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أشرعة
في عالم تتالطم فيه امواج بحر االعالم الهائج فتغرق فيه 
العديد من سفن احلروف الن في الغالب يكون ربان هذه السفن ال 

ميتلك املقومات التي تؤهله للقيادة فيهلك نفسه ومن معه.
والنن��ا نعل��م جيدا ان دائ��رة االتصال االعالم��ي تقوم على 
مبدأ)التأث��ر( و)التأثير( وان االعالم اصبح صناعة وانتاج وتس��ويق 
لذا جن��ده اصبح بضاع��ة اس��تهالكية كباق��ي البضائع خلدمة 

البشر.
وبعملية التسويق هذه اصبحت املعلومات بضاعة مبتناول 
اجلمي��ع واصبح االعالم كيان له ل��ون وذوق وردود افعال وله القدرة 
على تش��كيل الرأي العام لذا ال ميكن االستغناء عنه باي شكل 
من االش��كال النه اصبح يلعب دورا مهم��ا في تعميق وتهميش 
الكثير من الس��لوكيات واالف��كار ومعينا ف��ي التربية والتغذية 
والصح��ة واالعالم كما كل ش��يء في الكون في��ه اجليد والرديء 
النن��ا لوال اجليد ملا عرفن��ا الرديء وبهذا التوصي��ف يكون االعالم 

سالح ذو حدين كما هي بقية االشياء االستهالكية.
ومبا ان االعالم اليوم بكل وس��ائله االتصالية يغطي شتى 
مناحي النش��اط االنساني ويتحكم مبسارات التفاعل االنساني 
وطرف اساس��ي في تش��كيل املس��ار الذي يقودنا الى تش��كيل 
اله��دف امل��راد اذن علين��ا اليوم ان جني��د التعامل م��ع املنظومة 

االعالمية وفق املعايير املهنية الرصينة.
من هنا فأن جامعة البصرة عقدت العزم على اعادة اصدار 
مجلة)ش��واطئ( بحلتها اجلدي��دة لتكون منبرا حرا ومس��اهما 
فعاال في نش��ر ثقافة التس��امح وبث روح املواطنة كما تأمل ان 
تكون ش��واطئ م��رآة صادقة تعك��س الوجه احلقيق��ي للمنجز 

العلمي والثقافي والتربوي في مدينة البصرة وجامعتها.
ولكن تبقى )ش��واطئ( رغم جمالها االس��ر ال جتذب سواح 
املعرف��ة والفكر ان لم ترس��و على ضفافها س��فن حروف كتاب 
البص��رة ومثقفيها مبختل��ف توجهاتهم وانتماءاته��م الدينية 
واملذهبي��ة والسياس��ية الن جمال ق��وس قزح بتن��وع الوانه.لذا 
تدعو اس��رة حترير مجلة ش��واطئ كافة الكتاب واالدباء الى رفد 
مجلتهم)ش��واطئ( بكتاباتهم الرصينة لنستطيع جتاوز احمللي 

الى العاملي ونكسب رهان الكلمة الصادقة واالعالم البناء.

رئيس التحرير
د. علي عبد اهلل عبود 



تس��عى جامع��ة البص��رة للوص��ول إل��ى مصاف 
اجلامع��ات املتقدم��ة م��ن خ��الل اهتمامه��ا بالبن��ي 
التحتي��ة و اس��تحداث كليات وأقس��ام جديدة فيها 
، فق��د مت مؤخرا الب��دء ببناء جامع��ة العلوم والنفط 
والتكنولوجيا في قضاء القرنة و س��يتم اس��تحداث 

كلي��ة الط��ب فيها ايض��ا ، كذلك ش��هدت اجلامعة 
اس��تحداث العديد من األقس��ام اجلدي��دة وحول هذا 
املوض��وع التقت ش��واطئ برئي��س جامع��ة البصرة 

الدكتور ثامر احمد حمدان :

ش��واطئ : نرحب برئيس جامعة البصرة الدكتور 
ثام��ر احم��د حمدان و نود ف��ي البداية ان نس��أله عن 
مش��روع » جامعة النفط والبت��رول » في القرنة والى 

اي مرحلة وصل املشروع ؟
ف��ي بداية احلديث اود ان أرحب بكم وان أش��ير الى 
املواق��ف املش��رفة الى معال��ي وزير التعلي��م العالي 
والبح��ث العلم��ي االس��تاذ عل��ي االدي��ب وعنايت��ه 
واهتمامه الفائ��ق باجلامعات عموما وجامعة البصرة 

بشكل خاص 
بإنش��اء  اوع��ز  حي��ث 
جامع��ة النف��ط والبت��رول 
ف��ي قضاءالقرن��ة ومت وضع 
حج��ز األس��اس له��ا ف��ي 
العام املاضي وجاري العمل 
عل��ى إكمالها ، كم��ا أوعز 
معاليه على إنشاء جامعة 

ف��ي الزبير وأخرى في ابو اخلصيب وفي قضاء ش��ط 
العرب .

ش��واطئ : مل��اذا مت اختي��ار موق��ع القرنة إلنش��اء 
جامعة النفط والبترول ؟

مت انش��اء اجلامع��ة في قضاء القرنة لس��ببني اوال 
نحن نريد ان نحيي اطراف املدينة وان نخرج اجلامعات 
الى خ��ارج املدن النها تتس��بب ف��ي ازدحامات داخل 
املدينة واكتضاض كبير وارباك في العمل وانش��اؤها 
في هذه املنطقة سوف يحيي القضاء والسبب االخر 
هو لوجود حقول نفطية في البصرة والقرنة والعمارة 
فهي تتوس��ط هذه االماكن الثالثة الغنية لذا اعتقد 

ان اختيار املكان كان موفق وسليم ومناسب.
شواطئ : الى أين وصل املشروع ؟

مت وضع حجر األساس ومشينا خطوات كبيرة في 

هذا املش��روع وان ش��اء اهلل  خالل فترة قصيرة سيتم 
قبول الطلبة في هذه اجلامعة 

شواطئ: هل صحيح ما ذكر عن فتح كلية للطب 
تابعة جلامعة العلوم والبترول ؟

نعم س��يتم انش��اء كلي��ة الطب داخ��ل جامعة 
العلوم والنفط والتكنولوجيا 

ش��واطئ: ه��ل س��تكون تابع��ة لكلي��ة الط��ب 
احلالية؟

بناية اقسام داخلية جديدة

في لقاء مع رئيس جامعة البصرة : 

 ) انشاء جامعة النفط والبرتول يف قضاء القرنة احياء الطراف 
املدينة ولتخفيف االزدحامات يف مركز املدينة (

اجرى احلوار 
عبد الرحمن سالم  

جامعة النفط والبرتول ستتضمن أيضا كلية للطب ومستشفى تعليمي قريب منها

  
 جامعية
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ال س��تكون مس��تقلة و ب��كادر جدي��د و خططنا 
النشاء مستشفى تعليمي قريب منها ايضا .

شواطىء: ماذا عن املستشفى اجلامعي؟
بدانا بتنفيذ املش��روع والذي يضم 400 سرير وهو 
قري��ب من موق��ع اجملمع الطبي و بدأت فعال الش��ركة 
التركي��ة بالعمل فيه وس��يتم التس��ليم للجامعة 

خالل سنتني من أالن .
ش��واطئ : هل س��يفتح أبوابه للجميع ؟ أم لفئة 

خاصة ؟
املستشفى اجلامعي سيكون للجميع و سيفتح 
أبواب��ه أمام جمي��ع املرضى ب��دون اس��تثناء وخاصة 

للمحتاجني 
شواطئ: ننتقل إلى األقسام الداخلية متى سيتم 

حل مشكلتها؟
 لألس��ف في زمن النظام الس��ابق مت بيع األقسام 

الداخلي��ة و بيع كافة مس��تلزماتها و مت حتويلها الى 
دور س��كنية فاليوم في األقسام الداخلية يعيش كل 
5 طالب في غرفة واحدة لكن بالنضر للدول املتقدمة 
ن��رى ان لكل طالب غرف��ة واحدة حتت��وي على كل ما 

يحتاجه الطالب.
شواطىء: كم عدد الطالب في األقسام الداخلية 

اليوم؟
لدينا 5000 طالب في األقسام الداخلية من داخل 

احملافظة وخارجها.
ش��واطىء: هل هناك مش��اريع جديدة لألقس��ام 

الداخلية ؟
انتهينا من بناء القسم الداخلي املثالي رقم 3 في 
موقع كرمة علي و هناك 3 اقس��ام اخرى ضمن خطة 
االقاليم وانا أمتنى خالل انتقال رئاسة جامعة البصرة 
الى موقعها اجلديد س��يتم حتويل موقعها احلالي الى 

قسم داخلي ضخم 
ش��واطئ: القنصل األمريك��ي زار جامعة البصرة 
مؤخ��را حدثنا قليال عن ه��ذه الزيارة وهل هناك تعاون 

بني اجلامعة واجلامعات األمريكية؟
هذه الزيارة ليست االولى بل سبقتها زيارات  اخرى 
نعمل على مد أواصر التعاون بني جامعتنا و اجلامعات 
األمريكي��ة م��ن خ��الل التع��اون العلمي املش��ترك و 
ق��د حققنا على الكثي��ر من املكاس��ب فمثال قامت 
 corner  International القنصلية االمريكية بانش��اء
وه��و ركن للتواص��ل  مع اجلامعات االخ��رى عن طريق 

شبكة االنترنت .كذلك كنا نعاني من مشكلة قبول 
طلب��ة الدراس��ات العليا ف��ي اجلامع��ات األمريكية و 
وعدنا القنصل بأنه س��يتصل باجلامعات وسيسهل 
األم��ر للطلب��ة .وان ش��اء اهلل س��يذهب 15 طال��ب و 

طالب��ة من الدراس��ات األولية في ش��هر ايلول القادم 
ال��ى جامعة اوريجون ملدة س��نة وسيعيش��ون جتربة 
اجلامعات االمريكية و يطلعون على العلوم اجلديدة و 

سيشهدون حتسنا في اللغة ايضا.
ش��واطىء: األس��تاذ الدكتور ثامر حم��دان رئيس 
جامع��ة البصرة و عميد كلي��ة الطب و طبيب وكيف 
ميك��ن ان تدي��ر كل ه��ذه االمور ؟ هل هن��اك ثقل على 

الدكتور ثامر ؟
اإلداري الناجح هو من يرس��م خط��ة عمل والكل 
يعرف واجبه ويطبقه على اكمل وجه ، حني استلمت 
رئاسة اجلامعة وضعت خطط عديدة بضمنها سلم 
املراجعات و تسلس��ل املراجع ينتهي الس��لم مبعالي 

وزير التعليم العالي 
ش��واطىء : هل الكف��اءات املوج��ودة في مجلس 

اجلامعة تقدم لكم العون؟
كل العمداء ملس��ت فيهم حب التع��اون و العمل 
وانا س��عيد جدا بهم و اخص بالذكر املساعد اإلداري 
الدكتور س��اجد الن��ور فانا ل��م اجد بحيات��ي هكذا 
ش��خصية محبة للعمل لديه اندف��اع كبير ال يهتم 
بعطلة وال راحة يعمل ليل نهار امني و دقيق في عمله 
شواطىء : رئيس جامعة البصرة الدكتور ثامر حمدان 
نش��كر لكم تعاونك��م في ه��ذا اللقاء و س��عيدين 

بلقائكم
سعادتي اكثر و اقدم شكري الكبير لكم

بناية رئاسة اجلامعة اجلديدة 

بناية اقسام داخلية اثناء مراحل االنشاء

ــام  ــتحداث عدد من الكليات واالقس ــهد اس اجلامعة تش
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والتحقيقات  املواضيع  كثرت 
وعقد املؤمترات ، حول مس��ألة هجرة 
الكفاءات العلمية الى خارج العراق  
وتعددت اس��باب الهج��رة باختالف 
االزمنة ، فمنها ما كان بسبب العامل 
السياسي والعامل االقتصادي ، كما 

ف��ي الس��تينات م��ن الق��رن املاضي 
وحت��ى ع��ام 2002 دوراً كبي��راً ف��ي » 
هجرة العقول« العلمية،اما املرحلة 
م��ن ع��ام 2003 حت��ى اواس��ط عام 
2007، فأن الس��بب الرئيسي لهجرة 
الكف��اءات العراقية يع��ود بالدرجة 
االول��ى للعام��ل الطائف��ي – األمني 
والسياس��ي، وذه��ب ضحي��ة ه��ذا 
الص��راع الطائف��ي واألنفالت األمني 
املئ��ات واالالف م��ن خي��رة الكفاءات 
العلمية بحثاً عن العيش واالستقرار، 
وشكلت هذه الهجرة خسارة علمية 

ومادية وكارثية الميكن تعويضها في 
األمد القصير.وال ب��د من التنويه ، ان 
ه��ذه املش��كلة غير مقتص��رة على 
الع��راق ب��ل تعاني منه��ا دول عربية 
اخرى ،حيث اشارات احدى الدراسات 
ال��ى  هج��رة  100000 م��ن العلم��اء 

واملهندس��ني واألطب��اء واخلب��راء كل 
عام من ثمانية أقطار عربية (سوريا – 
لبنان – العراق – األردن – مصر – تونس 
– املغرب – اجلزائر (  وحس��ب ما جاء 
في اح��د البحوث ، والتي  قدمت الى 
مؤمتر الكف��اءات العراقية الذي عقد 
في بغداد للفترة من21 الى 23 كانون 
االول 2008 ، للباحث د. جنم الدليمي 
، ان من اهم املوانع التي تعرقل عودة 

الكفاءات العراقية هي :
1. مشكلة السكن. 

2.مشكلة الترقيات العلمية.  

3.مش��كلة إحتساب اخلدمة 
اجلامعية.  

4. مشكلة اجلهاز االداري – اي 
البيروقراطية األدراية.  

5.مشكلة اجلانب األمني والى 
اليوم ، ال زالت هذه االس��ياب قائمة ، 
على الرغم من وجود بعض اخلطوات 
التي ميكن القول عنها ، انها خطوات 
خجولة ، بتخصيص 90 درجة إلعادة 

الكفاءات العلمية 
ما السبب الذي دفع بعض من 
ذوي الكفاءات العلمي��ة للعودة الى 
الوط��ن ، خصوص ان ع��ودة البعض 
كان��ت ف��ي اوج االنف��الت االمن��ي ، 

والصراع الطائفي .
الدكت��ور علي زاي��د الربيعي ، 
تدريسي في قسم الكيمياء / كلية 
العلوم وضح معاناة هجرته واسباب 

عودته قائال :
كانت هجرت��ي من العراق في 
ع��ام 1997 ، والت��ي كان��ت ألس��باب 
لبع��ض  وتعرض��ي    ، اقتصادي��ة 
املضايقات م��ن قبل النظ��ام البائد 
، ام��ا رجوعي فكان في س��نة 2004 
� 2005 ، بع��د س��قوط النظام ، ولم 
يكن السبب في رجوعي هو تشجيع 
الدول��ة عل��ى رجوع الكف��اءات ، من 
خالل س��ن بع��ض القوان��ني ، فهي 
والى االن لم تُبص��ر النور ، بل الغربة 
، وح��ب الوط��ن كان الس��بب ف��ي 
رجوعي ، فالعراقي مختلف عن بقية 

اميان العبادي

الدكتور علي زايد الربيعي الدكتور محمد عبد احملسن معارج

د. علي الربيعي : الغربة هي سبب رجوعي للعراق
د.محمد عبد احملسن : نطالب باصدار قوانني تضع حال ملعاناة 

العائدين للوطن 

حب الوطن ... كان السبب ف��ي       ع��ودة بعض الكفاءات العلمية
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الدكتور فلحي عبد احلسن علي الدكتور طالب عبد الصمد عبيد 

اجلنس��يات ، فحنينه لوطنه يتخذ 
منحى آخر ، ونأمل من الدولة ان تقوم 
بتش��ريع قانون خاص من اجل عودة 
الكف��اءات العلمية ، كفيل في ازالة 
املعوق��ات التي تواجهم كالس��كن 
واحتس��اب اخلدمة اجلامعية وغيرها 
بالوض��ع  ، كاالهتم��ام  م��ن االم��ور 
العلم��ي ف��ي الكليات ، م��ن ناحية 
توفير املستلزمات العلمية كاالجهزة 

واملواد الكيمائية  
كان لن��ا لقاء اخر مع الدكتور 
محمد عبد احملسن معارج احلجاج ، 
تدريسي في قسم علوم احلياة ، والذي 
ذكر لنا تاريخا حافل باملعاناة واجلهاد 
، وما جترعه من مرارة االلم واالظطهاد 
، وكل م��ا اعت��رض طريق��ه من تعب 
وصعوبات ، من سنة 1975 الى سنة 
2004 . فقال : ع��دت الى العراق حبا 
بالوطن ، وتأكدت  لي هذه املش��اعر ، 
من خالل جتازوي كل الظروف الصعبة 
التي مررت بها بعد عودتي الى العراق 
، م��ن ع��دم حصولي عل��ى وظيفة ، 
وعمل��ي براتب ق��دره 296 ال��ف دينار 
عراقي ، وجعل لقب العلمي مدرس ، 
على الرغم ان درجتي العلمية بروف ، 
وما عانيته من ازمة سكن ، وخطورة 
الوصول الى اجلامعة بسبب الظرف 
االمن��ي الصع��ب ، وكل ما نأمله من 

الدولة 
� احترام وتقدير ذوي الشهادات 

العلمية 
للكف��اءة  معن��وي  تقدي��ر   �

العلمية 
� اصدار قوانني ، تضع حال الى 
بعض معاناة العائدين الى العراق من 
السكن واحتساب اخلدمة اجلامعية 

، ومعادلة الشهادات 

� تهيئ��ة الظ��روف العلمي��ة 
العلمي��ة  باخلب��رات  واالهتم��ام   .
املكتس��بة والتي جتعل البلد يواكب 

التطور. 
اما الدكتور طالب عبد الصمد 
عبيد ، رئيس قس��م علوم احلاسبات 

فقال :
 خرج��ت من الع��راق في عام 
ق��د  االس��باب  كل  وكان��ت   ،  1994
واالقتصادية  السياس��ية  اجتمعت 
واالمني��ة ، وكان رجوع��ي الى العراق 
سنة 2008  ، بسبب الغربة ، والرغبة 
ف��ي الرجوع الى الوطن ، حيث االهل 

واالصدق��اء ، ونأم��ل م��ن الدول��ة ان 
تقوم برعاية واعط��اء امتيازات لذوي 
الكفاءات العلمي��ة من اجل حثهم 
على الع��ودة ، في احلقيقة وان كانت 
االم��ور املادية الى االس��تاذ اجلامعي 
جي��دة ، اال ان هناك ام��ورا اخرى البد 
م��ن توفيره��ا ، فعندم��ا احت��دث مع 
اصدقائي حول مس��ألة الع��ودة  ، ال 
اجد ف��ي احلقيق��ة م��ا يرغبهم في 
املس��ألة ، ونأم��ل ان تهت��م الدول��ة 
مبس��ألة الس��كن ، واالهتم��ام اكثر 

باملقترحات التي يذكرها ذوي اخلبرة ، 
والتي جتعلنا في ركب التطور والتقدم 

احلاصل في العالم . 
ام��ا آخ��ر لق��اء كان لن��ا ، مع 
عميد كلية العلوم ا.م.د فلحي عبد 
احلسن علي الذي خلص معاناة سفره 

وعودته موضحا :
 كان خروج��ي س��نة 1999 ، 
ألس��باب امني��ة واقتصادية  رجعت 
بع��د الس��قوط س��نة 2003 ، ول��م 
احصل على عم��ل فرجعت ، وعدت 
م��رة اخرى س��نة 2004 ، ولم احصل 
ايض��ا على عمل ، ثم عدت مرة اخرى 

س��نة 2005 ، بعدم��ا قم��ت بترتيب 
وظيف��ة لي ، قبل الع��ودة ، من خالل 
بعض معارفي ، وما نتمانه من الدولة 

هو 
توفي��ر   � الوظيف��ة  توفي��ر   �
مس��تلزمات احلي��اة الكرمي��ة والتي 

تشمل الراتب اجليد والسكن 
العلمي��ة  توفي��ر االجه��زة   �
املتطورة ،فحب الوطن ، وتغير النظام 
كان هو السبب في رغبتي في العودة 

اليه . 

حب الوطن ... كان السبب ف��ي       ع��ودة بعض الكفاءات العلمية
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1- ما هو االنتحال؟
إن كلم��ة ينتح��ل »Plagiarize« مش��تقة من 
كلم��ة التيني��ة تعني أخلط��ف واملنتح��ل هو خاطف 
أف��كار أو كلم��ات ش��خص آخ��ر ، والتعري��ف احلديث 
لالنتحال )Plagiarism( هو »السرقة  الفكرية العلمية 
او األدبية او الفنية أو املوس��يقية و غيرها.  إنه االدعاء 
الكاذب بالتأليف، اي استخدام إنتاج فكري لشخص 
ما على أنه إنتاج ش��خصي ، ف��إذا كتبت ورقة  بعد أن 
ضمنتها شيئاً أخذته من مصدر آخر وقدمته على أنه 
من إنتاجك ، فإنك منتحل ، قد يكون االنتحال متعمداً 
أو غي��ر متعمد ، ويكون االنتحال متعمداً عندما يقدم 
املتحدث أو الكاتب كلمات أو أفكار ش��خص آخر على 
أنه��ا أعماله )وهو على علم بذل��ك(. أما االنتحال غير 
املتعمد فه��و »الصياغة غير الواعية )غير املقصودة(، 
وغير املتقن��ة لكلمات أو ألفكار ش��خص آخر«. ويعد 
االنتح��ال املتعمد هو األكثر خط��ورة. وبكلمات اخرى 
فان االنتحال، هو فعل احتيال. وهو يتضمن فعل سرقة  

عمل شخص ما و الكذب بعد ذلك )اخلطيب،2009(
وفي املوس��وعة احل��رة االنتحال هو االس��تيالء 
اخلطأ ونش��ر افكار و كلمات و تعبيرات مؤلفني اخرين 
و نسبها لعمل ذاتي اصيل. االنتحال يعتبر كجزء من 
عدم االمانة العلمية، وهو ليس جرمية بحد ذاته، اال نه 
خديعة علمية خطرة. في االوساط االكادميية االنتحال 
يتضمن االخذ بدون اذن من االبحاث املنشورة و حتويرها 

لتالفي الشبهات. 
    يعرف االنتحال في االوساط اجلامعية  بشكل 
مختلف اعتمادا على املفاهيم التبعة في اجلامعات. 
ت��رى جامعة س��تانفورد ان االنتحال هو االس��تخدام 
ب��دون امانه او عدم االعت��راف بالكاتب صاحب العمل 
االصل��ي، س��واء كان العمل رمز او معادل��ة او فكرة او 

مقولة او بحث او اس��تراتيجية او نص او اي عمل اخر. 
اما في تعريف جامعة يال Yale فهو اس��تخدام عمل 
اآلخرين او كلماتهم او افكارهم بدون اش��ارة مرجعية 
)اي ذك��ر صاح��ب الفكرة عن��د االش��ارة و ذكره ضمن 
قائمة املراجع(، وتتضمن اس��تخدام لغة االصل وبدون 
االقتب��اس و اس��تخدام املعلومات من االص��ل و بدون 
االشارة املرجعية، واعادة الصياغة بشكل يبقيه كما 
 Princeton في االصل. ام��ا تعريف جامعة برنس��تون
فهو االستخدام عن قصد لغة االخر و افكاره االصيلة 
وب��دون االش��ارة ال��ى مصدره��ا االصل��ي. فيما تصف 
جامعة اكس��فورد االنتحال هو اس��تخدام االفكار و 
االس��لوب phraseology  بدون امانه.  وتفسر  جامعة 
ب��راون االنتح��ال  على ان��ه االخذ بغي��ر اذن لكلمات و 
اف��كار اآلخرين املكتوبة و املس��موعة وبدون ارجاعها 

الى مصدرها االصلي.  
يعتق��د العديد م��ن الناس ان انتح��ال االفكار 
هو نس��خ »copying«  عمل ش��خص آخر او استعارة  
ان  اال  م��ا.  لش��خص  اصيل��ة  فك��رة    »borrowing«
اصطالحات مثل نس��خ  او استعارة ال تخفي  خطورة 
 Merriam-Webster Online اجلرمية. اشارة الى القاموس

Dictionary فان فعل االنتحال »plagiarize« يعني:
سرقة او مترير)افكار و كلمات اآلخرين( وكانها   •

كلمات املتكلم.
االش��ارة  ب��دون  اآلخري��ن(  اس��تخدام)نتاج   •

االنتحال أو السرقة الفكرية

أ.م. مصطفى احمد اخملتار
 مركز علوم البحار
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»crediting« الى االصل.
ع��رض فكرة  او منتج فك��ري على انها فكرة   •
او منتج فكري  جديد او اصيل مع انها مس��تمدة من 
مصدر موجود، او اعطاء معلومات خاطئة حول مصدر 

االقتباس. 
•  نس��خ العديد م��ن الكلم��ات او االفكار من 
مصدر، وتشكيلها جزءا مهما من البحث ، سواء ذكر 
املصدر او ال. وبدون االستفادة من اصطالح االستخدام 

املناسب.
2- انواع االحتيال:

 ال ميك��ن وص��ف االحتي��ال بصف��ة االس��ود و 
االبيض. ف��ان الفارق بني االحتي��ال واألصالة رمبا يكون 
غي��ر واضحة املعالم للكثيرين. ل��ذا فان معرفة انواع 
االحتي��ال) خاصة الغامض منها( ه��ي خطوة مهمة 
نحو الوقاية الفعالة من االحتيال. لذلك فقد  وصفت 
االنواع العشرة من االحتيال االكثر شيوعا وهي مرتبة 
plagiarism. حسب خطورة القصد كما يلي: )املصدر

) org
رق��م 1 ، االستنس��اخ Clone:  يق��دم عم��ل   •

اآلخرين، كلمة بكلمة، و كأنه عمله
رقم 2 ، النسخ CTRL-C : احتواء قسما مهما   •

من نص اصل مفرد بدون تبديل.
 :Find-Replace رق��م 3 ، ايج��اد – اس��تبدال  •
تبدي��ل الكلمات املفتاحية مع االبق��اء على احملتويات 

االساسية لالصل.
رقم 4  اعادة اخللط  REmix : جعل عبارات من    •

مصادر مختلفة متوافقة مع بعضها.
رقم 5 اعادة تدوير Recycle : اقتباس كرمي من   •

االعمال السابقة لكاتب ما بدون االشارة له.
رق��م 6 التهج��ني Hybrid : امل��زج بني مصادر   •

مشار اليها بدقة مع مقاطع بدون اشارة.
رق��م 7 اله��رس Mash Up : دمج عدة مقاطع   •

مستنسخة من مصادر مختلفة.
رقم 8 اخلطأ Error 404 404 : تضمني اش��ارة   •
ال��ى مصدر غير موج��ود او معلومات غي��ر دقيقة عن 

املصدر.
رقم 9  اجملم��ل Aggregator : تضمني اش��ارة   •
صحيحة ملصدر، لكن البحث ال يحوي عمال اصليا في 

الغالب. 
رق��م 10 اع��ادة التغري��د Re-tweet : تضمني   •
اشارة صحيحة، مع االتكال بشكل كبير على الفاظ  

او تركيب اجلمل للنص االصلي.  
 Preventing  3- الوقاية من االحتيال عند الكتابة

plagiarism when writing
ميكن الوقاية من جميع انواع االحتيال ببساطة 
ع��ن طري��ق االش��ارة للمص��ادر، و االعتراف بالش��كر 

القتباس 
من مص��در معني، 

و توجي��ه املس��تفيدين م��ن 
املعلوم��ات املطلوب��ة لكيفي��ة ايج��اد 

هذا املص��در. لكي تتجنب عملي��ة االنتحال، ذكر 
اخلطيب)2009(  خمسة قواعد لذلك:

1. اكت��ب مالحظ��ات واضحة ومناس��بة أثناء 
إجراء عملية البح��ث، وعند مراجعة مذكراتك عليك 

أن تدرك إلى أي كاتب تعود كل كلمة أو فكرة أو مثال.
2. اكتب املصدر الكام��ل على كل صفحة من 

املذكرات.
3. أش��ر بوض��وح في بحثك إل��ى كل الكلمات 
واألفكار واألمثلة التي ليس��ت لك، وإذا استش��هدت 
مبص��در في البداي��ة، ومن ثم اس��تخدمت فكرة أخرى 

لنفس املؤلف، فعليك إعطاء اسم املؤلف من جديد.
4. ح��ني تق��وم بتلخي��ص أف��كارك عليك ذكر 

أسماء مؤلفيها.
5. عندما يكون لديك شك اذكر املصدر، ستكون 
في بع��ض األحيان غير متأكد فيما إذا كان عليك ذكر 

املصدر أو ال، في هذه احلالة من األفضل لك ذكره.
الى ه��ذا احل��د نكون ق��د تعرفنا عل��ى معنى 
االنتح��ال و انواع��ه و ط��رق الوقاي��ة من، وف��ي مقالة 
اخرى سوف نتطرق الى الطرق املستخدمة في كتابة 
االبحاث و التي ميك��ن ان تبعد الباحث من الوقوع من 
االنتحال الذي يعد جرمية يعاقب عليها القانون، كما 

انها بالضد من االمانة و االخالقيات العلمية.

