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�ضعيد احل�ضرمي وم�ضروع تاأجري الدراجات »اخل�ضراء«

الإعتــذار
ثقافة ل يجيدها الكل

الهام امل�ضكرية

حبها للفرو�ضية ادخلها عامل الكتابة 

وجمــال التنميــة الب�ضريــة

لعب الطفل باخلارج يفيده

70 % من اأورام الأطفال يتم �ضفاوؤها
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مدير التحرير

فرز ال�صور

عا�صم ال�صيدي

بدر بن نا�صر اجلابري

اأحمد فار�صي

عبد العزيز البلو�صي

حممود الهنائي

حديثنا بداية عن درا�صتك وخربتك العملية؟

تدرج��ت يف مراح��ل التعليم املختلفة حتى ح�سلت على  املاج�س��تري يف الهند�س��ة 

الكيميائي��ة والإدارة، وعمل��ت كمحا�سرة �س��ابقة يف جمال النف��ط والغاز، وع�سو 

يف جمال �سبط اجلودة.

لكن مع الوقت قررت اأن اأتفرغ واأركز على ميويل بتقدمي حلقات عمل للأطفال يف 

جمال تنمية املهارات القيادية والتفكري ال�سرتاتيجي والتعلم التجريبي للكبار. 

ومــاذا عن الكتابة والبدء يف ن�صــر بع�س الإ�صــدرات؟ اأهي اأي�صا 

هواية حتاولني تطوريها؟

�سحي��ح، القراءة والكتابة كان��ت هواية منذ طفولتي، فمنذ اأن بداأت جمال العمل 

كان��ت ل��دي رغب��ة يف تاأليف كت��ب تعليمية للأطف��ال يف عدة جم��الت وبالأخ�ص 

جمال عملي، ولكن افتقدت العزمية واجلراأة حينها، وم�ست �س��نوات عديدة اإىل 

اأن اجتهت لعامل اخليول وبداأت ممار�سة الركوب كهواية.

بينما اأتاأمل رحلة اكت�س��اف الذات التي قمُت بها موؤخًرا، ل اأزال اأ�ْس��ُعُر بال�س��عادة 

��ْت هذِه العلقة على  ب�س��بب الطريق��ة التي َنَهْجُتها يف َن�ْس��ِج علقتي باخليوِل. َنَ

الأر�ِص وعلى ال�سرِج، حتى اأثّرت على تطويِر َبْع�ص جواِنب �سخ�سيتي اليوم. وقد 

ب��داأت ق�ست��ي بف�سوٍل ب�س��يط وتعلقي لرك��وب اخليل، يف تلك املراح��ل الأوىل مل 

اأك��ن اأْع��ِرف �س��يئا عن عجائ��ِب عامل اخليول التي مل اأ�ستك�س��فها بع��د، ومل مي�ص 

وقت طويل حتى بداأت يف ربِط جتربتي على ال�س��رِج مبمار�س��اِت حياتي اليومية، 

وراأيُت نف�س��ي اأتعل��م من اخليِل فنا ملواجهة اخلوف وطريق��ة التغلب على حلظاِت 

عدم اليقني وتذليل التحديات.

كان �س��غُف التعلم والطموح واملثابرة املتزايد يف حلبة ِالفرو�س��ية ينعك���ص بو�سوح 

عل��ى حياتي ال�س��خ�سية واملهني��ة، ومنها عزمت على حتقيق ه��ديف. وقد اخرتت 

جمال الفرو�سية كاأول مو�سوع ل�سببني رئي�سيني:  

ال�س��بب الأول: تعزيز ثقافة اخليل وتاأثريه الإيجابي يف حياتي و�س��خ�سيتي كانت 

الدافع مل�ساركة هذه التجربة، واإبراز عمق العلقة بني الإن�سان واخليل واملهارات 

احلياتية والقيادية املكت�سبة من خللها. 

وثاني��ا: تعزي��ز القراءة الرتفيهية، حيث دفعني لذلك �س��غف اأبنائي بعامل اخليول 

والفرو�س��ية، وبعد بحث طويل مل اأح�سل على اأية كتب معرفية عن اخليول وتكون 

منا�س��بة لأعمارهم، فاإما كان املحتوى جيد ولكن اللغة غري منا�س��بة للأطفال، اأو 

ر�سوماتها تكون جميلة ولكن حمتواها ومعلوماتها �سطحية جدا. 

ل��ذا ق��ررت اأن اأق��وم بتاألي��ف �سل�س��لة كت��ب ح��ول اخليل جتم��ع  املحت��وى وال�سور 

اجلي��دة، اأي العوام��ل اللي جتذب الطفل لختيار كتاب للقراءة، منها الر�س��ومات 

املو�سحة وال�سرد ون�سو�ص معرفية تعليمية.

كيف تعمق �صغفك بكل ما يتعلق باخليل؟

عندما دخلت جتربة التدري���ص املنزيل، نقلتني ر�س��التي اإىل العديد من املجالت 

و�سفح��ات املنتدي��ات التي من خللها تعرفت فيها على فل�س��فة التعلم مب�س��اعدة 

اإلهام امل�صكرية وعالقة ع�صق مع اخليل

تفاعل الأطفال مع ق�ص�صها

حبها للفرو�شية اأدخلها عالم الكتابة ومجال التنمية الب�شرية

اإلهام الم�شكرية:
ق�ش�شي تبرز عمـق العالقـة بيــن الإن�شـــان 
والخيــل والمهـارات الحياتيــة والقياديـــة 

المكت�شبـة مـن خاللهــا
التقتها- فاطمة الإ�صماعيلية

ال�ش��غف اأن تتبع ما حتب لت�ش��عر بال�ش��عادة يف كل عمل تقوم به، ال�ش��غف اأن تبدع يف الطريق الذي اخرتته وت�ش��ق ذلك الطريق بكل 

اإتق��ان لتفي��د نف�ش��ك وتن��ر ال�ش��تفادة عل��ى الآخري��ن، والي��وم وقفتن��ا مع اإلهام بنت نا�شر بنت �ش��لطان امل�ش��كرية الت��ي ترجمت هذا 

الأم��ر، بحبه��ا لع��امل اخلي��ل ودخوله��ا ع��امل الكتاب��ة يدفعه��ا ال�ش��غف وال��ذي اأو�شله��ا لأول �ش��لم نح��و الح��رتاف، وجعله��ا توؤمن اأن 

الطريق مهما كان طويال لكنها �شت�شل. 
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ال�ص��خ�صي  النم��و  لتعزي��ز  ي�ص��تخدم  من��وذج  وه��و  اخلي��ول، 

واجلماعي من خالل متارين التعلم التجريبي. 

و اخلي��ول كائن��ات ح�صا�ص��ة للغاي��ة لبيئته��ا وتتفاع��ل م��ع لغ��ة 

اجل�ص��د والعواط��ف، ولديها الذكاء والقدرة عل��ى قراءة النوايا 

احلقيقي��ة لالآخر. ب�ص��بب هذه اخلا�صية املذهل��ة، فهي تتفاعل 

معن��ا م��ن منطل��ق احتم��االت ت�صرفاتن��ا ح�ص��ب الر�ص��الة التي 

نعر�صها والطاقة التي نردد �صداها، وبذلك فهي تقدم قراءات 

وانعكا�صات من وحي املالحظة ولي�س من وحي اخليال اأو نتيجة 

انفعاالت اعتباطية. 

و يف هذا االإطار �صعيت الكت�صاب مهارات جديدة تربط اخليول 

باملج��ال التعليم��ي »و خا�ص��ة القراءة« ب�صفتي اأول مر�ص��دة يف 

ال�ص��رق االأو�ص��ط يف جم��ال تعزي��ز مهارات الق��راءة من خالل 

اأن�ص��طة تفاعلي��ة ومو�صوعي��ة م��ع اخليل، وه��ي فل�ص��فة تعليمية 

معرتفة ومعتمدة من قبل اإحدى اأكرب املنظمات واملعيار العاملية 

لتطوير الذات مب�صاعدة اخليل.

6 كتب
حدثينــا عــن �سل�ســة الكتــب تلــك؟ واأي فئــة مــن 

الأطفال ت�ستهدف حتديدا؟

هي جتربة تعليمية حتث على تعليم االأطفال من خالل اخليول. 

حي��ث ي�صتك�ص��ف  امله��ر »بلي��ز« ومالك��ه »عم��ر«، ع��امل اخلي��ول 

الرائ��ع. واملراح��ل االأ�صا�ص��ية من��ذ رعاي��ة اخلي��ل اإىل اأ�ص��اليب 

رك��وب اخلي��ال، والقي��ادة، وامله��ارات احلياتية. هذه ال�صل�ص��لة 

الت��ي تتك��ون من 6 كت��ب، متكن االأطفال من ا�صتك�ص��اف حقائق 

واأف��كار جدي��دة ح��ول اخلي��ول، وت�ص��لط ال�ص��وء عل��ى القيم��ة 

والتاأثري االإيجابي لعالقة االإن�صان باخليل.

وت�ص��تهدف االأطف��ال م��ن عم��ر 4- 11 �ص��نة، فل��كل فئ��ة هناك 

معلوم��ة اأو فك��رة جدي��دة مبا يتنا�ص��ب مع اأعماره��م، وقد يجد 

البع�س اأنها ت�ص��تهدف فئة اأو�صع، فقد انده�صت اأنه بعد طباعة 

الكت��ب ون�ص��رها، اأن ال�صل�ص��لة ا�ص��تهوت فئ��ات عمري��ة اأك��رب، 

فالكب��ار جذبته��م املعلوم��ات، واالأطف��ال االأ�صغر �ص��نا جذبتهم 

الر�ص��ومات، واأ�صبحت كتب لالأ�ص��رة باأكمله��ا. والكتب متوفرة 

حاليا باللغة االجنليزية والفرن�ص��ية وقريبا باللغة العربية ذلك 

لتعم اال�صتفادة. 

مــا هــي ن�سيحتــك للآبــاء والأمهــات فيمــا يتعلق 

بتقوية مهارات الأطفال يف كل ما يتعلق باخليول؟

تت�ص��ف اخلي��ل بحوا�ص��ها الفري��دة والت��ي متيزه��ا ع��ن بقي��ة 

اأن  حي��ث  ل�صاحبه��ا،  وم��راآة  معل��م  فاخلي��ل  احليوان��ات، 

اأفعاله��ا و�ص��لوكها تعك���س �صاحبها، وقد يعتربه��ا تغذية راجعة 

ل�صخ�صيته، وبناء على ذلك يركز على تطوير ذاته.

 لذل��ك اأن�ص��ح كل ويل اأمر اأن يوفر املج��ال الأبنائهم لالحتكاك 

باخلي��ل، �ص��واء كانت بالرك��وب عليها اأو عل��ى االأر�س، حيث اأن 

��رْيُ اإِىَل َي��ْوِم اْلِقَياَم��ِة« هك��ذا  يَه��ا اخْلَ ْي��ُل َمْعُق��وٌد يف نَوا�صِ »اخْلَ

و�صف النبي حممد �صلى اهلل عليه و�ص��لم ا�صتدامة بركة اخليل 

وعالقتها مع الزمن.

و تاريخي��ًا، لعب��ت اخلي��ول العربي��ة دوًرا حمورًي��ا يف احل��رب 

وال�ص��الم وحرك��ة النق��ل والتنق��ل و بن��اء عالق��ات ال�صداق��ة 

والتع��اون ب��ن الب�ص��ر. وحت��ى اليوم، و بربك��ة �ص��ماتها الفريدة 

م��ن جمالها وقدرته��ا على التحمل فهي ال تزال واحدة من اأكرث 

�صالالت اخليول قيمة يف العامل.

كما اهتّم العرب وامل�صلمون منذ القدم، باخليل وبرتبيتها، حتى 

نا على تعليم اأبنائنا  اأّن ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- ح�صّ

رك��وب اخليل عندما ق��ال »علموا اأوالدكم ال�ص��باحة، والرماية، 

وركوب اخليل«.  

املوقع الإلكرتوين
كيف ميكن احل�ســول على جمموعتك؟ وهل قمتي 

بعمل م�ساركات خارجية للرتويج لها؟

حاليا من خالل املوقع االإلكرتوين

�ص��يتم  وقريب��ا   www.ilhaamalmaskery.com  

حتدي��د جمموع��ة م��ن املح��الت واملكتب��ات التي �ص��تعر�س فيها 

هذه ال�صل�صلة.

ختامــا.. مــا طموحــك م�ســتقبل يف هــذا اجلانب 

الهام؟

يف �ص��ياق التنمية الب�صرية ب�صقيه »ال�صخ�صي واملهني« وتطوير 

التعلي��م االأكادمي��ي، فاإين اأتطل��ع اإىل امل�ص��اركة الفعالة وتقدمي 

املزيد من خ��الل تناويل للفر�س املختلفة واملتاحة يف املنطقة، 

واال�ص��تمرار يف تطوير م�ص��اهداتي ال�صتك�صاف املزيد من عمق 

العالقة بن االإن�ص��ان واخليل وا�ص��تخال�س ما ميكن اال�ص��تفادة 

منها. 

اأم��ا بالن�ص��بة ل�صل�ص��لة كت��اب اخلي��ل بع��دة لغاته��ا االجنليزي��ة 

والعربية والفرن�ص��ية، فاأمتنى اأن تعم اال�ص��تفادة منها كم�صدر 

تعليمي يف املدار�س واملراكز حمليا ودوليا.

�سل�سلة كتاب اخليل

جانب من م�ساركتها يف �سوق ال�سبت باملوج

ال�سل�سلــــــــة متوفـــــــــرة حاليــــــــــا 

بالإجنليزيــة والفرن�ســية وقريبا 

بالعربيــة واأمتنى اأن ت�سبح م�سدرا 

تعليميا يف املدار�س

اأطفالها تعلموا الفرو�سية اأي�سا
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يعت��ر رك��وب �لدر�جة و�حد� من �لريا�شات �ملنت�ش��رة �إىل 

حد كبري ملا لها من فو�ئد كبرية للإن�شان، فهي ت�شاعد يف 

حرق �ل�شعر�ت �حلر�رية و�لتخّل�ص من �لدهون �ملرت�شبة 

وقدرت��ه  �جل�ش��م  لياق��ة  رف��ع  �إىل  بالإ�شاف��ة  �جل�ش��م،  يف 

وتنظي��م  �لدموي��ة  و�لأوعي��ة  �لقل��ب  وتن�ش��يط  �لع�شلي��ة 

عم��ل �جله��از �لتنف�ش��ي، كم��ا �أن رك��وب �لدر�ج��ة �لهو�ئي��ة 

ب�شكل متكّرر ي�شاعد على حت�شني �ملز�ج و�لنف�شية وجتّنب 

�لإ�شاب��ة بح��الت �ل�شي��ق، و�لتوت��ر �لنف�ش��ي، و�لكتئ��اب، 

حي��ث تعم��ل �لدر�ج��ة عل��ى رف��ع مع��دلت تدّف��ق وو�ش��ول 

�ل��دم �إىل �لدم��اغ، بالإ�شاف��ة �إىل حتفي��ز �لدم��اغ على �شخ 

�ملزي��د م��ن �لندروفين��ات و�لت��ي ت�ش��هم يف ع��ودة �ل�شغط 

�إىل م�شتوياته �لطبيعة يف حال �رتفاعه.

 ويف ه��ذ� �جلان��ب �لتقينا ب�ش��عيد �حل�شرمي �شاحب م�ش��روع 

�لعام��ر�ت،  بولي��ة  �لعام��ة  �حلديق��ة  مم�ش��ى  يف  �لدر�ج��ات 

م��ن  �أت��ت  �لفك��رة  �مل�ش��روع:  فك��رة  بد�ي��ة  ع��ن  يق��ول  و�ل��ذي 

�لفك��رة  ور�ش��خت  �ل��دول،  �إح��دى  يف  له��ا  م�ش��اهدته  خ��لل 

�لب��لد،  �لعام��ة يف  �إح��دى �حلد�ئ��ق  يف ذهن��ي لتطبيقه��ا يف 

وتقدمت بطلبي �إىل �جلهات �ملخت�شة ببلدية م�ش��قط وح�شب 

�لإجر�ء�ت �ملتبعة لديها حيث كانت د�عمة لها.

وع��ن �ختي��اره للم�ش��روع عل��ى مم�ش��ى ولي��ة �لعام��ر�ت �أو�ش��ح 

�أماك��ن  بتخ�شي���ص  م�ش��قط  بلدي��ة  �ش��رعت  عندم��ا  قائ��ل: 

و�لدر�ج��ات  �مل�ش��ي  ب�ش��قيها  �لريا�ش��ة،  ملمار�ش��ة  خم�ش�ش��ة 

�لهو�ئية خا�شة يف ولية �لعامر�ت، قمت باختيار هذ� �ملم�شى 

لكون��ه خم�ش�شا ملثل هذه �مل�ش��اريع، كذل��ك ملوقعه �لذي ميتاز 

ب��ه، و�لكثاف��ة �ل�ش��كانية �لت��ي حتي��ط به، حيث ميكن �أن ي�ش��هم 

يف تن�ش��يط مرتادي �ملم�ش��ى، ولت�ش��جيع �جلميع على ممار�ش��ة 

يوم��ي  ب�ش��كل  قائ��م  �مل�ش��روع  مو�شح��ا:  وي�شي��ف  �لريا�ش��ة. 

م��ن �ل�ش��اعة �لر�بع��ة ع�ش��ر� وحت��ى منت�ش��ف �للي��ل مبم�ش��ى 

�حلديقة.

الكهرباء وثالجة املاء والنرتلوك

�أما عن �ل�شعوبات �لتي و�جهته بالبد�ية، في�شري �حل�شرمي: 

�لدر�ج��ات  حلف��ظ  غرف��ة  وج��ود  ع��دم  ه��و  �ل�شعوب��ات  م��ن 

باحلديق��ة، ولك��ن كان لبلدية م�ش��قط �لدور �لبارز يف ت�ش��هيل 

كاف��ة �لعقب��ات، حي��ث مت �لتف��اق عل��ى ت�شمي��م مع��ني ينا�ش��ب 

�ملوق��ع. كم��ا �أن هن��اك �شعوب��ة �أخ��رى تو�جهن��ي، وه��ي ع��دم 

تهيئة �ملمر �لذي يربط غرفة حفظ �لدر�جات باملم�شى، حيث 

ي�شب��ح �مل��كان طينيا بع��د هطول �لأمطار، وهن��ا �أطالب بو�شع 

�نرتلوك لت�شهيل نقل �لدر�جات.

�لطاق��ة  عل��ى  �عتم��د  حي��ث  �لكهرب��اء،  وج��ود  ع��دم  وكذل��ك 

�ل�شم�ش��ية لت�ش��غيل �لدر�جات، ويف حالة تكون �لأجو�ء غائمة 

فاإن��ه ل توج��د لدي �إنارة كافية لت�ش��غيل �لدر�جات، لذ� �أمتنى 

من �جلهات �ملخت�شة تو�شيل �شلك كهربائي ل�شحن �لدر�جات 

عندم��ا تك��ون �لأج��و�ء غائم��ة، وكذل��ك �أمتن��ى �ملو�فق��ة عل��ى 

بي��ع �مل��اء، حي��ث �مل�ش��تفيدون يطالب��ون بوج��ود م��اء، لأن قيادة 

�لدر�جات تكون مرهقة وي�شعرون بالعط�ص. 

و�أما عن �ملكان يقول �حل�شرمي: �إن �ملكان منا�ش��ب جد� نظر�ً 

ملوقعه �جلغر�يف ووجوده يف منطقة بها عدد �شكان كبري. 

�لدر�ج��ات  با�ش��تئجار  �خلا�ش��ة  �لأ�ش��عار  لقيم��ة  وبالن�ش��بة 

�لهو�ئي��ة فاإن �لأ�ش��عار منا�ش��بة جد�، وقد و�شعتها بعد در��ش��ة 

لتنا�شب خمتلف �ل�شر�ئح، و�لكل ي�شيد بها ويتقبلها.

تطوير امل�شروع

وع��ن خطط��ه �مل�ش��تقبلية لتطوير �مل�ش��روع يق��ول �حل�شرمي: 

نعم هناك خطة لتطوير �مل�ش��روع، و�أحاول جلب �أنو�ع متعددة 

من �لدر�جات �لتي تعطي �نطباعا �إيجابيا يف نفو�ص �جلميع، 

و�أطم��ح ب��اأن ت�ش��مح يل بلدي��ة م�ش��قط بفت��ح �أف��رع �أخ��رى يف 

بع���ص �حلد�ئ��ق �لعام��ة لت�ش��هل عل��ى �جلمي��ع �حل�ش��ول عل��ى 

�خلدمة �ملقدمة. 

وختاما �أتقدم بال�شكر �إىل جريدة عمان وبالأخ�ص ملحق مر�يا 

�ل��ذي دوم��ا يق��ف وقفة طيب��ة بجانب �ملو�طن عل��ى هذ� �لوطن 

�لغايل.

على مم�شى حديقة العامرات 

�شعيد احل�شرمي ينفذ م�شروعه لتاأجري 

الدراجات با�شتخدام الطاقة ال�شم�شيـة

كتب- طالب بن حبيب الوهيبي

اأطمـــح اإىل اأن ت�شمـــح لـــــي

بلديــة م�شقـط بفتـح اأفـرع 

للم�شروع يف حدائق اأخرى

�شعيد احل�شرمي
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معذرة �سقراط
ال ميكن��ك اأن تكت��ب ع��ن اجلم��ال واحل��ب ، ه��ذان املفهوم��ان 

اللذان �ص��غال االإن�ص��ان باأبعادهما حتى غرق فيهما، وو�صفهما 

حينا ونقدهما حينا اآخر، اإال وت�صعر اأنك متورط ب�صكل عميق 

يف ذات��ك وكاأن��ك تكت�ص��فهما م��ن خ��الل تفاع��ل حوا�ص��ك م��ع 

التبا�س املفهومني.

من جهة اأخرى اجتهد الفال�صفة يف حتديد مفهومي اجلمال 

واحل��ب، يف مو�ص��وع اجلم��ال جن��د �ص��قراط مث��ال ي��رى: »اأن 

اجلم��ال ه��و جمال هادف، اإذ اأن اجلم��ال هو ما يحقق النفع اأو 

الفائ��دة اأو الغاي��ة االأخالقي��ة العليا«. لكن �ص��قراط ال ي�ص��قط 

يف ف��خ ال�ص��كل امللمو���س ح�ص��يا وال��ذي تاأثر به �ص��عراء وفنانني 

عا�ص��روه ق��در تركي��زه عل��ى جم��ال النف���س واخلل��ق الفا�ص��ل، 

ويب��دو ذل��ك يف �ص��وؤاله ال�ص��هري الذي �ص��كك في��ه اأن ال يتوافق 

جم��ال ال�ص��كل م��ع جم��ال النف���س: »اأميك��ن اأال ينط��وي ه��ذا 

اجلم��ال ال�ص��احر عل��ى نف���س تنا�ص��به جم��ااًل وخ��ريا؟«، اأم��ا يف 

مو�صوع احلب يقول: »يجب اأن نعّرف طبيعة وقوة احلب واأن 

نرى اإن كان احلب يجلب فائدة اأم �صرراً«.

