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االنتماء
والوالء 

للجامعة 
ــا للعقول  ــة تربوية تعد مصنع ــة علمي اجلامعة مؤسس
ــر على  ــة التي يفترض ان يكون لها تأثير مباش والطاقات املبدع
ــذا فللجامعة قيم  ــاء ل ــدم والرخ ــو التق ــي به نح ــع ترتق اجملتم
ــى ذلك هي اداراتها  ــعى لتحقيقها والذي يقودها ال واهداف تس
العليا والدنيا، من جانب اخر ملنتسبيها من تدريسيني وموظفني 
وطلبة ايضا قيم واهداف يؤمنون بها ، فاذا تعارضت قيم واهداف 
ــل الطرفان في صراع  ــداف اجلامعة دخ ــب مع قيم واه أي منتس
ــعى كل واحد منهما الى هزمية االخر والى تغليب مصلحته  يس
ــداف اجلامعة  ــب مع اه ــت اهداف املنتس ــا اذا تالق ــة ، ام اخلاص
ــب الى جامعته يبذل جهده ويتقدم غيرها ساعيا  انتمى املنتس
ــا يتعامل معها كأنها  ــادرا الى حتقيق اهدافها وتعزيز قيمه ومب
ــعى ان  ــبيها على انهم عائلته ، فهو دائما يس ــه ومع منتس بيت
ــقط الشخص الذي ارتكب اخلطأ يجهد  يسقط اخلطأ ال ان يس
ــكالت وتقومي الزالت داخل اجلامعة ال خارجها ،  ــه حلل املش نفس
يبدأ بتبليغ املسؤول االداري كانه اخوه او والده ومن جانبه يتقبل 
ــؤول النقد والنصيحة قبوال حسنا ولسان حاله يقول  ذلك املس
ــق االنتماء انتماء كل  ــم اهلل من اهدى الي عيوبي وهنا يتحق رح
من املسؤول االداري واملنتسب جلامعتهما ، لذلك هناك من يعرف 
االنتماء بانه يتحقق حينما يسلك الفرد سلوكا يتقدم السلوك 
ــرد بالرغبة في  ــعر الف ــع منه من قبل اجلامعة ، حيث يش املتوق
ــتعداد لبذلك  اعطاء جزء من جهده ووقته الجناح اجلامعة كاالس
ــؤوليات وغير  ــر والقيام باعمال تطوعية وحتمل مس مجهود اكب
ــك اما الوالء فهو الدرجة االعلى لالنتماء حيث تتطابق اهداف  ذل
ــون كليا ليذوب  ــة تطابقا يكاد يك ــداف اجلامع ــب مع اه املنتس
ــن العطاء  ــك الكبر درجة م ــه مما يقوده ذل ــب في جامعت املنتس
ــتمرار باالنتماء لها ومن هذا املنطلق فاني  لصالح اجلامعة واالس
ــخص خطاً ان  ــكل من يش ــا للجامعة اهيب ب ــي رئيس وبوصف
يتوجه به الينا كمسؤولني واداريني وساكون له من الشاكرين الن 
ــه ولنعلم جميعا انه )اذا  ــن والئ ذلك يعبر عن قوة انتمائه وحس
ــكت اهل احلق عن الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق (  س

واهلل املوفق واملستعان .
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ــي والثقافي  ــك الصرح العلم ــة البصرة ذل جامع
الكبير والذي عمل على نشر روح التسامح واملواطنة 
بني ابناء العراق منذ تأسيسها قبل قرابة نصف قرن.

ــة جديدة من تاريخ  ــوم تقف على اعتب مرحل والي
ــور علمي كبير  ــر العالم بتط ــراق احلديث حيث مي الع
ــث فيه كلمة الفصل  ــون للجامعات ومراكز البح يك
ــاتها  ــم سياس ــن الدول في رس ــر م ــد الكثي اذ تعتم
ــورة الباحثني من هنا  االقتصادية واخلارجية على مش
كان لقاءنا مع مساعد رئيس اجلامعة للشؤون االدارية 
الدكتور ساجد سعد حسن للحديث عن استعدادات 
ــة النهوض  ــي اجلديد وكيفي ــام الدراس ــة للع اجلامع

باملستوى العلمي فيها.

ــام  ــتعدادات اجلامعة لتطوير االقس ــي اس * ما ه
الداخلية؟

 - ان ملف االقسام الداخلية شهد تطورا ملحوظا 
ــبب  وعلى كافة الصعد بعد ان كان يؤرق اجلامعة بس
تردي اخلدمات فقمنا مع الشعبة الهندسية ومديرية 
ــان لتجاوز  ــكيل جل ــة بخطة بتش ــام الداخلي االقس
ــكيل جلان هندسية وادارية ملتابعة  االخفاقات ومت تش
ــا جدول زمني  ــام الداخلية ووضعن ــل في االقس العم
محدد كما خصصنا امليزانية لهذا الغرض وركزنا على 

ــام خالل العطلة الصيفية وجرى  تهيئة مباني االقس
الوقوف على كافة السلبيات التي كانت موجودة في 
ــام من خالل احتياجاتهم وشخصت من قبلنا  االقس
ومن قبل الطلبة ووضعنا هذه املتطلبات نصب اعيننا 
ــي اجلديد ومنها التجهيزات وقد  مع بدأ العام الدراس
ــالل نوعية املادة من  ــا الرقي ورفع اخلدمة من خ حاولن
التجهيزات في املطابخ واحلمامات وايضا عملنا على 
ــي خطوة  ــام وه ــى التحتية حول االقس ــر البن تطوي
ــح مناخات تتالئم مع املستوى العلمي  جديدة لفس
للطلبة اذ مت بناء العديد من املالعب للطلبة والطالبات 
ــي مواقع اجلامعة  ــلة واليد ف ومنها مالعب كرة الس
ــة وكذلك مت  ــرة في اجلامع ــوة تطبق الول م وهي خط
ــات طالبات  ــد احتياج ــة لس ــة املنتج ــاء املزرع انش
االقسام الداخلية من اخلضروات الن حركتهن صعبة 
ــر ربحي يهدف لتأمني  ــالل فترة الدوام وهو عمل غي خ
ــل الطماطة  ــات من اخلضروات مث ــات الطالب احتياج
ــيبدأ العمل بها قريبا جدا ومكانها قريب  واخليار وس
عن االقسام وقد شكلنا وفد لزيارة االقسام الداخلية 
في بقية اجلامعات العراقية لالطالع على حجم ونوع 
ــات ومنها جامعة  ــي تلك اجلامع ــات املقدمة ف اخلدم
ــداد والحظوا ان  ــتنصرية وبغ ــالء والنهرين واملس كرب
ــة وهو يخفف على مديرية  نظام املباني على الفندق
االقسام الداخلية الن الكلف ستكون على عدد االفراد 
ــرافي والتربوي واالمني بيد  وعلى اجلامعة اجلانب االش
ــا كامرات  ــة. كما وضعن ــام في اجلامع ــرة االقس مدي
ــي حظور الطلبة  ــا نظام البصمة ف مراقبة واعتمدن
ــبات واالنترنت لتأمني اخلدمة  وفتحنا مختبرا للحاس
ــوزارة وكذلك اعتمدنا  ــيا مع توجهات ال للطلبة متاش
ــابقا نعتمد  ــاء الذاتي فقد كنا س ــى نظام االكتف عل
ــرب من خارج  على وحدات لتصفية املاء الصالح للش
ــا ولكننا وجدنا  ــة وكنا نأخذ عينات لفحصه اجلامع
حاالت غير ايجابية بسبب وسائل النقل باحلوضيات 
ــالمة الطلبة اما في  ــاء خوفا على س ــا نرفض امل وكن

عماد كامل 
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ــاء وحدات حتلية  ــام املاضي فقد متكنا من ان انش الع
ــد امنت مياه  ــع الطلبة وق ــة مبواق ــام الداخلي لالقس
ــابقا نصرف 30 مليون سنويا  صاحلة للشرب وكنا س
ــرت لنا 8  ـــ 24 مليون وقد وف ــترينا ب ــا االن فقد اش ام
ــر من الرئاسة للمتابعة  ــراف مباش ماليني وهناك اش
من قبل اجلامعة وهذا املشروع للطلبة الساكنني في 

االقسام الداخلية داخل املواقع اجلامعية.

 * هل اجلامعة هي منتجة؟ 
 - نسعى الى رفع املهارات العلمية للطلبة ومتاشيا 
ــر البنية اجلامعية من  ــعينا لتطوي مع هذا التطور س
ــائل الراحة  ــق اخلدمية و تأمني وس ــالل توفير املراف خ
ــد اجرينا  ــراء في اجلامعة فق ــيع املناطق اخلض وتوس
ــا في مواقع اجلامعة في كرمة علي وباب  تغييرا جذري
ــراء وتأهيلها باملظالت  ــيع املناطق اخلض الزبير لتوس
وكذلك ازالة االكشاك القدمية التي كانت ال تتناسب 
مع حاجات الطالب والزمنا اصحاب االكشاك احلديثة 
ــل ان يتنامى  ــازة للطلبة الننا نأم ــدمي خدمات ممت بتق
الطالب من خالل فترة حياته في اجلامعة لكي تكون 
ــف معها ويكون  ــة مع الطالب يتكي ــة متفاعل عملي

سلوكه حضاري داخل وخارج اجلامعة. 

ــة  ــات طلب ــتهدافا لتجمع ــراق اس الع ــهد  * ش
ــم خططا امنيا  ــات هل وضعتم نصب اعينك اجلامع

للحفظ على ارواح الطلبة؟
ــرة التي  ــة الكبي ــم التحديات االمني ــي خض  - ف
ــتحداث بوابة  ــد حرصنا على اس ــهدها البلد فق يش
جديدة في موقع كرمة علي وفتحنا حركة السيارات 
ــة الطالب ومراعاة  ــط اخلارجي حفاظا على راح باحملي
ــات جديدة  ــا بفتح كراج ــا قمن ــب االمني كم للجان
ــة. اجلامع ــة  وطلب ــبي  منتس ــيارات  س ــتيعاب  الس

ــبقة  ــى وضع خطوات اجرائية مس ــا عل وكذلكعملن
وهو ابعاد اجلامعة عن االحداث االمنية التي قد حتدث 
ــات االمنية املكلفة  ــة وكذلك متابعة اجله في املدين
ــاك توجه من  ــة اخملتلفة وهن ــة مواقع اجلامع بحماي
ــيكون  ــع التوقيتات فبعض الكليات س ــوزارة بتوزي ال
عطلتها يوم اخلميس وسيكون وقت الدخول واخلروج 
ــض الطلبة من  ــي بع ــات. * يعان ــني الكلي ــاوت ب متف
ــا ذوي الدخل احملدود  ــور املرتفعة للنقل وخصوص االج
ــائط  ــاكني املناطق البعيدة هل للجامعة وس من س

ــي للطلبة غير موجود  ــل الطلبة. - النقل اجلماع لنق
ــس احملافظة  ــا فاحتنا مجل ــت احلاضر ولكنن في الوق
ــدى اجمللس  ــا وقد اب ــه حالي ــروع لتغطيت ــذا املش به
ــهيل عملية االنتقال  ــتعداده لهذا املشروع لتس اس
ــر عدد من  ــعى اجلامعة لتاجي ــني اجلامعة،كما تس ب
ــيارات لهذا الغرض اما في احلاضر فلدينا سيارة  الس
ــة من االماكن  ــة الفاو لنقل الطلب ــدة لنقل طلب واح

البعيدة.
ــا اجلامعة للطلبة  ــات التي تقدمه *ما هي اخلدم

املتعففني؟ 
- في احلقيقة يوجد رغم حتسن الوضع االقتصادي 
في البلد اال ان الكثير من العوائل ال زالت تعيش حالة 
ــات وزارة  ــب توجيه ــر واحلرمان لذا عملنا وحس الفق
التعليم العالي والبحث العلمي على توزيع استمارات 
لكافة الكليات لتزويد الرئاسة مبعلومات عن الطلبة 
ــبل  ــنى لنا معرفة احتياجاتهم وس املتعففني ليتس

معاجلتها.

ــاص لطالبات  ــات اختص ــود طبيب ــا وج  * الحظن
ــون حجم التعاون بني  ــام الداخلية كيف تصف االقس

اجلامعة ودائرة صحة البصرة؟
 - عملت اجلامعة وبالتعاون مع دائرة صحة البصرة 
على توفير كافة املستلزمات الطبية لتأمني اخلدمات 
الصحية للطالبات وعملنا على حضور الطبيبات الى 
مواقع االقسام لتوفير اخلدمة في موقع باب الزبير اما 
في موقع كرمة علي فقد اعتذرت االطباء بسبب بعد 
ــافة وخصوصا ان هذا العمل يكون بعد ساعات  املس
ــمي. ولكننا سنكرر طلبنا لعلنا نتوصل  الدوام الرس
ــرة الطالبات في موقع  ــبب كث الى حل هذا العام بس

الكرمة قياسا مبوقع باب الزبير.
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ان التط��ور الهائ��ل الذي ط��رأ على وس��ائل االتصال 
ومنها ش��بكة االنترنت نتيجة للثورة املعلوماتية و تطور 
التكنولوجيا قد اثر بش��كل كبير عل��ى مختلف جوانب 
احلياة وبدأت الكثير من دول العالم الى التحول التدريجي 
الى ما يس��مى بالعالم الرقمي وان تغير اعمالها االدارية 
واالقتصادية وغيرها الى اعمال الكترونية من اجل االفادة 

من االمكانيات التي توفرها شبكة االنترنت.
مفهوم احلكومة االلكترونية:

احلكومة االلكترونية تعني ببساطة انتاج املعلومات 
و توزيعه��ا، وتكون اخلدمات االلكترونية خالل 24 س��اعة 
في اليوم و س��بعة ايام في االسبوع و بطريقة ترتكز على 

تلبية احتياجات املواطن واألعمال.
ويتبني من هذا التعريف ان احلكومة الكترونية قائمة 
عل��ى اس��اس االس��تمرارية وع��دم االنقطاع ف��ي تقدمي 
اخلدمات كما هو احلال في احلكومة التقليدية التي تقدم 

اخلدمات وقت الدوام الرسمي.
اجملاالت الرئيسية ألنشطة احلكومة االلكترونية:

تتوزع انشطة احلكومة االلكترونية على ثالث مجاالت 
رئيسية متثل ثالثة انواع من العالقات املهمة هي :

1-عالقة احلكومة باملواطنني 
ان اهم مبررات ظهور نظ��م احلكومة االلكترونية هو 
تطوير عالقات احلكومة مع املواطنني و حتس��ني خدماتها 
العام��ة املقدمة له��م و نقل هذه اخلدمات الى ش��بكة 

االنترن��ت و امن��اط التكنولوجيا الرقمي��ة االخرى . وتضم 
هذه العالقة انش��طة متنوعة ومهم��ة ذات صلة بالدور 
احلي��وي للحكومة في حي��اة املواطنني ) مل التس��جيل 
املدني ، اخلدمات الصحية ، التعليم ، اخلدمات االجتماعية 

و الثقافية (
2-عالقة احلكومة باحلكومة

يوج��د حجم كبير من البيان��ات و املعلومات و الوثائق 
واالم��وال التي تنتقل عبر مؤسس��ات وهيئ��ات ووكاالت 
احلكومة كل يوم . ولذل��ك نتيجة التطبيقات احلديثة اي 
تقلي��ص اس��تخدام االوراق و الوثائق الرس��مية لتقليص 
الروت��ني االداري و تخفيض تكلفة تنفيذ املعاملة الواحدة 
و تس��ريع وق��ت االجناز ومن ثم زي��ادة كف��اءة اداء االدارات 

العامة .

3-عالقة احلكومة باألعمال
تفاع��ل احلكومة مع قطاع االعم��ال من خالل طرق و 
وس��ائل متعددة ترتبط بادوارها ومس��احة تاثير اجهزتها 

تطبيق احلكومة االلكترونية في العراق
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االدارية و التنفيذية فاحلكومة تلعب ادوار اخملطط املنظم 
، واملبادر واملش��رع واحملفز ملبادرات افراد اجملتمع على صعيد 
التج��ارة واالعمال واالنش��طة االجتماعية اخملتلفة. لهذا 
الب��د ان تق��وم نظ��م احلكوم��ة االلكترونية باس��تيعاب 
معظم هذه االدوار وبخاصة تعزيز الشراكة بني احلكومة 
واألعمال مبا يساعد ش��ركات القطاع اخلاص على حتقيق 
افضل مس��تويات النجاح وتنمية وتطوي��ر قدراتها على 

االنتاج.

معوقات تطبيق احلكومة االلكترونية :
ان له��ذا املش��روع اهمية كبيرة و ذل��ك للتغيير الذي 
س��يطرا عل��ى مجمل اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا الدولة 
للمواطنني إال انه قد يتعرض لعدة معوقات اذا لم ترسم 
خطواته بصورة صحيحة وجادة على مختلف املستويات 
ف��ي الدولة وميكن اجمال املعوق��ات التي تواجه احلكومة 

االلكترونية باالتي :
1-املعوقات االدارية

غم��وض املفهوم ، مازال الكثير م��ن القيادات االدارية 
يجه��ل موضوع احلكومة االلكترونية و بعضهم ال يعرف 
حت��ى املصطل��ح لذلك ف��ان االم��ر يحتاج ال��ى توضيح 
املفهوم و توفير االرضية الفكرية له في املؤسس��ات ومن 
خالل نشر املفهوم فستكون لكل مؤسسة وجهة نظرها 
اخلاصة بهذا املش��روع مما ينتج عنه وجود رؤيا خاصة بها. 
ونظرا لتعدد الرؤى اخملتلفة للمؤسسات و اختالف وجهات 
نظرها تأتي مرحلة اخرى هي مرحلة توحيد الرؤى اخملتلفة 
للمؤسسات و تستند هذه الرؤية الى بلورة استراتيجيات 

و سياسات ثم اهداف و غايات.
مقاومة التغيير 

ان اقامة مثل هذا املش��روع يحم��ل في طياتها كثيرا 
من التغيير على صعيد املؤسس��ات و االقسام و الشعب 
وإعادة توزي��ع امله��ام و الصالحيات مما يس��تلزم تغييرات 
في القي��ادات االدارية و املراك��ز الوظيفية و التخصصات 
اجلديدة التي حتتاجها لهذا فأننا نعتقد انه سيكون هناك 
مقاوم��ة للتغيي��ر وهذا التغيير س��يطول جمي��ع اركان 
التنظي��م ميكن التغلب عليه بص��ورة تدريجية من خالل 
التغيير التدريجي للنس��يج الثقافي للمؤسسة وإدخال 

التغييرات اجلزئية شيئا فشيئا.
2-املعوقات االمنية 

يع��د االم��ن املعلوماتي من اهم املعوق��ات التي جتابه 
تطبي��ق احلكومة االلكترونية حي��ث هناك مجموعة من 
االس��اليب الختراق املنظومة املعلوماتية وما يترتب عليه 

من فقدان خصوصية املستفيدين و سريتهم
مراحل التحول الى احلكومة االلكترونية

ان التحول الى احلكوم��ة االلكترونية حتتاج الى ان متر 
بع��دة مراحل ك��ي تتم العملية بش��كل يحقق االهداف 

املرجوة ومن تلك املراحل :

1-قناع��ة و دع��م االدارة العليا املنش��اة : ينبغي على 
املس��ؤولني باملنش��اة ان يكون لديهم  القناع��ة التامة و 
الرؤي��ة الواضح��ة بتحويل جميع املعام��الت الورقية الى 

الكترونية 
2-تدري��ب و تأهي��ل املوظف��ني : املوظف ه��و العنصر 
االساس��ي للتحول الى احلكومة االلكترونية لذا ال بد من 
تدريب وتأهيل املوظفني كي يجتازوا االعمال عبر الوسائل 

االلكترونية املتوفرة .
3-توثي��ق و تطوير اجراءات العمل :من املعروف ان لكل 
منش��اة مجموع��ة من العملي��ات االدارية او ما يس��مى 
بإجراءات العمل. فبعض تل��ك االجراءات غير مدونة على 
ورق او ان بعضه��ا م��دون منذ س��نوات طويل��ة لم يطرأ 

عليه��ا اي تطوي��ر. لذا ال بد من توثيق جمي��ع االجراءات و 
تطوي��ر القدمي منها ك��ي توافق مع كثاف��ة العمل و يتم 
ذلك م��ن خالل حتديد الهدف لكل عملي��ة ادارية تؤثر في 

سير العمل 
4-توفي��ر البني��ة التحتي��ة للحكوم��ة االلكترونية : 
يقصد بالبنية التحتية اي اجلانب احملس��وس في احلكومة 
االلكتروني��ة م��ن تام��ني اجه��زة احلاس��ب االل��ي وربط 
الشبكات احلاسوبية الس��ريعة و االجهزة املرفقة معها 

و تامني وسائل االتصال احلديثة.
5-البدء بتوثي��ق املعامالت الورقية القدمية الكترونيا : 
املعامالت الورقية القدمية و احملفوظة في امللفات الورقية 
ينبغي حفظها الكترونيا بواسطة املاسحات الضوئية و 

تصنيفها ليسهل الرجوع اليها.
6-الب��دء ببرمج��ة املعام��الت االكثر انتش��ارا : البدء 
باملعام��الت الورقية االكثر انتش��ارا في جميع االقس��ام 
وبرمجته��ا الى معام��الت الكترونية لتقلي��ل الهدر في 

استخدام الورق 
)منقول بتصرف(



التصادم يف البحار
الكابنت حسني غازي
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 .هناك ع��دد من النقاط الت��ي يجب االنتباه 
لها منها: 

املراقب��ة : يجب على كل س��فينة في جميع 
االوق��ات املراقبة البصري��ة و الس��معية الدقيقة ، 
باإلضاف��ة ال��ى املراقبة بكل الوس��ائل املتاحة التي 
تتناس��ب مع الظروف واألحوال الس��ائدة باملنطقة 
املبحر بها لكي تتمكن من التقدم الكامل املس��بق 

للموقف وخطر احتمال التصادم . 
الس��رعة االمنة : يجب على كل س��فينة ان 
تتحرك بسرعة امنة في جميع الظروف لكي تتمكن 
من اتخاذ االجراء املناسب و الفعال لتفادي التصادم 
و لتقف خالل مسافة مالئمة مع الظروف و االحوال 
الس��ائدة وعند حتديد السرعة االمنة يجب ان تؤخذ 
العناصر التالية ضمن العناصر احملددة لهذه السرعة 

بالنسبة جلميع الس��فن 1- ظروف الرؤية 2- كثافة 
حركة مرور الس��فن مب��ا في ذلك جتمعات الس��فن 
للصيد او اي س��فينة اخرى 3- قدرة السفينة على 
املن��اورة مع االنتباه ملركز مس��افة توقفها و قدرتها 
على الدوران في الظروف الس��ائدة. 4- توجد اضواء 
خلفية معاكس��ة ليال مثل انوار املناطق الساحلية 
او من انعكاس��ات اضواء الس��فينة ذاتها. 5- حالة 
الري��ح و التيار و املس��افة من االخط��ار املالحية 6- 
غاط��س الس��فينة بالنس��بة لعمق املي��اه املتاحة 

للمناورة
باالظافة لذلك يجب ان يراعى ما يلي بالنسبة 

للسفن املزودة بجهاز رادار مشغل
1- خواص و دقة و حدوديات قدرات جهاز الرادار 
2- اي قيد يفرضه مدرج املدى املس��تخدم بالرادار 3- 
تاثي��ر حالة البحر و الطق��س واي مصادر اخرى على 
دقة الرادار في اكتش��اف االه��داف 4- احتمال عدم 
اكتش��اف الرادار للس��فن الصغيرة و كت��ل اجلليد 
واالهداف االخرى القائمة على امدية مالئمة 5- تعدد 
مواضع و حتركات الس��فن املكتش��فة على شاشة 
الرادار 6- التقييم اجليد مل��دى الرؤية املمكن تقديره 
عند اس��تخدام الرادار لتحديد مس��افة الس��فن او 

االهداف االخرى.
خط��ر التصادم أ - يجب على كل س��فينة ان 
تستخدم جميع الوسائل املتاحة لها والتي تتناسب 
مع الظروف و االحوال الس��ائدة لتتأكد عما اذا كان 

 قد يكون املوضوع غريبا للقارئ فهل يعقل ان حيدث 
تصادم للسفن يف هذه البحار واحمليطات الشاسعة و مع وجود 

هذه االجهزة املالحية املتطورة وربانني كفؤيني وضباط 
حبريني ذو خربة طويلة يف البحار 



هن��اك اي احتم��ال خلطر التصادم واذا ما كان هناك اي ش��يء فيجب 
عليها ان تعتبر بان هذا اخلطر قائم . ب - واذا ما توفر جهاز رادار شغال 
بالسفينة يجب ان يستخدم استخداما سليما مبا في ذلك تشغيله 
على مدرج املدى البعيد للحصول على انذار مبكر الي خطر للتصادم 
ت - يجب ان ال تبنى اي افتراضات على معلومات غير مضبوطة وعلى 
اخلصوص املعلوم��ات الرادارية غير املضبوطة عند حتديد عما اذا كان 
هن��اك خطر تص��ادم ام ال يجب ان يؤخذ ضم��ن العناصر العامة في 
قرار التحديد العناصر التالية : 1- يظل هذا اخلطر قائما اذا لم يتغير 
اجت��اه البوصلة للس��فينة املقتربة تغييرا ملموس��ا 2- قد يظل هذا 
اخلط��ر قائما احيانا حتى في حال��ة تغيير االجتاه بوضوح. خاصة عند 
االقتراب من س��فينة كبيرة جدا او من سفينة قاطرة او من سفينة 

قريبة املدى .
اجراءات تفادي التصادم 1- عند اتخاذ اي اجراء لتفادي التصادم 
يجب ان يكون هذا االجراء فعاال و يتخذ في وقت مناس��ب مع مراعاة 
قواعد التوجيه البحرية السليمة 2- اي تغيير في السير او السرعة 
او كليهم��ا مع��ا من اجل تفادي ف��ي التصادم يج��ب ان يكون كبيرا 
بالدرج��ة الكافية بحي��ث يصبح بينا من الس��فينة االخرى س��واء 
بالرؤي��ا او الرادار. 3- تغيير الس��ير فقط اجدى و اكثر فعالية لتجنب 
اقتراب اخلطر اذا ما توفر وقت مناس��ب وان تكون درجة التغيير كبيرة 
وال ينت��ج عنه��ا حالة اقتراب خطر اخرى. 4- يج��ب ان يضمن االجراء 
املتخ��ذ لتفادي التصادم مع س��فينة اخرى املرور على مس��افة امنة 
منها و يجب ان تتابع بعناية فعالية هذا االجراء الى ان متر الس��فينة 
االخرى بس��الم. 5- على الس��فينة ان تهدئ 6- من سرعتها او توقف 
حتركها متاما الى االمام بإيقاف محركاتها ان كان ذلك ضروريا لتفادي 