املصادر
                                                                              Wikipedia, the free encyclopedia : Plagiarism-1

 ,2012 ,20 What is Plagiarism? )n.d.( Retrieved November -2
from http://www.plagiarism.org/learning_center/what_is_

plagiarism.html
االنتحال )Plagiarism(بواسطة: أحمد اخلطيب,  بتاريخ :   -3

األحد, 22 م����ارس 2009 
 20=www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id
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جاس��م  عب��ود  مدين��ة 
مدين��ة  موالي��د  م��ن  الطائ��ي  
 1984 س��نة  تخرج��ت   باب��ل 
م��ن جامع��ة البصرة وكرس��ت 
البصرة  حياتها خلدم��ة جامعة 
تش��غل الي��وم منص��ب  مديرة 
وكي��ل  و  التدريس��يني  ش��عبة 
مدير قس��م الشؤون اإلدارية في 
رئاس��ة جامع��ة البص��رة لديها 
خب��رة كبيرة في مج��ال عملها 
ه��ي حصيلة ثمانية و عش��رون 
اجلامعة  خدم��ة  قضتها  س��نة 
حتى أصبحت من أكثر املوظفني 
خب��رة في األمور اإلدارية .. مجلة 
ش��واطىء التقته��ا وكان معها 

ه��ذا اللق��اء :

م��ن      ه��ي مدين��ة الطائ��ي ؟
بابلي��ة  الطائ��ي  مدين��ة 
املولد وبصرية الهوى فقد عشت 
س��نوات حياتي  من��ذ الطفولة 
في مدينة البصرة حتى أصبحت 
بصري��ة  تخرجت م��ن جامعتها 
العريقة س��نة 1984 م��ن كلية 
إدارة  قس��م  االقتص��اد  و  اإلدارة 

اإلعم��ال.  

مدين��ة  تعي��ني  مت  مت��ى 
الطائي ف��ي جامع��ة البص��رة ؟

م��الك  عل��ى  تعين��ي  مت 
اجلامعة في س��نة 1984 والزلت 
اعم��ل فيه��ا حل��د أالن ،عمل��ت 
م��ع الكثير من الس��ادة رؤس��اء 

اجلامعة و الس��ادة املساعدين و 
العمداء السابقيني واحلاليني وال 
أزال اعمل بفريق واحد وبإخالص 
وتفاني مب��ا يرض��ي اهلل عز وجل 
أوال و مبا يخدم العملية التربوية 
والعلمي��ة ثاني��ا و خدمة ملدينة 
وجامعته��ا  الفيح��اء  البص��رة 

املعط��اء .

س��نوات  تصف��ني  م��اذا 
خدمت��ك ال 28 املاضي��ة ؟

خدمت��ي  فت��رة  ط��وال 
و  باحت��رام  حضي��ت  الطويل��ة 
تقدير من قبل السادة املسؤولني 
وجميع األساتذة األعزاء ولم أتلق 
أي عقوب��ة طوال فت��رة خدمتي، 
س��نوات جميل��ة قضيته��ا في 

رغد سهيل 

حصولي على املرأة 

املثالية من وزارة 

التعليم العالي دليل 

على ان املرأة شريك 

للرجل في صناعة 

احلياة  

مدينة الطائي:
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خدم��ة تل��ك اجلامع��ة الرائعة 
الت��ي قدم��ت     الكثي��ر 

هل قامت اجلامعة بتقدير 
وتكرمي االنس��ة مدينة ؟

احل���مد هلل حصلت على 
أكث��ر م��ن )100( كت��اب ش��كر 
وتقدير عل��ى خدمتي للجامعة 
و على أكثر من ش��هادة تقديرية 
منه��ا املوظفة املتمي��زة و املرأة 
املثالي��ة لع��ام 2008 م��ن قب��ل 
وزارة التعلي��م العالي و البحث 

العلم��ي .

نب��ذة مختص��رة ممكن أن 
تقدمه��ا االنس��ة مدين��ة ع��ن 
طبيعة عمل شعبة التدريسيني 

في رئاس��ة اجلامعة ؟
التدريسيني  ش��عبة  تعد 
من الشعب األساسية و املهمة 
اإلداري��ة  الش��ؤون  قس��م  ف��ي 
بجامع��ة البصرة حي��ث ترتبط  
الش��ؤون  قس��م  مبدي��ر  إداري��ا 
اإلدارية و بالسيد مساعد رئيس 

اجلامعة للش��ؤون اإلدارية .
تتنوع مهام هذه الشعبة 

القي��ام بأعمال  فعل��ى عاتقها 
ومتابعة شؤون التدريسيني منذ 
أول ي��وم تعيينه وحت��ى إحالته 
عل��ى التقاعد  من إصدار األوامر 
وترفيعهم  بتعيينهم  اجلامعية 
األوام��ر  وإص��دار  وعالواته��م 
اجلامعي��ة ب����ع��ودة الكفاءات 
األلق��اب  تغيي��ر  و  العلمي��ة 
بتكليفهم  و كذل��ك  العلمي��ة 

مبناص��ب إداري��ة ...ال��خ 

الت��ي  املعوق��ات  ماه��ي 
تواجه ش��عبة التدريس��يني ؟

ال يخفى على اجلميع إن أي 
عمل إداري ال يخلو من املعوقات 
و الس��لبيات و خاص��ة بع��د ما 
البص��رة  مدين��ة  ل��ه  تعرض��ت 
بشكل عام و جامعتها بشكل 
خ��اص م��ن ح��روب و تخريب مما 
أدى إل��ى ضياع وفق��دان الكثير 
من امللفات واألوليات التي تثبت 
حق��وق اجلمي��ع ولك��ن بتضافر 
جهود كافة منتس��بي الشعبة 
و السادة املس��ؤولني استطعنا 
الصعوب��ات  ه��ذه  نتج��اوز  أن 
و تذليله��ا كخط��وة أول��ى ف��ي 

بناء قاع��دة معلوماتي��ة تخدم 
العملية التدريس��ية .

هل مت إنشاء قاعدة بيانات 
تدريس��يني  بجميع  الكتروني��ة 

جامع��ة البص��رة ؟
اس��تخدام  ومت  و  نع��م 
ف��ي  احلديث��ة  الوس��ائل 
أجهزة  ومن خ��الل  اإلحصائيات 
احلاسوب التي وفرتها اجلامعة و 
هذا كان عمل إضافي على عاتق 
ش��عبة التدريسيني لكن احلمد 
هلل أمتمن��ا املهم��ة و أالن منل��ك 

قاع��دة بيان��ات كامل��ة

كلمة اخيرة توجهيها من خالل 
مجلة ش��واطيء لقراءها

الت�����وفيق  نتم������ن��ى 
بك�����افة  جلامعتن��ا  والتق��دم 
واالدبية  العلمية  كوادره��������ا 

واالعالمي��ة 

ش��عب����ة  مس��ؤول����ة 
التدريس��يني في رئاسة جامعة 
البصرة مدينة الطائي نشكركم 

جزيل الش��كر
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يعد الروبيان من األغذية املفضلة و النفيسة 
الت��ي تقدم عل��ى مائدة الطعام ف��ي جميع انحاء 
العالم. اذ يصل س��عر الكيلوغرام الواحد لبعض 
انواع��ه حوال��ي 15 دوالر ، مما ح��دى بكثير من دول 
العالم الى اس��تزراع انواع عديدة منه في احواض 
خاصة تش��به اح��واض تربي��ة االس��ماك . يضم 
اخلليج العربي 9 انواع من الروبيان جميعها تتكاثر 
و تكمل دورة حياتها املعقدة في البحر ، وهناك نوع 
واحد ) الش��حاصي ( شائع في مياه شط العرب و 
االهوار. وهذا النوع كغي��ره من الروبيان يتكاثر في 
البح��ر ، غير ان يرقاته الصغيرة التي ال يربو طولها 

ع��ن 3 ملمت��رات تهاجر عكس تيار امل��اء الى املياه 
الداخلي��ة العراقية عن طريق ش��ط العرب لتبقى 
مدة قد تصل الى ثمانية اش��هر ، تعود بعدها الى 

البحر ثانية للتكاثر .
لقد جرت محاوالت عديدة في معهد الكويت 
لالبحاث العلمية الس��تزراع الروبيان املسمى ) ابو 
نعي��رة ( غير ان امل��ردود االقتصادي له��ذه العملية 
ل��م يكن جيدا فضال ع��ن ذلك فاس��تزراع األنواع 
املتبقي��ة تكتنف��ه الكثير من املش��اكل بحيث ال 
يغدو مردوده االقتصادي جيدا لهذا توجهت االنظار 
الى ن��وع اخر من الروبيان يكث��ر في احمليط الهادي 
ويطل��ق عليه روبي��ان احمليط اله��ادي االبيض وهذا 
النوع يس��تطيع العيش في مياه قليلة امللوحة و 
يقاوم الظروف البيئية القاسية ، كما ميتلك القدرة 
عل��ى مقاوم��ة العديد م��ن االمراض الت��ي تصيب 
حيوانات املزارع ، خاصة االمراض الفيروسية التي 
قد تهلك مزارع الروبي��ان برمتها، وميتاز هذا النوع 
ايضا بس��هولة اس��تزراعه وتكاثره في االحواض ، 
فقد استزرع هذا النوع في العديد من دول العالم 
كالبرازي��ل واالك��وادور والواليات املتح��دة والصني 
وتايالن��د وفيتنام واندونيس��يا وتاي��وان والفلبني و 
ماليزي��ا والهند وايران ففي الصني كان انتاجه عام 
2003 حوال��ي 300,000 ط��ن ، وه��ذا يف��وق االنتاج 
احلالي المريكا الالتينية كلها ، وبلغ االنتاج الكلي 
في اس��يا وحدها حوال��ي 500.000 طن لعام 2003 

وهذا ما يعادل 4 بليون دوالر سنويا.
من هذا نس��تدل على اهمية هذا النوع من 
الروبيان في االستزراع املائي ومن اجلدير بالذكر انه 
جرت ف��ي جامعة البصرة قس��م االحياء البحرية 
ف��ي مركز عل��وم البح��ار اولى احمل��اوالت الناجحة 
الس��تزراع الروبيان والزالت النتائ��ج غير معلنة اذ 
متث��ل اطروحة دكتوراه للطالب عبد احلس��ني حامت 
وان ش��اء اهلل سيتم الكش��ف عن نتائجها قريبا 

بعد مناقشتها.

إستزراع الروبيان
ا.د سلمان داود سلمان

مركز علوم البحار

  
   جامعية 
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ه��ي  اجلامعي��ة  املكتب��ة 
املؤسس��ة االم و املؤسسة الثقافية 
و التعليمي��ة و التربوي��ة الت��ي تقوم 
بتوفي��ر كافة مص��ادر املعلومات الى 
املس��تفيدين بأيس��ر الس��بل و اقل 
وقت ممكن و تتمثل بطلبة الدراسات 
األولي��ة و طلب��ة الدراس��ات العليا و 
أعض��اء هيئة التدري��س في اجلامعة 
فضال عن الباحثني من خارج اجلامعة 
و تعد عملية توفير مصادر املعلومات 
م��ن امله��ام و األعم��ال األساس��ية 
للمكتبة في تنمي��ة مقتنياتها. وان 
من الصعوبة على املكتبة اقتناء كل 
ما ينش��ر أو يطبع في ش��تى حقول 
املعرف��ة اإلنس��انية وال ب��د من وضع 
أس��س ومعايير تختل��ف من مكتبة 
الى اخرى س��عيا لتحقي��ق اهدافها 
و تلبي��ة احتياجات ورغب��ة مجتمع 
املس��تفيدين منه��ا وف��ق سياس��ة 
خاصة في تزويد املكتبة باملطبوعات 
اخملتلفة لتنمية اجملموعات املكتبية 
والتعرف على مظاهر القوة و الضعف 
فيه��ا واحملافظ��ة عل��ى مقتنياته��ا 
وإيج��اد خط��ة لتصحي��ح جوان��ب 
الضعف وتعزيز ودع��م جوانب القوة 
في املكتبة من خالل وضع سياس��ة 
االختيار املكتوبة و املعتمد عليها من 
قبل جلنة خاص��ة باالختيار متمثلة 
باألمني العام للمكتبة و جلنة املكتبة 
و أف��راد اجملتمع املتمثل��ني بالطلبة و 
الباحثني و الهيئة التدريس��ية على 

اختالف تخصصاتهم األكادميية.

وظائف املكتبة اجلامعية :
و مراك��ز  املكتب��ات  تس��عى 
حتقي��ق  ال��ى  للوص��ول  املعلوم��ات 
اهدافه��ا م��ن خ��الل مجموع��ة من 
الوظائف التي تقوم بها تش��تمل مبا 

يلي :
1-تنمية و بناء اجملموعة املكتبية من 
خالل توفير مصادر املعلومات الالزمة 
للقي��ام بتعزيز املناهج الدراس��ية و 

اعداد البحوث.
2-تقدمي اخلدمات املرجعية و استرجاع 
املعلومات و االرش��اد املكتبي املهني 
و مس��اعدة رواد املكتب��ة لالفادة من 

اجملموعة املكتبية
3-تنظيم اجملموعات من خالل القيام 
بالعملي��ات الفني��ة كالفهرس��ة و 
التصنيف و االستخالص و التكشيف 

والعمليات االخرى
ارش��ادهم  و  4-مس��اعدة الطلب���ة 
لكيفي��ة الوص��ول ال������ى مص��ادر 

املعلومات في املكتبة
املكتب��ة  5-دراس�����ة مجتم�������ع 
مبختل��ف فئاتهم وميوله��م و تلبية 

احتياجاتهم.
ام��ا اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا تل��ك 

املكتبات فيمكن ايجازها باالتي:
1-تش��جيع وتق��دمي خدم��ات االعارة 

بانواعها.
2-تق��دمي اخلدمات االرش��ادية للقراء 
لتس��هيل احلصول على امل��واد التي 

يحتاجون اليها في أبحاثهم
3-توفير أماكن للقراءة والدراسة اخلاصة 

بطلبة الدراسات العليا والباحثني

4-التع��اون مع املكتبات االخرى اليت 
تقتني مجموعات علمية او تاريخية 

هامة.
املكتب��ات  ألهمي��ة  و  ل��ذا 
اجلامعية نش��دد على ضرورة وجود 
سياسة واضحة ومكتوبة باسلوب 
علمي تتضمن كافة العناصر التي 
تنم��ي اجملموع��ة املكتبي��ة. كذلك 
يجب تشكيل جلنة اختيار اجملموعة 
املكتبي��ة تتألف من مدي��ر املكتبة 
وعضو هيئة تدريس من كل قس��م 
من اقسام الكلية يتم ترشيحه من 
قبل رئاسة القس��م الجل االختيار 
الصحي��ح للمجموع��ة املكتبية ، 
والبد م��ن وضع ميزانية مس��تقلة 
للمكتبة ، ودمج مكتبات األقس��ام 
م��ع مكتب��ة الكلي��ة ملن��ع التكرار 
احلاص��ل ف��ي اجملموع��ة املكتبي��ة 
وضرورة وجود قس��م خاص بالتزويد 
يقوم بكافة إجراءات التزويد و كذلك 
يجب ان تكون عملية االختيار وفق 
أه��داف املكتبة اجلامعي��ة وخدمة 
مجتمع املس��تفيدين في اجلامعة 
و ننص��ح بضرورة تقيي��م اجملموعة 
املكتبي��ة ب��ني فترة و أخ��رى ملعرفة 
جوانب القوة والضعف في اجملموعة 
واس��تبعاد ماميكن اس��تبعاده وفق 
وج��ود اس��باب االس��تبعاد لغرض 
توفير مس��احة اكبر عل��ى الرفوف 
امل��واد  ال��ى  الوص��ول  ولتس��هيل 
عن��د  االهتم��ام  املكتبية.وض��رورة 
القيام بعملية االختيار بالنوعية و 

ليس بالكمية.

سياسة االختيار 
وتنمية اجملموعات املكتبية

آمال عبد الرحمن 
 كلية االداب 
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بحوث التخرج الى اين ؟

  
 جامعية

د.ثائر عبد الزهره البصير

ال يخف��ى على القارئ ان املعرفة االنس��انية مرت 
بعصور متعاقبة حتى استوت على ما هي عليه االن من 
الرقي والتقدم وليس الزمن وحده املسؤول عن التطور بل 
ال بد من اجتماع عدة عوامل لتحقيق ذلك وفي مقدمتها 
احلرص على رقي االنسان وجعله خليفة على االرض ومن 
هن��ا اجد م��ن االهمية مب��كان ان توج��ه عناية اخملتصني 
بالتعليم عامة وقضايا البحث خاصة على ايجاد السبل 
الكفيلة من خ��الل وضع مجموعة من اخلطط والبرامج 
لالرتقاء بهذا الواقع احليوي بوصفه االساس الذي تنهض 
به الدول،فكثي��را ما يلحظ اخملتص مبادة البحث العلمي 
ف��ي اجلامعة ع��دم االهتم��ام الكافي في توفي��ر اجلهد 
والوقت الضروريني اليصال الغرض املنشود من هذه املادة 
وتوجيهه��ا الوجهة الصحيحة لئال تختلط االمور على 
الطال��ب فطالب املرحلة الرابعة في الكلية اذا ما اختبر 
جتده)اطرش بالزفه( كما يقال فلم يهتد الى شيء سوى 
نقل املصادر والكتب من املكتبة الى املسكن وبالعكس.

ل��ذا فال بد م��ن اعادة النظر في مادة بح��ث التخرج او ما 
يس��مى بالبحث اخلاص للنهوض بهذا املوضوع احليوي 
واالرتقاء باملس��توى املطلوب ليوازي بقية مواد الدراس��ة 
وهك��ذا اذا ما تظافرت اجلهود في دفع عجلة البحث الى 
االم��ام فأننا س��نظفر بقيمة نوعية نت��وق اليها ولذلك 
فليعمل العاملون ومن هنا فلو استثمرنا الوقت واجلهد 
من اج��ل انضاج ه��ذه املهم��ة ودفعنا في ازم��ة تواجه 
نسبة هروب كبيرة من الطلبة عن كتابة البحث واخفاق 
النسبة املتبقية منه وللوقوف بوجه هذه الظاهرة التي 
اخذت بالتزايد شيئا فش��يئا علينا كما يبدو لي ان تبنا 

االمور االتية:
1- ان نض��ع هذه القضية موضع اجلد وان نكون حريصني 

اشد احلرص على اجناحها.

2- رس��م اخلطوط العريضة للطالب لتيسير االمر عليه 
باتباع منهج متفق عليه من قبل اخملتصني.

3- الدق��ة في اخيار موضوع البح��ث على ان يكون قريبا 
من رغبات الطالب العلمية.

4- يفض��ل ان يكون حجم البحث متناس��با مع مرحلة 
الطالب العلمية والوقت اخملصص الجناز هذا البحث.

5- تخصي��ص وقت مناس��ب لغرض مناقش��ة البحوث 
وتق��دمي اجلوائ��ز من اج��ل ح��ث الطالب عل��ى املزيد من 

االهتمام بهذا املوضوع.
ان من اخلطورة مبكان ان تدخل نقمة احملاصصة في 
قضية تترفع عن وضع يدها بيد الكسب املادي فسعيها 
كم��ا ال يخفى عل��ى احد س��عي اصيل هدف��ه االرتقاء 
بالبح��ث والباحث باالجت��اه الصحيح لتحل لنفس��ها 
مكانة والدليل على وقوع نقمة احملاصصة وانتشارها في 
عملية توزيع البحوث واالش��راف ميكن الوصول اليه عن 

طريق الرجوع الى سجالت تثبيت محاضرات االشراف.
ولعل اهمية هذه القضية له ارتباط مبصير اجلامعة 
في العراق فسيؤدي الى هبوط مستواها بدال من ارتقائه 
وعليه نهيب باخمللصني من اهل احلل والعقد ان يسارعوا 
باتخاذ ما هو مناسب من اجل حاضر ومستقبل اجلامعة 
وعل��ى هذا احللول التي نأمل ان تكون عالجا ناجعا يقلع 

هذا الداء من جذوره.
اوال: ان يتم تسجيل البحث واسم املشرف عليه من قبل 

جهة خاصة بهذا الغرض.
ثاني��ا: مطابقة عنوان البحث املراد دراس��ته باختصاص 
املشرف فاما ان يكونا متطابقني او قريبني من بعظهما.

واخي��را وكما يقال اول الغيث قط��رة لم منكث في بحث 
ه��ذا املقال كثي��را فقد هدفنا الى تس��ليط الضوء على 
هذه القضية بصورة اجمالية ال تفصيلية تاريكن الباب 
مفتوح��ا امام املعنيني واملثقفني لئ��ن يدلوا بدلوهم في 
ه��ذا املوضوع وصوال الى الهدف االس��مى وهو للنهوض 

باجلامعة في العراق باملستوى املنشود..
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جبدران مقاومة للحريق 
الوحدات السكنية الواطئة الكلفة 

 احلل األمثل ملشكلة أزمة السكن يف املحافظة
رغد سهيل 

دأبت جامعة البصرة في املش��اركة بحل أزمة 
الس��كن التي تعان��ي منها احملافظة ج��راء نزوح 
العديد من س��كان احملافظات اجلنوبي��ة و االهوار 
إليه��ا بحث��ا عن ف��رص العمل ، لذلك ق��ام مركز 
أبحاث البوليمر في اجلامعة بعدد من الدراس��ات 
تكلل��ت بالنجاح حي��ث متكن املركز م��ن تصنيع 

وحدات س��كنية واطئة الكلفة مبس��احة 56م2 
النم��وذج ال��ذي مت افتتاحه من قب��ل محافظ 
البص��رة الدكت��ور خلف عب��د الصم��د تالف من 
غرفتي من��ام و غرفة اس��تقبال ومطبخ في وقت 
ال يتج��اوز الثالثني يوم و بكلفة تقدر ب 15 مليون 
دينار عراق��ي فقط . وقد عبر احملاف��ظ عنها بقوله : 
)) إن اجلامعة ليس��ت ف��ي أس��وار اجلامعة فقط 
وإمنا الب��د أن تك��ون للجميع واهم جه��ة علمية 
ميكن ان تط��ور الوضع في البصرة وفي العراق هي 

اجلامع��ات (( .
الوحدة الس��كنية تكونت من هيكل حديدي 
مق��اوم للص��دأ ثبت على ارض صلب��ة ذات جدران 

بارتفاع 3م و عرض 120س��م من مادة اجلبس بورد 
ذات ع��وازل من م��ادة الص��وف الصخ��ري املقاوم 
لالحت��راق وع��ازل للص��وت واحل��رارة ، و الس��قف 
ش��به منحرف و غطائه بليت مزود بعازل من مادة 
الصوف الصخري و سقف ثانوي من ألواح اجلبس 
. أما األرضيات مصنوعة من الكونكريت و مغطاة 
بالسيراميك و األبواب والش��بابيك مصنوعة من 

. pvc م��ادة إل
مميزات الوحدة الس��كنية : 

اجل��دران مقاوم��ة للحري��ق
عازل��ة للص��وت واحل��رارة

مقاوم��ة    للري��اح
األرضية مغطاة بالس��يراميك

فضال عن ك��ون الوحدة ذات عم��ر أطول حيث 
باإلم��كان اس��تبدال اجل��دران التالف��ة بطريق��ة 

س��هلة  .
صمم��ت الوح��دة مبوج��ب مواصف��ات عاملية 

ASTM  بالنس��بة للعوازل و اجلدران والس��قوف
علما ان كلفة املتر املربع الواحد 350,000 ألف 

دين��ار عراق��ي .
كما أشار مدير املركز ان هذه الوحدة السكنية 
تأتي نتيج��ة اخلطة االس��ترتيجية للمركز والتي 
أمدها عش��ر س��نوات و أخذنا نفكر في حل أزمة 
الس��كن من خالل صناعة ألواح البناء اجلاهز من 

النفاي��ات الزراعي��ة و الورقي��ة .
مبين��ا ان احلكوم��ة احمللي��ة بالبص��رة كلفت 
املركز ببناء مجمع سكني يتكون من )100( وحدة 
س��كنية وبعد تقييم العمل سوف يصار الى بناء 

مجمع س��كني ثاني. 
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يعد التحنيط من الفن��ون التي القت رواجا 
على م��ر العصور إذ كانت هنال��ك محاوالت قدمية 
في التحنيط لعل أولها ما ذكره البحار القرطاجي 
قبل 500 سنة قبل امليالد عن صيد الغوريال وحفظ 

جلودها في قرطبة قبل دباغتها.
ويعتب��ر قدم��اء املصري��ني أول من مارس��وا  
فن التحنيط باس��تعمال التواب��ل و املطهرات في 
حفظ جثث موتاهم وق��د مت العثور خالل عمليات 
التنقيب ع��ن أالف النم��اذج للحيوانات كالكالب 
و القرود و التماس��يح والطيور واملاشية باإلضافة 
ال��ى جثث بش��رية محنط��ة. وكان دافعهم بذلك 
ديني فهم يؤمنون بان الروح ترجع إلى اجلسد بعد 
املوت فيعيش مع حيوانات��ه و مقتنياته اما قبائل 
الهن��ود فقد كانوا يس��تخدمون اجلل��ود كلباس و 

زينة يتحلون فيها في املناسبات .
ظه��رت ب��وادر عل��م التحني��ط ف��ي القرن 
السادس عشر عندما بدأت عمليات تبادل جتاري بني 
الهولنديني و س��كان جزر الهند الشرقية اذ كانت 
بعض العوائل االرستقراطية تقتني الطيور النادرة 
وعند موتها فكر بعضهم بطريقة لالحتفاظ بها 
دون تعفنها بحش��وها بالتواب��ل و تثبيت أطرافها 
بأسالك لتظهر مشابهه حلالتها الطبيعية لذلك 
يعتق��د بان الهولنديني ه��م اول من ادخل إلى أوربا 
من��اذج م��ن الطيور احملنط��ة. وقد تط��ور التحنيط 
فيما بعد ليصبح علما له قواعد و أصول ومدارس 

خاصة تدرس هذا العلم . 

 التحنيط في مصر القدمية 
يعتبر املصريني أول رواد فن التحنيط اذ كان 
يتبوأ موقعا مهما في حياتهم الرتباطه بعقائدهم 
الديني��ة وكانت لهم طرق خاص��ة و مختلفة عما 
هو متبع أالن وكان يقوم بالتحنيط أش��خاص ذوي 
خب��رة و دراية و يعتبرون موظفني رس��ميني للدولة 

آنذاك .
جمع النماذج لتحنيطها 

يجب اختيار النماذج املراد حتنيطها بدقة و 
ذلك عن طريق صيدها او ش��راءها إذا تيس��ر ذلك . 
كما يجب اخذ مناذج احليوانات ذكرا و انثى من كل 
نوع وقتما تكون احليوان��ات في ثوبها الزاهي اذ ان 
احليوانات تفقد يش��ها او ملع��ان جلدها في اوقات 
معينة من الس��نة ، اما احليوانات و الطيور النادرة 
فان احلصول عليها يعتبر فرصة ويجب استغاللها 
وب��اي حالة كانت ه��ذه احليوانات وم��ن املهم بعد 
احلصول على النامذج  فتح س��جل و تدوين جميع 
املعلوم��ات مثل مكان و تاريخ احلصول عليه وعمر 

احليوان باالضافة الى مقاييس اجزاء جسمه.
يك��ون فص��ل الربي��ع واخلريف من انس��ب 
الفص��ول جلميع الطي��ور في الع��راق اذ متر الطيور 
املهاج��رة اال ان الربي��ع افض��ل الفص��ول اذ تكون 
احليوانات في ابها حل��ة واجمل منظر. اما اللبائن 
فيتعبر فصل اخلريف و اوائل الش��تاء من املواسم 
املناس��بة جلمعه��ا حيث يك��ون فراءها س��ميكا 
وجمي��ال  اما موس��م الزواحف فيبدا في ش��هري 
نيس��ان و ماي��س حيث تخ��رج من فصل الش��تاء 

باحثة عن غذائها .

