفه ، بطلب 
"عدم حمكومية" من املتقدمني 

خلطبة ابنته  
باأنه وقع �سحية �ساب تزوج 
ابنته الكربى، وكان �سيئا معها 

وي�رصبها كثريا، وات�سح بعد ذلك 
اأنه "�ساحب �سوابق"، حيث �سجن 
مرتني؛ يف ق�سية �رصقة واالأخرى 
يف ق�سية اأخالقية. . لذلك ال يرغب 

بتكرار املعاناة ذاتها مع ابنته 
االأخرى 

صناديق سوداء للسيارات
كل  داخل  اأ�سود  �سندوق  و�سع  اإلى  ال�سيارات  اإنتاج  �رصكات  تتجه 
ال�سادقة  املعلومات  وتاأمني  احل��ادث  قبل  ما  اأح��داث  ملراجعة  �سيارة 

والدقيقة ل�رصكات التاأمني. 
بو�سع  يقبل  ملن  مالية  خ�سومات  بتقدمي  التاأمني  �رصكات  وب��داأت 

لوحة للذاكرة ت�سجل كل حتركاته.
ال�سيارات على  االأوروبي لت�رصيع قانون يجرب جميع  ويتجه االحتاد 
ال�سلطات  يبلغ  الذي  اال�سطناعي  بالقمر  وربطه  االأ�سود  ال�سندوق  و�سع 

حال وقوع حادث �سري.
اأعرب بع�س ال�سيا�سيني عن خوفهم من اأن تتحول هذه ال�سناديق اإلى 

و�سيلة جديدة متكن احلكومات من التج�س�س على املواطنني

بحيرة تظهر فجأة 

عنقود عنب
قررت قاعة حفالت زفاف يابانية  �رصاء عنقود 

من العنب الطازج بلغ �سعره 5400 دوالر. 
الياقوتي  العنب  من  العنقود  هذا  طرح  حيث 
خالل  دوالر   5400 مقابل  م��زاد  يف  ال��روم��اين 
اإ�سيكاوا  منطقة  يف  ال�رصاء  مو�سم  من  االأول  اليوم 

اليابانية.
 800 وزنه  وبلغ  30 حبة عنق  و �سم حوالى 

غرام، ويبلغ �سعر احلبة الواحدة 180 دوالراً.

تمساح يهرب بمساعدة سلحفاة

نقل موقع "كايرو دار" االإخباري عن �سحيفة "الديلي 
مريور" الربيطانية: اأن التم�ساح "كارلو�س" الذي ال يتجاوز 
نوبنواي،  مبدينة  احليوان  حديقة  من  هرب  �سم،   30 طوله 
اأجل  من  ال�سلحفاة  َحَفَرْتها  ال�سياج،  حتت  فجوة  طريق  عن 

الدخول اإلى احلديقة. 
من  الهرب  ي�ستطيع  حيوان  اأول  التم�ساح  ه��ذا  ويعد 
لل�سلحفاة  توّجه  مل  ال�رصطة  لكن  عامًا.   21 منذ  احلديقة 

املتواطئة اأي اتهامات حتى االآن! 

قاضي ينام أثناء المحاكمة!
مت تاأجيل املحاكمة اخلا�سة بق�سية 
اغت�ساب طفل ب�سبب القا�سي الذي نام خالل 
اجلل�سة! 
وح�سب موقع هيئة االإذاعة الربيطانية 
اأن  "بي بي �سي"، ا�ستكى حمامون من 
القا�سي "فيليب كاتان" ا�ست�سلم للنوم عندما 
كان �سحيُة مزعوم لالغت�ساب يخ�سع 
لال�ستجواب.
وعلى اأثر ذلك مت توجيه تهمة للقا�سي 
ويتم التحقيق معه. 
وقال مكتب التحقيق يف �سلوك جهاز 
الق�ساء: 
اأن  "اإنه على علم بهذه املزاعم؛ م�سيفًا 
حتقيقًا يجري لتحديد
 مالب�سات املو�سوع".
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الجواب : الثلج

كلمات متقاطعة

كلمة السر

امالأ الفراغات يف املربع ال�سحري بحيث يكون 
جمموع اأي مربعات عمودية اأو اأفقية اأو قطرية 