التصادم او إلتاحة وقت اطول م���ن اج������ل تقييم املوقف .
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العراقي��ة  امل��راة  كع��ادة 
ان ارادت ان تثب��ت نفس��ها 
ف��ي مكان عمله��ا  فهي ال 
تتوانى ابدا و تثبت للجميع 
انها استحقت تلك املكانة 
وبجدارة حتى اصبحت اليوم 
ف��ي مص��اف الرج��ل باجلد 

واالجتهاد والرقي .
كل يوم نتعلم منها درس 
جديد رغ��م الصعاب و احملن 

و احل��روب و الدم��ار تتح��دى 
االل��م  تتخ��ذ م��ن قلمها و 
فكرها سالحا تقاتل به في 
سوح العلم لتحتل اعل��ى 

املناصب .
كل  ف��ي  تعودن��ا  كم��ا 
نلتق��ي مبتمي��زات من  عدد 
نلتقي  املعط��اء  جامعتن��ا 
اليوم بالسيدة س��ناء داوود 
شعبة  مس��ؤولة  س��لمان 
املوارد البش��رية في رئاس��ة 
جامع��ة البصرة .. مش��وار 
علم��ي و مهن��ي طوي��ل و 

ش��اق خاضته حتى قطفت ثماره ان اردنا ان نصف ش��خصها 
فس��رعان ما نتذكر ابتس��امتها التي تقابل بها االخرين حبها 
للعمل ميزها باالضافة الى الهدوء و االتزان ، اجلميع يشيد بها 

وبعملها املتفاني و باخالقها العالية 
نرحب بالسيدة سناء ضيفة عزيزة على مجلة شواطىء 

وعلى كادرها 
-اه��ال بكم و مبجلتكم الرائع��ة امتنى ان اكون ضيفا خفيفا 

على القراء
في بداية مشوارنا نحب ان نعرف متابعينا بالسيدة 

سناء داود ؟
-س��ناء داود س��لمان املنص��وري من مواليد مدين��ة البصرة 
ول��دت و ترعرعت في ه��ذا املدينة املكافحة حت��ى وصلت الى 
املرحلة اجلامعية ، و تخرجت منه��ا عام 1984 من كلية االدارة 
و االقتص��اد / قس��م االقتصاد  وبعده��ا مت تعييني في جامعة 
البصرة بوظيفة مساعد مالحظ في قسم االفراد في جامعة 
البصرة وما زلت الى اليوم في القس��م بوظيفة مديرة شعبة 

املوارد البشرية .
مباذا تصف السيدة سناء سنوات خدمتها السابقة 

للجامعة ؟
-اعتبر س��نوات خدمتي الطويلة و خاصة في االمور االدارية  
هي من اجمل الس��نوات و عزيزة  علينا بالرغم من كل املتاعب 
و املعوقات التي صادفتنا خالل املس��يرة العملية لكن كل هذا 
التعب متخض عنه اكتس��اب املعرفة و اخلبرة في االمور االدارية 
حيث تدرجت خالل هذه الفترة بالعناوين الوظيفية من مساعد 
مالحظ الى ان اكتس��بنا العنوان الوظيف��ي احلال����ي ) مدير 

اقدم ( .
ان العمل في قس��م الش��ؤون االدارية  وباالخ ش��عبة املوارد 
البشرية هو عمل يحتاج الى متابعة و استمرارية وتواصل انه 
عمل حس��اس جدا النه ينتج عن واقع امل��الك اجلامعي الكلي 
بكل ما يحويه من عناوين موزعة حس��ب الدرجات الوظيفية 

و الشهادات 
ماهي رؤيتك للجامعة بني االمس واليوم ؟

-جامعتن��ا من اجلامع��ات العريقة و عمره��ا احلالي يناهز ال 
50 ع��ام باالمس كان��ت اكثر تقدما وله��ا دور فاعل و كبير بني 

رغد سهيل 

سناء داوود سلمان

مسؤولة شعبة املوارد البشرية 
يف رئاسة جامعة البصرة 

لشواطىء: 
قلة الدرجات اخملصصة لنا من قبل وزارة 
املالية من اهم مشاكلنا
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اجلامع��ات االخ��رى لك��ن و 
بسبب االحداث و اخلراب الذي 
حدث لها و الفوضى العارمة 
الت��ي صاحب��ت كل امليادين 
ادت الى تراجعها و نامل باذن 
اهلل تعالى وجهود اخمللصني 
ان ن��رى جامعتن��ا العزي��زة 
تنهض من جدي��د و تتصدر 
املراكز املتقدمة لترتقي بني 
اجلامع��ات االخ��رى وهذا ما 
نالحظه حاليا فاليوم افضل 

من االمس القريب .
هل قامت اجلامعة 

بتكرميكم على جهودكم 
املبذولة خالل مشواركم 

الطويل ؟
-نع��م مت تكرميي اكثر من 
م��رة و ل��دي ع��دد كبير من 
التش��كرات منه��ا من قبل 
معال��ي وزيرالتعليم العالي 
احملت��رم و رؤس��اء جامعات و 

من بعض العمداء .
ماهي طبيعة عمل شعبة 
املوارد البشرية في رئاسة 

جامعة البصرة ؟
-ش��عبة املوارد البش��رية 
هي جزء من قس��م الشؤون 
اهميته��ا  وله��ا  االداري��ة 
الكبيرة في تنظيم و متابعة 
كل ما يتعلق بحركة املوارد 
اعمالها  البشرية ومن اهم 
ه��و اع��داد م��الك اجلامعة 
سنويا لغرض املصادقة عليه 
من قب��ل وزارة املالية و الذي 
يتم على اساس حتديث كافة 
البيان��ات اخلاصة باملتغيرات 
احلاصل��ة على واق��ع حركة 
املوارد البش��رية م��ن ) نقل 
داخل اجلامعة ، نقل خدمات 
من و ال��ى اجلامعة ، تعيني ، 
اعادة تعيني ، تعديل شهادات 
، تقاع��د ،اس��تقالة ، وفاة ، 
نقل الى مالك التدريسيني ( 
و غيرها من االمور املتعلقة 
باملوارد البشرية كذلك اعداد 



املوازنة اخلاصة مبالك اجلامعة 
س��نويا و الت��ي تعتمد على 
احتياجات اجلامع��ة ، والتي 
على اساسها يتم استحداث 
الدرج��ات اخلاص��ة بالتعيني 
من قب��ل وزارة املالية و عند 
تخصي��ص الدرج��ات يت��م 
االعالن عنها لغرض التعيني 
حس��ب حاجة الكليات من 
) دكت��وراه ،  االختصاص��ات 

ماجستير، بكلوريوس ( 
ايض��ا يق��ع عل��ى عات��ق 

الشعبة :
االحصائيات  -اعداد كافة 
املطلوب��ة منه��ا و التي ترد 
للش��عبة من قبل الوزارة او 
ديوان الرقابة املالية ، مكتب 
املفتش الع��ام او من الدوائر 
االخرى ، او من داخل اجلامعة 
- ترويج معامالت التعيني 

على املالك الدائم 
- وكذلك ترويج معامالت 

اعادة التعيني 
ترويج معام��الت تغيير   -

عناوين وظيفية

- تعديل الش��هادات الدراسية التي يحصل عليها املنتسب 
اثناء اخلدمة الوظيفية من بكالوريوس فما دون 

- متابعة مناقلة الدرجة من قبل وزارة املالية عن طريق احلذف 
واالس��تحداث للمنقولني من الدرج��ة والتخصيص املالي من 

والى اجلامعة.
ماهي اهم املعوقات التي تواجهها شعبة املوارد البشرية؟

-تعاني الش��عبة م��ن معوقات كثي��رة اهمه��ا  عدم فهم 
طبيعة عمل الش��عبة من قبل اغلب املنتسبني و املراجعني و 
عدم التفرقة بني مفهوم العنوان الوظيفي و الدرجة ،باالضافى 
الى قلة الدرجات املس��تحدثة من قب��ل وزارة املالية للجامعة 
سنويا و التي ال تكفي لسد حاجة اجلامعة ليس فقط التعيني 
وامن��ا كل متغير خاص بالترقية ، كالترفيع و تعديل ش��هادات 
التحصيل على املنتس��ب اثناء اخلدمة ، تعديل راتب ، نقل الى 
مالك التدريس��يني ... الخ    كله��ا تعتمد على  وجود الدرجة و 
العنوان الوظيفي الش��اغر وان اغلب االوامر التي تصدر لغرض 
املن��وه اليه اعاله يكون م��ن قبل حركة امل��الك ذاتيا حيث يتم 
استغالل درجات املتقاعدين و املستقيلني و الوفاة و النقل بدون 
درجة لغرض معاجلة وس��د احتياجات اجلامعة ويتم عن طريق 
اجراء احلذف و االستحداث و الذي يحدث عن موافقة وزارة املالية 
/ دائرة املوازنة / املالك. كذلك يحوي املالك على تراكمات قدمية و 
لدينا موظفني في دوائر اجلامعة لديهم غنب في منحهم عناوين 
وظيفية ال تناس��ب اختصاصاتهم وبس��بب تق��دمي درجاتهم 
ل��م يتم تقدمي موافق��ة وزارة املالية على اس��تحداث العناوين 
الوظيفية املناسبة . واملعوق اهم هو نقص املوظفني العاملني 
في الش��عبة و ان كادرها يتك��وون من ثمان موظفني فقط وان 

مالك اجلامعة اكثر من 7000 
موظف و تدريس��ي والحظ 
ال��ذي يحتاج  العمل  حجم 

متابعة لهم و بالتفاصيل .
وان ش��اء اهلل س��نتغلب 
على كاف��ة املعوق��ات كما 
تغلبنا و بجه��ود موظفينا 
و مبس��اعدة كافة الش��عب 
عن��د  الكلي��ات  و  االخ��رى 
اجلامع��ة  مصادق��ة م��الك 

للسنوات السابقة.
كلمة اخرى توجهينها الى 

مجلة شواطىء؟
نق��دم ش��كرنا و تقديرنا 
لضيافتك��م لن��ا و نتمن��ى 
لكم و جمللتكم اجلديدة مزيدا 
من التقدم والتطور و االبداع 
وبهذه املناسبة ال يسعنا اال 
ان نق��دم ش��كرنا و تقديرنا 
لكافة املوظفيني في قسم 
الش��ؤون االدارية و الكليات 
لتعاونهم املستمر معنا في 
حتديث كافة البيانات اخلاصة 

باملالك.       

مدير ومنتسبو شعبة املوارد البشرية
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        الريب بان البنك املركزي العراقي قد جنح 
ــنوات املمتدة منذ عام 2003 في حتقيق  طيلة الس
ــينه  ــعر صرف الدينار العراقي و حتس ــتقرار س اس
ــي والعمالت االخرى  ــى الدوالر االمريك بالقياس ال
ــعر تعادل للدينار مقابل الدوالر  من خالل تثبيت س
والدفاع عنه . وقد حدد هذا املستوى منذ اكثر من 
خمس سنوات بنحو 1170 دينار للدوالر الواحد وقد 
ــى املبادالت التجارية   ــس هذا االمر ايجابا عل انعك
ــة ، وهيأ  ــوق العراقي ــة في الس ــالت املالي واملعام
ــبي للمستثمرين  ــم باالستقرار النس مناخا اتس
ورجال االعمال . كما اسهم في حتجيم مستويات 
ــتويات مقبولة وهو ما  التضخم وتدنيتها الى مس

عد جناحا ملفتا للسياسة النقدية في العراق .
وقد استخدم البنك املركزي العراقي احدى 
ــائل التقليدية للمحافظة على سعر صرف  الوس
ــيلة  ــوق الصرف االجنبي . هذه الوس الدينار في س
ــع فيها البنك  ــزادات اليومية التي يبي ــل بامل تتمث
ــو 200 مليون دوالر يوميا . غير  املركزي العراقي نح
ان السوق العراقية قد شهدت مؤخرا طلبا شديدا 
ــية التي  ــط باالوضاع السياس ــدوالر مرتب على ال
ــة بالعقوبات  ــا و املتمثل ــهدها املنطقة حالي تش
االقتصادية على سوريا و ايران . وهو ماجعل العراق 
ــبب ضعف بنيته  ــارس دور الناقل التجاري ) بس مي
ــاب  ــتيراد حلس ــارس عملية االس ــة( اي مي االنتاجي
ــة التصدير لها. فضال عن  ــوريا بالذات اي عملي س
ذلك فقد ادت املضاربات التي متارسها املؤسسات 
املالية و مكاتب الصيرفة الى تهريب كميات كبيرة 

ــفر  ــدوالر االمريكي الى خارج العراق . مما اس من ال
عن ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي امام الدوالر 
ــة الى نحو 1300 دينار  ــوق املوازي االمريكي في الس

لكل دوالر.
ــاع ملحوظ  ــي ارتف ــك ف ــس ذل ــد انعك وق
ــلع و اخلدمات في السوق  ــعار الس ــتويات اس مبس
ــة  ــوض كثيرا من فاعلية السياس ــة مما ق العراقي
ــم رغم  ــتويات التضخ ــط مس ــي ضب ــة ف النقدي
االستنزاف الهائل ملوارد العراق من النقد االجنبي . 
وخلطورة االمر ينبغي ان يكون هناك تدخال حكوميا 
في سوق الصرف االجنبي من خالل الزام املؤسسات 
ــة التي تتعامل بالدوالر مثل املصارف االهلية  املالي
ــعر الرسمي  و مكاتب الصيرفة ببيع الدوالر بالس
ــع هامش ربح ال يتعدى  ــدد من البنك املركزي م احمل
ــمي. كما ميكن للحكومة ان  ــعر الرس 1% من الس
تزيد من عرض الدوالر في السوق العراقية من خالل 

صرف جزء من رواتب املوظفني بالدوالر .

البــنـك املــركــزي العـــراقـــي 
و تثبيت سـعر الدينـار

ا.د نبيل جعفر املوسوي/كلية 
االدارة و االقتصاد

  
اقتصادية
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 العشار : من ضريبة العشر 
ــوال الواردة  ــى االم ــة عل احلكومي
الى البصرة وكانت منطقة اهوار 
 600 ــل حوالي  قب ــتنقعات  ومس
سنة . بريهة : محلة نهر ابراهيم 

حرف الى بريهة .
 مناوي الباشا : على اسم 
مهنى وقيل مهناوي وصارت تلفظ 

)مناوي( تخفيفا. 
ــور واخلور  ــن اخل ــورة : م اخل

طريق للماء جتري فيه االمطار . 
ــم  ــى اس ــة : عل البراضعي
ابي برذعة بن عبد اهلل بن ابي بكر 
ــرذع قائد زجني  ــم ب وقيل على اس
ــتان في  ــورة الزجن وقيل بس ايام ث

ارض مرتفع . 
ــي  ــروم : ه ــروم : الب ام الب
ــد كان بعض  ــرة وق ــدور الكبي الق
ــون  يطبخ ــاء  واالغني ــرين  املوس
ــروم ويوزعونه  ــذه الب ــام به الطع
ــى الفقراء في هذا املكان الذي  عل
ــد قامت  ــراء ق ــرة للفق كان مقب
ــام 1933 بتحويل هذه  ــة ع البلدي
املقبرة الى ساحة وهي ساحة ام 

البروم احلالية .
 مناوي اللجن : محل للجم 

اخليول ..
 السراجي : نسبة الى رجل 

يعمل السروج الل راشد , 
ــيان : بأسم عيسى  عويس

احد مالكيها , 
ــوب الى  ــان : منس ــد لي عب

عبد اهلل بن ابي بكرة , 
مهيجران : موضع هجار ال 

راشد , 

ــره رجل  ــدان : حفر نه حم
من ال حمدان ,

ــكن رجلني  ــفان : س  يوس
اسمهما يوسف . 

محيلة : تصغير احمللة , 
السبيليات : ملك مسبل .

 ابو مغيرة: قيل حفر نهره 
الصحابي املغيرة بن شعبة والي 

البصرة سنة 15 هجرية. 
ــب : من كثرة ما  ابو اخلصي

فيه من خصب البساتني.
 اللباني : اللبان يقال اصله 
ــى املهلب بن  ــب ال )مهلبان (ينس

ابي صفرة . 
ــى  ــكان االعم ــور : م جيك
ــم اعجمي (اتخذها صاحب  )اس

الزجن عاصمة له اسماها اخملتارة 
ــر  ــي فلوس : الخذ العش اب

من مال التجار فكثرت الفلوس.
ــم  ــراة تعل ــة : الم  املطوع

االوالد قراءة القران والفقه .
ــب  صاح ــل  لرج  : ــن  الزي  

حسن وجمال . 
ــد  راش ــا  عمره  : ــر  املعام

السعدون والد ناصر باشا. 
ــيء  الفاو : الفوهة اول الش
ــة العراق  ــو فوه ــق وه ــن الطري م
ــط  ــل بني مياه ش ــة الوص وحلق
ــل  ــي وقي ــج العرب ــرب واخللي الع
سميت بالفاو على اسم سفينة 

غرقت في نهر املهليان .
ــم نوع   التنومة : على اس

من االشجار يسمى )تنوم ( . 
كردالن : التل املرتفع )لفظة 

تركية (.
 املعقل : ينسب الى معقل 

بن يسار املازني . 
جزيرة السندباد : جزيرة ام 
ــذت كمخزن للفحم  الفحم اتخ

في العصر العثماني .
 الداكير : تسمية انكليزية 
ــك ويارد  ــن مقطعني )دي تتالف م
ــة وتصليح  ــكان صناع ــو م ( وه

السفن .

بعض مناطق البصرة و سبب تسميتها
شواطئ
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عشرة نصائح مفيدة لتعلم 
اللغة اإلنكليزية بشكٍل سريع 

  
 جامعية

ترجمة: عدي عبدالرحمن محمد الشاوي 

1-س��جل نفس��ك ) في اإلنترنت ( من أجل معلومات مفيدة 
منتظم��ة  في اللغ��ة اإلنكليزي��ة حيث تعرض بع��ض املواقع 
األلكترونية دروس��ا ً أس��بوعية أو حتى يومية يتم إرسالها إلى 
حس��اب بريدك األلكترون��ي. إذا كان لهاتفك احملمول عنوان بريٍد 
ألكتروني , فمن املمكن أيضا ً أن تُرس��ل املعلومات إلى هاتفك 
لتقرأها في طريقك إلى العمل أو املدرسة . الحظ رجاءا ًأنه هكذا 
خدمات اليتم تبويبها بشكل ٍ يناسب مختلف املستويات من 
الطلبة ,و أنها يجب أن تُس��تخدم كإضافة ٍ صغيرة على دروس 
اللغة اإلنكليزية أو كمراجعٍة لها, ال أن تكون بديال ً لش��يء ما 
قد إخترته أنت أو أستاذك بشكل أكثر حذرا ً كي يكون ماحتتاج 

أن تتعلمه.
2-أص��ِغ إلى األغاني اإلنكليزي��ة . فمثل هذا اإلصغاء ميكن أن 
يساعد قليالً  بأمور مثل اإلعتياد على اإليقاع والنبرة الطبيعيتني 
لل��كالم اإلنكليزي,فكلما ازداد الوق��ت و اإلهتمام الذي تعطيه 
لألغني��ة ,يزدادما  تتعلمه من اإلصغاء إليها مرة ً بعد أخرى فى 

املستقبل.
3-إق��رأ كتابا ًمترجما ً إلى اللغة اإلنكليزي��ة. وللتأكد من أن 
الكتب تكون أسهل للفهم عليك أن تختار كتابا مًتت ترجمته 
أصال ً إلى اللغة اإلنكليزية,من املفضل أن يكون –أي الكتاب- قد 
مت��ت ترجمته من لغتك أنت. حت��ى لو لم تكن قد قرأت الكتاب 
بلغتك ,فس��تجد اللغة اإلنكليزية مكتوبة بطريقة مبّسطٍة 
نوع��ا ًم��ا، و أكثر ش��بها ًللطريقة التي تكت��ب بها لغتكعما 

سيكون عليه كتاب قد ُكِتَب أصال ً باللغة اإلنكليزية .
4-إقرأ كتاباً به الكثير من احلوارات.إنَّ فتح الكتب قبل ش��راء 
أَحِده��ا وتصفحها للعثور على واحد يحوي الكثير من احلوارات 
املباشرةله ميزاٌت عديدة .إذا كان هنالك نص أقل على الصفحة 
بسبب الكالم,فإنَّ هذا قد يجعله أسهل للقراءة وأسهل لكتابة 
الترجمات عليه .احلوارأكثر سهولة للفهم من األجزاء الوصفية 
للكتب,و أكثر بكثير ش��بها ً باللغة التي تريد أن تتعلمها،كي 

تكون قادرا ً على تكلم اللغة اإلنكليزية .
5-إطلب من شركتك أن تبدأ دروساً في تعليم اللغة اإلنكليزية 
.و إن لم تكن حتتاج إلى تكلم اللغة اإلنكليزية في العمل،فدروس 
اللغة اإلنكليزية ميكن أن تكون طريقة مًمتعة ًومعقولة الكلفة 

لشركتك لتصرف ميزانية التدريب بطريقة شاملٍة مفيدة.

6-ش��اهد أفالماً باللغة اإلنكليزية مصحوبة ًباحلوار مكتوباً 
باحلاشية أسفل الشاشة باللغة اإلنكليزية.أمابالنسبة للناس 
الذين ال يستطيعون فهَم ِفلٍم من دون حواشي لكنهم يجدون 
أنفس��هم اليصغ��ون عل��ى اإلطالق عندم��ا يقرؤون احلواش��ي 
املكتوبة بلغتهم ، فهذا ما يجب أن تكون عليه طريقة مشاهدة 
الِفلم الذي تهدف إليه : إذا كانت مشاهدة الِفلم ُكلِِه بالطريقة 
الس��ابقة أصعب مما ينبغي فَجرِب مش��اهدة العش��ردقائق أو 
اخلمس عشرة دقيقة األولى من الفلم )وهوامرٌمهمٌ عادةً(بحواٍش 
بلغتك أنت)أي مترجمًة( , بعد ذلك قم بالتحويل الى احلواش��ي 
اإلنكليزية ، وقم بالتحويل ثانية ً إلى احلواشي بلغتك أنت فقط 

إذا أضعت متاماً تتابع قصة الِفلم .
7-إقرأ موضوعاً ،كتاباً ...إلخ,بالكامل من دون مساعدة . بالرغم 
من أنَّ إستخدام القاموس قد اُعُتِبرَمساعدا ًعلى كل ٍمن املدى 
القصير والطويل منتعلم املفردات اإلنكليزية ،  إال أنَّ إستخدامه 
فياحلقيقة يُبطئ قراءة الَنص و من املمكن أنيجعل بعض الناس 
يتوقف��ون على اإلطالق عن القراءةباللغة اإلنكليزية. لذا فقراءة 
كتاب ٍبسرعٍةبالكامل ، ولو للمتعة فقط ، من حني ٍ آلَخرَ سوَف 

يساعدك بأن تعرفأنَّالقراءة بلغة ٍ أخرى ميكن أن تكون ممتعة ً جدا ً.
8-إحتفظ بقائمة من ألفاظ اللغة كي تتعلمها؛على سبيل 
املث��ال : قائم��ة مفردات . حت��ى لو لم جتد وقت��ا ً ملراجعة قائمة 
مفردات��ك و أنها تتزايد باس��تمرار، ف��إنَّ ُمَجرد فع��ل إختيار أيُّ 
الكلمات حتتاج أن تتعلمها و كتابتها في قائمٍة خاصة ميكن أن 

يساعدك على تعلمها .
9-احملادثة عبر اإلنترنت )الش��ات أون الين( .إنَّ منأقرب األش��ياء 
للتكلم بالنسبة لألشخاص الذين ليست لديهم فرصة لتكلم 
اللغ��ة اإلنكليزية هي احملادثةعبر اإلنترنت ، حيث يتوجب عليك 
التفكير و الرد بسرعة , و اللغة قصيرة و غير رسمية متاماً كما 

هو احلال في الكالم اإلعتيادي . 
ل صوتك . إذا كنت من األشخاص الذين ليس لديهم  10-َسجِّ
وسيلة ٌ أو أستاذٌ ليصحح تلفظهم ،فإنَّ تسجيل صوتك و أنت 
تتكلم اللغة اإلنكليزي��ة و العودة لإلصغاء إليه مجددا ً يجعل 
من السهل احلكم فيما إذا كنت ِفعال ً تنطق بشكل ٍ صحيح ٍ 

أصوات اللغة اإلنكليزية التي حتاول أن تنطقها أم ال .
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من ذكريات شط العرب املالحية

الكابنت البحري
حسني غازي خليفة

مدير قسم الشؤون الفنية 
و البحرية  

مركز علوم البحار

احللقة )2(

سلسلة حلقات تؤرخ التغييرات التي شهدها شط العرب

ان املم��ر املالحي احلي��وي الفاصل بني الع��راق و ايران 
هي ) قناة الروكا( rooka channel   ولهذه التسمية 
حكاي��ة تؤكد فصولها على حق��وق العراق املفقودة 
في مس��طحاته املائي��ة و بحره االقليمي . س��ناتي 
على ذكرها في هذه الدراسة . وهناك نقطة غامضة  
ال ب��د م��ن توضيحها حت��ى ال يصعب عل��ى القاريء 
وه��ي ان مدخ��ل املمر املالحي لش��ط العرب كان في 
القرن الس��ادس عش��ر امليالدي عند مقتربات جزيرة ) 
خ��ارك( وان ذلك املمر حترك تدريجيا نحو  الغرب حتى 
ص��ار على بعد بضع��ة كيلومترات م��ن مدخل قناة 
خور عبداهلل وانه اكتس��ب خالل مراحله االنتقالية 
تس��ميات متكررة ومتش��ابهه فكلم��ا ظهرت قناة 
جديدة غرب القن��اة القدمية اطلق الناس على القناة 
اجلديدة تسمية ) القناة الغربية ( و اطلقوا تسمية ) 

القناة الشرقية ( 
على القناة املالحية القدمية ثم تندثر القناة الشرقية 
مبرور الزمن لتصبح القناة الغربية هي القناة املالحية 
الرئيسية ثم تتدخل العوامل الطبيعية لتحفر قناة 
ثالثة غرب القناة الرئيس��ية  فتصبح القناة الثالثة 
هي الغربية و تصبح القناة الرئيس��ية هي الشرقية 
بع��د ان كانت ه��ي القن��اة الغربية و هك��ذا تغيرت 
التس��ميات  و تكررت بني غربية و شرقية  متاشيا مع 
الزح��ف املتواصل نحو الغرب ) باجتاه املياه  االقليمية 
العراقية ( حتى جاء اليوم الذي انتبهت فيه ش��ركة 
الهند الش��رقية لهذا الزح��ف املتكرر لتحافظ على 
املالمح الرئيس��ية في البوابة البحرية لشط العرب 
فضبطت ابعادها و اعماقه��ا و احداثياتها بخطوط 

الطول و العرض .
روكا : روح شط العرب 

روكا او الروكا ) rooka(  اسم جميل نقشته السفن 
العمالقة على صفح��ات املذكرات املالحية العراقية  
ونال منذ بداية القرن الثامن عش��ر امليالدي قس��طا 
كبيرا من اهتمام القائمني على تنظيم حركة س��ير 

الس��فن املغادرة و القادمة من والى املوانيء العراقية  
الواقعة على ضفتي شط العرب .