ف��ن التحنيط

د.عالء عبد اخلالق سواد 
 كلية الطب البيطري

  
   جامعية 

16



من ذكريات شط العرب املالحية

الكابنت البحري
حسني غازي خليفة

مدير قسم الشؤون الفنية 
و البحرية  

مركز علوم البحار

سلسلة حلقات تؤرخ التغييرات التي شهدها شط العرب

أصيب��ت مم��رات ش��ط الع��رب وش��رايينها 
املالحي��ة بترس��بات طينية متراكم��ة ناجمة عن 
ظاه��رة الترس��يب املالزم��ة لدلتا ش��مال اخلليج 
العرب��ي وتعرضت ف��ي املدة من ع��ام 1979 ولغاية 
2012 لسلسلة طويلة من التغيرات التي فرضتها 
عليه��ا الظروف الطبيعية و السياس��ية واحلربية 
حتى كادت تكون االكثر تغييرا من بني كل املمرات 

املالحية على كوكب األرض 
 توجد في ش��ط العرب ع��دد من اجلزر منها 
جزي��رة ) محيلة ( وهي جزيرة واحدة وليس��ت جزر 
ولها اس��ماء كثيرة مثل جزي��رة )حجي صلبوخ( و 
)ش��لهه الصيادي��ني(   وكذلك جزيرة ) اش��طيط ( 
وتعني مصغر ش��ط وهي جزيرة تقع جنوب عبادان  
و ورد اس��م مانقوح��ي ) manquhi( واحلقيق��ة ان 
املقصود هو منطقة ) املنوحي(  الواقعة شم����ال 
) القصبة ( على الضفة االيرانية عند موقع ) البيت 
الشمالي ( وتسكنها قبيلة ) احلميداويني ( العربية 
و ورد اس��م ) قناة تش��يني ( واحلقيق��ة ان املقصود 
به��ا هنا نهر      ) خي��ني ( والكلمة تعني بالعربية 
الدارجة ) ش��قيقني( اثنان من االخوة غرقا في هذا 
النه��ر عندما ح��اول االول انقاذ الثان��ي من الغرق 
فص��ارت مأس��اتهما عنوانا للنه��ر ، والنهر عبارة 
عن جدول صغير متفرع من ش��ط العرب ش��مالي 
احملمرة يفصل احل��دود البرية العراقية عن اإليرانية 
و تكرر هذا اللفظ في معظم الدراس��ات و اخلرائط 
املصاحبة لها ، فارتأينا كتابة هذا امللخص بتاريخ 
مدخل ش��ط العرب من جهة البحر قبل ان تتغير 

هويته وقبل ان يفقد مؤهالت��ه املالحية و النهرية 
وقب��ل ان تتش��وه مالمحه الرئيس��ية اكثر مما هي 

مشوهه االن . 
بداي��ة ال بد لن��ا ان نتطرق لبع��ض العناوين 
الكبيرة في سجل مدخل شط العرب والذي يتمدد 
بني العوامة املالحية ) خفقة( وبني رصيف رقم )3( 
في الفاو فالعوامة ) خفقة ( تقع في محيط ميناء 
خ��ور العمي��ة و الرصيف رقم )3( ف��ي الفاو و يبلغ 
طولها 20 ميل بحري وهو مقسم الى ثالثة مراحل 
املرحلة االولى يطلق عليه ) الس��د اخلارجي ( ويبدا 
من العوامة خفقة حت��ى العوامة املالحية رقم 1 
وه��و بطول 8 مي��ل بحري و املرحل��ة الثانية يطلق 
عليه الس��د الداخلي وهو يبدا من العوامة رقم 1 
حتى العوامة املالحية رقم 14 وبطول 6 ميل بحري 
و املقط��ع الثالث يس��مى مدخل الف��او و يبدا من 
العوامة املالحية رق��م 14 حتى الرصيف النفطي 

رقم 3 و بطول 5 ميل بحري .

وللموضوع تتمة في العدد القادم ... فانتظرونا
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         تعد الشناشيل من البيوتات التراثية 
التي تش��هد على عراق��ة وقدم املدينة 
البصرية املعاصرة ، ويعتبر االنس��جام 
واإليق��اع املوحد لها نس��يجا حضريا 
متناس��قا لهذه املدينة في فترة ما من 
تاريخها املعاصر، وسمة مميزة لهويتها 
العمراني��ة ، وهو ما تفتق��ر إليه مدننا 
احلديثة في الوقت الراهن ومنها مدينة 
البص��رة عينه��ا وما تفتق��ر اليه حتى 
امل��دن العاملية التي اعتمدت أس��اليب 
مختلف��ة ومتنوع��ة للبن��اء باختالف 
األمزج��ة واختالف الثقاف��ات واختالف 
امل��واد الداخل��ة ف��ي البناء ، مم��ا اظهر 
عش��وائية وعدم انسجام لهذه األبنية 
وبالتالي فقدان النظام والتناسق والذي 
ينتج عنه فقدان للقيمة اجلمالية ، اال 
ان الشناش��يل كانت موحدة حتى في 

مواد بنائها . 
           إن التط��ور والتوس��ع ف��ي مدينة 
البص��رة ، وانتق��ال اغلب األس��واق الى 
أماك��ن بني��ت حديث��ا ، كذل��ك زي��ادة 
الس��كان ، وبناء املدن احلديثة ، جعلت 
أصحاب هذه األبنية ينتقلون منها إلى 
مناط��ق أخرى ، تكون قريبة من محالت 
عمله��م وم��دارس أبنائهم واألس��واق 
العصرية ، فشيدوا دورا أو بنايات حسب 
موجة العص��ر ومتطلباته واحتياجاته 

اخملتلفة ، مبتعدين كل البعد عن املوروث 
املعم��اري ألبنيته��م التي ول��دوا فيها 
وترعرعوا ، ونتيجة أيضا لهذا التوس��ع 
ق��ام العديد من األش��خاص ببناء عدد 
من الدور السكنية أو العمارات العالية 
مبح��اذاة أو عل��ى متاس مباش��ر مع هذه 
األبنية التراثية ، بصورة عشوائية وغير 
مدروس��ة األم��ر الذي افقده��ا قيمتها 
اجلمالي��ة ناهي��ك ع��ن تع��دد األمزجة 
ملالك��ي تل��ك األبني��ة احلديث��ة والذي 
انعكس س��لبا عل��ى وحدة النس��يج 
املتجانس الذي نشأت عليه الشناشيل 
بطرازه��ا البصري املميز قبل عش��رات 
الس��نني ، حيث وحدة النس��ق وجتانس 
اإليقاع املعماري املنسجم وكأنه وحدة 
فني��ة متكاملة تتكرر فيه��ا الوحدات 
اخلش��بية اجلميلة والزخارف واألقواس 
اإلس��المية املمي��زة ، والتي تنقل صورة 
جميل��ة لكل من يزورها أو يش��اهدها ، 
والتي تغنى بها الشعراء في قصائدهم 
ورسمها الفنانون في لوحاتهم وهناك 
العديد من الفنانني الذين أصبحت هذه 
الشناشيل س��مة أعمالهم التي متيز 
أسلوبهم الفني كالفنانة البصري���ة 
)د. جنان محمد( ، كذلك جسدها اغلب 
احلرفيون في مشغوالتهم اشارة منهم 

الى اجلذور األصيلة للتراث البصري . 
          ان الشناش��يل البصري��ة حالي��ا 

تعاني من اإلهمال وعدم االهتمام بها او 
صيانتها منذ زم��ن طويل ، مما اثر كثيرا 
في ضياع واندثار القيم الفنية والتراثية 
لهذه األبنية . والس��بب في ذلك اما ان 
يك��ون مالكي هذه األبنية ليس لديهم 
رغب��ة ف��ي صيانته��ا او ترميمها نظرا 
لقلة ثمن استئجارها أو الرتفاع أسعار 
مواد الصيان��ة والترمي��م ،    أو الرتفاع 
أجور العمالة م��ن ذوي االختصاص الن 
ه��ذه األبنية حتت��اج ف��ي صيانتها إلى 
جنارين مهرة على وجه اخلصوص فضال 
عن بقية احلرفيني كعمال البناء وعمال 

الطالء املهرة .  
             وهناك أمر البد من اإلش��ارة اليه 
، ه��و اإلهمال الواض��ح والصريح لهذه 
األبنية من قبل املس��ؤولني وذوي الشأن 
، واحيانا يصل اإلهمال إلى درجة تهدمي 
املناطق القدمية التي تضم هذه االبنية 
وش��ق الطرق احلديث��ة عبره��ا ، أو بناء 

وحدات خدمية أو سكنية جديدة . 
ان هذه االبنية هي ملك الشعب وهوية 
املدينة وشاهد ملموس وواضح  ملا عمله 
اجدادنا من جتربة تكاد تكون نادرة وغير 
موجودة في الكثير من املدن القدمية في 
العالم فضال عن كونها أصبحت جزءا 

من التراث العاملي .
         لذا يجب احلفاظ على هذه االبنية 
التراثية  قدر اإلم��كان ، وإدخال وحدات 

 د. علي عبداهلل الكناني
كلية الفنون اجلميلة 

الشناشيل البصرية
 وأهمية صيانتها والمحافظة عليها   

  
   بصرية 
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وأش��كال ه��ذه االبني��ة ف��ي تصمي��م 
األبنية احلديثة وفق أس��اليب هندسية 
وعلمية معتمدة ، تأخذ من التصاميم 
القدمي��ة لهذه الشناش��يل ، وتوظفها 
بص��ورة معاصرة ، بحيث تظهر املعالم 
املعماري��ة األصيلة ، حتمل عبق املاضي 
وروح املعاص��رة ، حتى يتم االنس��جام 
املعماري بني الق��دمي واجلديد كمعزوفة 
فني��ة قدمي��ة ، تقدم بآالت موس��يقية 
حديث��ة ، لتكون نغم��ات تراثية أصيلة 

تواكب العصر. 
       وه��ي دع��وة ألصحاب ه��ذه األبنية 
احلديثة ان يعي��دوا النظر في تصاميم 
عل��ى  والعم��ل   ، أبنيته��م  واجه��ات 
صياغتها بص��ورة معمارية تنس��جم 
م��ع بقي��ة األبني��ة التراثي��ة القدمي��ة 
والشناشيل البصراوية اجلميلة ، ودعوة 
الصحاب هذه الشناش��يل والساكنني 
فيها ، للقيام باعمال الصيانة والترميم 
، واحملافظ��ة عل��ى بناياته��م التراثية ، 
النها في يوم ما س��تكون مزارا أو مكانا 
إلقامة األعمال الفنية الس��ينمائية أو 

الدرامية .
        حي��ث ال تتطل��ب اجله��د الكبي��ر 
ف��ي انش��ائها  او بن��اء وحداته��ا األمر 
الذي يكلف املنتج��ني ميزانية هائلة ، 
وتخصيصات مالية كبيرة ، فالشناشيل 
أماك��ن موجودة فعال على ارض الواقع ، 

بروحيته��ا املعمارية ، وواقعيتها ، اال ان 
هذه األماكن بحاجة الى ترميم وصيانة 

، وإعادة تأهيل .
        يت��م ذل��ك م��ن قبل جلنة اش��راف 
متخصص��ة في ه��ذا اجمل��ال ، واملدينة 
تزخر بالكثير منهم ، فضال عن كونهم 
م��ن ابناءها الذي��ن لهم متاس مباش��ر 
بهذه األماكن ، دون االستعانة باخلبرات 
االجنبي��ة . فهن��اك دول ف��ي العال��م 
تخصص الكثير من األموال على إعادة 
تأهي��ل بن��اء ق��دمي او س��ور او قلعة او 
شيء يرتبط باملاضي القريب او البعيد 
وتستعني باخلبرات األجنبية والباحثني 
م��ن اجل ذل��ك ، لتجع��ل منه م��زارا أو 
معلم��ا س��ياحيا . ول��و ان ه��ذه الثروة 
التراثية التي متتلكها مدينتنا موجودة 
في دولة ما ملا استهانت بها او أهملتها 
بل جعل��ت منها مدينة من اجمل مدن 

العالم التراثية . 
        هي دعوة لكل مسؤول عن هذا األمر 
، ان يلتفت لهذه األماكن األصيلة ، التي 
من املمك��ن ان تكون مزارات س��ياحية 
مميزة ، وأماك��ن لتصوير أعم��ال درامية 
عربية وعاملية ، مما يدر على املدينة أمواال 
ال يستهان بها ، اذا علمنا ان مجال إنتاج 
االعم��ال الدرامية يهدر الكثير من املال 
عل��ى اعمال الديكور والبن��اء ، لذا هذه 
االماكن تع��د صفقة رابحة للمنتجني 

والشركات اإلنتاجية الكبيرة . 
       ال يفوتنا ان نذكر ان العديد من املدن 
القدمي��ة في العالم ، لم تتخذ كأماكن 
س��ياحية أو أماك��ن إنت��اج إعالم��ي أو 
تصنف كمدن تراثية عاملية ، إال من خالل 
اهتمام بلدانها به��ا وإظهارها للعالم 
ثقافيا وإعالميا . ثقافيا من خالل إقامة 
الندوات واملؤمترات واملهرجانات الثقافية 
والفني��ة فيه��ا ، وإعالمي��ا م��ن خ��الل 
اإلشارة إليها وتصويرها وعمل التقارير 
والبرامج الثقافية والفنية عنها ، وبثها 
من خ��الل قنواتها الفضائي��ة واحمللية 
، وكذل��ك نش��رها من خ��الل الصحف 

واجملالت .
        ناهي��ك عن ك��ون هذه االبنية تعد 
وثائ��ق ملموس��ة للباحث��ني والفنانني 
وعاشقي التاريخ والتراث ، بحيث يؤلف 
وجوده��ا مراجع واقعية تغني في كثير 
م��ن األحي��ان ع��ن الكت��ب واملؤلفات ، 
باعتبارها صورا حية وصادقة عن فنون 
وعمارة أجدادنا وطرق معيشتهم . وهي 
دعوة للمسؤولني بعدم إهمال هذه الثروة 
الوطنية وه��ذه القيمة التراثية الغنية  
وإعادة صيانتها وإدامتها واالهتمام بها 
قدر اإلمكان أو حتويل أبنيتها إلى أماكن 
ثقافية أو فنية أو ترفيهية ، فهي تراثنا 
ال��ذي نفتخر ونعتز به اعتزازا  بتاريخنا 

ومحبة لوطننا ومدينتنا الفيحاء .
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القهوة العربية ...
     أصالة وقيم وموروث

  
بصرية

تعتبر القهوة العربية رمزاً من رموز الكرم والضيافة 
عند العرب وباتوا يتفاخرون بشربها وصارت مظهرا من 
مظاهر الرجولة وعن��وان لألصالة والكرم و تراث عميق 
ارتبط باإلنس��ان العربي في حل��ه وترحاله غناه وفقره 
أفراحه وأحزانه وهي بطقوس��ها ع��ادة لها احترامها 
الذي يصل إلى حد القداسة ويعقد لها اجملالس اخلاصة 
التي تسمى)القهوة أو الديوانية(أو )املضيف( في جنوب 
وأه��وار العراق وللقهوة العربية طقوس��اً وأوان خاصة 
عند العرب تس��مى )الدل��ه ( وجمع������ها (دالل )التي 

يجلبها صاحب املضيف من بلدان مختلفة وبأس��عار 
باهظ��ة الثمن ليتفاخروا بها وكذالك احملماس والهاون 
اخلاص بطحن القهوة ذي النغمة الشجية الذي يتفنن 
القهوج��ي في كيفية الطرق وإصدار هذه النغمة إثناء 
عملية طح��ن النب احلب,وهن��اك أنواع كثي��رة للدالل 
فمنها احلس��اوية والرسالنية والقرش��ية والبغدادية 
والت��ي تعد األخيرة أقدمها وابهضها ثمناً وأس��م كل 
نوع يدل على مكان الصنع باس��تثناء الرسالنية التي 
تنس��ب إلى أسرة رس��الن في الش��ام ,والقهوة حتضا 
بالكثي��ر من االحترام عند الع��رب على وجه اخلصوص 
والتي اش��تهر بها الع��رب دون غيرهم ,وللقهوة عادات 
قبلية متعارف عليها بني القبائل العربية والتي حدثنا 
عنها احلاج)أبوعلي(قائالً »تسكب القهوة في الفنجان 
والقهوجي واقف ماس��كاُ الدله باليد اليسرى ويقدم 

الفنج��ان بالي��د اليمن��ى وال يجل��س القهوجي حتى 
ينته��ي جميع احلاضرين في اجمللس من ش��رب القهوة 
ويب��دءا اجمللس من اليمني أو يبدءا بالضيف مباش��رة او 
من الس��ادة اإلجالء من نس��ب رس��ول اهلل )صلى اهلل 
علية واله وس��لم ( اذا كان حاضرا في اجمللس وال يجوز 
أبدا تقدمي القهوة في فنجان به ولو كس��ر بس��يط ألن 
ذل��ك يعد عيبا كبيرا وعلى الضيف أن يش��رب القهوة  
فإذا انتهى منها يه��ز الفنجان للقهوجي وإال فمعناه 
انه يريد املزيد  ويس��تمر القهوجي ف��ي تقدمي القهوة 
ل��ه حتى يهز الضي��ف الفنجان ه��زة خفيفة فيعرف 
القهوجي إن الضيف قد اكتف��ى إلى الفنجان الثالث 
وعل��ى الضي��ف أن يس��لم الفنج��ان للقهوجي بعد 
االنته��اء م��ن ش��رب القه��وة وال يضعه عل��ى األرض . 
ألن ذل��ك يعد عيبا في ح��ق القهوجي  و على الضيف 
االحتفاظ بالفنجان في يده حتى يعود إليه القهوجي 
ليأخ��ذه منه إن كان قد انش��غل عنه بتق��دمي القهوة 
لآلخري��ن وال يقوم بصب فنجان راب��ع وإمنا يترك ويقدم 
لبقي��ة الضيوف وعند االنتهاء منه��م يعود مرة أخرى 
ليقدم له فنجان قهوة وهذه اآلداب توارثنها من األجداد 
الى اإلباء وهي عند صب القهوة باليد اليس��رى وتقدمي 
الفنجان بالي��د اليمنى وكذالك يس��لم الفنجان الى 
القهوجي باليد اليمنى ويقدم الفنجان ليس مملوء بل 
بقدر ربع الفنجان وهذا غاية الكرم عند العرب »وأضاف 
قائ��ال إن القهوجي علية عند التق��دمي أن يصدر صوتا 
من خالل مالمس��ة الفنجان للدلة لكي ينبه الضيف 
فيما إذا كان ش��ارد الذهن  وغي��ر منتبه حتى ال يحرج 
إمام احلاضرين وفي حالة تقدمي الفنجان ألحد الضيوف 
وص��ادف انه ال يرغب حاليا في ش��رب القهوة هنا على 
القهوج��ي ان يكون ملما بكافة طقوس تقدمي القهوة 
و علية إن يرجع الفنجان إلى الدلة أو يقوم هو بش��رب 
الفنجان وعدم تقدميه ألحد الضيوف ألنه عنده تقدميه 
يع��د اهانة للضي��ف , وأما احل��اج )راضي (أبو حس��ن 
.صاحب محل بيع القه��وة فتحدث لنا قائالً«أني أزاول 
مهنة بيع القهوة منذ عام 1960 وحلد أالن ومعروفني في 
هذا اجملال ولدينا زبائن كثيرين ويختلف متذويقها عنده 
العرب م��ن ناحية املزاج والكي��ف فالبعض منهم من 

عبداحلكيم اللطيف
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يطلب القهوة )الشقرة( إي ذات اللون الفاحت وهي قريب 
من القهوة التركية مضاف إليها السكر أو ثلثني بثلث 
)اشَكر مع اس��ود( وأخر يطلبها غامقة )بنية زيادة في 
التحميص( وكل حسب رغبته وذائقته ,وأنواع القهوة 
كثي��ر فمنها العربي��ة اليمنية والفرنس��ية والتركية 
ومنه��م من يطل��ب القهوة اجلاهزة املس��تورة املعلبة 
مثل الفرنس��ية التي تطل��ب مع احللي��ب وااليرلندية 
التي تقدم مع الكرمية وهناك الكتلونية وهي قهوة مع 
الكرمية واحلليب ويضاف له��ا البندق واجلكليت حيث 
هن��اك أكثر م��ن )70( بلد ينتج القه��وة وأجودها احلب 
البرازيلي التي نقوم بتحميصها وطحنها على نوعني 
الناعم واخلش��ن وهي التي يطلبها أصحاب املضايف 
العربي��ة والدواوين ملا حتويه م��ن نكهة وطعم » ويذكر 
أن العالم والطبيب الرازي الذي عاش في القرن العاشر 
للهج��رة كان أول من ذكر النب في كتاب��ه )احلاوي( وفي 
كت��اب )القانون ف��ي الطب( ألبن س��ينا الذي عاش في 
الق��رن احلادي عش��ر، يذكر النب في الئح��ة أدوية تضم 
)760 ( دواء ومن املؤكد أن النب كان ينبت بريا في احلبشة 

واليم��ن. وكان اليمني��ون أول م��ن عم��ل على حتميص 
بذور النب وطحنها. وس��جل في القرن الرابع عش��ر في 
اليمن أول استعمال غير طبي للنب. وبدأت زراعته على 
نطاق واس��ع منذ ذلك الوقت وفي القرن اخلامس عشر 
وصلت القهوة إلى تركيا ومن هناك أخذت طريقها إلى 
فينيسيا عام 1645ثم انتقلت إلى انكلترا عام 1650عن 
طريق تركي يدعى )باسكا روسي( الذي افتتح أول قهوة 
ف��ي لندن 0والقه��وة العربية حتولت إل��ى قهوة تركية 
وايطالية وبريطانية ويختل��ف متذويقيها في العالم 
العربي م��ن ناحية املزاج والكي��ف فالبعض يفضلها 
س��وداء والبعض األخر خفيفة متيل للون األصفر وأخر 
يفضلها بني��ة وأكثر املدمنني عليها من كبار الس��ن، 
وأظهرت دراسة علمية أن للقهوة فوائد صحية عديدة 
لتلي��ف الكبد وبعض أنواع الس��رطان وأمراض القلب 
والباركنسون والربو، وتلقى هذه الدراسة التي قام بها 
معهد دراس��ات النب في جامعة فاندربليت االميركية 
لتش��كل مفاجأة ملعظم الناس الذي��ن يدركون مضار 
تناول القهوة املتمثلة بالتس��بب في األرق ليال والتوتر 
نهارا أو في ارتفاع ضغط الدم وس��رعة ضربات القلب.

ويق��ول الدكتور بيت��ر مارت��ن مدير املعه��د ان معظم 
األبحاث طيلة العشرين عاما املاضية تركزت على مادة 
الكافيني التي تنش��ط اجلهاز العصب��ي املركزي والتي 
طاملا استخدمت في صناعة األدوية اخملففة لأللم واحلد 
من الش��هية املفرط��ة ومقاومة النعاس ون��زالت البرد 
والربو، ويضيف مارتن أن الدراس��ة التي قام بها املعهد 
أظهرت ان القهوة مصدر غني باملواد املضادة لألكسدة 
والتي تقلل من آثار املواد الضارة على اجلسم »الشوارد 
احل��رة« التي تضع��ف املناعة وتتس��بب ف��ي اإلصابة 
بأمراض القلب والشرايني ونشوء األورام والسرطانات. 
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م��ن  العدي��د  اقيم��ت  الس��نني  االف  من��ذ 
الصناعات احلرفية في األرياف وعلى أطراف املدن في 
محافظة البصرة, ومن عادات اجملتمع الريفي ان يؤمن 
بعضا من احتياجاته من هذه الصناعات في حياته 
اليومي��ة من جهة والتس��ويق املباش��ر ملنتجاتهم 
احلرفية لتوفير عائد اقتصادي ملعيشتهم من جهة 

اخرى.
ميك��ن تعري��ف الصناع��ات احلرفي��ة بانه��ا 
صناعات محلية يغلب عليه��ا الطابع اليدوي وهي 
ش��عبية متوارثة بني افراد االسرة متارس في البيوت 
او في اي م��كان اخر، وعادة تعتم��د هذه الصناعات 
على االمكانات الطبيعية و البشرية املتاحة لغرض 
احلص��ول عل��ى مجموع��ة م��ن الس��لع واملنتجات 
لتحقي��ق مناف��ع تكون اكب��ر قيمة م��ن االمكانات 

املستخدمة الجلها.

ان���واع الصن���اع��ات احلرفي���ة 
في قض��اء ابي اخلصيب

تختل��ف الصناعات احلرفية فيم��ا بينها من 
حيث مس��مياتها وانواعها من بلد الخر وذلك تبعا 

للخصائ��ص اجلغرافي��ة التي يتميز به��ا ذلك البلد 
او املنطق��ة من جهة و الغرض م��ن قيام الصناعات 
احلرفي��ة من جه��ة اخرى لق��د تع��ددت الصناعات 
احلرفية في قضاء ابي اخلصيب وأصبحت متثل جزءا 
أساس��يا ومهما في القطاع الصناعي في القضاء 
وخاصة اذا توفرت مقومات ه��ذه الصناعات كاملادة 

االولية والتسويق وااليدي العاملة و غيرها.
واه��م انواع الصناعات احلرفية في قضاء ابي 

اخلصيب :
1-حرفة احلدادة:

لغرض القي��ام بالعمليات الزراعية من حراثة 
االرض وس��قي احملاصي��ل وجن��ي الثم��ار والب��د من 
استعمال ادوات واالت للقيام بهذه العمليات ظهرت 
حرفة احلدادة في قضاء ابي اخلصيب منذ القدم ومن 
منتجاته��ا هي املنجل والعكفة والطبر واملس��حاة 

والكرك والكرفة واملسنون والهيب 
مصطل��ح  يطل��ق  التنكجي��ة:  2-حرف��ة 
التنكجي��ة على الذي��ن يقومون بصناع��ة التنانير 
املعدني��ة و خزانات املياه وصناع��ة املبردات ومداخن 

املطاعم واالفران . 

الصناعات الحرفية في ابي الخصيب
راشد عبد راشد الشريفي

محمد خضر العلي
كلية االداب 

  
   بصرية 
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في املاضي كان يطلق على هذه احلرفة تسمية 
الصفارين العتمادها عل��ى معدن الصفر )النحاس( 
اما في الوقت احلاضر يعتم��دون الصفائح املعدنية 

لغرض القيام بعملياتهم التصنيعية اخملتلفة 
3- صناعة االخش��اب : ترج��ع الى عهد بعيد 
ملا يتمتع به القضاء من خصائص جغرافية كجريان 
شط العرب مبحاذاة القضاء واطالل محافظة البصرة 
على اخلليج العربي لذا ظهرت هذه الصناعة لغرض 
تصنيع املراكب والس��فن التي تاخذ اسماء محلية 
معينة مثل البلم واملهيلة واللنجة واملاطور وكانت 

تصنع على يد )القالف(.
4-صناعة القوارب: هي احدى صناعات وسائل 
النق��ل املائي في القضاء اذ يلع��ب النقل املائي دورا 
مهما ف��ي عملي��ات التنقل عبر اجل��داول والقنوات 

املائية املنتشرة في القضاء .
5-ادوات الصيد: بدات هذه احلرفة في القضاء 
منذ ان مارس االنس��ان عملي��ة الصيد والبحث عن 
غذائ��ه في االنهر و اجل��داول اذ تتطلب هذه العملية 
ادوات تق��وم به��ذه العملي��ة من ش��باك وس��ليان 

والطوافات التي تصنع من كرب النخيل .
6-الندافة: متارس ع��ن طريق جتول النداف بني 
االزقة والبي��وت ويعتمد الندافون الة ) الكوس (وهي 
الة بدائية تس��تخدم ف��ي ندف القط��ن ويعتقد ان 
اصل هذه احلرفة مكتس��بة من الندافيني االيرانيني 
منذ الق��دم ويقوم النداف بتصني��ع املنادر واللحاف 

واخملاد وغيرها.
7-صناع��ة جري��د النخي��ل: م��ن الصناعات 
الفنية التي يتميز بها القضاء وتستخدم منتجاتها 
في احلياة اليومية ومن اهمها سفرة الطعام والطبق 
)الكفة( وسالت للمهمالت و شفقات للراس ومراوح 

يدوية ) مهفة (. 
8-صناعة تنور الطني: والذي يستخدم يوميا 
ف��ي انتاج اخلبز ويصنع باس��تخدام ن��وع معني من 
الطني ويض��اف لها بعض املواد البس��يطة كالرماد 

وبعض السماد احليواني. 
9-صناعات غذائية حرفي��ة: يتصف القضاء 
بوجود صناع��ات غذائية عديدة مثل حالوة نهر خوز 

والدبس وكبس التمور واخلل واخمللالت
10-صناعة ماء اللق��اح: يقصد بصناعة ماء 
اللقاح هي عملية استخالص شراب من غالف طلع 

النخيل .
تس��تخدم  اداة  الفروند:وه��ي  11-صناع��ة 
لتسلق النخيل والقيام بعمليات تشذيب النخيل. 
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لكن م��اذا يعني الطموح؟ ان��ه كما يعرفه 
اخملتصون احس��اس داخلي يجده االنسان الناجح 
لتحقيق هدف اس��مى من الهدف الذي وصل اليه 
وهذا الطموح يدفع الش��خص ال��ى البحث واجلد 
واالجته��اد لني��ل الدرج��ات العالية ف��ي مختلف 
مج��االت احلياة وكل انس��ان س��وي لدي��ه طموح 
واهداف كبيرة من مراكز مرموقة او شهادات عالية 

او جت��ارة او غيرها، والطموح ض��د اليأس واالنطواء 
واالكتف��اء باحلال��ة الراهنة الن ع��دم الطموح هو 
احس��اس داخل االنس��ان بعدم قدرته على حتقيق 
اه��داف س��امية حتت��اج ال��ى الصب��ر واالجته��اد 
والتضحية فلذلك جتد هذا الش��خص غير مبالي 
وخامل وكس��ول وغير مكترث حت��ى تصبح لديه 
غريزة احلقد واحلس��د الن��ه يرى العال��م من حوله 

كثيرة هي الطموحات وجميل هو وقت النجاح لكن الصعب 
هو من أين تكون البدايه،كيف نبدأ ؟ وماذا نفعل باملعوقات في 

طريق النجاح ؟هل بإمكاننا النجاح أم يكون اإلحباط في البدايه 
هو نهاية مشوارنا في حتقيق آمالنا،رمبا نتعثر أو نصدم أو قد نتريث 

لفترات لكن األهم أن ال نتوقف فالتوقف يعني الفشل من أول 
خطوة،رمبا نتساءل ومن اين لنا بالعزمية حتى نصل ألهدافنا،من 

تلك الوسائل التي تعني على هذا، اننا ننظر إلى غيرنا كيف جنحوا 
وحتدوا الواقع الصعب الذي مروا به وكيف حتققت أهدافهم رغم 

الصعوبات في بداية مشوارهم.

