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جامعة الهاي      في هولنـدا
جامعة الهاي يف هولندا 

عضو يف الرابطة الدولية للجامعات 
والكليات وحاصل  عىل عضوية واعتماد 

الشبكة العربية للتعليم  املفتوح والتعليم عن بعد 
اضافة اىل شهادة  اعتماد  وعضوية من املؤسسة العربية 
الدولية للجودة وهذه  املؤسسة  الربيطانية الرصينة تعنى 

بجودة املناهج واالدارة.

جامعة الهاي يف هولندا مؤسسة اكاديمية علمية غري ربحية مستقلة 
تقع يف مدينة الهاي الهولندية وتديرها  وترشف عليها مجموعة من 
االكاديميني يف علوم مختلفة وتهدف اىل تطوير االفاق املعريف لطلبتها 

وفق االختصاصات املتاحة.

تقدم الجامعة فرصا ملن حرم من اكمال تعليمه بغض النظر 
عن رشط العمر والجنس أو االقامة من خالل برنامج درايس 
يتماىش مع حاجة العرص ورغبة الدارس بإرشاف نخبة من 

أكفأ االساتذة االكاديميني وعىل اسس منهجية علمية 
سليمة تنسجم مع املناهج العلمية املتبعة يف 

الجامعات العريقة.
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الدكتور مجيد خليل

رئيس املجلس

الربوفيسور الدكتور همام عبد الخالق 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي العراقي السابق 

الربوفيسور الدكتور الطبيب محمد عوض تاج الدين  

وزير الصحة املرصي السابق

الربوفيسور الدکتور مصطفی عبد القادر النجار 

املستشار األكاديمي يف ديوان البالط السلطاني

الربوفيسور الدكتور سعد محمد عثمان الجيبه جي 

رئيس جامعة الهاي ونائب رئيس جامعة الغرير دبي االمارات 
العربية املتحدة.

الدكتور عيل مصطفى حرقوص

 عضو لجنة الرتقيات والبحوث يف جامعة الهاي

الربوفيسور الدكتور جمال السامرائي 

رئيس اتحاد االعالميني العرب يف االتحاد االوروبي

الربوفيسور الدكتور حميد العقابي 

رئيس اتحاد رجال االعمال العراقي

املحامي الدويل الدكتور حسني بديوي 

عضو مجلس ادارة اتحاد االداريني واالقتصاديني العرب يف 
االتحاد االوروبي رئيس مركز التحكيم الدويل يف االتحاد.

الدكتور هريش محمد صالح الطيار 

رئيس اتحاد رجال االعمال يف كردستان العراق.

الربوفيسور الدكتور محمد املشهداني 

رئيس اتحاد املؤرخني العرب.

الربوفيسور الدكتور ماجد السامرائي 

استاذ االعالم والصحافة ومدير فضائية وسفري سابق.

الربوفيسور الدكتور املهندس حسن اليارسي 

عميد كلية العلوم والتكنولوجيا يف العراق.

الربوفيسور الدكتور شفيق السامرائي 

عميد كلية القانون السابق يف العراق.

الربوفسور الدكتور احمد زكي

وزير الرتبية املرصي السابق.

الربوفسور الدكتور خاشع املعاضيدي

عميد كلية الرشيد الجامعية

الربوفيسور الدكتور محمد الصالح خراز

عميد معهد العلوم القانونية واالدارية – الجزائر.

الدكتورة رخوش غريب 

 دكتوراه علم نفس – كردستان العراق.

الدكتور عيل عبد الله ال ابراهيم 

رئيس مركز البديل للتدريب والتطوير.

االستاذ عمر زاويتي 

ناشط يف مجال حقوق االنسان.

 االستاذ كروان محمد صالح  

اعالمي

لربامجها  الذاتي  التقويم  خالل  من  التعليمية،  العملية  يف  املستمر  التطوير  إىل  الهاي  جامعة  أمناء  مجلس  يسعى   
التعليمية وضمان جودة االداء لكي تأخذ مكاناً مرموقاً ومعتمداً بني الجامعات املحلية واالقليمية والعاملية، ولتواكب 

التطورات الرسيعه ىف مجاالت العلوم الحديثة لدفع برامج التنمية نحو التطور واالزدهار. 

ان مجلس أمناء جامعة الهاي قد تم تشكيله من خرية الشخصيات االكاديمية والعلمية والعملية املعروفني بعلمهم 
وعملهم عىل الساحتني العربية والدولية:- 

مجلس ادارة الجامعة

رئيس الجامعة                   الربوفيسور سعد محمد عثمان

نائب رئيس الجامعة          الربوفيسور حسني اسماعيل

مدير الشؤون االعالمية     أ د م حسن عبد الله 

مجلس األمناء
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انت القارئ والمحرر
تتواصل معكم جامعة الهاي يف هولندا، من خالل العدد 

هذه  أن  لكم  مؤكدة  العايل”،  “الربج  مجلتها  من  الثاني 

املجلة ستستمر يف الصدور وبشكل دوري، حتى يتسنى 

لنا التواصل واستقبال ما تكتبون وتقرتحون، لكي نرتقي 

سوية بهذا املنرب الثقايف االجتماعي الفني  الرتفيهي.

اسهاماتكم  أن  األعزاء  وأخواتنا  اخوتنا  ندرك  ونحن 

األبعاد  التجربة واعطائها  الكتابية رضورية إلغناء هذه 

ستحظون  انكم  الطبيعي  ومن  املناسبة.  والدالالت 

برتحيبنا الحار اساتذة وطلبة وأصدقاء، ممن لهم عالقة 

مبارشة بجامعتنا أو من جمهور القراء الواسع.

ان الصحافة االلكرتونية هي األكثر انتشاراً عىل مستوى 

العالم، حيث  رّسعت الثورة التكنولوجية وتائر االتصال 

يف  الصحيفة  وجعلت  املسافات،  وقربت  الناس،  بني 

متناولك اينما كنت وأينما حللت.

وال  الجميع  أمام  تماماً  مفتوحة  مجلتنا  صفحات  إن 

يقترص العمل فيها عىل هيئة تحريرمعينة، فالقارئ من 

يسعدنا  لذا  ايضاً.   محرر  هو  ويقرتح  يسهم  ما  خالل 

وخارجها،  الجامعة  يف  واألصدقاء  القراء  مع  نتزامل  ان 

لنكون نحن  جميعا الكتاب والقراء واملحررين. فقد وىل 

مجرد  القارئ  فيه  كان  الذي  واالعالمي  الثقايف  الزمن 

مشاركة  دون  بها،  ويحتفي  املعلومات  يستقبل  متلٍق، 

فعلية يف االرتقاء باملجلة أو الصحيفة شكالً ومضموناً اال 

يف اطار ضيق ومحدود.

لقد فتحت الصحافة االلكرتونية األبواب عىل مصاريعها 

للقراء ملشاركة أوسع وأعمق وأرسع وأكثر تأثريا وفعالً. 

معنا  لتكونوا  مفتوحة  دعوة  لكم  لنوجه  مناسبة  وهذه 

ونقدكم،   وتشجيعكم  واقرتاحاتكم  وآرائكم  بأقالمكم 

لعلنا نتكامل يف هذه التجربة من خالل اشعال مزيد من 

الشموع.

االفتتاحية

ي
عال

 ال
ج

بر
ال
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جامعة الهاي تخرج كوكبة من طلبتها

وقد تناولت الكلم��ات التي القيت 
يف هذه املناس�ب��ة الس�يما كلم�ة 
الس�امرائي  ش�فيق  الربوفيس�ور 
ع�ىل أهمي�ة الرتكيز عىل مس�توى 
أكاديم�ي ع�اٍل يف االطاريح، كون 
تعك�س  االكاديمي�ة  الرس��الة 

مستوى الجامع�ة.

حمي�د  الدكت�ور  تح�دث  فيم�ا 
العق��اب�ي يف كلم�ة ع�ن )طلب�ة 
خارج هولندا(، الذي اش�اد بالدور 
يف  الجامع�ة  ب�ه  تضطل�ع  ال�ذي 
ن�ر العل�م والثقاف�ة يف اوس�اط 
الطلبة الع�رب الذين يتوقون للعلم 

واملعرف�ة، ووج�ه الش�كر الجزيل 
الساتذة واداريي الجامعة.

واع�رب االس�تاذ طاهر رش�يد عن 
طلب�ة هولندا، عن فخ�ره بتخرجه 

من هذه املؤسسة االكاديمية.

وكان للشعر حضور يف هذه املناسبة، 
حيث القت الدكتورة الشاعرة كريمة 
األمني مقاطع ش�عرية نالت اعجاب 

الحضور.

توزي�ع  ت�م  االحتف�ال  نهاي�ة  ويف 
الطلب�ة  ع�ىل  والهداي�ا  الش�هادات 

الخريجني.

عىل قاعة املنتدى املنتدى الثقايف  العراقي يف العاصمة 

1/5/2012، ج�رت  وبتاري�خ  الس�ورية– دمش�ق، 

مناقش�ة اطروحة طالب الدكت�وراہ يف كلية القانون 

والسياس�ة قسم العلوم السياسة سامي مجيد خليل 

الدوري واملوس�ومة »النظ�ام الف�درايل يف الع�راق - 

االهداف والتداعيات«.

وتشكلت لجنة املناقشة برئاسة الربوفسور الدكتور جالل 

عباس  فاضل  الدكتور  من  كل  وعضوية  السعدون  نوري 

سالم  والدكتور  شمخي  هادي  رحيم  والدكتور  النجادي 

محمد بديوي مرفاً وعضواً.

وقد جرت مناقشة متميزة سادها الجو العلمي واالكاديمي 

استطاع الطالب فيها االجابة عن كل اسئلة االساتذة اعضاء 

اللجنة بمقدرة علمية واكاديمية دلت عىل املستوى العلمي 

العايل للطالب يف البحث.

منحه  بعد  الدكتوراہ  درجة  عىل  الطالب  وحصل 

تقدير امتياز من قبل اللجنة .

خرجت جامعة الهاي كوكبة من طلبتها، بعد أن استكملوا متطلبات شهاداتهم العلمية يف املستويات 

الشهادات  تم تسليم  وادارييها، حيث  األمناء واساتذتها  اعضاء مجلس  الثالثة، بحضور عدد من 

للطلبة الخريجني للعام 2011، حيث تخلل حفل التخريج كلمات وفقرات ثقافية وفنية.
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مناقشة اطروحة دكتوراه 
يف العلوم السياسية يف 

عمان - االردن  

املختصني  من  غفري  حشد  بحضور 
جرت  والسوريني،  العراقيني  واملثقفني 
العلوم  يف  الدكتوراه  اطروحة  مناقشة 
حسني  عيل  قاسم  للطالب  السياسية 
الثقايف  املنتدى  قاعة  عىل  الدليمي، 
دمشق،  السورية  العاصمة  يف  العراقي 

يوم االحد املصادف 01-07-2012

الدكتور  من:  النقاش  لجنة  وتشكلت 
جالل نوري السعدون رئيسا، وعضوية 
الدكتور فاضل عباس النجادي والدكتور 
سالم  والدكتور  شمخي  هادي  رحيم 

محمد بديوي اعضاًء ومرفني.

خاللها  قام  مستفيضة  مناقشة  وبعد 
بصورة  اطروحته  عن  بالدفاع  الطالب 
اطروحته  فيها  نالت  وملمة،  متميزة 
التي  املناقشة  لجنة  وتقدير  استحسان 
من  تضمنته  وما  باالطروحة  اشادت 
معلومات سياسية وقانونية متميزة جداً، 
الطالب  قبل  من  البحث  مدى  عن  تنم 
واملعلومات  التفاصيل  جميع  لتقديم 

القيمة.

اللجنة  قبل  من  الباحث  مناقشة  وبعد 
املنهجيات  وتقديم  اطروحته  فحوى  يف 
اللجنة  قررت  فيها،  الواردة  واالشكاالت 
درجة  ومنحه  الطالب  اطروحة  قبول 

الدكتوراه بتقدير امتياز .

بالجهد  الحضور  االساتذة  اشاد  وقد 
الذي بذله الطالب يف بحثه وبالدور الذي 
تبذله جامعة الهاي واساتذتها يف تقديم 
واملنهجية  العلمية  االساليب  افضل 

لطلبتها يف دراستهم .

مناقشة اطروحة دكتوراه في العلوم 
السياسية ومنح الباحث الدرجة بامتياز

عىل قاعة جامع�ة االردن، جرت بتاريخ 
7/6/2012 مناقشة متميزة الطروحة 
الدكتوراه يف العلوم السياس�ية املقدمة 

من الطالب رافع سحاب الكبييس.

برئاس�ة  املناقش�ة  لجن�ة  وتش�كلت 
وارشاف الربوفسور الدكتور عبد القادر 
فهم�ي وعضوي�ة كل م�ن الربوفس�ور 
حازم طالب مشتاق والربوفسور غازي 
ربايعة والربوفس�ور عبد الرزاق محمد 
الدليم�ي. وقد ج�رت مناقش�ة متميزة 
س�ادها الجو العلمي واالكاديمي اشاد 
فيها االساتذة بدور الطالب الكبري الذي 
بذله يف بحثه الذي احاط باملوضوع من 

جميع جوانبه. 

فح�وى  يف  الباح�ث  مناقش�ة  وبع�د 
اطروحته وتقديم االش�كاالت واملنهجية 
اللجن�ة قب�ول  ال�واردة فيه�ا ق�ررت 
اطروحة الطالب رافع س�حاب الكبييس 

ونيله درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

وق�د ح�ر املناقش�ة ع�دد كب�ري من 
االجتماعي�ة  والش�خصيات  االس�اتذة 
والثقافي�ة لالط�الع عىل جه�د الطالب 

واسلوب واملناقشة املتيزة .
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اعالم�ي  اللح��ام  نارص  الدكت��ور 
متع��دد املواهب، فهو رئيس تحرير 
ومع�د  االخب�ارية  مع�ا  وكال�ة 
تحظى  تلفزيونية  برامج  ومق��دم 
بمشاهدة واسعة، بل ان احد برامجه 
يبث عىل عدد من املحطات، نظرا ملا 
يف  صدقية  من  الربنامج  به  يتمتع 
التطورات  ومتابعة  املعلومة  طرح 
االستقراء  عىل  قادرة  ناقدة  بعني 

واالستنباط.

كتاب  الصدار  اآلن  يعد  اللحام  د.  و 
خاص عن لغة الجسد يف االعالم، وهو يف 
األصل رسالة أكاديمية نال عليها درجة 
بتقدير  الهاي  جامعة  من  الدكتوراه 

امتياز.

وقد بنينّ د.اللحام يف رسالته أهمية لغة 
االعالمي  اىل  بالنسبة  االعالم  يف  الجسد 
مثقفاً  او  سياسياً  كان  سواء  والضيف 
بالحالة  ترتبط  الجسد  فلغة  مبدعا.  او 

االعالمي الدكتور ناصر اللحام:

لغة الجسد مكوِّن رئيس في 
اإلعالم الحديث

االضطراب  ان  حيث  لالنسان،  النفسية 
الداخيل ينعكس من خالل حركة اليدين 
ولذلك  والصوت.  واالنفعاالت  والرأس 
تدريبها  يتم  املهمة  الشخصيات  فإن 
الجسد  حركة  ضبط  كيفية  حول 
وتوجيهها لتدعم القول والتحليل. أما اذا 
سارت حركة الجسم يف اتجاه والصوت 
يف اتجاه اخر، فإن الصورة التي تتجسد 
تعطي   ، مشتتة  مفككة  تغدو  أمامنا 
وغري  ضعيفة  الشخصية  بأن  انطباعاً 

متماسكة.

د. اللح�ام الخبري يف االعالم، اختار لغة 
انطالقاً  لرسالته،  الجسد موضوعاً 
م�ن فهم�ه العميق ألهمي�ة حركة 

الجس�د ودالالتها وانعكاس�اتها 
النفسية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية.

وق�د أوىص بأن يت�م اخضاع 
املعني�ني بالتحك�م يف ايق�اع 

حركة الجسد من الشخصيات 
املهمة، لتماري�ن خاصة حول 

التعام�ل الحرك�ي مع  كيفي�ة 
االع�الم ومع الجمه�ور، يف اطار 
متس�ق يخدم ظهور الش�خصية 

ويعزز مكانتها.

االعالمي�ني  ان  اللح�ام  وب�نينّ 
الع�رب ب�دأوا يتنبه�ون مؤخراً 
اىل أهمي�ة لغ�ة الجس�د، وكيف 

يمكن التعامل معها، س�اعني إىل اللحاق 
بالتجارب االعالمي�ة العاملية التي كانت 
س�باقة عىل ه�ذا الصعي�د، اال ان تعدد 
الفضائي�ات ورس�وخ تج�ارب اعالمية 
عربي�ة، مدعوم�ة بدراس�ات وتوجهات 
أكاديمي�ة، قد غ�رينّ يف املعادلة، لنجد ان 
املتميزين من االعالميني العرب اصبحوا 
يمتلكون خربات معمقة يف لغة الجس�د، 
لكن قسما كبرياً من السياسيني ما زالوا 
يجهلون فن مواءمة ومالءمة الصوت مع 

حركة اليدين والرأس والجذع.
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صدر مؤخراً كت�اب بعنوان “الحوار يف 

س�ورة يوس�ف وتوظيفه يف العملية 

الرتبوي�ة”، تأليف الدكت�ور عيل محمد 

أبو راس.

والكت�اب ال�ذي ص�در ع�ن مؤسس�ة 

“ساعد” بغالف مقوى وبورق مصقول 

واخراج انيق، يق�ع يف 232 صفحة من 

القط�ع الكبري، وه�و يف األصل رس�الة 

دكتوراه اجازتها جامعة الهاي، بتقدير 

امتياز. وقال الربوفيسور محمد عمران، 

ال�ذي ارشف عىل االطروح�ة يف تقديمه 

للكتاب:

       فقد رسني ان اكون مرشفاً 

رئيساً عىل رسالة الدكتور عىل 

اب�و راس: “الحوار يف س�ورة 

يوس�ف وتوظيفه يف العملية 

الرتبوي�ة”، ورسن�ي اكثر ان 

الرس�الة كتاباً  اصبحت هذه 

يقدم عملية  تربوياً  ومنهاجاً 

الح�وار كطريق�ة منهجية يف 

التفك�ري لبناء مجتم�ع قائم 

عىل ش�بكة اتص�االت برشية 

لتعزي�ز ق�درة الف�رد ، وبناء 

تربيت�ه بطريقة تربوية تقود 

اىل الفهم.

وجاء ه�ذا الكت�اب، والذي 
يستند اصال اىل دراسة علمية 
تجريبية، ته�دف اىل تعزيز 
الح�وار  مه�ارات  وتعلي�م 
ضمن منه�اج اللغة العربية، 
واالفادة من الحوار يف سورة 
يوس�ف لتطوي�ر االتجاهات 

االيجابية يف املنهاج.

وتوزعت مواضيع الكتاب عىل 
خمسة فصول: 

األول  الفص�ل  تن�اول 
الدراس�ة،  مش�كلة 

وتم التعرض السئلتها 
واهدافه�ا  واهميته�ا 

ومصطلحاتها ومحدداتها.

أما الفصل الثاني فقد خصص 
لالط�ار النظري للدراس�ة، مع بيان 
الت�ي  الس�ابقة  الدراس�ات  أهمي�ة 

تناولت املوضوع.

التعرض  تم  الثالث،  الفصل  ويف 
ملنهجية الدراسة واجراءات تطبيقها 
مضمون  تحليل  يف  التفصيل  مع 

الحوار يف سورة يوسف.

وخصص الفص�ل الرابع، لعرض ما 
تمخضت عنه الدراس�ة م�ن نتائج، 
وذل�ك باالجاب�ة عن اس�ئلتها، فيما 
النت�ائ�ج يف الفص�ل  ت�م مناقش�ة 
الخام�س ال�ذي انته�ى بتوصي�ات 

الحوار في سورة يوسف وتوظيفه في 
العملية التربوية

رسالة دكتوراه اجازتها جامعة الهاي تصدر في كتاب

معرفي�ة،  الس�رتاتيجية  تؤس�س 
بامكان املؤسس�ة الرتبوي�ة االفادة 
منه�ا يف االرتق�اء باملنه�اج املدريس 
وتطويره من خ�الل اعتماد الق�رآن 
الكريم مرجع�اً رئيس��اً يف تأسيس 
معرفي�ة  مفاهي�م  ش�بكة  وبن�اء 
وتربوية، واعتماد الحوار يف الق��رآن 
الكريم أساس�اً مرجعياً من أساليب 

الرتبي��ة والتعليم.