والروكا اسم يوثق حدود الس��يادة البحرية العراقية 
و يرس��م املس��الك املالحية للس��فن املتوجهه الى 
موانيء ش��ط العرب و ميثل الناف��ذة التي يطل منها 

العراق على البحار و احمليطات.
ظل اسم قناة الروكا مهابا في وثائق االسم املتحدة 
و متصدرا ملعظم نصوص االتفاقيات احلدودية املبرمة 
بني العراق و ايران و تكرر هذا االس��م  الالمع  في كل 
املراجع املالحية و اجلغرافية و التاريخية و السياسية 
التي حتدثت عن مصب شط العرب في اخلليج العربي 
من دون ان تشير تلك املراجع الى سبب هذه التسمية 
او معناها و ظل املعنى احلقيقي بقناة الروكا مجهوال 
على مدى القرون املاضية فعلى الرغم من اهمية هذه 
القن��اة املالحية و على الرغم من تداول هذا االس��م 
اجلميل من قبل  كل السفن االجنبية و احمللية لم جند 
ف��ي  بطون الكتب القدمي��ة او احلديثة  ما يدلنا على 
فحوى  الروكا او معناها ... ولكوني كابت بحري وربان 
س��فينة االبحاث التابع الى جامع��ة البصرة / مركز 
علوم البحار و عملت في ش��ط العرب سنني طويلة 
بحثت عن تفس��ير هذا االس��م فوج��دت ان كلمة ) 
rooka( تعن��ي  عملة هندية محلي��ة مصنوعة من 
الفض��ة و تس��اوي حتى ع��ام 1875م حوالي من 3-1 

روبية تقريبا .

وللموضوع تتمة في العدد القادم ... فانتظرونا
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ــة انواع  ــة اربع ــاء بدراس ــم الفيزي يعنى عل
ــم طبيعتها  ــل فه ــة من اج ــوى الطبيعي ــن الق م
ــتغاللها  ــيطرة عليها واس ــة توليدها والس وكيفي
ــي : القوى  ــوى األربعة ه ــان. وهذه الق خلدمة األنس
الكهرومغناطيسية والقوى النووية بنوعيها القوى 
النووية الضعيفة والقوى النووية القوية والنوع الرابع 
قوى اجلاذبية. فالقوى الكهرومغناطيسية هي القوة 

التي تنشئ من حركة اجلسيمات املشحونة حركة 
تسارعية فتنشأ بذلك اجملاالت الكهرومغناطيسية 
والتي بدورها تؤثر على اجلسيمات املشحونة. ولهذه 
ــات ال حصر لها نذكر منها األتصاالت  القوى تطبيق
ــك الراديوي وغيرها. بينما  واأللكترونيات وعلم الفل
ــا مبعرفة  ــة بصنفيه ــوى النووي ــة الق ــم دراس تهت
ــا  ــواة وفلقه ــرار الن ــواد واس ــووي للم ــب الن التركي
ــوى اجلاذبية  ــا الهائلة. أما ق ــيطرة على قواه والس
فهي القوى األكثر قربا من تفكير عامة الناس فهي 
ــر والكواكب  ــمس والقم التي تتحكم بحركة الش

ــات علم  ــاس في دراس ــرات وهي األس ــوم واجمل والنج
ــة العقد  ــه مع نهاي ــن القول ان ــك ككل. وميك الفل
الثالث من القرن العشرين ارتكزت الفيزياء املعاصرة 
ــذه القوى وهما: أوال  ــة وفهم ه على نظريتني لدارس
ــي وقد طورهذه النظرية كل  نظرية امليكانيك الكم
ــرويدنغر وهايزنبرغ بشكل رئيسي مع  من بوهر وش
ــن. وهذه النظرية تفترض  العديد من العلماء اآلخري
ــال لها طبيعة  ــيمات الذرية كاأللكترون مث ان اجلس
ــرعة  ــم مبعنى لها كتلة وزخم وس ــة كأي جس مادي
ولكن في نفس الوقت لها طبيعة موجية كموجات 
ــي وتردد وميكنها  ــوء وبذلك فهي لها طول موج الض
ــا تفعل اي موجة. ان  ــر متاما كم ان تنعكس وتنكس
افتراض هذه الطبيعة املزدوجة للجسيمات األولية 
ــارب العلمية  ــي التج ــه ف ــا اثبت صحت ــرعان م س
ــا  الدقيقة ووفرت هذه النظرية على غرابتها اساس
ــال الذري أو  ــواء في اجمل ــا جدا لتطور الفيزياء س قوي
ــور هائل  ــاهده اليوم من تط ــا نش ــات. وم األلكتروني
ــووي والتطور في انتاج  في فهم التركيب الذري والن
اشعة الليزر وشاشات التلفزيون احلديثة والهواتف 
الذكية واحلاسبات الصغيرة والعمالقة وما نشاهدة 
ــطارية أو  من تقدم هائل في املفاعالت النووية األنش
ــل نظرية امليكانيك  ــة كل ذلك جاء بفض األندماجي
ــز عليها  ــة التي ترتك ــة الثاني ــا النظري ــي. أم الكم
ــبية وهنا ال  ــرة فهي النظرية النس ــاء املعاص الفيزي
ــها دون منازع.  ــتني فهو فارس نذكر غير البرت آينش
ــا على عقب  هذه النظرية قلبت مفاهيم نيوتن راس
ــيرا صحيحا جدا ملفهوم اجلاذبية ازاح  وقدمت تفس
ــه« جانبا.  ــن »رغم صحت ــذب العام لنيوت قانون اجل
ــاس الذي  لقد اصبحت هذه النظرية العمالقة األس
ــوم املرتبطة به  ــم الفلك وكل العل ــتند اليه عل يس
واثبتت جناحها في كل التجارب التي حاولت ان تثبت 
ــدوث األنفالق األعظم  ــلها وتنبأت النظرية بح فش
ــة به يوما بعد  ــئ تتزايد الثق كبداية للكون وهو ش
ــوداء التي مت  ــوم. وكذلك تنبأت بوجود الثقوب الس ي
ــبية ثقة  ــت النظرية النس ــافها ايظا واعط اكتش

مــأزق الفيزيــاء املعاصــرة

ضياء اخملتار

البرت اينيشتاين

  
   جامعية 
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ــتطيع القول ان الثقوب  تامة بصحتها. ولكننا نس
ــاء بنظريتيها  ــا كبيرا للفيزي ــوداء خلقت مأزق الس
ــود متناه في  ــة الثقب األس ــني . فمن جه العمالقت
ــر ال يتجاوز حجمه حجم األبعاد الذرية لذلك  الصغ
يتوجب دراسته عن طريق ميكانيك الكم وفي نفس 
الوقت فان كتلته هائلة جدا جدا مما يتطلب تطبيق 
النظرية النسبية عليه لدراسة قوى اجلاذبية حوله. 
ــة  ــا حاول الفيزيائيون دمج النظريتني لدراس وحينم
ــج غير صحيحة  ــوا على نتائ ــود حصل الثقب األس
ــٍد وأَيْن  ــا مضحك. فبعد جه ــى األطالق وبعضه عل
ــدال من اثنني. وقد  ــتنتج احد العلماء أن 1+1=8 ب اس
ــل تطور كل  ــذا املأزق حتى قب ــتني الى ه تنبه آينش
هذه احلسابات واعلن انه ال بد من وجود نظرية ثالثة 
تقوم بدمج النظريتني باسلوب جديد حلل األشكال، 
وسماها بنظرية اجملال املوحد. لقد قضى هذا العالم 
ــره يبحث عن نظريته  ــنني األخيرة من عم الفذ الس
اجلديدة دون جدوى واخيرا توفي ولم يصل الى مبتغاه. 
ــدا مضنيا  ــده يبذلون جه ــاء من بع ــتمر العلم واس
ــائرين على دربه ولم يحصلوا على شئ ملموس.  س
ــام 1972 تقريبا حيث  ــتمر هذا الضياع حتى ع واس
ــة جديدة ومختلفة متاما  اعلن عدة علماء عن نظري
ــة النويبضات  ــميت بنظري ــبقها وس عن كل ما س
العظمى »او الفائقة«. ومرتكز هذه النظرية اجلديدة 
ــكان من الكون تتكون  ــادة - اي مادة - وفي اي م ان امل
ــرة جدا بل فائقة في الصغر الى  من نويبضات صغي
ــو ضاعفنا حجم ذرة الهيدروجني ليصل  درجة اننا ل
ــية ألصبح طول النويبض  بقدر مجموعتنا الشمس
بقدر طول شجرة صغيرة على سطح األرض. وتفترض 

ــذه النويبضات تهتز كاهتزاز اوتار  هذه النظرية ان ه
ــذه األهتزازات  ــيقية كالكمان مثال. وه اآلالت املوس
هي التي تعطي املادة صفاتها املميزة. ففي حالة ما 
ــأ األلكترون  تهتز بنمط معني وترددات معينة فينش
ــرددات مختلفة  ــالب واخلفيف. وتهتز بنمط وت الس
ــأ البروتون املوجب والثقيل وهكذا. لقد  اخرى فينش
ــاء واندفعوا  ــرة رائعة لعلماء الفيزي ــدت هذه الفك ب
ورائها من كل حدب وصوب مقتنعني بان هذه الفكرة 
ــتني ولم يجدها.  ــعى ورائها آينش هي التي كان يس
ــاء الفيزياء  ــترك في هذا البحث اذكى اذكي لقد اش
ــم هذه النظرية  والرياضيات في محاولة لفك طالس
ــة عنها هي في  ــأوال الرياضيات الناجت ــدوى. ف دون ج
منتهى التعقيد ولم حتل معادالتها حلد اآلن اال بالنزر 
ــذه النظرية من  ــير. باألضافة لذلك تتطلب ه اليس
ــر بعدا: عشرة  فضائنا ان يكون مكونا من احد عش
ابعاد مكانية وبعدا زمنيا واحدا. ونحن نذكر هنا انه 
حينما فرض آينشتني بعدا رابعا للفضاء وهو الزمان 
ــما الفضاء اجلديد متصل الزمكان قامت الدنيا  وس

ــتني  ــب األمر عقال جبارا مثل آينش ــم تقعد وتطل ول
ــع العلماء بصحة  ــنني طويلة من البحث ليقتن وس
ــر  ــه. فكيف بنا وفضاء مكون من احدى عش افتراض
بعدا؟ واآلن ميكن القول ان الفيزياء املعاصرة في مأزق 
ــث تقف الفيزياء  ــد اربعني عاما من البح كبير. فبع
ــوة واحدة.  ــة الى األمام خط ــبه عاجزة عن احلرك ش
ــر العلماء الذين عملوا بجد على  وفوق ذلك نرى اكب
ــمولن«  ــذه النظرية مثل العالم األميركي » لي س ه
يدعونا الى تركها وراء ضهورنا والبدء من جديد علنا 

جند شيئا يخرجنا من هذا املأزق.
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        يعتق��د علم��اء اللغة بوجود لغة 
س�امية أولية جلميع اللغات السامية 
املنقرض��ة والباق�ي��ة، وال أح��د يع��رف 
بالتحدي��د أين ب��دأت اللغة الس��امية 
فبع��ض العلم��اء يش���ير إل��ى اجلزيرة 
العربي��ة أو منطقة الفرات الس���فلى 
أو أرميني��ا أو حتى افريقيا. ولكن تعتبر 
ش���به اجلزيرة العربي�ة املوطن األصلي 
للس���امية من حيث ب��دأت اله�جرات 
الس���امية املتنوع��ة، ومن أه��م فروع 
اللغات الس���امية األولية هو ما يعرف 
بالس���امية اجلنوبي��ة الغربي��ة والتي 
تتألف من اللغات العربية الش���مالية 

والعربية اجلنوبية واحلبش�ية.
تتك��ون العربي��ة اجلنوبي��ة م��ن بعض 
الغ��ات مث��ل امله�رية والس���وقطرية 
وتعرف بلغة عرب اجلنوب )القحطانيون 
– الع��رب العارب��ة( وال تزال تس���تخدم 
بش�كل محدود في التحدث في جنوب 
اجلزي��رة العربي��ة وموطنه��ا األول ف��ي 
اليمن. وتنقس���م العربية الش�مالية 
أيضا إلى لغات ع��ده فمنها املنقرضة 
مث��ل الثمودي��ة واللحياني��ة، وتع��رف 
بلغة الع��رب البائ�دة )العرب الهالكة( 
وموطنه��ا في ش��مال اجلزي��رة، ومنها 

الباقي�ة كالعربية التي نس��تخدمها 
الش��مال  ع��رب  بلغ��ة  وتع��رف  اآلن 
املس��تعربة(  الع��رب   – )العدناني��ون 
وموطنه��ا األول في احلجاز، وهي اللغة 
العربية الش���مالية الوحي��دة التي ال 
ت��زال موج��ودة. كما تش���هد النقوش 
العربية ملرحلة ما قبل اإلس���الم بذلك 
الت��ي يعود تاريحه��ا إلى الق��رن الرابع 
امليالدي، وتكت��ب باحلروف األبجدية )29 
حرف( من اليمني إالى اليس�ار. ت�اريخيا 
العربي��ة ه��ي أكث��ر اللغات س���امية 
مقارن��ة باللغ��ات الس���امية األخرى، 
والعرب هم أكثر الشعوب س�امية من 

األمم الس�امية األخرى. 
أش�تقت كلمة »س�امية« من االس�م 
التوراتي س�ام وهو أحد أبناء نبينا نوح* 
)علي��ه الس��الم(، وأول من اس���تخدم 
مصطل��ح »اللغات الس��امية« املؤرخ 
األملاني )Schlӧzer August( في 1781. 
وس����ابقا اش���ار العالم األندلس���ي 
اب��ن ح�زم )994-1064( إل��ى أن العربية 
والعبرية والس���ريانية م��ن جذع ولغة 
ف��ي  تش���ابه  هن��اك  وحق��ا  واح��دة. 
االصوات واملف��ردات بني اللغات العربية 
والعبرية واآلرامية كاس��تخدام كلمة 

فتح، تس�عة، ليل، ومن األفعال: يكتب، 
كتب. ومتتاز اللغ��ة العربية عن اللغات 
الس��امية األخرى باحلداثة، والغنى في 

األدب، ولغة اخلطاب املعاصر.  
وإل��ى جانب اللغ��ات الس��امية، هناك 
املصري��ة  ومنه��ا  احلامي��ة  اللغ��ات 
القدمي��ة، الليبي��ة القدمي��ة، والبربرية، 
والهوس���ا، والفوال، واللغات الكوشية 
مثل الصومالية واجل��اال، ولغات جنوب 
الس�ودان. أش���تقت كلمة »ح�امية« 
أيضا من االس���م التورات��ي ح�ام وهو 
االبن اآلخر لنبينا نوح )عليه الس��الم(، 
ويبدو أن القس���م الش��مالي الشرقي 
م��ن أفريقي��ا كان موط��ن مجموع��ة 
اللغات احلامية. وتظهر اللغات احلامية 
والسامية عالقة هيكلية منتظمة في 
األصوات واالش�كال واملفردات والقواعد 

رغم التباين املكاني.
اللغ��ة العربية هي واح��دة من حوالي 
3500 لغ��ة ف��ي العالم، وهي ليس��ت 
فق��ط وس���يلة لالتص��ال ب��ل أيض��ا 
وس���يلة للثقافية واحلضارة، وتاريخيا 

كان للعربية دوران عامليان:
1.كان��ت العربية محص��ورة في جزيرة 
الع��رب، ومن��ذ بداي��ة العق��د الثال��ث 

  د. مجيب ناهي النجم

تُقسـم اللغة إلى مجموعات لغوية وفقا لعالقتها الهيكلية 
المتقاربة وترابطها وتطورها التاريخي، ومن أهم هـذه المجموعات 
هي مجموعة اللغات السـامية والتي تضم لغات عدة مثل الفينـيقية 

واآلشـورية والسـريانيـة أو اآلراميـة والعبريـة والعربيـة. 

العربـية – ســامية وعـالـمية

  
جامعية 
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م��ن الق��رن الس���ابع انتقل��ت اللغة 
م��ن ق��وة إلى ق��وة بدع��م م��ن القرآن 
الكرمي حتى أصبح والزال س���ورا للغة 
العربية يحميها م��ن الضياع واالندثار 
وبذل��ك ُحفظت العربي��ة من التقهقر 

والتشعب.
2.ما بني القرنني الثامن واحلادي عش���ر، 
اصبحت العربية لغة رائدة ووس���يلة 
للثقافة العاملية في مجال الفلس�فة 
واألدب والعلوم والتكنولوجيا بس���بب 
ازده��ار حرك��ة الترجم��ة والنق��ل من 
اليوناني��ة والفارس���ية والهن�دية إلى 
العربي��ة  حفظ��ت  وبذل��ك  العربي��ة. 
املعرف��ة القدمية بعد أن فقدت معظم 
الكتابات األصلية إلى األبد، وبواس�طة 
اللغة العربية انتقلت معارف احلضارات 
القدمي��ة إلى أوروبا احلديث��ة عبر مراكز 
التعلي��م في قرطبة وبغ��داد والقاهرة 

ودمش�ق.
حالي��ا العربية هي واح��دة من اللغات 
الدولي�ة الس��ت والتي تش���مل أيضا 
والفرنس���ية  واالنكليزي��ة  الصيني��ة 
والروس���ية واالس���بانية، فف��ي ع��ام 
1973 اعتب��رت اللغة العربية رس���ميا 
واحدة م��ن اللغات التي تس���خدمها 
الهيئ���ات العاملي��ة مث��ل األمم املتحدة 
ومنظماتها. ول�كن الس�ؤال، ما ال�ذي 
جعل اللغ��ة العربية لغ��ة مهمة في 
القرن العش���رين؟ وبدون ش���ك هناك 
العدي��د من العوامل املش���تركة التي 
منحت العربية مكانا مرموقا بني لغات 

العالم:
1.يتحدث أكثر من 350 مليون شخص 
بالعربي��ة ف��ي كلت��ا ال��دول الناطقة 
وال��دول  عربي��ة(  دول��ة   22( بالعربي��ة 
اإلس��المية غير الناطقة بالعربية مثل 

ايران وباكس�تان وت�ركيا.
2.يحتل العالم العربي موقعا جغرافيا 
اس���تراجتيا، حي��ث يقع عن��د م�لتقى 
ق���ارات العالم القدمي )آس��يا وأفريقيا 
وأوروبا(. إلى جانب موقعه السياس��ي 
بجوار أوربا ذات النفوذ العاملي، فلم يكن 

البحر املتوسط )بحر ش�به مغلق( الذي 
يفص��ل بني هذي��ن العامل��ني على مدى 
التاري��خ عائ�قا امام حركة الش��عوب 

من وإلى شمال البحر وجنوبه.  
3.ميلك الوطن العربي تراثا ثقافيا ضخما 
ألنه كان مهدا للعديد من احلضارات في 
العالم القدمي كحضارات وادي الرافدين 

ووادي النيل وبالد الش�ام.  
4. ل��دى العالم العربي موارد اقتصادية 
وحيوانية(،  وزراعي��ة  )معدنية  متنوعة 
كما أنه ميلك نس���بة كبيرة من موارد 

الطاقة العاملية مثل النفط والغاز.
س���وقا  العرب��ي  الوط��ن  يعتب��ر   .5
للمنتج��ات  ضخم��ا  اس���تهالكيا 
الغربية واآلس���يوية على حد س���واء 
بس���بب األزدهار االقتصادي – التقن�ي 

واالجتماعي – الس�ياسي. 
6.بدأت الدول العربية ممارس���ة نفوذها 
على االقتصاد العاملي وخطط التنمية 
في البلدان التامية. وتقدمي املس�اعدات 
فق��ط  لي��س  والتقني��ة  االقتصادي��ة 
للبل��دان اآلس���يوية واألفريقي��ة، ب��ل 

وأيضا لبعض الدول األوروبي�ة.
7.تزايد أهمية اس�تخدام اللغة العربية 
ف��ي البلدان اإلس���المية غير الناطقة 
مث��ال،   باكس���تان،  فف��ي  بالعربي��ة. 
رس�مية  العربية كلغة  اس���تخدمت 
في املدارس والكليات ووس���ائل اإلعالم 
منذ عام 1976. وحديثا اعتبرت العربية 
كلغة رس��مية ثانية في كل من اي�ران 

والفلبي�ني. 
8.العال��م العرب��ي الزال مقب���ل على 
مرح�لة واس�عة من التطور الث�قافي 
واالقت�ص��ادي  والدين��ي  والتعليم��ي 
والت�ق�ن��ي. ففي العق��ود األخيرة مثال 
مت تأس���يس عدد كبير من دور النش���ر 
م��ن  الكث�ي��ر  فت���ح  ومت  والترجم��ة، 
امل��دارس واملعاهد واجلامعات احلكومية 
وغي��ر احلكومية، ومت تنظيم العديد من 
املؤمترات والن��دوات والقاءات اإلقليمية 

والدولي�ة.
العربي��ة من  املطبوع��ات  9.أصبح��ت 

كت��ب ومج��الت وجرائ��د، إل��ى جان��ب 
القن��وات الفضائي��ة العربي��ة مصدرا 
هام��ا للفن��ون وللعلوم ول��ألدب ليس 
فقط على مس�توى الوطن العربي بل 

على مس�توى العالم أيضا.
10.ال تقت�ص��ر أهمية اللغ��ة العربية 
على األش���خاص الذين يتحدثون بها، 
وأمنا ت�برز اهميتها أيضا للعالم بأس�رة 
من خالل التبادل الثقافي والتجاري بني 

الش�عوب.
وأخ�ي��را للغة العربي��ة دور في العصر 
احلديث ك�واحدة من اللغات الرس�مية 

الدولي�ة، فهي السادسة في املنظمات 
العاملية، والثالث��ة في منظمة الوحدة 
األفريقي��ة، واألولى في رابط��ة العالم 
اإلسالمي. وعبر التاريخ الطويل للعربية 
كلغة عاملية للعلوم وللفنون وللتجارة 
وللتبادل  سابقا، وكوس���يلة لالتصال 
ف��ي الوضع الراه��ن قد مه��د الطريق 
للعربية مرة أخ��رى لتولي دورها كلغة  

س�امية األصل وعاملية الث�قافة.
* كان لنبين��ا ن��وح )ع( ثالثة أبن��اء: )1( 
س�ام: جد لشعوب املتوسط  )2( ح�ام: 
ج��د لش��عوب اجلن��وب  )3( ي�افث: جد 

لشعوب الشمال.
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جواز السفر ... ماضيا وحاضرا
    

  
قانونية 

ــمى اجلواز  ــفر  وكانت العرب تس ــواز لغة .. صك س اجل
االذن املكتوب وجتمعه قياسا وسماعا على اجوزة كأمتعة 

وجتمعه ايضا قياسا على جوازات .
ــذ جوازك ،  ــاس البالغة )) وخ ــري في اس قال الزمخش
وخذوا اجوزتكم ، وهو صك املسافر لئال يتعرض له ((. ويقال 
ان اخلليفة املعتضد ايام خالفته في العهد العباسي ، امر 
ــن وال يخرج منها إال  ــل احد مدينة قزوي ــرة ان ال يدخ ذات م

بجواز .
وكان يوسف بن القايني حاجب سور بغداد ، هو متولي 

اجلواز مبعنى انه كان املسؤول عن منحه.
ــدره الدولة  ــتند الذي تص ــواز اصطالحا ... هو املس اجل
إلفراد تبعتها للسفر الى خارج البلد وتبني فيه جنسيتهم 
ــة  ــلطات الدول ــى س ــاس ال ــن االلتم ــم ويتضم وهويته
ــموله  ــاعدة حلامله وش ــلطات االجنبية ابداء املس والس

بالرعاية واحلماية.
ــح ان انطالقة هذه الوثيقة هم  ــق هذه الرؤية يتض ووف
ــفرهم اخلالد تراثا غزيرا  العرب االوائل ليضيفوا بها الى س
يضاف الى ماتركوه من علوم وفنون وادب وقد سبقوا الغرب 
ــفوا اهمية اجلواز في التنقل  بعقود طويلة قبل ان يكتش
والسفر . واصبح جواز السفر سمة من سمات هذا العصر 
السيما ان الدول بدأت تتسابق على استخدام كل السبل 
املتطورة فيه ، كما ويشكل ركنا اساسيا من اركان الوثائق 

التعريفية للشخص وجزءا فاعال فيه .
ــة من واجهات  ــفر واجه ــي العراق يعتبر جواز الس وف
ــوان ثقافته ، ويؤكد  ــى لون من ال ــد احلضارية ويرمز ال البل
ــة احلوار والتفاهم بني الدول من خالل االنفتاح والتطور  لغ
ــات فنية وأمنية  ــه وملا يتضمنه من مقوم الذي حصل في
ــوم املراكز املتقدمة  ــه مكانة مرموقة ويحتل الي جعلت ل
في تسلسالت جوازات العالم وفق معيار منظمة الطيران 

املدني .
ــي في عدة مراحل بدءا من  ــفر العراق لقد مر جواز الس
تشكيل احلكومة العراقية 1921 ولغاية 2011 وفي حقب 
هذه املدد نظمت عملية منحه القوانني واألنظمة التالية      
ــبورت العراقي لسنة 1923 وهو اول قانون  قانون الباس

يصدر ايام الوزارة السعدونية وقد الغى هذا .

القانون عند صدوره قانون الباسبورت العثماني لسنة 
.1919

قانون الباسبورت العراقي رقم 65 لسنة 1932.
قانون جوازات السفر العراقي رقم 55 لسنة  1959.