�ص��قراط يري��د م��ن املفهوم��ني اأن يرتقي��ا مل��ا ه��و خ��ري مطل��ق 

لالإن�ص��ان، ال يري��د ال�صرر، لذلك تو�ص��ل اإىل اأن الالعقالنية 

باحل��ب هدام��ة وق��د جتعل االإن�ص��ان ي�ص��قط يف اأغوار �ص��هواته 

�ص��د  ويحركهم��ا  باحلبيب��ني  ي�ص��تبد  ق��د  اأن��اين  احل��ب  الأن 

م�صاحلهما.

ماأدب��ة  األقاه��ا يف  الت��ي  باخلطب��ة  اأري�ص��توفان  ال�ص��اعر  جن��د 

كان��ت  والت��ي  وال�ص��عر  الف��ن  اأه��ل  جمع��ت  والت��ي  اأفالط��ون 

االأكرث �ص��اعرية ورومان�ص��ية بني اخلطب التي تالها ال�صعراء 

والفال�ص��فة، يقول حماوال االإجابة عن �ص��وؤال: من اأين جاءت 

حاجتن��ا اإىل االآخ��ر؟ »مل نك��ن دائم��ا يف هيئتن��ا احلالي��ة؛ ففي 

ق��دمي الزم��ن، كان الب�ص��ر ميتلكون راأ�ص��ني، واأرب��ع اأذرع، واأربع 

عف قوة اأي منا االآن. خائفا من قوتهم ومتردهم،  �صيقان، و�صِ

اأم�ص��ك زيو���س �ص��يفه وه��وى عل��ى اأج�ص��ادهم قا�ص��ما كال منها 

اإىل ن�صف��ني. ومن��ذ تل��ك اللحظ��ة، ُكَتب على كل منا اأن يعي���س 

معذبا اإىل االأبد بحنني ال �صفاء منه لن�صفه االآخر«.

هو يرى اأن هذا االأمر ترك اأرواحا واأج�ص��ادا مق�ص��ومة وتائهة 

تبح��ث ع��ن الكم��ال برغب��ة ملتهب��ة وعاطف��ة متق��دة بحثا عن 

االكتمال، الأن كل طرف يبحث عن االآخر ليعي�صا وينموا معا، 

م��ن هن��ا ال جند تف�ص��ريا ملاذا يقع �ص��ابا و�ص��يما بح��ب فتاة اقل 

من��ه جم��اال اأو العك���س �صحيح��ا لذا ت�ص��قط املعاي��ري، وتنت�صر 

املعج��زة الع�ص��قية الت��ي خ��اف منه��ا العق��الء وح��ذروا م��ن اأن 

القلب اأعمى والروح قد تتوه واجل�ص��د قد ي�ص��قط يف الرغبات 

امللتب�صة.

تعرثات الهوى واجلمال و�ص��قوط العقل اأمام �ص��حرهما قد ال 

ينجو منهما اأحد، فاجلميع تقريبا لديهم جتارب غري ناجحة 

حاول��وا  الأنه��م  ه��ذا،  م��ن  ب��راء  الفال�ص��فة  وطبع��ا  ومعق��دة، 

واجته��دوا وفك��روا وحلل��وا وكتب��وا روؤيته��م، وم��ع ه��ذا العن��اد 

يف رغب��ة كل ف��رد بروؤي��ة ه��ذا الع��امل من زاويت��ه والتفاعل مع 

مفاهيم��ه اخلا�صة التي حتدد وعيه ملفهومي اجلمال واحلب. 

فك��رة اأن جتربة كل اإن�ص��ان هي فري��دة وخا�صة وخمتلفة فكرة 

غري علمية، بل فكرة عاطفية بحتة، الأن العلم قادر على و�صع 

ت�ص��ور يق��رب م��ن الواق��ع نتيج��ة البح��ث بالتج��ارب املماثل��ة 

ولكن اجلميع ينت�صر لذاته.

معذرة �ص��قراط فاأين ان��ت اليوم من مفهومي اجلمال واحلب 

يخ�صع��ان  وبات��ا  واالإعالن��ات  املزاي��دات  ع��امل  دخ��ال  اللذي��ن 

ل�ص��روط ت�ص��ويقية؟ اجلم��ال الي��وم مل يع��د مطلق��ا ب��ل اأ�صبح 

جزئي��ا وخمادع��ا وا�صطناعي��ا، وه��ذا لي���س يف �ص��كل االإن�ص��ان 

وحميطه وذوقه فقط بل بكل ما يرتبط بوجوده.

تختل��ف النظري��ات ع��ن الواق��ع املعا���س، ب��ل ق��د جنده��ا متت��از 

اجلم��ال  االإن�ص��انية  بالثنائي��ة  االأم��ر  يتعل��ق  ح��ني  بالغراب��ة 

واحل��ب، وق��د عج��ز الكثريون عن اإيجاد مفه��وم ثابت، لكن ما 

هو موؤكد اأن احلب ال ي�صرط اجلمال.
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من��ذ تكوي��ن االإن�ص��ان جنين��ا يف رح��م اأم��ه وه��و يحم��ل كينون��ة 

خا�ص��ة ب��ه متام��ا كاخت��الف الب�صم��ات وال�ص��وت وال�ص��كل، ث��م 

يتاأثر نوعا ما مبحيطه الذي يكت�صب منه املهارات، ومن بع�س 

الت�صرفات املفر�س اأن يعمل بها االإن�صان هو االعتذار، خا�صة 

اإذا كان خمطئ��ا، لك��ن البع���س يرف���س ه��ذا الت�ص��رف ويعتربه 

�صعفا. يف ا�صتطالعنا مع البع�س اكت�صفنا ما يلي:

يف حوارن��ا م��ع عب��د احلمي��د الهنائ��ي )طال��ب جامع��ي( اأجاب: 

يعتق��د كث��ريون اأن االعت��ذار نقط��ة �صع��ف ال يج��ب اإظهاره��ا، 

كونها دليل انك�صار وهزمية ال تليق بهم، ومن هذا املنطلق فاإن 

اأ�ص��د املكابري��ن الراف�ص��ني لالعت��ذار ه��م م��ن الذي��ن ي�صنفون 

اأنف�ص��هم كطبق��ة مثالي��ة ال تخطئ، واإن اأخطاأت فهي �ص��امية ال 

تعتذر ملن هم دونها مرتبة، ويف هذا �صيء من �صفات ال�صيطان 

اأال وهو الِكرَب.

فاالعت��ذار لي���س دلي��ل �صع��ف اأو ف�ص��ل، ك��ي نخج��ل من��ه، يكف��ي 

اأن نعل��م اأن جم��رد االعت��ذار ه��و اع��راف باخلط��اأ ورج��وع عنه، 

وبالت��ايل ف��اإن ترجم��ة ه��ذا ال�ص��عور اإىل فع��ل ح�ص��ي ملمو���س، 

يحت��اج اإىل ق��وة حمرك��ة جت��رب النف���س عل��ى الن��زول اإىل احل��ق 

�صف��ة  مل��ك  م��ن  عن��د  اإال  يك��ون  ال  وه��ذا  ذاته��ا،  وحما�ص��بة 

ال�ص��جاعة. ف��اإذا كن��ت م��ن الذي��ن َيّج��رُبون االإ�ص��اءة باالعت��ذار 

فاعلم اأنك �صجاع.

وتتح��دث �صفي��ة البلو�ص��ية )مدر�ص��ة( بقوله��ا: االعت��ذار لي���س 

كلم��ة تق��ال يف زحم��ة احلدي��ث وتربي��ر اخلط��اأ، اأو البح��ث ع��ن 

خم��رج م��ن الورط��ة الت��ي �ص��ببها �ص��لوك م��ا خاط��ئ، االعت��ذار 

يعن��ي االقتن��اع الت��ام باأن هن��اك خطاأ ينبغ��ي ت�صحيحه، وهو ما 

اأوج��ب االعت��ذار، وبالت��ايل ف��اإن ن��وع االعت��ذار الب��د واأن يقرن 

بن��وع اخلط��اأ وحجمه. اأن نخطئ فنعتذر ال يعني اأننا اأ�ص��خا�س 

�ص��يئون، ب��ل جي��دون الأنن��ا نح��اول اإ�ص��الح اأخطائنا، فلي���س من 

ب�صر مع�صوم عن اخلطاأ بعد الر�صل.

واأح��اول دوم��ا تعلي��م اأبنائ��ي وطالبات��ي اأهمية االعت��ذار، واأحب 

اأن اأق��ول هن��ا اأننا ك�ص��عب عماين ب�ص��كل عام نعت��ذر اإذا �صدر عنا 

خطاأ، فقلة قليلة منا ال تعرف باالعتذار. واالعتذار ال�صحيح 

له �ص��روط البد من توفرها، واأهمها: �صرعة املبادرة باالعتذار، 

وع��دم حماول��ة تربي��ر اخلط��اأ، وال�ص��دق يف االعت��ذار، وع��دم 

التع��ايل اأو التالع��ب بالكلم��ات، اإىل جانب اأهمية اختيار الوقت 

والط��رق املنا�ص��بة، فق��د تك��ون ني��ة البع���س باالعت��ذار �صادق��ة، 

لكن طريقة اعتذارهم رمبا تزيد االأمر �صوءا، فتتفاقم امل�صكلة 

ب��دل حله��ا، ومرد هذا االأم��ر اجلهل بثقافة االعتذار وال�ص��لوك 

ال��ذي ينبغ��ي اتباعه، فاالعتذار هدي��ة تعرب عن تقديرنا وحبنا 

اخلط��اأ  ع��ن  اأوال  فاعت��ذر  بحقه��م.  اأخطاأن��ا  مل��ن  احرامن��ا  اأو 

وب�ص��كل وا�صح و�صريح ال لب���س فيه، ثم ناق���س وبرر وو�صح يف 

حال دعت ال�صرورة لذلك. 

ف�ضيلة
هالل البو�ص��عيدي )مدر���س لغة عربية( اأجاب: اخلطاأ مع اهلل 

عز وجل هو اأعظم االأخطاء حيث يقابله ا�صتغفار وتوبة ن�صوح، 

وه��و اأ�ص��مى مرات��ب االعت��ذار، والتوب��ة هنا اأ�ص��ف ون��دم مقرون 

بتعه��د عل��ى ع��دم الرج��وع له��ذا اخلط��اأ جم��ددا، لك��ن االإن�ص��ان 

بطبع��ه جمب��ول عل��ى اخلطاأ، فنجده يع��ود اإىل مع�صية اخلالق 

ب�ص��كل اأو باآخ��ر، فيذن��ب ويت��وب ث��م يذنب ويت��وب، وال يزال اهلل 

يغف��ر ويقب��ل توب��ة العب��د م��ا مل يغرغ��ر. فيقول اهلل ع��ز وجل: 

�ْص��َرُفوا َعلَ��ى اأَْنُف�ِص��ِهْم ال َتْقَنُط��وا ِم��ْن  ِذي��َن اأَ )ُق��ْل َي��ا ِعَب��اِدَي الَّ

ِحيُم(.  ُنوَب َجِميعاً اإِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َ َيْغِفُر الذُّ ِ اإِنَّ اهللَّ َرْحَمِة اهللَّ

التواب��ون(  اآدم خط��اء، وخ��ري اخلّطائ��ني  اب��ن  الزم��ر:3. )كل 

حديث. 

فاالع��راف باخلط��اأ ف�صيل��ة، واالعت��ذار عن��ه ف�صيل��ة اأخ��رى، 

كالهم��ا ف�صيلت��ان تع��ززان احلفاظ على رواب��ط االألفة واملحبة 

بني الب�صر، وهما يف نف�س الوقت و�صائل متنعنا من فقدان من 

نح��ب. ويعتق��د البع�س اأن من الب�ص��ر من ال ي�ص��تحق االعتذار، 

يف ح��ني اأن البع���س االآخر ال يردد باالعتذار ل�ص��خ�س غريب، 

لكنه يجنب عن االعتذار لقريب اأو �صديق، وهذا تناق�س �صارخ 

م��رده الأح��د اأمري��ن: اإم��ا ا�ص��تعالء وتك��رب، اأو اأن��ه يتوق��ع م��ن 

الطرف االآخر اأن يتفهم املوقف وي�صاحمه ب�صكل اآيل؟ 

�ص��عدية البلو�ص��ية )رب��ة بي��ت( ت�صحك قائلة: لن نخ�ص��ر �ص��يئا 

ح��ني نعت��ذر، لكن عندي ابن، اهلل يهدي��ه يرف�س اأن يعتذر منذ 

طفولته، وعنيد ب�ص��كل اأخاف عليه من خ�ص��ارة من حوله، لكني 

لن اأقطع االأمل يف اأن يت�صرف جيدا، واأن يعتذر باأ�صلوب جديد 

بعيدا عن الكلمات، كاأن ي�صري هدية يقدمها ملن اأخطاأ بحقه.

اأنواع العتذار
حممد ال�ص��يابي )تخ�ص�س علم نف���س( اأجاب: االعتذار بح�صب 

�ص��كلي:  اعت��ذار  متع��ددة،  اأن��واع  ل��ه  االأ�ص��خا�س،  �ص��يكولوجية 

غالب��اً م��ا يكون رفعاً للعتب، لكنه بالعموم غري �صادق. واعتذار 

جمامل��ة: ويه��دف ملجامل��ة �ص��خ�س م��ا ع��ن خطاأ ب�ص��يط قد ال 

ي�ص��تدعي االعت��ذار ورمب��ا يك��ون بهدف لف��ت االنتب��اه. واعتذار 

�ص��ريع: غالب��اً م��ا يت��م تقدمي��ه فور ح��دوث اخلطاأ، ال��ذي رمبا 

يك��ون عار�ص��اً اأو نتيج��ة �ص��وء فه��م، و�ص��رعة االعت��ذار ال تعن��ي 

اأن��ه رفع��اً للعت��ب. وكذلك اعتذار جمادلة: ه��و اعتذار ي�صاحبه 

يك��ون  ورمب��ا  لتربي��ره،  وي�ص��عى  باخلط��اأ،  يع��رف  ال  ج��دال 

اعراف��ا جزئي��اً باخلط��اأ اأو رفع��اً للعت��ب. واعتذار املك��ره: يكون 

بناء على خ�ص��ية من �ص��لطة اأو ق�صاء اأو اأ�ص��خا�س ذوي نفوذ، اأو 

جتنب��اً خل�ص��ارة �ص��خ�س م��ا اأو تاليف عقوبة. اإ�صاف��ة اإىل اعتذار 

�صري��ح: ه��و االعت��ذار الوا�ص��ح الذي ال لب���س في��ه، والناجت عن 

قناع��ة املعت��ذر بخطئه و�ص��عيه الإ�صالحه، ويركز على ك�ص��ب ود 

randanw@hotmail.comاالآخر.

�ضفة ال�ضجعان ولي�س ال�ضعفاء

االعتذار.. ثقافة ال يجيدها الكل

كتبت- رحاب الهندي
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تتي��ح كو�س��تاريكا لل�س��ياح فر�س��ة رائع��ة لال�س��تمتاع بالغاب��ات 

اال�س��توائية املط��رة يف منطقة تورتوجويرو الواقعة يف �س��مال 

�سرق البالد.

وتق��ع منطق��ة تورتوجوي��رو على �س��احل البحر الكاريب��ي، ويبلغ 

ع��دد �س��كانها ح��وايل 600 ن�س��مة، ويوج��د به��ا بع���ض املطاعم 

واملقاه��ي واملتاج��ر واأماك��ن االإقام��ة بجمي��ع اأنواعه��ا، وخا�سة 

مرا�س��ي قوارب التاك�س��ي، التي بدونها ال ميك��ن التنقل يف دلتا 

النهر، وميكن لل�س��ياح ا�س��تئجار القوارب حتى وقت متاأخر من 

امل�س��اء، واالنط��الق يف نزه��ة يف ف��روع النه��ر اجلانبي��ة نظر 

دوالرين لل�سخ�ض.

وبح�س��ب م��ا ج��اء بوكالة االأنب��اء االأملاني��ة )د ب اأ( ف��اإن هناك 

العدي��د من ال�س��ركات ال�س��ياحية، التي تق��وم بتنظيم اجلوالت 

يف املنطقة اال�ستوائية النائية، على الرغم من اأن الو�سول اإىل 

املحمية الطبيعية ال يزال �سعبا؛ حيث ي�سل ال�سياح اإىل منطقة 

بافونا بوا�س��طة ال�س��يارات، وبعد ذلك يحمل ال�س��ياح حقائبهم 

ويبح��رون مل��دة 90 دقيق��ة يف الق��وارب ال�سغ��رة ع��ر االأنهار 

حت��ى ي�سل��وا اإىل املحمية الطبيعية، وعل��ى �سفاف النهر توجد 

العدي��د م��ن الفن��ادق ال�سغ��رة واأماك��ن االإقامة وبها مرا�س��ي 

خا�سة بها.

وتبداأ اجلولة ال�س��ياحية بعد �س��روق ال�سم�ض بقليل عندما تبحر 

الق��وارب يف اخللي��ج اجلانب��ي يف تورتوجوي��رو ع��ر الغاب��ات 

اال�س��توائية املط��رة، وت�سطف االأ�س��جار عل��ى ال�سفتني وتغرد 

الطيور باأ�سواتها العذبة.

واأ�س��ارت املر�سدة ال�س��ياحية باربرا هارتوجن اإىل قمم االأ�سجار 

وقال��ت هام�س��ة: “اأ�س��تطيع اأن اأ�س��م رائح��ة الق��رود، اأتوقع اأن 

يكون��وا يف م��كان م��ا هن��ا”. وبالفع��ل ظه��ر اثن��ان م��ن القرود 

بعد املنحنى التايل على االأ�س��جار فوق روؤو���ض ال�سياح مبا�سرة، 

على �س��بيل الرتحيب بهم يف حممي��ة تورتوجويرو الطبيعية يف 

كو�ستكاريكا.

مناظر خالبة

وينعم ال�سياح يف املحمية الطبيعية على �ساحل البحر الكاريبي 

مبناظ��ر طبيعي��ة خالبة من احلي��اة النباتي��ة واحليوانية؛ حيث 

ي�سم امل�سهد الفريد من نوعه العديد من ال�سفادع والببغاوات، 

الت��ي ت�س��دح ب�سوت عاٍل وتطر فوق قمم االأ�س��جار، كما تقفز 

قرود الكابوت�سات بني فروع االأ�سجار، ويف املياه ت�سبح متا�سيح 

الكامي��ان اال�س��توائية يف �سم��ت، وتخ��رج عل��ى ال�س��اطئ ب��ني 

احلني واالآخر لكي تغفو قليال.

واأو�سح��ت املر�س��دة ال�س��ياحية اأن ه��ذه املنطقة تزخ��ر بتوليفة 

رائع��ة ت�س��م املياه والغابات وال�س��واطئ وال�س��الحف، وال توجد 

هن��ا اأي��ة �س��يارات، ولكن يت��م الو�س��ول اإىل املنطق��ة عن طريق 

القوارب، وقد جعل هذه الهدوء من حممية تورتوجويرو منطقة 

فريدة من نوعها.

�سالحف بحرية

وتع��د ال�س��الحف البحري��ة م��ن اأهم عوام��ل اجلذب ال�س��ياحي 

يف املحمي��ة الطبيعي��ة، التي مت اإن�س��اوؤها يف 1975، وتقوم هذه 

ال�س��الحف بدفن بي�سها يف الرمال على طول ال�ساحل ال�سيق، 

اأف�س��ل وقت مل�س��اهدة ه��ذه املعج��زة الطبيعية خ��الل الليل يف 

الف��رتة من يوليو وحتى اأكتوبر، وخالل هذه الفرتة تكون اأماكن 

االإقام��ة حمج��وزة بالكامل، كما ي�سل �س��عر املبيت يف الفنادق 

اإىل اأعلى م�ستوى له.

وعل��ى الرغ��م من الرتوي��ج لل�س��الحف البحري��ة يف الكثر من 

املن�س��ورات ال�س��ياحية، اإال اأن الغاب��ات املطرة تع��د هي النجم 

احلقيق��ي ملحمي��ة تورتوجوي��رو الطبيعي��ة، غ��ر اأن ه��ذه اجلنة 

الطبيعية معر�سة للخطر.

واأ�س��ارت املر�س��دة ال�سياحية اإىل تزايد امل�س��اكل مع ال�سيادين 

يف ه��ذه املنطق��ة؛ حي��ث تتم مط��اردة التما�س��يح ب�س��ورة غر 

قانوني��ة، باالإ�ساف��ة اإىل حماول��ة بع���ض االأ�س��خا�ض بناء طريق 

غ��ر قان��وين عر املحمي��ة الطبيعية للو�س��ول اإىل تورتوجويرو، 

ف�سال عن اأن اأعداد احلرا���ض يف املحمية الطبيعية غر كافية 

حلمايتها من ال�سيادين.

مناظر طبيعية خالبة
كو�ستاريكا فر�ستك لال�ستمتاع بالغابات اال�ستوائية المطيـرة
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يق�س��د مبفه��وم »لع��ب الأطف��ال خ��ارج املنزل« ممار�س��ة 

الأطف��ال لالأن�س��طة عل��ى اختالفه��ا لي���س فق��ط به��دف 

الرتفي��ه ع��ن الأطف��ال، واإمن��ا كذل��ك لتحقي��ق الأه��داف 

التالية:

ل��دى  املختلف��ة  وامله��ارات  واملواه��ب  الق��درات  تطوي��ر 

الأطف��ال، ويعترب لعب الأطفال يف اخل��ارج عن�سرًا مهمًا 

يف النمو ال�سحي والتعلم والتطور الطبيعي لطفلك.

لكت�س��اف  الفر�س��ة  لطفل��ك  اخل��ارج  يف  اللع��ب  يتي��ح 

يلع��ب  اأن  البيئ��ة الطبيعي��ة وخو���س املغام��رات، وميك��ن 

الأطف��ال األعابه��م املف�سلة، ويخت��ربوا قدراته��م البدنية، 

كم��ا ي�س��تطيعون عربه التعب��ر عن اأنف�س��هم، وبناء ثقتهم 

باأنف�سهم.

اإن لع��ب الأطف��ال يف اخلارج قد يت�س��بب بفو�سى عارمة، 

وكلما زادت الفو�سى، كلما زاد مرح الأطفال!

اأن  املحتم��ل  املن��زل، فم��ن  يك��ون طفل��ك خ��ارج  عندم��ا 

يحظى مب�س��احة اأكرب وحرية اأكرب يف احلركة، وممار�س��ة 

اأن�س��طة، مثل: الرك���س، والقفز، والركل، ورمي الأ�س��ياء. 

وتعترب هذه الأن�سطة البدنية ال�سابقة الذكر جيدة ل�سحة 

الأطفال، وتطوير لياقتهم، ومنوهم البدين.