“

“
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تسمية  هي   ،Concord كلمة  ان 

بريطانية ملروع طائرة قدم اىل تولوز 

االول/ديسمرب  كانون   11 يف  فرنسا  يف 

Concord  بالفرنسية  1967م، وكلمة 

كلمة  اما   )E( حرف  اخرها  ويف  تكتب 

حرف  فبدون  الربيطانية   Concord

الحكومتان  اختلفت  وقد   ،)E( ال� 

الربيطانية والفرنسية حول كت�ابة اسم 

الطائرة، هل تكتب بحرف )E( او دونه، 

مل�دة خمس  قائم�اً  الخالف  هذا  وبقي 

سنوات .

التكنلوجيا  وزير  زيارة  وخالل 

 Sir بني  ويدغوود  لفرنسا  الربيطاني 

مع    Beun  Wedgwood  Anthony

وفد من الفنيني ، قرر ان يحل الخالف 

بنفسه فقال: “إن الكونكورد الربيطانية 

الحرف  بالحرف )E(، الن هذا  ستكتب 

  Europe Land   ويعني    End يعني 

طائــــــــــرة           الكونكوردطائــــــــــرة           الكونكورد

تودع عالم الطيران بحزن

حروف  وان   ،Excellence ويعني 

الطائرة تعني رمزاً كامالً للتعاون  بني 

باريس ولندن” )2( .

الكونكورد مرشوع بكلفة  1 .
عالية :

الفرنيس  املعدات  وزير  لقاء  خالل 

ادجار بيزاني Pisani Edgard  ووزير 

 Fred موايل  فريد  الربيطاني  الطريان 

Mully  يف لندن يف شهر ايلول / سبتمرب 

1996 ، اتفقا عىل تطوير سعر مروع 

الطائرة الكونكورد اىل )3088( مليون 

فرنك فرنيس، وأصبحت بذلك تكلنّف )7( 

1971م،  عام  أُقرت  التي  فرنك  مليار 

وهذہ الزيادة للرواتب.

ان الرقم العام يكلف ) 5.2( مليار فرنك 
للمرصوفات  مليار   )1.8( و  للتطوير 
ومجموع  طموح  مروع  يف  االضافية 

 1966 ما رصفه يف البلدين حتى العام 
حوايل )1.3( مليار فرنك.)3( .

مدنية  طائرة  الكونكورد  2 .
ارسع من الصوت :

204 قدم  يبلغ طول طائرة الكونكورد 
اثناء  بوصة   6-10 من  للتمدد  قابلة 
الطريان بسبب الحرارة الشديدة لهيكل 
ويبلغ   ، الفائقة  رسعتها  جراء  الطائرة 
طول جناحها 83 قدماً و 8 بوصات وهو 
ما يقل كثرياً عن الطائرات التقليدية التي 

تسري برسعة اقل من رسعة الصوت.

محركات الكونكورد االربعة من تصميم 
رشكة رولز رويس / سنيكما اوليمبوس 
اس 593، بحيث يقيض اكثر من 38.00 
لكل  الدفع  من  كغم(   17.260( رطال 
حيث  التسخني،   عملية  فيها  يعاد  مرة 
املرحلة  يف  املحرك  العملية  هذه  تزود 
الالزم  بالوقود  للتسخني  النهائية 

يف التاسع من اذار / مارس 1959م، راهن الطريان الربيطاني عىل املستقبل ، فقد صدر تقرير عن لجنة 
النقل الجوي ارسع من الصوت، تقرتح فيه دراسة، نوعني من الطائرات من هذا النموذج : ناقلة بريد 
1300 كيلومرت يف الساعة،  100 مسافر ملسافة  قادرة عىل نقل )50( شخصاً، وثانية قادرة عىل نقل 
ملسافات قصرية، كان ذلك يف شهر ترشين ثاني / نوفمرب من العام 1956 م ، والذي كان برعاية الخطوط 

الجوية الربيطانية BOAC لجنة استشارية لهذا النوع من النقل.

يف فرنسا قامت الخدمات الرسمية باالستجابة لربامج طائرة نقل ارسع من الصوت ، وكذلك مؤسسات 
طريان الجنوب وكريان الشمال، ومارسيل داسو حيث عهدوا اىل لجنة لرسم الخطط الالزمة ملرشوع 

طائرة تطري ملدى متوسط برسعة 2177 كم / ساعة)1( .

الدكتور مجيد خليل حسني
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لالقالع  املطلوبة  االضافية  القوة  النتاج 
واالنتقال من مرحلة التسخني اىل مرحلة 
وهو  الصوت،  من  االرسع  الطريان 
 360 مايتيح للطائرة رسعة اقالع تبلغ 
كم/ساعة، وهذہ املحركات تعد االقوى 

يف الطريان التجاري.

ويمكن استعراض حوادث الكونكورد 
كمثال عىل ذلك ايضاً

يناي�ر   / ثان�ي  كان�ون   1 .25 يف 

1977 عندم�ا قام�ت الكونكورد 

الفرن�يس  الرئي�س  باصطح�اب 

يف  ديس�تان،  جيس�كار  فاي�دي 

زيارت�ه للري�اض، توق�ف ض�خ 

اله�واء من كال املضختني ما حمل 

طاقم الطائرة لالعتذار واستخدام 

النظام اليدوي.

بض�خ  نفس�ه  الع�ارض  ح�دث  2 .
اله�واء اىل الطائ�رة اثن�اء طريان 

الكونكورد بني باريس- نيويورك 

يف 10/12/1977م .

الكونكورد  إطارين   انفجار  3 .
يف  واشنطن  من  طريانها  اثناء 

14/6/1979م

للكونك�ورد  اط�ار  انفج�ار  4 .
اثن�اء طريانه�ا م�ن واش�نطن يف 

7/1979/21م .

  5 .BOAC للكونكورد  انفجاراطار 

يف 16 /11/1979م.

- 6 .G للكونك�ورد  اط�ار  انفج�ار 

BOAC  يف 16/9/1980م.

- 7 .F للكونك�ورد  اط�ار  انفج�ار 

BTSD  يف 19/2/1981 م.

انفج����ار ارب���ع اطارات عىل  8 .
BOAC -G يف 11/8/1987م.

- 9 .G عىل  للكونكورد  اطار  انفجار 

BOAF  يف 15/7/1993م .

    10 .BTSE-F تحطم طائرة الكونكورد

اقالعها  بعد  )اوتيل(  فندق  فوق 

ديغول  شارل  مطار  من  بقليل 

)روايس( يف 25/7/2000 م، األمر 

شخصاً،   113 مقتل  اىل  ادى  الذي 

مؤقتاً  توقفا  ايرفرانس  وارشطت 

لطريانها يف 26/7/2000م ، وأكد 

يف  الحادث  ان  الرسمي  التقرير 

)كونيس Gonesse( بسبب انفجار 

 ،) 31/8/2000م  )تقرير  اطار 

حديدية  قطعة  ان  اكد  والتقرير 

انفجار  سببت  الطائرة  عىل  غريبة 

اليسار  من  االربعة  االطارات  احد 

والذي ادى اىل املاساة.

قررت  م   2003 ايار   / مايو   31 يف 

للخطوط  اململوكة   ) )ايرفرانس  رشكة 

الفرنسية ايقاف رحالت طائرة  الجوية 

الكونكورد بسبب ارتفاع تكاليفها وقلة 

الطلب عليها، وهي طائرة النقل املدنية 

االرسع من الصوت وكانت تقطع مسافة 

 )4( من  باقل  ونيويورك  باريس  بني 

ساعات.

تحطم  حول  النهائي  التقرير  وكشف 

معدنياً  رشيطاً  ان  الكونكورد،  طائرة 

فوقه  سارت  الذي  سم   43 بطول 

الكونكورد اثناء اقالعها تسبب يف انفجار 

سلسلة  بدوره  وسبب  اطاراتها،  احد 

ترسب  بينها  املشكالت  من  عشوائية 

واشعال  الطائرة  وقود  من  كبرية  كمية 

الجهة  يف  املحركني  وتعطل  فيها،  النار 

اليرسى من الطائرة ، وتوصل املحققون 

اىل ان الريط املعدني سقط من طائرة 

طراز DE-85  تابعة لركة كونتينتال 

ديغول  اقلعت من مطار  كانت  ايرويز، 

يف  الكونكورد  اقالع  من  دقائق  قبل 

رحلتها املشؤومة.

وبعد ثالثة اسابيع من تحطم الكونكورد 

طائرات  باقي  توقفت  الفرنسية 

العالم وعددها )12( عن  الكونكورد يف 

التحليق بعد.

الول  تدشينها  تم  الكونكورد  ان  يذكر 

عام  الفرنسية  تولوز  مدينة  يف  مرة 

 1969 /اذار  مارس   2 ويف   .  1967

تولوز  سماء  يف  الكونكورد  حلقت  م، 

ابريل    / نيسان   9 دقيقة، ويف   42 ملدة 

فيلتون  مدينة  يف  االول   طريانها  كان 

االختبار  اىل مركز  بانجلرتا  )بريستول( 

يف فريفورد .

اول/اكتوبر  ترين  من  االول  ويف 

من  االرسع  االوىل  رحلتها  كانت   1969

25 /5/1971 كانت اول  الصوت ويف 

 12/12/1971 ويف  لها،  قارية  رحلة 

طار عىل متنها الرئيس الفرنيس جورج 

 )Acroes )اسوريس  نحو  بومبيدو 

ملقابلة الرئيس االمريكي نيكسون.

 (1 1Chronique de laviation , Ibid 
,1991 . p.587

(2 1Ibid , P . 669

(3 1Ibid , P . 659



1213

مدينة نابلس 
ضاربة الجذور في التاريخ

مدينة نابلس التي تقع بني جبيل عيبال وجرزيم، تعترب من أكثر 

املدن الفلسطينية نشاطاً اقتصادياً وعمرانياً. وهناك صناعات 

تقليدية معروفة عىل مستوى الوطن العربي 

النابلسية”،  “الكنافة  مثل  نابلس،  اىل  تعود 

و”الصابون النابليس”.

“

12

إعداد: باهي اخلطيب
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البلدة  يف  بخاصة  املسقوفة  بأسواقها  املدينة  تشتهر 

ان  لدرجة  القديمة،  بالحمامات  ايضاً  وتشتهر  القديمة، 

وبني  بينها  تشابهاً  وجد  قد  واملؤرخني  الباحثني  بعض 

دمشق، فأطلق عىل نابلس تسمية “دمشق الصغرية”.

منذ  أُسست  قد  نابلس  مدينة  إن  اآلثار،  علم��اء  ويقول 

 ،70 عام  بناءها  اليون��ان  وجدد  اليوناني،  العه��د 

تجارية،  أحي��اء  فيها  وبنيت  ازدهار،  بفرتة  مرت  حيث 

وامتازت يف مراحل الحق��ة بتعايش املسلمني واملسيحيني 

والسامريني فيها.

ومن اآلثار املعروفة يف نابلس “درج معبد زيوس” والذي 

يتكون من 1500 درجة، اضافة اىل آثار تعود اىل العرص 

اليوناني من شوارع مرصوفة وبقايا قصور.

يذكر أنه يف بداية القرن الثالث امليالدي كما أكد خبري اآلثار 

الفلسطيني د.ابراهيم الفني، كانت نابلس مدينة تجارية 

ويف  فلسطني.  بوابة  بأنها  البيزنطيون  عرفها  وقد  مهمة، 

االمرباطور  أم  “هيالنة”،  القديسة  اقامت   326 العام 

قسطنطني مروع الطريق الديني، اي طريق الحج، الذي 

النارصة، وبنت  كان يبدأ من بيت لحم وينتهي يف مدينة 

عىل هذا الخط ثالثني كنيسة، وكان من نصيب نابلس اربع 

كنائس تاريخية.

عهد  يف  نابلس  ازدهرت  فقد  االسالمي  التاريخ  يف  أما 

الخليفة األموي معاوية، واشتهرت بمكانة تجارية وعلمية، 

اىل جانب شبكة  فيها  الكبرية  املساجد  من  عدد  بناء  وتم 

والفاطمي،  العبايس  العرص  يف  نابلس  استمرت  ثم  مياه، 

ففي فرتة العباسيني بقيت جزءا من سوريا، بينما خالل 

حكم الفاطميني اصبحت مقاطعة مستقلة.

ومن يتسنى له زيارة هذه املدينة يجد تداخالً بني املايض 

القديمة  والبنايات  الحديثة  البنايات  بني  والحارض، 

التاريخية، السيما يف “نابلس القديمة”.
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الس�ويد هي احدى ال�دول االس�كندنافية الواقعة يف 

ش�مال اوروبا، وتتبع نظاما ملكيا دستورياً، وتتمتع 

باقتص�اد متط�ور يمك�ن مواطنيه�ا م�ن العيش يف 

رفاهية اجتماعية ورعاية صحية كاملة.

مناخ الس�ويد بش�كل عام معتدل، السويد هي ثالث 

اكرب دولة يف االتحاد االوروبي ومس�احتها 450,295 

كلم مرت، ويبلغ عدد سكانها 9,4 مليون نسمة، وهي 

تع�د قليلة الكثافة الس�كانية )21 نس�مة لكل كيلو 

م�رت مربع(، ويعي�ش %85 من الس�كان يف املناطق 

الحرضية،فيم�ا يبل�غ ع�دد س�توكهولم العاصم�ة 

مليون وثالثمائة الف نس�مة، وه�ي بذلك اكرب املدن 

االس�كندنافية، وتقع املدينة عىل بح�ر البلطيق الذي 

جعل منها اجمل مدينة يف العالم، وهي مقر الحكومة 

والربمل�ان، وكان�ت ه�ذه املدين�ة مرك�ز االقتص�اد 

والسياس�ة منذ الق�رن الثالث عرش، بس�ب موقعها 

االسرتاتيجي.

وس�توكهولم هي املركز التجاري وامل�ايل والصناعي 

والثقايف للس�ويد، وامليناء الثاني بعد ميناء غوتنربغ. 

وفيه�ا كثري م�ن الصناع�ات، ومن اهمه�ا: االجهزة 

الكهربائية، األغذية املصنعة، اآلالت املختلفة، الورق، 

املنسوجات، األلبسة، وبناء السفن. واملدينة معروفة 

بجماله�ا؛ بس�بب تعدد املم�رات املائي�ة واملتنزهات 

وتنوع الطبيعي.

وألن السويد بشكل عام بلد رائع الجمال، بات يشكل 

مرك�ز اس�تقطاب للزائري�ن م�ن كل بق�اع األرض، 

الذين يأتون للتمتع بالطبيعة واملتنزهات والوس�ائل 

الرتفيهية التي تجعل الس�ائح وكأن�ه يعيش يف عالم 

من الخيال.

سحر الطبيعة وجمال البنيان

بقلم: هديل القطراني
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عادات وتقاليد وأصالة مراسيم 
الزواج ‘فی كوردستان’

الزواج  يف  رغبته  عن  االبن  يعرب  ال  عندما 

املعقول  العمر  تجاوز  واذا  خجله،  بسبب 

واستمر عىل هذا السلوك ولم يظهر رغبته يف 

الزواج من فتاة معينة، فان والده ووالدته أو 

احداً من اخوانه يفاتحونه بالزواج. اما اذا 

رغب بفتاة معينة فإن مجموعة من اقاربه 

والدته  مثل   – الزواج  طالبي  »خوازكيني« 

بمفاتحة  يقومون  قريباته –  أو  اخواته  أو 

التقارب.  الفتاة »والدتها« برغبتهم يف  اهل 

الجواب  يعطي  ال  بان  الجارية  العادة  و 

النهائي من قبل االم اال بعد استشارة والد 

الفتاة واخوانها والفتاة نفسها )فضالً عن 

هو  العم  ابن  الن  الفتاة  عم  ابناء  موافقة 

اقرب الناس اليها(.

املحددة  املدة  انتهاء  بعد استشارة هؤالء و 

احدى  تذهب  األوىل،  املفاتحة  اعقبت  التي 

قريبات الشاب ملعرفة النتيجة. »ويف بعض 

الحاالت تذهب احدى قريبات الفتاة اىل اهل 

الفتى وتخربهم بالنتيجة«. وبعد اخذ رأي 

جميع االطراف واظهار رغبتهم يف التقارب، 

من  وبعض  واخوانه  الشاب  والد  يتفق 

وجهاء القرية عىل اتخاذ واحد منهم رئيساً 

 – العائلة  كبري  الوفد  يرأس  )عادة  للوفد 

املال – إمام الجامع( للذهاب اىل بيت الفتاة 

ملفاتحة والدها رسمياً و عقد قرانهما.

صلة  لطبيعة  طبقاً  الفتاة  مهر  يختلف 

القرابة بني العائلتني، يرصف جزء من املهر 

ادوات  بعض  و  املالبس  و  الذهب  لراء 

والد  يحتفظ  ما  وغالباً  االثاث،  و  الطبخ 

الفتاة بقسم من مهر ابنتها، حيث يضاف 

غري  ابن  له  كان  اذا  ابنه  عروس  مهر  اىل 

متزوج

عندما يدخل الخاطبون من الرجال والنساء 

بيت والد الفتاة يعرف القصد من الزيارة، 

عادات وتقاليد وأصالة مراسيم 
الزواج ‘فی كوردستان’

رئيس  ذلك  بعد  ليقوم  بهم  يرحب  حيث 

الوفد ) املال ( بطلب الفتاة من والدها قائالً 

بونا  هون   [ وأهل  نسايب  أصبحتم  األن   :

للعريس  يوجهه  الكالم  ونفس   ] مروف 

العروسني  ألهل  كالما  املال  يوجه   ثم   ��

وعليكم  ابنتكم  وهذہ  ابنكم  »هذا  معا 

ثم  حياتهم  يف  الدخول  وعدم  مساعدتهم 

او  العريس  يقوم  وبعدها  زواجهم«  يبارك 

ثم  الفتاة  والد  يد  بتقبيل  اخوانه  من  احد 

املال والحارضين، هذا يف حال  ايادي  يقبل 

اذا كان الطرفان ليسا اقارب – من الدرجة 

االوىل والثانية ومن ثم قراءة سورة الفاتحة 

الحلويات  توزع  ثم  الحارضين  قبل  من 

والشاي عىل الحارضين.

من  أي  األقارب  من  الطرفان  كان  اذا  اما 

ابناء العم أو العمه أو الخال ال يظهر دور 

وانما  بالوساطة.  واضح  بشكل  النساء 

اول ما يظهر الفتى رغبته يف الزواج بابنة 

عمه او عمته او خاله يقوم والده بمفاتحة 

واخوانها  االخري  موافقة  وبعد  الفتاة.  والد 

وجهاء  من  مجموعة  تذهب  نفسها  والفتاة 

الفتى  والد  مع  املال  رأسهم  وعىل  القرية 

لعقد النكاح و تحديد املهر. وعادة ما يكون 

مهر ابنة العم او العمة اقل بكثري من مهر 

فتاة خارج اطار القرابة. و العادة الجارية 

مهر  من  جزء  عن  يتنازل  الفتاة  والد  ان 

ابنته احرتاماً للمال والحارضين من وجهاء 

القرية

القرابة(  ويف كلتا الحالتني )القرابة أو غري 

قراءة  ثم  ومن  قرانهما  بعقد  املال  يقوم 

سورة الفاتحة من قبل الحارضين ثم توزع 

الحلويات والشاي عىل الحارضين.

ليلة الحنة:
مبارشة  تسبق  التي  الليلة  هي  الحنة  ليلة 

بالنسبة  حاسمة  ليلة  وهي  الزفاف،  يوم 

لكل عروس، النها تكون آخر ليلة تقضيها 

ارسة  بها  تحتفل  ولذلك  ابيها،  منزل  يف 

فيتم  الوداع،  ليلة  منها  وتجعل  العروس، 

العروس  صديقات  والفتيات  النساء  دعوة 

والجارات ألخذ نصيبهن من الحنة.