قانون اجلوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 واليزا ل نافذ 
املفعول .

ــني املذكورة هي  ــي انبثقت من القوان ــا االنظمة الت ام
كاالتي :

نظام جوازات السفر رقم 7 لسنة 1927.
نظام ذيل نظام جوازات السفر رقم 39 لسنة 1933

نظام جوازات السفر رقم 12 لسنة 1942
نظام جوازات السفر رقم 25 لسنة 1943

نظام جوازات السفر رقم 3 لسنة1943
نظام جوازات السفر رقم 4 لسنة 1944

نظام جوازات السفر رقم 12 لسنة 1954
نظام جوازات السفر رقم 20 لسنة 1957
نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 2011

ــتعراض القوانني واالنظمة  ــن خالل اس يظهر جليا م
ــدف منها هو  ــفر كان اله ــرعت تنظيم جواز الس التي ش

مواكبة التطور الذي يحصل في دول املنطقة .
ولكن في حقبة العقد االخير من القرن املنصرم حاول 
ــيير القوانني وفق  ــاك بقوة بتس ــام البائد من االمس النظ
ــوازات ،  ــه ومنها قانون اجل ــا يخدم مصلحت ــواه ووفق م ه

بقلم 
اللواء حتسني عبد الرزاق فليح 

مدير عام اجلنسية
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ــرة النظر التي كان ينظر بها  ــا اليتعارض مع الرؤية قصي ومب
ــتياء لدى املواطن  ــى اجملتمع العراقي ، االمر الذي ولد االس ال
ــواق احلديد  ــه اعتى من اط ــود املفروضة علي ــت القي ، وكان
وخاصة في حقل السفر ومنح جواز السفر والذي وصل حد 
رهن الدور والعقارات مقابل سفرة عالجية او دراسية ووضع 
ــد االقامة اجلبرية ..  ــافرين في بعض االحيان قي عوائل املس
ــراق في موضع  ــفية وضعت الع ــذه االجراءات التعس كل ه
ــي مع ماوصل اليه  ــتطاعته من التماش متخلف وعدم اس
ــي كان يتحملها  ــوم الباهظة الت ــم ، فضال عن الرس العال
ــافر والتي لم تشهد مثيال في القوانني السابقة ، كما  املس
ومت فك ارتباط هذه املؤسسة احليوية واحلاقها مبديرية االمن 

العام لتضيف قيدا اخر يضاف الى القيود السابقة .
وبعد عام 2003 اعيد ارتباط مديرية اجلوازات باملديرية االم 
ــية العامة ـ لتنضوي حتت سقفها ومتارس  ـ مديرية اجلنس
ــلطة  ــابق عهدها ، وتولت س ــا مثلما كانت في س مهامه
ــفر اذ قامت مديرية  ــاد وثيقة الس ــالف املنحلة باعتم االئت
اجلنسية العامة باصدارها وهي وثيقة نظمت لسفرة واحدة 
ــل ملحوظ في منافذ  ــأن مرموق وتقب فقط لم يكن لها ش

الدول .
وبقي العمل مستمرا باصدار هذه الوثيقة املؤقتة الى ان 
مت اصدار جواز السفر فئة )s( في منتصف عام 2004 وهو االخر 
لم يكن مبرتبة جوازات السفر التي مينحها العالم ملواطنيه 
ــتخدم ورداءة امليزات االمنية  من حيث عدم جودة الورق املس
ــاكل  ــببت كثير من املش واعتماد الكتابة اليدوية والذي س
ــل البيانات الصحيحة  ــي الدقة في نق حلامليه لعدم توخ

اضافة الى عدم خزنها في قاعدة بيانات متكاملة .
ــتور جمهورية العراق لسنة 2005 انبلج  وبعد صدور دس
ــدة ملؤها احلريات  ــم حياة جدي الفجر للعراق اجلديد ليرس
التي كانت معدومة ولم يغفل في ابوابه التمتع بهذه امليزة 
ولم تعدى هناك ابواب موصدة متنعه من ممارسة حريته ولم 
ــل صار انفتاح  ــواء وانغالق في هذا امليدان ب ــد هناك انط يع

للعقل العراقي وتبادل اخلبرات والثقافات بني الشعوب .
وعلى اثر هذه الرؤية الدميقراطية بدأ العمل باجلواز املقروء 
ــام 2006 والذي كان يحمل  ــا في بداية الربع الثاني من ع الي
ــهد  ــرت مهام اصداره في بغداد ولم تش ــة )جي( وانحس فئ
باقي احملافظات تواجد منظومة إلصداره نظرا لعد امكانية 
ــا حيث الميكنها  ــعت املنظومة مع محدودية انتاجه توس
ــى ان وصل  ــوم الواحد ال ــن 500 جواز في الي ــدار اكثر م اص
ــات 3000 جواز في اليوم  ــاج وبجهود عراقيه الى مقترب االنت
ــتوى الطموح اذا كانت الطلبات  الواحد وهذا لم يلبي مس

تفوق 10000 طلبا .
ــد االول من القرن  ــتمرا الى اواخر العق ــي العمل مس بق
ــة ) اي ( والذي  ــرين حلني حلظه اصدار جواز فئ احلادي والعش
حظي بقبول دولي واسع وخاصة بعد اضافة  امليزات االمنية 

واستخدام شفرة ثنائية االبعاد.
ــي مكننة العمل  ــام 2009 نقله نوعية ف ــهد ع وقد ش
اليدوي وتوسيع افاق منظومة اجلوازات وتوزيعها على طيف 

ــع داخل العراق وخارجه من خالل محطات استخدمت  واس
ــائل االتصال واملتواجدة في  فيها احدث انواع االجهزة ووس
ــارات ، اليمن ،  ــر ، تونس ، االم ــان ، مص ــوريا ، لبن ) االردن ، س
ــويد  ــتراليا ، تركيا ، لندن ، الس الكويت ، ايران ، ماليزيا ، اس
ــا ( ولم  ــدا ، املانيا ، رومانيا ، فرنس ــل ، كن ــكا ، البرازي ، امري
ــكلة في احلصول على هذه الوثيقة املهمة  تعد هناك مش
ــرعة  ــن اختناقات وزخم إال ان س ــهده الدوائر م ــم ماتش رغ
االستجابة التي تتمتع بها املنظومة جعلت االمر في غاية 
ــاء قاعدة بيانات متكاملة حلظة  ــاطة فضال عن انش البس

تقدمي املعاملة الى املكتب اخملتص .
وعند مراجعة لغة االرقام واإلطالع على احصائية خالل 
مدة 82 سنة وهي الفترة املمتده من عام 1921ـ  2003 جند ان 
اجلوازات الصادرة التتجاوز الثالثة مليون جواز ، في حني جتاوز 
ــبعة مليون جواز خالل الفترة احملصورة من عام  االصدار الس

2006الى منتصف عام2013
وتلوح في سماء هذه املديرية املعطاء رؤية واسعة املدى 

متثل باستخدام اجلواز االلكتروني ، بعد الشروع بعمل بطاقة 
الوطنية والتي ستتواءم مع قرينها جواز السفر وستحقق 
ــخ العراق احلديث ليواكب ما  نقله فريدة من نوعها في تاري
ــتخدام لغة التكنولوجيا بدال من  وصل اليه العالم من اس
ــاد  االنغالق على العمل اليدوي الذي بات بؤرة للتزوير والفس

وعدم وجود ارشفة حتمي حقوق املواطنني .
وسينشر هذا املشروع جناحي على جميع املؤسسات 
العاملة في العراق ، ويغني املواطن العراقي من حمل املربع 

الوثائقي املميت والذي اعتاد على مرافقته اين ما رحل .
ــهد انفتاحا عالي املستوى وتطورا  الغد القريب سيش
ــفر تطورا في املراحل التي مرت  مثلما شهدت جوازات الس
بها الى ان وصلت الى مراحل متقدمة باإلضافة الى السعي 
ــفر ااجلديد ليكون  ــون جوازات الس ــث الى تنظيم قان احلثي
متوافقا مع متطلبات املرحلة الراهنه وإلغاء االجراءات التي 

متتاز بالقسوة والتعسف .
وسيكون للوثائق االخرى انفراجا يسر النفوس من خالل 
ــق هذا الصرح  ــد ارقم الوطني ولتحقي ــروع عن العمل املش
ــامخ تكون مديرية اجلنسية العامة قد اضاف جمالية  الش

وبهاء على بناء الدولة اجلديدة .
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ــاءها تواصل  ــام على إنش ــذ ما يقارب الع من
ــنان الكائنة  ــادات التعليمية لكلية طب األس العي
في منطقة البراضعية عملها في موسم افتتاحها 
الثاني الذي بدأ في أيلول حيث شهد هذا العام إقباالً 
ــعا ًعلى تلك العيادات التخصصية اجملانية من  واس
قبل املرضى واملراجعني الذين وجدوا من تلك العيادات 
ــخيص  األكادميية جودة وعناية فائقة بدءاً من التش
ــية والقلع وتركيب  األولي وانتهاءاً بعمليات التحش
ــت  ــة حت ــل املنتهي ــة املراح ــدي طلب ــنان وبأي األس
ــي كلية  ــاتذة وتدريس ــر من قبل أس ــراف مباش إش
ــنان، كيف كان افتتاح املوسم الثاني وما  طب األس
ــئلة يجيبنا  ــك العيادات هذا العام أس هو جديد تل
عنها أخصائي التشخيص الفموي الدكتور حسني 
شاطي العيسى مدير العيادات التعليمية في كلية 

طب األسنان . 
120 حالة يومياً و105 طبيب

ــم إقبال  ــى حج ــور العيس ــف الدكت  يكش
ــادات بقوله: ) يزورنا يومياً ما  املرضى على تلك العي
ــم على وجبتني  ــاً يتم تصنيفه ــارب )120( مريض يق
ــوم طلبة املرحلة  ــاعة 9:00-11:00 يق فما بني الس
ــتقبال  ــاً باس ــم 49 طالب ــغ عدده ــة والبال اخلامس
املراجعني حيث يتكفلون بإجراء كافة العمليات من 
تنظيف وجتميل وقلع وتركيب أسنان فيما تخصص 
ــراً لطلبة املرحلة  ــاعة 11:00-2:00 ظه ما بني الس
ــو 56 طالبا ً ملتابعة باقي  الرابعة البالغ عددهم نح

احلاالت.

التشخيص األولي نصف العالج
ــرورة مراجعة  ــى ض ــني إل ــوه الدكتور حس ين
ــنان التخصصية وبشكل دوري  الفرد لعيادات األس
ــكل مبكر  ــة وبش ــة املرضي ــاف احلال ــة اكتش بغي
ــالج على حد قوله:  ــخيص األولي نصف الع فالتش
ــف الزال العديد منا يعتقد بان طب األسنان  ) لألس

هو طب وقائي فمعظم مراجعي عياداتنا ال يزورنا إال 
ــنان لديهم فاملرض هنا قد  في حالة تفاقم الم األس
ــد معها العالج فال  ــل إلى مراحل متأخرة ال يفي وص
ــخيص  ــوى القلع !!! إن التش يدع أمامنا أي خيار س
ــنان سيقي  ــتمرة ألطباء األس األولي والزيارات املس
ــتقبالً، وميكن  حتماً من إجراء عمليات جراحية مس
ــه طباً تقنياً  ــنان اآلن على كون أن يصنف طب األس
ــاحة  ــغل مس فقد باتت  التكنولوجيا احلديثة تش
ــاً ودخول  ــزة اخملترعة حديث ــعة فيه عبر األجه واس
ــن صناعة  ــع ميادي ــي جمي ــوبية ف ــج احلاس البرام
ــب والتجميل،  ــعة والزراعة والتركي ــنان واألش األس
ــنان هماً جديداً في  مما ألقى على عاتق  طبيب األس
ــن التكنولوجيا احلديثة  مواكبة صيحات العصر م

في مجال اختصاصه. 

جتميل األسنان مؤكدة وزراعتها 
مستبعدة

يستبعد حسني قيام العيادات التخصصية 
ــنان مستقبالً مبرراً ذلك  بإجراء عمليات زراعة األس
ــل الضيق  ــدان العم ــة تارة ومي ــا املرتفع بتكلفته
ــنان  ــد أن عمليات جتميل األس ــارًة أخرى، بي ــا ت فيه
ــل العيادات  ــعاً من عم ــغل حيزاً واس وتقوميها تش
ــدأ بالتنظيف وقطع  ــات التجميل تب يومياً، فعملي

إقبال منقطع النظير في الموسم الثاني الفتتاح 

عيادات األسنان المجانية بجامعة البصرة

محمد االسدي 

  
   علمية  
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الزوائد وتنتهي بالتبييض، وقد يتطلب األمر تركيب 
ــنان ملعاجلة الضرر احلاصل في األسنان الدائمية  أس
وهنا تؤخذ قياسات دقيقة حلجم الفتحات وشكل 
الفك وابتسامة الشخص إن تلك املعايير مهمة في 

عمليات التجميل. 
املستشفى التعليمي لألسنان حلم 

مدينة البصرة
ــارب )82( مركزاً  ــا يق ــة البصرة م ــي مدين   ف
ــى وزارة الصحة   ــة األولية تابعة إل ــة الصحي للرعاي
ــنان واحد  ــكاد تخلوا تلك املراكز من طبيب أس وال ت
على اقل تقدير الدكتور حسني- ماذا لو جمع نصف 
أعدادهم في مشفاً واحد!!! وأضيف لهم مخرجات 
ــنان من الطلبة؟؟ لعله سيكون من  كلية طب األس
أهم املشاريع التي ستنجز في احملافظة، ففي بغداد 
ــنان مكونة  ــفًى تعليمية لطب األس ــالً مستش مث
ــغول بعمل معني فمن  ــن 7 طوابق  كل طابق مش م
جراحة األسنان مروراً بصناعة األسنان وطب أسنان 
األطفال وحتى تقومي األسنان والتجميل ...الخ، نأمل 
أن تكون ملدينتنا مشفاً مشابهًة لها، سيكون ذلك 

صرحاً وحلم ملدينة البصرة .

أطباء هنود أم أساتذة عراقيني!!
إن حداثة إنشاء كلية طب األسنان وافتقارها 
ــن افتتاح  ــة العالية يجعل م ــاب العلمي ــى األلق إل
الدراسات العليا فيها أمراً مستبعداً للوقت احلالي 
ــد تقدير الدكتور  ــنوات على ح وقد ميتد ذلك إلى س
حسني بقوله: ) قد متضي سنوات تلوا السنوات كي 
يتحقق منالنا في فتح الدراسات العليا في الكلية، 
ماذا لو قمنا بالتعاقد مع أساتذة هنود مختصني ؟؟ 
ــل بحاجة إلى قرار جرئ  ــه ليس باألمر الصعب .. ب ان
ــيعود بالنفع  على الكلية  ــذا القرار حتماً س .. إن ه
فإلى جانب ممارسة األساتذة الهنود الختصاصاتهم 
ــراف على طلبة الدراسات العليا  في التدريس واإلش
ــيكون للعيادات التعليمية نصيبها من خدمات  س
ــني مجاناً، إنها  ــاتذة في معاجلة املواطن هؤالء األس
ــق الصحيح نحو  ــي الطري ــتكون حقاً خطوة ف س
ــكاد تخلوا من  ــدان العالم ال ت ــر الكلية، فبل تطوي
جامعات طبية متخصصة !! تنضوي حتتها العديد 
ــمى باجملاميع  ــة مكونة ما يس ــن الكليات الطبي م
الطبية، هكذا ميكننا قياس مدى تطور تلك البلدان 

علمياً.
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في الزواج له عالقة بشريان 
ميتد من األصبع ويتصل مباش��رة 
بالقل��ب. أم��ا الش��كل الدائ��رى 
فيرج��ع إل��ى زم��ن اإلمبراطورية 
الرومانية، حي��ث كان اخلامت آنذاك 
مصنوع��ا م��ن الصلب ليش��كل 
رمزا للصالبة واملتانة، وأيضا لعدم 
تواف��ر الذهب ف��ي ذل��ك العهد، 
والش��كل الدائرى ميثل االستمرار 

والثبات لصياغته.
وقي��ل إن النم��اذج األول��ى 
التي ش��كلت خامت ال��زواج كانت 
تصنع من جزأين يتصالن بواسطة 
عق��دة، يق��دم الرج��ل لعروس��ه 
املقبل��ة نصف احللق��ة ويحتفظ 
لنفس��ه بالنصف الثان��ي، وعند 
إمت��ام املراس��م جتم��ع القطعتان 

ليكتمل خامت زفاف العروس.
ويعتب��ر خ��امت الزف��اف في 
بع��ض الع��ادات آخ��ر هدي��ة من 
املقدم��ة  الهداي��ا  مجموع��ة 
ه��ذه  تتضم��ن  وق��د  للع��روس، 
اجملموع��ة خ��امت اخلطوب��ة أيض��اً 
والذي عادًة ما يتم تقدميه كهدية 
يُس��تخدم ه��ذا  وكان  خطوب��ة. 
التقلي��د ف��ي روما القدمي��ة ورمبا 

أقدم من ذلك.  وال تعتبر عادة تبادل 
اخلوامت في بني الزوجني من مراسم 
املس��يحي  الدي��ن  ف��ي  الزف��اف 
األرثوذكس��ية  ف��ي  وخصوص��اً 
الش��رقية والكاثوليك الش��رقي 
ولكنه��ا تعتبر جزءاً م��ن تقاليد 

اخلطوبة. 
أن  الزف��اف  خ��امت  وي��دل 
الش��خص ال��ذي يرتدي��ه متزوج، 
وتختلف طريق��ة ارتدائه من اليد 
اليسرى إلى اليمنى تبعاً للخلفية 
الثقافية للعروسني. وبالرغم من 
أن عادة ارتداء اخلامت أوروبية املنشأ 
إال أنها انتشرت على نطاق واسع 
حول العال��م. في بداي��ة ظهوره 
كان حص��راً عل��ى الزوجات فقط، 
ولكن خالل القرن العشرين أصبح 

يرتديه كال الزوجان.
)القيمة املادية(

ولك��ن عل��ى الرغ��م م��ن 
االهمية الكبيرة واملكانة الرفيعة 
معظ��م  عن��د  ال��زواج(  ل�)خ��امت 
اجملتمعات العربية والغربية اال اننا 
بدأنا نالح��ظ ظاهرة لب��س اخلامت 
تقتص��ر عل��ى النس��اء فقط في 
وللوقوف  العراقية  العوائل  اغلب 

تشري املصادر التارخيية اىل ان بداية استعمال خامت)الزواج( 
كانت على يد الرومان وكان من تقاليدهم ان يقدم الشاب اىل 

خطيبته خامتا من حديد يضغه على سن السيف وتتناوله اخلطيبة  
وتطورت العادة فاستبدل خامت احلديد بقطعة من الفضة أو 

الذهب حيتفظ كل منهم بقطعة منه ثم عاد ليظهر اخلامت من 
جديد من الذهب ويلبس يف البنصر. ويقال أيضا وضع اخلامت يف 

األصبع الرابع من اليد اليسرى 

خامت 
الزواج 
حتبه 
النساء 

ويبغضه 
الرجال 
ملاذا  ؟

منى احللفي

  
   اجتماعية 
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عل��ى حقيقة واس��باب عزوف الرجال ع��ن لبس خامت 
ال��زواج ف��ي اجملتمع العراق��ي توجهنا بهذا الس��ؤال 
الى الش��اب )عالء ناصر(متزوج فقال: رمبا يعود سبب 
ع��زوف الرجل عن لبس خامت ال��زواج بعكس املرأة الن 
خ��امت الرجل يكون من الفضة بعكس خامت املرأة الذي 
يك��ون من الذهب وهذا التفاوت في االس��عار يجعل 
امل��رأة حريصة على االحتفاظ بخامتها بعكس الرجل 
الن خامت��ه يكون زهيد جدا لذا فه��و ال يبالي اذا فقد 

منه.
)مهن الرجال اصعب من النساء(

ويرى)ابو حس��ن40عاما( ان سبب عزوف الرجل 
ه��و طبيعة عمل��ه الن اغلب الرج��ال وخصوصا في 
اجملتمع العراقي يعملون في مهن يصعب معها لبس 
خامت الزواج مث��ل عمال البناء الذين يقتضي عملهم 
ان يالمس��وا االسمنت واجلص واحلجر مباشرة وحتما 
س��تأثر هذه املالمس��ة على تلف اخلامت وكذلك عمال 
تصليح الس��يارات او كما يطل��ق عليهم)الفيتريه( 
ه��ؤالء ايضا تك��ون اصابعهم في متاس مباش��ر مع 
الده��ون بعكس امل��رأة التي اما ان تك��ون ربة بيت او 

يقتصر عملها في الدوائر واملؤسسات احلكومية.
)اخلامت لفترة اخلطوبة(

بينما يذهب)عمار اس��ماعيل 25عاما( الى ان 
لب��س خامت الزواج يدل على احترام وقدس��ية العالقة 
مع الزوجة لذا على الرجل ان يحرص على لبسه كما 
حترص املرأة متاما ولكن لالسف الشديد نالحظ اغلب 
الش��باب يعزف عن لبس اخلامت وخصوص��ا بعد فترة 
اخلطوبة وانتهاء شهر العسل متعذرا باعذار اغلبها 
واهية وال اس��اس لها من الصحة فقد نرى مجموعة 
كبي��رة من موظف��ي الدولة من الرج��ال يعزفون عن 
لب��س خامت ال��زواج وخصوص��ا الش��باب الذين يكون 
عمله��م مختلط مع النس��اء رمبا لاليح��اء بأنه غير 
مرتبط ليوقع املرأة في شباكه بعكس املرأة املتزوجة 

التي حترص اشد احلرص على اظهار  خامت الزواج.
)التغييرات في القيم االخالقية(

)اب��و ضياء 63عام��ا( يرى ان لبس خ��امت الزواج 
بالنس��بة للزوج امر مهم النه يشعر املرأة باهميتها 
ويدلل على احترام الزوج لهذه العالقة فأنا شخصيا 
لم يف��ارق خامت الزواج اصبعي منذ اكثر من)40( عاما 
مضت على زواجي ب��ل ازداد تعلقي بخامت الزواج بعد 

توفيت 
زوجتي رحمها 

اهلل قب��ل اكثر من)5( 
احتفظ  الزل��ت  ب��ل  س��نوات 

الى يومنا هذا ببدلة زفافي وس��اعتي 
اليدوية التي لبستها في يوم زفافي اما ما نراه 

اليوم من انتشار ظاهرة عزوف الشباب عن لبس خامت 
الزواج اعتقد ان هذا بس��بب التغييرات الكبيرة التي 
حدثت في مجتمعنا فق��د تبدلت الكثير من القيم 
واملوروثات االخالقية التي كنا نتمتع بها ومنتاز بها عن 

غيرنا اال انها االن ذهبت مع شديد االسف.
)رقيب اخالقي(

ام��ا )ام حس��ني55عاما( فتذهب ال��ى ان خامت 
الزواج ه��و مبثابة الرقيب االخالقي لكال الزوجني وهو 
مبثابة االعالن واالشهار عن الزواج اما ما نراه اليوم من 
عزوف الش��باب عن لبس اخلامت فأعتقد هذه الظاهرة 
موج��ودة عن��د الرجال فق��ط بعكس النس��اء التي 
حترص اش��د احلرص عل��ى لبس اخلامت وع��دم التخلي 
عن��ه مهما كان الس��بب وحتت أي ظ��رف كان حتى 
عندما يغدر بها الزمان وتش��تد عندها احلاجة فأنها 
تبيع كل ش��يء اال خامت زواجه��ا وهذا ان دل فأمنا يدل 
على ان املرأة اكثر وفاءا من الرجل واحرص على ادامة 
هذه العالقة وهذا الرباط املقدس واعتقد ان التخلي 
عن خامت الزوج هو استخفاف باملقابل وبهذه العالقة 

اجلميلة.
)اخلامت للنساء فقط(

وتش��اركها في الرأي )س��هى ماجد( موظفة 
في مصرف الرشيد تقول ان اغلب زمالئي في العمل 
متزوج��ني ولكنه��م ال يلبس��ون خامت ال��زواج وكأنه 
حم��ل ثقيل او قي��د وعندما يدور نق��اش بيننا حول 
س��بب عزوفهم يقدمون اعذار واهية وغير منطقية 
ف��ي اغلب االحي��ان ومنها ان اخلامت يش��عرني بالقيد 
او ان احت��رام العالقة الزوجي��ة ال يحددها لبس اخلامت 
ب��ل بعظهم يص��ر على ان اخلامت مصنوع للنس����اء 

فقط؟!
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ــة بأنها  ــة املتخصص ــرف الصحاف ــميتها ميكن ان نع ــن تس م
ــتهدف  ــك الصحيفة التي تهتم بفرع من فروع التخصصات و تس تل
ــار و التقارير و التحقيقات عن هذا  ــور معني ، تهتم بجمع االخب جمه

االختصاص .
ــذه الصحف والتي تهتم  ــرت ه و تبعا لهذا التعريف فقد انتش
ــات معينة فظهرت الصحف التي تهتم بالرياضة و اجلمال  باختصاص

واألدب و الديكور املنزلي و االطفال 
ــن اهتمامات  ــم بجانب معني م ــة تهت ــار فان الصحاف باختص

اجلمهور و بالتالي فهي ال تستهدف اال شريحة معينة من القراء .
ــرت صحف ومجالت  ــي و التكنولوجي ظه ــع التطور العلم و م
ــر صحفا و مجالت  ــا اكثر دقة كان تظه ــر تخصصا و تتناول فرع اكث

شواطئ

الصحافة المتخصصة

  
   اعالمية 
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ــة كاختصاص  ــموم او االدوي ــة تتناول الس دوري
دقيق للصيدلة .