يقل��ل ق�س��اء الأطف��ال للوق��ت خ��ارج املن��زل م��ن فر���س 

.)Short Sight( معاناتهم من م�سكلة ق�سر النظر

قد ي�ساهم ق�ساء الأطفال للوقت يف الأجواء امل�سم�سة يف 

امت�سا�سهم كمية اأكرب من فيتامني د.

ي�س��اعد اللعب خارج املن��زل الأطفال على تطوير قدراتهم 

التعليمية، وذلك اإذا و�سعت اأحد الأجهزة التعليمية خارج 

املن��زل، ف�س��يتعلم اأطفالك عن طريق اللع��ب. وتعترب هذه 

طريقة ممتعة لتعليم الأطفال مهارات ومعلومات جديدة.

ي�س��اهم لعب الأطف��ال خارج املنزل يف ا�س��تثارة قدراتهم 

الإبداعية، وب�سرف النظر عن القيود املفرو�سة على لعب 

الأطف��ال داخل املنزل، ي�س��هم لعب الأطف��ال خارج املنزل 

يف حتفي��ز ق��درة الأطفال على التخيل من خالل الأ�س��ياء 

املوجودة حولهم.

عن��د توف��ر م�س��احة خارجي��ة كب��رة لالأطف��ال، ي��زداد 

ن�س��اط الأطف��ال اجل�س��دي، الأمر ال��ذي ي�س��اعد يف بناء 

عظام قوية، وتطوير م�س��تويات اللياق��ة، وحرق املزيد من 

ال�سعرات احلرارية والطاقة، وامت�سا�س كميات اأكرب من 

فيتامني )د( املهم لهم.

لأن امل�س��احات اخلارجي��ة اأق��ل ازدحام��ًا م��ن امل�س��احات 

املوجودة داخل املنزل، ي�س��اعد لعب الأطفال خارج املنزل 

يف اأن ي�سبح��وا اجتماعي��ني اأكرث. بعبارة اأخرى، �س��تزيد 

رغبة الأطفال يف امل�س��اركة يف الألعاب والأن�سطة و�سيتاح 

اأطف��ال خمتلف��ني وتكوي��ن �سداق��ات  له��م التح��دث م��ع 

جديدة.

اإىل  ال�س��كينة  واإدخ��ال  الأطف��ال  اإ�س��عاد  امل�س��اعدة عل��ى 

نفو�سهم، كما اأن ح�سولهم على كميات كافية من فيتامني 

)د( عن��د لعبه��م يف اخلارج ثبت اأنه ي�س��اعد يف حت�س��ني 

املزاج وجعلهم ي�سعرون بالإيجابية.

ي�س��اعد لع��ب الأطف��ال خ��ارج املن��زل يف ح��رق طاقته��م 

وجعلهم اأكرث تركيزًا يف الغرفة ال�سفية.

تطوي��ر اإح�سا���س الأطف��ال بال�س��تقاللية وتخلي�سهم من 

اإ�سراف الكبار عليهم.

ي�س��اعد اللع��ب خارج املن��زل الأطفال يف اكت�س��اف األعاب 

جديدة والتمتع بالثقة الالزمة لتجربة اأ�سياء جديدة. 

اأفكار 

يحتاج��ون  فه��م  املن��زل،  خ��ارج  الأطف��ال  يلع��ب  عندم��ا 

م�ساعدتك حلمايتهم من الأخطار املوجودة خارج املنزل. 

يح��ب الكث��ر من الأطفال الكبار اأن تقدم لهم امل�س��اعدة، 

ي�س��مل  اأن  ميك��ن  اخل��ارج  يف  اللع��ب  اأن  يعن��ي  وذل��ك 

م�س��اعدتك لطفل��ك يف امله��ام الت��ي تنف��ذ خ��ارج املنزل، 

مث��ل: اإزال��ة الأع�س��اب ال�سارة، وكن���س املمرات، و�س��قاية 

اخل�سروات، ون�سر املالب�س على حبال الغ�سيل.

وميكن��ك تخ�سي�س وقت لزيارة حديق��ة حملية اأو ملعب، 

وه��ذا خيار ذا تكلفة قليلة و�س��هل، خ�سو�سًا اإن مل تتوافر 

لدي��ك م�س��احة للعب يف منزلك، فم��ن املحتمل اأن يتمكن 

طفل��ك م��ن الرك���س اأو ميك��ن اأن يقابل��وا اأطف��اًل اآخري��ن 

هناك. 

اللعب يف اخلارج يعود بفوائد على الطفل

يومي  �صبيحة  ف��ي  الأف��ك��ار  بع�ض  ا�صتوقفتني 

ديمومة  ماهّية  في  واأت�صاءل  اأتفكر  اأن  تدعوني 

اأو  ال��م�����ص��اع��ر  اأو  الأ���ص��ي��اء  ان��ت��ه��اء  اأو  اخ��ت��ف��اء  اأو 

الأ�صخا�ض في حياتنا.

ل  ال��ت��ي  وعزيمتها  الحياة  ا�صتمرارية  تدعونا 

وتليها  وال�����ص��ن��وات  الأع����وام  ت��ذه��ب  حيث  تلين، 

ذك��ري��ات وذك��ري��ات، وك��م م��ن اأ�صخا�ض غ��ادرون��ا 

�صواء حقيقة بالج�صد اأو بمغادرة �صاحات حياتنا 

في  نهاية،  اأو  �صفر  اأو  ف��راق  اأو  وف��اة  اأو  بمر�ض 

المجمل هي نهايات كثيرة وعديدة ، ولكن: ماذا 

عن ت�صاوؤلنا ما الذي �صيبقى لنا، �صيبقى معنا؟

راأيت هنا بعد ت�صاوؤلت كثيرة بوارق دعاء تعلمته 

ووجدت جماله في قلبي واأثره في حياتي، حين 

قراأت يوماً في الما�صي عن ال�صتيداع وما ورد 

في الحديث اأن اهلل اإذا ا�صتودع �صيئاً حفظه.

ال�صتيداع  يقين  على  قلبك  ت��وّط��ن  اأن  جميل 

لنعم اهلل تعالى عند خالقها وبارئها وموجدها 

ورازقها و�صائقها اإليك دون حول منك ول قّوة .

اأني �صعرت بيدٍ حانية دافئة تربت على  اأبالغ  ل 

كتفي البارد المتعب حين رددت كلمات ال�صتيداع 

ب��ق��ل��بٍ م��ط��م��ئ��ن واث�����ق ب����اهلل وق����درت����ه ول��ط��ف��ه 

ورحمته بعباده. �صعرت بقّوة تن�صلني وتقول لي: 

باإيمان  ا�صتودعتني  ل تخافي فاأنا الحفيظ لما 

ويقين، يبادرني بن�صيج عالقة متينة من الثقة 

والأم��ان حيث ت�صعر اأن��ك في كل الأم��ان طالما 

اأنت في اإيمان حقيقي اأّنه معك، اأنه الباقي الذي 

ل ي��ت��رك وال��ح��ف��ي��ظ ل��م��ا ا���ص��ت��ودع��ت ف��ال داع��ي 

لخوف ول قلق ول حزن.

ا�صمعني وا�صتودع، و�صتجد ما �صعرته في روحك 

ووجدانك فهو اأجمل ما تبداأ به نهارك، وتخِتم 

اهلل  توكلك َعلى  حياتك،  ب��ه  تجّمل  ي��وم��ك،  ب��ه 

الذي ل يغيب ول يخيب.

ابت�صم، وا�صتودع اهلل كل ما تملك وما ل تملك، 

ا���ص��ت��ودع��ه ك��ل م��ا ت��ح��ب، ت���راب وط��ن��ك، واأه��ل��ك، 

ج�صدك  ا�صتودعه  واأحبابك،  واأولدك،  وبيتك، 

وعافيتك، عقلك وحكمتك، رزقك، عمرك، دينك 

�صعادتك  ا�صتودعه  اأعمالك،  وخواتيم  واإيمانك 

جمال  ا�صتودعه  وابت�صامتك  ور���ص��اك  ويقينك 

حياتك.

ا���ص��ت��ودع��ه ح���ا����ص���رك وم�����ص��ت��ق��ب��ل��ك، ا���ص��ت��ودع��ه 

اأي�صا،  والقادمة  والحا�صرة  الما�صية  اإنجازاتك 

ا���ص��ت��ودع��ه حنو عينك،  روح���ك،  ا���ص��ت��ودع��ه دفء 

ما  اأغلى  ا�صتودعه قلبك..  رقة قلبك،  ا�صتودعه 

ه��داه،  على  والثبات  به  اليقين  ا�صتودعه  فيك. 

ا�صتودعه اأنت، با�صمك وروحك وقلبك  كينونتك، 

و�صعادة حياتك الحا�صرة والباقية .

lama-daw@hotmail.com
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حب��ا اهلل تع��اىل بلدنا عمان موقعا جغرافي��ا وتنوعا يف خريات 

بحرها وبرها، وبيئة �ض��ياحية متنوع��ة ت�ضم بني جنباتها جبال 

رائعة ورمال ذهبية واأودية متميزة و�ضواطئ ممتدة. 

اإن تن��وع ال�ض��لطنة يف مناخها ونعمة الأم��ن والأمان جعلها قبلة 

�ض��ياحية ط��وال العام، وه��ذا بحد ذات��ه ي�ضع جميع موؤ�ض�ض��ات 

الدول��ة العام��ة واخلا�ض��ة يف حت��دي كب��ري م��ن اأج��ل �ضناع��ة 

�ض��ياحة جدي��دة تت�ضف بال�ض��مول والتنوي��ع والتجدي��د، وتكون 

م�ض��در دخ��ل وتوظي��ف الباحث��ني ع��ن عم��ل، وهذا ل��ن يتحقق 

اإل باإع��داد خط��ة عم��ل وا�ضح��ة وت�ض��هيل اإجراءات ال�ض��تثمار 

ال�ض��ياحي، ودم��ج اجله��ات احلكومية ذات العالقة بال�ض��ياحة، 

وعمل لقاءات وندوات تعريفية باأهمية القطاع. 

ل ري��ب اأن ال�ض��ياحة املجاني��ة �ض��ياحة �ضعيف��ة، فه��ي ل تق��دم 

لل�ضائح خدمات متكاملة، واإن وجدت اخلدمات فتكون حمدودة 

ل تلب��ي احتياج��ات ال�ض��ائح، مم��ا يجع��ل ال�ض��ائح قلي��ل البقاء 

يف امل��كان ال�ض��ياحي، ورمب��ا ي��زور مناط��ق وولي��ات �ض��ياحية 

يف ف��رة زمني��ة ق�ض��رية وم��ن ث��م يعود م��ن حيث اأت��ى، وقد ل 

يك��رر زيارت��ه، وهذا يجعلن��ا نعيد النظر يف واقع ال�ض��ياحة من 

خ��الل تطوي��ر املقومات ال�ض��ياحية الطبيعي��ة والراثية من قبل 

احلكوم��ة، اأو ط��رح الأماك��ن ال�ض��ياحية لال�ض��تثمار م��ن قب��ل 

القط��اع اخلا���ص، ويت��وىل م�ض��وؤولية تطوي��ر املوق��ع ال�ض��ياحي 

ح�ض��ب جغرافية امل��كان وخ�ضو�ضيته. فعندما نتحدث عن جبل 

�ضم�ص، جند اأن املكان ي�ضتقبل زواره من داخل وخارج ال�ضلطنة 

ط��وال العام، ولكن �ض��معته و�ض��هرته ل تتنا�ض��ب م��ع اخلدمات 

املقدمة للزائر، فاجلبل بحاجة اإىل ر�ضف الطرق وعمل اأماكن 

خم�ض�ض��ة لبيع املواد الغذائية وبيع املاأك��ولت املحلية واإ�ضفاء 

مل�ض��ة جمالي��ة للجب��ل، فاإما اأن تت��وىل احلكومة ذل��ك اأو طرحه 

لال�ض��تثمار للقطاع اخلا�ص، وبعد توفري متطلبات ال�ض��ائح يتم 

فر�ص ر�ض��وم لزيارة اجلبل، وهذا واق��ع اأغلب دول العامل تعمل 

ب��ه يف الأماك��ن ال�ض��ياحية. وم��ا جبل �ضم���ص اإل من��وذج فقط، 

فالعي��ون املائي��ة والأودي��ة وال�ض��دود املائية والق��الع واحل�ضون 

وال�ض��واطئ وغريه��ا م��ن املقومات ال�ض��ياحية بحاج��ة اإىل خلع 

عباءتها املجانية واإلبا�ض��ها لبا���ص الدفع واملال، واإ�ضافة مل�ضات 

جمالي��ة تواك��ب احتياج��ات ال�ض��ائح لتكون وجه��ة جاذبة طوال 

العام. اإن الفنون واحلرف التقليدية والأ�ضر املنتجة بحاجة اإىل 

عم��ل قرى تراثي��ة لها ول بد اأن تكون جزء من ال�ض��ياحة، وهذا 

يحت��اج اإىل تخ�ضي���ص اأماكن خم�ض�ضة له��ا يف جميع وليات 

ال�ض��لطنة وتعم��ل ط��وال العام، فه��ي رافد مهم يف زي��ادة دخل 

الأ�ضر املنتجة.

اإن ال�ض��ياحة وال�ض��فر اأ�ضبحت من اأ�ضا�ض��يات احلي��اة وم�ضدر 

مهم للدخل لكثري من دول العامل واأ�ضبحت تدر���ص يف املناهج 

الن��دوات واملوؤمت��رات نظ��رًا لأهميته��ا  له��ا  الدرا�ض��ية وتعق��د 

فلنجع��ل كل �ض��ر يف بالدن��ا الغالي��ة عم��ان موقع��ا �ض��ياحيًا، 

وبالتحديد خالل مو�ض��م ال�ض��تاء الذي ميتاز باعتدال الطق���ص 

ون�ضاط ال�ضياحة من داخل وخارج ال�ضلطنة.

اأحمد بن علي ال�صبحي

يحمله الليل ليكتب لها ر�ضالة 

يتج�ضدها �ضوقه املفعم بداخله

طابت ليلتك جنمتي

و يا رب قلب مكتظ بحبك 

�ضرعت نحو الغياب مبتعدة حزينة

األ مترين لطفا غدا لزقاق حارتنا

فلتمري لتنري الأماكن التي اأظلمت من بعدك

عودي اإيّل، فاأمي راأت حزين و�ضحوب وجهي

و�ضحبي مل يكفوا عن لومي وعتبي

وفقدت اأنا نف�ضي و�ضغفي

عودي اإيّل، تزاحم بي ال�ضوق نحوك جميلتي.

ملهمي

ي�ضعدين اأن اأذكرك هذه الليلة يا خليل فوؤادي، اأرغب باأن اأكتب 

اآلف الن�ضو���ص لأخره��م ع��ن م��دى فرحت��ي ح��ني وجدت��ك، 

كان م��ن الأق��دار اجلميل��ة ح��ني �ض��اقتني خط��اي ل��ك، مل يكن 

عادي���ا، مذهل مميز يجيد اأن ي�ضنع من �ضوته عزفا مو�ضيقيا 

اأتل��ذذ ب�ض��ماعه، اأما عن الوقت الذي مير ب��ي معه فكان مبثابة 

ا�ضت�ضعار الأمان، وقلبي يغدو كاأنه م�ضتل ورد، لذلك »اأنا اأحبك« 

تلك الكلمة منك كانت كفايتي لأبقى متوردة.

بثينة المحاربية

»الذي��ن اإذا اأ�ضابته��م م�ضيب��ة قال��وا اإَن هلل واإن��ا اإلي��ه راجع��ون« 

وال�ضالة وال�ض��الم على �ّض��يد املر�ض��لني حممد �ضلى اهلل و�ض��لم 

واآله و�ضحبه اأجمعني.. اإن اأول ما نقول يف هذه ال�ض��رية املوجزة 

ع��ن حياة اإمام وخطيب جامع ال�ض��لطان قابو���ص بقري��ات اأخينا 

وحبيبنا ومرجعنا املغفور له باإذن اهلل تعاىل نا�ضر بن �ض��عيد بن 

را�ضد اجلرداين، هو:

)بك��ت القل��وُب عل��ى ُفراق��َك حرق��ًة.. كي��َف العي��وُن اإذا رحل��َت 

�َضتفعُل(

بهذا املعنى والو�ضف البليغ، تلقينا النباأ املوؤمل الذي جاء مبا�ضرة 

بعد انتهائه- رحمه اهلل– من رفع الأذان ل�ضالة الظهر من يوم 

اخلمي���ص املوافق ال�ض��ابع ع�ض��ر من اأكتوبر لعام 2019م، اإثر اأمل 

اأح���ص ب��ه يف �ضدره فرج��ع اإىل املن��زل وطلب من ابن��ه اأن ينقله 

اإىل م�ضت�ض��فى ولي��ة قريات عاجال، اإل اإن��ه حال و�ضوله لقي ربه 

الك��رمي، وه��و اخلر ال��ذي مل ت�ض��تقبله العقول يف ب��ادئ الأمر، 

وكّذب��ه البعي��د قب��ل القري��ب، فهنيئا لك ي��ا نا�ضر دع��وات وحب 

النفو�ص ال�ضادقة واملتعلقة بك والقريبة منك.

 نعم لقد اهتزت النفو�ص وامل�ضاعر من هول اخلر برغم اإميانها 

بالق�ضاء والقدر هو اأمر حمتم ل مفر منه  اإل اإن اخلر نزل على 

اجلمي��ع كال�ضاعقة، فعندما تنظر اإىل العيون بني احل�ضور ترى 

هم�ضا فقط بدون حديث، ودموع قبل البكاء، فما اأوجعه من اأمل، 

وم��ا اأغرب��ه من حال عندم��ا تنظر ميينا و�ض��مال اأثن��اء ال�ضالة 

على جثمانه الطاهر مب�ضجده الذي اأحبه، ترى الأج�ضاد ترتع�ص 

والب��كاء والنحي��ب، ع��ال �ضوت الإم��ام مع التكب��ري اهلل اكر من 

ح��ب تاأ�ض��ل يف نفو���ص امل�ضل��ني وامل�ض��يعني اإىل مث��واه الأخ��ري، 

لق��د كان منظ��رًا مهيب��ًا، فذلك هو احلب ال�ض��ادق على الرحيل 

والف��راق لرجل عا���ص ب��ني اجلميع مب��ادرا بابت�ض��امته العري�ضة  

وكلمته الطيبة ونف�ضه الهادئة واأدبه الرفيع. 

�ض��بحان اهلل لقد اجتمعت كل هذه ال�ضفات واخل�ضال احلميدة 

يف عب��د م��ن عب��اد اهلل، فكيف من يعي���ص قريبا من��ه اأن ل يكون 

علي��ه وق��ع موؤمل يف م�ضابه اجلل��ل؟ وكيف لنا واأبن��اءه وجماعته 

واأخوت��ه من �ضغريهم وكبريه��م عندما يتوجه��ون اإليه ملناظرته 

يف اأم��ر يخ���ص �ض��وؤونهم اخلا�ضة وحياتهم العام��ة اأن يهداأ لهم 

ب��ال، اأو تطوي��ه ذاكرته��م ون�ض��يانه ب��ني ليلة و�ضحاه��ا؟ فهو من 

كان يطالب ب�ض��ق الطرق و�ض��فلتتها للمنطقة، وهو من يتابع بناء 

البيوت بدل من البيوت املت�ضررة من جراء الأنواء املناخية التي 

�ضرب��ت الب��الد و�ض��ردت العباد جلماعت��ه اأول ومن ثم لأ�ض��رته، 

وه��و م��ن كان يطال��ب بتو�ضيل كاف��ة اخلدم��ات ال�ضرورية، وهو 

م��ن يعلم الق��راآن وتالوت��ه واإجادته، وهو من ي�ض��ري بال�ضلح بني 

الأخوين، وهو من يقوم بخدمة كافة اأبناء املنطقة من �ضغريهم 

وكبريه��م، وه��و من يح��رم ال�ضغري ويوقر الكب��ري ويعطف على 

امل�ض��كني وال�ضعي��ف، وه��و من يكف��ل اليتيم ويحن عل��ى الأرامل، 

وهو من كان يتابع ويحر�ص على بناء امل�ض��اجد للجماعة وخا�ضة 

م�ض��جد )الروؤوف( يف و�ضط بلدته اجلديدة الواقعة على مرتفع 

اجلب��ل، م��ن اأج��ل اأن ي��رى اأبن��اء منطقت��ه وجماعت��ه يف اأم��ن 

وا�ضتقرار وعي�ص رغيد، فكيف لنا اأن نن�ضى ودودا عا�ص بيننا؟ 

حتما مل ولن تغيب حياتك كاملة مهما تباعدت الأج�ض��اد، ومهما 

ط��ال الزم��ن، فذكراك حمفورة يف النفو���ص والعق��ول والقلوب، 

لقد عا�ص نا�ضرًا بني النا�ص ويف املجتمع رجاًل يت�ضف بالأخالق 

احلمي��دة وال�ضف��ات الطيب��ة، ك��رمي ج��واد حمبوبا بني النا���ص، 

وكان اأول من رفع الأذان مب�ضجده الذي عكف على بناءه واأحبه، 

وكان اإمام��ا وخطيبًا ل�ض��نوات جت��اوزت الثالثني عام��ا متوا�ضلة 

اأداءه  وكف��اءة  قراءت��ه  وح�ض��ن  �ضوت��ه  جلم��ال  النا���ص  فاأحب��ه 

للخط��ب، م��ع طيب حيات��ه وعذوبة حديثه ونزاهة نف�ض��ه، فهنيئا 

ل��ك يا نا�ضر بخروجك من دار الفناء اإىل دار البقاء واأنت رافعًا 

لن��داء، ح��ي على ال�ض��الة حي عل��ى الفالح مع نطق ال�ض��هادتني 

عن��د نهاي��ة الأذان، وهنيئا لك حبا النا���ص ودعواته��م ال�ضادقة 

الغري منقطعة، تقبلك اهلل بوا�ض��ع رحمته واأ�ض��كنك ف�ضيح جناته 

واأبدل��ك دارا خ��ريًا م��ن دارك، وحياة ت�ض��تقر به��ا يف عليني من 

ال�ضديقني وال�ضهداء وال�ضاحلني وح�ضن اأولئك رفيقا.

 الله��م غ�ض��له باملاء والثل��ج والرد، ونقيه م��ن الذنوب واخلطايا 

كما ينقى الثوب الأبي�ص من الدن���ص، واأجعل قره رو�ضة ف�ضيحة 

م��ن ريا���ص اجلن��ة  اللهم اآم��ني، ربنا ل حترمنا اأج��ر الدعاء ول 

تفتنا بعده. اأرجو من كافة اأ�ض��رته واأبنائه واإخوته اأن يتقبلوا منا 

�ض��ادق العزاء وخال�ص املوا�ض��اة، وكلنا اإىل تل��ك الدار راحلون، 

واإّنا هلل واإنا اإليه راجعون.