هو العدد 140

هو ابن املاء، واإذا و�سع يف املاء مات... 
فماذا يكون؟

الجواب :  ابن عساكر

أفقيا : 
1 - �سحابي جليل

2 - خملوق بحري - دك
اإيقاعية اآلة  اأبداأ -   - 3

النافق معكو�سة - دع�س 4 - جثة احليوان 
اأدوات معكو�سة 5 -فا�سد معكو�سة - 

االأذن معكو�سة 6 -كلمة تقال يف 
اإدراك  للتملك -  اأع�ساء اجل�سم -  7 -من 

معكو�سة
�سهاًل معكو�سة اأ�سبح  -8 وقوع - 

للنهي اأواًل معكو�سة -  ياأتي   - 9
ال�سحيحة االأحاديث  10 -من جامعي 

عموديا : 
الهدوء معكو�سة 1 - مت�سابهان - 

االإعالم - تطلق على  2 -من و�سائل 
احلبوب

االألوان مبعرثة - حيوانات 3 -من 
اليد اأ�سابع  4 - مفا�سل 

للنداء اإلى - لال�ستفهام -  5 -اأ�سار 
6 -نهر يوجد يف فرن�سا

اأحمي االأبوين -  اأحد  7 -اأح�سى - 
8 -مت�سابهان - ذكي جداً

الليل معكو�سة - حرف جزم �سهر   - 9
املوؤينة معكو�سة الطبقة اجلوية   - 10

إعداد: د. نورا الشرابي

كلمات متقاطعة

 تسالي

الحل

المربع الذهبي

الكلمات :
ما يل اأرى ال�سمع يبكي يف مواقده         

 اأخوفا من النار اأم من فرقة الع�سل
اأطفال - طرقات - جر - �سلم - هو - ر�سم - كد - 

علب - فواكه - ود - خلع - حل - �سب - حروف

سؤال المسابقة : 
�ساحب كتاب "تاريخ دم�سق الكبري"

كلمة السر

المربع الذهبي

ألغاز شعرية

ألغاز شعرية
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    يف بد�يات �لقرن �لع�رضين وحتديد� يف  عام 1929 مرور�ً بثالثينيات حتى �الأربعينيات منه، �جتاح  
  �لعامل �أزمة �قت�سادية عظيمة �أطلق عليها �لك�ساد �لكبري �أو)Great Depression( خلفت �أ�رض�ر�ً ج�سيمة 
على �لعديد من �لقطاعات ومن �سمنها �لقطاع �ملعماري �لذي ما لبث �أن تعافى �رضيعا و�أدى �إلى ثورة معمارية 
�متازت بت�ساميم ب�سيطة منخف�سة �لتكاليف متا�سيا مع ظروف �حلياة يف تلك �لفرتة... وهكذ� �حلال مع �الأزمة 
�القت�سادية �حلالية �لتي نعي�سها يف �أيامنا هذه �إذ �إنها �أدت  �إلى �بتكار �لعديد من �ملنتجات �لب�سيطة و�خلامات 
�لبديلة ممزوجة باأفكار �إبد�عية ت�ستحدث �أمناطًا تتناغم معها وتخلق �أ�سلوبا مريحًا وع�رضيًا يف �آن و�حد، مبتعدة 
عن �لت�ساميم �لفاخرة و�لزخارف ذ�ت �لتفا�سيل �لدقيقة �ملت�سمة بالبذخ متجهة �إلى �الأ�سكال  �الأنيقة �لب�سيطة 

ذ�ت �جلودة �لتي ي�سقلها �ملهند�س �لد�خلي مبهارته  وذوقة �خلا�س.

ال��ط��راز  انح�رص  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
مزدهرا  ك��ان  اأن  بعد  ن�سبيًا  الكال�سيكي 
ن��ظ��را مل��ا يحتويه  ب��ا���س��ل��وب الف���ت ج���دا 
باهظة  تكون  قد  وخامات  تفا�سيل  من 
التكاليف يف نظر البع�س، فال�ستائر حتتاج 
الت�سميم  يف  االأقم�سة  من  اأن��واع  عدة  اإلى 
هذا  لتحاكي  حم��دده  اك�س�سوارات  وطبعا 
كالكرا�سي  االأث���اث   قطع  اأي�سا  ال��ط��راز، 
واالرائك واالأ�رّصة ت�ستوجب زخارف معينة 
وال  االأخ�ساب  من  خم�س�سة  اأنواعًا  حتتاج 

نن�سى اأي�سا االر�سيات واال�سقف واجلدران 
واالعمدة التي تنتمي له كم حتمل تعددية 
يف اال�سكال واخلامات، لذلك  كان االبتعاد 
من باب توفري الوقت واأجور االأيدي العاملة، 
احلديث  الطراز  اإلى  التوجه  البع�س  وف�سل 
�أكرث حيث �أنه يف ظل �ل�ضغوط �لقت�ضادية 
التي ي�سهدها الفرد وتراجع الدخل  قيا�سا 
امل�ساكن  يقطنون  العديدون  بات  بال�سابق 
لذلك  املحدوده،  امل�ساحات  ذات  الب�سيطة 
الب�رصية  باالأبعاد  ال�سديد  االهتمام  برز 