قبل الزفاف بيوم او اكثر يقوم العريس او 

احدى قريباته بارسال عدد من اكياس الحنة 

مع مبلغ من املال حسب قدرته املالية” اىل 

بيت العروس. ويف الليلة التي تسبق زفافها 
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والدها  بيت  يف  والفتيات  النساء  تجتمع 

ملشاركتها واالحتفال بتوديعها، حيث تقوم 

احدى النساء بعجن الحنة وخلطها، اما ان 

اي  »بربويل«  او  والدتها  العمل  بهذا  تقوم 

املرأة التي ترافق العروس اىل بيت العريس 

– ويف تلك االثناء يبدأ الغناء و الرقص من 

قبل النساء والفتيات دون مشاركة الرجال، 

صديقات  تجتمع  الرقص  من  االنتهاء  بعد 

ليحنني كفيها وقدميها، بعد ذلك  العروس 

ليشاركن  واقدامهن  اكفهن  النساء  تحني 

صديقتهن الفرح.

تستمر هذہ الحفلة طيلة الليل، اما املتبقي 

فيما  القرية،  بيوت  عىل  فيوزع  الحنة  من 

تقوم صديقات العروس بغسلها، اما النساء 

اىل تجهيز وجبة طعام  فيبادرن  األخريات 

عادة ما تكون )الدوملة يابراغ( وتسمى تلك 

الليلة بليلة الحنة.

كيفية تجهيز العروس
بع�د خروج الع�روس من الحم�ام وتناول 

وجب�ة الطعام تق�وم صديقاتها بتجهيزها 

ومس�اعدتها يف ارتداء مالبس الزفاف، ويف 

بعض املناطق قبل ت�رك الفتاة بيت والدها 

يقوم اح�د اخوانها “ع�ادة اكربهم” بربط 

ح�زام لها داللة عىل ان للفت�اة اخواناً، فاذا 

م�ا تعرضت اىل اهانة او رضب فان لها من 

يس�اندها ويس�تجيب لندائها وعندما يحل 

املوع�د املتفق بني اهل الع�روس والعريس 

يذه�ب مجموع�ة من الرج�ال والنس�اء و 

يف بع�ض الح�االت يصحبه�م 

العريس من أجل احضار العروس اىل بيتها 

الجديد.

عند خروج العروس من بيت والدها تنطلق 

املوكب  وصول  وعند  ابتهاجاً،  الزغاريد 

قريباته  من  النساء  تقوم  العريس  بيت  اىل 

بانزال العروس من السيارة وتطلق الطلقات 

فرحاً بمجيئها )سابقاً و قبل حوايل خمسني 

سنة كان تنتقل العروس بالفرس( و تؤدي 

واحدة  وتقوم  امامها،  رقصات  اخريات 

منهن بحمل املرآة امامها )يعني ذلك يجب 

الجديد  املكان  هذا  يف  نقياً  قلبك  يكون  ان 

و  املرآة  هذه  صفاء  مثل  به  حللت  الذي 

نقاوتها(. وتقوم الثانية بحمل ادوات الطبخ 

و الشاي مثل املالعق و القوري – داللة ان 

جميع  وان  جيدة،  بيت  ربة  هي  عروسهم 

الحاجيات املوجودة يف البيت ستكون تحت 

اعضاء  من  واحدة  اصبحت  النها  ترصفها، 

ان  اىل  امامها  النساء  ترقص  و   – االرسة 

يتوقف  ان  قبل  و  الجديد.  بيتها  اىل  تصل 

املوكب امام البيت يصعد العريس او احدى 

الدار ويحمل معه كيساً  اخواته عىل سطح 

بالحلويات وقطع النقود و  مليئاً  او صحناً 

كمية من الحنطة، ويقوم بنثرها فوق رأس 

العروس فيسارع االطفال بجمع الحلويات و 

قطع النقود. ان سبب وضع الحنطة يعني 

وعند  فيه،  حلت  التي  للبيت  والربكة  الخري 

خبز  رغيف  يعطونها  البيت  عتبة  دخولها 

لتقسه بيديها وتطعم منه قليال. ثم تجلس 

وعىل  خاصة  غرفة  يف  العروس 

مكان مرتفع خصص لها، 

تضع  االثناء  هذه  ويف 

احدى  او  العريس  والدة 

قريباته طفالً  او  اخواته 

يف حضن العروس وذلك 

حب  هي  لديها  ليتعزز 

يكون  وحتى  االطفال 

فتقوم  املستقبل،  يف  اطفال  لها 

العروس بتقبيله أو تقديم هدية، 

أو  املال  إما أن تعطيه مبلغاً من 

كيسا من الحلويات.

تجتمع النساء والفتيات يف ذلك البيت 

اعجابهن  وابداء  رؤيتها  عىل  ويتناوبن 

املناطق اول ما يدخل  بجمالها، ويف بعض 

بها )والد  للرتحيب واإلحتفاء  العروس  عىل 

ورقة   [ هدية  لها  ليقدما  العريس(  ووالدة 

ذهبية ��لیرهی رهشادی [ ويف هذه االثناء 

تكون ايدي الشباب والشابات قد تشابكت 

انغام  عىل  دبكة  حلقة  يف  ينتظمون  حيث 

الطبل واملزمار او عىل اصوات املغنني وهم 

باملناسبه   أغاٍن خاصه  يرقصون ويرددون 

الرجال  فيها  يشرتك  التي  الرقصة  وهي 

والنساء.

النساء  احدى  تقوم  قصرية  اسرتاحة  بعد 

يدها  فيمسك  عروسه  إىل  العريس  بادخال 

زغاريد  لتعلو  الرقص،  حلقة  اىل  ويدخلها 

النساء و يزداد حماس املغنني والراقصني، 

ثم  بهما  ابتهاجاً  النارية  العيارات  وتطلق 

تكون  ما  عادة  النساء  من  مجموعة  تقوم 

والدة العريس و اخواته بالرقص االنفرادي 

االحتفال  يستمر  وعروسه.  العريس  امام 

بالزواج رقصاً وغناء ثالثة ايام، ويف بعض 

امكانية  حسب  )هذا  ايام  سبعة  االحيان 

تقدم  االخري  اليوم  ويف  املالية(،  العريس 

وجبة غذاء اىل املدعوين.

بعد  املدعوون  يقدم  املناطق  بعض  ويف 

غنم  رأس  كمساعدة  هدية  الغداء  تناول 

ليعوضوا  العريس  اىل  املال-  من  مبلغاً  او 

يف  الزواج.  مراسيم  عىل  رصفه  مما  شيئاً 

مناطق معينة يقوم اهل القرية وملدة ثالثة 

بدعوة  اسبوع  مدة  وأحيانا  متتالية  ايام 

كبرياً  طبقاً  لهم  يقدمون  حيث  العريسني، 

بقطعة  ويغطى  الطعام  عليه  موضوعاً 

 �� األكل  صفرة  ب�)  يسمى  القماش  من 

ال  ان  الجارية  والعادة   ) خوارنى  صفرا 

العروسني.  من  هدية  دون  الصينية  تعاد 

وبعد انتهاء االسبوع االول من الزواج يقوم 

هدايا  وتقديم  العروس  بزيارة  القرية  اهل 

)رس  املناسبة  هذه  وتسمى  ومباركتها  لها 

سبي( اي االسبوعية.

بعد اسبوع من الزواج تزور العروس بيت 
والدها وتبقى هناك اسبوعا واحدا.
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الشعر ديوان العرب
بيلسان عبد الله

كان الشعر يف حياة العرب القدماء، مقياسا للثقافة والحس 

املحيط االجتماعي، وكان  التعامل مع  والذكاء والقدرة عىل 

العربي يباهي بمعرفته للغة واتقانه مفرداتها، بل وقدرته 

عىل ان يجعل للقصيدة ايحاءات ودالالت ساحرة.

لحضور  وامتحاناً  للقصيدة  امتحاناً  عكاظ  سوق  كان 

واستمرت  بامتياز،  وابداعياً  ثقافياً  موسماً  كان  الشاعر، 

جيل  ومن  أخرى،  اىل  مرحلة  من  بالقصيدة،  العرب  عالقة 

والعشرية،  بالنفس  والفخر  االعتزاز  من  آخر،  اىل  شعراء 

ان  الحمايس. كما  الشعر  اىل  باملحبوبة،  الشفاف  الغزل  اىل 

الهجاء كان له نصيبه يف الشعر العربي، فيما وجد الشعراء 

العرب يف رثاء االعزاء عندما يختطفهم املوت، وسيلة للتعبري 

عن الوفاء وتفريغ الحزن.

من  عددا  قد حمل  املال،  عىل  الحصول  أجل  من  املدح  لكن 

الشعراء  لجأ  وطاملا  النفاق،  من  دروب  اىل  العرب  الشعراء 

كان  املمدوح سواء  ورفع  املديح،  يف  املبالغة  اىل  املتكسبون 

الخلفاء  بعض  وكان  الخوارق.  عالم  اىل  والياً  أو  خليفة 

واالمراء يعتربون مدح الشعراء لهم يشكل تعزيزاً ملكانتهم 

ونفوذهم ويرسخ هيبتهم يف املجتمع.

أما الهجاء فكان الذعاَ، ألن الشاعر كان يختار أقبح االلفاظ 

لالساءة  محاولة  يف  خصمه،  بها  ليقذف  والتشبيهات 

املناظرات  من  ذلك  عىل  ادل  وليس  وتحقريه  وتقزيمه  اليه 

الهجائية بني جرير والفرزدق.

اشع��ار  مثل  عميق��ة،  دالالت  حمل  العربي  الشعر  لكن 

ولعل  الروم،  ارس  يف  وقع  عندما  الحم���داني  فراس  ابي 

التي  الصرب”،  شيمتك  الدمع  عص��ينّ  “اراك  قصي��دة 

صدحت بها الفن��انة العربية االستثنائية أم كلث��وم، خري 

دلي��ل عىل ذلك.

موقع  عن  يبحث  ليظل  العظم��ة  قادته  الذي  املتنبي  أما 

الحمداني  الدولة  سيف  من  يقرتب  فتارة  سلطوي، 

عن  باحث��اً  االخشيدي،  كافور  اىل  يتجه  ثم  ويمدحه، 

سلطة، متناسياً ان شعره بمثابة اكرب سلطة، واكرب من 

املتنبي ظلت  او األمري. ان بالغة شعر  السلطان  سلطة 

قصيدة  ألن  وقرون،  قرون  بعد  للمنافسة  قابلة  غري 

لغة  من  متكاملة  وحده  شكلت  العربي  الشاعر  هذا 

الذي  والفارس  الفارس،  الشاعر  وحضور  وصورة 

يتنسم شعرا وابداعاً.

يظل  العربية،  األمة  عمر  من  مرحلة  كل  ويف 

قريبني  الشعراء  ويظل  الجامع،  العنوان  الشعر 

من قلوبنا، فنازك املالئكة فتحت دروباً جديدة 

للقصيدة  جعل  والسياب  العربي،  الشعر  يف 

طعما مختلفاً، ونزار قباني حمل لنا الفرح يف 

وحبنا  وانبهارنا  دهشتنا  وفجر  بل  قصيده، 

للشعر والحياة من خالل بستانه الشعري، 

الياسمني  رائحة  ومنه  فيه  تفوح  الذي 

الدمشقي.

املتوثبة  وروحهم  العرب  ديوان  الشعر 

اىل  ترنو  التي  عيونهم  الشعر  للحياة، 

ان شبعت حباً وحنيناً  املستقبل، بعد 

يرص  الشعر  دام  وما  الحارض.  يف 

وما  العرب،  ديوان  يظل  ان  عىل 

الديوان،  بهذا  يحتفون  العرب  دام 

عىل  قادرة  العربية  الروح  ستظل 

ممارسة الفرح عىل مرسح الحياة، 

املشكالت  بها  احاطت  لو  حتى 

والتحديات املعارصة.
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يمك�ن الق�ول بإطمئن�ان وع�ىل ضوء 
دراس�ة لواقع حركة التاريخ إن الصني 
الي�وم تمث�ل مرك�ز املمانع�ة للتح�ول 
رت تكنولوجيا  التاريخي الكبري، الذي جنّ
املعلوم�ات العالم اليه. لك�ن يف البداية، 
البد م�ن القول إن هذه املمانعة ليس�ت 
رفض�ا لهذه املرحل�ة التاريخي�ة ولكن 
تعدي�ال لها ومحاولة إكس�ابها عقالنية 
تأخ�ذ  أن  ويف  واملمارس�ة  التح�رك  يف 
اإلعالمي�ة،  اإللكرتوني�ة  املؤسس�ات 
والصناعة التكنولوجية التي تقف خلفها 
إهتماما أكرب بمنحى الخدمة اإلجتماعية 
العمومي�ة، دون أن يلغ�ي ذل�ك هامش 
الرب�ح املعقول يف عمله�ا التجاري، هذا 
عىل الجانب االقتصادي .أما علىالصعيد 
الثقايف، فإنها تهتم بالجوانب )اإليجابية( 
يف ثقافات الش�عوب واألمم املختلفة وال 

تغفل ماهو متعلق بتفاعل الثقافات. 

التوجه  هذا  إن  التفكري  اليمكن  بالطبع 
اإلحتكارية  الركات  تتبناه  أن  يمكن 
بيئة  يتطلب  وإنما  الغرب،  يف  الكربى 
صناعية  بإمكانات  تتمتع  مختلفة 
نام  وإقتصاد  متقدمة  وتكنولوجيا 

ورؤية فلسفية أخرى. 

الصني  تطرح  وهنا 
)البديل(.  نفسها 
يف  جاء  ولهذا 
معهد  تقرير 

العولمة ... العولمة ... 
صناعة األمن والتنمية، والتي مقرها يف 
ستوكهولم والذي أعده الخبري االمريكي 
)جورج تويو( )وكان قد شغل منصب 
يف  والهادئ  آسيا  دراسات  مركز  مدير 
بعنوان  االمريكية(،  )الينوي  جامعة 
البديل   .... والعوملة  وافريقيا  )الصني 
البديلة  العوملة  أن  تأكيده  الصيني( 
كربى  قوة  بإعتبارها  الصني  تقودها 
تحت  العوملة  عن  وتتحدث  غربية  غري 
مع  املتبادلة  املشرتكة  )الفائدة  شعار 

االخرين(.

من  البد  املوضوع  مناقشة  قبل  ولكن 
إعطاء فكرة حول: 

ملاذا الصني قوة كربى، وما هي 

التي  والثقافية  املادية  القاعدة 

ترتكز عليها ؟

من  واحدة  الصني  أن  املعروف  من 
اإلمرباطوريات القديمة يف التاريخ، فقد 
امليالد  قبل  الخامس  القرن  يف  شقت 
اليوم،  العالم حتى  قناة مائية يف  أطول 
مرت،  كيلو   1801 طولها  يبلغ  حيث 
وإنها كانت وما تزال تتمتع بثقافة ذات 
خصوصية جعلت 56 قومية، وأكثر من 
ظل  تحت  يعيشون  شخص  مليار   1,4
هي  نادرة،  بميزة  تتمتع  موحدة  دولة 
أنها الدولة الوحيدة يف العالم التي فيها 
سوية  تتعايشان  وايدلوجيتان  نظامان 

بروح  الصيني  واملجتمع  الدولة  لخدمة 
برغماتية مرنة. 

لقد بدأت الصني بإنتهاج سياسة متميزة 
عن املعسكر االشرتاكي يف العام 1978 
)االصالح  سياسة  إعتماد  تم  حيث 
واالنفتاح( التي وضعها الزعيم الصيني 
عىل  ركزت  والتي   ) اوينغ  اكسيا  )تنغ 
ومواردها  الصني  إمكانات  كل  تسخري 
عىل  والعمل  التنمية  لخدمة  اإلقتصادية 
األولية  واملواد  الطاقة  مصادر  تأمني 
كل  عن  والبحث  الحديثة  والتكنولوجيا 
االستثمارات  لجذب  املمكنة  الفرص 

الالزمة.

جيدة  أوضاعا  حاليا  الصني  تشهد 
العام  ففى  واإلستهالك،  لإلستثمار 
 8940،4 املحيل  الناتج  بلغ   2000
مليار يوان )حوايل  1118 مليار دوالر( 
قيمة  اجمايل  بلغ   ،2003 العام  ويف 
اإلستثمارات الصينية ىف األصول الثابتة 
صيني،  يوان  تريليون   5.5 من  اكثر 
وحجم  دوالر،  مليار   688 حوايل  أي 
بالتجزئة  اإلستهالكية  املواد  مبيعات 
اي  صيني،  يوان  تريليون   4.6 قرابة 
التجارة  وحجم  دوالر،  مليار   575
الخارجية الصينية أكثر من 850 مليار 
دوالر امريكى محتلة املرتبة الرابعة بعد 
وقبل  واليابان  واملانيا  املتحدة  الواليات 

بريطانيا وفرنسا.

والبديل الصيني

د. ذياب فهد الطائي
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تجاوز   ،2003 العام  نهاية  ويف 

اإلحتياطي الصيني من العمالت االجنبية 

400 مليار دوالر أمريكي محتال املركز 

الثاني بعد اليابان. 

وبع�د أكث���ر م�ن عري�ن س�نة من 

اإلص��الح واإلنفتاح وبن�اء التحديثات 

وإس�تكمال القوانني واللوائح الصينية، 

يتوس�ع مدى إنفت��اح السوق الصينية 

البيئ���ة  وتتحس�ن  الخ���ارج  ع�ىل 

االستثمارية بإستمرار.

ومع دخ�ول الق���رن الجديد، طرحت 

الص�ني مفهوما يتمثل يف التناس�ق بني 

تنمي�ة  وتحقي�ق  والطبيع�ة  اإلنس�ان 

متوازن�ة ب�ني اإلنس�ان واملجتمع  وبني 

امل�دن واالري�اف )يمث�ل س�كان املدن 

يبل�غ  ح�ني  يف   %36،09 الص�ني  يف 

س�كان األرياف 63،91%( وبني رشق 

الص�ني وغربها واإلنس�جام بني التنمية 

اإلقتصادية والتنمية اإلجتماعية، فسكان 

الصني البالغ عددهم وفق إحصاء العام 

2000 )اإلحص�اء الخام�س( ق�د بل�غ 

1،307 مليار ش�خص يمثل�ون الفئات 

العمرية التالية: 

من 15 اىل 64 سنة  
% 70،115

وهذا يعني أن املجتمع الصيني مجتمعا 

فتيا وأن قوة العمل فيه عالية، وبالطبع 

هذا ما يخدم خطط التنمية

يمثل: الرجال 51،53 %

النساء  48،47 %

يف  الوسطى  الطبقة  نمو  إرتفع  وقد 

القطاع  تطوير  سياسة  بسبب  الصني 

معدالت  وتحسن  جهة،  من  الخاص 

حيث  ثانية  جهة  من  واألجور  الرواتب 

من   19% مانسبته  الطبقة  هذه  تمثل 

اإلحصاءات  وتشري  السكان  إجمايل 

الصادرة عن البنك املركزي الصيني اىل 

أن معدل الدخل السنوي للفرد  يف هذه 

الطبقة هو 500000 يوان أي 62،500 

دوالر  

املؤتمر  طرح   ،2002 العام  ويف 

للحزب  عر  السادس  الوطني 

تحقيق  هدف  الصيني  الشيوعي 

شاملة  بصورة  الرفاهية  مجتمع 

بحلول العام 2020. 

الوالي�ات املتح���دة األمريكية التي 

تض��ع كهدف إسرتاتيجي لها )إغالق 

الباب أمام أي منافس مس�تقبيل 
يتح�دى النف�وذ األمريك�ي( كم�ا 
ج��اء يف مسودة الوثيق��ة الرسية التي 

رسبته�ا صحيف�ة “نيوي�ورك تايمز”.

والت�ي تع�ي جي�دا م�اذا يعن�ي وجود 

“ص���ني قوي�ة” بأديولوجي�ا مغايرة 

وطموحات يف املنافس�ة والنفوذ، عمدت 

اىل إبق���اء مس�ألة )تاي�وان( معلق�ة 

حت�ى يحني الوق�ت وتنض�ج الظروف 

املوضوعي�ة لتحريكه�ا، وربم�ا لتكون 

نقطة االنطالق يف العمليات العس�كرية 

الشاملة ضد الصني.