را�صد بن �صالم الجرداني

بكت القلوب على فراقك حرقة

نا�صر بن �صعيد اجلرداين بجانبه اأحد الأطفال

ال�سياحة المجانية غير مجدية

ُعودي اإلّي
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ب�شائر »�لعق« و�أمنيات »حيبي«

�لتاأم��ل ��لتدب��ر كلم��ات تع��ودت �أب�صارن��ا عل��ى ر�ؤيته��ا، كم��ا تع��ودت 

�آذ�ننا على �ص��ماعها، �لكنها تاأخذنا �إىل م�صطلح �آخر �هو �ملمار�ص��ة 

�لتاأملي��ة، فماه��ي؟، �م��ا عالقته��ا بالأعم��ال �لت��ي منار�ص��ها، �ما هي 

مر�حلها، �ماهي �أمناط ممار�ص��تها ب�ص��كل عام �يف �لعملية �لتعليمية 

ب�صكل خا�ص، �ما �أهميتها يف �حلياة، كل تلك �لت�صا�ؤلت �صوف جتيب 

عنها �ل�صطور �لقادمة.

ظه��رت �أ�ىل بد�ي��ات �ملمار�ص��ة �لتاأملي��ة عل��ى ي��د ج��ون دي��وي ع��ام 

)1933( يف كتاب��ه )كي��ف نفك��ر؟(، ث��م بد�أ �لهتمام به��ا يف �لعملية 

�لتعليمي��ة؛ مل��ا له��ا م��ن �أهمي��ة يف ه��ذ� �ملجال؛ حي��ث �إنه��ا حتوي بني 

طياته��ا �لتفك��ر ح��ول �لتعلي��م با�ص��تخد�م �لتاأمل �مل�ص��تمر يف �ملوقف 

�لتعليم��ي، ��لذي يقود �إىل تطوير �حت�ص��ني �ملمار�ص��ة عرب ��ص��تق�صاء 

منظم يبد�أ منفردً� بالتاأمل يف خرب�ت �لتعلم، �ينتهي ت�صاركيًا تعا�نيًا 

بحيث يعمل على ت�ص��كيل تلك �خلرب�ت من خالل �لتفاعل بني �لطلبة، 

�ي��رى منظ��ر �لتعلم �لتجريبي �أن �لتعلم يك��ون �أكرث فعالية �قدرة على 

�أحد�ث تغير �صلوكي عندما يبد�أ باخلربة.

�تع��رف �ملمار�ص��ة �لتاأملي��ة عل��ى �أنه��ا �أن�ص��طة تاأملي��ة ينج��ذب �إليه��ا 

�لفرد لكت�ص��اف خربة جديدة، تق��وده �إىل مفاهيم �تقدير�ت ���صحة 

لتح�ص��ني منوه �ملهن��ي، �هي �أي�ص��ًا �لقدرة على �لتب�ص��ر يف ت�صرفات 

ف��رد م��ا للم�ص��اركة يف عملي��ة �لتعلم �مل�ص��تمر. �أم��ا �لأ�صا���ص �ملنطقي 

�لرئي�صي للممار�صة �لتاأملية هو: �أن �خلربة �حدها ل توؤدي بال�صر�رة 

�إىل �لتعل��م، ��لتعلم �ملعتمد على �لتجربة �صر�ري، ��أنها طريقة مهمة 

للجمع بني �لنظرية ��لتطبيق.

��ملمار�ص��ة �لتاأملية يف مفهومها �لو��ص��ع ترى عملية تطوير �ملعلم على 

�أنه��ا: عملي��ة تاأملي��ة خارجية �د�خلي��ة يف �لوقت ذ�ت��ه، فالتاأملية هي 

�ملمار�ص��ة �لتي يقوم بها �ملعلمون يف �إطار �ل�ص��عي بغية تطوير �أ�صاليب 

�لتعلي��م، �م��ا يت�صل بها من ن�ص��اطات مثل: جم��ع �ملعلومات �توظيفها 

يف �لتحليل �لذ�تي ��لتقومي �لذ�تي، ��لنمو �لوظيفي.

�متر �ملمار�صة �لتاأملية بعدة مر�حل �هي:

- �لتاأم��ل م��ن �أج��ل �لعم��ل: تقت�ص��ي ه��ذه �ملرحل��ة م��ن �ملعل��م �ل��ذي 

ميار�ص��ه �إتب��اع طر�ئق ذهنية يعي من خالله��ا �لأهد�ف �ملر�د تعلمها، 

��ل�صلوكات �لتعليمية �ملرغوب يف �إتباعها �لنتاجات �ملنوي حتقيقها.

- �لتاأمل �أثناء �لعمل: �هو يتطلب تفكرً� ��قعيًا، � تقت�صي هذه �ملرحلة 

م��ن �ملعلم �لذي ميار�ص��ها �إتب��اع طر�ئق ذهنية يدرك م��ن خاللها �أثر 

�صلوكياته يف �إجناز �ملهمات �لتعليمية �ملتنوعة.

- �لتاأم��ل بالعم��ل: يف ه��ذه �ملرحل��ة تت��م عملي��ات تفك��ر منظمة عند 

�ملتاأمل حيث يعي �ملعلم منها نتائج �صلوكاته �لتعليمية، ��لقر�ر�ت �لتي 

�تخ��ذت مبوجبها بعد تنفيذ �ملهم��ات �لتعليمية ذ�تها يف �صوء �لتغذية 

�لر�جعة �لتي ح�صل عليها بعد تنفيذ �ملهمات �لتعليمية، �ي�ص��اعده يف 

��صع قر�ر�ت معدلة.

�للممار�صة �لتاأملية ثالثة �أمناط هي:

- �لتاأم��ل �ل�ص��رجاعي: �هو �لتاأمل يف ��ص��تعادة �لأحد�ث �ملا�صية �أ� 

�لتطلع �إىل �لور�ء للتاأمل فيما حدث �أثناء �خلربة �ل�صابقة.

- �لتاأمل �لآتي: �هو ممار�صة �لتفكر يف �أثناء �لقيام بالعمل.

- �لتاأم��ل �لتوقع��ي: �ه��و تاأمل يف �لعم��ل قبل حد�ث��ه �طريقة لإدر�ك 

�ملو�قف قبل معاي�صة �خلربة.

مناخ داعم

�متر �ملمار�ص��ة �لتاأملية ب�ص��ت خط��و�ت هي: ��صف ما حدث، �ل�ص��عور 

فيما نفكر �ن�ص��عر ب��ه، ��لتقومي ��لتحليل، ��ل�ص��تنتاج، ���صع �خلطة 

�لإجر�ئية يف ماذ� �صنعمل لحقًا.

تنمي��ة  �ه��ي:  تعليمي��ة  �إج��ر�ء�ت  ع��دة  �لتاأملي��ة  للممار�ص��ة  �أن  كم��ا 

�جتاهات �إيجابية نحو �لتاأمل، بحيث ميار�ص �ملعلم عماًل تاأمليًا، تنمية 

��ص��ر�تيجيات �لتاأم��ل ��إك�ص��اب �ملعلم��ني �مله��ار�ت �خلا�ص��ة بالتاأمل، 

تنظيم جل�ص��ات للمعلمني يف جمموعات؛ لدر��صة �لتقارير �لتي يعدها 

�مل�صرفون.

��ملمار�ص��ة �لتاأملي��ة ته��دف يف �لأ�صا���ص �إىل �لأخ��ذ بي��د �ملعل��م؛ لك��ي 

ي�صبح �أكرث �هتمامًا بالتفكر يف ممار�صاته، موجها بقدر�ته �لذ�تية، 

حري�ص��ًا عل��ى تطوي��ر كفاياته �ملهني��ة، �ل يتاأتى ذلك ب�ص��كل فاعل �إل 

بتوف��ر من��اخ د�ع��م، �بيئة تعليمي��ة حمّبب��ة، �نظام �ت�ص��الت مفتوح 

ميّك��ن �ملعلم��ني م��ن �لتو��صل �ط��رح �أفكارهم ��آر�ئه��م �مقرحاتهم، 

�تق��ومي �أد�ئهم �لذي يقومون به من حيث: �أهد�فه �نتائجه للعمل على 

تطوي��ر قدر�تهم؛ حتى يتمكنو� م��ن حتقيق متطلبات �لتفكر �لإنتاجي 

��لتقومي ��لتنمية �ملهنية �لذ�تية.

�يت�ص��ح مم��ا �ص��بق �أن �لإن�ص��ان ل يتعلم كث��رً� من خرب�ت��ه، ��إمنا من 

تاأمله��ا ��لتفكر فيها �مالحظتها �حتليلها، �ت�ص��توجب هذه �لعمليات 

�ملظاه��ر  ب��ني  ��لتميي��ز  �لتنظي��م  عل��ى  ت�ص��اعدنا  مع��ارف  �لعقلي��ة 

��خل�صائ�ص �على ربط �لعالقات، ���صع �لت�صا�ؤلت ��لفر�صيات.

�ت��رى �ملغرّي��ة ) 20007( �أن �مل�ص��رف �لربوي يلعب د�ر �مل�ص��جع يف 

تنظي��م عملي��ة �لتاأم��ل، �تنمي��ة �جتاه��ات �إيجابي��ة لتطوي��ره، �تنمي��ة 

��ص��ر�تيجياته، �تعري��ف �ملعلم��ني مبج��الت �لتاأم��ل ��ل�ص��لوكات �لتي 

ميك��ن تطويره��ا ع��ن طريق��ه، �تز�يدهم ب��الأد��ت �لتي ت�ص��اعد على 

�لتاأم��ل، �تنظي��م جل�ص��اتهم يف جمموع��ات لدر��ص��ة �لتقاري��ر �لت��ي 

يعد�نه��ا، �م�ص��اعدتهم على توظيفه��ا، ��ن �لآثار �لإيجابية �ملنعك�ص��ة 

عل��ى �ملعل��م بتوظيف �أ�ص��لوب �لتاأم��ل، تعط��ي �ملعلم �خلي��ار ��لتفكر، 

�إذ ل يطل��ب من��ه تنفي��ذ �ملقرح��ات، ب��ل �لتفك��ر فيها، ث��م �ختيار ما 

ينا�ص��به، كما �أنه ي�ص��هم يف متكني �ملعلم، عن طريق �حلو�ر مع �لنف�ص 

��لزم��الء، بحيث يطّور �مل�ص��رفون ��ملعلمون مه��ار�ت �لبحث ��لتفكر 

�لناقد، ��ل�صتب�صار ��لتفكر، �تعزيز �لأمناط �لبديلة للتفاعل �ملهني، 

كما �أنه يعزز حتمل �مل�صوؤ�لية �لجتماعية.

�لكنن��ا ن��رى �أن �صغ��وط �لعم��ل �ملتز�ي��دة عل��ى �ملعلم��ني، تظ��ل عائقًا 

يحول د�ن ممار�ص��تهم �لتفك��ر �لتاأملي، فمن متطلبات جناح �لتفكر 

�لتاأملي: تدريب �ملعلمني على ممار�صتها، �تز�يدهم باأد��ت �ملالحظة، 

��لتق��ومي �لذ�ت��ي، �ه��ذه حتت��اج �إىل �ق��ت لتطبي��ق ��ص��ر�تيجياتها، 

نورده��ا فيم��ا يل��ي: مل��ف �لإجن��از �ملهن��ي �أ� �ملل��ف �لوثائق��ي، كتاب��ة 

�ملذك��ر�ت، �ص��جالت �ملعلم��ني �لتعليمي��ة: �ل�صح��ف �لتاأملي��ة، �لتقومي 

�لذ�تي، �لبحث �لإجر�ئي )�صلطان، 2017(.

تقنيات

�إن �ملمار�ص��ة �لتاأملي��ة ت�ص��هم يف تر�ص��يخ منهجي��ة جدي��دة للتطوي��ر 

��لتاأهي��ل �لرب��وي م��ع �إ�صافة فهم جدي��د �إىل �لتطوي��ر �ملهني �لقائم 

عل��ى �أ�صا���ص �لتاأط��ر �لنظ��ري للممار�ص��ات �ملهنية للمعل��م من خالل 

��ص��ع �ملعاي��ر، ��صياغة �لأ�ص��ئلة، ��ملحي��ط �لذي يتي��ح �لنخر�ط يف 

د�ئ��رة بن��اء �لنظري��ة )ع��رب �لزم��ان ��مل��كان( عن��د حتليل �ملمار�ص��ة 

�لتدري�صية قيد �لتاأمل.

�للممار�ص��ة �لتاأملية عدة تقنيات ميكن للقائد �لربوي �أن ي�ص��تخدمها 

�هي:

- ملف �لوثائق: �هو ��ص��يلة لت�ص��جيع �لتاأمل من �أجل �لتطوير ��لتقييم 

�لوظيفي.

��تخ��اذ  �لتخطي��ط  يف  مق�ص��ود  ب�ص��كل  ع��ال،  ب�ص��وت  �لتفك��ر   -

�لقر�ر�ت.

- �لحتفاظ ب�صجل لالأفكار لتحليلها ��لتاأمل فيها.

- �لبح��وث �لإجر�ئي��ة: �يت��م فيها �ختيار م�ص��كلة معينة تهم �مل�ص��رف 

�لرب��وي، �ت�صمي��م خط��و�ت جلمع �ملعلوم��ات عنها، ���ص��تخد�م تلك 

�ملعلومات ملعرفة م�ص��تقبل �مل�ص��كلة ��لعمل على �لتعامل معها مبا يوؤدي 

�إىل ك�صف �لغمو�ص �حلها.

- �أ�ص��رطة �لفيدي��و ��لأ�ص��رطة �ل�ص��معية: حي��ث يقوم �لقائد بت�ص��جيل 

�ملوقف ثم يقوم مب�صاهدته �حتليله باأ�صلوبه.

- توف��ر �لكفاي��ات : حيث يتم �ختيار جمموعة من �لكفايات �ملحددة، 

�يقوم �لقائد برتيب كفاياته يف هذه �ملعاير من �لأكرث �إىل �لأقل.

- جمموع��ات �لتعل��م: �هي عبارة ع��ن عدد قليل من �لأف��ر�د يتحد�ن 

معًا بهدف تنمية �لقدر�ت.

- �لرب�توك��ولت �ملتناغم��ة: �ه��ي عب��ارة ع��ن جمموع��ة م��ن �لزمالء 

يعمل��ون عل��ى فح���ص �أعم��ال بع�صه��م �لبع���ص م��ع �لإ�ص��ادة بالأعمال 

�ملتميزة �ذلك �أثناء جل�صة ر�صمية متناغمة.

- �ل�صحيفة �لتاأملية: تهتم بت�صجيل �ملالحظات ��إبر�ز �جهات �لنظر.

��أخ��ر� تبق��ى �ملمار�ص��ة �لتاأملية مه��ارة لها ما للمه��ار�ت من خطو�ت 

�متطلب��ات، �يبق��ى �لتدرب على �كت�ص��ابها �ممار�ص��تها ه��ي �لفي�صل 

عند من يقول �إنني �أجيد مهارة �ملمار�صة �لتاأملية.

لهية حمد �سعيد القرينيةالمم�ر�سة الت�أملية في العملية التعليمية
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د. حميد بن فا�صل �ل�صبلي

توعويات

م�صاركتنا �لأخيرة في ملتقى �لية بدية، كانت فر�صة �صانحة لنا 

للتعرف على �أخر �أخبار م�صر�ع طريق ��دي �لعق، هذ� �لم�صر�ع 

��لذكريات  �ل�صبر،  بفارغ  �لمجتمع  ينتظره  �لذي  �لهام  �لحيوي 

�لذي يربط محافظتي  �لطريق  �لتي �صجلتها ذ�كرة هذ�  �لموؤلمة 

م�صقط، حيث  للعا�صمة  ��متد�د�  �لد�خلية  مع محافظة  �ل�صرقية 

��أ�صعبها  ��لكبيرة  �ل�صغيرة  �لمركبات  به  تمر  ن�صط  م�صار  �أنه 

�ل�صاحنات، �إل �أنه تكثر فيه �لمنعطفات �لحادة �ي�صعب فيه عملية 

�لتجا�ز لكونه طريق غير مزد�ج، كما �أنه يمر بين �لجبال �يقطع 

�لطريق  هذ�  م�صتخدمي  عا�ص  �لذلك  �لأ�دي��ة،  من  كثير  معابر 

�لنقل  �ز�رة  دفع  مما  �لأليمة،  �لحو�دث  م�صاهد  من  طويلة  فترة 

عالمية  بمو��صفات  يمتاز  �لعق،  ل��و�دي  جديد  طريق  ت�صييد  في 

عالجت فيه تلك �ل�صلبيات �لتي كانت موجودة في �لطريق �لقديم 

�لمرعب، �خالل مر�رنا عبر هذ� �لطريق لحت لنا �لب�صائر بقرب 

�إنجاز هذ� �لم�صر�ع، �لذي تميز بوجود �أنفاق طويلة تعد �لأ�لى من 

�أ�صاليب �لحفر،  نوعها في �ل�صلطنة، حيث ��صتخدمت فيه �أحدث 

كما ز�د بمن�صاآت لت�صريف مياه �لأمطار من عبار�ت �ج�صور توؤمن 

ليكون  �لم�صر�ع  ت�صميم  تم  كذلك  �لمر�رية،  �لحركة  �ن�صيابية 

لذلك  �ل�صعبة،  للمنحدر�ت  �متفاديًا  �لأ�دي��ة  عن  بعيدً�  م�صارً� 

بمتابعة  يحظى  كما  متو��صلة،  �صاعة   24 بو�قع  قائم  فيه  �لعمل 

في  �لم�صوؤ�لين  كبار  من  �أ�صبوع  كل  نهاية  �لموقع  في  �صخ�صية 

�لوز�رة بهدف �صرعة �لإنجاز.

��نطالقا من �لأهمية �لكبيرة �لتي �أ�لتها �لحكومة ممثلة في �ز�رة 

�لمجتمع  منا�صدة  نقدم  �ليوم  نحن  ها  �لعق،  ��دي  لطريق  �لنقل 

�صمال  محافظة  ي��رب��ط  �ل���ذي  حيبي  ��دي  ط��ري��ق  �م�صتخدمي 

�أجندة  �أ�ل  يكون  �أن  نتمنى  �ل��ذي  �لظاهرة،  بمحافظة  �لباطنة 

�لوز�رة لهذ� �لعام، طريق ��دي حيبي ي�صتحق �لتعجيل في ت�صييده 

�لز�ئرين  �أ�  �ل�صلطنة  د�خل  من  �صو�ء  به  مر  من  جميع  ب�صهادة 

بد�ن  �لآن  �إلى  يبقى  �أن  �لموؤ�صف  من  �لطريق  هذ�  �لخارج،  من 

تجديد، على �لرغم �أنه يفتقد لكثير من �صر�ط �ل�صالمة �لو�جب 

�صرطة  ل�صجالت  �لرجوع  �يمكن  �لحيوية،  �لطرق  في  تو�فرها 

�ل�صحة  �ز�رة  �م�صت�صفيات  مر�كز  ��صجالت  �ل�صلطانية  عمان 

هذ�  عبر  �لحياة  فارقو�  �لذين  �كذلك  �لم�صابين  عدد  لمعرفة 

�أحد  عمق  في  نف�صه  لوجد  لثانية  �لو  �ل�صائق  غفل  ��إذ�  �لطريق، 

�لأ�دية لعدم �جود �أي �أكتاف جانبية للطريق تحميه من �أي تدهور 

يربط  �نه  خططه  �صمن  من  حيبي  �طريق  للمركبة،  �نحر�ف  �أ� 

ميناء �صحار �لتجاري بمحافظة �لظاهرة، �كذلك �لم�صار �لموؤدي 

فهل  �هلل،  باإذن  قريبًا  �فتتاحه  ��لمتوقع  �لبري  �ل�صعودية  لمركز 

��ل�صياحة  �لتجارة  بدعم  ننا�صد  �نحن  حاله  على  يبقى  �أن  يعقل 

في �ل�صلطنة؟

�لتي  �لخطورة  لمدى  �لنقل  �ز�رة  بمعرفة  تامة  قناعة   نحن على 

يتعر�ص لها م�صتخدمي هذ� �لطريق، �ربما �أن �لأزمة �لمالية �لتي 

تمر بها كثير من �لد�ل هي �لتي �أخرت �لبدء في ت�صييد  �لطريق 

لو�صفه  ��صل  قد  له  �لخطير  �لحالي  �لو�صع  �أن  �إل  ب�صكل جديد، 

يعود  ��ل�صبب  �لمالية،  �لأزمة  تد�عيات  تفوق  )�أزمة(  �أ�صبح  باأنه 

�لتي  �لم�صابة  �ل�صعبة  ��لحالت  تزهق  �لتي  �لبريئة  �لأر��ح  في 

من  �لكبيرة  �لمادية  ��لخ�صائر  �لم�صت�صفيات،  �إلى  تحويلها  يتم 

جر�ء �لحو�دث �لمر�رية، كما �أن خطورته قللت من ن�صاط �لحركة 

�ل�صياحية ��لتجارية بين �لوليات �لتي يو�صل بينها هذ� �لم�صار، 

عملهم  �إل��ى  �لمتوجهين  من  كثير  به  يعبر  �لطريق  ه��ذ�  ��أخ��ي��رً� 

قلوبهم  في  �لطماأنينة  نبث  �أن  �لو�جب  من  لذ�  �لوطن،  لخدمة 

�قلوب �أهاليهم �لذين ينتظر�ن عودتهم �صالمين، �ذلك من خالل 

ت�صييد م�صار جديد يحمل مو��صفات تت�صم بالأمن ��ل�صالمة. �كلنا 

�أمل في �هلل �من ثم بتفهم �لمعنيين بوز�رة �لنقل حول �لتعجيل في 

ت�صييد طريق ��دي حيبي تحقيقا للم�صلحة �لعامة للمجتمع، ��أن 

يكون �أ�ل �لم�صاريع �لتي �صيعلن عنها هذ� �لعام باإذن �هلل، �هذ� 

ما عودتنا عليه �ز�رة �لنقل من �لوقوف مع �لمنا�صد�ت �لمجتمعية 

�لتي تطالب ب�صهولة تنقل �لأفر�د عبر طرق تت�صف بالأمان.

humaid.fadhil@yahoo.com 
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م��ن احلاالت التي تنق�سي بها ال�س��ركة، باال�س��تناد اإىل الفقرة 

)6( م��ن امل��ادة )40( من قانون ال�س��ركات، هي حالة اإفال���س 

ال�س��ركة اأو خ�س��ارة كام��ل راأ���س مالها اأو جزء كب��ر منه بحيث 

ال تتمك��ن ال�س��ركة م��ن ا�س��تغالل ما تبق��ى منه لال�س��تمرار يف 

ن�س��اطها، حي��ث ن�ست على ذلك الفق��رة )6( من املادة )40( 

بالق��ول: » م��ع مراعاة االأحكام اخلا�سة بحل �س��كل من اأ�س��كال 

ال�س��ركات، حت��ل ال�س��ركة لالأ�س��باب الت��ي تن�س علبيه��ا وثائق 

التاأ�سي���س، كما حتل لالأ�س��باب االأتية: » ... اإفال���س ال�س��ركة اأو 

خ�س��ارة كامل راأ���س ماله��ا اأومعظمه، اإذا حالت هذه اخل�س��ارة 

دون ا�ستعمال ما تبقى من راأ�س املال ا�ستعماال جمديا«.