وعنا�رص  واملمرات  للفراغات  والوظيفية 
ل�سيق  �سحريا  حال  باعتبارها  التوزيع 
امل�ساحات ملا ت�سفيه من عنا�رص جمالية 
ب��األ��وان��ه  االث���اث  ي��ربز  للمكان  وات�����س��اع 
والتكد�س  االزدح��ام  عن  مبتعدا  املختلفة 
على  املنعك�سة  يف  الب�ساطة  اإل��ى  وامليل 

اال�سقف واجلدران واالأر�سيات. 
مل��ح��ة ع���ن اخل����ام����ات ال���ت���ي ���س��اع 

ا�ستعمالها يف ظل االأزمة:
جدا  فعااًل  دوراً  للخامات  اأن  �سك  بال 

اأ�سهم  فقد  الداخلي  الف�ساء  ت�سكيل  يف 
العديد منها يف ابتكار مناذج من عنا�رصه 
اأ�سحت  والتي  والدقة  االن�سجام  يف  غاية 
ال�رصيع  ال��ت��ط��ور  ع��ن  م��ع��ربة  كمنظومة 
من  الداخلية  الهند�سة  خامات  ع��امل  يف 
منها  خمتلفة  اأنواع  ومتازج  تالحم  خالل 
تراجع  �سوهد  اأن��ه  بيد  االإب����داع،  بغر�س 
قد  اأنواع جديدة  ليحل مكانها  لكثري منها 
جيده  بجودة  متتاز  لكنها  كلفة  اأقل  تكون 
يف  اجلب�س  ا�ستخدام  الذكر  �سبيل  فعلى 
ت�سبه  باألوان  و�سبغه  واحلوائط  اال�سقف 
عنه  اال�ستعا�سه  من  كنوع  اخل�سب  األ��وان 
اإلى  باالإ�سافة  التكاليف،  من  للتخفيف 
لتحل  الطبيعية  اخلامات  ا�ستخدام  تراجع 
ا�ستخدامها  يتم  امل�سنعة  اخلامات  حملها 
يف �سناعة املفرو�سات وتنجيدها كن�سارة 
�خل�ضب  �مل�ضغوط �مل�ضمى MDF  وق�رصة 
ال��زان  خ�سب  م��ن  veneerبدال  اخل�سب 
التي  واالأقم�سة  بكرثة  �سائعا  ك��ان  ال��ذي 
لكنها  ال�سناعية  االألياف  برتكيبها  يدخل 
على  عالية  قدرة  وذات  متينة  تعترب  اأي�سا 
البقاء الأطول فرتة ممكنة وت�سارك االأنواع 
الطبيعية منها باأنها اأي�سا معاجلة بطريقة 

مقاومة لالحرتاق.
بلقب  الداخليون  املهند�سون  لقب    
ي�ستطيعون  الأن���ه���م  امل�����س��اك��ل  ح����اّليل 
الداخلي  الف�ساء  قلب  وذكائهم  مبهارتهم 
خالب  ���س��يء  اإل���ى  ال��ال���س��يء  مرحلة  م��ن 
معروفون  والأن��ه��م  لذلك  االل��ب��اب  يخطف 

البيئة  وحي  من  لت�ساميم  با�ستيحائهم 
حلواًل  ا�ستوحوا  اأي�سا  املحيطة،  والظروف 
ف�سيئا  �سيئا  تنح�رص  ريثما  لالأزمة  مبتكرة 
ن�سابها  اإلى  االقت�سادية  االأو�ساع  وتعود 

ومن �سمن هذه احللول: 

الأ�سحابه  امل��ن��زل  ت�سليم  عند  	•
مفتوحة  واحدة  كم�ساحة  يكون  اأن  يف�سل 
امل�سمم  م��ع  بالتعاون  �ساحبه  وي��ق��وم 
مبا  احلوائط  اأماكن  وحتديد  تق�سيمها  على 
ت�ستغل  اأن  على  احتياجاته  مع  يتنا�سب 
التخزين  اأماكن  اأو  املنزل  اأثاث  من  كجزء 
فبدال من خزائن االأطباق والفناجني �ستجد 
االأرف��ف  م��ن  جمموعة  يحمل  احل��ائ��ط  اأن 

تخت�رص امل�ساحات وتفي بنف�س الغر�س.
واك�س�سواراته  االثاث  �رصاء  عند  	•
املاركات  اأ�سماء  عن  باالبتعاد  ين�سح 
العديد  فهناك  ثمنها،  لغالء  نظرا  املعروفة 
بنف�س  عادة  تكون   منتجات   يقدم  منها  
فقط  �سعرا  اأق��ل  لكنها  واجلمالية  اجل��ودة 
الأنها لي�ست من اأ�سماء بنف�س املت�سوى من 

االنت�سار.
متعدد  االث���اث  نحو  ال��ت��وج��ه   	•
التكد�س واالزدحام  اال�ستعماالت للحد من 
الكثرية  االث���اث  قطع  ت�سببها  ق��د  ال��ت��ي 

وال�سغرية.
بع�س  يف�سل  للجدران  بالن�سبة  	•
معينة  ب��خ��ام��ات  اإك�����س��اءه��ا  اال�سخا�س 
اال�ستعا�سة  ميكنهم  احلجرية،  كاجلدران 
معينة  نقو�س  ذي  ج���دران  ب���ورق  عنها 
يعطي نف�س الطابع للخامة  وبنف�س الوقت 
يخت�رص الكثري من ميزانيتهم ويتوج املنزل 

بب�ساطة واأناقة حاملة.