ــة املتخصصة في البدء  ظهرت الصحاف
ــام 1665م   ــا ع ــا و بالتحديد في فرنس ــي اورب ف
باسم       ) العلماء ( في عصر النهضة بالتزامن 

مع ظهور الصحافة .
وحسب التعريف فهناك ركنني اساسيني 

تقوم عليهما الصحافة املتخصصة :
1-املادة الصحفية املتخصصة

2-اجلمهور املتخصص من القراء
ــة  ــادة متخصص ــدم م ــوع االول يق فالن
ــائية  ــص كدورية طبية او نس جلمهور متخص
ــوع الثاني  ــة اما الن ــية او اقتصادي او او هندس
ــة جلمهور عام  ــدم مادة متخصص هي التي تق

كالصحف الرياضية 

ازدهار الصحافة املتخصصة
ــل الذي حصل  ــور العلمي الهائ ان التط
ــة للعلوم و االداب و  ــور اختصاصات دقيق و ظه
ــور ملحوظ في  ــك نتج عنه تط ــون كل ذل الفن
ــث زادت الدوريات و  ــة املتخصصة حي الصحاف
شملت اختصاصات دقيقة جدا ، وتشير احدث 
ــات املتحدة  ــي اجريت في الوالي ــات الت الدراس
ــف و الدوريات  ــدد الصح ــى ان ع ــة ال االمريكي
ــة فاقت 8000 دورية تغطي اكثر من  املتخصص

600 تخصص في مجاالت مختلفة .
ــي  ف ــة  بالغرب ــام  االهتم ــادة  زي ــك  كذل
التحصيل املعرفي و زيادة املعلومات التراكمية 

ــة  ــور الصحاف ــي تط ــاهم ف ــرد  س ــدى الف ل
ــث زاد االقبال على  ــا حي ــة و زيادته املتخصص
ــات املتخصصة و الدقيقة و بدال من ان  املعلوم
تظهر دوريات تهتم بالطب بصورة عامة ظهرت 
ــم باختصاصات دقيقة في  ــات التي تهت الدوري

الطب كاألدوية و اجلراحة 
.. الخ

الصحافة املتخصصة يف العراق :
ــمية في العراق  ظهرت  اول صحيفة رس
ــار الداخلية و  ــت تعنى باألخب ــام 1869 وكان ع
اخلارجية . وصدرت بعد القرن العشرين عدد من 
الصحف و اجملالت التي حظيت برعاية حكومية 
انذاك مثل دائرة الشؤون الثقافية التي اصدرت 
مجالت ادبية و فنية و انشات الدولة دارا لثقافة 

الطفل و اصدرت مجلتني منفصلتني
ــد اصدرت وزارة الثقافة صحفا خاصة  وق
ــل مجلة ) قيثارة ( التي صدرت عن دائرة  بها مث
ــة ) الطباعة ( التي  ــيقية ، ومجل الفنون املوس
ــينما  ــة احلكومية ) الس ــن دار احلري ــدرت ع ص
ــينما  ــة العامة للس ــن املؤسس ــرح ( ع و املس

واملسرح.
ــوزارات صحفا خاصة في  ــد اصدرت ال وق
مجاالت عدة منها التربية والتعليم والزراعة و 

النفط والقانون* .

ــة  الصحاف  ،  2012، ــؤاد  ف ــم  *ابراهي
املتخصصة
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صدور كتاب )غواية السرد العربي 
القدمي( لباحث من جامعة البصرة 

 
ــة  الثقافي ــؤون  الش دار  ــن        ع
ــة العراقية صدر  ــي وزارة الثقاف ف
كتاب)غواية السرد العربي القدمي( 
للتدريسي في كلية االداب بجامعة 
ــد  عب ــل  عقي ــور  الدكت ــرة  البص
ــني خلف بنبضاته التسعة  احلس
ــاب يتكلم  ــا الكت ــم به التي قس
عن)السرد( ويقدم معرفة بتقنيات 
ــرد العربي القدمي استنادا الى  الس
ــر املعرفة  ــة توضيحية،ويعتب امثل
واملفاهيم ضرورة  ــات  التقني بهذه 
لتملكها وممارستها كما لرفضها.

ــألة  ــيس مس ــو محاولة لتأس وه
القبول باالختالف رؤية وموقفا عبر 
ــي من خالل  ــكار الصور واملعان ابت

السرد. 

باحثة من جامعة البصرة تصدر 
كتاب ادارة االزمات 

ــر  ــاء للطباعة والنش ــن دار صف ع
والتوزيع في عمان صدر كتاب)ادارة 
ــة  ــي كلي ــية ف ــات( للتدريس االزم
التربية للعلوم االنساني بجامعة 
ــد  ــداء محم ــوره ن ــرة الدكت البص
ــاب ضم)160(  ــري. الكت باقر الياس
صفحة من القطع املتوسط موزع 
ــت فيه  ــول تناول ــى اربعة فص عل
ــي الفصل االول مفهوم  الباحثة ف
ــة وتعريفها وخصائصها ،اما  االزم
ــد تناول اهمية  ــل الثاني فق الفص
ــي ومراحله ودوره  ــر االبداع التفكي

الفصل  ــص  خص ــا  ومعوقاته،كم
ــض التطبيقات النواع  الثالث لبع
ــا ازمة الصواريخ  من االزمات ومنه
ــويقية في  ــة واالزمة التس الكوبي
ــون  ــون اند جونس ــركة جونس ش
ــدارس  امل ــي  ف ــاء  االغم ــة  وازم
ــت الباحثة الكتاب  املصرية،وختم
ــتعرضة  مس ــع  الراب ــا  بفصله
ــات  واملقترح ــتنتاجات  االس

والتوصيات ملفهوم ادارة االزمات.

ثالث مسرحيات..
ــات والنشر  عن دار نينوى للدراس
ــدر  ص ــق  دمش ــي  ف ــع  والتوزي
مسرحيات..الصدى،يا  كتاب)ثالث 
ــي  للتدريس الغربة(  ــي  للغرابة،ف
في كلية الفنون اجلميلة بجامعة 
ــد حميد  ــور مجي ــرة الدكت البص

اجلبوري.
ــة من  ــم)118( صفح ــاب ض الكت
ــوى على  ــط واحت ــع املتوس القط
ــرحيات هي)الصدى،يا  ــالث مس ث
ــة  ومقدم ــة(  الغرف ــي  للغرابة،ف
ــاج يقول  ــم احلج ــاعر كاظ للش
فيها)الكتابة عند الدكتور مجيد 
حميد اجلبوري هي عملية)خطوبة(

البداية  ــروع)زواج( قادم! انها  ملش
ــد الطريق  ــة دوما لتحدي الضروري
ــعة التفاصيل  ــاه حياة متس باجت
ــاز  االحتماالت..فأجن ــعبة  ومتش
النص املسرحي لديه هو احلصول 
على الطرف االساس في العملية 

احلياتية القادمة.

اصدارات جامعية

  
  تربوية 
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ــوالي  الش ــمة  بس ــية  التونس ــة  للكاتب ــدرت  ص
ــدار  ــن ال ــر  ع ــل املط ــة : قنادي ــا القصصي مجموعته
ــية للكتاب. تقع اجملموعة في 152 صفحة من  التونس
ــص هي  ترنيمات  ــط  وتضم ثماني قص القطع املتوس
ــني  مزامير االرتياح   ــرح البازلت  منمنمات الط وجع  ج
ــد  مقهى على  ــتاء  اناهي ــى  قداس منتصف الش يحي

رصيف اخليال.
تنحو القاصة الشوالي في مجموعتها نحو التعمق 
ــخصياتها القصصية  وهي شخصيات  في دواخل ش
ــت طائلة احلرمان والقهر  ــة  في الغالب ، وتقع حت مأزوم
ــخصيات مناعتها  ــي، دون ان تفقد هذه الش االجتماع
االنسانية  ومتاسكها اجلوهري. فيما تستخدم القاصة 
الشوالي سرداً  ذا غنى لغوي الفت وكثافة تعبيرية  قل 

نظيرهما لدى األجيال املبدعة الشابة. 
تطرح هذه اجملموعة رؤى جديدة حول اإلنسان فى 

شتات الكون، ذلك اإلنسان امللقى في زوايا العالم 
ــمة  ــدم والقاصة بس ــات الع ــي في طرق واملنف

ــان عبر  ــوالي تطرح صورا متعددة لإلنس الش
ــن خاللها أن تضع  ــات قصصية حتاول م لوح

ــة حول مفهوم  ــا على عوالم مختلف أيدين
ــة  االجتماعي ــابكاتها  وتش ــانية  االنس

ــان  ــة متكئة على غربة االنس والثقافي
خارج وطنه تارة ورحلة العناء املضنية 

ــة على  ــرب، ومتكئ ــال التغ ــى ح ف
ــى تتولد عن  ــة الت ــة الروحي الغرب

الفقر والعجز تارة أخرى.
 ويالحظ القارئ أن اللمحات 

القصصية في هذه اجملموعة 
ــى  ف ــق  تنطل ــت  كان وإن 

ــم املرأة  معظمها من عال
ــة  حيث متثل املرأة عدس

اللوحات  ــى  ف ــرد  الس
ــا  أنه إال  ــة،  القصصي

ــى عالم  ــى مفتوحة عل تأت
ــكيالته الداخلية  اإلنسان بكل تش

ــددة لعالقة  ــط صورا متع ــة فتلتق واخلارجي
ــاني شفاف وتلتقط حاالت  الرجل باملرأة فى بعد إنس

الفقر التى تقتل اإلنسانية أحيانا، والكاتبة في كل هذا 

تسعى لنقل هذا الواقع بطريقة السينما.
ــي قصص اجملموعة مفعم  ــرى كذلك أن احلدث ف  وي
بالتمدد داخل القصة فقد يستغرق حدث واحد مسافة 
القص كلها داخل اللوحة القصصية، والقاصة بسمة 
ــة العفوية من خالل  ــوالي جتتهد الن تكتب القص الش
ــرد تلقائى وحكى عفوى يتسم بالوصف املشهدى  س
القائم على كالسيكية السرد، لكنها جتتهد ألن تكتب 
القصة القصيرة من واقع تلتقطه عدسة السارد كما 
ــتطيع أن  ــى جتميله حتى نس ــعى ال ــو دون الس ه
ــه وينتقل إلينا  ــه بعفويته وفطرت نعايش
ــي نتفاعل معه  ــدة ك جملة واح

ونتأثر به.

قناديل املطر
ف جمموعة قصصية للكاتبة بسمة الشوالي

فو
ر



د.فاضل عبد الزهرة مزعل

  
  تربوية 

  

اضطراب العادات لدى األطفال

ــلوكية املتكررة عند  ــادات الس نالحظ بعض الع

البعض وهذه العادات قد تكون عادية في سن و ظروف 

معينة وقد تصل إلى  درجة االضطراب في سن وظروف 

أخرى مثال ذلك مص األصابع لدى األطفال فقد تكون 

هذه عادة عادية  في مرحلة الرضاعة، أما اذا استمرت 

ــراب املقلق .  ــا تصل الى درجة االضط ــد ذلك فإنه بع

ــاهد بعض اضطرابات العادات السلوكية  وهكذا نش

ــة قد تكون عرضا إلمراض  عند البعض بدرجة مرضي

ــية او قد تكون هي نفسها مشكالت سلوكية  نفس

قائمة بذاتها.

أسباب اضطراب العادات:
ــباب اضطراب العادات فيما يلي  تتلخص أهم أس

:

ــات والعمى و  ــل العاه األســباب احليويــة : مث
الصمم ... الخ

ــراع واالحباط و  االســباب النفســية: مثل الص
ــق و العصبية  ــي و القل ــط االنفعال ــان و الضغ احلرم

ــكالت غير  ــرد  وكثرة املش ــر لدى الف ــة و التوت العام

احمللولة في حياته وعدم حتقيق احلاجات االساسية.

االسباب البيئية : مثل املعاملة االسرية اخلاطئة 
ــري ، و  ــة ... الخ ( و التوتر االس ــي املعامل ــة ف ) التفرق

العصبية العامة في االسرة 

اعراض اضطراب العادات:
من اهم اعراض اضطرابات العادات ما يلي:

مص االبهام و قضم االظافر ، وقرض االقالم وايضا 

ــركات منطية  ــة ) وهي ح ــرف باللزمة العصبي ــا يع م

متكررة الهدف لها مثل هز الرجلني و حركات الراس و 

ــني و اليدين و رمش العني و حركة الفم و جرش  الكتف

ــتقرار . وقد نشاهد لدى  ــنان .... الخ ( وعدم االس االس

ــدة او اكثر من هذه العادات ويالحظ ان هذه  الفرد واح

العادات تصبح اشد حتت الضغط و التوتر االنفعالي 

.

عالج اضطراب العادات :
ــراب العادات  ــات عالج اضط ــص اهم توصي تتلخ

فيما يلي :

ــي للطفل،  ــردي او اجلماع ــي الف ــالج النفس الع

وعالج اسباب شقائه و ازاله عوامل القلق و الضغط 

ــجيعه على  ــر االنفعالي ، وحل صراعاته وتش و التوت

ــلوكية املضطربة  االقالع التدريجي عن العادات الس

ــى االقالع مثال  ــجيع الطفل عل ــك يجب تش . وكذل

ــه باصابعه  ــه او يقضم ــذي ميص ــة اصبعه ال مبقارن

االخرى و تشجيعه على االفتخار باصابعه النضيفة . 

ويحسن شغل يدي الطفل و اصابعه باملفيد و املنتج 

ــاط ) مثل العمل اليدوي الذي يشتمل احلل  من النش

ــيقى ( كذلك يجب  ــب و اعمال املنزل واملوس والتركي

ــاط  ــباع حاجات الفرد واالهتمام بالترفيه و النش اش

ــجيع الهوايات و تنضيم  الرياضي و االجتماعي و تش

ــتخدام  ــن اس ــترخاء و يحس ــل والراحة و االس العم

العالج السلوكة في محو العادات غير املرغوب فيها 

و تعلم العادات املرغوب فيها.

ــة  ــوص املعامل ــن بخص ــاد الوالدي ــه وارش توجي

السليمة للطفل و حتسني عالقتهما بالطفل و عالج 

ــتخدام العقاب  ــن و نصحهما بعدم اس قلق الوالدي

ــع االوالد ذوي العادات املظطربة و تعريفهما ان هذه  م

العادات غير ارادية 

العالج البيئي ويقصد به تعديل اجتاهات الوالدين و 

توفير العطف و احلزم و العدالة وحسن التوجيه وعالج 

ض ماقد يكون هناك من كسب من وراء  ا ــر ع ال ا

مثل لفت االنظار اليه.

الطبي:  العالج 
املهدئات  استخدام 

اذا لزم االمر .
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أ.م.د. هناء عبد النبي

الدافعيــة و أسالــيب أستـثارتــها 
ــة بأمناط عديدة  ــي حياته اليومي ــان ف  يقوم اإلنس

ــذي يرغب في النجاح أو  ــلوك ،مثل الطالب ال من الس

ــعى  التفوق أو احلصول على مركز اجتماعي معني يس

ــدا« نحو حتقيق هذه الرغبة وال يرتاح له بال حتى  جاه

ــة عديدة في بيئتنا ومحيطنا  يحققها ، وهنالك أمثل

ــباع حاجاتنا. وحتليل  ــول حاالت التوتر والضيق إلش ح

هذه األمناط من السلوك قد يكشف عن أهداف يسعى 

صاحبها إلى حتقيقها ، وهي نتاج أسباب عادة ما تكون 

كامنة في قوى حتركها وتنشطها ، أو تزيد من طاقتها 

ــا الدوافع ؟ فما الدوافع تعريف الدافعية : وتعرف  . أنه

ــية  ــمية أو نفس ــا حالة داخلية جس ــة بأنه الدافعي

تدفع الفرد نحو سلك في ظروف معينة وتوجهه نحو 

ــوة محركة  ــدد . أي أنها ق ــباع حاجة أو هدف مح إش

ــد . وظائف الدافعية  ــطة وموجهة في وقت واح منش

ــلوك بعد أن  ــيط الس : أن وظيفة الدوافع حتريك وتنش

ــي ،  ــتقرار أو االتزان النفس ــون في مرحلة من االس يك

توجيه السلوك نحو وجهة معينة دون أخرى فالدوافع 

ــاعد الفرد على  ــى احتيارية أي أنها تس ــي هذا املعن ف

ــات ، واحملافظة على  ــائل لتحقيق احلاج ــار الوس اختي

استدامة السلوك مادام بقي االنسان مدفوعا أو طاملا 

بقيت قائمة . أنواع الدافعية : أوال : الدافعية الداخلية 

: هي النزعة الفطرية التي جتعل الفرد ينشغل ويهتم 

ــتمرار من  ــياء تظهر باس ــن عدة أش ــارس واحدة م ومي

ــخصية ـــ حاجات  ــية ) حاجات ش ــات النفس احلاج

ــع اخلارجية : تأتي  ــا : الدواف ــة أثناء النمو ( ثاني فطري

الدوافع اخلارجية من احلوافز البيئية ونتائجها فحينما 

ــب شهادة أكادميية عليا الفوز بكأس ،  نتصرف لنكس

ــلوكنا هو دافعية خارجية .  الوصول خلط النهاية ، س

أهمية الدوافع بالنسبة للمتعلمني : • يعتبر موضوع 

ــكل عام  ــات املهمة في علم النفس بش من املوضوع

وعلم النفس التربوي بشكل خاص ، فهو يوثق الصلة 

ــل والتفكير والتعلم  ــة اإلدراك والتذكر والتخي بعملي

ــية .  ــة النفس ــخصية والصح ــة الش ــاس دراس وأس

وتكمن أهمية الدوافع في التالي : • 1ـ تساعد اإلنسان 

ــره ، وتدفعه إلى  ــه وبغي ــه بنفس ــادة معرفت ــى زي عل

ــروف واملواقف اخملتلفة . • 2ـ  ــرف مبا تقتضيه الظ التص

ــيـر تصرفات اآلخرين  جتعل الفرد أكثر قـدرة على تفس

ــرى قيام  ــة مثال ت ــي اجلامع ـــني ف ـــرة واملدرس ، فاألس

ــلوكيات القائمة على  األطفال واملراهقني ببعض الس

ــا أذا عرفـت مـا ميكـن  ــدم الطاعة ، ولكنه الرفض وع

ــات إلى العطف وجـذب  ــلـوك من حاجـ وراء هـذا الس

ــاعدهم على فهم  ــذه املعرفـة ستس ــاه فأن ه االنتبـ

ــاعد الدوافع على التنبوء بالسلوك  ــلوك • 3ـ تس الس

ــلوكه إلى  ــت دوافعه ، وبالتالي ميكن توجيه س إذ عرف

ــار صاحله وصالح اجملتمع .  ــات معينة تدور في إط وجه

ــلوك  ــة الدوافع على توجيه الس ــر أهمي • 4 ـ ال تقتص

ــل تلعب دورا« مهما« في بعض امليادين : مثال” ميدان  ب

التربية والتعليم والصناعة والقانون فمثال« في ميدان 

ــة الطلبة نحو  ــز دافعي ـــاعد على حتفي ــة تس التربيـ

التعلم املثمر .
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ثقافية

صبا مجيد فنانة 
بصرية تصارع 

عواصف الوحدة 
والفراغ عبر 
ابتسامتها 

الغامضة لتلد لنا 
لوحات تشكيلية 
جميلة نشاركها 
السفر في خيالنا 
لنكتشف عوالم 
تاريخية وصوفية 

وفلسلفية 
وشاعرية عبر 

حكاياتها اللونية

اللوحة مرآتي التي أرى نفسي من خاللها

فنانتنا ش��فافة كألوانها املائية التي تس��تخدمها في لوحاتها التش��كيلية،تداعب 
بأحاسيسها الرقيقة االنثوية عاملا من االلوان،حتيلنا الى االفق مصحوبة بأطياف رمزية موغلة 
بالغموض كقصيدة نثرية تسافر على مر العصور لتعانق احلضارات الغابرة،فرشاتها جتبرنا 
على عشق االبعاد التجريدية والرمزية الذي تزرعه الوانا جنوبية في ارض القماش الصخرية 
لتعلن التحدي بريش��تها الراقصة التي تش��به روحها متاما،هادئة في ظاهرها،بركانية في 

اعماقها.
صبا مجيد ال تتزين غالبا النها تزين لوحاتها بدال عنها وكأن اللوحة هي ذاتها وهي مرآتها 
الباطنية التي ترى نفسها فيها،لقد تعلمت منذ نعومة اظافرها ان تعشق اللون بتلقائية 
ووعي كي تناسق بني الوانه املائلة للدفء في لوحاتها كدفء روحها،فأصبح اللون صديقها 

احلميم،تبثه احالمها وشكواها.
الفنانة التش��كيلية صب��ا مجيد في حوارنا حاولنا ان نقت��رب اكثر من عواملها اللونية 

االصيلة لنعلم سر هذا اجلمال اللوني في لوحاتها ولنتعمق اكثر في وجودها االنساني.
*من هي صبا ، وماذا عن بداية اللوحة الفنية األولى؟

- صبا إنسانة مليئة باأللوان واألحالم التي تعيش بداخلها،مزيج من اللون واأللم واألمل 
يعبر عنه خيال يتمنى الكثير ولم يحقق إال القليل، أما أول لوحة فنية كانت عندما أصبت 
باحلمى األملانية وان بعمر الثالثة كما حتدثني أمي عن ذلك فقمت برسم أشياء على حائط 
املنزل أشكال طفولية جميلة ولكنها بال مالمح وبعد ان اشتد قلقهم وخوفهم من تردي 
حالت��ي الصحية أخذوني الى الطبيب ليجري ل��ي الفحوصات الطبية فأخبرهم الطبيب 
بأني سأصاب بالصرع من شدة احلرارة وهذه الرسومات هي تعبير عن تشتت عقلي وبعد أن 
شفيت كنت دائما أحب ان ألون األشياء وأملئ الفراغات واخطط وارتب كل شيء حسب لونه 
وشكله وقد كان لعائلتي دور كبير في صقل هذه املوهبة فقد ورثت حب األلوان عن أخوالي 

الذين كانوا أيضا فنانني ولديهم هذه املوهبة.
* كيف تصفني عالقتك بالفن التشكيلي؟

- عالقتي بالفن التشكيلي كمن ال روح له ويلتقي بروحه تعود له احلياة 
من جديد عندما ارسم او كشجرة ينقطع عنها املاء وعند لقاءه تعود لها 
احلياة،الفن يلون حياتي يجعل لها معنى أحس بكياني ووجودي مع رائحة 

األلوان والزيت وأدوات الرسم.
* صبا مجيد ملن ترسم وملاذا؟

- ارسم ألعيش فبدون الرسم ال ميكن أن يكون هذا اليوم محسوبا من 
حياتي، وعندما أقف أمام اللوحة اش��عر وكأني ادخل عاملي اخلاص امتلك 
فيه حريتي واقفل من بعدي الباب حتى ال يدخل الطارئون ويفسدوا هذه 

اخللوة. 
* كيف تقيمني التجربة التشكيلية العراقية في املرحلة الراهنة؟

- احلركة التش��كيلية في العراق بالوقت الراهن في سبات عميق وال 
اعلم متى ينتهي موسم سباتها، احلركة التشكيلية تعاني من كل شيء 

ال متذوقني وال صاالت عرض وال بيئة سليمة تدعمها.
* أين أنت من هذه التجربة؟

حاورها / عماد كامل 

صبا جميد...



- انه بصراحة ابتعدت كثيرا عن الوسط 
الفني التشكيلي واحلركة الفنية ألني اشعر 
بعدم اس��تقرار في الس��احة التشكيلية 
خاصة في هذه الفترة ولهذا اش��عر وكأني 

أغرد خارج السرب 
الفنان��ات   إل��ى   نظرت��ك  ه��ي  *م��ا 
التش��كيليات  العراقيات،  وكيف  تقيمني 

نتاجاتهن؟
- الفنانات التشكيليات في بغداد لهن 
حضور أكثر من البصرة كون بغداد منفتحة 
وواعية للحركة الفنية أكثر من البصرة في 
الوق��ت احلاضر أما س��ابقا فكانت البصرة 
تضاه��ي بغداد فأنظ��ر إلى ع��دد املعارض 
املقامة هنا وعددها في بغداد  ستجد فرقا 

كبيرا بني احملافظتني من ناحية العدد واملوضوع فهناك لك حرية 
التعبي��ر أما في البص��رة فيلجأ الفنان إلى امل��دارس الواقعية 
والتعبيري��ة بعيدا عن اجل��رأة في العمل الفن��ي وهذا هو حال 
الفنانات التش��كيليات في البصرة ينقصهن اجلرأة في تنفيذ 

أعمالهن الفنية. 
* الفن التش��كيلي هل ميكن عده رسالة وموضع وحكاية 

وملاذا؟
- الفن التش��كيلي اكبر رس��الة وأجمل حكاي��ة ميكن أن 
تروى الن ما يعبر عنه ال ميكن ألي كان أن يعبر عنه ألنه يحاكي 
األحاسيس واملشاعر يتناغم مع الذات يسبح مع األحالم يحرك 

ارق املشاعر وأعنفها في نفس الوقت.
*هل على الفنانة أن تنهل  من  كل  الينابيع،  أم  تنتمي  إلى  

مدرسة معينة؟
- كل األم��ور ف��ي احلياة يج��ب أن تتجه 
ف��ي كل االجتاه��ات ومن ثم حتدد مس��ارها 
فيم��ا بعد حتى الفنانة يج��ب أن جترب كل 
االجتاهات الفنية لتقرر فيما بعد أيها اقرب 
إليها وتتخذه مدرس��ة خاصة وقد جتمع ما 

بني اثنني لتكون لها مدرستها.
* ما هي  احلركة التشكيلية التي تعتبر 
أبرز احلركات التشكيلية في العالم العربي؟

- تعددت املذاهب الفني��ة في أوربا بعد 
انقضاء فترة الفن املس��يحي الذي انتش��ر 
في القرون الوس��طى فظه��ر فن النهضة 
العظي��م ف��ي أوائ��ل القرن اخلامس عش��ر 
وصاحب ذلك اعتزاز الفنان بفرديته بدال من 
أن يكون ذائب��ا في مجتمع كبير أما العالم 
العربي فق��د ظلت ثقافة العرب وعلومهم 
وفنونهم تهيم��ن على العالم اإلس��المي 

من ش��رقه إلى غربه وكان لها االس��تقرار 
واالزدهار في ظل سلطان العرب وفتوحاتهم 
اإلس��المية التي حملت معها رؤى جديدة 
للحياة ومفاهيم وفلسفات ثرية باملعرفة 
واإلمي��ان ومل��ا كان الفن يعتب��ر احد املظاهر 
املهمة للفكر فسوف يقودنا هذا إلى فهم 
التيارات واملذاه��ب الفنية التي ظهرت في 
مجتمعاتنا العربية خالل القرن العش��رين 
والتي قد توصلنا إلى حقيقة أن إطالق حرية 
التعبير للفنان التشكيلي العربي دون قيود 
س��وف يوصله إلى أول الطريق، وأننا مهما 
فعلن��ا فلن نس��تطيع أن نخلع عن��ه رداء 
العصر وفي الوقت ذاته ال نستطيع ان جنرده 
من قناعاته الفكري��ة وانتماءاته املذهبية 

والعشائرية.
* كيف تختار صبا مجيد ألوان لوحاتها؟

- من الواقع والبيئة واخليال كل شيء في احلياة موضوع لوحة 
حتى قطرة املاء ميكن ان تكون لوحة  اخطط عملي على اللوحة 
دائما وادرس جيدا أبعادها وفضائها العمل التلقائي جميل لكني 
أحب ان ادرس واخطط جيدا الن الدقة في العمل تعطي نتائج 
أجمل كالهما يكمل األخر اللون داللة توصل الفكرة وللفكرة 
داللة تبحث عن اللون فمن كلمات القصائد اختار الواني خاصة 
قصائ��د نزار قباني فنزار عندما يكتب القصيدة يرس��م معها 
لوحة بكلمات��ه لو متعنا بها لرأينا أروع اللوحات رومانس��ية أو 

ثورية )كل األساطير ماتت مبوتك وانتحرت شهرزاد(
* لو طلب منك اإلش��ارة إلى أس��ماء فنانات تش��كيليات 

عراقيات إلى من تشيرين؟
- حتما سأشير للفنانة الكبيرة ليلى العطار.