النجاح وحتقيق الطموح
وقف��ة عل��ى اطالل��ة الناجح��ني

منى احللفي

  
   النجاح 
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يتقدم وينجح وهو في وضع ال يحسد عليه.
سنقرأ اآلن في قصص جناح اآلخرين ونتأمل 

ملا مر بهم حتى نقف على الواقع وننطلق منه 
ألهدافنا  

االنس��ة فيروز)موظف��ة في رئاس��ة جامعة 
البصرة( لم متنعها وظيفتها ومسؤلياتها املنزلية 
م��ن حتقيق ه��دف تصب��ة الي��ه وهو نيل ش��هادة 
البكالوريوس بعد ان خذلته��ا الظروف في اكمال 

دراستها 
تق��ول: عل��ى الرغ��م م��ن كون��ي موظف��ة 
ويتطلب مني االلتزام بدوامي بشكل يومي وانهاء 
عمل��ي على اكمل وجه اال ان ذل��ك لم يقف حائال 
دون اكم��ال دراستي،واس��عى ال��ى حتقي��ق نتائج 
مرضية ان ش��اء اهلل ول��م يكن الداف��ع من اكمال 
دراستي هو لتحس��ني الراتب على الرغم من كون 
هذا حق مش��روع اال اني اعتبر ان طموحي اكبر مما 

انا عليه.
اما الش��اب كرار س��عدون جبر املتعني على 
نظام االج��ور اليومية في رئاس��ة جامعة البصرة 
فقد حتدث عن جتربته كيف اس��تطاع ان يوفق بني 
عمله وبني دراسته قائال:انا ال زلت طالبا في الصف 
اخلامس االدبي مبدرس��ة االح��رار املس��ائية واداوم 
بش��كل يومي من الس��اعة الثامنة صباحا وحتى 
نهاي الدوام الرس��مي ومن ثم اذهب الى املدرس��ة 
الس��اعة الثالثة عصرا« واملطلوب مني ان اشارك 
ف������ي الواجب املدرس��ي وه��ذا جهد كبير جدا« 
لكني بدعوات اهلي وزمالئي في العمل وبالتوفيق 
من اهلل س��بحانه وتعال��ى اوال« واخ��را« بان اصبر 
واحتمل واجاهد في س��بيل الوصول الى الش��هادة 
الت��ي طامل�ا حلمت به��ا وايضا« حت��ى اكون عند 

حسن ظن اجلميع.
ويش��اطرهم ف��ي قص��ص النجاح الس��يد 
قاس��م جاسم قاس��م ذلك االنس��ان املثابر الذي 
اس��تطاع ان يقهر الظ��روف الصعبة التي املت به 
اذ فقد بص��ره ولكنه لم يفقد االم��ل في احلياة اذ 
اس��تطاع ان يتغل��ب على قدره وان يكون انس��انا 
ناجحا فهو اليوم يعد واحدا من اهم املبصرين الذين 
يجيدون اس��تخدام الكومبيوتر بل يعمل وبشكل 
مس��تمر على فتح دورات لتعليم املكفوفني على 
استخدام احلاسوب ولم يتوقف طموحه عند هذا 
احلد بل اصبح اليوم طالبا في كلية االداب بقسم 

التاريخ وموظفا في دائرة بلدية البصرة.
ف�)قاسم( كسر حاجز الذهول لرؤية مكفوف 
يعمل على جهاز كومبيوتر النه استطاع ان يحقق 
رغبة فئة مهمش��ة تقليديا م��ن الناس حتاول نيل 

حقوقها االساسية في العصر االلكتروني.
واصبح ش��يئا مألوف��ا ان ميس��ك مكفوف 
بجهاز الكومبيوتر من احلجم الكبير، مع شاش��ة 
واس��عة، ويتعامل معه بس��هولة. تعبث أصابعه 
مبفاتيحه بخبرة واضح��ة، وكأنه يعزف مقطوعة 
موس��يقية. ويخيل اليك أنه��ا مقطوعة عنوانها 
العزمي��ة واإلرادة الت��ي حققت ل��ه الكثير وجعلته 
يحّلق ف��ي عالم االنترنت والكومبيوتر فيبرز بذلك 

تصميم اإلنسان على حتقيق أحالمه وأمانيه.  
وختاما ميكننا القول ان طرق حتقيق الطموح 
بسيطة جدا اهمها ان يثق االنسان بنفسه ويعمل 
على تذلي��ل الصعاب والعقب��ات التي تقف حائال 
في طريق حتقي��ق الهدف، كما ينبغي االس��تفادة 
من جت��ارب االخرين والصب��ر وتك��رار احملاولة وعدم 

االستسالم.
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الصحاف��ة مهنة تهتم بجم��ع األخب�����ار  
و التحقق في مدى مصداقيتها وترتيبها وبثها الى 
املتلقي عن طري��ق وس���ائل اإلع���الم اخملتلف���ة 

) املطبوعة واملسموعة واملرئية (
ويعود تاريخ الصحافة إل��ى البابليني حيث 
كانوا يستخدمون كاتبا لتسجيل أحداث يومهم 
املهمة ليتسنى للناس معرفتها واالطالع عليها.

واليوم تطورت الصحافة كثيرا نظرا للتطور 
احلاصل في كل مفاصل احلياة فقد تطورت وسائل 
االتصال كثيرا للتطور التكنولوجي الذي يش��هده 
العال��م اليوم وزادت نس��بة التعليم بصورة كبيرة 
في اجملتمعات مما أدى إلى زيادة نسبة وعي اجلمهور 
باألح��داث فلم يعد يهت��م مبجرد معرف��ة اخلبر أو 
احلدث بل يبحث عن تفاصيله الدقيقة و يقارن بني 

وجهات النظر اخملتلفة .
ولك��ون الصحافة م��ن العلوم اإلنس��انية 
املهمة و لكونه��ا مرتبطة ارتباطا وثيقا باألحداث 
اليومي��ة وعلى متاس كبير باإلنس��ان فقد اقتضت 

الضرورة ظه��ور أل��وان كثيرة و تصنيف��ات عديدة 
للصحف فلم تع��د الصحافة تلك الوريقات التي 
حتمل ف��ي طيها أخبارا مختلفة ب��ل أصبح اليوم 
هن��اك ما يعرف ب ) الصحافة املتخصصة ( والتي 

سنتحدث عنها بإسهاب في مواضيع الحقة 
تاريخ الصحافة و نشأتها:

يقص��د بالصح��ف تل��ك االوراق الت��ي يتم 
طباعة األحداث عليها ومن ثم يتم طباعاتها لعدد 

معني من النسخ ليتم توزيعها على اجلمهور.
ويكش��ف لنا التاري��خ إن ظه��ور الصحف 
املطبوع��ة كان  ف��ي ايطاليا ثم انكلت��را و توالت 
بعدها في املانيا ثم فرنسا وفي بداية ظهورها كانت 
تستهدف اجلمهور املقتدر اقتصاديا على اقتناءها 

من النبالء و رجال األعم���ال و السياسيني .
طبعت اول صحيفة في البندقية عام 1566 
وكانت تس��مى ) اجلازيته( وجاءت هذه التس��مية 
نس��بة الى عمل��ة معدني��ة كانت س��ائدة آنذاك 
حتمل االس��م نفس��ه تبعتها ظهور صحف أخرى 

شواطئ

ماهي الصحــافة ؟

  
   اعالمية 
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في ستراسبورغ وعدد من املدن األملانية .
وفي فرنسا ظهرت أول صحيفة حتمل اسم   
)gazette de france ( ونالحظ انها حتم���ل االس��م 
) جازيته( وضلت الصحف الى القرن التاسع عشر 
حتمل اس��م جازيته حتى في ال��دول العربية فقد 

سميت الصحف بنفس االسم.
بع��د ظهور الصحف في ال��دول األوربية أوال 
كان ال ب��د للدول العربية ان تس��ير ف��ي ذات الدرب 
فتق��وم بإص��دار عدد م��ن الصحف ففي أواس��ط 
الق��رن التاس��ع عش��ر ظه��رت أول صحيفة وهي 
الوقائ��ع املصرية تبعته��ا صحفا اخرى في مصر و 
دول عربية مختلفة.اما الدول اخلليجية فلم تعرف 
الصح��ف اال بع��د منتصف القرن العش��رين بعد 

حتررها من االستعمار.
تطور وانتشار الصحافة :

 كان لزام��ا على الصحافة ان تش��هد ذالك 
التطور السريع نظرا للقفزات التي شهدها العالم 
في مجال التطور العلمي و التكنولوجي واملعرفي 

واالقتصادي
فف��ي عصرن��ا احلال��ي زاد ع��دد املثقفني بل 
و الق��ّراء أيضا فل��م يعد التعلي��م محصورا على 
الطبق��ات الغني��ة مثلم��ا كان في س��ابق عهده 
فانتشر التعليم انتشارا واسعا في القرن العشرين 
وزادت  معرف��ة الناس كثيرا وزاد عدد القّراء وازدادت 
حالتهم االقتصادية انتعاش��ا بحيث أصبح اليوم 
مبق��دور أي مواطن ش��راء الصحيف��ة والتي يتميز 
س��عرها بأن��ه زهيد ج��دا نس��بة لباقي وس��ائل 
االتص��ال كاجملالت أو التلف��از. . فكان البد أن تتطور 

الصحافة لتتماشى مع هذا التطور اله�ائل .
حت��ى ع��ام 1980 وص��ل التوزي��ع اليوم��ي 
للصحف اكثر من 400 مليون نس��خة يوميا وظل 
هذا الع��دد في ازدياد حيث كانت النس��بة االعلى 
لعدد الصحف املوزعة للس��ويد و اليابان والواليات 
املتح��دة االمريكية و العدد االدن��ى هو في افريقيا 

حيث تدنى الى 19 نسخة لكل الف نسمة .
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التاخر الدراس��ي هو حالة تخلف 
او تاخ��ر او نق��ص ف��ي التحصيل 
الس��باب عصبي��ة او جس��مية او 
اجتماعية بحيث تنخفض نسبة 
التحصي��ل دون املس��توى الع��ادل 
املتوس��ط باكث��ر م��ن انحراف��ني 
سالبني. نرى هذا جليا في الصفوف 
الدراس��ية و بال��ذات ف��ي املرحلة 
االبتدائية فهؤالء يسببون االزعاج 
نالح��ظ  و  للمعلم��ني  املتع��اب  و 

عليهم العالمات التالية :
    يب��دو عليهم صعوب��ة التعلم 
ال����تركي�����ز  القدرة على  وعدم 
و اخلمول واحيانا تصل بهم الى ما 
يسمى بالبالدة . رمبا تكون االسرة 
اح��د االس��باب ومايصاحبها من 
عوام��ل س��لبية تدف��ع بالطالب 
ال��ى االحب��اط واالنط��واء وعن��د 
ذهاب��ه ال��ى املدرس��ة باحث��ا عن 

متنفس اخر ليبدا به حياة جديدة 
تك��ون النتيجة ظهور مش��كلة 
اخرى ته��دد حياته و مس��تقبله 
االوهي مش��كلة التاخر الدراسي  
الدراس��ي  التاخ��ر  مش��كلة  ان 
مش��كلة متع��ددة االبع��اد فتارة 
تكون مشكلة نفسية و تربوي��ة 
و تارة تكون مشكل��ة اجتماعية 
او اقتصادية او انفعالية او صحية 
ولكي جند لها احلل املناس��ب البد 
لنا من معرفة انواعها و اسبابها 

انواع التاخر الدراسي
التخلف الدراسي العام: وهو الذي 
يكون في جميع املواد الدراسي��ة 
و يرتب��ط بالغب��اء حي��ث يت��راوح 

نسبة الذكاء ما بني )71-85(.
التخلف الدراسي اخلاص : ويكون 
في مادة معينة فقط كاحلس��اب 

مثال: 

التخلف الدراس��ي الدائم : الذي 
يرتب��ط مبواق��ف معين��ة بحي��ث 
يقل حتصيل الطالب عن مستوى 
قدراته بسبب خبرات سيئة مثل 
االنتقال من مدرس��ة الى اخرى او 

موت احد افراد االسرة.
التخلف الدراس��ي احلقيقي : هو 
تخل��ف يرتب��ط بنقص مس��توى 

الذكاء والقدرات.
 : الظاه��ري  الدراس��ي  التخل��ف 
هو تخلف زائف غي��ر عادي يرجع 
الس��باب عقلي��ة وبالتال��ي ميكن 

عالجه.
بعض اسباب التاخر الدراسي :

1-ضعاف الذاكرة
2-ضع��ف الق��درة عل��ى التفكير 

االنتاجي.
3-ضعف القدرة على حل املشكالت 

التي حتتاج الى املعاني العقلية

التاخر الدراسي االسباب و العالج
د.سناء عبد الزهرة اجلمعان 

 مركز االرشاد التربوي و الرعاية النفسية

  
  تربوية 
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4-سطحيو االدراك
 : واالدراكية  العقلية  5-االس��باب 
فمن الناحية العقلية فان معظم 
املدرس��ة  فص��ول  ف��ي  الط��الب 
االبتدائية متوسطني الذكاء وعدد 
قلي��ل منهم فوق املتوس��ط وهم 

في مقدمة الفصل دائما 
: فنموهم  6-االسباب اجلس��مية 
اقل م��ن املتوس��ط ورمب��ا يكونوا 
اط��ول قام��ة واضخ��م بني��ة من 
اقرانهم في املدرسة كما يتميزون 
بارتفاع نسبة االعاقة في السمع 
والبصر عن اقرانهم. وان الضعف 
الصح��ي الع��ام وس��وء التغذية 
مقاوم��ة  ف��ي  اجلس��م  وضع��ف 
االمراض ي��ؤدي الى الفتور الذهني 

والعجز عن تركيز االنتباه.
7-االس��باب االنفعالية : غالبا ما 
يس��يطر عليهم احساس عدائي 
نح��و املدرس��ة ونح��و الزم���الء 
و املدرس��ني نتيجة الحساسهم 
بالذن��ب  ش��عورهم  او  بالنق��ص 
وهم بذلك يحب��ون االنطواء على 
انفسهم والهروب من املدرس���ة 

و اجملتمع.
ي��رى   : االجتماعي��ة  8-االس��باب 

بع��ض الدارس��ني ان التاخ��ر في 
الطبقات ذات املستوى االجتماعي 
املنخفض اعلى منه في الطبقات 
ذات املستوى االجتماعي العالي اما 
لبعض االخر فيرى ان التاخر ليس 
ل��ه عالقة باملس��توى االجتماعي  
الن��ه  الثقاف��ي  او  االقتص��ادي  او 
الطبقات باختالف  يشمل جميع 

مستوياتهم املادية.
9-االسباب اللغوية: ان الضعف في 
اي من الفنون اللغوية : االستماع 
وال��كالم والق��راءة والكتاب��ة يؤثر 
بعضه في االخر وبالتالي يؤثر في 
جميع امل��واد الدراس��ية فالطفل 
الذي لديه صعوبة في الكالم يجد 
صعوبة في تعل��م القراءة جلميع 

املواد املدرسية.
العالج:

قبل البدء بالعالج البد من التعرف 
على اسبابها جيدا :

مش��كلة  ح��ل  ميك��ن  1-كي��ف 
دراس��يا بس��بب  املتاخر  الطالب 

عوامل ترتبط بنقص الذكاء
•هن��اك اراء تربوي��ة تؤي��د انش��اء 
فصول دراسية خاصة للمتاخرين 

دراسيا.

•وهن��اك اراء تع��ارض متام��ا فكرة 
عزلهم عن بقية الطالب

•لذلك يفضل البعض ابقاءهم مع 
بقية الطالب م��ع توجيه العناية 
الكاملة لكل طالب كل حس��ب 

قدراته.
مش��كلة  ح��ل  ميك��ن  2-كي��ف 
الطالب املتاخر دراس��يا بس��بب 
عوام��ل ترتبط بنق��ص الدافعية 

لديهم:
•عملي��ة تنمي��ة الدواف��ع فعلى 
املرش��د ان يجعل��ه ي��درك ويقدم 
املكاف��أة الي تغيي��ر ايجاب��ي فور 

حدوثه.
كما عليه ان يس��تخدم اس��لوب 
ف��ي  املتعارض��ة  االدوار  لع��ب 
التعام��ل مع الطال��ب ذو الدوافع 

املنخفضة.
•التعاون مع اولياء االمور.

التعليمية  الوس��ائل  •استخدام 
وطريقة التدريس املناس��بة التي 

تساعد الطالب على الفهم. 
•التعرف على الظروف الصحي��ة 
و النفسية واالقتصادية واالسرية 

للطفل.

29



شروق الربيعي/ مشرفة تربوية

  
  تربوية 

مبدأ الثواب والعقاب في التربية     

مازال لدى البعض من معلمينا ومدرسينا عادة 
ممارس��ة األس��اليب القس��ريه وأس��اليب العقاب 
اجلس��دي واللفظي واملعنوي في العمليه التربوية 
مم��ا ينعكس س��لبا عل��ى مس��توى التعليم لدى 
التالمي��ذ وه��ذا ب��دوره ي��ؤدي الى فش��ل العملية 
التربوية بدال من جناحها وتقدمها ولهذه املشكلة 
والتي تعتبر ظاهرة خطرة على اجملتمع الن التعليم 
يعتبر الركن االساس للحياة وخصوصا في تعليم 
االطفال اللذين يعتبرون االجيال التي تبنى عليهم 
امال امة بكاملها ولهذا اضع بني ايديكم اسلوب 
م��ن االس��اليب التربوية النفس��ية التي تس��اعد 
املعل��م على اكمال رس��الته التربوي��ة في التربية 

والتعليم اال وهو اسلوب التعزيز.
مفهوم التعزيز:

ه��و س��لوك يش��جع االخري��ن عل��ى املثاب��رة 
واالجته��اد واكم��ال ما مت البدء به وم��ن ثم التطور 
والرقي وهو اسلوب فعال لتقوية السلوك املرغوب 

به .
وهناك نوعني من التعزيز:

* التعزيز االيجابي: حتفيز سلوك الشخص في 
مواصل��ة اداءه على اكمل وجه وهو وس��يلة جيدة 

للتشجيع على فعل سلوك مرغوب به 

وهذا بدوره نوعان :
- تعزي��ز لفض��ي : الثن��اء , املدي��ح , و العبارات 

اجلميلة .
- تعزي��ز  غي��ر الفظ��ي : كتعبي��رات الوج��ه 

االبتسامة واملكافئة والهدايا و التصفيق .....
عند ممارس��ة التعزيز حتتاج ال��ى ان تعرف ماهو 

الشيء الذي تعززه. 
* التعزيز السلبي : هذا االسلوب مناسب الزالة 
س��لوك خاط��ئ او غير مرغوب ب��ه وذلك عن طريق 

شيئ غير محبب لديه .
وكثي��ر من الناس اليفرق ب��ني العقاب و التعزيز 
السلبي , فالتعزيز السلبي يقوي السلوك االيجابي 
بس��بب اجتناب س��لوك خاطئ و العقاب يضعف 
السلوك االيجابي بس��ب دخول حالة سلبية الى 
السلوك الس��لبي .اي ان التعزيز السلبي يزيد من 
السلوك االيجابي و العقاب يقلل منه . ومما الشك 
فيه ان التش��جيع و التحفيز )) التعزيز االيجابي(( 
من اهم عوامل االستمرار في العمل املرغوب به ومن 
اهم مقومات االبداع و النجاح ومن جانب اخر فان 
بيان مس��اوىء العمل اخلاطئ و ايضاح عواقبهما 
للمخطئ )) التعزيز الس��لبي(( هي اخلطوة االولى 
لتصحي��ح اخلطأ, تأتي بعدها اخلطوة الثانية وهي 

العقوبة التاديبية ال العقاب االنتقامي .
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آللئ
» اين مكارم االخالق يا امة االخالق ؟! »

شواطئ

نعيش اليوم مجتمعا غريبا مليء بالتناقضات حيث اصبحنا 
في بعض االحيان نقف مدهوش��ني امام بع��ض املواقف التي يندى 
له��ا اجلبني ، غري��ب فعال هذا الزمان هل مس��خت االنس��انية من 

البعض فيه ؟ 
نرى اشخاص يلبسون لباس الدين غطاء و جل حديثهم في 
احلالل واحلرام وهذا جائز وهذا غير جائز  لكنهم نس��وا قول رس��ول 

اهلل صلى اهلل عليه واله : » إمن���ا بعث��ت المتم مك�ارم األخ�الق » 
  و  » تبس��مك في وجه أخيك صدقة« نس��وا  إن الدين هو معاملة 
ولي��س نف��اق هو زرع االبتس��امة و األم��ل في نف��وس اآلخرين ، هو 
ح��ب الطرف االخر حتى ول��و اختلفنا الن اختالفنا ش��يئا طبيعيا  
فم��ن يختل��ف معنا بالرأي يبقى أخ لنا له تفكي��ره ولنا تفكيرنا ال 
نف��رض آراءنا على األخر وال نحمل حقدا أو غال عليه هكذا علمن��ا 
الدي�����ن )) لك��م دينكم ولي دي��ن ((  فالناس صنف��ان كما ذكرهم 
االمام علي)عليه الس��الم(  )) اما اخا لك في الدين او نظيرا لك في 

اخللق((. 
نتعجب اليوم  من أش��خاصا ليس لهم حديث س��وى الدين 
ولالس��ف ح��ني االقتراب منهم جت��د اخالقهم ال مت��ت للدين بصلة 
.ألفاظا نابية ال يستخدمها من يكون الدين معلمه  والنب��ي)ص( و 

أهل بيته)عليهم السالم ( قدوته.
 نحن ال نس��تخدم الس��يئ من القول ليس ألننا ال نستطيع 
ب��ل الن  دينن��ا و أخالقنا ال تس��مح بذل��ك  فان س��محت للبعض 
فلألس��ف لم يفهموا الدين بش��كل صحيح الن الدين جاء ليتمم 
م��كارم االخالق فاين نحن من مكارم االخالق و افواهنا تنطق النابي 

من الكالم ؟
إن البعض يتس��ابقون إلى الصالة ما ان ب��دء املؤذن بالتكبير 
لكنهم م��ا ان اكملوا حتى عادوا الى الغيب��ة و النميمة و األلفاظ 
القذرة .. كيف لنا اس��تيعاب ما يجري في اجملتمع التناقضات متلئ 

املكان  .
امتنى من كل شخص ان يكون مثال و قدوة لالخرين في القول 
، نبتع��د ع��ن الغيب��ة نبتعد ع��ن النميمة  نبتعد عن س��يءاخللق 
لنتسامح ليحب بعضا بعضا لنعيش بسالم و يعيش اطفالنا في 

بيئة صحية اجتماعيا 
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ثقافية

حمسن علي ...
 النحات يقتنص اللحظات الهاربة  

ويرسلها على شكل قيمة جمالية بصرية
النحات محسن علي واحد من االسماء املهمة 
في احلياة التشكيلية بجامعة البصرة سواء من 
خالل االنتاج املتواص��ل، او من خالل تواصله مع 

الطلبة والباحثني عبر بحوثه العلمية.
ان مق��درة النح��ات محس��ن عل��ي تتج��اوز 
العادي واملأل��وف في ابتكار االش��كال والتأليف 
والتركيب ومزاوجة املواد وهذا واضح في اعماله 
الكثيرة،واملعدن مطواع بني يديه يطويه،ينشره 
ويتحك��م فيه،ويس��تخرج منه االش��كال التي 
يريدها،ميتلك مهارة في االس��لوب واستثمار مميز 
للتراث والبيئة وبس��اطة في طريقة اس��تخدام 
اخلامات،فترى ان هذا الش��يء البسيط حتول الى 

عمل جميل.
ن��ال ش��هادة املاجس��تير من قس��م الفنون 
رس��الته  بغداد،ع��ن  بجامع��ة  التش��كيلية 
املوس��ومة)اخلصائص الفنية الس��لوب النحات 
اس��ماعيل فتاح الترك(نشر العديد من البحوث 
البنية  العلمية منه��ا 
للنحت  التكويني��ة 
املعاص��ر  املص��ري 
واملفاهيم الوظيفية 
لفن النح��ت وداللة 
اجلسد في منحوتات 
محم��د  س��امي 
والتواصل 

االجتماعي في فن النحت املعاصر.
مش��رف ومناقش لعدد من رسائل املاجستير 
ومق��وم علمي لعدد من بح��وث اجملالت العلمية 
الفني��ة  املع��ارض  م��ن  بع��دد  احملكمة،ش��ارك 
منه��ا معارض جمعي��ة الفنانني التش��كيليني 
العراقيني في البصرة،ومعارض املربد التشكيلية 

السنوية.
ال يلتف��ت الى االض��واء،وال يعنيه الظهور في 
شيء،مخلص في عمله الفني،مرهف االحساس 
متواضع،خجول..التقين��اه وكان لن��ا مع��ه هذا 

احلوار:
*محس��ن عل��ي م��ا الذي دفع��ه ال��ى اختيار 

النحت؟
- ف��ي النح��ت اخللود..فهو االبق��ى دائما،وهو 
يبقى على خام��ات قابلة للدميوم��ة مثل)احلجر 
والبرون��ز( النح��ت يعني مس��لة حمورابي،بوابة 
عشتار،متثال جلجامش،ولوال هذه املنحوتات لم 

نعرف تاريخ هذه االمم.
النحت يجذب الدارس واملتذوق بل كل انسان 
النه يجمع الفلس��فات،فكل منحوتة هي عبارة 
ع��ن رأي فلس��في،او رس��الة حت��اول ايصالها،او 

فكرة،تريد لها البقاء.
الواقع،ويستش��رف  يعك��س  النح��ت  ف��ن 
املستقبل،ويعبر فيه الفنان عن نبض احلياة،وهو 
اقتناص اللحظات الهاربة،ليسجلها ثم يرسلها 
على ش��كل قيمة جمالية بصرية،وهذه القيمة 
تبعث السعادة التي ينش��دها كل انسان،لهذا 

اجد نفسي اسيرا لهذا الفن.
 *من اثرى جتربتك في النحت؟

- بصراح��ة اعتبر الفن مبثابة النهر وكل فنان 
يغرف من هذا النهر مق��دار طاقته، فأنا لم اتأثر 
بشكل مباشر بنحات بعينه،لكنني اخذت روح 
االعمال الفني��ة للكثير من الفنان��ني النحاتني 
ومنهم على س��بيل املثال جواد س��ليم ومحمد 
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غني حكمت وجيل االستاذة الذين درسوني مادة 
النحت في الكلية،وانا منفتح على كل الثقافات 
االنسانية واتابع االعمال الفنية في العالم،اال ان 
اعمالي النحتية في االخر هي مرآة لي ال تعكس 
اال صورتي،هي بصمة ال تش��به س��واي،ومع ذلك 
تبق��ى اعمالي ملك للمتلقي،يح��ق له االضافة 