إعداد: رفاه إبراهيم
مهندسة ديكور

األزمة االقتصادية
و الهندسة الداخلية
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وقت  �لبارد، حان  �ل�ستاء  مو�سم  �قرت�ب  مع 
�قتناء �آخر مو�سات مالب�س �خلريف و�ل�ستاء 
�أنو�ع  بكافة  �ملو�سم  هذ�  ت�سكيلة  وتزخر  الأطفالكم. 
�ملر�فقة  و�الإك�س�سو�ر�ت  �الأنيقة  �ل�ستوية  �ملالب�س 
باألو�نها �جلذ�بة و�أ�سكالها �جلميلة، من �للفحات �لتي 
�ل�سوفية  �لكنز�ت  �إلى  بالدفء  عارمًا  �سعور�ً  تعطي 
باملو�سم  �خلا�سة  �ملالب�س  من  وغريها  و�جلاكيتات 

�ل�ستوي �ملقبل.  

كامب�س" و"تريبااليزر" و"�ساي  "اأون  مثل  ت�ساميم جذابة  اجلديدة  الت�سكيالت  وت�سم 
تتميز  والتي  ال�سبيان  لدى  واملحببة  الرائعة  الر�سومات  من  وغريها  اأون"  و"روك  فاي" 
بجيوبها الكبرية واأ�سكالها امل�ستوحاة من الف�ساء ور�سومها املاأخوذة من الفنون املعا�رصة. 
اأ�سلوب احلياة الع�رصية االأنيقة ت�سكيالت جريئة من االألوان  وتزخر الت�ساميم التي تعك�س 
اإلى  اإ�سافة  واالأ�سفر،  واالأخ�رص  واالأزرق  االحمر  األوان  من  كال�سيكية  مل�سات  مع  املنوعة 
الرمادي واالأ�سود. وتت�سمن ت�سكيالت ال�سبيان اجلاكيتات ذات الياقات الطويلة، وقم�سان 
واجلينزات،  املخملية،  والبنطلونات  القبعات،  على  التي حتتوي  والكنزات  املعروفة،  البولو 

والكنزات الريا�سية ال�ستوية. 

إعداد : عهود حسن

اأما بالن�سبة اإلى البنات، فدائرة ال�سوء 
حتفل  مو�سات  على  م�سلطة  املو�سم  هذا 
الوردية  االأل���وان  ذات  الزاهية  بالر�سوم 
االأذواق  خمتلف  تنا�سب  التي  واالأ�سكال 
الكال�سيكية  االأ�سكال  ف�ساًل عن  واالأمزجة، 
من  عديدة  اأن��واع  يف  املتج�سدة  واالأنيقة 
االألب�سة مثل الف�ساتني ذات القطعة الواحدة 
والف�ساتني الكال�سيكية املقّلمة التي تعطي 

مظهراً ع�رصيًا وريا�سيًا. 
املف�سلة  الت�سكيالت  اأك��رث  بني  وم��ن 
لهذا املو�سم جمموعة اجلاكيتات ال�سوفية 
تلبي  التي  العديدة  بتنوعاتها  الريا�سية 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ال��ع�����رص،  �سباب  متطلبات 
باألوانها  املحبوك  ال�سوف  من  ال�سرتات 
املختلفة والتي ُطبع عليها ر�سومات جذابة 
ال�ستوية  االألب�سة  عن  ف�ساًل  للحيوانات، 
مع  ترتافق  والتي  الع�رصية  بت�سميماتها 
االأحذية ال�سميكة التي تقي من برد ال�ستاء، 
ال�سوفية  االألب�سة  اآخ���راً  ولي�س  واأخ���رياً 
واألب�سة  املتعددة  الطبقات  ذات  املحبوكة 

الدنيم. 
وتت�سمن ت�سكيلة خريف و�ستاء 2014 
جتارية  ع��الم��ات  االأطفال"  "حمل  م��ن 
كوبر" و"ديزين"  "يل  مثل  عامليًا  معروفة 
و"ماوي اأند �سنز" و"هيلو كيتي" و"باربي". 
والأنها م�ستوحاة من اآخر �سيحات املو�سة 
الت�سكيلة حتتوي على كافة  فاإن  العاملية، 
الكنزات  من  اجليل،  ه��ذا  اإليه  يتطلع  ما 
ال�ستوية  والقبعات  واجلينز  القبعات  ذات 
ال�ستوية  الف�ساتني  اإلى  لل�سبيان،  وغريها 
االأرجل  حلماية  اجللد  اأو  القما�س  واألب�سة 

واجلاكيتات الرباقة واالأنيقة للبنات. 