* ما هي الرسالة التي توجهينها للمرأة العراقية؟
- يجب ان حترص املرأة على تأهيل نفسها ثقافياً واقتصادياً 
عن طريق زيادة آفاق املعارف لديهن للوصول الى مجتمع نسوي 

واعي ومتمكن وبالتالي مجتمع عراقي يرفل بالسالم.
* ماذا تعني لك هذه الكلمات)الكتاب،احلب، االم،الوطن(

- الكتاب مثل مشوار احلياة يفتح لك ألف باب وباب ويسد 
بوجهك أبواب ويعيشك األحالم ويبني لك حقائق ويكون صديقك 
وهو صديق وفي ال يخونك وال يغدر بك، الكتاب اعتبره نافذة نرى 
من خاللها عيوبنا وحسناتنا.اما احلب فهو غدار مثل البحر ليس 
له أمان يخدع في حلظة االطمئنان يغدر مثل موج البحر وهوى 
عليل وأمواج ممكن تتسبب مبوتك،أما االم فهي تعني كل الدنيا 
ب��كل احلب وكل حنانها واملالذ من كل هم وغم واحلظن الذي ال 
يخونك ابدا وامللجأ األمني لكل األش��ياء التي نخاف منها وهي 
ب��اب الرحمة وعطر اجلنة،والوطن يعن��ي  االمان بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى وتفسير.
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يعتب��ر احلرف العربي من أجمل ح��روف اللغات التي ميكن 

تطويعها لتصبح لوحات بديع��ة، إن جماليات احلرف العربي 

ترجع لقواعد وفنون اخلط العربي والقلم العربي التي طورهما 

اخلطاطون بواس��طة املدارس املتنوعة، واشتهرت العديد من 

املدن العربية بفنون اخلط العربي وسميت بها كاخلط الكوفي 

مث��ال، وما يزيد جمال اخلط العرب��ي ارتباطه بآيات اهلل، ويجد 

اخلطاطون أنفس��هم ف��ي كلمات القرآن الك��رمي فيجعلونه 

لوحات تبه��ج الناظرين، ويق��ف اخلط العرب��ي اليوم على 

قائمة الفنون الش��رقية التي تبهر العالم وتقام سنويا 

املسابقات لكبرى للتنافس في هذا املضمار الشريف.

ولع��ل أقصى أمنية يتمناها خطاط أن يفوز بش��رف 

خط وكتابة املصحف الشريف، وهذا ما سنتلمسه 

من خ��الل رحلة اخلط��اط )رعد رمض��ان( مع احلرف 

العربي فهو مؤمن بقول الشاعر

كف��ى قلم الكتاب ع��زًا ورفعة      مدى الدهر أن 

اهلل أقسم بالقلم.

* يق��ال إن الفنون موهبة تصقل باملران والدراس��ة 

فكيف كانت بدايتك مع فن اخلط والزخرفة؟

- ف��ي داخل كل إنس��ان موهب��ة وعليه اكتش��افها،أما 

بداياتي فكانت في مدرستي االبتدائية على يد احد املعلمني 

الذي��ن يجيدون ف��ن اخلط وخاصة خط الثلث والنس��خ فقد 

أوالني اهتماما بالغا في اإلرشاد والتشجيع املستمر حتى انه 

كان ميسك بيدي مع القلم أثناء الكتابة ، وبدأت أمارس تقليد 

خطوط اخلطاطني املعروفني آنذاك في البصرة و هكذا تابعت 

التدريب و الكشف عن أسرار اخلط  حتى أصبحت معروفا بني 

الطالب مبجال اخلط في املدرسة .

وعندم��ا أصبحت طالبا في املرحلة الثانوية أخذت اتصل 

باخلطاط��ني املعروفني في املدينة للحص��ول على معلومات 

أوس��ع في مجال اخلط منهم املرحوم السيد حيدر اخلطاط و 

األس��تاذ عبد الكرمي الرمضان ، وكنت وقتها أتدرب 8 ساعات 

يوميا وب��دأت بكتابة وخ��ط عناوين احملالت وق��د لفت نظري 

زخارف اجلوامع فأكثرت من مشاهدتها عمال مبقولة)املشاهدة 

في الفن نصف التعلم(.

*هل درست على أحد اخلطاطني أو املزخرفني ؟ متى، وأين؟ 

- أدي��ن بالفض��ل والعرفان لكل من زودن��ي مبعلومة وأول 

أس��تاذ لي في اخلط هو اخلطاط)فيص��ل ألنصيري( الذي كان 

مرجعي في كل ش��يء، إذ كن��ت أتردد عليه وأعرض عليه كل 

ما يستجد من نتاجات فنية، فأدون كل ما يبديه من آراء فنية 

قيمة، وتنبيهات دقيقة.

*إلى أي مدرسة ينتمي اخلطاط رعد رمضان ؟ وأي اخلطوط 

أكثر استخداما لديك؟

- انتمي إلى املدرسة البغدادية وأتقن كل أنواع اخلطوط و 

لكنني أفضل خط الثلث و اخلط الديواني جلي و النسخ.

رعد رمضان ...
 

اخلط هـو الفن الـذي تشكلـــه األبعـاد ..
أمـا الزخرفــة فهي فـن تبحث فــي

 فلسفـــة التجريـــد
حاوره / رغد سهيل

           عماد كامل   
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* أين جتد نفسك في اخلط أم الزخرفة، أم في كليهما؟

- اخل��ط والزخرفة وجهان لعملة واح��دة يكمل احدهما 

اآلخر، فاخلط هو الفن الذي تش��كله األبعاد، وله قاعدة وزنية 

وحرك��ة جمالية، أم�ا الزخرفة فهي فن تبحث في فلس��فة 

التجريد، والفراغ، والتكوين، واللون لذا أمتنى أن أوازن بني اخلط 

والزخرفة، حرصاً على تكامل العمل الفني. 

* م��ع ظهور التكنولوجيا احلديثة في اخلطوط هل ترى أن 

قيمة اخلط باليد ما زالت لها أثرها وعبيرها؟ 

- ال ش��ك أن جه��از الكمبيوتر جهاز عظي��م الفائدة في 

مجال األرش��فة واستخدام االنترنت ومجال الكتابة اليومية 

فال ب��أس باس��تخدامه، إما بالنس��بة لفن اخل��ط العربي ال 

يس��تطيع الكمبيوتر رغم تطوره الكبي��ر أن ينافس اخلطاط 

ألن اخلط عبارة عن روح وجهاز الكمبيوتر جهاز عدمي املش��اعر 

واألحاسيس و ال يستطيع الكمبيوتر أن ينافس اخلطاط ألنه 

مش��اعر وأحاس��يس تظهر أثناء الكتابة وتعكس نفس��ية 

اخلطاط وفنه.

*ماذا يعن��ي القلم للخطاط رعد 

رمضان؟

- أعتب��ر القلم من اش��رف وأغلى 

األش��ياء التي أتعامل بها فهو صديق 

عم��ري ورفيق دربي وب��ه يكتب القرآن 

الك��رمي وهو مفت��اح العل��وم وعميد 

وأستاذ املصنوعات وس��يدها والقلم 

بلغ م��ن العز منتهاه وكف��اه فخرًا أن 

اهلل س��بحانه وتعالى أقس��م به في 

كتاب��ه العزي��ز فقال عز م��ن قائل » ن 

والقلم وما يس��طرون » وقال الشاعر 

ميدح القلم :

كفى قلم الكتاب عزًا 

ورفع��ة      مدى الدهر أن اهلل أقس��م 

بالقلم.

*ما العمل الفني الذي تعتز به؟

- بكل فخر قمت بكتابة حسينية 

)س��يد الش��هداء( وزخرفتها )الداخل 

منطق��ة  ف��ي  والواقع��ة  واخل��ارج(، 

البهادرية.

* م��ا العم��ل الفن��ي ال��ذي كنت 

تتمنى أن تقوم به؟

- هاجس في نفسي أن أقوم بخط 

املصحف الش��ريف، وزخرفت��ه، وهذا 

مش��روع كبي��ر يحتاج إلى تف��رغ تام، 

أمتنى ان أوفق له.

*كيف تقي��م املزخ��رف واخلطاط 

العراقي  إبداعياً؟

- املستويات متباينة كل بحسب 

للجميع،  املوفقي��ة  وأمتن��ى  موهبته، 

خدمة لهذا الفن األصيل.

* هل تؤمن بالفن كرسالة؟

- الفن رس��الة ويج��ب ان يوظف 

خلدمة اإلنسانية جمعاء. 



رسالة اىل املوت 
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خديجة العالم 
انتظريني ....

سآتيك مع غمامة الليل
أَنثُر بََردي

يسقط فيك احللم 
لتغدو مني 

وحدك أيها املوت 
متزق اشالء الزمان

حتشو بها بطون املدن املتعبة
الشوارع تتهامس بالسراب

السراب يغري بالعطش
سيدتي وهذا احلمل املثقل 

بالوقت

يؤرق النعش 
لن يبعث روحي  

ها هنا القبر يفتح دفتيه 
عسى  التراب  يسكت هذا 

الوجع 
وحدك ايها املوت

تخبئ في... عواصف التنهد
أقتات على وجع االنني 

متزج لوني بصفرة الشمس 
وتتركني انتظر على ظالل الرمل 

املواعيد اثقلها االنتظار
 الصمت يسقي الدمع احملجر 

في العيون
تعانقني املتاهة 

األسئلة  كالسالسل تطوق 
عنقي

متعبة ايتها اللحظة 
فمتى تأتني بغفوة تستريح 

النفس؟

ــي املعتادة في ركن  ــس إلى مائدت        أجل
ــث تبدو األصوات أقلَّ  مطعم الفندق، حي
ــاً، ركن منعزل  ــّدًة واألضواء أكثر خفوت ح
ــّدل، وأن  ــه حركة الُن ــي أن أتابع من ميكنن
ــزالء، أتأمل مالمحهم  ــق في وجوه الن أدق
ــن دون أن ينتبه أحٌد  ــب حركاتهم م وأراق
ــدأت  ــذ أن ب ــرَّ من ــل م ــٌت طوي ــم، وق منه
ــع كلٍّ  ــت طبائ ــى حفظ ــم حت مبراقبته
ــفتيه أو  ــم، طريقة أكله وارجتاف ش منه
ــروده أو حديثه  ــه، صمته وش ــاك يدي ارتب
ــر أيٌّ منهم  ــه. لم يفّك املتقطع مع نفس
أن يغّير شيئاً من عاداته، يعود من شروده 
ــه  ــه ويرفع رأس أو يقطع حديثه مع نفس
ــن البعيد خافت  ــر نحو الرك قليالً لينظ
ــه، أواصل النظر  ــوء فيراني مبواجهت الض
نحوه بدّقة وتركيز. مثلما ميكنني أن أرمي 
ــعة ملمومة  ــري خارج النوافذ الواس بص
ــّر  ــة مت ــيارات القليل ــأرى الس ــتائر ف الس
ــارع  ــريعة خاطفة، وأرى حيوانات الش س
ــم تنظر إلى  ــمم الزجاج ث ــرب لتتش تقت
الداخل قبل أن تعاود سيرها على الرصيف 
ــى اجلانب اآلخر.  ــر طريقها عابرة إل أو تغّي
ــار انتباهي  ــت احليوانات أول ما أث رمبا كان
مبالمحها التي لم تكن تتغّير في كلِّ مّرة 

ــيئاً وال تشّم  تنظر فيها، كأنها ال ترى ش
ــن حلظات،  ــوف أكثر م ــا للوق ــا يدعوه م
ــيء يُثيرها أو يدعوها، كأن ال  ليس ثمة ش
ــاج، ال روائح وال طعام  مطعم خلف الزج
وال نزالء يتوزعون على موائدهم، ينشغل 
ــهم  كلٌّ منهم بطعامه، ال يرفعون رؤوس
ــعور  وال يلتفتون.يوماً بعد آخر يراودني ش
ــب نزيل أو يحلُّ  ــيئاً ما يتغّير، يغي بأن ش
ــل  ــدث مث ــعادة حل ــي الس ــل، تخامرن نزي
ــاس خفيف بالفرح يسري في  ذلك، إحس
دواخلي كلما فّكرت أن نزيالً جديداً حلَّ في 
ــي أن أتأمل مالمحه وأراقب  الفندق ميكنن
ــه كلَّ يوم.  ــغل بطعام حركاته وهو ينش
ــفة أو ميل  ــه وطريقة أكل، ارجتاف ش وج
رقبة أو ارتباك يدين، صمت طويل ونظرات 
ــع النفس،  ــع م ــث متقّط ــاردة أو حدي ش
ــعره  ــّد ويلني، لكن الغريب هو ما أش يحت
من ترّدد في تنفيذ ما أقطعه على نفسي 
ــمع صيحات  ــدة وأنا أس ــاٍل متباع في لي
استغاثة تتصاعد في هدوء الفندق حادًة 
وموجعًة، رمبا في غرفة قريبة من غرفتي، 
ــرّدد في  ــدران وتت ــري في اجل ــها تس أُحسُّ
ــة  ــواب وخزانة املالبس واملرآة املغّبش األب
ــب السرير، تنبض حتت  لتستقّر في خش

ــاً ثقيالً  ــمع خبط ــل أن أس ــادتي، قب وس
ــه ثم تصلني  ــده الفندق لصمت يعود بع
ــة متالحقة على  ــوات خطوات خفيف أص
ــات فيها  ــمع الصيح ــر. كلَّ ليلة أس املم
ــون غير ليلتي  ــي أنها لن تك أؤكد لنفس
ــدق التعيس،  ــل هذا الفن ــرة في مث األخي
ــدوري أن  ــم يعد مبق ــأمت ذلك ول ــد س لق
ــي على التحّمل،  ــمع املزيد، ال طاقة ل أس
ــا منقلباً على اجلانب، تهدأ  أصمت بعده
ــّرر بلهجة قاطعة  ــي قليالً وأنا أك أنفاس
ــأحزم حقائبي  ــل: س ــن قب ــه م ــا قلت م
وأغادر، لكنني في الصباح أعاود مهماتي 
ــت ممكن غير  ــتحمُّ أطول وق اليومية، أس
ــي من ماء، ثم  ــئ مبا يتجّمع حتت قدم عاب
ــي التي هيأتها  أحلق ذقني وأرتدي مالبس
ــرير،  ــة قبل أن آوي إلى الس الليلة املاضي
ــّلم الضّيق متوّجهاً نحو  بعدها أنزل الس
ــزل خافت  ــي الركن املنع ــي، يدعون مائدت
ــر بالنزيل  ــا أفّك ــتجيب وأن ــوء فأس الض
ــاب ويدخل، حليته  ــد حلظة يدفع الب اجلدي
ــعراتها وعيناه  خفيفة ابيّضت بعض ش
ــان حائرتا النظرات، من خلفه أرى  صغيرت
حيوانات الشارع، وأرى السيارات القليلة 

متّر سريعًة خاطفة.

النزيل قصة قصيرة
لؤي حمزه عباس
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ــنني   ــن مجروح ينزف صارله س الوط
ـــاهر الليل ــه تس ــد عيون طيب ويري
ــت بيه ِظــــــــاّلم برئ الوطن حاط
ــذا الوطن محتاج طـيــبـني وبعد ه
ــوك احلياطـــيـن ــزن ف ــوم احل مرس
ــه بــالصـار ــن مهتم وال ناس الوط
ــب الذات ــن هب ياطــي خراب الوط
ــوت مهموم ــاح بص ــذا الوطن ص ه
ــاس ــر انــفـ ــل بــأخ ــوح ايتأم مذب
ــــدود ــجون وعــليه الباب مس مس
ــوا التمثال ــن زالـــ ــرح م ــد الف ويري
ــن الدرابني ــــوكه م ــد الزال ش ويري
ــد فديـــوم ــر نحص ــدر اخلــي واذا بي
ــن بنيــان ــي للوط ــه ونبـني ب نبيع
ـــود اللــــون ــه احلـــروب واس ملين
ــف ظلم وارهاب عشنه سنني يوس
ــة العــيش ــت ذل ــه ايتام عاش عدن
ــه احلياطني ــت والصدى ترجع صاح
ــي هالكاع ــدل خل نبــن كافينه ج
ــاهل نبيع نفطه ــذا الوطن مايس ه
ــر الـذات ــره وناكــ ــن ضمي اذم خاي
ــن يهــــم بيه ــرم كلم ــدر واحت واق

ــزف جـــرحه  ــوف تكطع ن يريد جف
ــنني صـــبـحه جتيب من الظالم س
ــاج  الــيــدليــه وينـــصـحه محت
ــفافه بــيـم فرحه ــم على اش ترس
ـــه عجيبه وماجرأ واحـــد يــمــس
ــار الــيــوم ربحه وكلمن همه صــ
ــل نـصـلحه حط جفك بجفي وخ
ــن هالوطن صــــاح ــه الكون ملَّ بَجـَّ
ــح الـــذبّاح ــد يوكف ويــــذبــ واح
ــره املفتـــــاح يريد الباع روحه وش
ــم طــاح ــوم العل ــل الدمع ي جلن ه
ــوك قـــــّداح ــذا الش ــزرع بدل ه وي
مرواح البــيدرنه  ــه  نودي جفــوفنـ
ـــــالح ــو نرجع نبدله بصفـقة س م
ــه دمــــوع ــت بعد بعــيــون وماظل
ــجون مــطَعـــمه بجـوع اهات وس
ــا تـــلـوع ــرمي أبلد نفطي بليله وح
ــمــوع ــرد وال صوت مس ــامع ي ال س
ــمـوع ــرتهن ش ونعلك للوطن عش

ــوع  مرجــ ــالح  س ــه  ضدن ــي  وتال
ــذا الوطن مبيوع ــس بجفوفه ه اح
ـــروع ــدم فكره جلله ويبني مـش ويق



        كعادتي في كل يوم وقبل إنتهاء ساعات العمل الرسمي 
جتتم��ع بغرفتي بعض املوظف��ات ويبدأ احلديث ع��ن االزواج 
فلي��س هناك أمتع من تداول اخلبرات في كيفية الس��يطرة 
على الزوج. لكنني اليوم بقيت صامته لم أش��ارك باحلديث 
كعادت��ي لم أناقش ل��م أبدي اراء!! فأنتب��ه اجلميع لصمتي 
ونظروا لي فأخترقت نظرتهم قلبي فضحكت بهدوء وقلت: 
» أنا ال أؤم��ن مبا تقولون فاحلياة الزوجيه مش��اركة وتفاهم 
وحب وانس��جام ».... ضحكن النس��اء وقالت ل��ي احداهم 
انت��ي ما زلتي جديدة لم ميضي على زواجك س��وى س��نتان 
انتظري لسنة اخرى و ستشاركيننا االنني واالالم... ابتسمت 
لهن بخبث وعنفوان وأخذتني عزة نفس��ي ورفعتني ألعلى 
املقام��ات وقلت لهن بحدة ممزوج��ة بنبرة االنتصار ال فزوجي 
لي��س ككل االزواج وس��أثبت لك��م ذلك.. عدت ه��ذا اليوم 
مسرعة ملنزلي وبداخلي ش��وق ولهفة لصورة زوجي دخلت 
غرفتي فتحت خزانتي اي��ن انت يا البوم الصور تناولته برقة 
كطفل صغير وجلست على االرض اتصفح صورنا ما اروعها 
صور اخلطوبة.. صور الزف��اف.. هنا كنا نضحك وهنا قطعنا 
قال��ب احللوى اخذت ورقة صغيره وقلم بالكاد يكتب وكتبت 
في منتصف الصفحه )إيجابيات زوجي( 1,,2,,3 مرت الثواني 
س��ريعا 5،،10،،15 ها هي الدقائق جت��ري 20،،30،،60 انقضت 

الس��اعة االولى وان��ا مازلت انظر لعبارت��ي الوحيدة ) 
ايجابي��ات زوجي( تس��ارعت دق��ات قلبي حزنا 

حلالي وليتم تلك الصفحه .. رمبا هناك 
خلل او س��بب اجهله اه نعم ال 
بد اني جائعة نع��م جائعة وال 

استطيع التفكير قمت مسرعه 
نظرت ملرآتي وقلت بهدوء انا جائعة 

وكأني احاول ان اختلق عذرا وأرسله 
لقلبي املضطرب ليهدأ فهناك سبب 

منطقي فانا جائعة.. احسس��ت مبرآتي 
تراقبني باستهزاء وتنظر لي نظرة ساخرة 

فأجبتها بنظرة املتحدي وأعلنتها حربا على 
ذاتي فاليوم سأثبت لنفسي ولكل النساء بان 

ً...اجيابيات زوجي
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زوجي يختلف عن كل الرجال.. أعددت كوبا من الشوكوالته 
الساخنة فاجلو ش��ديد البروده وسمحت لنفسي بقطعة 
كبي��رة من احللوى املزينة لعلي أخفف من اضطرابي واليوم 
سأكون انا االميرة املدلل�ه  وسأكل في غرفتي ألعيش اجواء 
احلب العظيم .. رجعت لغرفتي جلست على كرسي صغير 
بجان��ب املنضدة وأخذت دفت��را صغيرا وقلم��ا ازرقا جميل 
وكتب��ت في منتصف الصفحه ) ايجابي��ات زوجي( 1,,2,,,3 
م��رت الثوان��ي مج��ددا 5,,10,,15 ها هي الدقائ��ق تتراقص 
مجددا 20,,30,,60 وها هي الساعة الثانيه نظرت من حولي 
هناك امر غريب اه نعم فغرفتي مملة حتتاج لأللوان والعطور 
وللمس��ة احلنان ذهب��ت لدوالبي الصغي��ر وأخرجت كيس 
االزه��ار اجملففه نثرتها في غرفتي ووضعت بعض الش��موع 
العطرية واخترت اش��كاال محببتا لنفسي صغيره لكنها 
رائعة فتناسقت االزهار والشموع معلنني بداية قصه حب 
رائعة نعم االن انا مهيئة ألكتب الكثير ذهبت الى س��ريري 
وأخ��ذت دفت��را زهريا وأخرج��ت اقالمي امللون��ه وكتبت في 
منتصف الصفح��ه ) إيجابيات زوجي( بدأت ارس��م الزهور 
املبعثرة وتلوتها بفراش��ات راقصه ما اجمل الصفحه وأالن 
اخذت نفس��ا عميقا سابدأ الكتابة... 1,,2,,3 ثواني ساخرة 
5,,10,,15 دقائق ضاحكة مس��تهزئة 20,,30,,60 صفعتني 
الس��اعة الثالثة قررت االتصال بزوجي لع��ل صوته ينعش 
ذاكرت��ي ألكت��ب واكت��ب و اكت��ب اهال زوجي كي��ف حالك 
اش���.... اهال زوجتي اسمعي لقد كان يومي حافال مبشاكل 
بالعمل فمديري تسلط وجتبر وتشاجرت معه لكن يا زوجي 
انا اش��ت�� .. وش��كاني الى رئيسه فتش��اجرنا معاً، خرجت 
عضبانا فتس��ببت بح��ادث لكني بخير س��يارتي حتطمت 
لكن��ي بخير س��أذهب ألق��رب مصلح وانف��ض الغبار عني 
واالتربة فمن س��وء حظي اني س��قطت ارض��ا اه نعم قبل 
ان انس��ى فانا جائع جدا سأعود مس��رعه اعدي لي غدائي 
وستغس��لني ثيابي حتى انام بهدوء وانسى يومي التعيس 
ال��و زوجتي س��معتني.. نعم يازوجي لكن ان��ا كنت اريد ان 
اقول لك اني اش��تق�.. جيد اذن سالم توت ..توت...توت اقفل 
اخلط به��دوء واختفى صوته مع االثير قم��ت بهدوء مللمت 
االزه��ار املبعثرة اختلس��ت نظ��رت لها فوجدته��ا تعاتبني 
وتلك الش��موع ما حاجتي لها فقد ذابت مع قلبي .. اعدت 
كوب الش��وكوالته الساخنة فقد اصبحت من باردة وقالب 
احلل��وى مالي و مال��ه.. مللمت اوراق دفت��ري املبعثرة ونظرت 
لعبارتي اليتيمة ) ايجابيات زوجي( فخطت يدي عبارة اخرى 

) ايجابيات زوجي( انه من احب . 
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اللي مولدور الشاعرة التركية املتخمة بالذهاب نحو دخولها ...نحو 
عقلها الباطني فهي تبحث عن معني املعنى للحياة بعيدا عن الواقع..

ــوى داخلها...في نصوص  ــه س ــا الذي ال يعرف ــث عنها في داخله تبح
ــريالية في تعبيراتها  ــاعرة مقاصد واضحة بانها تتجه نحو الس الش
خصوصا تلك االعتباطية التي تخص الفصل فيما بني الواقع واحلياة اذ 
ما سلمنا ان ترجمة السريالية هي ) ما فوق الواقع( او ) الواقع اخلرافي( 
فهل اللي هاربة من الواقع؟؟؟ملاذا الال تعقل ينصهر مع ذاتها...لتشكل 
بذلك لوحات سريالية في نصوصها الشعرية.فهل تعمد الشاعرة إلى 
ابطال مفعول ) العقل( اعني به دالليا ) عقل اجملتمع ، اجلمعي( لتشكل 
ــه كواقع مفترض  ــها مجارات ــوغ لنفس ــن وعيها الباطني عقال تس م
ــاعرة التي جتول  ــم ) خالد النجار( )الش ــول عنها املترج ــا؟ يق لدواخله
ــطنبول مبعطف فرو يعود موديله إلى خمسينات القرن  في شوارع اس
ــرين تلبسه للذكرى، فهو معطف والدتها التي رحلت منذ أعوام  ألعش
: شعر منفوش بصبغة حمراء ضاربة إلى البرتقالي، و أحمر شفاه قان، 
مثل ممثلة إيطالية في مسرحية فودفيل من الستينات... اللي، تتحرك 
ــها، تبدو  ببطء على كعب عال، تتكلم مع اآلخرين و كأنها حتّدث نفس
لك تعيش حالة مونولوغ داخلي ال ينتهي... تلفظ كلمتها األولى و هي 
كما يظهر تخاطبك بيد أنّها في حقيقتها تواصل حديثها الّداخلي... 