والنقد والتحليل.
*اكثر موضوع جسدته في اعمالك؟

- موض��وع اعمال��ي النحتي��ة ه��و اجلس��د 
االنس��اني، ف��ي كل حاالت��ه، واكث��ر مواضيعي 
انس��انية ال تعتم��د عل��ى الزمان وامل��كان وهي 
ميزة لك��ي يكون اكث��ر انفتاح،واغل��ب اعمالي 
النحتية تكون مجرده م��ن الزي ومن دون مالمح 
ايض��ا حي��ث ال توج��د ف��ي اعمال��ي رؤوس الن 
الرأس يش��ير الى جنس بش��ري بعينه،وانا اميل 
ال��ى اس��لوب التجريد والتعبير الن��ه مينح حرية 
للنح��ات للتعبي��ر باس��تخدام التجري��د وه��و 
اسلوب شائع،وفي هذا االسلوب تظهر االجساد 
متحركة رغم س��كونها،الني اعتبر ان السكون 
جزء من احلركة،الن احلركة تعني التفكير املعمق 

وهو يرمز الى التأمل.
* ال��ى م��اذا توع��ز س��بب قل��ة النحاتني في 

البصرة؟

- قلة النحاتني ليس في البصرة فقط بل بل في 
العالم العربي والعالم واسباب العزوف معروفة 
منها،صعوب��ة هذا النوع من الف��ن النه يتطلب 
جهد جسدي كبير،وكذلك صعوبة تأمني مكان 
العمل)ال��ورش( ومس��تلزماتها الباهظة الثمن،  
فضال عن قلة الدعم املقدم من قبل املؤسسات 

احلكومية واالهلية لهذا النوع من الفن.
*ما مقدار اس��تفادة فن النحت من التقنيات 

احلديثة؟
- التقني��ات احلديث��ة اثرت في احلياة بش��كل 
كبير  وحتما سيكون لفن النحت نصيبا من هذا 
التغيير، فقد وفرت التكنولوجية احلديثة تقنيات 
وخامات ومستلزمات جديدة مكنت النحاتني من 
تنفيذ اعمالهم باس��رع وق��ت وبجهد اقل، كما 
استطاعت التكنولوجية احلديثة ادخال مؤثرات 
بصري��ة عل��ى املش��اهد،ولكن ه��ذه التقني��ات 
احلديثة لم تلغي االس��اليب القدمية الن النحات 
يجد متعة عندما يس��تخدم االدوات التقليدية 
ف��ي اجن��از اعماله النحتية ويش��عر بس��عادة ال 

يشعر بها عند استعمال الوسائل احلديثة.
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علي مشاري..
املوسيقى سفارة تربط الشعوب وتثبت الوجود

  
 ثقافية 

املوسيقى هي لغة النفوس 
لطيف��ة  نس��يمات  واألحل��ان 
ته��ز أوت��ار العواطف.هي أنامل 
رقيقة تطرق باب املشاعر وتنبه 
الذاكرة فتنش��ر ه��ذه ماطوته 
الليال��ي من ح��وادث أثرت فيها 

ماضي عبر.
ه����ذه إح�����دى أج��م��ل 
جبران  خليل  جبران  تعاريف 
للموسيقى،وإذا كان هذا القول 
عساه  فماذا  املوسيقى  عن 
نفسه؟الذي  العازف  عن  يقول 
في  السابحة  األن���واط  مللم 
حلن  في  ليجمعها  الفضاء 
يخرج من أجمل اآلالت الشرقية 

وهو)العود(.
ومن األس��ماء الواع��دة في 
س��ماء الفن علي جنم مش��اري 
الذي يعتم��د العزف املفرد على 

ال��ة العود بأس��لوب املدرس��ة 
العراقية،ولكنه يتميز ببصمته 
اخلاص��ة وملس��اته الفنية،التي 
جتعل��ه مختلف��ا ع��ن أقران��ه، 
تقني��ة الفن��ان عل��ي مش��اري 
هي تقنية عالي��ة جدا،ال تفرط 
الذي ميتزج  العراقي  بالش��جن 
جمله مبخيلته اخلصبة.يحمل 
أحاسيس مرهفة وجياشة، فما 
إن جتل��س قبالت��ه حتى يأخذك 
معه م��ن خ��الل معزوفاته إلى 
اجلمال والصفاء واحملبة النابعة 
من روح��ه النقّية وذاته الطّيبة 
فيربك دهشة السامع بعفويّته 
الصريحة الصادقة،فنان طموح 

جدا وال سقف لطموحاته.
ول��د الفن��ان علي مش��اري 
ف��ي البصرة ع��ام)1981( تتلمذ 
عل��ى يد والده فني��ا فربى عنده 
الذائق��ة الفني��ة واملوس��يقية 
درس في معهد الفنون اجلميلة 
عل��ى  األول  وتخ��رج  بالبص��رة 
دفعته ع��ام)2002( ث��م التحق 
بكلي��ة الفنون اجلميلة قس��م 
الفن��ون املوس��يقية، بعد ذلك 
حصل على شهادة املاجستير 
بدرج��ة امتياز من كلية التربية 
املوسيقية بجامعة حلوان في 
جمهوري��ة مص��ر العربي��ة عن 
املوس��ومة)اخلصائص  رسالته 
الفنية لألغنية الش��عبية في 
العراق ع��ام 2012( حيث تناول 
في بحثه أهم اخلصائص الفنية 
م��ن حل��ن وإيق��اع ف��ي األغاني 

باعتبارها  العراقية  الش��عبية 
ثروة فنية وطنية.

ب��ال��ع��دي��د من  اش���ت���رك 
امل��ه��رج��ان��ات واألم��س��ي��ات 
الثقافية مع الفنان نصير شمه 
ومنها  وخارجه  العراق  داخل 
العراقية  الثقافية  األسابيع 
في دولة الكويت وقطر وسوريا 
ولبنان ومصر وغيرها من الدول، 
هذا  معه  لنا  وك��ان  التقيناه 
جتربته  ع��ن  للحديث  احل���وار 

الفنية.
* املوس��يقى عن��د علي جنم 

مشاري فطرة ام موهبة؟
_ املوس��يقى خلقت معي 
بالفطرة،وه��ي موهب��ة إذ لكل 
إنسان ميزة ميتاز بها عن أقرانه 
ويبدع بها،وهذا الش��عور طاملا 
متلكني،فمنذ طفولتي ش��ربت 
املوس��يقى م��ن رحي��ق وال��دي 
كان  إذ  مش��اري  جن��م  الفن��ان 
عازف��ا على آلة الع��ود وهو ربان 
ولطامل��ا س��لمته املق��ود ،منذ 
ذلك احلني يراودني إحساس بأن 
كل قطع��ة موس��يقية أحلنها 
أعماقي،تنس��اب  م��ن  تنبث��ق 
كنه��ر ف��وق صخ��ور العقبات، 
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فينس��اب هادئا ورمبا يكون هذا 
بفع��ل جمل��ة اقرأه��ا أو وج��ه 
طفل في الشارع،أو برؤية لوحة 
جميلة فتتحول هذه األش��ياء 
اجلميل��ة بحزنه��ا وفرحها إلى 
اللح��ن مقطوعة  حلن ويصبح 

موسيقية.
*ملاذا اخترت آلة العود؟

_ تعتب��ر آل��ة الع��ود اآللة 
والوحي��دة  األول��ى  العربي��ة 
يرج��ع  إذ  املنش��أ  العربي��ة 
تاريخها إل��ى مدينة أور أي قبل 
كم��ا  حوالي3500س��نة)ق.م( 
تأثرت بالبيئة التي عش��ت بها 
بأس��لوبها  العود معروفة  وآلة 
األدائي الذي مي��زج بني الروحية 
والتكنيك،فهنالك ثالث مدارس 
مهم��ة للعزف على آل��ة العود 
وهي املدرسة التركية واملصرية 
والعراقية واألخيرة هي من أهم 
املدارس التي مزجت بني األنغام 
بروحي��ة  والغربي��ة  الش��رقية 
العراق��ي وخي��ر من مث��ل هذه 
املدرسة األستاذ األول الشريف 
محيي الدين حيدر الذي أسس 
أول معهد في العراق في بغداد 
ع��ام 1936مبناش��دة م��ن وزارة 
املع��ارف آن��ذاك فتخ��رج منها 
املوس��يقار جميل بشير ومنير 
وغيرهم،هذه  وغامن حداد  بشير 
دفعتن��ي  وغيره��ا  األس��باب 
الختيار آلة العود كرفيق لي في 

مشواري الفني.
*بأي فنان تأثر علي جنم؟

موس��يقية  قطع��ة  كل   -
اس��معها هي عبارة عن رصيد 
يضاف إلى جتربت��ي الفنية وقد 
تأثرت بش��كل مباش��ر بالفنان 
الدي��ن حيدر  الش��ريف محيي 
وجميل منير وأخيه بشير منير 
وصديقي وأستاذي الكبير نصير 
ش��مه وغيره��م،إذ يعتبر هؤالء 

هم أساس املوس��يقى العربية 
في مجال العود وهم قاعدة أي 
فنان ي��روم الوص��ول إلى هدفه 

الفني.
*ه����ل ه��ن��اك م��ش��اري��ع 
أفق علي  تلوح في  مستقبلية 

مشاري؟
- احلقيق��ة م��ادام الطموح 
ال يح��د بح��دود كذل��ك تكون 
ولكني  املش��اريع غير محدودة 
بالوقت احلاض��ر اطمح إلكمال 
مش��واري األك����ادمي��ي لني��ل 
ش��هادة الدكتوراه في فلسفة 
املوس��يقى م��ن كلي��ة التربية 
املوس��يقية بجامع��ة حل��وان 
ألنها تعتبر من الكليات األولى 
العربي  الوط��ن  على مس��توى 
في االختص��اص العام والدقيق 
ولدي مش��اريع كثي��رة أبصرت 
النور منها تشكيل فرقة عيون 
بصرية التابع��ة لكلية الفنون 

اجلميلة.
*ما هي أسباب عزوف اجملتمع 

العراقي عن املوسيقى؟
أه��م  م��ن  واح��د  لع��ل   _
أس��باب عزوف اجملتمع العراقي 
توال��ي  ه��و  املوس��يقى  ع��ن 
احل��روب الت��ي دم��رت اإلنس��ان 
العراق��ي قب��ل ان تدم��ر البنى 

التحتي��ة لهذا البل��د فأصبح 
الغناء واملوس��يقى تتأثر شيئا 
واحلزن،وهناك  بالشجن  فشيئا 
س��بب آخر ه��و طبيعة اجملتمع 
العش��ائري والديني الذي يحرم 
بعض الش��يء م��ن ه��ذا الفن 
اجلميل الس��امي ولعل س��بب 
التح��رمي يع��ود إل��ى إن بع��ض 
أش��باه الفنانني ه��م من خرب 
للمجتم��ع  الفني��ة  الذائق��ة 
العراقي باعتمادهم على أغاني 

هابطة وال حتمل قيمة فنية. 
أم��ا الف��ن األصي��ل واقصد 
املوس��يقى فه��ي تدخ��ل ف��ي 
جمي��ع تفاصيل احلياة اليومية 
فاملقام��ات  الديني��ة  حت��ى 
تعتمد في ق��راءة القرآن الكرمي 
داخ��ل  الديني��ة  والتراتي��ل 
الكنائ��س واألناش��يد واملدائح 
احلس��ينية  وال��ردات  النبوي��ة 
لذا فم��ن املس��تحيل أن تخلو 
هذه املس��ميات من املوسيقى 
وبش��كل ع��ام فأن احلي��اة هي 
إيقاعات موس��يقية  عبارة عن 
فحتى تركيبة جس��م اإلنسان 
دموي��ة  دورة  ع��ن  عب��ارة  ه��ي 
منتظم��ة اإليقاع فكل ش��يء 
في حياتنا هي ضربات وإيقاعات 

متساوية ال تقبل التغيير.
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ويسألونك عن اليتامى

ذكريات

  
 ثقافية 

ومواسٌم بيد الذب������ول معلق���ة عثراُت أسئل��ٍة على ف���ِم زنبق�����ة  
لترى غي����وم األمنيات محلق����ة الشمس تشرُب كل ي���وٍم دمع���هم  
عشقاً ألن اجل������وع أكبر شرنقة كانت حكاياهم ع���ذارى ل�م جُتِ����د  
أحالمهم فوق اجل�����راح مزق��زقة يتنفس�����������ون اآله لكن لم ت���زل  
كفُّ املصائد حينم�ا ارتكبوا الثقة طاروا عص���افيراً ولم تغف��ر له����م  
آبائ�����هم عشق�وه حد املشنق�ة رسم�����وا بنزفه����ُم مالمح موط�ٍن  
ملا أبْت ك������فُّ الدجى أن تعتق�ه وه����م الذين توه�����جوا صبحا ل�ُه  
لكن كفَّ حنانه كامل����������طرقة ما زال ميسح فوق رأس شق����ائه��م  
ويعيذ ضجتهم بصم����ت احملرقة وطٌن يعمده�����م ببع��ض حروب����ه  
بقيت بأرصفة املتاهة موثق�������ة وك�����أنه���م كان��وا خطيئة ليل��ٍة  
وبهم ده���اليُز النهاي����ة ُمحدقة االمس يأك��لُ  م��ا تبقى من��ه�����ُم  
فتساقطت منه الس�����نني ممزقة ك���م راودت أنثى التش��رد وقت����هم  
حلناً يحاصره األن�������ني ليخنق�ه تركت م�����واويُل البق���اء بثغره���م  
مدناً مب����������رآة الغياب محدق�ة عثروا على الضحك�ات إذ عثروا به��ا  
بنهايٍة أخ��������رى لتولَد مورق���ة عصروا اجلفاف على اخلطى فتوسلت  
سفناً حتاوُل وامل����وانُئ مغلق����ة الليل نام ولم ت���زل أجف���������انهم  

دع القلب..
ماكث في زاويا اخلوف..

وديع��اً ..خج��والً زاهداً في 
احلياة..

لن تستفيق انثاي بي
اال وتقتل طفلة كانت انا..

...

اني أهاب الذكريات
تلك الت��ي ان م��ر طيفك 

منها
اودى بها

اني أهابك
....

دعني أغني..
على لسان الغيب

عني..
واقول عنك
لست مني
لست مني

رشا القاسم

حسني االسدي
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نصوص
      وف��ي احلكايه ناديت جئت الجلس قربك اعطيتني لوح ش��كوالته ذاب في 
فم��ي وذابت ابتس��امتك في دمي وانا احدثك عن ال��ذي يقلقني صحوت امراة 

سعيدة بقلب معافى
****

لم يكن يجيد التفصيل فأتلف قماشة القلب بقصة حادة
****

احلكاية طفلة التقودها البراءة الى مدينه املالهي
 ****

-  احبك
- وانا ايضا مازلت احبك لكن شاخت احلكاية

 ****
كانت تتضرع الى اهلل في احلكاية :ياهلل هب لي ذاكرة مخرمة وحبيب صغير

****
وقفت على رصيف احلكاية تنتظر عربته التي لن متر

****
حني اطلت امرأة خيالة في احلكاية قطعت نساء سريره ايديهن

****
وف��ي احلكاي��ة علمتني مصاط��ب التف��رج ان وحدتي هي احلقيق��ة املطلقة 

وماسواها مجرد تفاصيل
 ****

اتفق رجال احلكاية على وئدها واختلفت املعاول
****

ميكنك مغادرة احلكاية متى ما اردت لكن امنحها فقط شرف االشعار
****

وثيقة
في احلكاية كان القلب هو الوثيقة لذا اليجوز فيها احلك او الشطب

 ****
وايضا في احلكاية اردت له دور الكمنجة واصر هو على الصفير

نادية الكاتب 
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 الى أصحاب املقام الرفيع والكراسي اخململية عذراً لكم ان ازعجكم سعال ابي 

املريض وأيقظكم من نومكم العميق...

عذراً فأبي من ضمن الرعية التي ال تبالي بالقضية..

عذراً فأبي من ضمن اجلموع األبيه التي خدمت الوطن بشفافية...

عذراً فمرضه ترٌف وسعاله ما هو إال دعاٌء لكم ألجل حل كل القضايا العربية..

 

إلى أصحاب املقام الرفيع واألواني الذهبية..

اع��ذروا وقاح��ة ابنت��ي واقتحامه��ا فطوركم اجلمي��ل فابنتي ال تفهم أس��رار 

القضية..

عذراً ألنها حتلم أحالماً وردية وتطلب طلبات خرافية..

عذراً ألنها تطلب معجزة أالهية في اجللوس مبدارس صحية!!!

عذراً فأني اعلم جيداً انها احالم طفلة مدللة ال تفهم فن االواني الذهبية !!!

 

إلى أصحاب املقام الرفيع واألفكار العبقرية..

عذراً الني من ضمن الرعية عذراً الني احلم احالماً بشرية

عذراً فحلمي االول ان أسير في شوارع وأرصفة مصقولة بطريقة عبقرية..

عذراً فحلمي الثاني ان ادخل مستشفيات بعيدة عن العصور احلجرية..

عذراً فحلمي الثالث ان ال ارى نزاعات طائفية 

عذراً فحلمي الرابع ان ال اسمع صيحات قومية

عذراً فحلمي اخلامس ان ال ارى تصنيفات عرقية

عذراً فحلمي االكبر ان نعيش في هذا الوطن سواسية

عذرا وعذرا الني بدأت احلم ومازلت احلم بوطن اعيش فيه بصفتي البشرية

أصحاب املقام الرفيع واألحاديث الشفافية عذراً حلماقاتي االزلية فأنا مازلت ال 

افهم ما معنى الش��فافية والقضايا املصيرية ومازلت ال اتقن فن اجللوس على 

الكراسي اخململية.

 

                          فعذرا لكم..

... عهد سهيلعذراً

  
ثقافية  
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رواية مالئك��ة وش��ياطني)Angels & Demons( هي 
ثان��ي روايات املؤلف األمريك��ي دان براون في عام 2000، 
وأثارت ضجة إش��كالية كغيرها من رواي��ات دان براون 

التي تتجلى فيها نظرية املؤامرة.
تتحدث ه��ذه الرواية عن العداء ب��ني العلم والدين 
ممثل��ني مبرك��ز س��رن لألبح��اث والفاتيكان. وع��ن تآمر 
املؤسس��ة الدينية عبر التاريخ. تُرجم��ت هذه الرواية 
إل��ى العربي��ة كغيرها م��ن روايات دان ب��راون بعد جناح 

روايته شيفرة دا فينشي.
ملخص الرواية

هذه الرواية هي مغامرة البروفيسور روبرت النغدون 
- بطل رواية شفرة دا فينشي - األولى، والتي قادته إلى 
متاه��ات وأقبية الفاتيكان بحثاً ع��ن حقيقة تنظيم 
سري قدمي يُعتقد أنه نش��أ ملعاداة الكنيسة ويُسمى 
(املتن��ورون )حي��ث يعتق��د أن مجموع��ة املس��تنيرين 
انبعثت م��ن التراب لتنتقم من الكنيس��ة عبر تدمير 

الفاتيكان.
تبدأ الرواية مبقتل عالم يدعى ليوناردو فيترا ووشم 
شعار املستنيرين على صدره، ثم تتوالى األحداث ليلة 
اختي��ار البابا اجلديد، فيعم الذع��ر العالم إثر عمليات 
القت��ل املروع��ة للكرادل��ة األربعة املرش��حني ملنصب 
الباب��ا، ونقش أحد رموز العناصر األربعة على صدر كل 

منهم، وصوالً إلى ماسة املستنيرين الكاملة.
الكاتب :

)دان براون )Dan Brown( ) مواليد  22 يونيو 1964 في 
ايكسيتير،نيوهامش��ير، الواليات املتحدة األمريكية(. 
مؤلف أمريكي لقصص اخليال واإلثارة املمزوجة بطابع 
علمي وفلس��في حديث بأس��لوب مش��وق مكنه من 
حتقيق أفض��ل مبيع��ات، رواياته حقق��ت رواجا كبيرا 
بني األجيال الش��ابة في أمريكا وأوروب��ا خاصة روايته 
األخيرة ش��يفرة دا فينش��ي The Da Vinci Code التي 

نشرت عام 2003، ومت تصويرها كفيلم سينمائي.
مقطع من الرواية 

اش��تم العالم الفيزيائي ليوناردو فيترا رائحة حلم 
بش��ري يحترق، فأدرك أنها رائحته هو. رفع رأسه وراح 
يحدق بخوف إلى الطيف الذي يلوح فوقه في الظالم: 
»ماذا تريد!«. فأجابه هذا األخير بصوت خشن: »كلمة 
الس��ر«. »ولكني... أنا ال-«. ضغط الدخيل على اجلسم 
األبيض والس��اخن الذي يحمله بيده، غارزاً إياه عميقاً 

ف��ي جس��م فيترا ال��ذي بات يس��مع هس��يس جلده 
املشوي، فراح يصرخ بألم: »ليس هناك أي كلمة سّر!« 
ودخل ب��دوار وكاد يغم��ى عليه. أخ��ذ الطيف يحملق 
فيه غاضباً، ثم قال: »هذا ما كنت أخشاه«. كان فيترا 
محاوالً التماسك قدر املستطاع في ظالم يلف املكان، 
كان عزاؤه الوحيد في حؤوله دون الس��ماح للمتهجم 
عليه هذا بأن يحص��ل على ما هو آت من أجله. ولكن، 
بع��د مرور فت��رة وجيزة، س��حب الطيف ش��فرة حادة 

وقربه��ا من وج��ه فيترا 
بتأن وفن  فراحت حت��وم 
فيت��را  توس��ل  حول��ه. 
صارخ��اً: »بربك!«، إال أن 
ولألسف  كان  الس��يف 
الع��ذل. يتم  قد س��بق 
استدعاء روبرت النغدون، 
ش��هير  بروفس��ور  وهو 
م��ن جامع��ة  متخ��رج 
مج��ال  ف��ي  هارف��ارد 
الرموز وحتليلها،  دراسة 
إلى أحد مراكز األبحاث 
به��دف  السويس��رية 
تفس��ير رمز سري كان 
ق��د س��فع عل��ى صدر 
الذي  الفيزيائيني  أح��د 
وقع ضحية جرمية قتل 
ولكن  ومروعة.  شنيعة 
م��ا س��وف يكتش��فه 
هذا اخلبي��ر أمر ال ميكن 
للعقل تصوره: ثأر قدمي 
الكنيس��ة  ضد  ومميت 
الكاثوليكي��ة من قبل 

منظمة خفية وقدمية تعرف بالطبقة املستنيرة. وفي 
محاولة يائس��ة إلنق��اذ الفاتيكان م��ن قنبلة موقوتة 
مدم��رة، ينضم النغ��دون إلى قوات روم��ا ومعه العاملة 
الفاتنة والغامضة فيتوريا فيترا. ومعاً سوف ينطلقان 
في مطاردة مسعورة ومحفوفة باخملاطر عبر السراديب 
واملقابر التحت أرضي��ة اخلطيرة والكاتدرائيات املقفرة 
وأكث��ر الس��راديب س��رية عل��ى وج��ه األرض ... مخبأ 

الطبقة املستنيرة...

الرواية الشهرية  مالئكة وشياطني  
)Angels & Demons( ف

فو
ر

39



ميك��ن تعري��ف الش��عر الش��عبي بأن��ه وس��يلة 
يس��تخدمها البع��ض للتعبير عن الوج��دان اجلمعي 
للش��عب أو هو وس��يلة لعكس الوجدان الذاتي ألكبر 
ش��ريحة من اجملتمع،بل هو بيان لروحه وترجمة حلياته 
وأف��كاره وآماله وأحالمه كما ي��رى الدكتور عبد احلميد 

يونس.
من هنا فأن دراس��ة األدب الش��عبي متكن الباحثني 
التعرف على س��ايكولوجية اجملتم��ع وما يتمتع به من 
مميزات نفسية وموروثات اجتماعية كما ميكن التعرف 
على أهم القيم التي يتمسك بها اجملتمع كقيمة الكرم 
والصدق والشجاعة كل هذا ميكن مالحظته من خالل 
األدب الش��عبي وخصوصا الشعر ألنه املرآة العاكسة 
ملش��اعر وقيم اجملتمعات، النه يخل��ق قوالب انفعاليه 

وسلوكيه تعني اجملتمع على االحتفاظ بتماسكه.
لذا فأن األديب اجليد ال ينس��لخ عن بيئته ومحيطه 
الش��عبي م��ا دام يس��عى الن يك��ون صوت��ا يدعو إلى 
ترسيخ قيم اجملتمع العليا، ولعل الشعر الشعبي اقرب 
للذاكرة اجلمعية من الفنون األدبية األخرى ألنه يختزل 
احلكاي��ات والقصص الش��عبية وهو وس��يلة س��هلة 

لإلفهام وإيصال رسالته إلى اآلخر.
 وقد ب��رزت أس��ماء المعة ف��ي العراق خل��دت عبر 
منتجها الشعبي ابلغ مستوى للعطاء اإلنساني الذي 
جتاوز فيه ح��دود اخلصوصية احمللية إلى فضاء الكونية 
أو العاملية ومنهم على س��بيل املثال ال احلصر الشاعر 
الكبي��ر مظف��ر الن��واب وعريان س��يد خل��ف وكاظم 

إسماعيل كاطع وعبد احلسني أحللفي.
ومن بني األس��ماء التي س��جلت حضورا فاعال في 
حركة الشعر الشعبي العراقي الشاعرة)إميان اخليون( 
وهي كغيرها من النساء الالتي لم يسمح لهن اجملتمع 
ألذكوري أن تخوض في ميادين يعتبرها الرجل حكرا له 
ومنها الشعر الشعبي.والن الشاعر ال يقاس بعمره بل 
بتجربته الشعرية لذا فقد اخترنا )إميان اخليون( كشاعره 
جنوبية من اس��رة شعرية اذ تقول في احدى قصائدها 
تصف عالقتها بوالدها املرحوم الشاعر جاسم اخليون 
قائلة:)انه اربات الش��عر وتلذذت بيه /يجري وي احلليب 
اجلنت ارضعه/يسكت باللهو اجلاهل اذا جاع/وانه اغفه 

فضاءات الـبوح          وتـعرية الذات..
اميان اخليــــــــــون أمنوذجاًً

 عماد كامل 

ليش اجيت باليه انته
وانه ناطرتك عمر؟

مادريت
ابحيره روحي 
وعينك اسرار 

اخلضر..
كلبي قارب نخبيته
ماحميته من اخلطر
ياكنز صفنة يتيمه

وشوكي جاهل خاف يكبر
يفنت اهله .

حيل كافر ..حيل مجرم
وامه مطلوبة 

نذر
كلي احبج

يطمئن كلبي واصدك..
)ارني حلمك جهرا(

ظمني كي 
انتصر

ومن اهيم ابنظره منك
اسمحلي ماريد اعتذر

هيج انه مفصله جنوني 
عله كيفي ..

...
وزاعليتك .كيد نسوه .

حتى افجر بيك شالل الهمس
انثرت شعري انزعت حزني

طشر حساسك مثل بطلة شريجه...
اتريد يوصله السره بليلة عرس

يادليل اليوم واسباب االمس
نظرت العاشك ابشاره

جن عالمة شرف مظلومه وتهمها
عناد نسوان االخو

وجن وحم باكر طلع 
جذبة سحر

امليلي بشفاف الغزل
طاسة غريب

الكاس مايروي العطش
اهلل باالحسان وصه

وبت سبيل الروح تاهت
من شبج طيفك خصرها

قارنت بني االريكه
وبني بسمار النعش

ارني حلمك جهرا...