تشكيلة 
خريــــــــــــــــف 

وشتــــاء      
             توفر آخر صيحات الموضة
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للمو�سم  و�سغاركم  الأطفالكم  املنا�سبة  املالب�س  اختيار  على  ومل�ساعدتكم 
"حمل  يف  امل�سرتين  �سوؤون  رئي�س  ماكهيل،  اإليزابيث  لكم  تقدم  املقبل،  ال�ستوي 

االأطفال"، بع�س الن�سائح املفيدة يف هذا اخل�سو�س: 

الطق�س  اأح����وال  بح�سب  	•
طبقات  اختاروا  ال��ربودة،  وم�ستوى 
والتي  الأطفالكم  املنا�سبة  االألب�سة 

ميكن ارتداوؤها ونزعها ب�سهولة.
املريحة  االألب�سة  اختاروا  	•
مظهراً  ت�سفي  ال��ت��ي  وال��ر���س��وم��ات 
يف  ت���رتددوا  وال  وجمياًل،  ع�رصيًا 
والت�سكيالت  االأن���واع  كافة  جتربة 
التي حتتوي على ت�سميمات خمتلفة 
وامل�سورة  املقّلمة  االألب�سة  مثل 
التي  االأخ��رى  النماذج  من  وغريها 

ممت خ�سي�سًا للمو�سم القادم.   �سُ

اإك�س�سوارات االألب�سة التي حتافظ على املظهر االأنيق. �سعوا  	•
ال�ستاء  األ��وان  والرمادي  واالأ�سود  االأبي�س  يعترب  الزاهية.  االأل��وان  اختاروا  	•
املنوعة  واللم�سات  الزاهية  باالألوان  مزجها  على  تعملوا  اأن  يف�سل  لذا  الكال�سيكية، 
والبنات،  لل�سبيان  الدارجة  املو�سة  هو  االأحمر  اللون  ال�ستاء.  هذا  اخلارجية  لالألب�سة 

واالألوان املعدنية اأي�سًا لها �سعبية بني ال�سغار هذا املو�سم. 
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حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
افتتح �سمو  ال�سارقة،  القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
اإدارة مركز ال�سارقة  اأحمد القا�سمي، رئي�س جمل�س  ال�سيخ �سلطان بن 
االإعالمي، رئي�س موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم معر�س "م�سارات:الطباعة 
احلجرية للقرن التا�سع ع�رص- احلادي والع�رصين يف الهند وباك�ستان" 
الذي ي�ستمر حتى 20 من نوفمرب املقبل، وي�ستعر�س خاللها تاأريخ هذا 

الفن يف �سبه القارة الهندية وذلك يف قاعات متحف ال�سارقة للفنون.

أخــبـار

1 -زائر ي�ستك�سف املعرو�سات بعد االفتتاح
2 -من الي�سار: ه�سام املظلوم ومنال عطايا و د. بوال �سينجوبتا 

وكاميال هاديت�سودري  و�سموال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي
اأنحاء  يف  يتجول  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  �سموال�سيخ   -  3

املعر�س.
الكتب  اأحد  القا�سمي يت�سفح  اأحمد  4 - �سموال�سيخ �سلطان بن 

املعرو�سة.

سلطان بن أحمد القاسمي
 يفتتح معرض "مسارات " 

1

2

3

4

و"نيڤيا  ال�رصطان"  مر�سى  "اأ�سدقاء  جمعية  اأطلقت 
وخرباء  العموم  لتعريف  م�سرتكة  اجتماعية  حملة  �سن" 
الرعاية ال�سحية بخ�سو�س �رصطان اجللد، اأحد اأكرث اأنواع ال�رصطان 
حملة  وتهدف  االأو�سط.  ال�رصق  منطقة  يف  فهمًا  واأقلها  انت�ساراً 
"حديث ال�سامة"، التي حتظى بدعم وزارة ال�سحة، اإلى توعية االأفراد 

بخ�سو�س مر�س �رصطان اجللد و�سبل الوقاية منه وعالجه.

1 - د. ف�سيلة حممد �رصيف
حملة  تطلقان  �سن  ونيقيا  ال�رصطان  مر�سى  -جمعية   2

حديث ال�سامة.
3 - �سعادة اأمرية بن كرم - رئي�س جمعية مر�سى ال�رصطان 
ال�رصق  بايرزدورف  عام  مدير  هورنانغ،  اندريا�س   -  4

االو�سط و�سمال افريقيا

"حديث الشامة"
حملة ضد السرطان

1

2

3

4
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�سهدت اأبوظبي افتتاح مركزين جديدين يوفران لالأطفال اأ�ساليب ممتعة للتعليم والتدريب من خالل تطوير قدراتهم الذهنية والفكرية والبدنية 
واالإبداعية.