يت�س��ح م��ن حك��م الفق��رة )6( م��ن امل��ادة )40( باأن ال�س��ركة 

تنق�س��ي اإذا اأفل�س��ت اأو تعر�س��ت خل�س��ارة اأدت اإىل ه��الك كل 

راأ���س مالها اأو معظمه، بحيث ال ت�ستطيع ا�ستعمال ما تبقى منه 

لال�ستمرار يف ن�ساطها.

واحلكم باإ�س��هار واإفال�س ال�سركة قد تكون باال�ستناد اإىل املواد 

)189،74،72،71،70( م��ن قانون االإفال���س رقم )53( ل�س��نة 

2019، اأم��ا بناء على طلب دائنيه��ا اأو ممثلها القانوين، ويجوز 

للمحكمة اأن تق�سي باإ�س��هار اإفال���س ال�س��ركة من لقاء نف�س��ها. 

وحكم اإ�س��هار اإفال�س ال�س��ركة يوؤدي اإىل انق�ساء ال�سركة حيث 

يرتت��ب عل��ى ذلك تعي��ن مدير تفلي�س��ة لل�س��ركة لتوزي��ع حقوق 

دائنيه��ا، واإذا م��ا تبق��ى ج��زء م��ن موجوداته��ا فاإنه ي��وزع على 

ال�س��ركاء ق�س��مة غرم��اء اإذا مل تك��ف الإعادة ح�سة كل �س��ريك 

يف �سركة.

واإفال���س ال�س��ركات كاأ�سل ال يوؤدي اإىل اإفال�س ال�سركاء، واإمنا 

ق��د ي��وؤدي اإىل اإخالله��ا اإذا ق��ل ع��دد ال�س��ركاء فيه��ا عن احلد 

املق��رر قانون��ا، ولك��ن اإفال���س �س��ركة الت�سامن باال�س��تناد اإىل 

امل��ادة )63( م��ن قانون ال�س��ركات يوؤدي اإىل اإفال���س ال�س��ركاء 

فيه��ا، حي��ث ن�س��ت على ذل��ك بالقول: » كل �س��ريك يف �س��ركة 

الت�سام��ن من يكتب �سفة التاجر ويعت��ر قائما باأعمال جتارية 

حتت ا�س��م ال�سركة، ويرتتب على اإفال�س ال�سركة اإفال�س جميع 

ال�س��ركاء فيها«. و�سبب ذلك يعود اإىل اأن م�سوؤولية ال�سركاء يف 

�سركات الت�سامن متتد اإىل جميع اأموالهم عن ديون ال�سركة.

املت�سامن��ن  ال�س��ركاء   )83( امل��ادة  اإىل  باال�س��تناد  ويخ�س��ع 

يف �س��ركة التو�سي��ة اإىل نف���س احلك��م فيوؤدي اإىل اإفال���س هذه 

ال�س��ركة اإىل اإفال���س ال�س��ركاء املت�سامن��ن فيه��ا، حيث ن�ست 

عل��ى ذل��ك امل��ادة )83( بالق��ول: » يرتتب على احلكم باإ�س��هار 

اإفال���س �س��ركة التو�سي��ة اإفال���س ال�س��ركاء املت�سامن��ن فقط« 

ولنف���س االأ�سباب املذكورة �سابقا، ولكن اإفال�س �سركة التو�سية 

ال ي��وؤدي اإىل اإفال���س ال�س��ركاء املو�سن فيها، وذلك باال�س��تناد 

اإىل املادة )81( حيث ن�ست على ذلك بالقول:« ال يعد ال�سريك 

املو�س��ي قائم��ا باأعم��ال جتاري��ة با�س��م ال�س��ركة وال يكتب �سفة 

التاجر وال يوؤدي اإفال�س ال�سركة اإىل اإفال�سها«.

كم��ا اأن��ه باال�س��تناد اإىل نف���س الفق��رة )6( م��ن امل��ادة )40( 

املذك��ورة �س��ابقا، ميك��ن اأن تنق�س��ي ال�س��ركات بخ�س��ارة كامل 

راأ���س ماله��ا اأو ج��زء من��ه بحي��ث ال يكف��ي الباق��ي من��ه لتمكن 

ال�سركة من اال�ستمرار يف ن�ساطها. 

ومثال خ�س��ارة ال�س��ركة لراأ���س مالها بالكامل، كم��ا لو تعر�ست 

ال�س��ركة اإىل حري��ق اأدى اإىل الق�س��اء عل��ى جمي��ع موجوداتها، 

اأو ق��د تكون ال�س��ركة متار���س اأعم��ال النقل البح��ري وتعر�ست 

خل�سارة ب�سبب غرق جميع ال�سفن التي ت�ستخدمها يف ن�ساطها 

التجاري. كذلك تنق�سي ال�سركة اإذا تعر�ست خل�سارة اأدت اإىل 

ه��الك ج��زء كبر من راأ���س مالها وكان املتبق��ي منه غر كاف 

ال�ستمرارها يف عملها. 

وغالبا ما يجري حتديد مقدار ذلك يف عقد تاأ�سي���س ال�س��ركة 

اأو يف نظامها االأ�سا�س��ي، كما لو جرى االتفاق يف عقد تاأ�سي���س 

ال�سركة على حل ال�سركة اإذا بلغت خ�سارة ال�سركة ن�سف راأ�س 

مال ال�س��ركة اأو ثالث اأرباع راأ���س املال، فتحل ال�سركة اإذا بلغت 

الن�سبة املذكورة يف عقد تاأ�سي�سها.

واأي��ا كان مق��دار اخل�س��ارة الت��ي تعر�س��ت له��ا ال�س��ركة، ف��اإن 

باإمكان ال�س��ركة اال�س��تمرار يف ن�ساطها اإذا ما كانت قد اأجرت 

تاأم��ن عل��ى موجوداته��ا، وح�سل��ت عل��ى مبل��غ التاأم��ن عن��د 

تعر�سه��ا للح��ادث املوؤمن �س��ده كاحلريق مثال، ولكن ي�س��رتط 

يف هذه احلالة اأن يغطي مبلغ التاأمن مقدار اخل�س��ارة وي�سمح 

لها باال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطها.

املحامي وامل�شت�شار القانوين / د.عادل املقدادي

�نق�ساء �ل�سركة باإ�سهار �إفال�سها �أو خ�سارة كامل ر�أ�س مالها �أو معظمه
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30 مليون م�ساهدة لفيلم الر�سوم المتحركة »كلوز« اإلى الآن
ك�ش��فت �ش��ركة نتفليك���س خلدمات �لبث عرب �لإنرتنت �أن فيلم 

�لر�ش��وم �ملتحرك��ة »كل��وز  klaus« حق��ق 30 مليون م�ش��اهدة 

عل��ى م�ش��توى �لع��امل يف �ل�ش��هر �لأول لعر�ش��ه لي�شب��ح �شمن 

�لأعمال �لأ�شلية �لأكرث م�شاهدة �لتي �أنتجتها �ل�شركة.

وي��روي �لفيلم ق�شة ن�ش��اأة �ش��خ�شية �ش��انتا كل��وز )بابا نويل( 

وه��و �أول فيل��م ر�ش��وم متحرك��ة �أ�شل��ي تنتج��ه نتفليك���س وياأتي 

�شمن جهود تكوين مكتبة لالأفالم �لعائلية يف �إطار مناف�شتها 

مع خدمات بث جديدة منها و�لت ديزين.

وقالت نتفليك�س: �إن فيلم )كلوز( حقق معدل م�شاهدة متكررة 

مرتفع��ا م�شيف��ة �أن ه��ذ� �ملع��دل غري م�ش��مول يف ع��دد مر�ت 

�مل�ش��اهدة �لبال��غ نح��و ثالث��ن مليون��ا. ويعك���س �لع��دد م��ر�ت 

�مل�ش��اهدة يف �أول 28 يوما لعر�س �لفيلم منذ طرحه لأول مرة 

يف 15 نوفمرب �ملا�شي.

يذك��ر �أن كات��ب وخم��رج �لفيل��م ه��و فن��ان �لر�ش��وم �ملتحرك��ة 

�لإ�ش��باين �ش��ريخيو بابلو���س وق��ام ب��الأد�ء �ل�شوت��ي جيه.كيه 

�شيمون�س وجي�شون �شو�رتزمان.

وقال��ت ملي�ش��ا ك��وب نائ��ب رئي���س نتفليك���س لأف��الم �لر�ش��وم 

�ملتحرك��ة �لأ�شلي��ة �إن �ل�ش��ركة تعت��زم ب��ث ع��دة �أفالم ر�ش��وم 

متحركة لالأطفال و�لأ�شرة يف �لعام �ملقبل ومنها )ذ� ويلوبيز( 

�ملقتب���س من كتاب لالأطفال و�لفيلم �ملو�ش��يقي )�أوفر ذ� مون( 

»على �شطح �لقمر«

�شورت �لفنانة ن�ش��رين طاف���س م�شاهدها �لأوىل �شمن �أحد�ث �مل�شل�شل �جلديد 

»خت��م �لنم��ر« للفن��ان �أحم��د �ش��الح ح�ش��ني يف �أوىل بطولت��ه �ملطلق��ة، وجمعت 

�مل�شاهد بينهما يف مدينة 6 �أكتوبر. 

وت��دور ق�ش��ة �لعم��ل �ملوّج��ه لالأ�ش��رة �لعربية يف �إط��اٍر �جتماع��ي وعلى عدة 

خطوط در�مية جتمع بن �حلركة و�لإثارة و�لرومان�ش��ية، كما تفتح �لنقا���س 

ق. حول �لعاد�ت و�لتقاليد �لتي حتكم �ملجتمع يف �شياق در�مي م�شوِّ

ويتاأل��ف �مل�شل�ش��ل م��ن 45 حلق��ة، ويفرَت�س عر�شه خالل مو�ش��م 

�ل�ش��تاء �جل��اري. وهو من تاأليف حممد عب��د �ملعطي، �إخر�ج 

�أحم��د �ش��مري ف��رج، وي�ش��ارك يف بطولته �ملمثل��ون مريهان 

ح�ش��ن و�إ�ش��الم جم��ال وعف��اف �ش��عيب وجمي��ل بر�ش��وم 

و�حمد فوؤ�د �شليم.

27 مار�س
عر�س فيلم
»مولن«

تبد�أ �شالت �ل�ش��ينما يف 27 مار�س �ملقبل بعر�س فيلم مولن 

�ل��ذي ُي�ش��به �إىل ح��ٍدّ كبري فيلم �لر�ش��وم �ملتحرك��ة، �إذ يتميز 

بامل�شاهد �لقتالية �لقوية، وتلك �للحظات �ملوؤثرة �لتي متر بها 

مولن يف �ش��بيل �كت�ش��اف ذ�ته��ا حا�شرة بقوة. كم��ا �أن �أكرث 

�لعب��ار�ت تاأث��ري� يف فيل��م �لر�ش��وم �ملتحرك��ة موج��ودة �أي�شا 

يف �لفيل��م �لدر�م��ي، وخا�شة عندما تقول م��ولن يف �لنهاية  

»�شاأجلب �لفخر لنا جميعا«.

وعل��ى ما يب��دو من �ملقط��ع �لت�ش��ويقي �لذي مت ن�ش��ره للفيلم، 

فاإَنّ �لن�ش��خة �حلية من مولن �ش��تكون م�ش��وقة متاما كالفيلم 

�لأ�شل��ي، خا�شة بعد �لتج��ارب �لناجحة �لتي خا�شتها ديزين 

 The يف حتوي��ل �أف��الم �لكرت��ون �إىل ن�ش��خ و�قعي��ة مث��ل فيلم

.Lion King
وتلعب دور �لبطولة فيه �ملمثلة �ل�شينية ليو يي فاي، وبح�ش��ب 

لي��و  �ختي��ار  ج��اء   ،The Hollywood Reporter جمل��ة 

لتمثيل �لدور بعد بحٍث ��ش��تمر عامًا كاماًل يف خمتلف �أنحاء 

�لعامل، وكان �ختيار ممثلة �شينية ح�شرً� ميثل �أولوية ق�شوى 

ل�شناع �لفيلم.

وجت��ري �أح��د�ث �لفيل��م يف �لق��رن �خلام���س، حي��ث ُي�ش��در 

�لإمرب�طور مر�شومًا يطلب رجاًل و�حدً� من كل �أ�شرة للخدمة 

يف �جلي�س �لإمرب�طوري. وتتدخل مولن لتحل مكان و�لدها، 

�ملح��ارب �لق��دمي �ل��ذي �أقع��ده �ملر���س، وتتنك��ر يف زي رج��ل 

لت�شارك يف �حلرب و�شيكة �حلدوث. 

وبح�ش��ب جمل��ة The Oprah Magazine �لأمريكي��ة تظهر 

يف ن�ش��خة �لفيل��م جمموعة من �ل�ش��خ�شيات �جلديدة، منها 

دوين ين، �لذي يوؤدي دور توجن، م�شاعد مولن، وجونغ يل يف 

دور �ل�شاحرة �ل�شريرة.

بينما يلعب جاي�شون �شكوت دور زعيم �ملحاربن �لأعد�ء بوري 

خ��ان، ونرى ج��ت يل يف دور �إمرب�طور �ل�شن، يوؤدي تزي ما 

دور و�لد مولن، �إ�شافًة �إىل يو�شون �آن، �لذي �شيلعب دور ت�شن 

هونغو، �خل�شم �لذي �شينقلب حُمبًا ملولن، وتتوىل نيكي كارو 

مهم��ة �إخ��ر�ج �لفيلم، لت�شبح ث��اين �م��ر�أة يف �لتاريخ ُتخرج 

فيلم��ًا من �إنتاج �ش��ركة دي��زين، مبيز�نية تتج��اوز 100 مليون 

دولر.

�أعل��ن موق��ع Internet Haber �لرتكي �أن��ه يف 24 يناير 

�جل��اري �ش��يتم عر�س م�شل�ش��ل »�شع��ود �لإمرب�طوريات: 

�لعثمانية« من بطولة توبا بويوكو�شنت على نتفلك�س.

ر يف �إ�ش��طنبول �شمن  يحكي �مل�شل�ش��ل �لوثائقي �لذي �شِوّ

6 حلق��ات ق�ش��ة �شع��ود �ل�ش��لطان حممد �لف��احت، وفتحه 

مدينة �إ�ش��طنبول �لذي �ش��كل خطوة كبرية ل�شالح �لدولة 

�لعثمانية يف تلك �لفرتة. 

و�ش��توؤدي بويوك�ش��تون دور م��ار� خات��ون، و�لدة �ل�ش��لطان 

حممد �لف��احت، وهي �أمرية �شربية، وكانت �إحدى زوجات 

�لبطول��ة  وي�ش��اركها  �لث��اين،  م��ر�د  �لعثم��اين  �ل�ش��لطان 

بريكان �شوكولو، و�شليم باير�كتار، ود�مال �شومنز.

م�ســل�ســــــل 
عـن الدولــة 
العثمانيـــــة 
على نتفلك�س

توبا بويوكو�ستن

ن�سـريـــن طافــ�س
ر م�ساهدها فـي ت�سـوِّ

»ختــم النمــــر«
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ت�شاميم مبهجة لل�شابات في ميالنو
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لكل عمر كرمي الوجه املنا�سب له
�أوردت جمل��ة »�إيل��ي« �لأملانية �أن كرمي �لوجه ميثل �أ�سا���س 

�لعناي��ة �ل�س��ليمة بالب�س��رة؛ نظ��ر� لأن��ه مط��ور خ�سي�س��ا 

لتهدئ��ة ب�س��رة �لوج��ه �ملجهدة بفع��ل �لعديد م��ن �لعو�مل، 

مثل �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية وعو�دم �ل�سيار�ت.

ك��رمي  �أن  و�جلم��ال  بال�سح��ة  �ملعني��ة  �ملجل��ة  و�أو�سح��ت 

�لوج��ه يحت��وي يف �لوق��ت �حل��ايل على م��و�د فعال��ة تعمل 

على ترطيب �لب�س��رة وحتميها من �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية 

�ل�س��ارة وحت��ارب �لتجاعيد و�ل�س��و�ئب و�لحم��ر�ر و�لبقع 

�ل�سبغية لتمنحها مظهر� موحد� ومتجان�سا.

كم��ا يتوف��ر كرمي �لوج��ه �أي�سا باأن��و�ع تلب��ي �حتياجات كل 

ب�س��رة على حدة، بدء� من �لب�س��رة �لعادية مرور� بالب�سرة 

�جلافة و�لب�سرة �لدهنية و�سول �إىل �لب�سرة �حل�سا�سة.

العمر

وللح�س��ول على ب�س��رة تتمت��ع بالنقاء و�لن�س��ارة و�حليوية 

ك��رمي  باختي��ار  »�إيل��ي«  تن�س��ح  وحيوي��ة،  �إ�س��ر�قا  وت�س��ع 

�لوج��ه بن��اء على �لعم��ر، مو�سح��ة �أنه بدء� م��ن منت�سف 

�لع�س��رينات يب��د�أ �س��باب �لب�س��رة يف �لرت�ج��ع، وه��و م��ا 

ي�ستلزم ترطيب �لب�سرة ب�سكل مكثف.

وله��ذ� �لغر���س ينبغ��ي ��س��تعمال �لكرمي��ات �ملحتوية على 

�لألوف��ر� وفيتام��ن E وفيتامين��ات B. وم��ن �مله��م �أي�سا 

�أن يحت��وي �لك��رمي عل��ى معامل حماية من �أ�س��عة �ل�سم���س 

يبلغ 15.

ويف �لثالثينات ت�سر �لب�س��رة �أكرث نحافة وتفقد �لدهون 

و�لرطوبة، وملو�جهة ذلك ينبغي ��س��تعمال كرمي وجه يعمل 

عل��ى ترطي��ب �لب�س��رة ويحميه��ا من �أ�س��ر�ر �لأ�س��عة فوق 

�ل�س��يخوخة، كالكرمي��ات  �آث��ار  �أوىل  �لبنف�س��جية وظه��ور 

�ملحتوي��ة عل��ى �لبيت��ا كاروت��ن، �لت��ي حتم��ي �لب�س��رة يف 

 Free« ه��ذ� �لعمر م��ن خطر ما يع��رف باجلذور �حل��رة

Radicals«، �لتي تهاجم �خلاليا وُتعّجل بال�سيخوخة. 
وميث��ل �س��ن �لأربعين��ات بد�ي��ة مرحل��ة �نقط��اع �لطم��ث. 

وبالن�س��بة للب�سرة يعني هذ� تر�جع �إنتاج �لكولجن بن�سبة 

ت�س��ل �إىل 30%، وم��ن ث��م ترته��ل �لب�س��رة، ف�س��ال عن �أن 

�لأ�سعة فوق �لبنف�سجية و�جلذور �حلرة تعزز�ن من تدهور 

�إنتاج �لكولجن.

ل��ذ� حتت��اج �لب�س��رة ب��دء� م��ن هذ� �لعم��ر �إىل ك��رمي وجه 

ميد �لب�س��رة بالرطوبة ويحارب �لتجاعيد وترهل �لب�سرة. 

وله��ذ� �لغر���س، ميكن ��س��تعمال �لكرمي��ات �ملحتوية على 

�لرتين��ول وفيتام��ن C وحم���س �لهيالوروني��ك وخال�س��ة 

�خلمرة.

1- الكل يخربك اأن �سكلك مل يتغري منذ �سنوات:

من �ملفرت�س بق�سات �ل�س��عر �جلي��دة �أن متنح وجهك �إطار� 

جمياًل، ولكن �إذ� كان �ل�س��عر ما يز�ل يظهرك بذ�ت �ل�س��كل، 

فق��د حان �لوقت لزيارة �حلالق م��رة �أخرى، خا�سة �إذ� كان 

�أ�سدقائ��ك م��ن �أي��ام �ملدر�س��ة يوؤكدون على �أن��ك »مل تتغري 

على �لإطالق منذ �ملدر�س��ة �لثانوية«، فق�سة �ل�سعر �جلديدة 

�س��وف ت�س��اعد عل��ى حتدي��ث �س��كلك وجعل��ك تبدي��ن �أ�سغ��ر 

ب�س��نو�ت م��ن عم��رك �حلقيقي، كم��ا ينبغي �أن تك��ون ق�سات 

�ل�سعر �لناجحة �سهلة �لتنفيذ.

2- �سبغة �سعرك اأو�سح من اللون الأ�سلي:

�إذ� كان ميك��ن متيي��ز ل��ون �س��عرك �لأ�سلي ب�س��هولة رغم �أنه 

م�سبوغ، وهو ل ين�سجم ب�سكل متنا�سق، فهذه عالمة على �أنه 

قد ح��ان �لوقت للتجدي��د. فاألو�ن �ل�سبغ��ة �لناجحة و�ملتقنة 

ل ينبغ��ي �أن تظه��ر بو�سوح، و�إمنا يج��ب �أن توفر فقط �لقليل 

م��ن �ل�سوء للوجه، ولتحقيق �لتاأث��ر �ملطلوب ين�سح بتجديد 

�ل�سبغة مره كل 3 �أ�سهر.

3- املالئمة للون اجللد:

�إذ� كان لون �ل�س��عر ولون �جللد مت�س��ابها �إىل حد كبر جد�، 

ميكنك �ل�ستفادة من منح �ل�سعر لونا جديد�.

بالطبع �أنت ل�س��ت جمربة على �ختيار لون خمتلف متامًا عن 

لون �س��عرك، فمثاًل كل لون ع�س��لي �أو ك�س��تنائي �سوف يح�سن 

ق�سة �سعرك ويجدد مظهرك.

4- اأزياوؤك تغريت لكن ت�سفيفة �سعرك مل تتغري:

قد تكون �عتمدت لنف�سك مظهرً� �أنثويًا �أكرث ن�سجًا مع مرور 

�ل�سنن، ومن خالل �لتجربة و�خلطاأ تعلمت ما �لذي ينا�سبك 

�أك��رث، لك��ن لي���س هناك من �س��بب لك��ي ل حت�س��ني �أي�سًا من 

ت�سفيفة �سعرك وفقًا لذلك.

5- �سعر متمرد ومتهي�ش:

�إذ� كان �س��عرك جافًا وكثر �لتق�سف، �إذً� ل بد من �لذهاب 

�إىل م�سف��ف �ل�س��عر، فق���س �أط��ر�ف �ل�س��عر �س��وف يجع��ل 

�ل�سعر ينمو ب�سكل �سحي و�أقوى.