والص���ني تع�ي أيض��ا املخاط���ر 
املحتمل�ة وله�ذا فهي لم تق�ف ض��د 
تقني�ة  وآلي�ات  كتكنولوجي�ا  العومل�ة 
للعم���ل ول�م تتش�بث كث�ريا بثوابت 
“املوروث” ولم تنعزل عن الع��الم ولم 
تنش�غل كث�ريا بالجدل ح�ول ثقافته�ا 
وتاريخه��ا وإنم�ا وظفت ذل�ك لبلورة 
طري�ق بدي��ل ه�و ما س�مي بالبديل 

الصيني. 

فما هو البديل الصيني ؟

يقول الصحفي األمريكي 

جيمس إف. هوج: 

ضوء  عىل  موضوعي  تشخيص  وهذا 
وجه  عىل  بافريقيا  الصني  عالقة  تطور 
أن  الصني  إستطاعت  فقد  الخصوص 
وتستثمر  بقوة،  السودان  سوق  تدخل 
 2،7 مايقارب  الصينية  النفط  رشكة 
تقيم  وان   2003 عام  يف  دوالر  مليار 
مصفى للبرتول بطاقة 2،5 مليون طن 
املنتوجات  لنقل  انابيب  وتمد  سنويا 

بطول157 كيلو مرتا.

أما يف كينيا فقد ارتفعت إستثمارات الصني 
الخمسينيات  يف  دوالر  ماليني   10 من 
لتصل اىل حوايل 38 مليار دوالر يف عام، 
 800 أقامت  الصني  فإن  عام  وبشكل 

مصنعا يف عموم القارة األفريقية.

داخل  اإلستثمارية  السياسة  بشأن  أما 
يف  السياسة  تلك  نجحت  فقد  الصني، 
لألستثمار  معدل  أعىل  عىل  تحصل  أن 
 35 اىل  وصل  بحيث  العالم  يف  األجنبي 

مليار دوالر. 

إن والبديل الصيني
وضع الصني 

ال ينتهي عند هذا الحد. 
فإقتصاد الصني، )التي تلعب 

دوراً بارزاً يف االقتصاد الدويل(، 
يرتبط عىل نحو وثيق بالنظام 

الدويل العاملي، فالصني ما هي إال 
قاطرة تقود اقتصادات الدول 

اآلسيوية املتعافية من أزمة 
التسعينيات.
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العوملة  مجتمع  ان  تدرك  الصني  وألن 
عىل  يعتمد  جوهره  يف  هو  واملعلوماتية 
معدالت متنامية لألستهالك فقد عمدت 
اىل وضع سياسات رضيبية جديدة ورفع 
الرواتب واألجور والحفاظ عىل  معدالت 
معدالت تضخم مالئمة، وعىل أساس أن 
اإلعالن هو وسيلة إعالمية بالغة األهمية 
عمدت  فقد  املعلوماتية  مجتمع  يف 
املنتجني  تشجيع  اىل  الصينية  الحكومة 
وإبتكار  االعالنية  أساليبهم  دراسة  عىل 
الطرق التي تجذب الجمهور، ورغم أن 
اال  بطيئة  بمعدالت  يجري  التحول  هذا 

أنه “مستمر”.

يقول مايكل بيتس 

أستاذ املالية يف جامعة بكني

منه  قصدت  االستعراض،  هذا  كل  إن 
القادرة  القوة  هي  الصني  أن  توضيح 
ألنها  الفاعلة،  )املمانعة(  دور  لعب  عىل 
بحكم إقتصادها املتنامي بثبات، وحجم 
السكان الذي يمثل سوقا هائلة، واملوارد 
الخارجية  وعالقاتها  لها،  املتاحة  املالية 
بالتفاهم  تتسم  التي  العالم  دول  مع 
فإنها  املشرتكة،  املنافع  عن  والبحث 
تستطيع أن تساعد يف التقليل من نفوذ 

الركات  تحكمها  التي  األخرى  القوى 
الكربى  الدول  وأن  السيما  االحتكارية، 
أهمية  تدرك  الفاعلة  املالية  وأدواتها 
عىل  إيجابية  تأثريات  إحداث  يف  الصني 
فقد  العاملي،  اإلقتص��اد  حركة  مجمل 
النق��د  لصندوق  دراس��ة  يف  جاء 
بتاريخ  موقع��ة  عىل  منشورة  الدويل  

2010-03-14 ماييل :

إن اإلرتف�اع يف معدالت النمو 
يتج�اوز  وه�و  اإلقتص�ادي 
األزمة سيكون بحدود %1،75 
والفض���ل يف هذا التحس�ن 
يعود يف ج�زء منه اىل الص�ني 

والهند. 

السياسة  تكون  أن  املمكن  ومن 
األزمة  مواجهة  يف  الصينية  اإلقتصادية 
دليال  الرأسمايل،  العالم  إجتاحت  التي 
اإلقتصادية  اإلدارة  كفاءة  عىل  قاطعا 
الصينية حني عمدت اىل إتباع األساليب 

التالية:

لتجنب  املحيل  اإلستهالك  تشجيع   1 .
حدوث إنكماش إقتصادي قد يدفع 
وقد  مصانعهم،  غلق  اىل  باملنتجني 
مبتكرة  بطريقة  التشجيع  هذا  تم 
الصينية  الحكومة  أصدرت  حني 
كوبونات مجانية بقيمة بني 200اىل 
يشرتي  صيني  لكل  دوالر   300
ميرسة،  بأسعار  الخزينة  سندات 
أن  الكوبونات  تلك  ملالك  ويمكن 
خدمة  أو  سلعة  أية  مجانا  يشرتي 

من السوق املحلية.

يف  األموال  رؤوس  حركة  ضبط   2 .
البنوك العاملة يف الصني 

الصناعات  بعرات  العمل  اطالق  3 .
مليار   600 وبكلفة  األسرتاتيجية 

دوالر.

الواليات  لطلب�ات  الرضوخ  عدم   4 .
الدويل،  النقد  وصندوق  املتح�دة 
برفع سع�ر رصف اليوان الصيني 
أم�ام اليورو والدوالر به�دف رفع 
الصينية  الص��ادرات  قيم��ة 
يف  رشاءه��ا  تشجيع  وع�دم 
األق��ل  عىل  أو  الدولي��ة،  السوق 
النسبي��ة  امليزة  عىل  القض��اء 
أسعارها  كون  به�ا،  تتمت�ع  التي 

منخفظة .

وأخريا، وفيما يتعلق بالبديل 

الصيني، أعتقد أن من املهم أن 

نشري اىل ما كتبه الربفسور )دانييل 

بل( الذي يعمل استاذا للفلسفة 

السياسية يف جامعة شنغهاي 

ومؤلف كتاب )الكونفوشيوسية 

الجديدة(:

“من الناحية السياسية، 
يعتقد معظم الناس أنه 

يجب عىل الصني أن تبدو 
مثل الغرب”.

 
إن االنتقال من 

اقتصادات قائمة عىل 
الصادرات إىل أخرى قائمة 

عىل اإلستهالك لم يكن سهال 
أبدا يف التاريخ. وقال بيتيس: 
“كل الناس الذين يفكرون 

بصورة معقولة يتفقون عىل 
أن هذه هي عملية بطيئة 

وتستغرق بعض 
الوقت.
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الحضانة وأحكامها في 
القانون العراقي

تعترب األرسة النواة االجتماعية األوىل للفرد، إذ ان الطفل 
العالقات  يأخذ  األرسة  هذه  داخل  ويرتعرع  يولد  الذي 
عىل  بالتاثري  واآلباء  األبناء  بني  تجمع  التي  والعادات 
يأتي دور االرسة يف  الترصف، وهنا  الطفل وأسلوبه يف 

توفري الجو املالئم لنمو الطفل عىل أكمل وجه.

تعريف  إعطاء  من  البد  البسيطة  املقدمة  هذه  بعد 
للحضانة، وهي تربية الطفل وتدبري شؤونه من قبل من 
له الحق يف ذلك قانونا أو املحافظة عىل من ال يستطيع 
مما  ويقيه  يصلحه  ملا  وبرتبيته  بنفسه  أموره  تدبري 
يره. ومن املبادئ العامة ألحكام الحضانة، فإن األب 
الحياة   تكون  عندما  الصغري  بحضانة  األحق  هما  واألم 
الذي يطرح نفسه  السؤال  لكن  بينهما،  قائمة  الزوجية 
الزوجني،  بني  الزوجية  العالقة  انتهاء  حالة  يف  هو: 
املشكالت  من  وهو  بينهما،  ومشاكل  خالفات  حدث  او 
املعارصة يف املحاكم العراقية، من هو األصلح يف حضانة 

الطفل؟

االجابة هي أن األصل يف حضانة الصغري وفقا للقانون 
اعتبار،  أي  قبل  الصغري  مصلحة  مراعاة  هو  العراقي 
وحسب أحكام املادة )57\1( األحوال الشخصية النافذة 
والتي تنص ) األم أحق بحضانة الصغري وتربيته حال 
من  املحضون  يترر  مالم  الفرقة  وبعد  الزوجية  قيام 
ذلك(، ويتضح من النص املذكور ان األم أحق بحضانة 

الصغري وتربيته يف جميع األحوال ما لم يترر املحضون 
من ذلك، الن األم اقرب إىل الصغري من أبيه وأكثر تفهما 
يجب  لذلك،  آخر،  شخص  أي  من  وأحاسيسه  ملشاعره 
أن تتوفر بعض الروط األساسية للحاضنة )األم( وهي 

كاآلتي:

أن تكون عاقلة، بالغة، أمينة، عفيفة وال فاجرة وال راقصة 
وال ترب الخمر والتهمل رعاية الطفل( والروط ذاتها 
يجب تتوفر لدى الرجل إذا كان حاضنا، ألن الغاية من 
الطفل خلقيا وصحيا.  تكمن يف مصلحة  الصفات  هذه 
ولكن ما هو الحكم إذا فقدت األم احدى هذه الروط أو 

ماتت عن املحضون؟

االجابة: يف حالة فقدان أم الصغري احدى هذه الروط 
أو ماتت عنها تنتقل الحضانة إىل األب وفقا ألحكام املادة 
)57\7( األحوال، ولكن ما هو الحكم اذا لم يوجد أهل 
لحضانة املحضون؟ فان املرع العراقي عالج مثل هذه 
هو  من  اختيار  يف  القايض  بيد  األمر  ترك  حيث  االمور 
أصلح للقيام بأمر الحضانة وكما يجوز للمحكمة إيداعه 
وجودها  عند  الدولة  قبل  من  املعدة  الحضانة  دور  يف 
ولقد اهتم املرع العراقي بهذا املوضوع اهتماما كبريا 
وذلك العتبار الحضانة وجدت ملصلحة املحضون وليس 

للحاضن وحسنا ما فعل املرع اجراءه.

الدكتور ميثم عيل سمني 
محام وباحث قانوني
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لوحة تعريفية

علم اليوغا
تمهيد....

الداخيل  الصوت  هذا  بذبذبات  نستشعر  دوماً 

الذي يحدثنا من داخلنا، إنه يهمس يف مسارات 

حياتنا  عن  تصورات  ويقدم  األثريية  العقل 

صوت  إنه  وأحالم،  تخيالت  عن  ويكشف 

الحقيقة  صوت  هو  الروحاني،  اآلخر  نصفك 

يستوقفك  يوم  كل  الداخيل،  لكيانك  الشاملة 

تجادلك  خفية  نداهة  وكأنما  الصوت  هذا 

فرتة  منذ  أو  اليوم  ربما  باستمرار،  وتحاورك 

أكثر  تمتلئ  ألن  بحاجة  أنت  يقول:  سمعته 

وعيك  فراغات  ويف  الداخيل  كيانك  فراغات  يف 

عن  للبحث  شارات  لك  أرسل   وقد  الخفي. 

والشاهد  املشهد  هي  لتكون   ،»yoga« اليوغا 

الخفي، حيث ال  الصوت  لهذا  االستجابة  عىل 

يسمعه وال يعرفه أحد غريك، يقول الصوت: 

»الجسد بحاجة لرعاية أكثر وأشمل«، ويهمس 

والسكينة«،  الهدوء  إىل  تواقة  »النفس  قائالً: 

وتسمعه يقول أيضاً: »ألم يأت الوقت للبحث 

عن التوازن الروحي- الجسدي؟؟!!«، ثم يرتد 

فعالة  وسيلة  عن  البحث  طالباً  أيضاً  إليك 

التي  السلبية  الطاقات  من  جسدك  لتطهري 

الحياة.  ضغوط  وتنتجها  اآلخرون  يرسلها 

يخاطبك  عديدة  طرائق  الصوت  لهذا  ربما 

فيها قبل النوم ويف األحالم ووقت العمل، ومع 

هو  واحد  هدف  حول  تتمحور  فإنها  تعددها 

النفيس....  الهدوء  السعادة....  طريق  ولوج 

لتطوير  الوعي  وتطوير  العقيل....  التوازن 

الحياة، حياتك أنت.

اليوم وأنتم تقرأون هذا املقال تبدأون الخطوة األوىل نحو استكشاف أرسار العقل، وأرسار الجسد والنفس، إنها اليوغا »مدرسة 
حياة« ملن يريد أن يعرف أرسار الحياة ليكون »ابن-بنت الحياة«.

بقلم استاذ اليوغا
جمال قطامش

22
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أسئلة وأجوبة حول العلم اليوغي

سؤال: أين نشأت اليوغا؟

جواب: تش�ري املصادر التي تبحث يف تاريخ هذا العلم إىل وجود 
نحوتات صخرية يف مناطق باكس�تان، الهند والهماليا منذ اكثر 
من ثالثة آالف س�نة قب�ل امليالد. وقد أظهرت هذه الرس�ومات 
وضعيات يوغية معتمدة اآلن يف معالجة عديد املشكالت وأمراض 
الجسد. ومن يتعمق يف تاريخ الفلسفات الهندية القديمة سيجد 
بأن لليوغا كطريقة وقائية طبية أو كمس�ار عالجي، حضوراً يف 
هذہ الفلسفات اإلنس�انية األمر الذي اعطاها زخماً أكرب، السيما 

وأن اليوغا مرتبطة أشد االرتباط بالحضارة الهندية.

وصار معروفاً يف العرص الحديث بأن تطور اليوغا الالحق منذ 
ثالثمائة سنة قبل امليالد وحتى اآلن ارتبط بأسماء معلمي اليوغا 
سنة  ألوروبا  سيفانندا  الحكيم  سافر  وقد  الهند،  حكماء  من 
1790 لنر اليوغا هناك، وما زالت أرسار هذا العلم التقليدية 

مرتبطة بالهند ومدارسها املختلفة.

سؤال: ماذا يعني مصطلح يوغا Yoga؟

جواب: هذه الكلمة مس�تمدة من اللغة السنس�كرينية »الهندية 
 ،»Yug-الفصح�ى«، وأص�ل املصطلح م�ن الجذر االيش »ي�وغ
وال�ذي يحم�ل مزاي�ا بمعنى »االنضم�ام- التوح�د- االتصال- 
التناغ�م- الصلة الرسية.... ال�خ«، فاليوغا هي عالم من الروابط 
الداخلية التي تصنع تناغمات الجس�د- العقل- الذات الروحية، 
فالوضعية اليوغية كتكنيك فسيولوجي ريايض تمنح املرء سالمة 
الجس�د، يف حني ان التنف�س الواعي يمنح املرء س�المة الرتكيز 
وتطوي�ر الحواس. أما الثبات مع إغم�اض العينني فيفتح الباب 
لولوج العالم الروحي- الوعي والالوعي لكش�ف قدرات اإلنسان 
 »Yug الخفي�ة، هذا املس�ار م�ع تموجات�ه الكثرية هو »الي�وغ

بعينه.

الحضارات  هذہ  يف  اليوغا  أبدعت  كيف  سؤال: 
القديمة؟

جواب: إنها ليست اكتشافاً من العالم الحيس الذي نشهده. كما 
أنها ليست نتيجة للبحث العلمي، بل هي تركيبة باطنية روحانية- 
علم روحاني زفرت به الذاكرة الباطنية لإلنسان بسبب حاجته 
يف  الباطني  فالعالم  الجسدي،  الروحي  للتوازن  كطريقة  لليوغا 
الالتحكمي  العصبي  الجهاز  نشاطات  جميع  يواجه  اإلنسان 
كربات القلب، النمو، التحوالت، جريان الدورة الدموية، البلوغ 
ونمو الشعر....الخ، لهذا فإن جوهر اإلنسان هو وجود هذا الذكاء 
تربمج  التي   الروحية  الذات  صوت  يمثل  إنه  داخله،  املدهش 

نشأتنا، وهي ذات معطاءة بال حدود، ومن هذه الذات جاء كثري 
الهندسة والزراعة  العلوم اإلنسانية كالنوتة املوسيقية، وفن  من 
التي تعيش  الكهربية والفيزيائية والكيميائية  العلوم  واكتشاف 
فينا ثم َعرفت عن ذاتها يف الواقع املوضوعي الحياة. فلوال وجود 
شاشة تخيل لدى اإلنسان ملا اكتشف شاشة التلفاز أو الكمبيوتر 

وهكذا دواليك.

ضمن هذا التصور املعريف يمكن القول إن اليوغا هي حالة تدفق 
وع�ي باطني منبعها يحمل النقاء والصفاء والعذوبة، هذا يفرس 
تمسك اإلنسانية بها طيلة خمسة اآلف سنة، كما يفرس انتشارها 
الهائ�ل ودخولها كطب تكمييل ل�دى عدد من املنظمات الصحية 

يف الغرب املعارص.

أو  املعرفة  يف  درجات  اليوغا  يف  يوجد  هل  سؤال: 
التقنيات؟

جواب: اليوغا علم واسع من املعرفة “معرفة الذات” و “معرفة 

النفس والعقل”، إضافة إىل التعرف عىل أرسار الجس�د وطاقاته 

املختلفة، فأمام هذا املشهد الكبري الذي هو “أنت” بفضاء وعيك 

ونفسك ومشاعرك. لكم أن تتخيلوا كم من درجات املعرفة يجب 

أن نفه�م حتى نمن�ع املرض أينّ�اً كان نوعه جس�دي- نفيس أو 

اضطرابات عاطفية أو ذهنية ....الخ.

هنا هي” }كلما ازداد مسطح الوعي يف شأن القاعدة 
من شؤون حياتنا وذاتنا ترتفع قدراتنا 
عىل مواجهة أية مشكلة قد تصيب 

جانباً يف حياتنا{.

ج�ة  ر لد ا
تعني “معرفة” سواء 

أكان�ت تخت�ص بطريقة 
تنف�س، أو تكني�ك “وضعي�ة يوغ�ا” 

ملعالج�ة الت�واء العم�ود الفقري عىل س�بيل 
املث�ال، أو ق�د تكون معرف�ة يف كيفي�ة التحكم 

بالنظام الغذائي لتخسيس الوزن....الخ.

البحث عن حالة  الكونية  فنحن كبر من طبيعتنا 
من الكمال الجسدي واالكتمال بالوعي “املعرفة”، 

حيث نتخذ عرات التدابري اليومية للتمتع 
بالتوازن واالسرتخاء.
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إن كل درس له معنى يف هذا الخصوص وله فوائد، أما مدى مقدرة 
املرء عىل استثمار هذا الوقت ملصلحته ولحياته فإنما يتوقف األمر 

عىل مدى إيمانه بأنه قد اختار لحياته األنسب واألفضل.

وحماية  لرعاية  اليوغا  تعليم  اتجاهات  هي  ما  سؤال: 
اإلنسان؟

جواب: اإلنسان مؤلف من ثالثة أقسام متداخلة هي:

الوعي.     الجسد.     الطاقة. yy

الوعي يتبع له – العقل – الفكر – الذهن – الذاكرة.

الجسد يحتوي أجهزة الجسم وهي: الهيكل العظمي –  العضالت 
– الجهاز العصبي – الغدد الصماء – الجهاز الدوري “الدم” 
 – البويل   – التناسيل   – الهضمي  الجهاز   – التنفيس  الجهاز   –

وأيضاً جهاز املناعة.

إن الساحر الجويف الذي يربط بني تكوينات الوعي ومكونات الجسد 
الكهروبيولوجية  البطاريات  أو  الشاكرات  لها  الطاقة ويتبع  هو 
يف الجسم، وأيضاً الطاقة نظري البيولوجية – املثلية ثم الطاقات 

الروحية “كالرتكيز- التحكم- االسرتخاء....الخ”.