ت
ما

د
خ

افتتح جولدز جيم، اأكرب �سل�سلة نواٍد �سحية على 
القاب�سة  االأهلي  جمموعة  وع�سو  العامل  م�ستوى 
الأن�سطة  االأول  فرعه  املتحدة،  العربية  ب��االإم��ارات 
اللياقة البدنية براأ�س اخليمة وذلك خالل حفل افتتاح 
اأقيم موؤخراً مبيناء العرب. و�سهد حفل االإفتتاح ح�سور 
كل من �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي، واملدير 
�سامل  ال�سيد  القاب�سة  االأهلي  ملجموعة  التنفيذي 
نيت�س  ال�سيد  العمليات بجولدز جيم  ورئي�س  خما�س 
�سيربان، باالإ�سافة الى  حممد الطري، املدير التنفيذي 
للعمليات يف "راأ�س اخليمة العقارية" وحليمة حممد 
الظنحاين، مدير اإدارة الت�سويق واملبيعات باالإنابة يف 

"راأ�س اخليمة العقارية".
ميتد املرفق اجلديد على م�ساحة اأ�سا�سية قدرها 
مبيناء  البحرية  االأعمال  مبجمع  مربع  قدم   7500
العرب يف راأ�س اخليمة كما يعترب النادي الرابع ع�رص 
ونوادي  ال�سحية  جيم  جولدز  ن��وادي  �سل�سلة  �سمن 
اللياقة البدنية على م�ستوى االإمارات العربية املتحدة.

عن  اأبوظبي  اإنرتكونتيننتال  فندق  اأعلن 
"باي�سور"،   Bayshore �ساطئ  نادي  اإطالق 
ورفاهية  خ�سو�سية  اأبوظبي  �سواطئ  اأك��رث 

لال�سرتخاء والتمتع. 
منطقة  يف  "باي�سور"  �ساطئ  نادي  ويقع 
حيث  املميز،  اأبوظبي  اإنرتكونتيننتال  مر�سى 
الكورني�س.  عن  فقط  دقائق   5 م�سافة  يبعد 
ومن املتوقع اأن ي�سبح نادي �ساطئ "باي�سور" 
الوجهات  اأكرث  وما يت�سمنه من نادي �سحي 
املرغوبة وال�سهرية يف اأبوظبي. وجتمع الوجهة 
اجلديدة بني اأف�سل مرافق اال�سرتخاء والرتفيه 
ال�ساطئ  من  مرت   300 امتداد  على  وال�سحة 
اإلى  باالإ�سافة  اخلالبة،  الطبيعية  الرمال  ذي 
جاكوزي كبري يف الهواء الطلق وحمام �سباحة 
ومنطقة  باالأطفال  خا�س  مظلل  واآخ��ر  كبري 
مرافق  اأرقى  جانب  اإلى  ال�سغار  للزوار  األعاب 
ال�سحة والريا�سة ونادي �سحي يومي ومطعم 

خا�س.

جولدز جيم اإلمارات
يفتتح النادي األول له في رأس الخيمة  إنتركونتيننتال أبوظبي

يطلق نادي شاطئ "بايشور"

افتتاح مركزين تدريبيين 
لألطفال في أبوظبي

ويعتمد مركزا " ليتل وورلد دي�سكفري" و"ذا ليتل جيم" 
اأ�سلوب  على  اأبوظبي،  يف  موؤخراً  اأبوابهما  افتتحا  اللذان 
متميز يجمع ما بني التعليم والرتفيه، ويقدم فر�س تطوير 
ال�سحة البدنية لالأطفال يف العا�سمة، من خالل الفعاليات 
اإطالق  على  تعمل  والتي  املركزان  يوفرها  التي  املتنوعة 

خميلة ال�سغار وحتفزهم على ممار�سة االأن�سطة املتنوعة. 
جميع  عن  ومتميز  فريد  اأ�سلوب  اعتماد  خالل  ومن 
اأبوظبي، فاإن هذين املركزين يوفران  املراكز االأخرى يف 
لكافة ال�سغار )ومنهم ذوي االحتياجات اخلا�سة(، فر�سة 
للتعبري عن اأنف�سهم واالإبداع والتعلم والتطور وق�ساء اأوقات 
ممتعة �سمن بيئة اآمنة. كما اأن جميع التجهيزات املوجودة 
يف املركزين، وامل�ستوردة من اأمريكا ال�سمالية، متوافقة مع 

اأعلى معايري ال�سالمة العاملية. 