ن�شائح لختيار ق�شة ال�شعر

�إلي��ك �أه��م �لن�سائ��ح �لت��ي �س��وف تفي��دك عن��د �لتفكر يف 

�ختيار ق�سة �سعر جديدة:

1- �بحثي عن �لإلهام: فت�س��ي يف �ملجالت، �س��اهدي عرو�س 

�لأزي��اء، يف �لتلفزي��ون �أو �لنا���س يف �ل�س��ارع لتلق��ي �أف��كار 

جديدة ب�ساأن ق�سة �سعرك �جلديدة.

2- لئم��ي ت�س��ريحة �س��عرك ل�س��كل وجه��ك: يج��ب �ختي��ار 

�لق�سة �لتي حت�سن مظهر �لوجه، فمثاًل:

منا�س��بة  �لكاري��ه  وق�س��ة  �ملائ��ل  �حل�س��ان  ذي��ل  ت�س��ريحة 

ل��ذو�ت �لوجه �لطويل. و�ل�س��عر �لطويل مالئ��م لذو�ت �لوجه 

ل��ذو�ت �لوج��ه  �لبي�س��اوي. بينم��ا �ل�س��عر �لق�س��ر مالئ��م 

�لناع��م. �أما مالمح �لوجه �خل�س��نة قليال مث��ل �لفك �لز�وي 

و�لأن��ف �ملعق��وف ميك��ن ›تليينها‹ مع �س��عر متم��وج ميتد �إىل 

ما حتت �لذقن.

3- �لعناي��ة: ل��ن ير�فق��ك م�سفف �ل�س��عر ط��و�ل �لوقت، لذ� 

��ست�سري م�سفف �ل�سعر ب�ساأن �لعناية �ملطلوبة يف �ملنزل.

و�إذ� كانت �لت�س��ريحة تتطلب �لقيام باإجر�ء ما ب�سكل منتظم 

ودوري ولي���س لديك مت�س��ع من �لوقت يف �ل�سباح، يف�سل �أن 

تتخلي عن هذه �لفكرة وت�ستبدليها بق�سة �سعر �أخرى.

4- �لعم��ر: �ل�س��عر �لطوي��ل ي�سفي عل��ى �لوجه مظهرً� �س��ابًا 

وحت��ى طفولي��ًا يف بع���س �لأحيان، ل��ذ� و�إذ� كنت ترغبن يف 

�حل�س��ول على مظهر �أنث��وي ومرتب �أكرث، فال�س��عر �لق�سر 

�أو �ملت��درج منا�س��ب ج��دً� لهذه �ملهم��ة. �أما �إذ� كن��ت ترغبن 

باملظهر �لأ�سغر �سنًا، فيمكن حماولة ت�سريحة ذيل �حل�سان.

عوامل تدفعك لتغيير ق�شة ال�شعر
تغيري ق�سة ال�سعر لي�ش بقرار �سهل، لكن حان الوقت للقيام بتغيري، واإليك بع�ش العالمات الدالة على �سرورة تغيري ق�سة ال�سعر:



14

ــا
مـ
رب

1
4

0
9

3
دد 

2م الع
0

2
0

ر  
ن يناي

2 م
ق 

هـ المواف
 1

4
4

1
ى 

لأول
ى ا

جماد
ن 

6 م
س 

خمي�
 ال

Thursday 2 JA
nuary 2020 - Edition N

o 14093

 shinas1@hotmail.com

ربمـــا

ر�سائـل
عبداهلل بن محمد المعمري

- �إليه حيثما كان:

مثل  ُمل�صة  �مر�أة  قلب  يك�صر  �صئ  »ال   •
�لن�صاء،  قلوب  على  فحافظو�  �خليانة« 

�لزجاج..  مثل  الأنها  خري�،  بهن  ��صتو�صو� 

ك�صُرها ال ُيجرُب.

• يا �صمو �حلب �لذي ياأتي بال �أ�صباب، وي�صتمر 
عليك،  يحر�ص  ُيعطيك،  �أ�صباب،  بال  معك 

ي�صتيقظ على �صوتك، ينام على �أنفا�صك، وال 

ينتهي منك �أبد�، بال �أ�صباب.

�لذين  �أن  �كت�صفت  �لُعمر،  بي  م  تقدَّ كلما   •
قليٌل جد�.  قليل..  ي�صتحقون حويل، عددهم 

�لُن�صج يك�صف لنا ُكل �صيء على حقيقته.

�مل�صفوك  �إح�صا�صي  على  �آ�صفة  ل�صُت  �أنا   •
ُكلَّ  بُحب  �أنَك متنحني دعاءك  باأيديهم طاملا 

حني.. باأن يحفظني ربي، من �صِر ما خلق.

• �أبحُث عن �أر�ٍص مل تطاأها قدُم �إن�صاٍن َبعد، 
و�أنت  �أنا  حتتوينا  ل،  �الأوَّ لقاوؤنا  فيها  يكون 

ثم  �لفرح،  حلظات  ُكل  فوقها  نعي�ص  فقط، 

ُنغادرها وخلفنا ُكل �صئ �صعيد، ينتظر عودتنا، 

ُنغلق �لباْب بقفٍل من حديْد، نعوُد �إىل ُروتنْي 

نقتن�ُص  �هلل،  قدرة  �صاءت  ما  ومتى  �حلياْة، 

�مة هذه �حلياة نلتقي ُهناك حيُث  �أياماً من دوَّ

با�صمنا  �لُطهر حمجوزة  �الإن�صانية..  �لنقاء.. 

فقط، �أيَن هذه �الأر�ص؟!

• �أنَت عيناي �للتان �أرى �لُدنيا بهما، وهو�ئي 
يف  ي�صري  �لذي  وريدي  ودُم  �أتنف�صه،  �لذي 

�لعروق، �أنَت حياتي وموتي ميالدي.. ف�صتان 

باخت�صار  حبي،  ومدينة  كفني  وثوب  زفايف 

�أنت يا �صيدي وطني ولي�ص ُكل �لرجال للن�صاِء 

َوطْن.

فيُكم  م  يت�صخَّ عفاء،  �صُ �أنُكم  �صعرُت  �إذ�   •
�الأنني  �لُبكاء،  �حُلزن،  باحلننْي،  �إح�صا�صكم 

و�أ�صدق  �أرقى  يف  �أنُكم  و�علمو�  تياأ�صو�..  فال 

و�أطهِر حاالِت �حُلب ولكن ال ت�صعرون.

ِقبلًة،  �صو�َك  تتخذ  مل  �لتي  قلبي  بو�صلُة   •
مدى �حلياة ُتَيمم �صَطرها نحوك، بالذ�ت �إذ� 

ُكنت يف حالِة ُحب!

�صيٌء  �أ�صابني  حممومة،  �أكون  �أن  �أخ�صى   •
ُيكن  ال  ما  ل  تخيُّ يف  فتماديُت  �لهذيان  من 

مع  �لفرحة  هذه  �صالحية  فتنتهي  وقوعه، 

�آخر حرٍف ُكتب ُهنا، فال مُتيُتني!

• �أمي د�ئماً ُتردد على م�صامعي هذه �لكلمات 
نو�ياي  �أن  ي�صهد �هلل  نياتكم ترزقون«  »وعلى 

يف  متاماَ  �أنَت  ومثلي  طاهرة،  بريئة،  بي�صاء، 

ُكل �صيء، لَك �صريرٌة �صفافٌة.. تقية.. طاهرة، 

�هلل  ِبك..  �إال  �حلياة  هذه  من  �أطمع  وال 

يحفظك يل.

• �أخ�صى �أن �أمتادى يف حبك فتكوُن �لنهاية.. 
ف�صال، ُككل �لعالقات �جلميلة �لتي ال تنتهي 

�إال بف�صل، فتعي�ص �أنت.. حيث �أنت، و�أموُت �أنا 

ُهنا ُدون �أن ت�صعر بي!

ُجتَك قلبي! فاأنَت �لَوحيد يف هذه �لُدنيا  • زوَّ
�لَعاطفية، فقررُت  بَكاِمل قو�ي  �أحّببُته  �لذي 

�أن  قررُت  بل  َقلبي..  ِمن  ز�ويًة  �أمنَحك  �أْن 

�صيٌء  الأنكَّ  و�حدة  كقطعٍة  ُكلُّه  قلبي  �أمنُحك 

و�حد

ال �صبيه له �أبد�.

- �إليه حيثما غاب:

بني �حلب و�لرحمة.. ُهناك �أنت.

تع�ص��ف  نهاي��ة،  ب��ال  بد�ي��ة  له��ا  مفرغ��ة،  د�ئ��رة 

عل��ى  وُت��ربين  �لّتي��ه،  �إىل  تدفعن��ي  باأعماق��ي، 

في��ه  �ل�ص��جان  ي�ص��تهدف  �ص��جن  وكاأنه��ا  �لعزل��ة، 

روح��ي �أك��ر م��ن ج�ص��دي، الأك��ون يف هذ� �ل�ص��جن 

بال دور يف �حلياة، مركون على �لرف بال هدف.

رمب��ا تك��ون هي حالة نف�ص��ية ت�ص��يطر عل��ى �لذ�ت، 

وحت��د م��ن م�ص��توى �لنظ��ر �إىل �مل�ص��تقبل، وق��د ال 

تك��ون ه��ي �مل��رة �الأوىل �لتي �أ�صاب به��ا، ولكنها قد 

تكون �أق�ص��ى من �ص��ابقاتها يف ق��وة �لتاأثري على ما 

يح��دث �الآن، ذل��ك �أنه��ا ت�صن��ع عزل��ة جربي��ة تاأبى 

كل �جلو�رح �أن تعي�ص��ها، �أو �أن ت�صت�ص��لم لها دون �أن 

تتخل�ص منها.

�الأف��كار تط��رق ر�أ�ص��ي لكنه��ا ال ت�ص��تطيع �أن تخرج 

من��ه، وال عل��ى �أق��ل تقدي��ر �أن �أ�ص��جلها على �لورق، 

ف��اأي حال��ة ه��ي ه��ذه، ف��كل �ص��يء مقي��د، وه��و يف 

م��ن  و��ص��عة  ف�ص��حة  لدي��ه  طلي��ق،  ح��ر  حقيقت��ه 

�لتحق��ق، �إال �أن �خل��روج من هذ� �ل�ص��جن �لنف�ص��ي 

ه��و ما �أحتاج �إليه، ل��رى �لنور �أحالمي، ولتب�صر 

�ل�ص��وء طموحات��ي، والأجن��و م��ن حال��ة �خل��ذالن 

�لت��ي تخنقن��ي حينما �أرى �أو �أ�ص��مع من كانو� معي 

قد �صبقوين، و�أنا ال �أز�ل باٍق يف مكاين.

في��ا ت��رى م��اذ� �أحت��اج حت��ى �أجن��و مم��ا �أن��ا علي��ه؟، 

يك��ن  وكي��ف  �إلي��ه،  �أ�صب��و  م��ا  لذ�ت��ي  والأ�صن��ع 

�أن  �ص��نو�ت  د�خل��ي  يف  �ص��جنتها  �لت��ي  لالأح��الم 

تتح��رر وت�صب��ح و�قع��ا �أعي�ص��ه وي�ص��اركني في��ه كل 

ف��وز  �إىل  �حلي��اة  �ص��باقات  فتتح��ول  يحبن��ي،  م��ن 

جدي��دة  طري��ق  خارط��ة  يل  وير�ص��م  ُي�ص��عدين، 

��ا عن تلك �لقدية �لتي باتت ت�ص��به �لعجوز  عو�صً

م�ص��يتها  يف  وحت��ى  ب��ل  وحركته��ا،  مالحمه��ا  يف 

ونظرتها للحياة.

�أن �أخ��رج م��ن �جلمود و�لقيود �إىل ف�ص��حة �حلركة 

و�حلرية، فاأغدو طائر� يحلق يف �ص��ماو�ت �حلياة، 

يف��رد جناحيه لي�ص��ل �إىل �لقمة، تلك �لتي عندها 

�صيكون قد بلغ هدفه، و�أعظَم من ذ�ته �لتي يفخر 

بها. 

ه��ي �أمني��ة ال �أعل��م حق��ا �إن كن��ُت �ص��اأبلغها ذ�ت يوم 

�أم �ص��اأظل يف ه��ذ� �لّتي��ه و�لعزلة م��دة �أطول �أو �إىل 

�الأبد!.

�أمنية
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اأهداف حتتاج لقرار

ـيا
جـ
لو
نو
تك متث��ل عملي��ة حتديد الأه��داف اأوىل خطوات �س��لم النجاح 

يف حي��اة الفرد اأواملوؤ�س�س��ة اأوحتى املجتم��ع ب�سورة عامة، 

ذلك اأنه ل ميكن اأن ت�سل اإىل غاياتك بدون وجود برنامج 

وا�س��ح مبن��ي عل��ى اأ�س���س حم��ددة وه��ذا يحت��اج لتحدي��د 

اأهداف وا�سحة، ولعل اأبرز ما ميكن اأن ن�سف فيه اأي فرد 

ناج��ح- يف الع��ادة- هو وجود هدف وا�س��ح لديه، فغالبية 

الناجح��ن ه��م يف الواق��ع جنح��وا اأول يف و�س��ع اأه��داف 

اإجرائي��ة مل��ا يري��دوا الو�س��ول ل��ه، وم��ن ث��م كان الو�س��ول 

للهدف وا�سحا لديهم.

اإل اأن ال�س��وؤال البديه��ي هن��ا، ه��ل يكف��ي اأن تك��ون لدين��ا 

اأه��داف لكي ن�سن��ع النجاح؟، والبع�س قد يتفل�س��ف قليال 

ليق��ول: ه��ل هذه الأهداف يجب اأن تك��ون مكتوبة، اأم فقط 

يف عق��ل ال�س��خ�س عندم��ا ي�س��عى له��ا؟، ل �س��ك اأن كتابة 

اله��دف وحتدي��ده مهم وجيد، ولكن بغ���س النظر عن هذه 

النقطة، يف اعتقادي هنالك نقطة اهم مرتبطة بال�س��وؤال 

الأول، وهي اأننا ل ميكن اأن ن�سل اإىل النجاح فقط بتحديد 

الهدف بل بوجود قرار وا�سح لكيفية تنفيذه، فال اعتقد اأن 

جم��رد حتديدنا لهدف يعني اأنن��ا حققنا النجاح، لكنه يف 

النهاي��ة اأف�س��ل من ع��دم وجود هدف يف الأ�سا���س، وذلك 

جانب اآخر.

اإذن ك��م ه��م الأ�س��خا�س وكم ه��ي املوؤ�س�س��ات واملجتمعات 

الوا�س��ح  الق��رار  لديه��ا  يوج��د  ول  اأهداف��ا  الت��ي متتل��ك 

واجل��ريء لتنفيذها، اأنها اأكرث من اأن حت�سى، فلو حتدثنا 

عل��ى م�س��توى الأف��راد هنال��ك اأه��داف حياتي��ة وا�سح��ة 

كال��زواج وبناء منزل و�س��راء �س��يارة، فكم من الأ�س��خا�س 

الذي��ن لديه��م هذه الأه��داف وميك��ن اأن يحققوه��ا نتيجة 

وج��ود الإمكاني��ات لتحقيقه��ا، -وهن��ا اأحت��دث ع��ن وجود 

الإمكاني��ات بحي��ث ل يذه��ب البع�س يف نظرت��ه للمو�سوع 

اإىل زواي��ا خمتلفة، ولك��ن نرى يف النهاية اأن العمر مي�سي 

والأي��ام تتواىل والأهداف تراوح مكانها، �س��واء تعلق الأمر 

بجمي��ع الأه��داف اأو بع�سه��ا اأو واح��د منه��ا، فه��ل له��ذه 

الدرج��ة يت��م التدقيق عل��ى الإج��راءات الواج��ب اتخاذها 

لتحقي��ق املطل��وب، اأم ه��و الن�س��غال باأه��داف اأخ��رى اقل 

قيم��ة، اأم ع��دم وج��ود ق��رار جريء ه��و ال�س��بب يف عملية 

الت�س��ويف هذه؟ يف اعتقادي اأ�س��باب م�سرتكة والنتيجة ل 

حتقيق لالأهداف ول و�سول للغايات.

وال�س��ركات،  املوؤ�س�س��ات  م�س��توى  عل��ى  حتدثن��ا  اإذا  اأم��ا 

فه��ي رغ��م و�س��وح اأهدافها اإل اأنه��ا تهتم فق��ط باحل�سور 

والن�س��راف، فه��و �س��غلها ال�س��اغل ول ميك��ن اأن تعط��ي 

املوظف احلرية ملمار�سة عمله وم�ساءلته عن مدى تق�سريه 

يف حتقي��ق اأهداف املوؤ�س�س��ة، فال�س��وؤال البديه��ي هو ملاذا 

ق�س��ر يف ح�سوره وملاذا ان�س��رف مبكرا؟ ولكن الأهداف 

مغيبة، مع انه من املفرت�س اأن ي�ساأل عن اجلانب املحدد له 

وفق خطة املوؤ�س�سة- �سواء ق�سر يف ح�سوره اأو مل يق�سر- 

وف��ق الفرتة الزمنية املح��ددة لتحقيق الأهداف، ولعل هذا 

ه��و ال�س��بب يف تخلف الكث��ري من املوؤ�س�س��ات واملجتمعات، 

حي��ث تكمن اأهمي��ة العمل يف جوانب مظهري��ة ل تقدم ول 

توؤخ��ر، بينما يت��م التغافل ع��ن اجلوهر الذي هو الأ�سا���س 

الذي يجب اأن تن�سغل به.

اإن وج��ود ه��دف يتبع��ه وج��ود ق��رار واإج��راءات وا�سح��ة 

لتحقيقه، �سواء كان ذلك على م�ستوى الفرد اأو املوؤ�س�سة اأو 

املجتم��ع مع �سرورة الهتمام بالآلي��ات احلقيقية لتحقيقه 

بغ���س النظ��ر عن الأمور الهام�س��ية التي لت�س��من ول تغني 

م��ن جوع، حي��ث تتكرر الأه��داف بتكرر ال�س��نوات والو�سع 

يراوح مكانه، والعمر مي�سي والنا�س تتقاعد.
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»اأندرويد اأوتو« نظام الت�سغيل الذكي لل�سيارات الحديثة

اأعلن��ت �س��ركة ب��ي اإم دبلي��و ع��ن جتهي��ز موديالته��ا بنظام 

اأندرويد اأوتو اعتبارا من منت�سف العام القادم.

اأو�سح��ت  اأ( فق��د  وبح�س��ب وكال��ة الأنب��اء الأملاني��ة )د ب 

تو�سي��ل  م��ن  �س��يتمكنون  �س��ياراتها  اأ�سح��اب  اأن  ال�س��ركة 

هواتفه��م الذكي��ة، الت��ي تعم��ل بنظ��ام اأندروي��د، بال�س��يارة 

 BMW Operating System ل�س��لكيا بدءا من الإ�سدار

7.0، وذل��ك لال�س��تفادة م��ن معلوم��ات هامة اأثن��اء القيادة 

مثل خطوط ال�سري املو�سى بها واملواعيد القادمة.

i7 اأو i5  بمعالجات اإنتل كور
هونور تطلق اأحدث اإ�سداراتها في اأجهزة الالب توب

ت��وب  ال��الب  اأجه��زة  اإط��الق  ع��ن  هون��ور  �س��ركة  اأعلن��ت 

م��ع  اجلدي��دة   15  MagicBookو  14  MagicBook
العا�س��ر،  اجلي��ل  م��ن   Core اإنت��ل  مبعاجل��ات  جتهيزه��ا 

بالإ�سافة اإىل املزيد من ذاكرة الو�سول الع�سوائي.

واأو�سح��ت ال�س��ركة ال�سيني��ة اأنه��ا تتيح للم�س��تخدم اإمكانية 

 ،AMD الختيار ما بن معاجلات اإنتل اجلديدة ومعاجلات

الت��ي مت اإطالقها من��ذ نهاية نوفمرب املا�س��ي، وت�سم اأجهزة 

الالب توب MagicBook 14 وMagicBook 15 اجلديدة 

ما يبلغ جمموعه ثمانية اأو ت�س��عة موديالت مزودة مبعاجلات 

Ryzen 5 اأو Ryzen 7 من �سركة AMD اأو معاجلات اإنتل 
Core i5 اأو Core i7 من اجليل العا�سر.

واأكدت �س��ركة هونور على اأن املوديالت اجلديدة من اأجهزة 

ال��الب ت��وب MagicBook 14 وMagicBook 15 تاأت��ي 

مزودة بذاكرة و�سول ع�س��وائي ب�سعة حتى 16 جيجابايت مع 

تزويدها بنظام ت�سغيل مايكرو�سوفت اأو لينوك�س.

يف بع���س الأحي��ان ق��د يالح��ظ امل�س��تخدم تغ��ري ال�سفح��ة 

الرئي�س��ية يف مت�سف��ح الوي��ب، ويعت��رب ذل��ك اأب�س��ط الأمثل��ة 

عل��ى الربامج ال�سارة اأو م��ا يفعله القرا�سنة؛ حيث يتم اإقناع 

امل�س��تخدم بوا�س��طة بع���س العرو���س امل�س��بوهة اأو الإعالنات 

امل�س��كوك فيها، ولذلك فاإن الربام��ج ال�سارة التي تقف خلف 

.Adware هذه التغيريات تعرف با�سم الربامج الإعالنية

ونظ��را لأن برام��ج مكافح��ة الفريو�س��ات العادي��ة ل تر�س��د 

ه��ذه الفئة م��ن الربجميات ال�سارة، فمن الأف�سل ال�س��تعانة 

ب��الأدوات اخلا�س��ة مث��ل برنام��ج Adwcleaner املج��اين، 

عندم��ا تظه��ر مث��ل ه��ذه امل�س��كالت، كم��ا ين�س��ح اخل��رباء 

با�س��تعمال ه��ذه الأداة ال�سغرية لفح�س احلا�س��وب من وقت 

 Adwcleaner اأداة  تق��وم  الفح���س  و�س��ع  اآخ��ر. ويف  اإىل 

ل  ق��د  احلا�س��وب،  عل��ى  اإع��دادات  اأو  برنام��ج  اأي  بر�س��د 

يرغ��ب به��ا امل�س��تخدم، ويف اخلط��وة التالي��ة اأو م��ا يع��رف 

بو�س��ع التنظيف يت��م اإزالة الربام��ج الإعالنية واإع��ادة تعين 

الإعدادات امل�سكوك فيها.

ممكن اأن ت�سر جهازك
اأداة مجانية تخل�سك من البرامج الإعالنية
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�س��خني القلي��ل م��ن الزيت النبات��ي يف مقالة كبرة غ��ر ال�سقة على نار متو�س��طة ثم 

�سعي الكرات اأو الب�سل وقطع الدجاج وتطهى مع التقليب امل�ستمر ملدة 4 : 5 دقائق اأو 

حتى ين�سج الدجاج.

اأ�سيفي اجلزر والبازالء اإىل الدجاج ويطهى ملدة 2 دقيقة اأخرى.

اأ�سيف��ي م��رق الدج��اج ومكعب��ات امل��رق وال��كاري وانتظ��ري حتى يغل��ي امل��رق على نار 

متو�سطة متيل اإىل املنخف�سة )حوايل 10 دقائق(.