حيدر االسدي
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ــة، تتأّملك بعني  ــم تصمت حلظ ث
ــك  ــّول من ــاهمة تتح ــدة س جام
تلك العني، تنزلق من على كتفك 
ــى البعيد، إلى عالم  إلى الوراء، إل
ــمت  اتس ــي  الت ــك  تل كل  ــر(  آخ
ــلوكيات  ــن س م ــاعرة  الش ــا  به
ــريالية وهي ذات  ــح الس هي مالم
ــة والتعبير عن  ــتعدة للكتاب مس
داخل ملتهب...داخل يرتفع باجتاه 
ــل وال يقبل غير الال  الذات والداخ
تعقل والال وعي مالذا يلتجأ اليه.

داخل ضاج باحلاالت النفسية.ولو 
ــرا اي متلقي قصيدتها ) خيماء  ق
ــح  ــوح مالم ــيرى بوض ــني( س الع
ــعرها ولعل ابرز  السريالية في ش
ــن في عتبة  ــك التجليات تكم تل
ــاء كما يعرف  ــص اذ ان اخليمي الن
ــة قدمية ترتبط  اجلميع هي )ممارس
بعلوم الكيمياء والفيزياء والفلك 
ــم الرموز  ــن وعل ــم( والف )التنجي
ــب والتحليل  ــم املعادن والط وعل
ــي  ــني ) فه ــا الع ــفي ( ام الفلس
ــذي يلتقط الضوء الذي  العضو ال
ــياء وهي املسؤولة  تعكسه االش
ــياء( وتقول  عن ابصار ظواهر االش
الشاعرة في ذات القصيدة )هناك 
ــاد إلى ذهب(  حيث تتحّول األجس
وهو فرضا خياليا يستحيل حدوثه 
ــتوى خلق افتراضات  اال على مس
ــاعرة فاملقصد  ــي الش ــن ال وع م
الداللي ال يرى الذهبي ذلك املعدن 

ــن ) النقاء  ــة ع ــل كناي ــد ب اجلام
ــب  ــاوي الذه ــذي يس ــي وال الروح
معنويا ( واملعنى هذا مجترحا من 
بواطن ذهن الشاعرة.وتقول كذلك 
ــث عن املاء الّنمير-بني حقول  )أبح
ــع ذلك-بعينيك  ــوء - وأنت م الض
ــا  بالنجوم-جالس ــبيهتني  الش
ــك-وعند قدميك متاثيل  فوق عرش
ــل(  بالّرم ــاة  مغط ــفانكس  الس
ــا  ــي جمعته ــة الت ــذه التركيب ه
ــت بني  ــل داخل ــي اربع جم ــي ف ف
ــة تاريخيا وواقعيا  مفردات متنوع
ومنطقيا ومنها ) احلقل – الضوء( 
ــر –النجوم( ) العرش –  ) عني البش
ــفانكس( ولعل قارىء  متاثيل الس
ــاعرة سيجد ان ثمة  نصوص الش
ــحة ضوء مغلفة بحزن  امال وفس
ــي تورد  ــاعرة فه ــب لدى الش كئي
ــج والطفولة  ــردات املطر والثل مف
ــى دفني اذ  ــة باس ــا مغلف ولكنه
ــوم  ابتدأت-جن ــار  )واألمط ــول  تق
ــر بعينّي-كم مّرة  ــا أمط الثلج-وأن
كان علّي أن أموت؟( وفي قصيدة ) 
سرير املطر( تقول )لقد غزوت أنت 
احلقل كما األعشاب الطفيلية... 
ولدى وصولك-أحاطت غيمة بخار 
ــرى الّصمت- ــت ال ت ــور ... أن بالزه

ــا مثل موجة  ــذي يعبر من فوقن ال
ــتمر في نسق  خضراء...( فهي تس
ــي تؤثث من خالله نصوصها  متاثل
ــن  عناوي ــكيلية  تش ــا  خصوص

) عاصفة  ــعرية  مجموعتها الش
ــس النص  ــف بنف ــدة( وتضي بعي
االخير )ال تخشى شيئا فنسيجي 
من زجاج-وأنا كنت مّيتة... وها أنا 
حّية من جديد...- في داخلي ليس 
ــل... وطحالب...- ــوى عوي ــة س ثّم

ــت  ــرف التي حتت البحر ليس والغ
سوى سرير من األمطار( اذ تفصح 
ــا ناقمة من التعمق  عن ال تعقله
ــق  ــن طري ــذات ع ــي ال ــي ال وع ف
فيه...فالتالحم  الدائم  ــكون  الس
ــع ) املوضوع / العالم( هي فطرة  م
ــن انفصال  ــيولوجية وال ميك فس
ــي  ــاعرة الل ــرء عنها...الش ذات امل
تتكلم عن خبرة ذاتية ووعي فردي 
ــدة  ــكالت عدي ــر متش ــون عب تك
واجتماعية  وسياسية  اقتصادية 
ــية...في مجموعتها  ورمبا رومانس
ــرا  تق ــا  كم ــا  تقراه ان  ــك  ميكن
نصوصها املشرعة للقارئ املنتج 

حصراً.
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يق��ال )إذا أردت أن تع��رف م��دى رقي ش��عب من الش��عوب فأس��تمع 
إلى موس��يقاه( تأخذ املوس��يقى دوره��ا ومكانتها الرفيعة في مراس��يم 
االس��تقبال والتوديع الرسمي للرؤس��اء وامللوك واألمراء الضيوف ، إذ يقوم 
اجلوق املوس��يقي العسكري بعزف الس��الم اجلمهوري أو امللكي أو األميري 
اخلاص بالبلد الضيف واملضيف ، وتس��تمر املوسيقى بدورها الرسمي في 
مس��ير القادة على أنغامها وإيقاعها ، فيك��ون أول ما يطلع عليه الرئيس 
أو امللك أو األمير الضيف والوفد الرس��مي املرافق له أول ما حتط أقدامهم 
أرض البلد املضيف هو مس��توى موس��يقى ذلك البلد من خالل ما يقدمه 
اجلوق من دقة في األداء ، واالنضباط . لذلك جند دول العالم املتقدمة تهتم 
اهتماماً واس��عاً بأجواقها العس��كرية ، وعلى وج��ه اخلصوص جوق حرس 

الشرف باعتباره واجهة البلد احلضارية. 
وفي العراق كانت وال تزال املوس��يقى العسكرية رافداً مهماً من روافد 
املوسيقى ، حيث ساهمت برفد املوسيقى العراقية باملوسيقيني واملؤلفني 
وامللحن��ني من عازف��ني ماهرين ومعلمني أكف��اء ، كان وم��ا زال لهم الدور 
الكبير في منو املوس��يقى العراقية املعاص��رة وازدهارها وتقدمها من خالل 
الدور الفاعل واحليوي وتقدمي الكثير من العطاءات املوس��يقية املتميزة في 
مختلف مرافق احلياة العس��كرية واملدنية سواء كان ذلك في أيام احلرب أو 
السلم. ويحتل املوسيقيون العسكريون في العراق مكانة مرموقة ومهمة 
وبش��كل خاص في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية التي يتصدرون 
فيه��ا اآلالت املوس��يقية الهوائي��ة واإليقاعية ، وتعد مدارس املوس��يقى 

العسكرية املصدر الرئيس واالهم في تعليم هذه اآلالت والتدريب عليها.
تؤكد لن��ا اللقى اآلثارية أن مولد املوس��يقى العس��كرية كان في بالد 
الرافدين ، وهذا ما أثبته الدكتور صبحي أنور رش��يد في كتابه )املوسيقى 
في العراق القدمي( إذ يخبرنا )أن أقدم إش��ارة مدونة تثبت استعمال األغنية 
في احلرب هي رس��الة مكتوبة على لوح من الطني باخلط املس��ماري والتي 
تشير إلى إن امللك اآلشوري )شمشي أدد األول الذي حكم قبل 3730 سنة 
من اآلن( واملعاصر للملك البابلي املشهور حمورابي ، كان قد بعث بها إلى 
اح��د عماله في األقاليم يطل��ب فيها جتنيد ثالثة مغن��ني ومنهم املغني 
املش��هور آنذاك )سني – ايقيش��ان( وإرس��الهم مع احلملة العسكرية. إن 
الغرض من مش��اركة هؤالء املغنني في احلملة العس��كرية اآلش��ورية هو 
والش��ك تقدمي األهازيج واألغاني احلماس��ية إلثارة حماس واندفاع احملاربني 

اآلشوريني( .
وضمن وظيفة الفن املوس��يقي في العراق القدمي نذكر دور املوس��يقى 
اآللي��ة في حتفيز اجلند أيام احلرب وإثارتهم ورفع معنوياتهم ، ومن منحوتة 
آش��ورية تعود إلى عهد امللك آشور بانيبال ، أي قبل نحو 2650 سنة نتأكد 
من اس��تعمال املوس��يقى اآللي��ة ضمن املعرك��ة احلربية ، وم��ن منحوتة 
جدارية أخرى تعود للملك اآلش��وري سنحاريب ،. ومما مييز هذا الدليل األثري 

عن غيره من أدلة احلضارات القدمية 
مشاركة املوس��يقى خالل احتدام 
اجلن��د في املعرك��ة ، أي في مرحلة 
االش��تباك واملنازلة ، كما تركت لنا 
حض��ارة وادي الرافدي��ن دالئل أثرية 
املوس��يقى بعد  عل��ى اس��تعمال 
املكللة  الطاحن��ة  املع��ارك  انتهاء 

باالنتصار على أعداء البالد .
العس��كرية  املوس��يقى  تعتبر 
أقدم مؤسس��ة فنية ف��ي التاريخ 
العراق��ي  للجي��ش  العس��كري 
املعاصر بعد تأسيس��ه عام 1921م 
بصنوفه الثالثة الرئيسية )املشاة ، 
واملدفعية ، واخليالة( وبعض اخلدمات 
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أو مالك دائم حتى عام 1926م. مت وضع املالك املقترح للجوق املوسيقي الذي 
كان عدد املنتس��بني إليه ال يتجاوز اخلمس��ني عازفاً مع آمر اجلوق ، وملا كانت 
اآلالت لدى اجلوق محدودة النوع كما هو واضح ، كان اجلوق قابالً للتجزئة إلى 

قسمني )جوق كبير( و)جوق صغير( واجلوق الثاني يعادل نصف اجلوق األول.
. مت ارسال اجلوق للمشاركة في احلفالت واملناسبات التي تقام في اجليش 
وخارجه ، فكان يعزف أس��بوعيا في النادي العس��كري لقاء مبلغ زهيد وفي 
بعض األحي��ان بال مقابل ، وفي احلفالت التي يقيمها اجليش في مناس��بات 

مختلفة أحيانا ، كما شارك في احلفالت األخرى غير الرسمية مقابل ثمن.
وكانت مشاركات جوق موسيقى احلرس امللكي مقتصرة على استقبال 
ملوك ورؤساء الدول الصديقة وعزف السالمات الوطنية فضال عن احتفاالت 
السفارات واجلاليات األجنبية في األعياد واملناسبات الوطنية والقومية. من 
املالحظ إن صنف املوسيقى العسكرية لم يحظى باملساعدات املالية التي 
كان يحتاجها لتأس��يس أجواق جديدة أو إرس��ال البعث��ات إلى اخلارج لزيادة 
املعلوم��ات الفنية احلديثة عند املنتس��بني إليه ، لذا بق��ي على وضعه هذا 
مؤلف��اً من مقر رم��زي وجوقني ال يتجاوز تعداد رجالهم��ا مئة عازف في عام 
1932م . ف��ي الفت��رة الواقعة بني ع��ام 1925 والعام 1934 كث��ر عدد اجلنود 
املوس��يقيني املدربني في ج��وق احلرس امللكي مما اضطر املش��رفون عليه الى 
تقس��يمه الى جوقني هم��ا )جوق احلرس امللكي( وهو اجلوق األساس��ي الذي 
خصص للقيام بواجبات املراس��يم امللكية ، وبعد ثورة )14 متوز 1958م( الغي 
هذا اجلوق ونسب عازفيه إلى قيادة الفرقة الثالثة في احلبانية حيث أسسوا 
بعد ذلك جوق موس��يقى صالح الدين ، و)جوق املقر العام( الذي مت تأسيسه 
ع��ام 1934م ، وأطل��ق علي��ه )جوق موس��يقى موقع بغداد( وم��ن ثم أصبح 
املدرسة التي ترتبط بها جميع األجواق العسكرية وهو القاعدة والنواة التي 

ترفد باقي األجواق باملوسيقيني واملعلمني .
إن اآلالت املوس��يقية التي كانت تس��تخدم في املوس��يقى العسكرية 
العراقي��ة كان��ت كلها من ن��وع اآلالت الهوائية النحاس��ية والتي ينقصها 

الكثير من اآلالت املهمة في اجلوق العسكري
في عام 1940م مت إدخال اآلالت الهوائية الريشية إلى األجواق العسكرية 
، وف��ي الع��ام نفس��ه جرى فت��ح أول دورة موس��يقية في تاريخ املوس��يقى 
العس��كرية العراقي��ة للضباط كان ذلك بتاري��خ )1940/10/25م( وبعد ذلك 
توالت الدورات وأرس��ل العديدون من الضباط إل��ى خارج العراق وحصولهم 

على شهادات مختلفة في العلوم املوسيقية. 
في صيف عام 1952م تقلد العقيد سعيد قاسم العبيدي منصب مدير 
املوس��يقى العس��كرية خلفاً للرائد ألبير رزوق شفو ، إذ استمر في منصبه 
حت��ى ع��ام 1968م ، وكان عازفاً جيداً على آلة اليوفوني��وم . في عام 1956م 
اس��تقدم البريطان��ي امليجور )س��ي نيل( وهو خبير وموس��يقي عس��كري 
ليتولى مس��ؤولية تدريب )جوق املقر العام( فنياً بحيث وصل اجلوق على يده 
إل��ى أعلى درجات الكمال تنظيماً وعزفاً وأداًء ، وقد اهتم امليجور )س��ي نيل( 
بصورة خاصة باملش��اركة في احتفاالت التي تقيمها الس��فارات وبش��كل 
خاص الس��فارة البريطانية واألمريكية في بغداد ، وبعد ثورة )14 متوز1958م( 

مت تسفير امليجور )سي نيل( إلى خارج العراق.

اإلدارية الضرورية ، اخذ املقر العام 
يسعى الستكمال صنوفه األخرى 
فانبثقت فكرة تش��كيل أول جوق 
أس��وة  1923م  ع��ام  موس��يقي 
باجليوش املتقدمة واحلديثة ليقوم 
بواجبات املراسيم واحلفالت آنذاك 
، غي��ر أن األوض��اع املالية لم تكن 
مس��اعدة في اإلنف��اق على مثل 

هذه األمور (. 
أن تأليف صنف املوسيقى في 
اجليش العراقي جرى في منتصف 
عام 1923م بش��كل عف��وي ، دون 
أن تكون ل��ه تخصيص��ات مالية 
كافية ، لذلك لم يوضع له تنظيم 
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الخوف من الزوجة  ...
                      حقيقة ينكرها الرجال

البع��ض اعتبر ان هذا ليس خوفا 
بل هو معاملة باحلس��نى واخرون اعتبرو 
هذه االفع��ال دليل على اس��تغالل املرأة 
لطيبة الرجل وتسامحه فيما رأى اخرون 

ان هذه االفعال تقلل من هيبة الرجل.
اخلوف انتقاص للرجولة

ان  امير)59عام��ا(  اب��و  يؤك��د 
خ��وف الرج��ل م��ن زوجته في��ه انتقاص 
اتص��ور  ان  ميك��ن  ال  لرجولته،ويضي��ف 
ذل��ك االم��ر وال اس��مح ب��ه لنفس��ي او 
الوالدي ب��ل واصدقائ��ي وال يش��رفني ان  
تربطني عالق��ة صداقة برج��ال يخافون 
م��ن ازواجهم،فاالحت��رام ام��ر مطل��وب 
ب��ني الزوج��ني اال ان اخل��وف م��ن الزوجة 
ام��ر مرفوض متاما وعل��ى الرجل ان يحدد 
طبيعة العالقة م��ع زوجته هل منبعها 
اخل��وف ام االحترام؟فاالحت��رام ضرورة من 
ضرورات احلياة الزوجية السعيدة ومصدرا 
م��ن مص��ادر االس��تقرار النفس��ي ف��ي 
العائلة فقد حث الدين االسالمي احلنيف 
ال��زوج على معاملة الزوج��ة باملعروف او 
تس��ريحا باالحس��ان اذا ما تعذرت احلياة 
الزوجي��ة بينهما،وفي الوق��ت ذاته يحث 
الدين الزوجة على طاعة زوجها بل يوجب 
عليها الطاعة وان ال تعصي اوامره اال في 

معصية اخلالق،ولك��ن ان يصير العكس 
فيطي��ع ال��زوج زوجت��ه ف��ي كل االحوال 
بس��بب اخل��وف فهو امر مرفوض ش��رعا 
وعرف��ا وطاعة املرأة لزوجه��ا ال تقلل من 
قيم��ة املرأة بل على العك��س فاملرأة لها 
حق��وق مثلم��ا عليها واجب��ات ويجب ان 
يؤخذ برأيها في ادارة شؤون االسرة ولكن 
تبقى الكلمة االخي��رة للرجل النه وحده 
ميلك زمام االمور وهو اعرف مبصلحة افراد 

اسرته.
الشورى داخل االسرة

ويوضج قاس��م محمد )موظف 
في وزارة املوارد املائية( ان اخلوف يجب ان ال 
يك��ون اال من اهلل وحده فالزوج او الزوجة 
على حد س��واء يجب اال يخاف بعضهما 
بعضا بل يحترم كل منهما االخر فالرجل 
املؤمن هو الذي يخاف اهلل في زوجته فال 
يهينه��ا وال يضربه��ا ليب��ني لالخرين انه 
شجاع او يظلمها فال يعاملها باحلسنى 

بحجة انه ال يخاف زوجته.
فاحلياة الزوجية ال تس��تقيم في 
ظل االس��تبداد واعتقد ان نظام الشورى 
لو طبق في اس��رنا جلنين��ا كل اخلير منه 
فالشورى امر رائع وقد حث الدين احلنيف 
من خالل س��يرة الرس��ول)ص( على اتباع 

نظام الشورى في داخل بيته فقد روي عن 
النبي ان��ه كان يستش��ير زوجاته وياخذ 
برأيهن،والرجل اذا استش��ار زوجته واخذ 
برأيه��ا ال يعني ذلك انه يخاف منها،او ان 
هذا الفعل س��يحط من قيمته بل على 
العكس فان ذلك سيزيد من املودة وااللفة 
بني الزوجني ولكن مع ش��ديد االس��ف ان 
الناس حينما يج��دون رجال متفاهما مع 
زوجته يقولون انه يخ��اف منها وهذا رمبا 
يعود لنظرتهم القاصرة في تش��خيص 

االشياء.
افعالهم تكشفهم

ويبني حي��در مرتضى)40عاما( ان 
هن��اك رج��اال يخافون زوجاته��م ويدعون 
العك��س،اال ان افعالهم ت��دل على هذه 
احلقيقة املرة ويس��تطرد قائال: ان ظاهرة 
خوف االزواج من زوجاتهم باتت تنتشر في 
الع��راق وفي غيره م��ن البلدان وخصوصا 
العربية وه��ذه النوعية من االزواج تراهم 
دائم��ا يتحدثون عن جبروته��م في املنزل 
وان زوجاتهم تنفذ اوامرهم باشارة منهم 
وانهم ينفذون ما بخاطرهم من دون اخذ 
رأي زوجاتهم وانه��م ال يغيرون قراراتهم 
مهم��ا فعل��ت الزوجة اال ان س��لوكهم 
يفضحه��م وخصوص��ا اذا رن هاتفه��م 
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اخلوف من الزوجة ظاهرة تؤكدها 
الدراسات العلمية املختصة يف شؤون االسرة 

واجملتمع وتشري هذه الدراسات اىل ان 
الزوج كثريا ما يكون )اسد علي ويف احلروب 

نعامة( فهو اسدا خارج املنزل ونعامة يف 
داخله،فرتاه يصاب بالذعر اذا غضبت 

زوجته،ويعاملها بادب مبالغ به ويطيع كل 
قراراتها من دون مناقشة حتى يصبح امام 

زوجته منوذجا للطاعة واملثالية



وكان املتص��ل زوجت��ه وتطل��ب منه امرا 
فن��راه يتلعثم ويتمنى ان تخلص املكاملة 
عل��ى وجه الس��رعة قب��ل الفضيحة او 
احيان��ا يتعمد الى قطع االتصال ليحاول 
االتص��ال ف��ي وق��ت اخ��ر عندم��ا يكون 
مبفرده،عنده��ا نص��ل ال��ى ان كل ما كان 

يقوله كذب او امنيات يتمنى حتقيقها.
ضعف الشخصية

وترى اس��ماء املوس��وي)ربة بيت( 
ان خوف الرج��ل من زوجته يعود الى عدة 
اس��باب منها ضعف ش��خصية الرجل 
مقاب��ل ق��وة ش��خصية زوجت��ه فهناك 
شريحة كبيرة من النساء كانت تربيتهن 
ب��ني االوالد بحكم االخت��الط بني العوائل 
في البيت الواحد فقد تتقمص شخصية 
االوالد وتك��ون عنيف��ة ف��ي تعاملها مع 
زوجه��ا حتى متح��ى في داخله��ا صفات 
االنوثة م��ن الرقة والرأف��ة فهي تتعامل 
مثل الذكر،تامر وتنهي وتسيطر وتهيمن 
على االس��رة ككل،فال خ��روج اال بامرها 
وال ش��راء اال بامرها بل يصل االمر احيانا 
الى التحكم بن��وع الطعام الذي تقدمه 
يوميا ف��ال نراها تاخذ براي افراد اس��رتها 
وال حت��ى زوجها وهي بذل��ك تتصور انها 
قوي��ة وش��جاعة النه��ا اس��تطاعت ان 
تتحكم بزوجها ومتنعه من التصرف على 
طبيعته،وقد تتمادى فيصل بها االمر الى 
ان تتدخ��ل في طبيعة عالقات زوجها مع 
اقارب��ه وجيرانه مس��تغلة نقاط ضعف 
زوجها الصدار العقوبة املناس��بة له في 

حال خالف اوامرها.
فارق العمر

الش��مري)موظفة  ملي��اء  وت��رى 
37عام��ا( ان م��ن اس��باب خ��وف الرجل 
م��ن زوجت��ه الف��ارق الكبي��ر ف��ي العمر 
فتقول:من اسباب خوف الزوج من زوجته 
الفارق العمري الكبي��ر بني الزوجني فقد 
يكبر الزوج زوجته بعش��رين عاما او اكثر 
وهن��ا يخاف م��ن غضبها ويح��اول دائما 
ارضاءها لعدم ثقته بنفس��ه وخوفه من 
طلبه��ا للط��الق التفه االس��باب خاصة 
عندما يش��عر انه��ا تصغ��ره بكثير وان 
فرص الزواج امامه��ا متاحة بينما يكون 
العكس بالنس��بة له،ومن اسباب خوف 
ال��زوج ايضا العامل امل��ادي وخصوصا اذا 

كان يعتم��د عل��ى راتب زوجت��ه اعتمادا 
كليا ولكي ال يخس��ر الزوج راتب الزوجة 
فان��ه يطيعها ف��ي كل ما تري��د حتى ال 
يفقد السيولة املادية التي تغدق هي بها 
عل��ى منزله واوالده الن��ه ال يقدر ان يقوم 
بكل الواجب��ات وااللتزامات املادية مبفرده 
وهذا ما يدفعه للتنازل عن بعض حقوقه 
واوله��ا حقه ف��ي طاعته.ومن االس��باب 
االخرى خل��وف الزوج م��ن زوجت��ه الفارق 
العمري الكبي��ر بني ال��زوج وزوجته فقد 
يكبر الزوج زوجته بعش��رين عاما او اكثر، 
وهن��ا يخاف م��ن غضبها ويح��اول دائما 
ارضاءها، لعدم ثقته بنفس��ه وخوفه من 

تطلب الطالق.
احلقيقة العلمية

كما تش��ير الدراس��ات املنشورة 
على مواق��ع االنترنت والتي جتريها مراكز 
البح��ث املهتمة به��ذا اجملال ال��ى وجود 
نسبة كبيرة من ممارسة العنف ضد الزوج 
فقد نشر املركز القومي للبحوث اجلنائية 
واالجتماعية في القاهرة ان نحو 30% من 
الزوج��ات املصري��ات ميارس��ن العنف مع 
ازواجهن،واس��تندت االرق��ام على احصاء 
البالغ��ات التي تتلقاها مراكز الش��رطة 
واملستش��فيات والقضاي��ا التي تنظرها 
احملاكم،اذ اش��ارت نتائج الدراس��ة الى ان 
65%م��ن الزوجات م��ن مرتكب��ات جرائم 
العنف ضد ازواجهن ارجعن ذلك السباب 
تتعل��ق بغيرته��ن الش��ديدة عليهم،اما 
35%منهن فارجعن ذلك الى البخل وعدم 

االنفاق على اسرهم.
ام��ا ف��ي الري��اض فق��د ح��ذرت 
رئيسة جلنة االسرة في اللجنة الوطنية 
حلقوق االنس��ان في الس��عودية من تزايد 
جرائم العن��ف ضد الرجال،مش��يرة الى 
تس��جيل عدة حاالت من ضرب النس��اء 
لرجالهن،فضال عن حاالت التعذيب وصب 

الزيت الساخن.
اجرته��ا جامع��ة  دراس��ة  وف��ي 
شيكاغو االميركية على عينة مكونة من 
س��بعة االف رجل حول  ما يخيف الرجل 
في عالقت��ه االجتماعية، اعترف اكثر من 

2% منهم بانهم يخشون زوجاتهم. 
واوضحت دراسة اخرى خرجت من 
جامعة كمبردج البريطانية ان اخلوف من 

الزوجة يعتبر احد اخملاوف االساس��ية في 
حي��اة حوالي 3% من الرجال الذين تتجاوز 

اعمارهم اخلمسني.
غياب الدميقراطية

الدراس��ات  خ��الل  م��ن  يتض��ح 
العلمية واملش��اهدات اليومية ان اخلوف 
م��ن ش��ريكة احلي��اة ظاهرة كبي��رة في 
العالم العرب��ي واجملتمع العراقي ال ميكن 
انكارها،وعلى الرغم من عدم وجود بيانات 
احصائية دقيقة حول حجم هذه الظاهرة 
واالض��رار الناجت��ة عنها،اال ان الدراس��ات 
العلمية تؤكد ان حجم هذه الظاهرة في 
العالم العربي اكبر منها في الغرب،ورمبا 
يعود ذلك الى ان العالقات الزوجية هناك 
تق��وم على اس��اس التفاهم ويت��م ادارة 
شؤون االس��رة بطريقة دميقراطية وتوزع 
االدوار وامله��ام ب��ني الطرف��ني،اال ان االمر 
يختلف كثيرا في الدول العربية فالرجل 
ه��و صاح��ب االمر في معظم االس��ر وال 
يوجد تبادل للسلطات بني شريكي احلياة 
فتنتج ع��ن ذلك محاولة بعض النس��اء 
االنقالب عن هذا النمط السائد في ادارة 

االسرة .
املشاكل النفسية

ولهذه الظاهرة مشاكل نفسية 
كبيرة فضال ع��ن مضارها االجتماعية اذ 
يؤك��د علماء النف��س واالجتماع على ان 
االزواج الذين يخاف��ون زوجاتهم يصابون 
ف��ي نهاية اعماره��م باالكتئاب اذ يصاب 
ال��زوج املعن��ف باكتئ��اب ش��ديد وقل��ق 
نفس��ي وتوتر طويل االم��د،الن كل واحد 
منه��م في اعماق نفس��ه غي��ر راض عن 
وضع��ه وف��ي الوق��ت نفس��ه يعجز عن 
تغيي��ر الوضع الس��باب عديدة مم��ا يؤدي 
ال��ى العزل��ة واالبتع��اد وع��دم مخالطة 
اقرابائه��م  يقاطع��ون  االخرين،فتراه��م 
واصدقائهم الى في مجال العمل،وتصبح 
حياته��م االجتماعي��ة املتعلقة بذاتهم 
كتابا مفتوحا  بال خصوصية،فيصبحون 
لزوجاته��م يعرف��ن كل اس��رارهم،وهذا 
يسبب لهم االم نفسية كبيرة الن الزواج 
يج��ب ان يقوم على احت��رام اخلصوصية 
ل��كل منه��م اال ان طاعته��م العمي��اء 

لزوجاتهم الغت خصوصياتهم.
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العنف املنزلي
 يرفع خطر اإلصابة بتشتت االنتباه وفرط احلركة

     أطفال األمهات املكتئبات 

أكثر عرضة لإلصابة بهذا االضطراب

من 
الطبيع��ي أن يك��ون بعض 

األطفال مش��اغبني ومفرطي احلركة في 
مرحل��ة ما من مراح��ل الطفولة، لكن م��ا يتناوله 

األطباء بالبحث في حالة تش��تت االنتباه وفرط احلركة هو 
درجة غير طبيعية من فرط النش��اط احلركي وضعف التركيز وال 

تقتص��ر هذه التصرفات على مكان مح��دد إذ تظهر على األطفال في 
املنزل أو املدرسة.