اميان الوائلي

  
شعبية 
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بشعر ابوي اجلنت اسمعه(
وله��ا جترب��ة غنية ف��ي مجال الش��عر الش��عبي 
وس��نحاول قراءة إحدى قصائدها لس��بر أغوارها وهي 

قصيدة)ردت أودعك(  
ردت أودعك

الى الشهيد رعد عاشور االسدي..زوجا وحلما
ردت أودعك حرت شكتب بالوداع 

حايره وعيني امتلت بدموعي
أنت من ترحل وداعك ما يهون

نار أحس مشتعلة جوه ضلوعي
يا صحيب املاكو مثلك بالوفاء

جن سنه فراكك يصير أسبوعي
الروح هاجت من كرب وكت الرحيل 

وبيش يحبيب اسكن روعي 
ردت اكتبلك شعر شت الكالم
والقوافي اليوم رفضت طوعي

اخذ من عندي إلك حب واحترام
واعتذرلك لو عجز موضوعي

وهذه القصيدة ي��دور محورها الرئيس حول)الفراق( 
ف��راق اآلخر وما يترتب على هذا الفراق من الم وش��قاء 
وكي��ف يفن��ى العاش��ق ف��ي املعش��وق ويدف��ن ف��ي 
قلبه،فتقدم صورة تطفح بدفء املشاعر املشتبكة مع 
رحي��ل احلبيب وخصوصا اذا كان ه��ذا االخر هو)الزوج( 
كما هو عند ش��اعرتنا الذي نس��تدل علي��ه من اهداء 

قصيدتها.
إن احلن��ني للمعش��وق ارتب��ط عند ألش��اعره بهذا 
الدفء الذي كانت تستشعره بوجوده،إنها ترسم صورة 
ملش��اعرها في حلظة الفراق)ردت أودعك حرت شكتب 
بالوداع/حاي��ره وعيني امتل��ت بدموعي/انت من ترحل 

وداعك ما يهون/نار أحس مشتعلة جوه ضلوعي( 
تصور الشاعرة في هذا املقطع ذاتها املنقسمة من 
فرط احليرة والضياع لرحي��ل احلبيب،وكأنها أرادت من 
القارئ ان يش��عر بحجم األسى الذي يسببه الم فقد 
احلنان للمرأة، فهي تشكو لوعة الفراق سواء أكان فراق 

املوت ام فراق الهجر واجلحود.
في قصيدة)ردت اودعك( يغلب التغني باآلخر، وذلك 
لي��س نقيصة بقدر م��ا هي ميزة يش��ترك فيها الذكر 

واألنثى على حد س��واء فكما يصف الش��اعر حبيبته 
ويناجيها ويتودد إليها كذلك تفعل املرأة،فهي ترس��م 
اآلخ��ر على ش��كل حلم يس��ع الطبيعة فهو نش��وة 
الوجود وكأن أنوثة امل��رأة ال تكتمل اال بهذا اآلخر، فهو 
بوصلتها ومدها الذي يلهمها وكونها األزلي فتس��بغ 
علي��ه صفة الوفاء)يا صحيب املاكو مثلك بالوفاء/جن 
س��نه فراكك يصير اس��بوعي/الروح هاج��ت من كرب 

وكت الرحيل/وبيش يحبيب اسكن روعي(
املرأة عندما تكتب شعرا يخاطب االخر فأنها تقوم 
بتعرية الذات، وفضح أس��رارها ام��ام القارئ، انها ذلك 
الكائن العجيب الذي ال تنقطع أسراره، وكأنها تتجدد 
بتجدد االيام،انك تس��مع لها وكأنك تس��مع حديثها 
الول مرة، س��واء تغزلت او اشتكت الن حديثها مبطن 
باس��رار، وهذا النوع من الش��عر النس��وي الذي يدخل 
في باب البوح يعيد هيمنة الذات في النص الش��عري 
ويضع��ه في منزلة الس��يرة الذاتي��ة او ادب اليوميات، 
فالشاعرة حينما تكتب قصيدة السيرة فأنها تسعى 
وراء حقيق��ة ال ميك��ن إدراكه��ا م��ن خالل الن��ص وإمنا 
يس��تعان عليها مبا ينث��ال م��ن رؤى وهواجس تتخلل 

القول الشعري وتترع ساحته بالصور.
فإميان اخليون بهذه النظرة الكئيبة وبهذه التقريرية 
تلجأ للكش��ف عن س��أمها وحزنها كامتداد طبيعي 
لص��وت األنثى املقهور في مجتمع ما زال ميش��ي على 
جثث أبناءه،فهي جتعل من قصيدتها انعكاسا لروحها 
وذكرياته��ا وس��ط تراجيدي��ة متفاقمه تخت��زن االالم 
العميق��ة كهاجس تعويضي لفت��رة معينة مع االخر 
قبل رحيله،وم��ن الواضح ان الش��اعرة تعاني الوحدة 
واالنكس��ار)الروح هاجت من كرب وكت الرحيل( النها 

تدرك ان ما بعد الرحيل ال يبقى سوى اثار احلبيب.
فقصي��دة)ردت اودع��ك( خطاب حميم��ي يعكس 
الم الفراق وهو س��مة ب��ارزة في قصائد)امي��ان اخليون( 
املشغولة بعناية وبتركيز من موهبة كبيرة استطاعت 
ان تش��ق طريقها باقتدار على دروب اإلبداع الش��عري 

الشعبي النسوي بكل ثقة وبكل إصرار.

فضاءات الـبوح          وتـعرية الذات..
اميان اخليــــــــــون أمنوذجاًً
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  االس��ماء التى اشتهرت بها 
روكسانا

زوج��ة  روكس��انا  اش��تهرت 
الس��لطان س��ليمان بالكثير من 
االس��ماء وااللقاب فف��ى املصادر 
بالس��لطانة  تذك��ر  العثماني��ة 
خرم وهذا االسم معناه بالتركية 
الضاحكة، أو الباس��مة و أوروبياً، 
تعرف ُخرَّم باس��م ” روكس��ولينا 
“، إضاف��ة إلى التنويع��ات عليه: 
روكس��النا  روكسوالنا  روكسلني 
روّس��ا روزي��كا . وتطل��ق األدبيات 
األوكرانية الالحقة على ُخرَّم اسم 
” أناستاسيا / ناستيا  ويرد اسمها 
ف��ي املروي��ات البولندي��ة -حي��ث 
كان��ت أوكرانيا جزء م��ن اململكة 
ألكس��اندرا  اس��م  البولندي��ة- 
ليسوفسكا  أما بالعربية فتعرف 
باس��م كرمية. واش��تهرت مؤخرا 
عند العرب بأس��م هيام او هويام 
كما كان اس��مها فى املسلس��ل 
الترك��ى ح��رمي الس��لطان ويذكر 
البعض انها اعطيت اس��م حورمي 

بعد دخولها القصر السلطانى.

 اصل روكسالنا
بل��دة  ف��ي  روكس��النا  ول��دت 
اسمها روهاتني شرق اوكرانيا وكان 
والده��ا راهب أوكران��ى اختطفت 

م��ن تتار الق��رم أثن��اء هجماتهم 
املعت��ادة في الق��رم وبيعت الحقاً 
أو أهدي��ت إلى القص��ر العثماني. 
النمساوى  الديبلوماس��ي  وكتب 
هانز ديرنشاوم الذى امضي بعض 
الوقت فى اسطنبول عام 1555فى 
مذكراته فيقول ان  س��ليمان وقع 
فى حب تلك الفتاه اجملهولة والتى 
يغلب الظن انها من اصل روس��ي 
فأعتقه��ا وتزوجه��ا وس��مح لها 
باالنتقال للعي��ش معه فى نفس 

القصر.

ديانه روكسالنا
اختل��ف املؤرخني ح��ول ديانة 
انها  يذك��ر  فالبعض  روكس��النة 
كانت مس��يحية وان والدها كان 
قس أرثوذكس��ي أوكران��ي وهناك 
مؤرخون آخرون يذكروا انها يهودية 
االصل ولك��ن دون إس��ناد رابطني 
مس��لكها في القصر السلطاني 
بذل��ك. على اى حال فقد اعتنقت 
االسالم بعد زواجها من السلطان 

سليمان 

زواجها من السلطان سليمان
استقط�����بت  ما  سرع���ان 
سيدها  اه��ت��م��ام  روك��س��الن��ا 
السلطان سليمان القانوني ، الذي 
التاريخية  املصادر  معظم  تتفق 
على تأثيره�����ا األسطوري عليه 
ويق���ول الديبلوماسي النمساوى 
كان  روكسالنا  ع����ن  ديرنشاوم 

دفعة  لدرجة  عظيما  نفوذها 
رمبا  بأنها  التكهن  الى  البعض 
السلطان  علي  سيطرت  تكون 
سليمان بفعل السحر وان جميع 
دون  من  مجابة  كانت  طلباتها 
شرط او قيد وكانت هى من طلبت 
من  االمبراطورى  احلرمي  مقر  نقل 
كابي  توب  قصر  الى  بازيد  قصر 
لتكون على مقربة من السلطان 
سليمان .لكن من املهم ان نعرف 
غايتها  حققت  روكسالنا  ان 
واهدافها بفضل الذكاء والطموح 

واحلب.

اوالد روكسالنا
خمس��ه  روكس��النا  اجنب��ت 
اطف��ال ه��م ش��هرازادة محم��د 
وابنته��ا الوحيدة ميرميا  وس��ليم 
الذى تولى احلكم فيما بعد وعرف 
بسليم الثانى  و بايزيد  و عبد اهلل  
واجنبت ع��ام 1531م صبي اخر هو 

جهاجنير او جهانكير.

روكسالنا وابراهيم
بعد ع��ودة ابراهيم باش��ا من 
حمل��ة العراق��ني امر الس��لطان 
بخنق��ة  القانون��ى  س��ليمان 
بغرفة نومة بقص��ر الباب العالى 
واختلف املؤرخون فى س��بب ذلك 
ووفق��اً للروايات، فإن الس��لطانة 
روكس��النا س��عت لتقويض ثقة 
بإبراهي��م  س��ليمان  الس��لطان 
باشا، خاصة بسبب دعم ابراهيم 

روكسولينا زوجة سليمان
السلطانه هويام املرأه التى نكست رأس 

اعظم امبراطورية عرفها التاريخ احلديث

شواطئ

  
  تارخيية 

     روكسالن
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باش��ا من��ذ البداية لول��ي العهد 
مصطفى ابن السلطان سليمان 
األكبر م��ن زوجته األولى ماه دوران 
وال��ذي قضى هو اآلخر إعداماً عام 
1553، ليصي��ر الت��اج العثماني ، 
في نهاية املطاف، إلى س��ليم ابن 

روكسالنة .
روكسالنا ورستم باشا

روكس��النابصنع  قام��ت  لقد 
ه��ذا  ب��اش  رس��تم  ش��خصية 
اللقيط الكرواتى الذى تدرج اداريا 
فى الدولة حتى وصل ملنصب وزير 
احل��رب عند الس��لطان س��ليمان 
طبع��ا مبس��اعدة روكس��النا ولم 
تكتفى روكسالنا بذلك بل اقنعت 
الس��لطان س��ليمان ب��ان يزوجه 
ابنته��ا الوحي��دة وبالفع��ل وافق 
السلطان سليمان الن العثمانيني 
لم يكونو يهتموا كثيرا بالنسب 
بق��د م��ا يهتم��ون بإخ��الص املرء 
للدول��ة العثمانية وبعد ذلك عني 
رستم باش��ا كصدر اعظم ايضا 
مبساعده روكسالنا التى استغلت 
موت الصدر االعظم ياس��ر باشا 

لتعني رستم باشا مكانه.

ابن  روكسالنا وقتل مصطفى 
السلطان سليمان

 تُتهم ُخرَّم بدورها في حتريض 
الس��لطان على ابن��ه وولي عهده 
مصطفى وس��اعدها في ذلك زوج 
ابنتها الصدر األعظم رستم باشا 
الذي انتهز فرصة قيادة مصطفى 
إلح��دى احلمالت العس��كرية إلى 

بالد فارس، إذ كاتب رس��تم باش��ا 
السلطان يخبره أن ابنه، مبساعدة 
من العس��كر املعجبني به، ينوي 
االنقالب عليه. عام 1553، س��افر 
الس��لطان إلى فارس، واس��تدعى 
ابن��ه إل��ى خيمت��ه، ليت��م خنقه 
ف��ور دخول��ه بخي��ط م��ن احلري��ر 
بواس��طة خمس��ة م��ن اجلالدين 
الص��م البكم، الذي��ن كان يعهد 
املكان��ة  ذوي  بش��نق  ألمثاله��م 
الرفيع��ة- وبخاص��ًة ابناء االس��ر 
احلاكمة وفقاً للتقاليد العثمانية 
في إع��دام الش��خصيات املهمة. 
ويقال ان س��ليمان القانوني قتل 
ابنة مصطف��ى بفتوي مزيفة من 
شيخ االس��الم أبي سعود فيقال 
ان الس��لطان ارس��ل رس��الة الى 
املفتى يقول فيه��ا غاب تاجر ثري 
عن العاصم��ة، وعهد ال��ي عبده 
االش��راف علي أعمال��ه، ولم يكد 
التاجر يس��افر حتي سعي العبد 
لسرقة اموال سيده، وتدمير جتارته 
وتآمر علي حياة زوجته وأوالده، فما 
هي العقوبة التي يستحقها هذا 
العبد؟  فأجاب شيخ االسالم، أنه 
يستحق االعدام، فأعدم السلطان 
س��ليمان ولده عندم��ا دخل علي 
ابي��ه ف��ي خيمته فأنق��ض عليه 
ثالثة م��ن اجلالدي��ن وقتل��وه امام 

السلطان.

وفاة روكسالنا 
الس��لطانة  مأس��اة  ب��دأت 
باملوت املفاج��ئ ألبنيها  روكس��النا 
محمد و جهاجني��ر ويقال انها ابقت 
باق��ى حياته��ا معتل��ة الصحة فى 
ش��بة عزل��ة وف��ى م��رض وام��ا عن 
موتها املفاجئ فتذكر بعض املصادر 
التاريخي��ة انه��ا مات��ت مس��مومة 
بيد احد الوصيف��ات التى يقال انها 
كان��ت على عالق��ة بإبراهيم باش��ا 
والت��ى قام��ت بوضع الس��م لهيام 
قت��ل  عل��ى  لتحريضه��ا  انتقام��ا 
ابراهيم باش��ا  وتوفي��ت ُخرَّم في 15 
أبريل 1558، ودفنت في ضريح مقبب 
يتبع للمسجد السليماني، وقد دفن 

زوجها السلطان الحقاً قريباً منها

روكسالنا والفنانيني
تله��م ُخرَّم الفنان��ني، وتعود بني 
فت��رة وأخرى إل��ى الواجهة من خالل 
عمل فني، رواية أو لوحة أو موسيقى، 
تس��تعيد قصة احلب الت��ي ربطتها 
فظه��رت  العثمان��ي  بالس��لطان 
روكسالنة فى لوحة للفنان جاكوبو 
تينتوريتو وهى ترتدى قفطانا حريريا 
بأكمام طويلة وياقة عنق مثنية الى 
اخللف اما الفنان مليشيور لوريكس 
فأحب ان يظهرها فى لوحته كامرأة 
جميل��ة ممتلئ��ة قليال وحتم��ل زهرة 
فى اح��دى يديها وتض��ع اقراطا من 
اللؤل��ؤ ف��ى اذنيها وتضفر ش��عرها 
وهناك لوحا اخرى لروكسالنة ) ُخرَّم 
( والسلطان سليمان كما تخيلهما 
األملان��ي أنتون هاي��كل 1780 ويضم 
متح��ف ط��وب كاب��ي لوح��ة اخرى 
فى  روكس��النةتظهرها  للسلطانة 
ش��كل امرأة ذات وجه صغير نحيل 
وعين��ني س��وداوين واس��عتني وثغر 
صغير وترتدى هوت��وز )نوع من الرداء 
( مرص��ع بالاللئ واالحج��ار الكرمية 
هاللي��ة  اذن  اق��راط  ال��ى  اضاف��ة 
واللوح��ة ف��ى مجمله��ا  الش��كل 
تظهر امرأة تشع اجلمال وتظهر قوة 

الشخصية.

روكسالن / سليمان باشا

السلطانة االم ناهد دوران

االميرة ايزابيل فرتونا السلطانة خديجة
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الدموع .. سالح للمرأة...أم عالجا لها ؟

م��ن من��ا ال تنتاب��ه ح��االت البكاء ب��ني احلني 
واألخ��ر و يذرف الكثي��ر من الدم��وع .. فالبكاء تعبير 
ألحاس��يس مختلفة ومتناقضة فان تأملنا بكينا وان 
فرحنا بكينا وان خفنا بكينا فهل لهذه الدموع تلك 
األهمية الكبيرة حي��ث جعلها اهلل تعبيرا لكل تلك 

املشاعر؟!
 أسفرت التجارب التي قام بها عدد من العلماء 
ع��ن ظهور عل��م جديد وه��و )) علم الدم��وع ((حيث 
انعقد أول مؤمتر طبي في الواليات املتحدة األمريكية 
عام 1985 حتت ش��عار )) ابك تع��ش أكثر (( دعا املؤمتر 
خاللها إلى أن يصب��ح حتليل الدموع حتليال عاديا في 
اخملتب��رات كتحليل الدم مثال ألنه يكش��ف للطبيب 
الكثي��ر ع��ن حالة املري��ض الصحية و أك��دوا كذلك 
إن أفض��ل طريق��ة للتخلص م��ن امل��واد الكيمياوية 
املصاحبة للتوتر و القلق و الضغط املصاحبة للحزن 

هو الدموع 

البكاء فعل طبيعي
وخ��الل حديثنا ع��ن الب��كاء و الدم��وع غالبا 
م��ا نتذكر امل��راة كونها صاحبة الرقم القياس��ي في 
قدرتها على البكاء! حيث يقال ان املراة كثيرة البكاء 

وان الرج��ل على العكس متاما يج��ب ان ال يبكي فان 
بك��ى في صغ��ره نهرت��ه والدته واتهمت��ه بانه طفل 
حتى و ان كان بكاءه ملرض او الم يصعب على الطفل 
حتمل��ه واكث��ر ما يق��ال للطفل ان عل��ى الرجال ان ال 
تبكي )) كالبنات(( وكان الرجال محرم عليهم التعبير 
عن احساس��هم وش��عورهم باحل��زن و الضغط  مع 
ان الب��كاء هو امر طبيعي و تعبيرا صادقا للمش��اعر 
االنس��انية اخملتلفة وال نحتاج ان نفرق فيها بني املراة 
و الرجل فلكل منهما مش��اكل و لكل منهما حلظة 
يرى العالم فيها صغيرا جدا فال يجد من يخفف عنه 

حزنه س��وى تلك القطرات التي تتساقط من عينيه 
محملة بالكثير من االلم واحلزن واحلسرة ورمبا الفرح 

احياناّ !

حقيقة دموع التماسيح
تبقى املعتقدات على م��ر العصور ثابتة حتى 
وان كان��ت خاطئ��ة فف��ي معتقداتنا ان امل��راة كثيرة 
الدم��وع وان دموعه��ا ف��ي كثير م��ن االحي�ان ه��ي 
))دموع التماس��يح ((اش��ارة الى كونها دموع كاذبة 
و غي��ر صادقة و مزيفة، لكن علين��ا ان نعلم ان ليس 
للتماس��يح دموع ب��ل انها ال تبك��ي و كل ما هنالك 
انها و بسبب حتفزها لالنقضاض على فريستها فان 
هرمون االدرينالني يرتفع لديها مما يس��بب في تعرقها 
بش��كل كبي��ر وحي��ث ان التماس��يح ال متل��ك غدد 
تعرق بس��بب س��مك جلدها لذا فان كل العرق الذي 
يفرزه جس��مها يخرج م��ن عينيها ل��ذا فإننا جند ان 
التماس��يح خصوصا عندما تأكل تفرز كمية كبيرة 

من الدمع والعرق .

كثرة بكاء النساء له اسباب
تق��ول )س،ل( موظف��ة،  اش��عر براح��ة كبيرة 
حني ابكي ،اشعر ان همومي تنجلي و يبقى لدي امل 

باحلياة من جديد ، ابكي العيد التوازن الى حياتي !!
اما )م،ت( موظف��ة ، تقول عندما كنت صغيرة 
كن��ت ابكي كثي��را لكن اليوم اعتقد ان املش��اكل ال 
ميك��ن حلها بالبكاء ابدا و اس��تهجنت ) ع،س( بكاء 
النساء قائلة انا ال ابكي ابدا و اعتبر ان البكاء ضعف 
، ان ش��عرت بقليل من احلزن او الهم احاول ان اشغل 

وقتي لكي ال افكر بهمومي .
س��ال طفل يوما والدته ملاذا تبكني ؟! فاجابته 
:النن��ي امراة لم يفهم الطفل اجلواب فذهب و س��ال 
والده ملاذا تبك��ي امي كثيرا قال الوالد: كل النس��اء 

دراسة : الرجال أكثر عرضة ألمراض القلب لعدم بكائهم !

  
اجتماعية 

رغد سهيل

44



يبكني بال سبب!!
ل��م يبقى اال اجل��د فذهب اليه الطف��ل و اعاد 

سؤاله ملاذا تبكي النساء بسهولة؟ فاجابه :
حني خلق اهلل املراة جعل لها ما مييزها و جعل 
له��ا قوة كافي��ة تتحمل بها اعباء احلم��ل و الوالدة و 
تربي��ة االبناء ومنحه��ا الصالبة لتس��تمر في احلياة 
حيث يستس��لم اجلميع وتهتم باالطفال حتى حني 
مرضها و تعبها دون شكوى و منحها اهلل االحساس 
القوي الذي يدفعها حملبة اوالدها في كل الظروف حتى 
عندما يعاملونها بقس��وة واعطاه��ا القوة لتتحمل 
اعباء زوجها و كذلك فانه اعطاها القدرة على البكاء 
استثناها بذلك حتى تبكي عندما حتتاج لذلك فهل 
راي��ت يا بني جم��ال املراة في عينيها .فاملراة ليس��ت 
س��ريعة البكاء ب��ل النها حتتاج ال��ى الراحة فتبكي 
حتت��اج ال��ى ان تزي��ل الهم��وم والتعب ع��ن كتفيها 
فتبك��ي فهي بحاجة الى ما يخف��ف عنها فال جتده 
س��وى في ذرف تل��ك الدم��وع.  فالدموع اذا ليس��ت 
س��الحا حلواء بل هو دواء وضعهه اهلل لها و مس��كن 
الرهاقه��ا و للتخفيف عن الع��بء الثقيل الذي يقع 

على عاتقها.

الدموع جهاز مناعي كبير حلماية العني
من الناحية العلمية اك��د العلماء ان الدموع 
تعتبر اليوم حسب االحصاءات الطبية جهاز مناعي 
  prolactin متط��ور حلماية العني ، وان نس��بة هرم��ون
البروالكتني في جسم املرأة اكثر بكثير منه في جسم 
الرجل وه��و الهرمون الرئيس��ي في تكوي��ن الدموع 
وتعتب��ر الدموع من اه��م الوظائف الفس��يولوجية 
للعني و لها وظيفة مرطبة  وطالء ضروري الن اجلفاف 
يؤذي العني بش��كل كبير كذلك فانها  تس��اهم في 
منح الع��ني بريقا جميال ل��واله تنكمش خاليا العني 
وتتلف و اخيرا فان الدموع تغس��ل العيون من االتربة 
و االجس��ام الصغيرة وامليكروبات املنتش��رة في اجلو  

التي تدخل العني و تسبب االلم .

تركيب الدموع الكيميائي
ام��ا تركيبه��ا الكيميائ��ي فه��ي تتك��ون من 
االوكس��جني والصوديوم والبوتاس��يوم والكالسيوم 
ب12  وفيتام��ني  واالزوت  واالموني��ا  واملاغنيس��يوم 
وفيتام��ني ج واالحماض االميني��ة واحلديد والنحاس 
والزن��ك واملنغنيز والفس��فور و البيكربونات وحمض 
البوليك واالنزميات وس��تون نوعا م��ن البروتني ويؤلف 
املاء 98-99 % من الس��ائل الدمعي كل هذه املواد تزداد 

تعقيدا حني مالمس��تها الغش��ية القن��اة الدمعية 
فيض��اف له��ا الدهني��ات والس��كريات واالحم��اض 
االميني��ة الغني��ة بالكولس��ترول وثالثي اجللس��رين 
وكل هذه االفرازات تغذي العني باكملها وحتميها من 

االلتهابات اثناء البكاء.
تصريف سموم اجلسم عن طريق 

البكاء
وبصورة عامة فان البكاء هو تصريف لس��موم 
اجلس��م الناجم��ة ع��ن احت��راق الطاقة في جس��م 
اإلنسان وتقوم الدموع بنقل تلك السموم الى خارج 
اجلسم عن طريق العني وقد بينت الدراسات ان كمية 
السموم التي تطردها العني تعتمد على درجة اخلطب 

و شدته املؤدي الى البكاء 

عدم بكاء الرجل يؤدي الى وفاته !!
الش��ك ان البكاء مينع كثيرا من االمراض التي 
تصيب الرجال خاصة كالتعرض مثال المراض القلب 
املفاجئ��ة وام��راض املعدة مث��ال و غيره��ا الكثير ومبا 
ان الرج��ال ال يبكون كثيرا كما ذكرن��ا فهو )) طبيا (( 
يتعرض لتقل��ص في االوعية الدموي��ة نتيجة االفراز 
الش��ديد لهرم��ون )) االدرينالني (( مما ي��ؤدي الى موته.

اخيرا نقول للرجل ما قاله االديب االنكليزي  ريتشارد 
ديكن��ز  : )) ان البكاء يوس��ع الرئة و يغس��ل املالمح 
وي��درب العي��ون و غالبا م��ا يهديء امل��زاج فابك كما 
تريد((  الن االنسان لديه مشاعر و أحاسيس فعبر عن 
نفس��ك و عن انفعاالتك عن حزنك وغضبك وفرحك 
واطل��ق العنان لدموعك لتغس��ل همومك و احزانك 
ولكي تعيد البس��مة الى نفسك والراحة والسعادة 
ال��ى اس��رتك وكل م��ن حولك و تبتس��م م��ن جديد  
فالبكاء افضل عالج للتوتر ومهديء لالعصاب وتفريغ 
للش��حنات خصوصا ما يعانيه االنسان املعاصر من 

قلق و توتر واخير نقول :
»ابكي ... فبالبكاء صحة«
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الزواج معرض لإلصابة بفيروس��ات تهدد كيان الزواج 
و تضعف��ه و ميكن أن متيته إن لم نس��ارع بالكش��ف 
املبكر عنها و إيجاد احللول املناسبة لها واليك قائمه 

بالفيروسات وطريقه التخلص منها:

الفيروس األول : الغيرة ... تصنيفه : فتاك 
أس��بابه: الرغبة باالمتالك /الش��ك بالشريك اآلخر /

االفتقاد إلى الصراحة 
طريقه عالجه في احترام حرية وخصوصية الشريك 
اآلخر/ الصراحة التامة واملناقشة الهادئة املوضوعية 

/االبتعاد عن االختالط قدر االمكان.

لفيروس الثانى 
 الكذب ... تصنيفه : قاتل 

أسبابه :  اخلوف - التقصير  الهروب وعدم املواجهة 
طريقه عالجه بتجاوز األخطاء البسيطة للشريكني 
معرفه الواجبات واملس��ؤوليات لكليهما و االعتراف 

باألخطاء ببساطه حني حدوثها.

الفيروس الثالث 
 العنف ... تصنيفه : خطير جدا 

أسبابه : العناد والتحدي واجلدال االستفزازي و ضعف 
الشريك اآلخر وعدم التكافؤ . اما طريقه عالجه في 
الصب��ر- املس��ايرة - التس��امح - القناع��ة و العطف 
واحلميمة ف��ي العالقة الزوجية والص��دق والصراحة 

في كل األحوال .

الفيروس الرابع
 تدخل األهل ... تصنيفه : خطير جدا 

أس��بابه : تسرب املشاكل الش��خصية خارج املنزل 
وكثره الزيارات لألهل واطالعهم على تفاصيل خاصة 

وبدون مبرر 
وطريقه عالجه هي احملافظة على سريه وخصوصية 
العالقة الزوجية واالعتدال في الزيارات واالهتمام في 

شوؤن املنزل أوال .

الفيروس اخلامس 
 االنانية ... تصنيفه : خطير

أسبابه : حب الذات و عدم الشعور باملسؤولية .
طريقه عالجه باحترام حاجات ورغبات الطرف اآلخر 

املشاركة بني الطرفني في السراء والضراء 

الفيروس السادس 
 البخل ... تصنيفه : خطير

أسبابه : طبع سيء وصفة منفرة .
طريقه عالجه باحلمد والشكر على عطاء اهلل والتمتع 

بالرزق احلالل واليقني بان املوت قريب دائما.

الفيروس السابع
 امللل ... تصنيفه : خطير 

أسبابه : روتني احلياة واالفتقار إلى التجديد في األمور 
اليومية و الفراغ

طريقة عالجه بالسعي إلى التجديد حتى في ابسط 
األمور و قليل من التغير وخلع ثوب املثالية قد يفيد 

مال الفراغ بأشياء مفيدة وأفكار متجددة.