عندم��ا ت��ذوب مكعب��ات امل��رق وت�سب��ح ال�سل�س��ة �س��ميكة القوام تبل��ي باملل��ح والفلفل 

االأ�سود.

انقل��ي كاري الدج��اج باخل�س��ار اإىل طب��ق التقدمي وقدمي��ه الأطفالك م��ع االأرز االأبي�ض 

ولكن بطريقة الباندا املو�سحة بال�سورة اأعاله.

�سخني الفرن على حرارة 200 درجة فهرنهايت.

اخفق��ي بيا���ض البي�ض ث��م اأ�سيفي نكهة الل��وز وكرمي الرتتار 

واخفق��ي على �س��رعة عالية حتى يت�ساع��ف حجم اخلليط ثم 

اأ�سيفي ال�سكر تدريجيًا اأثناء اخلفق.

�سع��ي املارين��ج يف كي���ض تزي��ن الكيك و�س��كليه ب�س��كل رجل 

الثلج )�سنومان( على �سينية خبز مبطنة بورق الزبدة.

اأو حت��ى ين�س��ج  �س��اعتن  مل��دة  الف��رن  ال�سيني��ة يف  �سع��ي 

املارينج، اطفئي الفرن وافتحي بابه قلياًل ثم اتركي ال�سينية 

بالداخل ملدة �س��اعتن اإ�سافيتن، عندما يربد املارينج زينيه 

ب�سو�ض ال�سكر امللون ح�سب الذوق.

قدميه الأطفالك مع م�سروب ال�سوكوالتة الدافئ.

�سحتن وهنا.

يف البداية �سعي حبتن من الفطر على طبق التقدمي ليحل حمل عجالت ال�س��احنة ثم 

�سعي فوقه �سريحتن من خبز التو�ست املحم�ض.

اقطع��ي من ناحي��ة الفطر اأن�ساف دوائر الإمكانية و�سع الفط��ر يف املكان املفرغ بحيث 

يعطى �سكل عجل ال�ساحنة الطبيعي.

االآن قومي بتقطيع التو�ست بحيث ياأخذ �سكل ج�سم ال�ساحنة.

قطعي اجلنب و�سعيه على �سطح اخلبز ليحل حمل نوافذ ومقب�ض ال�ساحنة.

من �سفار البي�ض ا�سنعي ك�سافات ال�ساحنة االأمامية ومن مكعب �سغرة من الطماطم 

ا�سنعي ك�سافات ال�ساحنة اخللفية.

ا�ستخدمي بيا�ض البي�ض يف عمل حمولة ال�ساحنة.

اأخرا �سعي ورق ال�س��بانخ حتت ال�س��احنة ليحل حمل الطريق ثم قدمي الطبق لطفلك 

بهذه الطريقة املرحة.

ــا
نـ
يت
طريقة التح�ضري :ب

مارينج �سنو مان

املقادير:

فطر كامل مطهى 

بن��ى  )تو�س��ت  الكام��ل  القم��ح  خب��ز 

حمم�ض( 

جنب اإيدام للنوافذ 

طماطم لك�سافات ال�سيارة

مف�س��ول   ( مقل��ى  اأو  م�س��لوق  بي���ض 

ال�سفار عن البيا�ض ( 

�سبانخ للطريق

طريقة التح�ضري :طريقة التح�ضري :

350 جرام �سدور دجاج طازجة مقطعة 

مكعبات

ك��وب )360 م��ل( من م��رق الدج��اج اأو 

اخل�سار

حبة كرات كبرة مفرومة 

155جرام بازالء جممدة 

40 جرام كاري 

2 مكعب مرق دجاج

زيت نباتي

املقادير:

كاري الدجاج الياباني�ساحنة التو�ست المحم�ص

املقادير:

4 بيا�سات بي�ض، كبر احلجم 

4/  1 ملعقة �سغرة نكهة اللوز 

4/  1 ملعق��ة �سغ��رة كرمي الرتتار )بديل: كمية مت�س��اوية من 

اخلل اأو ع�سر الليمون( 

1 كوب �سكر 

�سو�ض ال�سكر امللون للتزين

و�صفــات

لذيـــذة
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تعتببر  الأطفببال  بهببا  ي�صبباب  التببي  ال�صببرطانية  الأورام 

الطفببل  علببى  وتعبببا  قلقببا  ت�صبببب  التببي  الأمرا�ببض  مببن 

واأ�صببرته، وعندمببا ي�صببخ�ض الطفل بوجود ورم �صببرطاين 

لببه  بالن�صبببة  وغريبببا  جديببدا  عاملببا  امل�صت�صببفى  ي�صبببح 

ويحمببل ذكريببات موؤملببة، خا�صببة اإذا ُحببِرم مببن اأن يعي�ببض 

طفولتببه مبببرح ون�صبباط لكببرة الببردد علببى امل�صت�صببفى 

لإجببراء الفحو�صببات والعبباج، والطفببل امل�صبباب بببالأورام 

�صببواء  والدعببم  العنايببة  مببن  لكثببر  يحتبباج  ال�صببرطانية 

مببن اأ�صببرته ال�صغببرة اأو جمتمعببه، حتببى يتقبببل العبباج 

مبراحله املختلفة ويتعافى.

مببن ق�صببم  البنببا،  الدكتببورة جنببوى  مببع  التاليببة  وقفتنببا 

اأورام الأطفببال باملركز الوطني لعاج الأورام بامل�صت�صببفى 

ال�صلطاين.

مببا اأكببر اأنببواع ال�صببرطانات املنت�صببرة لببدى الأطفببال يف 

ال�صلطنة؟ وهل توجد اأ�صباب معينة لنت�صارها؟

يع��ر ال�س��رطان م��ن اأه��م اأ�س��باب الوف��اة ل��دى الأطف��ال بع��د 

احل��وادث بالرغم من ن��درة اإ�سابة الأطفال به، ول تعرف حتى 

الآن الأ�سباب التي توؤدي اإىل اإ�سابة الأطفال بال�سرطان ما عدا 

بع�ض حالت ال�س��رطان التي تعود لأ�س��باب وراثية. من الأهمية 

اأن نع��رف اأن ال�س��رطان مر���ض غ��ر مع��ٍد اأي اأن��ه ل ينتقل من 

�س��خ�ض لآخ��ر، فاإ�سابة اأح��د الأبناء ل تعن��ي اأن ي�ساب اإخوته 

باملر�ض نف�س��ه، واأكرث اأنواع ال�سرطانات املنت�سرة لدى الأطفال 

حتت �سن 15 �سنة، �سرطان اللوكيميا بن�سبة 32% ومن ثم ياأتي 

�س��رطان الغدة اللمفاوية بن�س��بة 20% وبعدها اأورام املخ بن�سبة 

.%15

هببل بالإمببكان ت�صببخي�ض ال�صببرطانات لببدى الأطفببال يف 

مراحل مبكرة؟

ي�سع��ب ت�س��خي�ض اأورام الأطف��ال خا�س��ة يف املراح��ل الأوىل 

م��ن املر�ض وذلك لن��درة اإ�سابة الأطفال بال�س��رطان، وت�س��ابه 

اأعرا�س��ه مع الكثر من الأمرا�ض الأخرى التي عادة ما ت�سيب 

الطفل، وعادة ما يكون ال�سرطان هو اآخر ما يفكر فيه الطبيب 

الع��ام اأو طبي��ب الأطف��ال، حي��ث ي��ردد كث��را قب��ل اأن يتج��ه 

لت�س��خي�ض ال�سرطان واإجراء الفحو�سات اخلا�سة به خوفا من 

اإزع��اج الوالدي��ن، ومع ذلك ف��اإن بع�ض الأعرا���ض مثل ورم يف 

البط��ن يالحظه��ا الأهل قبل الطبيب ويتوقع��ون اأن يكون هناك 

مر�ض.

هببل ميكببن لتاريببخ العائلببة امل�صبباعدة يف ت�صببخي�ض املر�ض 

بالن�صبة لاأطفال؟

85 % م��ن الأطف��ال امل�ساب��ن ب��الأورام م��ن املمك��ن اأن تك��ون 

 15-10 م��ن  ح��ن  يف  وا�سح��ة،  لديه��م  املختلف��ة  الأعرا���ض 

م��ن الأطف��ال يعاين م��ن اأعرا�ض ن��ادرة مما يزيد م��ن �سعوبة 

الت�سخي�ض املبكر، ولكن الدقة يف اأخذ التاريخ املر�سي للطفل 

والتاريخ الطبي للعائلة ي�ساعد الطبيب على توقع الورم وتقرير 

الفحو�سات الالزمة لت�سخي�سه.

حي��ث اإن التاري��خ الطب��ي للعائل��ة عام��ل مه��م، وتلع��ب العوامل 

الوراثي��ة دورا مهم��ا يف بع�ض اأورام الأطفال مثل نق�ض املناعة 

الوراثي��ة التي تعر�ض الطفل لالإ�سابة ب��اأورام الغدد اللمفاوية، 

ومتالزم��ة داون الت��ي تعر���ض الطفل لالإ�سابة ب�س��رطان الدم، 

وهن��اك اأ�س��ر ق��د تنت�س��ر فيه��ا اأورام مث��ل �س��رطان الع�س��الت 

والعظ��ام والع��ن و�س��رطان الدم. كما ت�س��اعد العوام��ل البيئية 

اأي�سا على زيادة اأورام الأطفال مثل التعر�ض لالإ�س��عاع اأو املواد 

�سديدة القلوية.

ولأن ع��الج اأورام الأطف��ال تق��دم تقدم��ا كبرا فاإن��ه يتم حاليا 

�سفاء 70-80% من الأطفال، وقد ي�ساب الطفل ب�سرطان اآخر 

بع��د �س��نوات عديدة، لذلك يجب متابعة ه��وؤلء الأطفال ب�سفة 

دورية حتى بعد ال�سفاء.

ما هي العاجات امل�صتخدمة يف مركز الأورام لاأطفال؟

ي�ستخدم للمر�سى امل�سابن من الأطفال العالجات امل�ستخدمة 

للكبار ذاتها، وهي التدخل اجلراحي والعالج الكيماوي والعالج 

الإ�سعاعي.

يف التدخ��ل اجلراح��ي يجب �س��رح اجلراح��ة للوالدين والطفل 

بب�س��اطة واأمانة، مع تو�سيح اأهميته��ا يف الق�ساء على املر�ض. 

اأم��ا العالج الكيماوي في�س��اعد على الق�س��اء على اخلاليا التي 

تنم��و بطريق��ة غ��ر طبيعي��ة، وي�س��تخدم لل�س��يطرة ال�س��ريعة 

عل��ى من��و هذه اخلاليا ومنع انت�س��ار املر�ض يف اأجزاء اجل�س��م 

باإعطائ��ه  الع��الج  لتقب��ل  املختلف��ة، وميك��ن م�س��اعدة الطف��ل 

فر�سة للحديث عن خماوفه وم�س��اعره، واأهمية جتنب الأماكن 

املزدحم��ة وجتنب الختالط م��ع الأطفال امل�ساب��ن باحل�سبة 

واجلدري.

والع��الج الإ�س��عاعي ه��ي اأ�س��عة حتم��ل طاق��ة عالية ج��دا توجه 

ال��ورم  من��و  ومتن��ع  لقتله��ا  ال�س��رطانية  اخلالي��ا  نح��و  بح��ذر 

وانت�س��اره، وي�س��تخدم وح��ده اأو غالب��ا بعد اجلراح��ة واأي�سا مع 

الدواء الكيم��اوي، ويحتاج الطفل بعدها للراحة الكافية والنوم 

والتغذي��ة ال�س��ليمة لتعوي���ض الطاق��ة املفق��ودة وبن��اء اأن�س��جة 

جديدة، لذلك يجب الهتمام بالغذاء املتوازن ملنع نق�ض الوزن 

اأثناء العالج.

متى تبداأ فحو�صات مر�ض ال�صرطان؟

يب��داأ العالج املثايل ل��الأورام- ما عدا حالت قليلة طارئة- بعد 

ت�س��خي�ض املر�ض بدقة ومعرفة مدى انت�س��اره يف اجل�سم حتى 

يتمك��ن الطبيب م��ن حتديد نوع وم��دة العالج، ويعطي الأ�س��رة 

فكرة جيدة عن توقعات تطور املر�ض ومدى ا�س��تجابته للعالج، 

وعن��د البدء يف ت�س��خي�ض املر�ض يجب اإخبار الأ�س��رة والطفل 

)بح�س��ب �س��نه( بخط��ة الفحو�س��ات والعالج، وم��ا الذي يجب 

معرفت��ه م��ن كل فح���ض وم��ا هو الوق��ت الالزم للح�س��ول على 

نتائج الفحو�سات.

فعادة ما ت�سيق الأ�س��رة بع��دد الفحو�سات وطول الوقت الالزم 

له��ا، خا�س��ة عين��ة الورم حي��ث تظهر نتيجته��ا بعد ع��دة اأيام، 

حي��ث اإن فرة النتظ��ار والقلق هي اأكرث ما يتع��ب الأهل. ولكن 

يج��ب اأن ناأخذ الوقت الكايف للو�سول اإىل الت�س��خي�ض ال�س��ليم 

قب��ل ب��دء العالج، واأثن��اء العالج هن��اك فحو�س��ات دورية ملدى 

حتم��ل اجل�س��م للع��الج وملواجهة الآث��ار اجلانبي��ة واأي�سا هناك 

فحو�سات ملتابعة ال�س��يطرة على املر�ض، وهناك فحو�سات بعد 

ال�س��فاء لر�سد الآث��ار اجلانبية للعالج وملتابع��ة املر�ض والتاأكد 

م��ن عدم عودة ظهوره، لذلك ف��اإن معرفة الأبوين بالفحو�سات 

واأهميتها ي�ساعدهما يف اإقناع الطفل بتقبل هذه الفحو�سات.

مببا هببو دور الأم والأب حتديببدا يف التخفيببف عببن معانبباة 

الطفل من اجلانب النف�صي؟

كلنا نعلم حن ي�س��عر الطفل ب��الأمل اأو املر�ض يلجاأ حل�سن الأم 

اأو الأب، فه��و مبثاب��ة ع��الج م�س��اعد ل��ه، لذا ف��اإن وج��ود الآباء 

والأمه��ات بجانب اأطفال مر�سى ال�س��رطان ل��ه دور كبر وبارز 

يف عملي��ة العالج، حيث تقوم الأم مب�س��اعدة الكادر الطبي يف 

رف��ع معنويات الطف��ل من حيث الهتمام باأكل��ه وتوفر له اجلو 

املنا�س��ب للعالج �س��واء م�س��اعدته يف تغير مالب�س��ه اأو عمل له 

بع���ض التماري��ن اأو اأي�س��ا اللعب مع��ه، والهتمام ب��ه من جانب 

التعلي��م حت��ى ل تفوت��ه امل��ادة التعليمي��ة الت��ي مل يدركه��ا يف 

املدر�س��ة، كذل��ك الأب يق��وم بتو�سي��ل الطفل للم�ست�س��فى حتى 

ل ي�س��عر بالوح��دة اأو الفق��د عندما يك��ون الأب موجودا معه يف 

امل�ست�س��فى، بالت��ايل م��ن املمك��ن اأن يق�س��ي ف��رة طويل��ة لأخذ 

العالج ومعه والداه، كذلك توفر احتياجاته وت�سجيعه يف اأخذ 

العالج له دور كبر يف عملية جناح اخلطة العالجية.

هببل للجمعيببة العمانيببة لل�صببرطان دور يف التخفيببف عببن 

املر�صى ال�صغار؟

للجمعية العمانية لل�سرطان دور كبر يف التوعية ون�سر الثقافة 

حول م�س��ببات املر�ض وكيفية الوقاي��ة منها، كما تقوم اجلمعية 

بعمل بع�ض حلقات العمل اأو الندوات اخلا�سة املتعلقة باملر�ض، 

العناي��ة  اأو  باملر���ض  يخ���ض  فيم��ا  الطبي��ة  الك��وادر  وتدري��ب 

التلطيفية.

الفببرق التطوعيببة يف م�صبباندة الأطفببال يف  مببا هببو دور 

مركز الأورام؟

للف��رق التطوعي��ة دور كب��ر كذل��ك يف رف��ع معنوي��ات املر�سى 

الأطف��ال وحت�س��ن نف�س��يتهم، وله��م دور كب��ر يف عملي��ة تقبل 

الع��الج من حي��ث الفعاليات الت��ي ينظمونها لالأطف��ال، واأي�سا 

التطوع خلدمتهم وم�س��اعدة الأمه��ات يف جناح الأورام، وعمل 

بع�ض امل�س��ابقات امل�س��لية لهم، وحتقيق اأمنياتهم يف املنا�سبات 

املختلفة، و اإدخال البهجة يف نفو�سهم وزيارتهم يف املنا�سبات 

الوطنية والدينية املختلفة.

حوار- فاطمة الإ�سماعيلية

يتم  احلاالت  من   %80-70 البنا:  جنوى  د. 

�سفاوؤها ب�سبب التقدم يف عالج اأورام االأطفال

د. جنوى البنا

اأورام  ت�س��خي�ص  ي�سع��ب 

الأطف��ال يف املراحل الأوىل 

لت�س��ابه اأعرا�سه��ا مع الكثري 

م������ن الأم����را�ص الأخ������رى

اللوكيميا اأكرث �سرطانات االأطفال انت�سارا يف ال�سلطنة
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�ص��هد اأواخ��ر الع��ام املن�ص��رم ظاه��رة فلكي��ة ممي��زة، 

حي��ث ا�ص��تيقظ ج��زء كب��ر م��ن الع��امل عل��ى م�ص��هد 

ن��ادر لك�ص��وف ال�صم���س الكل��ي وال��ذي يع��رف با�ص��م 

»حلق��ة الن��ار« ولق��د متك��ن اخلمي���س الفائ��ت الكثر 

م��ن حمب��ي متابع��ة الظواه��ر الفلكي��ة يف ال�ص��لطنة 

املنطق��ة  دول  م��ن  وغره��ا  والكوي��ت  وال�ص��عودية 

و�صوال اإىل جنوب الهند وجنوب �ص��رق اآ�ص��يا و�ص��مال 

املحيط الهادئ  من م�صاهدة هذه الظاهرة املميزة.

وق��د �ص��هدت �ص��ماء ال�ص��لطنة يف وق��ت مبك��ر ك�ص��وًفا 

جزئًيا وحلقًيا لل�صم�س ا�صتمر حوايل ال�صاعتني و27 

دقيق��ة، وكانت اأف�صل مواقع ر�صد الك�ص��وف احللقي 

الروي���س  وراأ���س  م�ص��رة  وجزي��رة  �ص��ّنة  لل�صم���س 

وجنوب اأدم وقرن علم وفهود وحمراء الدروع .

ويف اإندوني�صيا، جتمع مئات االأ�صخا�س خارج جاكرتا 

نظ��ارات  با�ص��تخدام  احل��دث  مل�ص��اهدة  بالنتاري��وم 

واقية قدمتها هذه القبة الفلكية، ويف جنوب الهند، 

جتمع النا�س على �صواطئ والية تاميل نادو مل�صاهدة 

احلدث، وحتى اأن الك�ص��وف اأثر على لعبة الكريكيت 

اإذ اأجل��ت مب��اراة بني مومب��اي وراجكوت من الدرجة 

االأوىل ملدة �صاعتني.

ويح��دث الك�ص��وف احللق��ي عندم��ا ال يك��ون القم��ر 

قريب��ا مب��ا فيه الكفاي��ة من االأر�س الإخفاء ال�صم���س 

متاما، ما يرتك حلقة رقيقة من القر�س ال�صم�ص��ي 

مرئي��ة، ويح��دث هذا النوع من الك�ص��وف كل �ص��نة اأو 

�ص��نتني فق��ط، ويف كل م��رة يك��ون مرئي��ا يف اأج��زاء 

معين��ة م��ن االأر���س، وميك��ن اأن مت��ر عق��ود قب��ل اأن 

يتكرر النمط ذاته يف االأماكن نف�صها.

و�ص��يكون الك�ص��وف ال�صنوي املقبل باإذن اهلل يف يونيو 

2020 مرئيا على نطاق �صيق من اإفريقيا اإىل �صمال 

اآ�ص��يا، اأم��ا الك�ص��وف ال��ذي �ص��يح�صل يف يونيو 2021، 

فلن يكون مرئيا اإال يف القطب ال�صمايل واأجزاء من 

كندا وغرينالند وال�صرق االأق�صى الرو�صي البعيد.

)فن الالمباالة لعي�ش حياة 

تخال��ف املاألوف( هو كتاب 

تطوي��ر ذاتي  يتمحور حول 

فكرة �ضرورة تعّلم التعامل 

مع ال�ض��دائد تعاماًل اأف�ضل 

لتك��ون اأقوى واأ�ض��عد، ولقد 

اأخ��ذ ه��ذا الكتاب �ض��هرته 

يف الع��امل العرب��ي عندم��ا 

ن��ادي  الع��ب  ت�ضوي��ر  مت 

حمم��د  ال�ض��هري  ليفرب��ول 

�ضالح وهو يق��راأه وعندها 

انت�ض��ر ا�ض��م الكت��اب كث��ريا خا�ضة بني اأو�ض��اط ال�ض��باب 

وكان من اأبرز الكتب قراءة وبحثا يف ذلك الوقت.

�ض��يارتها  ع��ن  النق��اب   XEV �ض��ركة  ك�ض��فت 

الكهربائي��ة Yoyo ال�ضغ��رية، والت��ي تعتم��د عل��ى 

تقني��ة الطباع��ة ثالثي��ة االأبع��اد 3D يف ت�ضمي��م 

بع�ش االأجزاء.

وبح�ض��ب م��ا ج��اء بوكال��ة االأنب��اء االأملاني��ة )د ب 

اأ( فق��د اأو�ضح��ت ال�ض��ركة االإيطالي��ة اأن ال�ض��يارة 

الكهربائي��ة Yoyo ثنائية املقاع��د يبلغ وزنها 750 

كجم فقط، وينب�ش بداخلها حمرك كهربائي بقوة 

10 ح�ضان ب�ض��كل م�ض��تمر، كما ميكن اأن يوفر 30 

ح�ضانا ملدة 30 ثانية للت�ضارعات البينية، يف حني 

ت�ضل ال�ضرعة الق�ضوى اإىل 70 كلم/ �ش.

ال�ضغ��رية   Yoyo الكهربائي��ة  ال�ض��يارة  وتتمت��ع 

 ABS ببع���ش التجهي��زات القيا�ض��ية مث��ل مكاب��ح

وو�ضائد هوائية ومكيف هواء و�ضا�ضة مل�ضية.

وم��ن املق��رر ط��رح ال�ض��يارة Yoyo اجلدي��دة يف 

االأ�ضواق بحلول نهاية عام 2020.