     إبرهارد آند كو   تتألق في فيلم 
عالمي عن الحرب العالمية األولى

مت اختيار اإحدى �ساعات اإبرهارد التي اختريت رمزا للزمن يف الفيلم 
الذي يظهر هذه احلقبة التاريخية من منظور جديد كليا مبنا�سبة مرور 100 

عام على احلرب العاملية االأولى. 
للتطور  رمزا  كو  اآند  اإبرهارد  �ساعات  كانت  قرن  من  اأكرث  مدى  على 
حياتنا  جانب  اإل��ى  بها  منر  التي  االأح��داث  اأه��م  خالل  ت�سحبنا  الب�رصي 
اليومية. ولهذا ال�سبب وقع االختيار على واحدة من �ساعات الدار ال�سوي�رصية 
لتمثيل احلقبة التاريخية للحرب العاملية االأولى وظهرت يف فيلم "ليوناردو 
تبريي" Fango e Gloria – La Grande Guerra )الطني واملجد 
– احلرب العاملية االأولى(. بداأ ت�سوير الفيلم يف نهاية مايو وهو فيلم عن 
االأماكن والق�س�س و�سهادات العيان عن الوجهة االإيطالية للحرب العاملية 

االأولى مبنا�سبة مرور 100 عام عليها. 

116117



     العرض الترويجي " تذوق واحلم" 
حتتفي "جمموعة اإعمار لل�سيافة" مبدى غنى وتنوع خيارات املاأكوالت يف دبي من خالل اإطالق حملة "تذّوق واحلم"، امل�ستمرة لغاية 
31 اأكتوبر اجلاري. ويتيح هذا العر�س املميز للذواقة فر�سة ا�ستثنائية ال�ستك�ساف خمتلف النكهات التي حتفل بها مطاعم املجموعة البالغ 

عددها اأكرث من 37 مطعمًا ومقهى، والتي ت�ستهر برقي اأجوائها وجودة ماأكوالتها. 
www. ولال�ستفادة من عر�س "تذّوق واحلم"، ال يتوجب على الزوار �سوى الت�سجيل عرب املوقع االإلكرتوين اخلا�س باحلملة على الرابط

ح�سومات  على  للح�سول   ،dineanddream.com
بقيمة %20 على فواتريهم النهائية. كما يدخل ال�سيوف 
يف �سحب اأ�سبوعي للفوز بجوائز ت�سمل اإقامة ل�سخ�سني 
ح�رصية،  اإفطار  وجبة  مع  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل 
واحل�سول على "بطاقة هدايا اإعمار" بقيمة 350 درهمًا 
الربح مع كل  اأي�سًا م�ساعفة فر�س  اإماراتيًا، وميكنهم 

50 درهم اإماراتي يتم اإنفاقها.
"اإعمار" امل�ساركة يف العر�س: فندق  وت�سم مرافق 
مول"،  دبي  و"العنوان  دبي"،  مدينة  و�سط  "العنوان 
دبي"،  مر�سى  و"العنوان  دبي"،  مونتجمري  و"العنوان 
دبي"،  مدينة  و�سط  و"فيدا  دبي"،  و�سط  باال�س  و"ذي 
دبي  مر�سى  و"نادي  والفرو�سية"،  للبولو  دبي  و"نادي 

لليخوت"، ونادي املرابع العربية للجولف".

اأعلنت ما�سي اإنرتنا�سيونال، املوزع الرائد للعالمات التجارية العاملية املرموقة يف 
قطاع منتجات التجميل االحرتافية يف ال�رصق االأو�سط، عن ثورة جديدة يف عامل العناية 
باالإظافر من خالل طرح طالء االأظافر "نوفا نيلز" يف االإمارات – املنتجات االأولى من 

نوعها من طالء االأظافر االآمن والقابل الإزالته باملاء. 
فالعالمة املبتكرة للعناية باالأظافر، نوفا نيلز، توفر طالًء مميزاً ميكن اإزالته باملاء 
دون احلاجة اإلى مزيالت االأ�سيتون، وتتوفر بت�سكيلة رائعة من 24 درجة لونية جميلة، 

وهي خالية من مادة البارابني لتكون اآمنة متامًا لل�سيدات وحتى االأطفال. 