مخطط  يرسمون  املؤهلني  اليوغا  ومعلمات  معلمي  فإن  وعليه 
وعقد  األعضاء  استمارات  عىل  االطالع  بعد  التعليمي  الربنامج 
اجتماعات خاصة معهم لتدارس خطة التدريب، لكي يتم تغطية 
جميع الجوانب يف اإلنسان سواء عىل مستوى الوقاية الصحية-
األمراض  معالجة  يف  اليوغا  تبدع  حيث  العالجية  أو  النفسية 
التي تصيب %92 من  النفس جسمية بجدارة، وهي األمراض 

الناس حسب معطيات علم الصحة.

أن  يجب  فماذا  التنفس،  أهمية  عن  كثرياً  نستمع  سؤال: 
نعرف قبل الدخول للدرس؟

هو  اليوغي  العلم  حسب  التنفس  جواب: 
طاقة الحياة، فاملوت ال يصيب من يتوقف 
عن  يتوقف  من  بل  والراب  الطعام  عن 
للتنفس قرابة  التنفس، ويف هذا املسار فإن 
عدة  لتحقيق  تهدف  طريقة  عرة  ست 

أهداف منها:

هرمونات  إف�راز  زيادة  yy
“األندروفني-  السعادة 

والرسياتينني”.

تهدئة الكهرباء الدماغية وإزالة التوتر. yy

تمسيد األعضاء الداخلية كالجهاز الهضمي- الكبد- الطحال  yy
وغريها.

تمارين  عرب  خاصة  بالجسد  للتحكم  املرء  قدرة  رفع  yy
التوازن.

من  الطاقة  قنوات  وتطهري  جديدة  بطاقة  الجسم  شحن  yy
الذبذبات السلبية املتعبة.

تعلم طرق االسرتخاء والتأمل....الخ. yy

قلة  من  يتفاجأون  اليوغا  يف  املستجدين  ان  اإلشارة  يهمنا  كما 
التنفس، األمر الذي يؤكد أن حقل  قدرتهم عىل متابعة تمارين 
الطاقة الداخيل لديهم ضعيف، وأن الرئة ال تعمل باكتمال. وهذا 
له دالالت علمية صحية مؤسفة، أهمها وجود كثري من التخمرات 
مصدر  حيث  الدموية،  والدورة  الهضمي  الجهاز  مجاري  يف 
األمراض، إضافة اىل تكدس طاقة سلبية تتسبب بالنرفزة واملزاج 

السوداوي واألرق.

سؤال: ماذا عن تعليمات تخص األعضاء الجدد كأول درس 
لهم؟

من  ملجموعة  االنتباه  الجدد  األعضاء  جميع  عىل  يجب  جواب: 
املسائل الحيوية ليكون التحاقهم بصف اليوغا سليماً:

أوالً: االهتمام بنظافة الجسد والقدمني.

قبل موعد  أي طعام يمضغ  أو  تناول وجبة طعام  ثانياً: عدم 
الدرس بأربع ساعات، وغفي حال الجوع الشديد فينصح برب 
العصائر الطبيعية أو اللبن عىل أن يكون بني هذا والدرس ساعة 

من الزمن.

ثالثاً: يجب إحضار مالبس رياضية قطنية فضفاضة.

أوقات  الشتاء الستخدامه  رابعاً: إحضار غطاء صويف يف فصل 
االسرتخاء والراحة.

خامساً: جمع أكرب قدر من املعارف عن العلم اليوغي عرب شبكة 
االنرتنت أو الكتب أو الفيديو.

سادساً: احرتام تقاليد الدرس وأهمها:

إغالق املوبايل. yy

عدم التحدث. yy

التنقل بهدوء داخل القاعة. yy

عدم التدخل بشؤون اآلخرين. yy

عدم نسيان األغراض الشخصية. yy

24
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مطربون كبار أسعدوا األجيال وارتقوا 
بالذائقة الفنية العربية

أم كلثوم

نهايات  “الدقهلية”  محافظة  يف  ولدت 
اشتهرت  مرصية،  مغنية   ،1898 العام 
يف  العربي  والعالم  مرص  يف  بعد  فيما 
للطرب  رمزاً  لتصبح  العرين  القرن 
بكوكب  الحقاً  لتلقب  العربي،  العالم  يف 

الرق وسيدة الغناء العربي.

والده�ا ه�و إبراهي�م البلتاج�ي، وكان 
مؤذن�اً، وكانت ام كلث�وم تحفظ وتغني 
القصائد والتواش�يح هي وأخوها خالد. 
ويف س�ن العارشة أصبح�ت تغني أمام 

الجمهور يف بيت شيخ البلد يف قريتها.

كانت اوىل حف�الت ام كلثوم يف القاهرة 
يف الع�ام1916، هي احي�اء ليلة اإلرساء 

واملع�راج يف قرص عز الدين يكن باش�ا، 
وأعطته�ا حينذاك س�يدة القرص خاتما 

ذهبيا.

وانطلق صوت أم كلثوم االستثنائي الذي 
لم ينافسه اي صوت، من حيث الوضوح 
والقوة والسعة، فأتحفت مسامع العرب 
حب  مصدر  تشكل  اغانيها  زالت  وما 
وفرح وطرب يف كل البلدان العربية، غنت 
القصبجي  مثل  كبار  مللحنني  كلثوم  ام 
والسمباطي وعبد الوهاب، لكنها فتحت 
الباب ايضا مللحنني شبان فيما بعد مثل 

املوجي وبليغ حمدي وسيد مكاوي.

العواص�م  أم كلث�وم يف معظ�م  غن�ت 
العربي�ة، وكان�ت حفالته�ا الدورية يف 
القاهرة مصدر اس�تقطاب للزائرين من 
كل الدول العربية، الذين كانوا يحرون 
خصيص�اً من أجل االس�تماع اىل كوكب 

الرق ومشاهدتها بالعني.

العالم وق�د تخط�ت ش�عبية ام  كلثوم 
العربي، لتصبح اس�ما 

عاملياً، حيث ان كثريا من 
األجان�ب الذين ال يعرفون 
اللغ�ة العربية يس�تمعون 

اليه�ا ويطرب�ون لصوته�ا املصح�وب 
بأروع املوسيقى.

باهتمام  تحظى  كلثوم  ام  وكانت 
املرصي  الرئيس  من  خاصة  ومتابعة 

الراحل جمال عبد النارص .

يف العام 1954 تزوجت من حسن السيد 
تولوا  الذين  أطبائها  أحد  الحفناوي 
الزواج حتى وفاتها يف  عالجها واستمر 

عام 1975.

خالل عملها يف بروف�ات احدى اغانيها، 
وقع�ت رصيع�ة مل�رض الته�اب الكىل، 
س�افرت إىل لندن للعالج، لكن املوت لم 

يمهلها طويالً.

ما زالت اسماؤهم محلقة يف سماء االبداع العربي، مطربون كبار، امتازوا بأصوات رائعة، 
وبثقافة موسيقية رفيعة، وبحس فني ما انفك يؤثر يف الناس رغم مرور السنني وسيطرة 

“الرتم” الرسيع والكلمات املسطحة.

ناظم الغزايل من العراق، وعبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم من مرص، وفريوز ووديع 
الصايف من لبنان، ووردة من الجزائر. لقد شكلوا عالمات اضاءت سماء االبداع، وجعلت 

للطرب يف العالم العربي مذاقاً فنياً خاصاً.
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محمد عبد الوهاب 

أحد أهم أعالم املوسيقى العربية، ولد يف 
العام 1902  لقنّب بموس�يقار االجيال، 
ن ومؤلف موس�يقى وممثل  عم�ل كملحنّ
س�ينمائي. ب�دأ حيات�ه الفني�ة مطرباً، 
وقام بدراسة الع�ود يف معهد املوسيقى 
ن لكب�ار املطربني العرب. العربية، ولحنّ

يف العام 1924 التقى محمد عبد الوهاب 
أحمد شوقي، حيث تبناه األخري واعتربت 
أحمد  مع  قضاها  التي  سنوات  السبع 
شوقي من أهم مراحل حياته ألن شوقي 
شكل مثله األعىل واألب الروحي له الذي 

علمه الكثري من األشياء.

بدأ نج�م محمد عبد الوه�اب يبزغ بعد 
أن كان شوقي قدمه إىل رجال الصحافة 
واألدب مثل طه حس�ني وعباس محمود 
العقاد واملازنى وكذلك رجال السياس�ة 
مثل أحم�د ماهر باش�ا وس�عد زغلول 
ومحم�ود فهمي النقرايش، إال أن ذلك لم 
يمنع اآلخرين من مهاجمته وبخاصة من 
املطربني الذين تخوفوا من ش�هرته مثل 
من�رية املهدية التي طردت�ه من أوبريت 
كليوباترا ومارك انطوان وكذلك هاجمه 

العقاد واملازني.

جمعه  لقاء  أول  أن  الوهاب  عبد  ذكر 
منزل  يف  كان   1925 عام  كلثوم  بأم 
معاً  وغنيا  املرصيني،  األثرياء  أحد 
ذلك  بعد  درويش،  سيد  ألحان  دويتو 
هواكي  الىل  من  “غاير  أغنية  لها  لحن 
أم  رفضت  جاهلة”،  كنت  ولو  قبيل 
الوهاب،  عبد  فغناها  تغنيها  أن  كلثوم 
أواخر  وحتى  الثالثينيات  بداية  ومن 
األربعينات كانت الصحف تلقب كالً من 
عبد الوهاب وأم كلثوم بالعدوين إال أنه 

جرت محاوالت للجمع بينهم.

ثالث  الوهاب  عبد  محم��د  تزوج 
الفنى  مشواره  بداية  يف  األوىل  مرات. 
لكنهما  قرن  بربع  تكربه  وهي سي��دة 
انفصال بعدها بعر سنوات. ويف العام 
1944 تزوج الثانية وأنجبت له خمسة 
وعصمت  ومحمد  أحم�د  هم  أبناء 
زواجهم  واستمر  وعائشة،  وعفت 
سبع�ة عر عاماً وتم الطالق يف 
الثالث  زواجه  كان   .1957 ع�ام 

واألخري من نهلة القديس.

عبد الحليم حافظ
1929 يف قرية “الحلوات”  العام  ولد يف 
محافظة  االبراهيمية  ملركز  التابعة 
أربعة  بني  االصغر  االبن  وهو  الرقية 

إخوة.

أن  بأيام وقبل   ماتت والدته بعد والدته 
يكمل عبد الحليم عامه األول توىف والده، 

ليعيش بعدها يف بيت خاله.

قسم  العربية  املوسيقى  بمعهد  التحق 
تخرجه  وبعد   ،1943 العام  يف  التلحني 
رشح للسفر يف بعثة حكومية إىل الخارج، 
وعمل  عائلية  ألسباب  سفره  ألغى  لكنه 
طنطا،  يف  للموسيقى  مدرساً  سنوات   4
ليقدم  القاهرة،  يف  وأخريا  الزقازيق  ثم 
بفرقه  ويلتحق  التدريس  من  استقالته 
اإلذاعة املوسيقية عازفا عىل آله األبواه يف 

العام 1950.

)صافيني  اغنية  قدم   1952 العام  يف 
للوهلة  رفضتها  الجماهري  ان  اال  مرة(، 
األوىل، حيث لم يكن الناس عىل استعداد 
اال  الجديد،  الغناء  من  النوع  هذا  لتلقى 
انه أعاد غناءها يف العام 1953، وحققت 
قد  “عىل  أغنية  قدم  ثم  كبرياً،  نجاحاً 

أحمد،  عيل  محمد  كلمات  الشوق” 
وألحان كمال الطويل يف يوليو 

عام 1954، وحققت نجاحاً 
ساحقاً، ثم أعاد تقديمها 

يف فيلم “لحن الوفاء” 
يف العام 1955، ومع 
تعاظم نجاحه لُقب 

بالعندليب األسمر.
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عددا  الحلي��م  عبد  قدم  بعد  وفيم��ا 
الجمهور  اسعدت  التي  االغ��اني  من 
والقت رواجا كبريا يف اوساط الن��اس، 
االفالم  من  عدد  يف  ش��ارك  كما 
السينمائية، التي قدم خالله��ا ايض�اً 

أجمع اغانيه.

لقد غنى عبد الحليم قصيدتني رائعتني 
للشاعر الكبري نزار قباني هما “رسالة 
من تحت املاء” و”قارئة الفنجان”، من 
األخرية  وكانت  املوجي،  محمد  الحان 
للعندلني  رائعة  فنية  مسرية  ختام 
طويالً،  املوت  يمهله  لم  حيث  االسمر، 
بعد ان فتك به مرض البلهاريسيا، ولو 
لخلف  أطول،  مدة  العيش  له  تسنى 
السيما  الفنية،  الروائع  من  مزيداً  لنا 
وان موته قد جاء يف فرتة نضج وزخم 

تجربته الفنية.

يف  بتليف  األسم��ر  العندليب  أصيب 
الذي  البلهارسيا،  مرض  سببه  الكبد 
اصيب به يف صغ��ره وكان هذا التليف 
 1977 آذار   30 يف  وفاته  يف  سببا 
الثم�انية  يناهز  عمر  عن  لن�دن  يف 

واألربع�ني عاما.

ناظم الغزالي

ولد ناظم الغزايل يف بغداد يف العام 1921، 
انهائه  وبعد  فقرية،  ارسة  من  وكان 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة، التحق وبعد 
تردد طويل بمعهد الفنون الجميلة قسم 
والظروف  للفقر  انه ونتيجة  اال  املرسح، 
الصعبة ترك املعهد وعمل مراقباً بمروع 

الطحني يف أمانة العاصمة.

والتحق  عاد  الزمن،  من  فرتة  وبعد 
املرسح  عالم  ذلك  بعد  ليدخل  باملعهد، 
بضع  بعد  اصبح  حيث  الغناء  ثم  ومن 
سنوات من أشهر فناني العراق يف فرتة 

الخمسينيات والستينيات.

لناظم الغزايل عرات األغاني التي عرفه 
وشارك  الواسع،  جمهوره  خاللها  من 
مسريته  لتكون  املرسحيات،  من  عدد  يف 
جمهور  شد  الذي  الراقي  بالفن  زاخرة 
العالم  مستوى  عىل  واملهتمني  املتابعني 

العربي.

1963، ولم  توىف ناظم الغزايل يف العام 
واالربعني من  الثانية  يكن حينها جاوز 
العمر، حيث شكل موته املفاجئ صدمة 
لجمهوره بشكل عام، وقد قطعت االذاعة 
العراقية بثها وأعلنت نبأ وفاة الغزايل، إذ 
ان االذاعة لم تكن تقطع ارسالها اال يف 

االحداث السياسية والعسكرية الكربى.

وديع الصافي
العالم  يف  الطرب  عمالقة  من  يعترب 
العربي، وهو كاتب وملحن ولد يف العام 
ترسيخ  يف  الرائد  الدور  له  كان   ،1921
عىل  ونره  وفنه  اللبناني  الغناء  قواعد 

أوسع مستوى.

متواضعة  طفولة  الصايف  وديع  عاش 
يغلب عليها طابع الفقر والحرمان، ففي 
بريوت  إىل  عائلته  نزحت   ،1930 العام 
ودخل وديع الصايف مدرسة دير املخلص 
يف  الوحيد  املاروني  فكان  الكاثوليكية، 
جوقتها واملنشد األونّل فيها. وبعدها بثالث 
سنوات، إضطر للتوقنّف عن الدراسة، ألن 
كان يطغى عىل  الذي  املوسيقى هو  جو 
يف  والده  يساعد  ولكي  جهة،  من  حياته 

إعالة العائلة من جهة اخرى.

كان�ت انطالقته الفني�ة يف العام 1938، 
حني فاز باملرتبة األوىل لحنًا وغناء وعزًفا، 
من بني أربعني مشاركاً، يف مباراة لإلذاعة 
اللبناني�ة، اي�ام االس�تعمار الفرنيس، يف 
أغنية “يا مرسل النغم الحنون” للشاعر 
)األب نعمة اللنّ�ه حبيقة(. وكانت اللجنة 
الفاحصة مؤلنّفة من ميشال خياط، سليم 
الحل�و، ألبري ديب ومحيي الدين س�الم، 
الذي�ن اتفقوا ع�ىل اختيار اس�م “وديع 
الصايف” كاس�م فن�ي له، نظ�رًا لصفاء 
صوت�ه. فكان�ت إذاع�ة ال�رق األدنى، 
بمثابة معهد موس�يقي تتلنّمذ وديع فيه 

عىل يد ميشال خياط وسليم الحلو، 
الذين كان لهما األثر الكبري يف 

تكوين شخصينّته الفنية. 

بعد  الصايف  وديع  زال  ما 
بشعبية  يتمتع  السنوات  هذه 
كاسحة عىل املستوى العربي، 
االوسمة  عديد  منح  وقد 

والجوائز التقديرية نظرا لدوره 
الفني الراقي غناء وتلحيناً.
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فيروز
من منا ال يحب ان يرب قهوة الصباح، وهو يستمع اىل صوت فريوز الساحر، من 
منا لم يأخذه هذا الصوت عىل جناحني مخمليني اىل عوالم خاصة تتوازن فيها الروح 

والنفس.

للذوق الفني يف كل  فريوز صوت اشبه باالسطوري ولد يف لبنان، لكنه اصبح مالزماً 
الفنية األوىل  الرحابنة، أهل زوجها ومدرستها  العربية. لقد غنت عىل موسيقى  البلدان 

ولحن لها عبد الوهاب، كما لحن لها كبار امللحنني، لكن تجربتها مع ابنها املوسيقي 
املوسيقيني  احد  زياد هو  مذاق خاص ومختلف، ألن  لها  الرحباني  زياد  الكبري 

املجددين.

فريوز غنت الشعر الفصيح فأبدعت وغنت القصيدة الشعبية فأبدعت ايضاً. 
التي  الرحبانية  للمرسحيات  وكان  املراحل  كل  يف  امللحنني  كل  مع  نجحت 

قامت ببطولتها نجاحات ما زال يرتدد صداها حتى اآلن.

يف  فرنسا  مواليد  من  جزائرية  مطربة 
العام 1938، ألب جزائري وأم لبنانية.

تقدم  وكانت  فرنسا  يف  الغناء  مارست 
األغاني لفنانني معروفني يف ذلك الوقت 
الحليم  وعبد  وأسمهان  كلثوم  أم  مثل 
لبنان  إىل  والدتها  مع  وعادت  حافظ، 
األغاني  من  مجموعة  قدمت  وهناك 

الخاصة بها.

1960 بدعوة  العام  اىل مرص يف  قدمت 
الذي  رفلة  حلمي  واملخرج  املنتج  من 
السينمائية  بطوالتها  أوىل  يف  قدمها 
فاتحة  ليصبح  الحامويل”  وعبده  “أملظ 

إقامتها املؤقتة بالقاهرة.

اعتزلت الغناء بعد زواجها، حتى طلبها 
كي  بومدين  هواري  الجزائري  الرئيس 
لبلدها  العارش  االستقالل  عيد  يف  تغني 
للغناء  عادت  بعدها   ،1972 العام  يف 
قصريي  جمال  زوجها  عنها  فانفصل 

وكيل وزارة االقتصاد الجزائري. فعادت 
إىل القاهرة، وانطلقت مسريتها من جديد 
وتزوجت املوسيقار املرصي الراحل بليغ 
حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت 

رغم طالقها منه سنة 1979

أغنية  املهمة  الفنية  محطاتها  ومن 
العام  أطلقتها يف  التي  بتحلو(  )أوقاتي 
1979م يف حفل فني مبارش من ألحان 

سيد مكاوي.

القاهرة  يف  منزلها  يف  الحياة  فارقت 
قلبية  ازمة  إثر   2012 مايو   17 يف 
طائرة  يف  ووصلت  الجزائر  ىف  ودفنت 
الجمهورية  رئيس  من  بطلب  عسكرية 
عبد العزيز بوتفليقة وكان يف استقبلها 
عدد من الشخصيات السياسية والفنية 
بالعاصمة  العاليا  مقربة  يف  دفنها  ليتم 

الجزائرية.