3D يـويـو«   �سيارة  بتقنية الـ«

العالم يودع 2019 بــ»حلقة النار«

م�ساهدة الك�سوف يف الهند.                                        )اأ ف ب(

ك�سوف ال�سم�س احللقي

مبحـــافظــة م�سقــــط.

)العمانية(

ر�سد الك�سوف اأعلى اأحد ال�سواطئ بدولة الكويت.)اأ ف ب(

مرايا- وكالت

كتاب الأ�سبوع

ر�سد الك�سوف يف ولية اأدم
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اإعداد:

اأم �سلمة عبداملنعم

الأحجار الكرمية

توج��ه الب�ش��ر لقتن��اء الأحج��ار الكرمي��ة من��ذ اأزل الق��دم 

متلكه��ا  الت��ي  اجلمالي��ة  اأبرزه��ا  م��ن  عدي��دة  لأ�ش��باب 

احُلل��ي  يف  املي��زة  ه��ذه  وا�ش��تغالل  الكرمي��ة  الأحج��ار 

والزخرف��ات التجميلي��ة وكرموز دينية، ع��الوة على ذلك 

فق��د مت ا�ش��تخدامها يف الأعم��ال التجارية مثل املقاي�شة 

والأعم��ال ال�ش��تثمارية ويف املج��الت الطبي��ة، واتخذه��ا 

و�ش��لطتهم  ومكانته��م  ثرائه��م  ل�ش��تعرا�ض  الأغني��اء 

الجتماعي��ة، فه��ي عن�ش��ر م��ن عنا�ش��ر التمي��ز واإظه��ار 

الرثاء.

اأول اإن�ضان يف الف�ضاء
هو الرو�ش��ي يوري جاجاري��ن الذي كان اأول 

م��ن و�ش��ل اإىل الف�شاء يف ع��ام 1960 عندما 

ب��داأ الحتاد ال�ش��وفييتي – �ش��ابقا - الإعداد 

لربنامٍج ف�شائي جديٍد مع جتّنب الأخطاء 

الأوىل،  املحاول��ة  يف  فيه��ا  وقع��وا  الت��ي 

الف�ش��اء  اإىل  اإن�ش��ان  اإر�ش��ال  ه��و  واله��دف 

والتع��ّرف عل��ى خفاي��ا ه��ذا الف�شاء الوا�ش��ع 

رحل��ة  وكان��ت  نف�ش��ه.  بالوق��ت  واملجه��ول 

م��ن  عل��ى  اأبري��ل 1961م   12 جاجاري��ن يف 

مركبة الف�شاء ال�شوفييتية »فو�شتوك1«. 

ي�ش��ر م�شطل��ح الثق��ب الأ�ش��ود اإىل 

منطق��ة موج��ودة يف الف�ش��اء عالية 

كب��رة  بكتل��ة  متت��از  اأي  الكثاف��ة؛ 

م�شغوط��ة �شم��ن حي��ز �شغ��ر، مّما 

يوؤول اإىل اإيجاد جمال جاذبية قوي 

وغر معتاد ل يرتك �ش��يئاً اأو �شوءاً 

يفلت منه. هذا الأمر مّت اإدراكه منذ 

ق��رون، اإىل اأن تنباأ العامل اآين�ش��تاين 

خ��الل  م��ن  �ش��وداء  ثق��وب  بوج��ود 

العام��ة،  الن�ش��بية  امل�ش��ماة  نظريت��ه 

فاأظه��ر اأن��ه عندم��ا مي��وت جن��م يف 

الف�شاء وي�شمحل وجوده، ل يتبقى 

ذات  خملفات��ه  م��ن  القلي��ل  �ش��وى 

الكثاف��ة العالي��ة، الت��ي تول��د جم��ال 

جاذبي��ة ل ي�شاهي��ه اأي ق��وة اأخ��رى، 

مما ينتج ثقوباً �شوداء.

الثقوب ال�ضوداء
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تعرف على الع�سفور املا�سي!
ع�صافري اال�صرتيلديد بالالتينية اأو الع�صفور املا�صي بالعربية، هي من الطيور اجلواثم ال�صغرية التي تعي�ش يف املناطق املدارية 

ويف اأ�صرتاليا. هذه الطيور من االأنواع االجتماعية وعادًة ما تكون عبارة عن م�صتعمرات اآكلة للبذور ذات مناقري ق�صرية و�صميكة 

لكن حمدبة. وتت�صابه جميعها يف الرتكيب واملواطن، ولكنها تختلف على نحو وا�صع يف األوان واأمناط الري�ش. وتبني ع�ص�صا كبرية، 

ومقببة وت�صع حوايل من 5 اإىل 10 من البي�ش، ومعظمها يكون ح�صا�صا بالن�صبة للربودة ويتطلب الدفء، لكن القليل منها يتكيف 

مع املناخ البارد كما يف جنوب اأ�صرتاليا. اأ�صغر االأنواع يف الف�صيلة يعرف با�صم »فرينارندو بو اأوليفيباك«، اأما عن اأ�صخم 

االأنواع فهو الطائر الدواري جافا. 

تهنئــة

يعت��رب احلدي��د معدن��ا ذا كثافة عالي��ة، ويتميز 

م��ا  وي�ص��كل  ممي��زة،  مغناطي�ص��ية  بخ�صائ���ش 

وه��و  االأر�صي��ة،  الق�ص��رة  وزن  م��ن   %5 ن�ص��بته 

االأك�ص��جني  بع��د  وف��رة  العنا�ص��ر  اأك��ر  راب��ع 

ه��ذا  ي��ذوب  حي��ث  واالألومني��وم،  وال�ص��يليكون 

املع��دن عن��د درج��ة ح��رارة 1538 درج��ة مئوي��ة، 

اأي م��ا يع��ادل 2800 درج��ة فهرنهاي��ت، وُيك��ن 

م��ن  العدي��د  با�ص��تخدام  املع��دن  ه��ذا  ت�ص��كيل 

الطرق كالطرق وما يعرف باالختزال املبا�صر.

ه��ي اأك��رب الق��ارات يف الع��امل واأكره��ا م��ن حيث 

ع��دد ال�ص��كان، اإذ اإن م�ص��احتها تغط��ي 8.7% م��ن 

م�ص��احة االأر���ش، وعدد �ص��كانها ي�ص��ل اإىل 4.150 

ة  ملي��ار ن�ص��مة تقريب��اً، ويطل��ق عل��ى �ص��كان الق��اَرّ

ا�ص��م االآ�صيويني. وتتميز باأَنّها غنية جداً باملوارد 

والُنّحا���ش،  والغاب��ات،  النف��ط،  مث��ل  ��ة  بيعَيّ الَطّ

تق�ص��يمات  ة  ع��َدّ اإىل  اآ�ص��يا  وتق�ص��م  والف�ص��ة. 

اآ�ص��يا،  وو�ص��ط  اآ�ص��يا،  و�ص��رق  اآ�ص��يا،  جن��وب  ه��ي 

و�ص��يبرييا، وجنوب �ص��رق اآ�ص��يا، وغرب اآ�ص��يا. اأما 

ع��دد دوله��ا فيبل��غ 48 دول��ة. واأك��رب ال��دول م��ن 

حي��ث ع��دد ال�ص��كان ه��ي ال�ص��ني والهن��د بحوايل 

1.3 مليار ن�صمة لكل منهما. 

كم عدد �سكان 
قــارة اآ�سيـــا؟

الإ�سعاع احلراري
الف��راغ،  ع��رب  احل��رارة  انتق��ال  طريق��ة  ه��و 

واالأماك��ن الت��ي ال يوج��د به��ا جزيئ��ات، حي��ث اأن 

االإ�ص��عاع من اأ�ص��كال الطاقة الكهرومغناطي�صّية، 

الت��ي ت�ص��تمل عل��ى االأ�ص��عة حتت احلم��راء، حيث 

ت�صع االأج�صام ذات درجات احلرارة املرتفعة اأ�صعة 

اأكر من االأج�صام الباردة، فعند انطالق االأ�صعة 

الكهرومغناطي�ص��ّية من االأج�ص��ام ال�ص��اخنة نحو 

ومتت���ش  ج��زءاً  تعك���ش  فاإّنه��ا  الب��اردة  االأج�ص��ام 

اجل��زء االآخ��ر حمّولًة اإياه اإىل طاقٍة حرارية مما 

ي��وؤدي لرف��ع درج��ة حرارته��ا وحرك��ة جزيئاته��ا، 

ولع��ّل اأق��رب مثال على انتقال احلرارة باالإ�ص��عاع 

م��ا يح�ص��ل لالأر���ش عن��د ارتف��اع حرارته��ا بفعل 

طاقة ال�صم�ش.

املا�ص��ي  ال�ص��بت  ي��وم  مت 

ب��ن  �ص��هاب  ق��ران  عق��د 

عل��ى  ال�ص��بيبي  حم��د 

قلب��ه  اختاره��ا  م��ن 

لت�ص��اركه م�ص��وار حياته، 

وبه��ذه املنا�ص��بة الغالي��ة 

بالتهنئ��ة  اإلي��ه  يتق��دم 

االأه��ل  جمي��ع  القلبي��ة 

والزم��الء،  واالأ�صدق��اء 

م��ن  خا�ص��ة  وتهنئ��ة 

امل�صور خلفان الرزيقي.

مت بقري��ة ط��وي بوالي��ة 

مبحافظ��ة  العواب��ي 

ي��وم  الباطن��ة  جن��وب 

عق��د  املا�ص��ي  اخلمي���ش 

ق��ران اأحم��د ب��ن حمم��د 

الذهلي، وبهذه املنا�ص��بة 

ل��ه  يتق��دم  ال�ص��عيدة 

وال��ده واأعمامه واإخوانه 

واأ�صدق��اوؤه  وزم��الوؤه 

ط��وي  )قري��ة  واأه��ايل 

بالته��اين   ) ال�ص��يح 

ال�صادق��ة، كم��ا يتقدم له 

خليف��ة املياح��ي مرا�ص��ل 

جري��دة عم��ان بالوالي��ة 

املخل�ص��ة  بالتهنئ��ة 

ال�ص��عادة  ل��ه  متمن��ني 

والتوفيق.

معدن احلديد
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باأطيب ما يف الكون اأهدي املُهندا    

      تهانّى باملولود طيبا وع�صجدا 

واأدعو اإلهي دعوة م�صتجابة    

وم��وردا  وتاج��ا  ُذخ��را  ل��ه  تك��ون    

تتقدم عائلة �صيف بن نا�صر اخلرو�صي بالتهنئة الكرية 

للمولود )املُهاب بن املهند(.
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طريقة اللعب:

الكلمات  م����رادف  اك��ت��ب 

ال���ت���ال���ي���ة ف����ي ال���زه���ور 

ح�سب   4  :  1 ال��م��رق��م��ة 

�سوف   .. ال�سهم  ات��ج��اه 

ي���ت���ك���ون ف����ي ال����زه����رة 

المعارك  اإحدى  الو�سطى 

ال��ف��ا���س��ل��ة ف���ي ال��ت��اري��خ 

الإ�سالمي فما هي؟

1- من الطيور.

ال������غ������زوات  م������ن   -2

الإ�سالمية.

3- ع�سكري.

4- برهة.

طريقة اللعب:

اإل��ى   1 م��ن  الأرق����ام  �سع 

ال��خ��ان��ات  ف���ي ج��م��ي��ع   9

بحيث  للجدول  المكونة 

ت���ح���ت���وي ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

الأرقام من 1 اإلى 9 )دون 

تكرار(. 

اأفقيا:

1- من �سور �لقر�آن)م(- 

�سماء)مبعرثة(. 

2-  �ألف مليون)م(- عابث.

3- يتجلد وي�سرب- رمي باحلجارة)م(.

4- خذ- جتدها يف نندد.

5- طو�ه)م(. 

 ....... -6

....... -7

8- لال�ستفهام- ناد ريا�سي)م(.

9- �سياء- �سكب)م(.

10- من �لفتوحات �لإ�سالمية يف �أوروبا)م(

راأ�سيا : 

1- �أ�ساهد- ولية عمانية...و)م(.

2- بد�- جميع- ولية عمانية)م(.

3- من �لفو�كه)م(- جنيب.

4- �سعة �سدره.

5- من �لأ�سماء �حل�سنى...ك )م(.

6- �سركة تقنية عاملية.

7- من موؤلفات �لإمام نور �لدين 

�ل�ساملي.... يف.

8- ولية عمانية )م(. 

9- من �لعمالت )م(- للتمني.

........ -10

بو�سع  الخلية  ف��ي  الآت��ي��ة  الكلمات  معاني  اك��ت��ب 

الحروف حول الأرقام في اتجاه عقارب ال�ساعة كما 

يو�سح ال�سهم: 

1- من �سور القراآن ا...ن.

2- من الأ�سماء الح�سنى ا...)م(.

3- ولية عمانية ا... )م(.

4- ر�سوخها.

5- اإي�سالت.

6- من الفواكه -هلكن.

7- يتناق�ش.

8- تقاع�سوا )م(.

9- �سقيقة- اكتملت.

10- وا�ٍش- والدة.

11- المزارع )م(. 

12- اأثناءها.

اإعــــداد:

ح�سـن جاد
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حلول العدد السابق

هذه ال�ضورة ل�ضخ�ضية ريا�ضية حاول التعرف عليها. 

احمد الكاف
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حمطــة ا�سرتاحــة

�أ�س��األها ع��ن حاله��ا، فتخ��رين �أنه��ا عل��ى عالق��ة برج��ل 

مت��زوج، وقد تتزوج منه ولو �س��رً�، �أ�س��األها مل��اذ� �ملتزوج؟ 

�أل يوج��د كثري من �لع��ّز�ب و�لذين قد ي�سلح �أحدهم لأن 

يك��ون زوج��ًا؟ فقال��ت: �لرجل �ملت��زوج يا عزيزت��ي حينما 

يك��ون على عالق��ة بامر�أة �أخ��رى فثقي �أن��ه �أحر�ص منك 

عل��ى كتمان هذه �لعالقة لأنه يخاف من زوجته، وبالتايل 

�أك��ون عل��ى ثق��ة �أن��ه ل��ن يبت��زين يف ي��وم م��ن �لأي��ام ب��ل 

�لعك�ص، و�ملتزوج يكون �أكرث حر�سًا على حمو كل �أثر لهذه 

�لعالقة، كما �أنه يكون خائفًا مني لأنني قد �أكون من يقوم 

بتهدي��ده، و�أن��ا عل��ى ثق��ة باأنه ل��ن يفعل �س��يئًا ولن يحرك 

�س��اكنًا خوفًا على �أ�س��رته �ملهددة بالنهيار، �ملتزوج رجل 

م�س��تعد لأن يدف��ع ولأن ياأخ��ذين �إىل �أرق��ى �لأماك��ن �لتي 

ل يذه��ب �إليه��ا �لعامة، وياأتي يل باأغل��ى �لهد�يا، �ملتزوج 

�سي��د �س��هل لي���ص لأن زوجته م��ا عادت حتبه، ولي���ص لأنه 

م��ا ع��اد يحبها، لكن هناك من ت�س��ري �خليان��ة يف دمه، 

وت�ستطيع �ملر�أة �خلبرية معرفة مثل هذ� �لرجل.

�أ�س��األها م��ا م��رر�ت مثل ه��ذ� �لرج��ل؟ هل �أخ��رك عن 

م�س��كلة بين��ه وبني زوجته؟ هل تعرفينه��ا؟ هل �لتقيت بها 

يوم��ًا؟ قال��ت: ل، �أن��ا ل تهمن��ي زوجته يف �س��يء، ول�س��ت 

مهتم��ة بال�س��وؤ�ل عنه��ا، فلو كان��ت ذكية لعرفت م��ا يفعله 

زوجها، لكنها يبدو �أنها )مغّفلة( لأنها تثق به كثريً�، فهي 

ل تفت���ص هاتف��ه ول ت�س��األه �أي��ن يذهب؟ ومت��ى يعود؟ فهو 

يف عينه��ا رج��ل حمب وخمل�ص، رجل مينحها كل �س��يء، 

ل تلح��ظ غيابه، ول تنتبه ملا يح��دث يف غفلة منها، �أعلم 

�أنه ل يريد خ�س��ارة زوجته وعائلته، و�أنا ل �أريد خ�س��ارته 

كرج��ل يهت��م بي، ول �أريد خ�س��ارة �ملحفظ��ة �لبنكية �لتي 

�أ�سرف منها كما �سئت.

ل �أعل��م م��ا �ل��ذي يدف��ع مث��ل ه��ذه �لفت��اة لأن تقب��ل على 

نف�سها باأن تكون يف مثل هذ� �لو�سع، وكيف برجل ي�سمح 

لأن تك��ون لزوجت��ه مث��ل ه��ذه �ل�س��ورة �مل�س��ّوهة وه��ي �أم 

�أطفال��ه، بغ���ص �لنظر عن ظروف زو�جه بها �س��و�ء �أكان 

زو�جًا تقليديًا �أم بعد عالقة عاطفية؟

�مل�سح��ك يف �لأم��ر ح��ني �أخرته��ا �أين �س��اأكتب حكايتها 

يف مق��ال دون �لإ�س��ارة �إليه��ا، �سحكت وقال��ت: �كتبي ما 

عندي مانع، ب�ص �أخاف هو يقر�أ �لكالم ويطري، فقلت لها 

هذ� �لنوع من �لرجال ل يقر�أ لأنه م�سغول باأ�سياء �أخرى، 

�سحك��ت م��رة �أخ��رى بتلك �ل��روح �ملرحة و�لذكي��ة، ولعل 

ه��ذه �لروح كانت �س��ببًا لوقوع �لرج��ل �لباحث عن حمطة 

��سرت�حة يف �سباكها!.
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يف بادرة تعد �لأوىل من نوعها بولية �مل�سيبي، نظم �لأهايل 

للجنة  �لتابع  �لتعاوين  �ملغدر  فريق  يف  ممثال  �سناو  بنيابة 

بحجرة  �لثاين  و�لأبناء  �لآباء  ملتقى  بامل�سيبي  �لجتماعية 

معًا  »لنحتفي  عنو�ن  حتت  �سناو  بنيابة  باملغدر  �ل�سو�وفة 

بتاريخ حجرة �ل�سو�وفة«.

�لفعالية �زد�نت بتو�جد عدد ممن عا�سو� يف كنف �حلجرة 

وعدد من �ملهتمني بالتاريخ ولفيف من �ل�سباب �سغار وكبار�، 

�ل�سو�وفة  حارة  �ساحة  يف  بالتجمع  �لفعاليات  بد�أت  وقد 

ب�سناو،  قدمية  حار�ت  عدة  من  و�حدة  تعد  �لتي  �لقدمية 

حيث �ألقيت حما�سرة دينية يف م�سجد �ملغرة �لقدمي حتدث 

فيها ف�سيلة �ل�سيخ �إبر�هيم بن نا�سر �ل�سو�يف �أمني �لفتوى 

مبكتب �لإفتاء عن �أهمية ودور �مل�سجد يف حياة �مل�سلمني.

�مل�ساركني  بع�ص  حتدث  �حلارة  يف  �لأهلي  �لتجمع  وخالل 

عن �أحو�ل �حلجرة بد�أها �ل�ساعر ر��سد �ل�سو�يف بق�سيدة 

وهذ�  �ملوروث  بهذ�  و�عتز�زه  فخره  عن  فيها  عر  �سعرية 

�لدكتور �سامل بن  و�أد�ر �حلو�ر يف �حلارة  �لتجمع �جلميل، 

�ملعي�سية  �لأو�ساع  عن  �جلميع  وحتدث  �ل�سو�يف،  م�سعود 

�لتي مرت باحلجرة وقوة �لتالحم  و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية 

بني �أهلها، كما حتدث خمي�ص بن ر��سد �ل�سو�يف عن بع�ص 

�جلو�نب �لفنية يف �حلجرة وبع�ص �ملو�قف �لتي عاي�سها.

�لفعالية:  على  �مل�سرف  �ل�سو�يف  علي  بن  مبارك  وقال    

جاءت فكرة �لفعالية نظرً� ملا متثلها �حلجرة يف �ملجتمع من 

�أهمية تاريخية وجمتمعية، كون بع�ص من عا�ص فيها ما ز�ل 

على قيد �حلياة، ولكي يت�سنى لل�سباب معرفة �لتاريخ ممن 

عا�سره ولت�سجيل �سهادتهم على �لع�سر.

وهي  �لأوىل  �ملرحلة  مرحلتني،  على  �لفعاليات  ق�سمت  حيث 

عر  �حلجرة  يف  �لطرقات  تهيئة  و�سملت  �لإعد�د  مرحلة 

وهي  �لثانية  و�ملرحلة  �ل�سباب،  فيه  �سارك  عمل  مع�سكر 

�ملحا�سرة يف م�سجد �ملغرة، وهو م�سجد تاريخي،  و�حلو�ر 

�ملفتوح مع �لآباء يف �حلارة، و�جلولة �حلرة يف بيوت وطرق 

�آبائهم  مبا�سي  �لأجيال  لتعريف  يتكرر  �أن  ونتمنى  �حلجرة 

و�أجد�دهم.

�ساعة ذكيـة تنقـذ حيــاة
اج �سقط بين ال�سخور درَّ

ع وك�س��ف �ل�س��قوط« يف �س��اعة �آب��ل، حياة رجل بعد �س��قوطه من  �أنق��ذت خا�سي��ة »توُقّ

در�جته وفقد�نه �لوعي �إثر �رتطام ر�أ�سه بال�سخور.

وقد �نت�سرت ق�سة �ساب يدعى غابي بورديت �أنقذ حياة و�لده بف�سل �لإ�سعار�ت �لتي 

و�سلت له من �ل�ساعة، وفق ق�سته �لتي ن�سرها عر ح�سابه على في�سبوك.

�إذ �تف��ق �لأب و�بن��ه عل��ى رك��وب �لدر�جة يف �جلب��ال بحديقة ريفر�س��ايد �حلكومية، 

وقب��ل �س��اعة م��ن موعد �للقاء، و�سلت ر�س��الة من �س��اعة و�ل��د غابي �إليه تخ��ره باأنه 

�ص ل�سقوط قا�ٍص، و�أر�سلت معه خريطة ملوقعه. تعَرّ

ذه��ب غاب��ي �إىل م��كان �خلريط��ة فوجد �أن و�ل��ده كان م�سابًا ومغ�س��يًا علي��ه باملوقع، 

قبل �أن تقوم �س��يارة �لإ�س��عاف بنقله للم�ست�سفى، فو�سلته ر�سالة جديدة تخره باملوقع 

�جلديد لو�لده يف �مل�ست�سفى.

وقد �ت�سلت �ل�س��اعة بالطو�رئ مع �إر�س��ال موقعه، و�أر�س��ل �إىل �مل�ست�س��فى يف �أقل من 

ن�سف �ساعة، وفق ما نقلته �سبكة NBC �لأمريكية.

لتعريف الأجيال بما�سي الآباء والأجداد
اأهالي حارة ال�سواوفة ب�سناو يلتقون في الحارة القديمة

امل�سيبي - علي بن خلفان احلب�سي
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