فيروسات الزواج و طرق عالجها
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         الشك أن كل امرأة تبحث عن اجلمال واألناقة 
في جميع األوقات، لذا سنستعرض معِك أكثر 10 
عادات س��يئة تؤثر على مظهرك وجمالك، ينبغي 

عليِك التوقف عنها اآلن:
1. جتاهل غس��ل الوجه قبل الن��وم وترك املكياج 
علي��ه، وتعتبر ه��ذه العادة من العادات املس��يئة 
للغاي��ة بصحة بش��رتك، فدرجة حرارة اجلس��م 
أثناء النوم ترتفع ما يجعل البشرة متتص أي شيء 
عل��ى س��طحها س��واًء كان مكياج��اً أو كرميات؛ 
لذلك إغس��لي س��يدتي وجهك جي��داً ثم ضعي 

كرمي العناية الليلية. 
2. إختيار املس��تحضرات اخلاطئة التي ال تناسب 
نوع بشرتك، ونلفت إلى ضرورة حتديد نوع البشرة 

أوالً دهنية، جافة، حساسة. 
3. اس��تخدام املقش��رات يومي��اً م��ا يزي��د م��ن 

حساسية بشرتك. 
4. جتاهل واقي الش��مس الذي من ش��أنه أن يبعد 

التجاعيد والبقع السوداء والكلف.
5. اإلكثار من الس��هر الذي يس��بب التوتر ويرهق 

العيون. 
6. تن��اول الوجبات الس��ريعة وإهمال الفواكه 

واخلضار واحلبوب..
7. عدم ممارس��ة الرياضة الت��ي تعمل على حتريك 

الدم في اجلسم ما مينح بشرتك إشراقة دائمة. 
8. عدم االهتمام بغس��يل الوج��ه يومياً وتنظيف 

األدوات املستخدمة للتجميل..
9.تعمد قضم األظافر، وتعتبر هذه العادة من أكثر 
العادات الس��لبية، فهي ال جتعل مظهر اليد غير 
ج��ذاب إال أنها تتس��بب في نق��ل امليكروبات إلى 
الف��م لذلك البد م��ن التخلص ه��ذه العادة على 

وجه السرعة.
10. م��ن املش��كالت الكب��رى الت��ي تتع��رض لها 
الفتيات، ه��ي نزع البثور اجلاف��ة فهم ال يعلمون 
أن ن��زع البث��ور إمن��ا يؤخر ش��فاء اجلل��د ويزيد من 
ع��دد البثور، وهنا يجب استش��ارة طبيب جلدية 
الس��تخدام كرمي مناس��ب لعالج ه��ذه البثور. إذا 
كنِت تبحثني عن اجلمال احلقيقي واملظهر اجلذاب، 
فعليِك أن تتوقفي فوراً عن هذه العادات السيئة. 

للنسـاء فـقـط  
 أكــثر 10 عـادات جتعــل شكـلك سـيئًا 

إليك سيدتي أسرار جديدة نعتقد إنها قد تفيدك في منزلك

1-أفضل طريقة للتخلص من النمل أن ترشي القرفة على مكانه املفضل في البيت

2-للتخلص من رائحة الثوم على يديك استخدمي معجون األسنان.

3-املوز يلمع الفضيات واألباريق من الداخل.

4-إذا لم لديك مطهرا في البيت واجنرح أحدهم فضعي العسل فورا.

5-استخدمي صودا اخلبز لتبييض أسنانك وتنظيفها.

6-في آخر درج في الثالجة ضعي قطعة فحم متتص كل الروائح وتبقي على الهواء نظيفا داخل الثالجة

7-لسن حافة املقص اطِو ورق القصدير عدة طيات وابدئي بقصقصته.

8-للتخلص من حشرات احلديقة خاصة احللزون اتركي علبة من املشروبات الغازية سرعان ما 

ستتجمع فيها من تلقاء نفسها.

8  اســرار  منزليــة جـديـدة متـامــًا
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ب��ات طبيعًي��ا أن نس��مع عن أب يش��رف على 
رضع��ات ابنه الليلية وتغيير حفاضاته، فهل يحتكر 

الرجال دور األمهات التقليدي؟.
ف��ي عام 1970 كان رج��ل واحد فقط من بني 5 
رجال يش��هد والدة طفله، وارتفعت النسبة اآلن إلى 
93%. والي��وم يحض��ر حوالي نصف اآلباء دروًس��ا في 
تربي��ة األطفال م��ع زوجاتهم، ويذه��ب 85% إلى زيارة 
واح��دة على األق��ل لزوجاتهم إلى الطبي��ب أو إلجراء 

الفحص.
حني ولد كروز، طفل ديفيد بيكهام، عام 2005، 
ع��رف عن ديفيد مدى متعته بتغيير احلفاضات، وهذا 
ما استغربه اختصاصي علم النفس، الدكتور ديفيد 
كوه��ني، الذي أمض��ى 30 عاًما في إج��راء بحوث عن 
األبوة حني قال: »منذ 40 عاًما يصعب أن تس��مع عن 
الع��ب كرة قدم أو جنم تليفزيوني يتباهى مبهاراته في 
تغيي��ر احلفاضات، واآلن يحب السياس��يون التباهي 

بأطفالهم علًنا«.
اآلباء املثاليون

جنوم  من  الكثير  دخل 
اآلباء  عالم  السينما 
امل��ث��ال��ي��ني 

براد بيت  التي خرجت للعلن، قد يكون  بتصرفاتهم 
شيء  أول  لكن  العامليني،  السينما  جنوم  أكبر  أحد 
يتفحصه، حسب قوله، حني يدخل بيته هو احلواف 

احلادة خوًفا على أطفاله.
وهناك أيًضا بيتر أندريه، والد برينس البالغ من 
العمر 4 سنوات، وجونيور البالغ من العمر 6 سنوات، 
وكذلك زوج والدة هارفي، االبن املعاق لطليقته، كيتي 
برايس. الذي لم يكت��ف بالفوز بلقب األب املثالي، بل 
أل��ف كتابني عن األطفال. وكذل��ك العب الكريكيت، 
أن��درو فلينت��وف، وه��و والد لثالث��ة أطف��ال، والوجه 

اإلعالني حلملة: »تشجع على القراءة مع األطفال«.
تغير األدوار

باعت��راف النس��اء ومنهم وداد، وه��ي متزوجة 
من غري��ب ووالدة لطفل��ني: األول 3 س��نوات والثاني 
5 أش��هر، حيث تقول: »في إجازات نهاية األس��بوع، 
ح��ني ال يكون مضط��ًرا للعمل، يس��تيقظ في الليل 
إلرضاع الطفلني، أعتقد أننا نتشارك بنسبة 50: 50 
في تربية أطفالنا«. وتتذكر والدها، الذي طاملا شكت 
منه والدتها؛ فهو لم يكن يش��ارك كثيًرا في تربيتها 

أو تربية أخيها.
قبل ثالثني عاًما، كانت ثلثا األمهات يجلس��ن 
في املنزل بعد أن يبدأ األطفال بارتياد املدرس��ة، واآلن، 
4 من كل 5 أمهات يعدن للعمل مبجرد أن يصبح عمر 
الطفل 5 س��نوات، وفًقا لدراس��ة ع��ام 2011 أجرتها 

جامعة كلية لندن.
غريزة األبوة

وجد مش��روع اس��تمر 50 عاًم��ا مت تنفيذه في 
جامعة نيوكاسل بعد والدة 17.000 طفل في أسبوع 
واحد عام 1958 أن األطفال الذين رافقهم آباؤهم في 
القراءة، واللعب كان مع��دل ذكائهم أكبر، ووضعهم 

االجتماعي أفضل حني أصبحوا بالغني.
إال أن الدكتور كوهني، وه��و أب لطفلني، يرجع 
هذا التغيير إلى احلركة النس��ائية في السبعينيات، 

يف عيد األم ...نطالب بيوم األب
األب املهووس
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حي��ث طالبت النس��اء، وبرأي كوه��ني أنهن كن على 
ح��ق، الرجال بذلوا املزيد من اجلهد. يتابع: »كتبت عن 
فوائد مش��اركة اآلباء في تربية األطفال، ومت انتقادي؛ 
ألن��ي أش��جع الرجال عل��ى أخذ الش��يء الوحيد من 

النساء الذي ميلكنه هن فقط«.
إن التغيير في موقف بعض احلكومات ش��جع 
الرجال على أن يصبحوا مش��اركني أكثر نش��اًطا في 
تنش��ئة أطفالهم، فهناك إجازة أبوة لهم، ويظهرون 
بش��كل أكب��ر في حم��الت املعلوم��ات ع��ن العناية 
باألطفال، مثل البوسترات التي تشجع على الرضاعة 
الطبيعية، واملش��كلة هي فيما اكتشفه الباحثون 
أن مستويات التيستوستيرون تنخفض بشكل كبير 
بعد األبوة، خصوًصا لدى اآلب��اء الذين لديهم أطفال 
يبلغون م��ن العمر أقل م��ن س��نة، والنتيجة هي أن 
الرجال يصبحون أكثر مي��الً للرعاية، وأقل احتمالية 

للخيانة.
مساعدة معيقة

قد يتزع��زع الت��وازن ويصب��ح األب املتحمس 
مهووًس��ا، فعندما أخبرت األم ميليس��ا زوجها أنها 
حامل بطفلتهما اشترى كتابًا عن األبوة، وراح يجري 
بحًثا عن س��جالت السالمة في املستشفيات، تتابع 
ميليس��ا: »حني أجنبت كان يتأك��د دائًما أني وضعت 

حزام مقعد السيارة بشكل صحيح، وكان يغير لها 
حفاضاته��ا. أحيانً��ا كان هذا يش��عرني أنه ليس لي 
لزوم، ولم أص��دق كيف انتهت إج��ازة األبوة وعاد إلى 

العمل«.
وق��د أج��رت عامل��ة االجتم��اع وخبي��رة تربية 
األطفال الدكتورة س��ارة ش��وب س��وليفان بحًثا عن 
الطريقة التي يتقاسم بها األب واألم رعاية األطفال، 
ووجدت أنه رغم فوائد »تربية األطفال املشتركة«، إال 

أنها قد تؤدي إلى املزيد من اخلالفات.

األمهات اجلدد
إحدى األمه��ات حتدثت عن دهش��ة احلاضرين 
عندم��ا كانت م��ع زوجه��ا وأوالدها في بي��ت والدها، 
واضط��رت إلى املبي��ت عندهم، وقال��ت: »زوجي أخذ 
األطفال إلى املنزل بعد العشاء؛ لكي يناموا وليعتني 
بهم اليوم التالي، فقال لي أحد ضيوف والدي: ال أصدق 
أن زوجك يفعل هذا، كيف س��يتعامل مع طفل وولد 

في الثالثة من العمر؟ فقلت له: سيكون بخير«.
وقد ذكرت هذه األم أنها س��افرت في إجازة في 
حني كان زوجها يعتني باألطفال، وترى تصرفها مثاالً 
للكيفية التي يجب أن نستفيد بها من وجود »الرجل 

اجلديد« في حياتنا.
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التيفود عند األطفال 
 أسبابـــه وعالجــه والوقايـــة منـــه

أعراض اإلصابة بالتيفود:
يعتبر مرض التيفود أحد أمراض الصيف التي تنتشر 
بني األطفال في فصل الصيف، فيصاب الطفل بحمى 
التيفود ع��ن طريق تناول بكتيريا »س��املونيال تيفى« 
والت��ي تتواجد ف��ي الطعام أو املاء املل��وث أو الطعام 
الغي��ر مطهي جي��داً، كما يزداد انتش��ار التيفود في 

األماكن التي ال تتوافر فيها عوامل النظافة.

أسباب اإلصابة بالتيفود :
من أهم املس��ببات إلصابة الطفل مبرض التيفود هي 
تناول الطعام أو املشروبات الفاسدة أو امللوثة، مما يؤدي 
إلى اختراق البكتيريا املس��ببة للمرض أمعاء الطفل 
وتسري في تيار الدم حتى تصل إلى الكبد والطحال، 
وبعد تكاثرها تس��ري مرة أخرى في تيار الدم مما يؤدي 

إلى ظهور األعراض املصاحبة ملرض التيفود .

أعراض اإلصابة بالتيفود :
1. ارتفاع مستمر في درجة احلرارة حتى تصل إلى 39 
- 40 درجة مئوية ويس��تمر ارتفاع درجة احلرارة ما بني 

6 إلى 10 أيام .
2. الشعور بنوبات من القشعريرة والعرق .

3. فقدان الشهية .
4. اإلسهال .

5. الشعور بضعف عام في اجلسم .
6. آالم باملعدة وأالم في الرأس .

7. ظهور طفح جلدي وردي اللون .
طرق انتقال عدوى التيفود :

1. تناول طعام ملوث وفاسد .

2. االتصال املباشر مع الطفل املصاب بالتيفود .
3. انتق��ال الع��دوى من فضالت اإلنس��ان التي حتتوي 
عل��ى البكتيري��ا املس��ببة للتيفود إل��ى الطعام عن 

طريق الذباب .
نصائح تس��اعد على س��رعة ش��فاء الطفل املريض 

بالتيفود وهي :
1. الراحة التامة واالبتعاد عن مصادر التلوث .

2. تن��اول األطعم��ة اخلفيف��ة س��هلة الهض��م ، ألن 
األمعاء تكون في أضعف حاالتها .

3. األلت��زام بامل��دة احملدد م��ن قبل الطبي��ب في تناول 
ال��دواء حيث قد تختف��ي أعراض امل��رض ولكن يظل 

الطفل حامل للميكروب .

طرق الوقاية لتجنب اإلصابة بالتيفود :
1. احلرص على التغذية السليمة للطفل .

2. االهتم��ام بنظاف��ة الطع��ام وامل��اء ال��ذي يتناوله 
الطفل .

3. االهتم��ام بالنظاف��ة الش��خصية بتعويد الطفل 
على غس��ل يديه ووجهه عدة مرات يومياً قبل تناوله 

الطعام .
4. التأكد من خلو اللنب من البكتيريا وذلك عن طريق 

التأكد من غليانه جيداً .
5. التنبيه على الطفل بعدم تناول األطعمة السريعة 

أو أي أطعمة خارج املنزل .
6. تخزين الطعام بشكل جيد ويفضل تناول األطعمة 

الطازجة .
7. غسل الفواكه واخلضروات جيداً .

  
اجتماعية
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        تتك��ون م��ادة الكحل من مش��تقات مادة الزنك 
خاصة أكس��يد الزنك ويختلط أكس��يد الزنك مبادة 
الرص��اص وال��ذى يعط��ى الكح��ل لون��ه وقوامة فى 
األنواع الرديئ��ة املصنعة. وتعتبر م��ادة الزنك مفيدة 
للع��ني حيث أنه��ا باإلضافة إلى الل��ون الذى يضفى 
عل��ى العني جاذبية فإنها حتمى الع��ني من التأثيرات 
الضارة لبعض البكتيريا وأنزمياتها خاصة املتعايشة 
فى زاوي��ة العني حيث تؤدى إل��ى االلتهاب بها، حيث 
يس��بب التهاب مزمن بها يصاحبه إفراز مادة بيضاء 
بزاوية العني واحمرار مزمن وإحس��اس بجسم غريب 

فى العني.
1- ف��ى حالة تصنيعه من مواد غير نقية وإدخال مادة 
الرصاص علية حيث تس��بب بعض االلتهابات ويؤدى 
االس��تخدام املستمر ملادة الرصاص إلى تأثيرات ضارة 

على الصحة العامة.
2- األطف��ال املولودي��ن حديثا أعينه��م تكون عرضة 
لإلصاب��ة ببعض امليكروبات الت��ى تنتقل إليهم أثناء 
ال��والدة ويق��وم طبيب األطف��ال بإعطائه��م قطرات 
عب��ارة عن مض��ادات حيوية فترة األس��بوعني األوائل 
بعد الوالدة حي��ث متنع أى التهابات محتملة للطفل 

بعد الوالدة.
3- تكحيل األطفال فى الريف ممكن أن يؤدى إلى فقدان 
اإلبصار لس��ببني أولهما عدم نقاء الكحل واحتوائه 
عل��ى ش��وائب وميكروبات وثانيهما عدم اس��تعمال 
قط��رات ما بعد الوالدة حي��ث يعتبر األهل أن الكحل 

بديال عن القطرات العالجيه

ه��ام
االحم��رار الش��ديد بالعني م��ع تورم اجلف��ون وظهور 
إفرازات مخاطية أو صديدي��ة بعني املولود حيث ميثل 
ذل��ك الته��اب صديدى حاد يس��توجب عالج��ه فورا 
بواس��طة طبيب العيون املتخصص مع عزل الطفل 

وعدم اختالطه بأطفال آخرين لعدم انتقال العدوى.

اكتش��ف باحثون أن العسل يخفف من س��عال األطفال الذي مينعهم من 
الن��وم ليالً. وأعد باحثون أمريكيون دراس��ة أظهرت أن جرعات صغيرة من 3 
أنواع مختلفة من العس��ل تخفف الس��عال الليلي عند األطفال. .وكتب 
الباحثون أن »العس��ل ق��د يكون عالجاً مفضالً للس��عال وصعوبة النوم 
املرتبط��ة بالتهاب��ات القصبة الهوائي��ة عند األوالد  لكنه��م حذروا من 
اس��تخدام العس��ل عند األطفال دون الس��نة والنصف سنة من العمر 

خوفاً من معاناتهم من التسمم.
يشار إلى أن الدراسة شملت أوالداً متوسط أعمارهم سنتان ونصف 
السنة، وأعطي الصغار كمية العسل قبل 30 دقيقة من موعد النوم. 
وتبني أن حدة الس��عال حتس��نت بنس��بة 1.77 و1.95% في اجملموعات 
التي أخذت العسل ، وذكر الباحثون انه من غير الواضح ما هي امليزة 

املوجودة بالعسل التي تساهم في تخفيف حدة السعال.

تبعًا للقاعدة الشعبية باحثون أمريكيون :
 العسل خيفف السعال لياًل عند األطفال 

اضرار تكحيل عيون االطفال حديثى الوالده 
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        كشفت األرقام الصادرة عن مؤسسة Ipsos البحثية 
أن املنزل هو أكثر األماكن التي يتم االتصال منها بشبكة 
اإلنترن��ت ف��ي املنطقة العربي��ة. وبلغت نس��بة االتصال 
بش��بكة اإلنترن��ت من املن��زل 87%، فيم��ا كان العمل هو 
امل��كان املفضل الثان��ي لالتصال بالش��بكة العنكبوتية 

بنسبة %34.

        يش��هد الدف��ع غي��ر النقدي ازدي��اداً كبيراً، حيث 
حل مح��ل األوراق النقدية التي بدأت تختفي تدريجياً 
م��ن حياتنا اليومي��ة. وكما تس��اعد الهواتف الذكية 
عل��ى كتاب��ة الرس��ائل وس��ماع املوس��يقى واإلبحار 
ف��ي اإلنترنت، ب��ات اآلن بإمكانها أن حت��ّل أيضاً مكان 
محفظة النقود بفضل برامج تس��مح باألداء من دون 

احلاجة إلى سيولة نقدية.
         ويتج��ه البحث حالي��اً إلى جتهيز الهاتف الذكي 
بالرقائق املعدنية ل�«إن إف س��ي« بعد أن يتم نسخها 
بواس��طة جهاز الليزر. ويكفي بعدها أن يحمل الزبون 
هاتفه الذكي في يده عند الش��راء، لتتم العملية من 

دون احلاجة إلى بطاقة االئتمان أو السيولة النقدية.
      ويش��هد الدف��ع بالهات��ف احملم��ول منافس��ة 
ش��ديدة بسبب رغبة الش��ركات الناشئة وشركات 
االتصاالت واملؤسس��ات املالية في االستثمار داخل 

هذا القطاع.

تكنولوجياالعرب يفضلون »املنزل« وأجهزة 

آبل لالتصال باإلنرتنت

جمهز برقائق معدنية يتم نسخها بواسطة جهاز الليزر تغين عند 

استخدام األوراق النقدية

رغم تفوق »آبل« إال أن 
نسبة االتصال عبر أجهزة 

»سامسونغ« تنمو بشكل جيد

الهواتف الذكية ستحل مكان محفظة النقود

  
 تكنولوجية
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 بعد فورة الهواتف الذكية، باتت األضواء اليوم تسلط 
عل��ى الس��اعات الذكية »س��مارت واتش« التي تس��مح 

بالنفاذ من أي مكان إلى الرسائل واالتصاالت الهاتفية.
وبانتظار صدور ساعة »آي واتش« التي يعدها العمالق 
األمريكي »آبل«، بحسب عدة مقاالت نشرت في الصحف، 
خاض��ت عدة مجموع��ات كبيرة أو صغي��رة، غمار مجال 

الساعات الذكية.
ومجموعة املستهلكني التي يستهدفها صانعو هذه 
الساعة واس��عة جداً، من املس��تخدمني الذين يعجزون 
عن التخلي عن هواتفه��م، حتى لو كانوا في اجتماعات 
عمل أو في دور السينما، إلى الرياضيني الذين يرغبون في 

مراقبة وتيرة دقات قلبهم خالل قيامهم بالتمارين.
وتقوم ه��ذه الس��اعة الذكية مقام مكم��ل للهاتف 
الذكي الذي تربط به بواسطة تقنية »بلوتوث« لالتصاالت 
الالس��لكية، وهي تتيح للمس��تخدم الرد على اتصاالته 
الهاتفي��ة واالط��الع عل��ى بري��ده اإللكترون��ي وعلى آخر 
املس��تجدات في مواقع التواصل االجتماع��ي من دون أن 

يخرج هاتفه من جيبه..

ض اهلاتف وتعرض  ساعات ذكية تعوّ
خدمة الربيد اإللكرتوني

ظ�هرة »�سم�رت وات�ش« ت�أتي 
بعد فورة الهواتف الذكية 

التي طبعت الع�مل

 Sony اعلنت ش��ركة “س��وني” اليابانية اليوم عن أح��دث هواتفها وهو
Xperia ZR، والذي يتميز بقدرته على مقاومة املاء والتصوير حتتها.وميلك هاتف 
»س��وني« اجلديد شاش��ة من نوع OptiContrast قياس��ها 4.6 بوصة، وبدّقة 
عرض 1280×720 بكسل مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 2 جيجابايت 
وذاكرة داخلية بس��عة 8 جيجابايت قابلة للتوس��ع ع��ن طريق بطاقة ذاكرة 
خارجية من نوع microSD. ويعمل بنس��خة أندرويد يُذكر أن شركة »سوني« 
كانت قد روجت لهاتفها اجلديد بالقول إنه األفضل في مقاومة املاء والتصوير 
حتتها ، كما أنه مقاوم للغبار، وذلك حس��ب ما أشارت إليه سوني في بيانها 
الصحافي.وميك��ن أن يعمل الهاتف حتت 1.5 متر م��ن املياه العذبة ملدة تصل 
حتى 30 دقيقة.وميلك الهاتف أيضا زرا مخصصا للكاميرا، وهو األمر الذي كان 
غائبا عن هاتف الش��ركة الس��ابق Xperia Z، وتقدم الكاميرا اخلاصة به دقة 
13 ميجابكسل مبستش��عر Exmor RS مع إمكانية تصوير الفيديو والصور 

.VGA وباإلضافة إلى ذلك ميلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة ،HDR مبعيار
وسيأتي الهاتف بأربعة ألوان وهي األسود واألبيض والزهري واألخضر، ومن 

املفترض أن يتم طرحه في األسواق في نهاية يونيو.

�سوين" تعلن عن "Xperia ZR" الق�در 
على الت�سوير حتت امل�ء 

يأتي بأربعة ألوان وهي األسود واألبيض والزهري واألخضر.. 
ويتم طرحه يف األسواق يف نهاية يونيو 
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    كلما كان لون الزعفران محمراً 
كان ذا جودة عالية الزعفران يعتبر 
أغل��ى التوابل ف��ي العالم عندما 
يك��ون خاما وه��و يأخذ أش��كال 
خيوط ناعم��ة حمراء او برتقالية. 
إن خمسة آالف زهرة تعطي فقط 
30 جرام��ا من الزعف��ران و80,000 
من الزهور تعطي فقط رطال واحدا 
أي حوال��ي ½ كيلو زعف��ران وهذا 
يعطي داللة على الس��عر الغالي 
للزعفران األصل��ي والذي يزرع في 
إي��ران واليونان واملغرب وكش��مير 

واسبانيا وإطاليا.
وكش��مير  إي��ران  وتعتب��ر 
ي��زرع  م��ن  أش��هر  واس��بانيا 
الزعفران، والزعفران يعطي أطباق 
األغذي��ة واحللويات الل��ون األحمر 
الذهب��ي اجلذاب وكذل��ك الطعم 
والرائحة املمتع��ة واألخاذة والتي 
جتعل اطب��اق احللوي��ات واألغذية 
واملش��روبات ش��هية وذات طع��م 
األس��ماك  حت��ى  ممي��زة  ورائح��ة 
الفرنس��ية واألطب��اق ذات طع��م 
مميز ومرغوب الستخدام الزعفران 
في حتضيرها وإعدادها. والزعفران 
يس��تخدم بكث��رة ف��ي األطب��اق 
األوس��طية  والش��رق  الهندي��ة 
وش��مال املغرب. يستخدم بكثرة 
في األطب��اق الهندية والزعفران ال 

يس��تخدم إلعط��اء الطعم فقط 
بل يعط��ي اللون الذهب��ي الالمع 
والرائحة الزكي��ة لألطعمة حيث 
ان ¼ جرام يكفي 8 الى 10 صحون 
والزعف��ران مع��روف من��ذ الق��دم 
م��ن عه��د الفراعن��ه كتب��وا في 
مخطوطاتهم عن فوائد الزعفران 
الطبي��ة حتى هيبوق��راط وجالني 
كتبا عن الزعفران في املس��اعدة 
عل��ى الهض��م وإزال��ة انتفاخات 
اجله��از الهضم��ي الغازي��ة ومنع 
واألرق وموق��ف للكح��ة  املغ��ص 
ويس��تخدم الزعفران قدمياً كذلك 
في ع��الج آالم ال��دورة الش��هرية 
عن��د النس��اء وع��الج العنة عند 
الرج��ال وعالج آالم ال��رأس وعالج 
اجله��از الهضمي واجله��از البولي 
وعموماً لع��الج الضعف أو الوهن 
الشخصي وقد استخدم اإلغريق 
والروم��ان القدم��اء الزعف��ران في 
التوابل والكتابة املقدسة واعطوه 
اس��م كروك��س Krokos وكاركوم 
Karkom وأطب��اء األغريق القدماء 
مدحوا الزعفران كمقّو ومنش��ط 
للرج��ال حتى انهم اس��تخدموه 
في حم��ام الس��باحة او ما يعرف 
بالبانيو الدافىء. والعرب هم الذين 
 Za’faran اعط��وا الزعفران اس��م
عندم��ا دخل��وا اس��بانيا وزرع��وه 

واش��تهرت اسبانيا  األندلس.  في 
بالزعف��ران اجلي��د النوعية ومنها 
انتقلت زراعته الى أوروبا في القرن 
الثالث عش��ر واستعمل الزعفران 
 Henry بكثرة حتى السيدة هينري
كان��ت تضع على رأس��ها الذهب 
الس��نني  ه��ذه  وف��ي  والزعف��ران 
األخيرة يستعمله كثير من العرب 

وسكان الشرق األوسط.
افع لعالج ارتفاع الكوليسترول 
م��ع  الزعف��ران  القل��ب  ويحم��ي 
الصندل ومع الزيت العطري ويدعى 
الزعف��ران( والغال��ي الثمن  )عطر 
ويستخدم في منع التوتر العضلي 
ولالرتخ��اء اجلس��مي ويس��تخدم 
الهن��د  وف��ي  الص��داع.  لع��الج 
يتب��ادل جتار الهن��ود الزعفران في 
املناس��بات املهمة وفي الزواجات 
الهن��ود  ويس��تعمل  واألعي��اد 
الزعفران بكث��رة. الفائدة الطبية 
للزعفران: الزعفران يستخدم في 
الطب التقليدي كمقّو جنس��ي، 
كم��ادة  الزعف��ران  ويس��تخدم 
معرقة وطارد ومانع لألرياح ومفيد 
آلالم الدورة الش��هرية وفي اليابان 
يوض��ع الزعف��ران في كبس��والت 

وتس��تخدم في املس��اعدة على 
الن��وم في حاالت األرق وفي عالج 

باركشوتز.