ينطلق "مهرجان مذاق اأبوظبي" هذا العام يف العا�سمة 
من  ااّلالف  لي�ستقطب   املقبل  نوفمرب   6 ي��وم  االإم��ارت��ي��ة 
جماهريه املرموقة من خمتلف اأنحاء االإمارات ودول اخلليج، 
وياأتي املهرجان الأول مرة يف جزيرة يا�س اأبوظبي ابتداًء من 

6 - 8 نوفمرب 2014.  
ويقدم املهرجان باقة وا�سعة من االأطعمة وامل�رصوبات 
مهرجان  اإلى  باالإ�سافة  املف�سلة،  العاملية  املذاقات  ذات 
مو�سيقي حافل وكذلك فر�سة لقاء نخبة من م�ساهري الطهاة 
واأكرث من خم�سني من العار�سني املتميزين، وذلك يف ميدان 
االأطباق  باأ�سهى  مليئة  اأي��ام  ثالثة  ملدة  يا�س  بجزيرة  دو 
تقوم  الذي  املهرجان،  وَيعد  االأ�رصة.  اأفراد  جلميع  واالأن�سطة 
"توريت ميديا" برعايته، بتقدمي االإثارة والت�سلية لاّلالف من 
كافيه  اأفا�سا،  اأنغار،  مطعم  امل�ساركة  املطاعم  ومن  ال��زوار. 
بوك�س،  نودل  ماكغيتيدانز،   كات�س،  كارلوت�سيوز،  دالزا�س، 

تركواز، اأ�سنا، فيال تو�سكانا، و بلو غريل.

إنطالق "مهرجان مذاق أبوظبي"

وداعًا لمزيل األظافر! 

الطويلة  خربتها  توظيف  على  اإنرتنا�سيونال"  "دابر  �رصكة  تعكف 
لتطوير  بال�سعر،  العناية  جمال  يف  الزمن  من  قرن  من  الأكرث  املمتدة 
منتجات م�سّممة خ�سي�سًا للق�ساء على اأهم م�ساكل ال�سعر التي تعاين 
اأمال  دابر  ال�سعر  "زيت  اأهمها  ومن  العربي.  العامل  يف  ال�سيدات  منها 
بخال�سة  الغنّية  الفّعالة  املن�ّسطات  من  برتكيبة  يتمّيز  الذي  الذهبي" 
االأمال، وهي عبارة عن  ع�سبة  ت�ساعد  وتف�سياًل،  واللوز.  واحلناء  االأمال 
مانع الأنزمي -5األفا ريدوكتاز، يف تقوية ال�سعر وحتفيز منوه الطبيعي، 
بينما تعمل احلناء ب�سفة بل�سم طبيعي لتعزيز كثافة ونعومة ال�سعر من 
اللوز، فهو  اأما زيت  املبكر.  ال�سيب  االأطراف وحمايته من  اجلذور حتى 
اجلاف  ال�سعر  ملنح  الراأ�س  فروة  عمق  اإلى  املغذّية  املواد  دخول  يتيح 

الرطوبة ال�رصورية. 

"دابر أمال الذهبي"
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أسئلة مشروعة
   

الب�رصية يف هذا العامل.. ويف املرحلة الزمنية التي نعي�سها تكاد تكون اأ�سبه بذلك الطفل 
ْلب يل�سق به ظهره..  الذي ن�رصت �سورته يف ال�سحف املحلّية وهو حما�رص بني حائط �سَ

واأنياب مِنْر جائع ينظر اإليه بلهفة اجلائع وا�ستمتاع املفرت�س قبل اأن يلتهمه..

نحن حما�رصون باأياٍم ثقيلة مليئة باحلكايات وال�سور وامل�ساهد وامل�سامع.. باحلقائق 
واخلياالت..بالواقع واحللم..جتعل الب�رص يف حالة من القلق حتى وهم يبت�سمون.. والتوتر 
حتى وهم ي�سحكون.. واالأمل حتى وهم يفرحون ... والف�سل حتى وهم ينجحون... كيف ال 
والالجئون الهاربون من الق�سا�س الظامل يف ازدياد، بينما نرى تب�سيع اجلمال، وتدمري 
البناء، ون�رص اخلوف والهلع.. هوايٌة يكرث امل�سغوفون بها.. )حتى اأمام الكامريات اخلفية( 

والتعمد يف ا�ستخدام اأب�سع و�سائل القتل ت�سدم االإن�سانية.

يقولون علينا اقتنا�س اللحظة املفرحة، وما علينا من القادم.. نوؤمن باأن الغيب بيده 
�سبحانه، وقد ينقلب احلال على �سفحات م�سيئة يف كتاب الب�رصية على املدى القريب.. اأو 
البعيد.. ولكن املرء ال ي�ستطيع اأن يعزل نف�سه عن اأ�سئلة امل�ستقبل.. ماذا بعد؟ اإلى متى �سنظل 
اإلى م�سيئة اخلالق.. خالق الب�رصية،  اأوكلناها  اإذا  اأ�سئلة م�رصوعة  على هذه احلال؟.. وهي 
والعامل مبا حدث ويحدث و�سيحدث.. الأننا – كب�رص- نروم اإلى اال�ستقرار واالأمان واحلب 

وال�سالم يف ظل كون خلقه اهلل لتعمريه ال لتدمريه..
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