وردة الجزائرية
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من  تخرجهم  بعد  االعالم  طلبة  يعاني 
نظراً  املهنة،  يف  انخراطهم  صعوبة 
بالقوالب  الدراسة  سنوات  يف  الغراقهم 
عن  بعيداً  النظرية،  االعالمية  واملفاهيم 
التطبيق العميل، الذي كان من املفروض 

ان يرافق النظري ويمتحنه عىل األرض.

ما  ان  االعالم  خريجي  من  كثري  ويرى 
يؤهلهم  لم  الجامعة،  يف  نظرياً  تعلموه 
ان  بل  االعالم،  مهنة  يف  بنجاح  للعمل 
بعضهم عندما يصطدم بتحديات املهنة، 
يحرف مساره اىل مهنة مكتبية ذات طابع 

نظري رصف .

العمري،  وليد  الدكتور  االعالمي  ونصح 
عقدت  عمل  رشة  خالل   ، االعالم  طلبة 
مؤخراً تحت عنوان “النظري والعميل يف 
ومنذ  يسارعوا  ان  االعالمية”،    التجربة 
اليوم األول اللتحاقهم بالدراسة االعالمية، 
اىل تنمية العامل الذاتي بالقراءة واملطالعة 
امليدان،  مع  اليومي  وبالتعامل  املستمرة، 
بني  التجربة  وتتناغم  تتكامل  وبذلك 

النظري والعميل.

ولتعزيز وتدعيم ما طرحه العمري، فإننا 
نورد يف هذا اإلطار، عدداً من املالحظات، 
من  ملزيد  املجال  يف  يفسح  ذلك  لعل 

النقاشات والحوارات:

النظري  يشكل  ال  اذا  مهنة  اية  ان  أوالً، 
له،  للعميل ومؤسساً  حقيقياً  ممهداً  فيها 
إن  بل  السماء،  يف  معلقة  مهنة  تصبح 
املطلوب ليس مجرد  تمهيد فحسب، وانما 
والعميل  النظري  بني  التناغم  و  التداخل 

حتى خالل فرتة الدراسة.

أراد طالب اإلعالم اختصار  إذا ما  ثانياً، 
الوقت، أو تكثيف الزمن، فإنه يحتاج اىل 

اإلعالمية  املؤسسات  إحدى  يف  التطوع 
باستمرار  قادراً  ليظل  الدراسة،  فرتة  يف 
امليدان  النظري يف  التحصيل  اختبار  عىل 

العميل.

انفسهم  الجامعات  اساتذة  إن  ثالثاً، 
النظرية  األطر  من  الخروج  اىل  بحاجة 
العملية،  التجربة  ومالمسة  واالكاديمية، 
والتحليل  املقال  كتابة  طريق  عن 
العمل،  وورشات  الندوات  يف  واملشاركة 
يتحدث  األكاديمي  يظل  أن  يعقل  ال  إذ 
الفنية  املواصفات  عن  السنني  عرات 
بناء  يجرب  أن  دون  التقرير  أو  للمقال 

وتشكيل هذه املواصفات يف امليدان.

االعالم يطمحون  إن معظم طلبة  رابعاً، 
للعمل يف مجال املراسلة أو تقديم الربامج 
اإلمكانات  بأن  علماً  الفضائيات،  يف 
توجيه  يتطلب  ما  محدودة،  اإلستيعابية 
بهذه  مرتبطة  أخرى  مجاالت  اىل  الطلبة 
أو  املراسل  عن  أهمية  تقل  ال  املهنة، 
الصوت  وفني  كاملصور  الربنامج،  مقدم 
وكاتب  واملنسق  واملخرج  واملونتاج 
او  املكتوبة  الصحافة  ومراسل  العامود 

االلكرتونية...الخ.

االعالم  طلبة  من  األكرب  القسم  خامساً، 
اللغة من حيث  يعانون من صعوبات يف 
الصياغة وضبط أواخر الكلمات، وبالتايل 
هذه  معالجة  يستطيع  ال  األُستاذ  فإن 
الذاتي  العامل  الثغرة بمفرده، بعيداً عن 
ما  إذا  الطالب  وان  بخاصة  للطالب، 
من  إنطالقا  الذاتي،  العامل  ل  وفعنّ ط  نشنّ
التخلص  تدريجياً  يستطيع  »الرتكيم« 
واملتابعة  بالقراءة  النحوية،  اخطائه  من 
والخطأ والصواب، إضافة اىل أهمية قراءة 
األدب. ألن النصوص االدبية ترهف الحس 

ومن  الخيال.  وتوسع  املفردات  وتغني 
اإلعالم  بني  الوثيقة  للعالقة  التنبه  املفيد 
ويوسع  اآلخر  يغني  منهما  فكل  واألدب، 
التجربة  رفعتهم  مبدعون  وهناك  آفاقه. 
العملية واملراس والعمل املتواصل يف تنمية 
العظام،  املبدعني  صفوف  اىل  القدرات، 
والصحفي  الروائي  كمثال  ويكفينا 
أرشدنا  الذي  مينه،  حنا  الكبري  السوري 
يف كتابه »كيف حملت القلم«، كيف نطونّر 
اقالمنا، ونقويها، ونغذيها يومياً باملعرفة، 
لتغدو أقالماً تحمل رسالة، وليس أقالماً 
التجربة  عن  منسلخة  مخملية،  منمقة 

العملية، ال عالقة لها بغبار امليدان.

من  اإلعالمية،  املؤسسات  سادساً، 
لطلبة  تدريبة  فرصاً  توفر  أن  املفروض 
عملية  حاضنة  لهم  وتشكل  االعالم، 
ومهنية مناسبة، حتى يتفاعل الذاتي مع 
املوضوعي يف عالقة جدلية، تصقل العامل 

الذاتي يف بيئة موضوعيه.

وأخ�رياً، إن مهنة اإلعالم ليس�ت نظرية 
وال تحت�اج اىل  ح�ر الطال�ب يف عوالم 
حش�و املعلومات، وهي يف املقابل ليس�ت 
تجرب�ة عملية مجردة بمعزل عن مفاهيم 
وأُطر نظرية. إنها نتاج  تكامل الجانبني. 
بمعن�ى اننا بحاجة اىل مناه�ج أكاديمية 
تقدم أساس�اً نظرياً وعملياً مش�رتكاً، أي 
باملناصفة، النظري يف خدمة العميل، بينما 
العميل يسلط الضوء يف امليدان عىل مكامن 
الق�وة والضع�ف يف املناه�ج األكاديمية. 
النظ�ري يؤطر وينظ�م والعم�يل يطلق 
العن�ان للقدرات واإلمكانات لكي تبدع يف 

امليدان.

التكامل بني النظري والعملي يف 
التجربة االعالمية

د.حسن عبد اهلل
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احالمنا  ننىس  اننا  صحيح  هل 
الصغرية عندما نكرب؟ اذا ملاذا ينتابنا 
ايام  اىل  حنني  األحيان،  من  كثري  يف 

الطفولة؟

االنسان  شخصية  من  مهما  جزءا  لعل 
لكن  الطفولة،  فرتة  يف  مالمحه  ترتسم 
الركن  الدوام  عىل  تبقى  الطفولة  احالم 
الذي نلجأ اليه حينما تضيق بنا الحياة، 

او ترهقنا مسؤولية العيش كبالغني.

وهذا هو تماما ما يسعى الفنان الشاب 
احمد القطراني اىل تجسيده يف لوحاته، 
بساطة  عن  تنم  سمات  تحمل  التي 
شديدة ووضوح يف الطرح، وبراءة تجعل 
املتلقي يتأمل فيها بطريقة مختلفة عن 

االعمال الفنية االخرى.

األحيان  من  كثري  يف  القطراني  يصور 
ال  انه  اال  معروفة،  تاريخية  شخصيات 
يضع السياق الزمني لتلك الشخصية، وال 
سلسلة احداث متتالية، وال يؤرخ ألي يشء، 
بل عىل العكس من ذلك، فإن الفنتازيا يف 

فال  الفنتازيا  يف  يسهب  قد  الفنان  لكن 
يعود من املمكن تبسيط االمور، والحلم 
الطفويل يكرب، وينتر يف ارجاء اللوحة.. 
محاولة  تمثل  والتواءات  تعقيدات  يف 
االحداث  لكن  متسلسلة،  قصة  لنسج 
ليست كذلك. وينشأ الرصاع، بني الرغبة 
السعي  بني  الحيلة..  وقلة  الجامحة، 
اليومي للحصول عىل الرزق، واالستلقاء 
تمراتها.  ترسل  وهي  النخلة  ظل  تحت 
والصرب، عنرص البقاء الذي ال مفر منه، 
يربط اجزاء اللوحة بروابط زخرفية، هي 
متاع الحياة الدنيا.. وتنعزل الشخوص 
وهي تنتظر احدها اآلخر، بينما يرتبص 
يظفر  ان  عساه  الشاطئ  عىل  القارب 
اىل  التالية..  الرحلة  يف  يستقله  بمن 
او  املوعودة،  الجنة  او  املباركة،  االرض 

املدنية الفاضلة.

الفنان التشكيلي احمد القطراني 

احالم االطفال.. امنيات الكبار 
الكاتب عالء غزالة مهندس وصحفي من العراق

اجواء مغايرة  اىل  تنقلك  أعماله 
تكون  ان  ينبغي  الذي  للتاريخ 
عليه وفقا للمنطق. وهل نحتاج 
من  ننتقل  حينما  املنطق،  اىل 
عالم  اىل  الرتيب،  الحيس  الواقع 
فتلك  متأمل؟  خيايل،  طفويل، 
كليوباترا تستقل قاربا بصحبة 
)نبوخذنرص؟(  بابل  ملوك  احد 
تتوسطهما شمعة يتمايل لهبها 
االزرق مع نسمات خفيفة نارشة 
البهيجة،  الرومانسية  اجواء 
بينما يتطلع احدهما اىل االخر يف 
هيام وعشق. وتساهم السماء يف احتفالية 
الزواج امللكي، بارسالها ارشطة تتشكل 
عىل شكل زخارف تطرز ارضية اللوحة. 
العاشقني  من  يظهر  ما  فإن  ذلك،  ومع 
هو رأسيهما فقط، كما تجسدها التماثيل 
طفولية،  اللوحة  والن  املعروفة.  االثرية 
فالحب افالطوني، اذا ال حاجة اىل باقي 
ان  اليك  يوحي  الفنان  ولكن  الجسد. 
كما  ويتمنى،  ايضا،  تتزاوج  الحضارات 
ينبغي للكبار ان يتنموا، ان تتحول احالم 
الصغار هذه اىل حقيقة، اىل مدينة فاضلة 

خارجة عن الزمن، متجردة عن املكان.

ولكن املدينة الفاضلة موجودة يف لوحة 
وئام  يف  الناس  يعيش  حيث  اخرى، 
يف  للمسجد  الكبرية  فالقباب  وسالم. 
زاوية منها ال تتناىف مع طاحونة هوائية 
يف زاوية اخرى، وربما اشار بناء آخر اىل 
الراعية  السفينة  ترسو  بينما  كنيسة، 
قرب اطفال يلعبون، والنخلتني يف االفق 

مصدر الخري واستبدال مؤقت للوطن.

30



31

الموجة  رباعي  معصم  جوال  أول 
مع لوحة مفاتيح مدمجة

ومن تلك االبداع�ات االلكرتونية ظهرت 
يف س�وق األجه��زة اإللكرتونية جواالت 
مدمج��ة بس�اعات املعص���م، لدين�ا 
هن��ا موديل جدي�د بتصميم ج��ذاب 
وس�مات جريئة تلفت األنظار. الج�ديد 
يف ه��ذا املودي�ل هو دعم���ه الرباعي 
لشبكات الجوال يف الوقت نفس�ه وجود 
لوح��ة مفاتيح مدمج�ة بشكل سه�ل 
وأني�ق ج�داً. يش��مل ه�ذا الجه��از 

املمي�زات اآلتية:

بوصة   1.55 بمساحة   TFT شاشة   •
وتعمل باللمس.

بلوتوث 2.0   •

FM راديو   •

خاصية االتصال باألوامر الصوتية   •

آخر إخرتاعات الشركات 
اإللكرتونية

والصينية  اليابانية  بخاصة  العاملية،  االلكرتونية  الرشكات  علينا  تطل  صباح  كل  إطاللة  مع 

بموديالت جديدة من األجهزة التي نستخدمها يف حياتنا اليومية، سواء كانت جواالت أو سماعات 

او أجهزة حاسوب بمرفقاتها وساعات يدوية وأدوات منزلية وسيارات وطائرات وغريها، نتناول 

العاملية وستكون لالسواق  التي ظهرت يف األسواق  الحديثة  يف هذه املساحة بعض االخرتاعات 

العربية نصيبها خالل الفرتة املقبلة.

تشغيل ملفات MP3 الصوتية   •

مدمج به 4 سماعات سرتيو تبث    •
صوت بجودة جيدة

 MP4 و   3GP الفيديو  دعم تشغيل    •
مع  الشاشة  كامل  عىل  والعرض 

إمكانية الترسيع واإليقاف

منفذ كرت ذاكرة TF يدعم إىل 8    •
جيجا

منفذ USB مع الكيبل لنقل البيانات   •

كامريا بدقة 2 ميجابيكسل   •

يدعم اللغة العربية واإلنجليزية   •

MMS و SMS دعم   •

خاصة تسجيل الصوت والفيديو   •

يحتوي ألعاب   •

بطارية ليثيوم تعمل ملدة 2 3    •
ساعات محادثة متواصلة أو 100 

120 ساعة عىل وضع االستعداد

يتوفر باأللوان األسود والذهبي،    •
األسود، األحمر، األزرق، األبيض، 

واللون الوردي

أبعاده 12 × 50 × 67 ملم   •

مشغل وسائط باربي الوردي

اقتن�اء  إىل  الناع�م  الجن�س  يمي�ل 
اإللكرتونيات التي تتسم بنعومة التصميم 
وصغ�ر الحجم وال ننىس األلوان الزاهية 
وبالذات الوردي . لذا أصدرت رشكة أبل 
مشغل الوسائط iPod باللون الوردي . 
لكن هل س�يكون هو خيار كل الفتيات 
؟! .. أشك يف ذلك إذا رأين مشغل باربي 

الكوري الصنع .

يتميز هذا املشغل بتصميم فائق الروعة 
بشكل  يشبه  الذي  حجمه  وبصغر 
املكياج  أو  البودرة  )علب  العلب  كبري 
الصغرية( التي يحملنها النساء. يحتوي 
تشغيل  ويدعم  جيجابايت   2 سعة  عىل 
و   >SPAN/  <MP3 الصوت  ملفات 
راديو   ،  JPEG صور  وعرض   WMA
 LDE شاشة   ،  2.0  USB منفذ   ،  FM
بدقة 96×96 بيكسل ، ومرآة للمكياج ، 
15.1×54.6×52.4 ملم  أبعاده  قياس 

ويزن 33 جرام.
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سماعات رأس مدمجة في قبعة

قبع�ة يف  مدمج�ة  رأس   س�ماعات 
نرت�دي عادة يف أيام الش�تاء قبعات من 
الص�وف لتدفئة رؤس�نا ، لكن ارتداءها 
ال يقت�رص عىل ذلك بل إنها أصبحت من 
املوضة املنترة بني الشباب ومن العادة 

إن تجد من يلبسها طيلة أيام العام .

وبما أن ارتداءها كما ذكرنا هو موضة، 
فقد قامت احدى الركات بدمج سماعات 
األذن يف القبعة، بحيث ال تشعر بها إال من 
خالل السلك املوجود خلف الرأس، تتوفر 
والجميل  متعددة  بألوان  الطاقية  هذه 
فيها أنه يمكن إزالة سماعات األذن منها 

لغرض الغسيل مثال.

مـــع  أصغــر مشــغــل صوتيــات 
FM راديو

الحديثة  الصوتيات  مشغالت  أحد  هذا 
التي تلفت االنتباه، وذلك بسبب حجمها 
الصورة حجم  الصغري جداً. يتضح من 
علبة  فتحة  من  قليالً  األكرب  املشغل  هذا 
املرطبات . تصميم جهاز “جيمي إم 5” 
بسيط جداً ويتكون من مفاتيح تشغيل 
مشغل  عىل  الجهاز  هذا  يحتوي  سهلة. 
MP3، راديو FM وذاكرة داخلية بسعة 

 28 فقرابة  سعره  أما  جيجابايت.   2
دوالراً .

 AMOLED كمبيوتر سامسونج

 AMOLED سامسونج   كمبيوتر 
والتصاميم  الجديدة  األجهزة  تتالحق 
بشكل يجعل من املستحيل اإلحاطة بما 
استثناء  ، وال يمكن  األسواق  يعرض يف 
توب(  )الب  املحمولة  الكمبيوتر  أجهزة 

من هذه الثورة التقنية .

فكرة  مؤخراً،  طرحت رشكة سامسونج 
-AM  الب توب جديد، يسمى الجهاز

)نحيف  سماكته  بدقة  ويتميز   LED
الصورة  يف  تصميمه  يظهر  كما  جداً(. 
عن  عبارة  ستكون  املواصفات   . أعاله 
 1280×768 بدقة  بوصة   12.1 شاشة 
يف  يظهر   . محدود  غري  وتباين  بيسكل 
الصورة لوح إضايف خلف الشاشة ،لكن لم 
توضح الركة ما الفائدة منه ،قد يكون 
لوح إسناد للشاشة. ميزة لوحة املفاتيح 

أنها قطعة واحدة حساسة للمس . 

راقب وزن ما تأكل مع امللعقة 
ذات امليزان

امللعقة بميزان داخيل

إذا كنت تتبع حمية صارمة أو كنت من 
الدقيق جداً يف كل ما يدخل  النوع  ذلك 

فمه ، فستكون هذه امللعقة امليزان أداة 
تتمي��ز   . طعامك  طاولة  عىل  مهمة 
وزن  يمكنه  داخيل  بميزان  امللعقة  هذه 
أي يشء من 0.1 جرام إىل 300 جرام . 
الوزن  املدمجة   LCD تعرض ش��اشة 
إىل  الوزن  وح��دات  تحويل  ويمكن 
ميزان  املرتي.  أو  األونصات  قي��اس 
بالستيك  م��ادة  من  مصنوع  امللعقة 
من  املقبض  صنع  تم  بينما   ،ABS

الستانلس ستيل . 

أسوارة بلوتوث لتنبيهك باالتصال 
الوارد يف الزحمة 

بلوتوث يف املعصم

الذي  املنتج  لهذا  اعجاب  اسجل شهادة 
قد ال يعتربه البعض عىل قدر من األهمية، 
تخيل نفسك يف مكان مزدحم وصاخب 
االتصال بجوالك لكنك  ويحاول أحدهم 
مع هذا الكم من االزعاج يستحيل عليك 
وإذا وضعته عىل  مالحظة رنني جوالك 
الهزاز فقد ال تشعر به إذا كان يف جيبك، 
وجود  مع  به  االحساس  ستفقد  أنك  أو 
االزدحام وكثرة مالمستك للمارة . هذه 
بوجود  تنبهك  األنيقة  السوداء  االسوارة 
إىل جوالك،  واردة  أو رسالة  إتصال  أي 
وذلك من خالل االهتزاز عىل معصمك . 

عن  جوالك  مع  االسوارة  هذه  ترتبط 
بعد  وتعمل  بالبلوتوث  االقرتان  طريق 
ذلك مبارشة. أعتقد أنها ستكون مفيدة 
 ، الصامت  الجوال عىل  عند نسيان  جداً 
وللنساء يف صا الت األفراح، بالد األلعاب 

.. إلخ.
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أكد علماء من جامعة نيوكاسل أن منع الطفل من مشاهدة 
التلفزيون يسهم يف تخفيض مستوى نشاطه البدني. وقالوا 
شاشة  عىل  الطفل  يتابعها  التي  الرياضية  األلعاب  “إن 
عىل  له سيحفزه  إلهام  أن تصبح مصدر  يمكن  التلفزيون 

النزول اىل الشارع ومزاولة الرياضة الحركية”.

وتش�ري االحصائي�ات اىل ان االطف���ال ال�ذي منع�وا من 
مش�اهدة التلفزي�ون كانوا يرصف�ون وقتا أق�ل يوميا عىل 
الرك�ض والوثب أو األلعاب الرياضي�ة الحركية مقارنة مع 
س�واهم. واس�تنتج الباحثون ذلك بناًء عىل متابعة س�لوك 
500 طف�ل ت�رتاوح اعم��ارهم ب�ني 8 و 10 أعوام، وتبني 
أن كل طفل كان يخصص 20 دقيقة يف املتوس�ط يومياً عىل 
النش�اط البدني، وأن البنات هن أقل نش�اطاً من األوالد وأن 
االطفال من آباء كبار الس�ن يتبعون اسلوب حياة يفتقر اىل 

النشاط البدني.