الزعفران اغلى التوابل فى العالم 
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النبات  وعلماء  وامل��ؤرخ��ون  االث��اري��ون  يتفق  لم 
انه  يذكر  للشمام.فالبعض  االصلي  املوطن  ،حول 
الى  الشرقي  املتوسط،وامتدادها  البحر  منطقة  من 
عنه  اشارات  وجود  من  ذلك  على  الهند.ويستدلون 
تعود  واألشوريني،التي  السومريني  حضارة  أدبيات  في 
ان  اخرون  يعتقد  حني  في  امليالد.  قبل  2000عام  الى 
ان موطنه  بالد فارس.كما يعتقد  موطنه االصلي في 
في القارة االفريقية،حيث عثر على رسوماته في االثار 
يؤكد  امليالد،و  الى 2400سنة قبل  تعود  التي  املصرية 
عام  وإرج  كروم  بها  قام  التي  الوراثية  الدراسات  ذلك 
2002 والتي اثبتت انه مايزال ينمو بصورة برية في تلك 
القارة  هذه  البرتقال.ومن  حجوم  متاثل  القارة،بحجوم 
الى  بع،  را  فريق  يذهب  اسيا.بينما  الى  االنسان  نقله 
بني  املمتد  النطاق  ،في  للشمام  االصلي  املوطن  ان 
قدمات جبال الهماليا ،جنوبا الى البحر حيث كامب 
كومورين.ويؤكد ذلك الباحث تارال فالكاتر عام 1998. 
وقد نقل العرب زراعته الى االندلس في القرن اخلامس 
الرومانية  األدبيات  في  عنه  اشارات  وجود  عشر.رغم 
الثاني والثالث عشر.  واليونانية التي تعود الى القرن 
السادس  القرن  في  األمريكتني  الى  االسبان  نقله  ثم 

عشر.
وق��د اس��تخدم قدمي��ا كم��ادة غذائي��ة 
وعالجية.حي��ث اس��تخدم لع��الج احلمى 
وعس��ر البول.بينما اس��تخدمت بذوره 
كتس��الي وطاردة للبلغ��م والديدان 
والت��درن.  ،واالمس��اك  املعوي��ة 
وف��ي احلضارة االس��المية ذكر 
رسولنا)ص( » انه من فاكهة 
برك��ة  ال��ف  اجلنة،في��ه 
وال����ف رحمة...وم��ن 
العرب)م��ن  أمث��ال 

ال��ذي يضع ف��ي بطن��ه الش��مام،كالذي يض��ع فيها 
البركة(.كم��ا اس��تخدمت ب��ذوره كتس��الي.ليس في 
الب��الد العربية فقط،بل عثر عليها في احش��اء زوجة 
احد ملوك الص��ني، املدفونة على عم��ق 20متر،وتعود 
الى القرن الثان��ي ق.م.ونظرا لتباين درجة حالوته، فقد 
ضرب الفرنس��يون مثال عنه)االصدقاء كالشمام...كي 

حتصل على احللوة ،يجب ان تفتح مائة منها(.
ي��ن��ت��م��ي ال���ش���م���ام ال�����ى ال��ع��ائ��ل��ة 
الصليبية)Cucurbitaceae( التي تضم اخليار والبطيخ 
وفروع  ذات ساق  زاحفة،  زراعية  وهو عشبة  والقرع... 
. األوراق عريضة مفصصة  وبرية يصل طولها إلى 5م 
متنوعة  .الثمار  صغيرة  صفراء  األزه��ار   . خشنة 
والبيضاوي  الكروي  واحلجوم.منها  وااللوان  االشكال 
واملتطاول واملنبعج.والوانه بني االخضر الدكن والفاحت 
بني  تتراوح  والبرتقالي.وقشرته  واالبيض  واالصفر 
امللساء  الشتوية،وبني  االنواع  الشبكية،في  اخلشنة 
بني  فيختلف  لبه  الصيفية.اما  االن��واع  في  اللينة 
الفاحت. واالخضر  واالبيض  واالحمر  واالصفر  البرتقالي 

االصناف  في  ولني  الشتوية  االن��واع  في  صلب  وهو 
الصيفية.اما حجومه فتتباين مابني حجم البرتقالة 
الى اكثر من عشرة كيلوغرامات.وداخل الثمرة جتويف 
البذور  فيها  تنغرس  ليفية  اشرطة  فيه  هوائي،متتد 

املتنوعة اجلحوم وااللوان
تزي��د  الكيمياوي��ة:  املركب��ات 

عل��ى 38مركبا.اهمه��ا: االنزميات 
واالحماض االمينية ذات االهمية 

مثل:االدينوس��ني  العالجي��ة 
وانترفيرون  اميت��ني  وميل��ون 

االس��بيرتك  واحم������اض 
والكلوتامي����ن واللوت��ني 

والزاكسانتني... 

الشمام فاكهة اجلنة 
Cucumis melon

د. داوود الربيعي / كلية االداب



مت مجع بيانات أكثر من 60 ألف امرأة
اكتشاف جديد : فئة الدم قد تؤثر على 

صحة القلب

   قلل من تناول املرضى 
للجرعات العالجية 
عصري اجلريب فروت 

يساعد يف عالج 
السرطان

احذر .. ماّدة يف الصابون 
ومعجون األسنان تضعف 

وظيفة العضالت

         وج��دت دراس��ة جدي��دة أن فئ��ة دم 
الشخص قد تؤثر على صحة قلبه، فأصحاب 
الفئات »A« و«B« وAB« » يكونون عرضة أكثر 

ألمراض القلب.
وذكر الباحثون في »هارفارد« وجدوا أن فئة 
الدم ق��د تؤثر على احتم��ال اإلصابة بأمراض 
القلب، لكنهم اشاروا إلى إمكانية مكافحة 
ه��ذا العامل اجليني عبر اتباع أس��لوب حياة 
صحي��ة يش��تمل على نظ��ام غذائ��ي مّتزن، 
وممارس��ة الرياضة، وضبط جيد لضغط الدم 
والكولس��ترول والوزن. وجم��ع الفريق بيانات 

تعود ألكثر من 60 ألف امرأة وأكثر من 17 ألف 
ش��خص آخر، جميعهم كانوا في عمر تراوح 
بني 30 و75 عام��اً، وقد جرت متابعتهم ألكثر 

من 20 سنة.  
 ،»AB« ووجد العلم��اء أن أصح��اب الفئة
وهي الفئة األن��در، يزيد لديهم خطر اإلصابة 
بأمراض القلب بنسبة 27% عن أصحاب الفئة 
 ،»B« كما يزيد اخلطر عند أصحاب الفئة .»O«
و5% عن��د أصحاب الفئة »A«.  ويحمل 7% من 
األمريكيني فئة الدم »AB«، و43% منهم ميلون 

الفئة »O«، وهي الفئة األكثر شيوعاً. 

أظه��رت أبحاث طبي��ة، ق��ام بها مرك��ز األبحاث 
السرطانية السريرية في الواليات املتحدة األمريكية، 
عن مس��اعدة عصير اجلريب فروت ملرضى الس��رطان، 
في تقلي��ل تناولهم للجرع��ات العالجية، وتخفيض 

اآلثار اجلانبية لها.
وأضاف البحث أن تن��اول املريض لكوب من عصير 
اجلري��ب ف��روت يومي��اً يقلل م��ن اس��تخدام العقار، 
املتضم��ن م��ادة »الس��يروليموس«، التي متن��ع ازدياد 
حجم الورم الس��رطاني بنسبة الثلث. وهذا ما يقلل 

من اآلثار اجلانبية لهذا العقار.

أظه��رت دراس��ة جدي��دة أن م��ادة التريكلوس��ان 
املض��ادة للبكتيري��ا واملوج��ودة ع��ادة ف��ي الصابون 
والعطور وغسول الفم ومعجون األسنان وكذلك في 
األلعاب وأكياس النفايات، تضعف وظيفة العضالت.   
وذك��ر موقع »اليف س��اينس« األمريكي أن باحثني 
ف��ي جامع��ة كاليفورني��ا نظ��روا في خالي��ا عضلة 
القل��ب وألي��اف العض��الت الهيكلية بع��د تعّرضها 
ملادة التريكلوس��ان في أنبوب مخب��ري، وأجروا حتفيزاً 
كهربائي��اً للعض��الت من ش��أنه أن جتعله��ا تتقلص 

بشكل طبيعي.    
وتب��نّي أن هذه امل��ادة قد أثرت على عم��ل بروتينني 
متعلق��ني بالتقلص��ات، متس��ببة بفش��ل األلي��اف 

الهيكلية والقلبية على املستوى اخللوي.    
واختبر الباحثون أيض��اً مجموعتني من احليوانات 
احلّية، فعّرضوا فئران مخّدرة إلى مادة التريكلوس��ان، 
والحظوا تقلصاً نسبته 25% في وظيفة القلب خالل 

20 دقيقة.    
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مدينة البصرة الرياضية 
 حـلـم البصـريـني أصبـح حـقـيـقـة 

 في متوز 2009 بدأ العمل الفعلي مبش��روع مدينة 
البص��رة الرياضي��ة وأول املش��اريع املنف��ذة ف��ي هذا 
املش��روع ملعب البصرة الدولي الذي يحلو للجميع 
ان يطلقوا عليه ملعب جذع النخلة وذلك لش��كله 
ال��ذي يرمز الى جذع نخيل البصرة ، فعلى مس��احة 
580 دومن بدأ العمل في هذا الش��روع العمالق ، قّسم 
العمل في هذا املشروع الى مرحلتني تضمنت املرحلة 
األول��ى إنش��اء ملعب��ني األول ملع��ب ج��ذع النخلة 
املس��مى مبلعب البصرة الدولي  ويس��توعب 65000 
متف��رج ويحي��ط املعلب بحيرة على ش��كل خارطة 
الع��راق يتوس��طها امللع��ب وجزي��رة صغي��رة  حيث 
يربطه  نفق بامللعب الثانوي املسمى  مبلعب الفيحاء 
الذي يستوعب 10000 كما وحتتوي على ثمانية فنادق 
خمس جنوم كل فندق يستوعب 40 شخص فالفنادق 
الثماني��ة بإمكانه��ا ان تس��تقبل وف��ود لثم��ان فرق 
كرة قدم ويتوس��ط الفنادق مس��بح ترفيهي اضيف 
للمش��رع ليك��ون اكثر جم��اال ، وملعب��ني للتدريب 
ش��مالية ومثلها جنوبي��ة  أما املرحل��ة الثانية فلم 
يتم املباشرة فيها تتضمن انشاء عدة مشاريع منها 
ث��الث قاعات مغلقة متعدد االغ��راض وفق املوصفات 
للس��لة والي��د والطائ��رة ومالع��ب للتن��س والبولو 
ومستش��فى للطب الرياضي ومضمار للفروسية وال 
بد من مش��روع يرمز الى هذا الصرح العمالق فقد بدأ 
التخطيط ألنش��اء برج بارتف��اع 150م  يحتوي على 

نادي ترفيهي وغيرها.. ،
بلغت كلفة املشروع 550 مليون دوالر وهي تكلفة 
املرحل��ة األول��ى . متيز امللعب بوجود عش��ب البرمودا 
)الثّي��ل( فهو يس��مى )برمودا 419( وجماهير االس��ود 
تتمن��ى ان يك��ون برم��ودا للف��رق التي تالعب اس��ود 

الرافدين فبعد ان سمعنا عن ذلك املثلث اخمليف  ممكن 
ان يطلقوا على مس��تطيل جذع النخلة مستطيل 
برمودا! ، ملا ال جماهيرنا مولعة ومش��تاقه ملش��اهدة 
اس��ودها عن كثب ، برمودا 419 هو من افضل انواعه 
بعد مت زراعت��ه في االمارات العربي��ة املتحدة مت نقله 
ليك��ون على ارض البصرة ، وقد نرى شاش��اتي جذع 
النخلة وشاش��ة معلب الفيح��اء األمريكية الصنع  
فقد ابهرت الكثيرين بعد ان مت تشغيلها على اساس 
التجربة فجذع النخلة فيه من شاش��تني كل واحد 
بأبع��اد 10×17 وبنظام HD ويحتوي عل��ى مادة بالزما 
)وه��و س��ائل الكترون��ي يس��تفاد منه لزي��ادة الدقة 
والوضوح للصورة( وكل منها حتتوي على 34 منظومة 
تبري��د مختص��ة بالشاش��تني ألنها ) الشاش��تني ( 
تعمل بدرجة حرارة اقل من 12 درجة مئوية  وتربطها  
منظومة بث تلفزيوني متكاملة من صناعة ش��ركة 
سوني اليابانية  فلها 20 كاميرة موزعة على محيط 
امللعب الرئيس��ي ويصل بثها باإلضافة الى منظومة 
اتص��االت داخلية ال��ى فنادق املدين��ة الثمانية   كما 
وحتتوي منظومة البث على منظومة صوتية متكاملة 
تتضمن الش��عرات واملعزوفات الوطنية لدول العالم 
، اما الس��ؤال الذي ش��غل كثير م��ن اجلماهير كيف 
س��تكون إنارة املالعب فق��د مت االنتهاء من ربطها من 
قبل اخلبراء الفّلندي��ون وكذلك االنتهاء من ربط انارة 

الغالف اخلارجي مللعب جذع النخلة ، 
س��ؤالنا وس��ؤال احلريصني هل نستطيع احلفاظ 
على ه��ذا الص��رح الذي لطامل��ا حلم ب��ه البصريون 
وبالتواج��د في��ه حي��ث س��تتولى إدارة ه��ذا الصرح 
شركة أجنبية مختصة في ادارة املنشئات الرياضية 
وان املشروع سوف يتسع لتشغيل 1500 شخص من 
ابناء البل��د هذا ما أكده مؤخرا مدير ش��باب ورياضة 
البصرة الس��يد وليد املوسوي فهل سيكون ما صّرح 

به واقعيا ! هذا  سؤال  جتيب عنه االيام !!!

اعداد الصفحات الرياضية 
يوسف جابر
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ذو  .الع��ب   1952 موالي��د  م��ن 
مواصفات فنية ميزته عن سواه إذ 
كان مراوغا  لعوبا سريعا وهدافا من 
طراز خاص مم��ا جعله هدافا لدوري 
موس��م 1978/1977  الذي حصده 
نادي��ه امليناء ونقل ال��درع ألول مرة 
إلى البصرة خارج العاصمة بغداد.

الرياضي��ة كأي  ب��دأت حيات��ه 
الع��ب م��ع الف��رق الش��عبية في 
األزقة والش��وارع  وفي الس��احات 
الش��عبية في محافظ��ة البصرة، 
وكان��ت بدايات��ه  مع كرة الس��لة 
ف��ي مدرس��ة الرش��يد االبتدائي��ة 
ث��م انتقل للعب��ة ك��رة القدم في 
املتوسطة وش��ارك في إحراز لقب 
امل��دارس ملتوس��طة الوح��دة على 
حساب متوسطة النضال، ثم مثل 
ش��باب نادي امليناء ال��ذي كان يعد 
الفريق الظل للفريق األول بأشراف 

املدرب جميل محمد علي
 ، البص��رة  ملنتخ��ب  ترش��ح 

الذي كان يس��تعد ملب��اراة ودية مع 
املنتخ��ب الوطن��ي ، الت��ي انتهت 
بالتعادل 2-2 ويومها س��جل هدفا 
واملرح��وم كاظم س��اجت س��جل 
الهدف األخر، ثم لعب مباراة أخرى 
م��ع املنتخ��ب الوطني ف��ي ملعب 
الش��عب فاز البصريون فيها  1-5 ، 
وعلى ضوء املباراتني مت اس��تدعائه 
لصف��وف املنتخب الوطن��ي الذي 

كان يدربه عادل بشير.
مب��اراة   500 خ��اض  ان  وبع��د 
تقريبا س��جل  خاللها 278 هدف ، 
ومشاركته في العديد من البطوالت 
أولها كانت كأس فلسطني الثانية 
عام 1973 في ليبيا والدورة العربية 
املدرس��ية الرابعة في بغ��داد عام 
1972 وبطول��ة أس��يا الت��ي ج��رت 
وبطول��ة    1974 ع��ام  إي��ران  ف��ي 
العالم العس��كري عام 1977 وقد 
حصل الع��راق على كاس البطولة 
وتصفي��ات موس��كو االوملبية في 

بغداد عام 1980
اجنازاته

���� أول الع��ب عراق��ي ينق��ل لقب 
هداف الدوري احملل��ي من بغداد الى 

احملافظات 
���� ش��ارك م��ع املنتخ��ب الوطني 
بك��رة  فلس��طني  كأس  ببطول��ة 

القدم عام 1973 .
��� ف��ي ع��ام 1977 فاز م��ع العراق 
بلق��ب بطولة العالم العس��كرية 
في دمشق بعد الفوز على الكويت 

بفارق ركالت اجلزاء الترجيحية  
�� ساهم جليل بوصول العراق الى 
نهائيات الدورة االوملبية والتي جرت 
في موس��كو ع��ام 1980 اال أنه لم 

يشارك في االدوار النهائية.
���� ميل��ك مش��اركة وحي��دة م��ع 
املنتخب الوطني للشباب ببطولة 
ف��ي   1973 ع��ام  فلس��طني  كأس 

ليبيا
�� فاز مع ناديه امليناء بلقب الدوري 

عام 1977 / 1978 .

من ذاكرة الرياضة البصرية
ثعلب الكرة العراقية جليل حنون األسدي

الالعب الوحيد الذي لعب عشرين موسم من دون اصابة

فريق امليناء/1977

  
 رياضية
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        هي من الرياضات العاملية ولها 
شعبية. يلعب فيها فريقان تفصل 
بينهما شبكة عالية. على الفريق 
ضرب الكرة فوق الشبكة ملنطقة 
اخلصم. ل��كل فريق ثالث محاوالت 
لضرب الكرة فوق الشبكة. حتسب 
نقطة للفريق حينما تضرب الكرة 
الى أرضية اخلصم، أو إذا مت ارتكاب 
خط��أ، أو إذا أخفق الفريق في صد 

الكرة وإرجاعها بشكل صحيح.
أول دولة مارس��ت هذه اللعبة بعد 
الوالي��ات املتحدة األمريكية كانت 
كن��دا ف��ي ع��ام 1900. تعتبر هذه 
الرياض��ة اآلن من أكث��ر الرياضات 
ش��عبية في البرازيل، ومعظم دول 
أوروب��ا وباألخص إيطالي��ا وهولندا 
إل��ى روس��يا  وصربي��ا، باإلضاف��ة 

وبعض الدول في قارة آسيا
أصل اللعبة

في 9 فبراير عام 1895 م، األمريكية، 
قام مدير التربية البدنية األمريكي 
آنذاك باحت��اد YMCA بتكوين لعبة 
رياضية جديدة أطلق عليها اس��م 
الوق��ت  لتمضي��ة  »مينتوني��ت« 
بش��كل مس��ٍل، بحي��ث فضل أن 
متارس ه��ذه اللعبة داخل الصاالت 
وب��أي ع��دد م��ن الالعب��ني. أخذت 
اللعب��ة بعض��ا م��ن خصائصه��ا 
م��ن التنس وكرة الي��د، في الوقت 
الذي كانت فيه كرة السلة رياضة 
جديدة. مت إنشاء كرة الطائرة على 
أس��اس أنه��ا الرياض��ة الداخلية 

األقل خشونة من كرة السلة .
 كرة الطائرة في البطوالت 

لك��رة  العامل��ي  االحت��اد  تأس��س   
وأول   ،1947 ع��ام   )FIVB( الطائ��رة 
بطولة عاملي��ة للرجال أقيمت في 
عام 1949، بينما كانت أول بطولة 
عاملية للس��يدات في ع��ام 1952. 
أضافت الكرة الطائرة إلى األلعاب 
األوملبي��ة ف��ي ع��ام 1964 وظهرت 
الكرة الّطائرة باأللعاب األوليمبّية 
ألّول م��ّرة في طوكي��و، وكانت منذ 
ذلك احلني رياضة رئيسية في تلك 

الدورة.
  االبطال

 لدى الذكور : البرازيل / لدى اإلناث 
:روسيا

كـــــــرة  الـــــــــــطــائـــرة

59



عمودياً :     1 – مخرج سينمائي مصري – 2 – عميد 
املس��رح والس��ينما العربية – 3 – أس��م علم مؤنث – 
سحب – 4 – عكس��ها يقذفها الالعب – مثال ونحات 
فرنسي شهير – 5 – عكسها إنتظام وترتيب – للتمني 
– 6 – نصف »نتلو« – فيلسوف عربي أندلسي – 7 – نوع 
م��ن الرصاص – جد البش��رية – 8 – اإلس��م األول لقائد 

روماني كبير – أحد الوالدين – 9 – ممثلة لبنانية .

أفقي��اً :      1 – جنمة انطلقت من فيلم »إمبراطورية 
ميم« – 2 – روائي بريطاني راحل – 3 – زهاداً – أرشدي – 
4 – غاب النجم – عكس��ها هدى – 5 – للتمني – نسق 
– ثلثي »وفا« – 6 – نقيض أمدح – عكس��ها أسم علم 
مذكر – 7 – من أدوات النّجار – جواب – 8 – تفس��يرية – 

إحدى اجلهات – 9 – عسكر – عالمة موسيقية .

كلمات متقاطعة 
ك  

ت��
م�ا

�و
�ل

�ع
�م

- أول من وضع الصفر في الرياضيات هم العربل
- أول من صنع طقم األسنان واستعمله هم العرب املصريون .

- أول دولة اسالمية منحت املرأة حق االنتخاب هي تركيا .
- أول منظمة دولية تأسست بعد احلرب العاملية الثانية هي جامعة الدول العربية عام 1945م.

- أول من قاس شدة الزالزل العالم اجليولوجي ريختر.
- أول من قسم األسبوع إلى سبعة أيام هي البابليون.

-  هل تعلم ان السمك يستمر في النمو دون توقف حتى اخر يوم في عمره
-  هل تعلم ان السلحفاء تعيش 20يوما بدون طعام والماء

-  هل تعلم ان اول من ذكر مصطلح )االمم املتحدة( هو العالم املسلم الفارابي في كتابه املدينة 
الفاضلة

- التمساح ال يستطيع أن يخرج لسانه.
- قلب الربيان في راسه.

- كوكا كوال كان لونها في االساس اخضر

الغاز
ما هو الشي الذي ال يجري و ال ميشي ؟

شي في السماء و ليس في املاء , فما هو ؟
 ما هو الباب الذي ال ميكن فتحه ؟ 

 ما هو اسم الشهر امليالدي الذي إذا حذفت أوله , حتول إلى إسم فاكهه ؟
ما هي الكلمة التي يبطل معناها إذا نطقنا بها ؟

سلم ال يصعد عليه أحد , فما هو ؟
ما هو الشي الذي يتكلم جميع لغات العالم ؟

) احلل في العدد القادم (

لالجابة يرجى 
ارسالها على االمييل 

التالي 
unvbr@yahoo.com

  
التسلية 
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يونيو هو الش��هر الس��ادس في الس��نة في 
التق��ومي اجلريجوري وأحد األربعة ش��هور التي 
تتك��ون م��ن 30 يوم، يس��مى في الع��راق وبالد 
الش��ام حزيران، وأحياناً في مص��ر يونَْيه، وفي 

تونس واجلزائر جوان.
يبدأ يونيو )في عل��م التنجيم( عندما تكون 
الش��مس ف��ي ب��رج اجل��وزاء وينتهي ف��ي برج 
الس��رطان. وفلكيا، عندما تبدأ الش��مس في 

برج الثور وتنتهى في برج اجلوزاء.
ومت تس��مية الش��هر طبقا لآللهة الرومانية 
جون��و, زوج��ة جوبيتر. وف��ى التق��ومي الياباني 
يسمى مينازوكي وفى اللغة الفنلندية يسمي 

الشهر كيساكو والذي يعنى شهر الصيف.

أحداث يونيو
•يحدث االنقالب الشمسي، يبدأ الصيف في 
النصف الش��مالي, ويبدأ الش��تاء في النصف 

اجلنوبي تقريبا في 21 يونيو. 
•مت االحتفال بعيد األب في بلجيكا في األحد 
الثان��ي من يونيو في كل من: الواليات املتحدة، 
اململك��ة املتح��دة، هولندا، أيرلن��دا، كندا، في 

األحد الثالث من يونيو.
ورود  مهرج��ان  احتف��االت  معظ��م  •تق��ع 

بورتالند

حدث يفيونيو /حزيران
 مثل هذا الشهر

      إبريل هو الش��هر الرابع في الس��نة في التقومي 
اجلريغوري وأحد األربعة الشهور التي تتكّون من 30 

يوم.
 ،aprilis أتى اسم هذا الشهر من االسم الالتيني     
وذالك إما من كلمة aperire التي تعني التفتح، في 
إش��ارة كما يبدو ملظاهر الربيع التي تظهر في هذا 
الشهر، أو من الكلمة اإلتروسكية آپرو، التي تعني 

إله احلب آفروديت
     كان إبريل هو الشهر الثاني في السنة في التقومي 
الروماني وكان يتكون من 29 يوم. حتى قام يوليوس 

قيصر ببدء التقومي اليوليوسي عام 45 قبل امليالد.
• 1917 - الكونغ��رس األمريك��ي يوافق على خوض 

احلرب العاملية األولى ضد أملانيا.
• 1939 - وفاة ملك العراق غازي األول 

••  1973 - إطالق املسبار الفضائي بيونير 11.
••  1896 - افتتاح أول دورة ألعاب أوملبية في أثينا.

••  1919 - بدء ثورة مهامتا غاندي في الهند.
••  1948 - تأسيس منظمة الصحة العاملية.

••  1929 - إنشاء جهاز البوليس الدولي اإلنتربول.

اروع فن بالعالم ..
 فن الرسم على التراب

61



 سكرتارية التحرير

                معا لرحلة ممتعة إلى ... شواطئ

  
مرسى

بع��د أن توقفنا فترة من الزمن في اإلبحار و الوقوف في ش��واطئ مختلفة من 
شواطئ العلم و الثقافة و املعرفة و املتعة لظروف خارجة عن إرادتنا صدر بحمد 
اهلل العدد الثاني من مجلة ش��واطئ ، واليوم قدم قسم اإلعالم والعالقات العامة 
في جامعة البصرة جلمهوره الكرمي عدد جديد مليء باملواضيع العلمية والثقافية 

الهادفة وبهذا يضاف اجنازا جديدا لقسم اإلعالم.
ونحن هنا نقدم شكرنا لكل من ساهم في إعداد هذا العدد وإخراجه بالشكل 

النهائي و نتقدم بالشكر لكل من قدم املساعدة .
وكذلك ال ننس��ى أس��اتذتنا الكرام الذين أمدونا بكتاباته��م الرصينة وندعوا 

كافة األساتذة في جامعتنا الغالية أن يحذوا حذوهم .
وطالبن��ا األعزاء ندعوهم أيضا إلى املش��اركة ليتس��نى لنا جميع��ا أن نبحر 
في ش��واطئ طالبنا و ما تخط��ه أناملهم من إبداع من خالل إرس��اله عبر البريد 
االلكتروني للمجلة أو من خالل إرس��اله مباش��رة إلى قس��م اإلع��الم و العالقات 

العامة في رئاسة جامعة البصرة 
عم��ل كادر اجملل��ة في هذا الع��دد على إبراز اللمس��ة البصرية فيه��ا ملا متثله 
مدينتنا املعطاء لنا فنحن كبصريني نعش��ق هذه املدينة الرائعة بكل تفاصيلها 

ترابها و هواءها حتى ضجيج أزقتها.
 كذلك حاولنا قدر اإلمكان التنويع في املواضيع فبعدنا عن املواضيع العلمية 
اجلافة بل قدمناها بأس��لوب سلس و سهل للقارئ فهناك مجموعة من املقاالت 
و املواضي��ع املهمة جملموعة من أس��اتذة اجلامعة  وبذلك رس��ونا على الش��واطئ 
اجلامعي��ة لنغرف م��ن معينها اخلصب ، ومن ثم ابحرنا نحو الش��واطئ البصرية 
والذي اش��تمل على عدد م��ن املواضيع التي تخص البص��رة و اصالتها و تاريخها 
وعاداتها و تقاليدها ،وهناك الشواطئ املتألقة التي تسلط الضوء على شخصية 

مثابرة و متميزة في جامعة البصرة ، 
 كذلك أضفنا النكهة الثقافية  فهناك الشعر و النثر  و لقاءات مع  شخصيات 
ثقافي��ة و ادبي��ة  اغن��وا اجلامع��ة بأعمالهم املتمي��زة ومن ثم مررنا بالش��واطئ 

االجتماعية التي شملت االم واألب والطفل فهم كل اجملتمع و اساسه .
و رسونا في ش��واطئ صحية وأخرى تكنولوجيا و تاريخية و رياضية و تسلية 
يبحر خاللها في باقة من املعلومات اخلفيفة و اجلميلة املمتعة ليبتعد قليال عن 

هموم احلياة.
وبهذا نقدم شواطئ للقارئ العزيز نرجوا ان تنال إعجابه واستحسانه. 
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