23 مليون نخلة بالمدينة المنورة
التمور ومشتقاتها وما تتضمنه من  التمور وصناعة  بدأت غرفة املدينة املنورة بالحصول عىل بيانات تفصيلية عن 
ثروة وامكانية تنميتها واستثمارها من خالل لجنة التمور التي تم انشاؤها خصيصاً لهذا األمر، بعدما حققت “املدينة 
املنورة” أعىل رقم قيايس تحققه مدينة يف العالم يف عدد اشجار النخيل )23 مليون نخلة( حيث يقدر ما تنتجه بمليون 
انتاج  املدينة األوىل عامليا يف  طن سنويا، فيما يقدر حجم االستثمارات فيها بنحو مليار ريال وهي بذلك تعد أيضا 

التمور بأجود أنواعها.

اجراء وذكر بيان صحفي أنه تم يف االجتماع األول للجنة اتخاذ مجموعة من الخطوات  يف  البدء  ومنها،  العاجلة 
خاص  مهرجان  لتنظيم  الالزمة  املنورة التحضريات  املدينة  وانشاء مركز لفرز وتصنيف التمور بتمور 

ومراكز وعقد رشاكات فاعلة لدراسة اقتصادات التمور  الجامعات  البحوث مع  من  واالستفادة  البحوث 
املتوافرة يف هذا املجال.

منع الطفل من 
مشاهدة التلفزيون 

يخفف نشاطه
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تدشين أول خط هاتفي

»للتنفيس عن الغضب«..!
“خط  مؤخرا  أملانيا  يف  أطلق  لألنباء:  وطن  وكاالت/  برلني/ 
ان يتصل برقم  هاتفي” يسمح لكل شخص غاضب ساخط 
ليصب جام غضبه عىل موظفي  التنفيس”  ل� “مكتب  يعود 
املكتب ويريح نفسه مقابل 1.49يورو يف الدقيقة الواحدة من 

املكاملة. 

بال  عىل  للحقد”  الهاتفي  “الخط  تأسيس  فكرة  وخطرت 
رالف  وهما  فيسبادن،  يف  اإلعالن  رشكات  إحدى  يف  العاملني 

شولتي وألكسندر براندنبورغ. 

وقاال إنهما كثرياً ما يستمعان إىل الشتائم والشكاوى الغاضبة 
من الزبائن غري الراضني من سري العمل. 

وقال شولتي “إذا كنت تسمح ألحد بإهانتك بالكالم، فيجب أن 
توافق عىل ذلك يف مقابل حصولك عىل تعويض مايل فقط”. 

وأوضح من جهته براندنبورغ أنه قبل افتتاح خط الغضب، 
واتفقا عىل رضورة عدم  النفس  استشار هو وشولتي علماء 

إعطاء نصائح ملن يتصل باملكتب. 

الرطة  تدخلت 
يف مدينة اسكتلندية 
للتعامل مع ببغاء سليط 
الشتائم  يكيل  أنه  من  شكاوى  تلقيها  بعد  اللسان، 

ويستخدم عبارات نابية بحق الجريان. 

وقالت صحيفة “دييل ميل” قبل أيام، إن “بيبي”، الببغاء 
األمازوني األصفر الرأس، كان يعيش يف مكتب لسيارات 
األجرة يف مدينة غالسكو االسكتلندية، حيث كان يرصخ 

عىل الزبائن ويستخدم أحيانا لغة غري الئقة بحقهم. 

“بيبي”  رصاخ  من  استاء  الجريان  أحد  أن  وأضافت 
بعدما  الرطة  باستدعاء  وقام  املستمرة،  وشتائمه 
أن رجال  املكتب، غري  من  اشتكى من ضجيج مستمر 

الرطة تفاجأوا حني علموا بأن مصدر الضجيج كان 
الببغاء. 

ونسبت الصحيفة إىل مصدر يف الرطة قوله: “تلقينا 
اتصاال من أحد املواطنني يشتكي من الضجيج، وتبنينّ 
األجرة  أحد مكاتب سيارات  ببغاء يعيش يف  املذنب  أن 
وكان يستخدم صوته للدعاية للمكتب، وأعطينا نصيحة 

ملالكه من دون أن نتخذ أي إجراء آخر”. 

أبدى  “بيبي”،  مالك  ماكليندن،  جون  أن  إىل  وأشارت 
أسفه لإلزعاج الذي سبنّبه ببغاؤه للجريان بسبب إفراطه 
أحيانا يف الرصاخ، وقال إنه يأمل بأن “يكون تعلنّم درسا 

وأن يهدأ قليالً بعد حضور الرطة”.

اسكتلندا: 
استدعاء الشرطة للتعامل مع 

ببغاء سليط اللسان

الغضب  من  التخلص  ويمكن  محاورين،  مجرد  “إننا  وقال 
والسخط من خالل الحديث معنا. أما إذا كان مح�دثنا يعاني 
من مشكالت نفسية جدية فإننا سننصحه باالستعانة بشخص 

متخصص يف هذا املجال”. 

غضون  يف  باملكتب  اتصلوا  شخصا   30 بأن  شولتي  وافاد 
أعمارهم  يرتاوح  الرجال  من  معظمهم  املاضيني،  االسبوعني 

بني 28 و38 عاما عىل ما يبدو من سماع أصواتهم. 

اليوم  يف  ساعة   18 أو   16 للحقد”  الهاتفي  “الخط  ويعمل 
ويتوىل مهمات املوظفني الذين يردون 

صاحبْي  أقارب  الهاتف  عرب 
الفكرة وأصدقاؤهم.
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وكاالت/ وطن لألنباء: قال باحثون اسرتاليون االثنني ان خاليا رسطان 
الثدي يمكنها ان تدمر رداً مناعيا قويا يف الجسم بما يسمح للمرض 

بالوصول اىل عظام املريضات. 

رد  تشغيل  تجارب عىل طريقتني العادة  اجروا  انهم  الباحثون  وذكر 
الفعل املناعي هذا ملساعدة املريضات عىل مكافحة رسطان الثدي لكن 
هذا سيتطلب مزيداً من التجارب وعددا من السنوات حتى تصبح هذه 

العالجات من العالجات الروتينية. 

وقالت بيلندا باركر وهي باحثة يف مركز بيرت مكالوم يف ملربون التي 
قادت الدراسة “تعرفنا عىل طريقة تتمكن خاللها خاليا رسطان الثدي 
من تعطيل جهاز املناعة بما يسمح لها باالنتشار اىل اجزاء بعيدة مثل 

العظام.” 

ان نستخدم  وأضافت: “نأمل من خالل معرفتنا بكيفية حدوث هذا 
ونمنع  املناعية  الوظيفة  هذه  السرتجاع  والجديدة  الحالية  العالجات 

انتشار الرسطان.” 

يذكر أنه خالل عام 2010 شخصت 1.5 مليون حالة اصابة برسطان 
الثدي وهو أكثر أمراض الرسطان شيوعا بني النساء يف العالم.

بوظة من نوع آخر.. 
ال تذوب حتى لو تركت 

ساعات تحت أشعة الشمس

انترت يف االسواق الصينية مؤخرا، بوظة جديدة 
تم التسويق لها عىل أنها ال تذوب حتى لو تركت 
لساعات طويلة يف درجة حرارة الغرفة العادية. 
وقد انتجت هذه البوظة رشكة نستله يف الصني، 
 Rocket اليابانية  االخبارية  املواقع  احد  ودعت 
الصني  اىل  احد مراسليها  ارسال  اىل   24  News
البوظة،  وبحسب غالف  ذلك.  من صحة  للتأكد 
فإنها تبدو بنكهة املوز، ولكن يف الحقيقة نكهتها 
االصفر  الخارجي  واللون  باملوز،  لها  عالقة  ال 
كاملوز  تقشريه  يتم  جيالتيني  غالف  عن  عبارة 

ويغطي اللب والبوظة بنكهة الفانيال.

عدد  يف  املتوافر  املنتج  براء  املراسل  قام  وقد 
من املحال التجارية يف الصني وتركه يف الخارج 
وفعال  ساعات.  بضع  الشمس،  اشعة  تحت 
بدأ  الخارجي  الغالف  ولكن  البوظة  تذب  لم 
البوظة  املراسل حقيقة هذه  يكتشف  ولم  يلمع 
الغالف  بتقشري  وبدأ  تناولها  قرر  ان  بعد  اال 
والساخن  الذائب  األبيض  اللبن  انساب  حينها 
بالبوظة  املحيط  الجالتيني  فالغالف  يديه  عىل 
البوظة  انسياب  منع  بالحرارة  يتأثر  ال  والذي 
االنتاجية  الحيل  احدى  وهذه  ذوبانها!!  بعد 
والتسويقية التي قامت بها رشكة نستله لزيادة 

مبيعات هذا املنتج.

خاليا سرطان الثدي 
تعطل جهاز المناعة
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حكم ...
يسقط  ال  الخضراء  كالورقة  •المؤمن  	

مهما هبت العواصف 
إذا  بني..  يا  لولده:  الحكيم  لقمان  •قال  	
فافتخر  كالمهم  بحسن  الناس  افتخر 

أنت بحسن صمتك. 
•ما ندمت على سكوتي مرة، ولكن ندمت  	

على الكالم مرارًا. 
بدا  فإن  الحياة،  مواجهة  من  تخف  •ال  	

عليك الخوف زادت عليك الصعاب. 
•األمل يدفع المخفق إلى تكرار المحاولة  	

حتى ينجح. 
•ال يضيع من يسير في طريق مستقيم.  	

•ليس المهم أن تحب، المهم ماذا تحب.  	

من  تشرق  أن  يجب  كالشمس  •الحرية  	
كل نفس. 

أقلهم  نفسه  ظن  من  الرجال..  •أحكم  	
حكمة. 

•إن انعدمت الثقة بين الحاكم والمحكوم  	
تفشى الظلم وانتشرت الرشوة. 
•العقل مواهب.. والعمل مكاسب.  	

•المال ال يغني عن العلم.  	

ال  المزيفة  كالعملة  المزيف  •الصديق  	
تكتشف إال عند التعامل. 

دون  تفقده  جهد  دون  عليه  تحصل  •ما  	
ندم. 

المهاجر  كالطير  المزيفة  •الصداقة  	
يرحل إذا ساء الجو. 

أخذت  كلما  عمقًا  تزداد  بثر  •الصداقة  	
منها. 

•الكلمة الحاقدة لها ضجيج.  	

عرفه  ثنائي  أخبث  والنفاق  •الجحود  	
الناس. 

•أظلم من الظالم من يساعد الظالم على  	
ظلمه. 

بالخطأ، ولكن  الشجاع من يعترف  •ليس  	
من ال يكرره. 

•الصداقة كالماء.. سهل أن تضيعه، وصعب  	
أن تحتفظ به. 

وال  يكذب  ال  فهو  صديق  أوفى  •الكتاب  	
ينافق. 

تورث  والقناعة  المحبة،  يورث  •التواضع  	
الراحة. 

•لن يفشل أبدًا إنسان يحاول ثم يحاول.  	

ولكن  يسيء،  ما  يحدث  أن  مهمًا  •ليس  	
األهم أال يتكرر حدوثه. 

•إن صلوات األم الصامتة الرقيقة ال يمكن  	
أن تضل الطريق إلى ينبوع الخير. 

•من يتكلم أواًل.. يفكر ثانيًا يندم ثالثًا.  	

•أضعف الناس هو من ضعف عن كتمان  	
سره. 

•الكلمة المخلصة لها رنين.  	

•ثروات القلب ال يمكن أن تسرق.  	

•ال خير في الحياة إال مع الصحة.  	
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	 ه��ل تعل��م أن صداع الش��قيقة يصيب 
األطفال أيضا ولكن بنسب أقل مما يصيب 

الكبار.

	 هل تعلم أن بعض ح��االت الروماتيزم 
“روماتي��زم المفاصل”، يعالج بكمادات 

الثلج ويلقى ذلك نجاحا كبيرا.

هل تعل��م أن الماء يك��ّون حوالي 90	  
بالمائة من وزن الجسم

	 هل تعل��م أن الفواكه كافة وباألخص 
والبن��دورة، تحوي كمية  الحمضيات 
كبيرة من فيتامين )ج( ويفّضل أكلها 

طازجة لتحقق الفائدة كاملة.
	 هل تعلم أن فيتامي��ن )أ( الموجود في 
زيت السمك وزيت كبد الحوت وصفار 
البيض والزبدة والقش��دة والخضروات 
والج��زر  األوراق  الصف��راء طويل��ة 
والكمثرى، ضروري لنمو الطفل، ونقصه 
يعوق عملية النمو، واالفراط في تناوله 
يسبب ضغطا متزايدا في الدماغ، ويسبب 
ايضًا صداعًا وتس��اقطا للشعر ويشقق 
الجلد والشفاه ويغير في تكوين العظام 

ويؤلم المفاصل.
	 هل تعلم أن األذن اليسرى أضعف سمعًا 

من األذن اليمنى.

	 ه��ل تعلم أن النس��ور ال تموت و لكنها 
تنتحر بسبب المرض.

	 ه��ل تعلم أن أكبر محيطات العالم هو 
المحيط الهادي و مس��احته 64 مليون 

مياًل و أكبر عمق فيه 36201 قدمًا
	 هل تعلم أن رمال الصحراء تخفي تحتها 

خزانات مياه جوفية ضخمة.
	 هل تعلم أن غص��ن الزيتون يرمز إلى 
السالم، ويكثر ش��جر الزيتون في بالد 
حوض البحر المتوس��ط، وأن ش��جر 

الزيتون تعمر مئات السنين.
	 هل تعلم أن الصينيين هم الذين إخترعوا 
البوصلة، ونقلوها بعد ذلك إلى البحارة 
الع��رب، بعد أن كانوا يجوبون ش��مال 
المحيط األطلسي. وقد قام أهل البندقية 
بجلب البوصلة خالل أسفارهم التجارية 

إلى بالد المشرق.
	 هل تعل��م أن أول من وضع صورة على 

العملة هو اإلسكندر المقدوني.
	 هل تعلم أن الماء الب��ارد هو أخف من 

الماء الساخن.

هل تعلم

37



38

تامالت نفسية
محمد البيك

من املهم جدا عىل االنسان ان يعرف بان نظرته لالشياء يجب ان ال تكون قاعدة 

ثابتة ال تحتمل التغيري. إذ يتوجب عليه مراعاة الزمان واملكان وعجلة االيام.

تكون  ان  الروري  من  ليس  العرين  يف  وهو  ما  موضوع  يف  نظره  فوجهة 

نفسها وهو يف الثالثني من العمر.

باستمرار  تسري  االيام  عجلة  ان  االوقات  معظم  يف  ينىس  االنسان  ان  فاملشكلة 

ويجب عليه ان يسري معها.

املتسارعة  العمر وخطواته  بأن  اعتقاده  االنسان، هو  فيه  يقع  الذي  الخطأ  إن 

عىل  مثال  وأكرب  نظره،  يف  جوهرية  غري  تكون  قد  ما  امور  يف  الكثري  تعني  ال 

ذلك هو انتقاء املفردات التي يجب ان يستعملها االنسان، فلكل مرحلة عمرية 

مفرداتها.

قد يكون من السهل ان نستسيغ مزحة من شخص يف العرينيات من العمر، ولكن 

نجدها بعيدة كل البعد عن العرف والتقاليد اذا كان الشخص يف االربعينيات.

هنالك طريقة مساعدة لكي تعرف ما اذا كنت تقع يف هذه االخطاء:

ضمنها  ومن  منها  قريب  أو  مواصفاتك  بنفس  محيطك  يف  شخص  عن  ابحث 

العمر، وانظر هل اذا فعل كذا وكذا يكون قد ترصف بشكل مقبول. احكم عليه 

وقارنه بنفسك.

ال تستغرب انك سوف تنصدم يف معظم االحيان.
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رسالة إلى مجهول
 

عالقتي  فقدت  من  وأنا  غریب  شعور  ینتابني 

بالزمن منذ مایقارب دهرا الأذکرہ بل ال أرید أن 

ذکریات  الذاکرة،  لحظات  من  أوجع  فما  أتذکر، 

العمر،  منحدرات  ايل  یجرفني  کالشالل  مؤملة 

من  مني  رسقت  ما  ألستعید  أکتب  أن  أرید  بل 

لحظات لم أمر بها ولم أذق طعم حالوتها ولربما 

مرارتها. أتعلم أن أجمل مانفعله هو أن نرقص 

یفعله  ماکان  وهذا  آالم؟  من  به  نحس  ما  مع 

زوربا، إننا ال نختار شیئا مما یصیبنا،  حقا إن 

للزمن خطایا وال أستطیع غفران خطایاه.

أن  قبل  الوقت  من  قليالً  یمهلني  أن  علیه  کان 

الزاویة يف  أحزاني. يف هذه  التاریخ عىل  یضحك 

مکان ما من الغربة  ذکریات تكدست عىل رفوف 

ماهیة  عن  تسألني  ربما  التساقط،  مع  التاقلم 

أنا  وها  الذاکرة  وجع  وذکرت  سبق  التساقط؟ 

من أکتب عن تاریخ لم أخرته وعن زمن لم أشأ 

القدر.  يل  سببه  آلم  وعن  خطایاه  بین  أملكوث 

أمهلني بعض الوقت كي أخرج من فاجعة الحیاة 

وأمسح الحزن املشدود عىل عنق الکلمات وأجد 

سبیال للنسیان. وهل یعقل  تعلم لعبة النسیان، 

وأوجاع  العمر  منحدرات  بین  نضيع  بينما 

تسألني  من  وأنت  الذاکرة؟  ثقوب  من  تتساقط 

أخری،  تلو  لحظة  نتساقط  فکلنا  التساقط  عن 

مع تاریخ لم نکتبه نحن، وحیاة لم نخرتها. هذہ 

هي فاجعة القدر وما بمقدورنا تغییر ما حملته 

والتاریخ  نبکي  دوما  نحن  صفحاتها،  بین  لنا 

لم  وحدہ یضحك، نحن دوما نعتذر عن أخطاء 

نفهمها،  لم  أشیاء  عن  دوماً  ونکتب  نرتکبها، 

ألحیاة، لو تعلم کم من ذکریات  هذہ هي لعبة 

يف  مخزونة  ذکریات  من  وکم  ذاکرتي  تلبس 

کهوف الذاکرة؟ منذ أن فقدت عالقتي بالزمن و 

تعمدت عدم ذکر ما یربطني بأوجاعي أصبحت 

اىل  شفتاي  تحولت  وطن،  بال  عنوان،  بال  أمرأة 

شواطئ لم تسکنها القبالت منذ زمن، وحدیقة 

الكلمات.  انهارت  ان  منذ  القصائد  هجرتها 

یربطني شیء  لم  تاریخ  أعتذر عن  أن  أتریدني 

به سوى االنکسارات والتساقط ؟  أنا من قلت 

ما أوجع من لحظات الذاکرة وأذکرك بأوجاعك، 

أعلم أن أوجاعنا متشابهة ألنها من صنع تاریخ  

لم نکتبه وحیاة لم نخرتها وقدر لم نشأ أن یرمي 

بأثقالنا عىل طرقات الوحدة يف مدن ال ال رابط 

علی  خطواتنا  لبقایا  وجود  ال  وشوارع  بها  لنا 

أرصفتها، وأزقة لم نلعب فیها ونحن صغار. 

وللرسالة بقیة 

کهژال ئیسماعیل

هولندا

5 نوفمرب  2007

الوقت ؛ تساقط التقویم

املکان ؛ في زاویة ما من الغربة
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وجبة قليلة 
السعرات الحرارية 

وقاية 
من السكتة 

الدماغية
 

يتناولون مواد  الذين  أن  السويدية  أجراها علماء من جامعة كارولينسكا  نتائج دراسة حديثة  أظهرت 
غذائية ذات سعرات حرارية قليلة كاللبن غري الدسم والجبن يتعرضون أقل من سواهم لخطر االصابة 

بالسكتة الدماغية.

45 و83 عاما. ويف بداية  75 ألف شخص بني رجل وامرأة ترتاوح أعمارهم بني  الدراسة نحو  شملت 
التجربة لم تسجل لدى أي واحد منهم أمراض قلب وأورام، كما لم يصب أي واحد منهم بسكتة دماغية 

سابقا. 

الذي  الغذائي  النظام  حول  سؤال   100 نحو  تضمنت  استمارة  امالء  الدراسة  يف  املشاركني  من  طلب 
يتبعونه. وبعد مراقبة حالتهم الصحية عىل مدى 10 سنوات وتحليل املعطيات التي تم الحصول عليها 
أقل  كانوا  قليلة  حرارية  سعرات  ذات  أطعمة  يتناولون  كانوا  الذين  ان  الباحثون  أعلن  التجربة  خالل 

احتماال لالصابة بالسكتة الدماغية مقارنة مع الذين تناولوا اطعمة ذات كميات كبرية من الدسم.

وكانت تجارب سابقة أجرتها سوزانا الرسون املرفة عىل هذه الدراسة اثبتت أن 
يقلل هو  الشوكوالتة بكميات معتدلة  القهوة يوميا وتناول  تناول فنجانني من 

اآلخر من خطر االصابة بالسكتة الدماغية.
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املقادير:

3 حبات بيض

1 و1/2 كوب حليب

كريمة طازجة 3/4 الكوب

 5 ملعقة صغرية نسكافية مذوبة يف 
2 ملعقة كبرية ماء

 1/4 كوب عصري الربتقال

 1 ملعقة صغرية فانيال

 1/2 كوب سكر

 3/4 الكوب سكر لطبقة الكراميل

 

 طريقة التحضري:

الكهربائي  االبريق  يف  جميعها  املكونات  • نضيف 
ونخفقها حتى تتجانس.

النه  املبالغة،  اليجوز  لكن  النار  عىل  السكر  • نحرق 
يعطي طعم مرار، وبعد ما يتكرمل نصبه يف قالب 

صغري او يف قوالب السوفليه نحتاج 7 منهم.

• ثم نرتكه دقائق يربد ونصب خليط الكريم.

• نضعه يف صينية اكرب حجماً ونصب فيها ماًء حاراً 
حتى تصل منتصف القوالب.

او  ساعة  ملدة    •200 درجة  عىل  محمى  فرن  ندخله 
ساعة ونصف.

• نتاكد من النضوج بعود اسنان قبل اخراجة . واذا لم 
يلتصق يشء عىل العود يكون جاهزاً.

نقلب  ثم  تقريبا  ساعات  ل6•  الرباد  يف  يربد  نرتكة 
القالب ونقدمه.

كريم كراميل 
منكه 

بالقهوة 
والبرتقال
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يخنة الكفتة مع البندورة والجزر
املقادير:

 
• نصف كيلو كفتة

بندورة 5•  حبات

2•  حبة جزر

2•  ملعقة كبرية كاتشب

• فليفلة حبة صغرية

 بصل 1•  حبة بني متوسطة 
وكبرية

 كوب ماء• 

 

طريقة التحضري:

• اوال: نشكل الكفتة اىل كرات او كرات طولية حسب الرغبة.

• ثم نقليها بقليل من الزيت نحمرها ونضعها جانباً.

• ننقع الجزر ربع ساعة يف ماء مغيل.

• ونقطع الخضار اىل رشائح.

البصلة  عليها  ونضيف  الزيت  من  ملعقة  اضافة  نقوم  طنجرة  • يف 
والفليفلية ..نقلبهم مع رشة بهار وملح.

• االن نضيف الجزر املقطع اىل دوائر و البندورة املفرومة بدون قر.

• نقلبهم جيدا مع رشة بهار وملح ثم نضيف الكفتة واملاء والكاتشب.

• نملح االكل حسب الرغبة مع رشة بهار ونرتكها تغيل مغطاة عىل نار 
هادئة ل�20 دقيقة حتى تتسبك.

إىل  ونضيفها  ماء  فنجان  يف  نشا  ملعقة  نذوب  االخرية  • الخطوة 
الكفته.  ويقدم اىل جانبها ارزاً ابيض.
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أزياء 
جزائرية 
تقليدية 

أزياء 
جزائرية 
تقليدية 
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أزياء 
جزائرية 
تقليدية 

أزياء 
جزائرية 
تقليدية 
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املصدر: منتديات عالم املرأة
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صفحة األطفال 

وئام واكدبهاء حمزة

وئام واكد

نجم واكد

بهاء حمزة
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برج الحمل:

عام  خالل  الحمل  برج  صاحب  يحظى 
تركز  واالستقرار،  بالتناغم   2012
محددة  أمور  عىل  العام  هذا  خالل  من 
من  تتخلص  كما  حيات.  يف  ورضورية 
تشكل  ال  التي  واألمور  العراقيل  بعض 
واقعية  أكثر  تبدو  حياتك.  يف  قيمة 
خالل هذا العام مما يجعل أهدافك أكثر 

وضوحا.

األوضاع عىل  تبقى  املهنية،  الناحية  من 
حالها يف بداية العام ولكن يف سبتمرب قد 
املهني  مجالك  يف  كبرية  تغريات  تحدث 
أن  الفلك  وينصحك  الوظيفة  كتغيري 
تظهر  وأن  اإلبداعي  الجانب  عىل  تركز 

مواهبك بالعمل.

تستقر حياتك العاطفية وتتجاوز الكثري 
بها  مررت  وأن  سبق  التي  األزمات  من 
مع  عالقتك  أن  تشعر  املايض،  العام  يف 

الحبيب أصبحت أكثر صدق ونضوجا.

أما بالنسبة لألوضاع الصحية، ستكون 
جيدة وينصحك الفلك باتباع نظام غذائي 
الرياضية  التمارين  وممارسة  متوازن 

باإلضافة إىل الراحة واالسرتخاء.

برج الثور:

عام 2012 ال يمكن أن يحكم عليه بأنه 
جيد او سيئ يا عزيزي الثور يف األشهر 
الثالثه األوىل ال تتوقع ترقية أو زيادات 

توقعات األبراج لعام 2012
مناسب  الوقت  يكون  ولن  الراتب  يف 
لتغري مجالك املهني لذلك عليك أن تبذل 

املزيد من الجهد واملثابره.

خالل  صعبة  عاطفيه  فرتة  تعيش  قد 
األثر  نتيجة  وذلك  األوىل  الستة  األشهر 
واملريخ.  زحل  من  كل  الجتماع  السلبي 
اإلمكان  قدر  األوضاع  تهديئ  أن  حاول 

وأال تخضع ألية تأثريات خارجية.

بالنسبة للعازبني فإن األشهر األخرية من 
تكوين  خاللها  تحمل  قد   2012 العام 

عالقات جديدة تنتهي باالرتباط.

مواليد  عىل  يجب  الصحية،  الناحية  من 
بعض  حدوث  من  الحذر  توخي  الثور 
األخرية  األشهر  خالل  الصحية  املشاكل 
من العام 2012 باإلضافة إىل الحذر من 
حادث بسيط قد يقع خالل الربع األخري 

من العام.

برج الجوزاء:

 2012 العام  يف  الجوزاء  مواليد  يواجه 
قضايا  بسبب  بالعمل  املشاكل  بعض 
زيادات  تتوقع  فال  بالرواتب  تتعلق 
خالل هذا العام. ولكن مع نهاية مارس 
وحتى يونيو قد يحقق الكثري من مواليد 

الجوزاء أهدافهم الوظيفية.

عىل الجانب العاطفي، ينصحك الفلك أن 
تبتعد عن التشكيك والجدل لتنعم بحياة 
الثرثرة  عن  ابتعد  مستقرة.  عاطفية 
والشائعات التي قد تسئ إىل عالقتك مع 
من  املزيد  تبذل  أن  عليك  ,كما  الحبيب 

الجهد لتنجح هذه العالقة.

قد يواجه الجوزاء بعض األمراض التي 
والعصبي  الهضمي  بالجهاز  تتعلق 
2012 لذلك  خالل الربع األول من عام 

عليك توخي الحذر.

برج السرطان:

تتاح  الرسطان،  ملواليد  سعيدة  سنة 
أشخاص  مع  بالتواج��د  الفرص  لهم 
الجانب  ازدهار  إىل  باإلضافة  مميزين 
اإلبداعي يف شخصيتهم يف النصف األول 

لهذا العام.

الرسطان  يتميز  املهنية،  الناحية  من 
عىل  عالية  وقدرة  والعزم  بالجرأة 
ما  تحقيق  إىل  بدفعه  يساهم  التنظيم 
يريد. ينصحك الفلك بأن توطد عالقاتك 
إثارة  عن  تبتعد  وأن  العمل  زمالء  مع 

املشاكالت والنزاعات.

التي  الجرأة  فإن  العاطفة،  ناحية  من 
العام  خالل  الرسطان  برج  بها  يتمتع 
2012 ستجعله أكثر قدرة عىل االلتزام 
بعالقاته العاطفية فالكثري من اللقاءات 

والتوقعات باالرتباط يف طريقها إليك.

يف  العائلية  املشاكل  بعض  تواجه  قد 
ولكنها   2012 عام  من  الثاني  الربع 

رسعان ما تزول.

تمر  قد  الصحية:  للحالة  بالنسبة  أما 
كاضطراب  البسيطة  األزمات  ببعض 
عىل  تؤثر  ال  ولكنها  والهضم  املعدة 

وضعك الصحي بشكل عام.
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برج األسد:

باملجال  نفسه  عىل  األسد  برج  يتفوق 
تزدهر  حيث   2012 عام  يف  الوظيفي 
العمل.  ورؤساء  بزمالء  العالقات 
بأنه  العام  من  األول  النصف  يوصف 
زيادات  عىل  الحصول  وتوقع  ناجحا 
السنة  من  األخري  الجزء  الرواتب,أما  يف 
الفرص  من  الكثري  خالله  من  سيتوافر 

ملن يبحثون عن عمل أكثر ربحا.

من الناحية العاطفية، قد يواجه مواليد 
نتيجة  الزوجيه  املشاكل  بعض  األسد 
لبعض الرتاكمات. ال يبر الوضع العام 
يمكنك  ولكن  لالرتباط  فرص  بوجود 
األمور  تقلب  مفاجآت  بحدوث  التوقع 

لصالحك.

بعض  تواجه  قد  الصحية،  الناحية  من 
باإلرهاق  لشعورك  نتيجة  األمراض 
حاول  واملفاصل،  الظهر  كآالم  والتعب 

أن تسرتيح وأن تتوخى الحذر.

برج العذراء:

برج  عىل  يجب   ،2012 عام  خالل 
االستعداد  أتمة  عىل  يكون  أن  العذراء 
ألية تغريات مفاجئة قد تحدث يف عمله، 
أو  العمل  مكان  يف  التغيري  يكون  فقد 
طبيعته. ال توجد تطورات مادية خاصة 
لذلك  األوىل  الثالثة  باألشهر  يتعلق  فيما 
يجب أن يتميز العذراء هذا العام بالصرب 

واالبتعاد عن التوتر والعصبية.

عىل  يجب  العاطفية،  الناحية  من 
تنشأ  فقد  الحذر  توخي  املتزوجني 

سببها  يكون  مشاحنات  أو  خالفات 
يف  االقتصادية  األوضاع  سوء  الرئييس 

بداية العام .

أوضاعك الصحية مستقره خالل العام، 
وحاول  املرهقة  األعمال  عن  ابتعد 

االسرتخاء والراحة من وقت إىل آخر.

برج الميزان:

خالل العام 2012 يحقق مواليد امليزان 
وذلك  املهنية  حياتهم  يف  ملحوظ  تطور 
يعود إىل بذلهم الكثري من الجهد لتطوير 
هذا  خالل  حذرا  كن  بالعمل.  أنفسهم 
قد  قبول مشاريع  أو  التوقيع  العام من 

تشكل خطورة عىل وضعك املهني.

من الناحية العاطفية، يجب عىل مواليد 
برج امليزان أن يكونوا أكثر تفاعال وعىل 
اتصال مع أزواجهم، قد يواجهوا بعض 
الخالفات الزوجية خالل األشهر الثالثة 
األوىل وبالتايل من أجل منع هذا الخالف 
أن  قبل  الكايف  الوقت  تأخذ  أن  يجب 
تتخذ اية قرارت مترسعة.  أما بالنسبة 
للعازبني، فإن النصف األخري من العام 
والعثور  لالرتباط  كبرية  بفرص  يبر 

عىل الشخص املناسب.

الصحية  الناحية  من  محظوظ  ستكون 
خالل عام 2012.

برج العقرب:

تحدث تغيريات من الناحية املهنية خالل 
الشهرين األولني من العام، وسوف تكون 
املهنية يف اتجاه تصاعدي تكون  حياتك 

هذه واحدة من األخبار الجيدة خالل هذه 
السنة. يف الجزء األوسط من العام، قد تمر 
أعمالك  بها  تهتز  التى  الظروف  ببعض 

ولكنها ستكون مجرد حالة مؤقتة.

خالل  تقوم  العاطفية،  الناحية  من 
الريك  مع  بتعزيز عالقتك  السنة  هذه 
أن  من  احذر  األرسية.  الروابط  وتقوية 
تدخل الغرية إىل قلبك وأن تفسد عالقتك 
تفكريك  تجعل  أن  وحاول  الحبيب،  مع 
ايجابيا. حافظ عىل رومانسيتك وال تدع 
التة  العالقة  يفسد  بسيط  تفاهم  سوء 

تجمعك مع من تحب.

يعاني مواليد العقرب عادة من مشاكل 
ولكن  والقرحة  الهضم  بعرس  تتعلق 
العام  من  األوىل  أشهر  الستة  خالل 
2012 ستكون أوضاعك مستقرة حتى 
قد  حينها،  السنة،  من  األخري  الربع 

تعاودك هذه االضطرابات.

برج القوس:

تزداد شعبيتك بالعمل يا عزيزي القوس 
الثالثة  األشهر  2012، فخالل  العام  يف 
االقتصادية  أوضاعك  ستتحسن  األوىل 
جديدة  مواهب  تملك  أنك  وتكتشف 
تنفذ  أن  خاللها  من  تستطيع  بالعمل 

مروعك الخاص بك.

تتعرض  قد  العاطفي،  الجانب  عىل 
النصف  يف  الزوجية  املشاكالت  لبعض 
تكون  أن  يجب  ولكنك  السنة  من  األول 
تعرف  وأن  الفرتة  هذه  خالل  حكيما 

كيف تتعامل معها.

تجربة  لتعيش  فرصة  أمامك  للعازبني، 
األشخاص  أحد  مع  جديدة  حب  وقصة 
تلتزم  تتعلم كيف  أن  ولكن يجب عليك 

بهذه العالقة.
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يرام  ما  أفضل  عىل  الصحية  أوضاعك 
إىل  يسعون  الذين  وأولئك  العام   خالل 
مؤكد  بشكل  ينجحون  وزنهم،  انقاص 

خالل هذا العام.

برج الجدي:

مروع  بأي  النجاح  عىل  قادر  أنت 
املكاسب  إىل  باإلضافة  تقيمه،  تجاري 
تحقيقها  تستطيع  سوف  التي  املادية 

خالل العام.

تنهي  أن   2012 العام  خالل  تستطيع 
قد  كنت  التي  الخطط  من  الكثري 
الكثري  تواجه  املايض.  العام  يف  بدأتها 
ولكنك  العمل  زمالء  مع  املنافسة  من 
تميزك  بسبب  تتجاوزها  أن  تستطيع 

وابداعك بالعمل.

من الناحية العاطفية، يغمر الحب قلبك 
واألرسية..  العاطفية  عالقاتك  وتقوي 
تبدو أمورك سلسه وتسري باالتجاه الذي 

تخطط له.

بعض  تواجه��وا  قد  للمتزوجون، 
الستة  خالل  الح���ادة  النقاشات 
أشه��ر األخرية والتي قد تسبب بعض 

ولكنها  الريك  مع  عالقتك  يف  التوتر 
مجرد فرتة عابرة وسيعود االنسجام من 

جديد.

الصحية ستكون جيده خالل  أوضاعك 
أمراض  من  حذرا  كن  ولكن   2012
من  األخرية  الثالثة  األشهر  يف  الصدر 

السنة.

برج الدلو:

املواهب،  متعدد  بأنه  يتميز  الدلو  ألن 
فإن هذه الصفة ستساعده لكي يستفيد 
منها يف مجال عمله خالل  العام 2012 
حيث يجد نفسه أمام الكثري من الفرص 
الذهبية ويحصل من خاللها عىل الرتقية 

التي يريدها.

م�ن الناحي��ة العاطفي�ة، يحتاج الدلو 
خالل الع���ام أن يميض من الوقت مع 
الحبي�ب قب�ل أن يق�رر مص���ري هذه 
الع���الق�ة كما ينبغي ع�ىل املتزوجني 
أن يمضوا مزيدا م�ن الوقت مع العائلة 
والتوفي�ق م�ا ب�ني الحي���اة املهني�ة 

والعائلية.

سنة مطمئنة من الناحية الصحية ملواليد 

خالل  الحذر  توخي  يجب  ولكن  الدلو، 
يتعرض  ال  كي  السنة  من  األخري  الربع 

ملتاعب ناتجة عن اإلرهاق بالعمل.

برج الحوت:

وعود كبرية وفرص جيدة يحصل عليها 
مواليد الحوت فيما يتعلق باملجال املهني 
خالل العام 2012 وخاصة اولئك الذين 
باإلضافة  الخارج.  يف  بالعمل  يطمحون 
إىل الكثري من التنقالت والسفريات التي 
من شأنها أن تزيد من خرباتهم وتضيف 

إىل مستقبلهم املهني املزيد.

من الناحية العاطفية، ستكون سنة جيدة 
شهري  بني  الحذر  توخي  عليك  ولكن 
يوليو وسبتمرب. كما عليك أيضا أن تبذل 
أكتوبر  شهري  خالل  الجهد  من  املزيد 
أن  عاطفية  لعالقة  أردت  إذا  ونوفمرب 
تنجح. أما بالنسبة للمتزوجني، أمامكم 
الكثري من األحداث السعيدة كوالدة طفل 

أو حضور مناسبة سارة.

قد يواجه مواليد الحوت بعض الوعكات 
الصحية خالل النصف الثاني من السنة 
تتعلق بآالم املفاصل والظهر والتهابات 

الحنجرة واألنف.

نلفت عناية االخوة واالخوات القراء أننا سنخصص زاوية ثابتة في 
األعداد القادمة، تعنى بالجوانب الصحية والطبية، والمشكالت وحلولها، 
بحيث نردّ فيها على استفسارات تتعلق بهذا المجال، ونقدم النصائح 

والتوجيهات المناسبة للمعنيين.
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جامعة الهاي في هولندا 
توفر لك فرصًا تعليمية تتناسب مع ظروفك

أخي الطالب 

أختي الطالبة.

جامعة الهاي في هولندا مؤسسة تعليمية تتطور يومًا بعد آخر، مستفيدة من تجاربها ومن 
طاقمها األكاديمي ذي الكفاءة والخبرة والتميز، حيث تستثمر هذه الجامعة بشكل ابداعي 
وسائل االتصال الحديثة لكي توفر للطالب الملتحق ببرامجها في مستويات )البكالوريوس، 
الماجستير، الدكتوراه(، امكانية الحصول على المعلومة األكاديمية بما يخدم تطوير وتعزيز 
المعرفة، من خالل التواصل مع اساتذتها المنتشرين في عدد كبير من دول العالم وبالتفاعل 

ايضًا مع الطاقم العامل في الجامعة وذلك في مقرها الرئيس بهولندا.

ان الجامعة وهي تفتح ابوابها وفضاءاتها لكل الراغبين في استكمال تحصيلهم العلمي، فإنها 
تعبر عن اعتزازها بطلبتها الخريجين، الذين انجزوا افضل الرسائل االكاديمية في مستويي 

الماجستير والدكتوراه.

ان جامعة الهاي وهي تفاخر برسائلها االكاديمية، تتطلع الى انجاز مزيد من الرسائل المتميزة، 
تدعيمًا وتعزيزًا للمسيرة األكاديمية والعلم والمعرفة على طريق تطوير مجتمعاتنا والرقي 

بأوضاعها.

مجلس ادارة الجامعة