وخلص��ت دراس��ة حديث��ة أجريت في كلية الط��ب في جامع��ة انديانا إلى أن 
األطف��ال الذين يعيش��ون وهم بعمر أقل من 3 س��نوات مع أمه��ات مكتئبات أو 

يتعرض��ن للعن��ف من ِقبل الش��ريك كانوا أكثر عرضة بش��كل ملح��وظ لإلصابة 
بتشتت االنتباه وفرط احلركة عندما يكبرون.

وغالباً ما يترافق تشتت االنتباه وفرط احلركة مع اضطرابات نفسية أخرى مثل االكتئاب 
والتوتر كما ميكن أن يكون هذا االضطراب مجرد إشارة الضطرابات نفسية أخرى. 

ووفق الدراسة فمن املفضل وضع هذا االضطراب نصب أعيننا عند األطفال الذين يعيشون 
في منازل يسود فيها العنف املنزلي. 

وأش��ارت الدراسة إلى أن تش��خيص هذا االضطراب مبكرا يفسح مجاالً أفضل ملساعدة 
الطفل ومعاجلته بفعالية أكبر.

وتتلخص األعراض الرئيسية لتشتت التركيز وفرط احلركة في: قلة االنتباه وفرط احلركة 
واالندفاع والتسرع ونفاذ الصبر بسرعة.

ويصيب تشتت االنتباه الذكور أكثر من اإلناث مبعدل أربعة أضعاف.
واليزال الس��بب الرئيس��ي لالضطراب غير معروف وميكن أن يكون للوراثة دور مهم، 
غير أن هناك بعض األس��باب تقف وراء اإلصاب��ة به ومنها إصابة اجلهاز العصبي 

قبل أو أثناء الوالدة وأذية الدماغ بسبب االلتهابات أو السموم.
كما ميك��ن أن يكون لتناول بع��ض األدوية أثناء احلمل أو التعرض لنس��بة 

عالية من الرصاص تأثير أيضاً، ومن احملتمل أن يكون لدى الطفل خلل 
في وظائف الدماغ الكيميائية.

ولوحظ ارتفاع نس��بة هذا االضطراب عند األطفال الذين 
يعان��ون م��ن مش��اكل اجتماعي��ة مث��ل احلرمان 

العاطفي أو وجود أمراض نفسية أخرى.



أعمــــال املنزل مفيـــدة للصحــة 
وتساعــد على ختفـيف الـوزن

تكرهها النساء يف حني أنها قد تكون مصدر سعادة ورشاقة هلن
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اح��ظ باحث��ون أميركي��ون وج��ود عالقة ب��ني زيادة 
معدالت السمنة، وبني نقصان كمية الطاقة املصروفة 

على األعمال املنزلية.
كذلك وجدت بعض الدراسات أن هناك عالقة طردية 
تربط بني زيادة الوزن وبني حجم األعمال املنزلية املأجورة 
التي يقوم بها آخرون بدالً من ربة املنزل. أدلة كثيرة تشير 
إل��ى أن منط احلي��اة اخلامل وقلة احلركة يش��كالن عامالً 
خط��راً، ال يهدد باإلصابة بالس��منة فق��ط، بل بأمراض 
القلب والس��كري من النمط الثاني وبعض السرطانات 

واملوت املبكر.
واعتمدت دراس��ة جديدة على مذكرات آالف النساء 
العامالت وغير العامالت خارج املنزل، في الفترة املمتدة 
بني 1965 و2010، وتبني أن النس��اء في فترة الس��تينات 
م��ن القرن املاض��ي )1965( كانت تقضي م��ا يقارب 26 
ساعة أسبوعياً على األعمال املنزلية. أما في 2010 فقد 
انخفضت هذه املدة إلى 13 س��اعة في األسبوع، وعند 
مقارن��ة نقصان عدد الس��اعات املصروفة على األعمال 
املنزلية بني النساء العامالت وغير العامالت خارج املنزل، 
تب��ني أن عدد ه��ذه الس��اعات وصل إلى 7 س��اعات في 
األس��بوع لدى املرأة العامل��ة، بينما وصل عند املرأة غير 

العاملة إلى 17 ساعة أسبوعياً.
األعمال املنزلية تعادل ساعة رقص وساعتي مشي

من جهة أخرى، درس الباحثون مقدار التغير بكمية 
الطاق��ة املصروفة عند القيام بالعمل املنزلي نفس��ه، 

ولكن باختالف األدوات بني فترتي الدراس��ة مثل الطاقة 
املصروف��ة عل��ى عملية الكن��س والتي كان��ت تتطلب 
جر مكنس��ة كهربائي��ة ثقيلة في الس��تينات مقارنة 
باملكان��س الكهربائية اخلفيفة هذه األيام، على س��بيل 

املثال.
بناء عل��ى هذه املعلومات وبإجراء بعض احلس��ابات، 
تبني أن النس��اء في فترة الس��تينات م��ن القرن املاضي 
كّن يحرقن ما يعادل 360 وح��دة حرارية )كالوري( يوميا 
أكثر من نس��اء اليوم. وإذا نظرنا إل��ى هذه الكمية، جند 
أنها تعادل ساعة رقص باليه، أو أقل بقليل من ساعتي 

مشي، أو ساعتي يوغا.
م��ن جهة أخ��رى، وج��د الباحث��ون أن النس��اء هذه 
األيام ال يقمن باس��تغالل الوقت الذي كس��بنه بسبب 
انخف��اض األعمال املنزلية في نش��اطات أخرى تتطلب 
بعض النشاط اجلسدي والفيزيائي، حيث ُوجد أن الوقت 
املصروف على النش��اط اجلس��دي ازداد في نفس الفترة 
املذكورة )1965-2010( مبعدل ساعة في األسبوع فقط، 
بينم��ا ازداد الوق��ت املصروف على مش��اهدة التلفزيون 
مبع��دل 8 س��اعات ف��ي األس��بوع. وق��د ربط��ت بعض 
الدراسات بني الوقت املصروف على مشاهدة التلفزيون 

وبني املوت املبكر.
إذن، فلينه��ض اجلمي��ع اآلن من أم��ام التلفاز ولنبدأ 
بتنظي��ف املنزل ومس��ح الغب��ار وجل��ي األواني وكنس 

األرض ومسح النوافذ.



م��ع بداية العام الدراس��ي 
ال��ى  االطف��ال  ع��ودة  و  اجلدي��د 
و  االم  يب��دأ هاج��س  مدارس��هم 
تفكيرها في كيفية تنظيم الوقت 
الوجب��ات  و  الواجب��ات  و حتضي��ر 
الصحي��ة للطف��ل ، فبعد عطلة 
صيفية مليئة باللعب و مشاهدة 
االفالم الكارتونية ، يجب على االم 
تنظيم حياة طفلها لالس��تعداد 
الستقبال املدرسة و اليك سيدتي 
بعض النصائح التي من املمكن ان 
تساعدك في تنظيم حياة طفلك :

حاولي جتهيز طفلك بكل   -
ما يحتاج من ادوات مدرس��ية قبل 
موع��د بدء ال��دوام بفترة و يفضل 
ان حتت��وي ادوات��ه املدرس��ية على 

شخصياته الكارتونية احملببة .
مع اقتراب موعد املدرسة   -
حاولي اجللوس مع  طفلك لتتعرفي 
عل��ى مش��اعره اجت��اه املدرس��ة و 
محاول��ة تصحيح بع��ض االفكار 
الت��ي م��ن املمك��ن ان تك��ون في 
مخيلت��ه كضرب املعلم��ة الدائم 

للطلبة او الشجار بني الطالب 
اوالدك عن  تكلم��ي م��ع   -
ذكرياتك اجلميلة في املدرسة بل و 
حتى ذكريات��ك املؤملة فيها ليعلم 
ان حي��اة املدرس��ة ليس��ت حي��اة 
منوذجية دائما فغالبا ما ستواجهه 

مشكلة التأقلم في بداية الوقت.
تعرف��ي م��ع ابن��ك على   -
الت��ي يفضل  الوجب��ات الصحية 
تناولها اثناء املدرسة كاالجبان مثال 
و احللي��ب و زبده الفول الس��وداني 
التي حتتوي على االلياف و البروتني 
و فيتامني 5 و فيتامني b3 وكميات 
كبي��رة من املع��ادن املفي��دة مثل 
احلديد و املغنيسيوم و البوتاسيوم 
و النحاس و الكالسيوم . باإلضافة 
ال��ى اهمي��ة احت��واء وجبته على 
الفاكهة و اخلض��روات كالتفاح او 

املوز او اجلزء و اخليار 
ال تترك��ي ابنك يخرج من   -
البيت صباحا دون فطور فهي اهم 

وجبة في اليوم 
تلمي��ذك  ع��ودة  ع��ن   -
الصغير للبيت حاولي اس��تقباله 
بنفس��ك فه��و اكيد يحت��اج الى 
ابتس��امتك بعد س��اعات طويلة 
من غيابه عنك ، خذيه دعيه يأخذ 
حماما دافئا ليرتاح قليال ثم اعدي 
ل��ه وجبة الغداء و داعيه يش��اهد 

افالمه الكارتونية املفضلة.
قوم��ي مبراجع��ة كتبه و   -
واجباته بنفس��ه فتشي حقيبته 
قصاص��ات  ع��ن  بحث��ا  يومي��ا  
م��ن  الت��ي  املدرس��ة  مالحظ��ات 
املمك��ن ان تك��ون وقع��ت في قاع 

احلقيبة .
الطفل  ينس��ى  ما  غالبا   -
اخب��ارك مب��ا علي��ه م��ن واجب��ات 
خصوص��ا في الس��نة االولى فهو 
ال يدرك م��ا هي الواجبات و اهمية 

اجنازها في البيت 
الدراس��ة  وق��ت  اب��دأي   -
بكثير من احلب و املرح و ش��جعيه 
دوما فكلمة » احسنت ، جيد جدا 
، ممتاز ، انت ولد شاطر ( تنمي فيه 

حب التميز و االجتهاد
بعد االنتهاء من  الواجبات   -
املدرسية ،، اتركيه يلعب ميرح قليال 
فه��و يحتاج لذل��ك ، يتابع افالمه 
الكارتونية املفضل��ة فيما تعدين 

له وجبه العشاء .
ال تؤخريه عن موعد نومه    -
فيفضل ان يكون في فراش��ه في 
الساعة السابعة و النصف مساءا  
اذهبي معه للس��رير اس��أليه عن 
يومه دعي��ه يحكي لك عما حدث 

او ان كان هناك ما ازعجه.
متن��ي ل��ه نوم��ا هادئ��ا و   -
اطبع��ي قبله على رأس��ه و ادعي 
ل��ه اهلل في نفس��ك ، فدعوة االم 

مجابة
وأخيرا نتمنى جلميع طالبنا 

حياة مدرسية سعيدة

مع بداية العام الدراسي اجلديد
عودي طفلك على النظام
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1-  الثقه وليس االعتقاد 
االعتق��اد ب��ان ذاكرتك ضعيف��ة وتؤكد هذا لنفس��ك 
ولآلخرين طوال الوقت؛ هى أحد العوامل املؤثرة في ضعف 
الذاك��رة وان املذاك��ره لكي ننج��ح فقط، ل��ن جتعلك من 
األوائل أبداً ألنه اإلنس��ان وقتها سيبذل مجهوداً متناسباً 
م��ع اعتقادات��ه املتواضعة عن نفس��ه ففق��دان الثقه لن 

يجعلك تصل ملا تريد .

2- االستيعاب والفهم وليس احلفظ 
لو كنت ت��درس درس��اً ال تفهم منه حرفاً, س��تجد أن 
تذّك��ره صعب للغاية لذلك ينص��ح أن تقرأ الدرس وتفهم 
املعان��ي املوجودة في��ه أوالً بدالً من الب��دء في احلفظ.. ضع 
أرقاماً وخطوطاً حتت العبارات املهمة كي تعرف األجزاء املراد 
حفظها, ومتيزها عن التي يجب فهمها فقط. االس��تيعاب 

والفهم أوالً يوّفران مجهوداً كبيراً في احلفظ.

3- تكرار املعلومة بالكتابة او الترديد
تك��رار املعلومة يس��اعد على تثبيتها بش��كل أفضل 
س��واء بالكتاب��ة او بالترديد... فهن��اك معلومات ال ميكنك 
نسيانها أبداً )اس��مك- عنوانك( في حني تغيب معلومات 
كثيرة ع��ن أذهاننا رغ��م أهميتها )ما هو رق��م بطاقتك؟(

)او نس��يان رقم تليفون معني( والس��بب ه��و أن املعلومات 
املستخدمة بكثرة؛ يعتبرها املخ معلومات مهمة وتنتقل 
إلى الذاكرة طويلة األمد.. وكتابة هذه املعلومة على الورق؛ 

ينّشط الذاكرة احلركية ليدك

4- تلحني املعلومات 
من الس��هل اس��ترجاع املعلومات الت��ي مت تلحينها... 
فمث��الً ميكنك حفظ )أس��ماء اهلل احلس��نى( ل��و تذّكرتها 
باللحن اإلنشادي الشهير.. وكذلك أغنية احلروف األبجدية 
اإلجنليزي��ة؛ لهذا الس��بب متّ نظ��م قواعد اللغ��ة العربية 
في قصيدة ش��عرية )ألفي��ة ابن مالك( كي يس��ُهل على 

الدارسني حفظها..

5- ربط تسلسل املعلومات باملكان 
لو أردت أن حتفظ معلومات طويلة متسلسلة بالترتيب 
)عناوي��ن املوضوعات في ه��ذه الصفحة مث��الً(، ميكنك أن 

تتخي��ل أنك تدخل مكاناً تعرفه جي��داً؛ ليكن منزلك مثالً، 
وتخّيل أن ه��ذه املعلومات ُمَوزعة في أرج��اء املنزل.. فحني 
تدخل من الباب س��تجد أمامك مباشرة املعلومة األولى.. 
وفي املطبخ املعلومة الثانية, وفي غرفتك املعلومة الثالثة 

وهكذا.

6- ذاكر من مصدر واحد
كثي��ر م��ن الش��باب يقع��ون ف��ي خطأ جس��يم قبل 
االمتحانات.. وهو أنهم يقومون بجمع مذكرات أو ملخصات 
يرونه��ا ألول م��رة، ويترك��ون األوراق أو الكتب الت��ي اعتادوا 
مطالعتها؛ على أس��اس أن هذه امللّخص��ات فيها املفيد! 
ذاكر أو احفظ املعلومة من مصدر واحد.. ألن تكرار ش��كل 
الصفحة سيس��اعد العقل على تتبع مكان املعلومة في 

الصورة الذهنية التي مت تخزينها.

7- عمل بروفة عقلية لالمتحان
اذا كنت ممن يذاكرون جيداً ويحفظون دروس��هم جيداً؛ 
لكنهم وقت االمتحان يشعرون بالرهبة فينسون كل شيء 
جرب أن جتلس بعد املذاكرة وتتخيل أنك في جلنة االمتحان, 
وجّرب أن حتّل أحد االمتحانات بالفعل .. فهذا يساعد على 
تهدئ��ة األعص��اب؛ ألنك دّرب��ت عقلك عل��ى مواجهة هذا 
املوقف واس��تطعت اس��ترجاع املعلومات بالفعل في هذه 

الظروف.

8- ممارسة التمرينات الرياضيه 
في فت��رة االمتح��ان ينصّب معس��كر املذاك��رة وتقّل 
احلرك��ة؛ مما قد يؤدي إل��ى اخلمول والنع��اس.. لذلك ينصح 
ببعض التمرينات الرياضية البس��يطة التي تس��اعد على 

تنشيط الدورة الدموية الستدعاء التركيز والنشاط.

9- تناول االطعمه الصحيه ايام االمتحانات
يفّض��ل تناول األطعمة التي حتتوي عل��ى الفيتامينات 
واملعادن ومضادات األكس��دة )كاألسماك واللحوم احلمراء 

والبيضاء واخلضروات..(

10- النوم الكافى قبل االمتحان
فالن��وم اجلّي��د قبل االمتحان يس��اعد على اس��ترجاع 

املعلومات بشكل أفضل.

عشــرة  طــرق لتذكر املعلومــات
 وعـــدم النســيان ايــــام االمتحــانــات



االطفــــال و امــــراض الشـــــتاء 
و طــــرق الوقــــايــة منـها

        ان االطف��ال بصف��ة عام��ة 
أكثر عرضة لإلصابة باألمراض من 
الكبار لكونهم في طور النمو وألن 
تعرضهم للعدوى أكثر من الكبار 
بسبب نقص الدراية لديهم حيث 
انه من أهم االمراض التي يتعرضون 
لها ف��ي فصل الصي��ف االنتانات 
املعوية,, اما في فصل الشتاء فإن 
االطفال يتعرضون ألمراض,, منها 
النزالت الصدرية اي االمراض التي 
تصي��ب اجله��از التنفس��ي حيث 
هناك نوع��ان منهم��ا: )أ( إصابات 
العل��وي وهي  التنفس��ي  اجله��از 
األكثر شيوعاً وتشمل: 1- التهاب 

االنف والبلعوم احلاد وهو ما يسمى 
بالرشح العام 2- التهاب البلعوم، 
3- الته��اب البلعوم والل��وزات، 4- 
الته��اب اجلي��وب، 5- التهاب االذن 
الوسطى، 6- التهاب لسان املزمار,, 
التنفس��ي  اجله��از  اصاب��ات  )ب( 
السفلي وهي أقل شيوعا وتشمل: 
1- التهاب احلنجرة احلاد، 2- التهاب 
والقصب��ات  والرغام��ي  احلنج��رة 
احل��اد، 3- التهاب القصبات والرئة، 
4- الته��اب الرئ��ة )ذات الرئ��ة(، 5- 
القصيبات الش��عرية، 6-  التهاب 
الربو القصبي )حساسية الصدر(, 
حيث تكثر االصابة بهذه االمراض 

وخاصة اصابات اجلهاز التنفس��ي 
التعرض  وذل��ك بس��بب  العل��وي 
للبرد واالزدح��ام وكثرة التجمعات 
وبالتالي س��رعة انتش��ار العدوى 
حيث يتم ذلك عن طريق السعال 
املباش��ر  اللم��س  او  والعط��اس 
ملف��رزات املريض او ادوات��ه امللوثة, 
وه��ذا م��ا يضاعف نس��بة املرض 
لدى أطفال املدارس, ,, لذلك نعتبر 
الفترة احلرجة التي تستدعي احلذر 
م��ن االم��راض الش��توية هي من 
مطل��ع كانون االول وحت��ى نهاية 
ش��هر ابري��ل وهي الفت��رة احلرجة 
الت��ي تتطل��ب مزي��دا م��ن احل��ذر 
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والوقاي��ة. الوقاية من االمراض من 
االجراءات  اتخاذ كاف��ة  الض��روري 
الوقائي��ة املتعلقة بذلك - يطعم 
ضد الفيروسات وخاصة فيروسات 
االنفلونزا, - عدم اللمس املباش��ر 
لرذاذ االشخاص املصابني, - االقالل 
م��ن تش��غيل املكيف��ات وخاصة 
ليالً في هذه الفت��رة, - عدم تناول 
املش��روبات الب��اردة او املثلج��ة, - 
حتس��ني تهوية الغرف, - االهتمام 
بص��ورة  الش��خصية  بالنظاف��ة 
عامة, - ع��دم التعرض للبرد وذلك 
بارت��داء املالب��س الش��توية, وذلك 
للوقاي��ة م��ن االمراض الش��توية 
الت��ي يأتي في مقدمته��ا التهاب 
االنف والبلعوم احلاد او ما يس��مى 
)بالرشح العام ( أو النزلة الصدرية 
وهذا املرض يحدث بسبب التعرض 
لعوام��ل جرثومية ) وكذلك هناك 
عوام��ل جرثومي��ة اخ��رى تصيب 
اجلهاز التنفسي هي املسؤولة عن 
االصابات االخ��رى املرافقة للمرض 
مثل الته��اب االذن والتهاب العقد 
الغش��اء  والته��اب  الليمفاوي��ة 
وغيرها, اما العوامل الفيروس��ية 
فيأت��ي ف��ي مقدمتها فيروس��ات 
الرين��و وتش��كل اكث��ر م��ن ثلث 
االصاب��ات ثم فيروس��ات الكورونا 
وتش��كل 10% م��ن االصابات لدى 
فت��رة حضان��ة  ومتت��د  االطف��ال, 
الفيروس��ات )م��ن بداي��ة العدوى 
وحت��ى ظهور االع��راض( من بضع 
ساعات الى يوم او يومني على اكثر 
تقدير ويصاب االطفال في الغالب 
ط��وال هذه الفت��رة احلرجة مبعدل 
)5 الى مرات/ السنة واعلى نسبة 
لالصاب��ة بأم��راض الش��تاء تالزم 
م��ن ه��م دون الس��نتني. األعراض 
اع��راض اصابة االطف��ال بأمراض 

الش��تاء : اما االعراض التي تظهر 
ل��دى االطفال الرضع ف��وق - ثالثة 
اش��هر فهي ارتفاع حراري فجائي 
- تهيج، قلق، ش��خير، سيالن أنف 
خالل س��اعات من الع��دوى حيث 
يتطور ذلك بس��رعة الى انس��داد 
انفي مما يعيق عملية االرضاع وقد 
يحدث تقي��ؤ واحيانا اس��هال اما 
االطفال فوق عم��ر العام فيحدث 
لديه��م جف��اف مع تهي��ج االنف 
واحللق يتبعها بعد ساعات شخير 
وشعور بألم عضلي - - ما يحصل 
لدى االطفال س��عال، صداع,, وهن 
ع��ام كم��ا ان انس��داد األنف يؤدي 
للتنفس من الفم وبالتالي جفاف 
االغشية اخملاطية في احللق وزيادة 
الش��عور بوج��ود تقرح��ات وف��ي 
معظم االحيان تستمر احلالة من 
يومني الى اربعة ايام اذا لم يرافقها 
اختالطات اخرى لعل منها,, التهاب 
العقد  الته��اب  االنفي��ة,,  اجليوب 
اللمفاوية، التهاب الغشاء، التهاب 
احلنج��رة والرغام��ي والقصب��ات, 
الته��اب قصيب��ات ش��عرية,, ذات 
رئة، ضيق نفس م��ع اعراض تقلد 
الرب��و وخصوصا لدى االطفال ذوي 
لكن من  للحساسية,  االستعداد 
أكثر االختالطات ش��يوعاً التهاب 

االذن الوسطى اما كيفية الوقاية 
منها فتتم عن طريق عزل االطفال 
الرض��ع عن االطف��ال املصابني ألن 
العدوى تت��م باإلرذاذ احل��ادث اثناء 
الس��عال او العط��اس او بالتماس 
املباش��ر م��ع االدوات امللوثة بهذه 
املف��رزات وه��ذه اهمه��ا الع��الج 
العالج املناسب لهذه احلاالت : اما 
العالج فليس هناك عالج نوعي إذا 
كان املسبب فيروس��ا بل املعاجلة 
ه��ي عرضي��ة, اعط��اء خافضات 
احل��رارة مث��ل االس��تيومينوفني او 
االيبربروف��ني اثن��اء احل��رارة وعن��د 
اللزوم - الراحة بالس��رير رغم انها 
ق��د ال تؤثر على ش��دة املرض بقدر 
ما تقل��ل م��ن انتش��ار الفيروس, 
اال  املض��ادات  اس��تخدام  ع��دم   -
اذا كان املس��بب جرثومي��اً او كان 
هن��اك اخت��الط جرثوم��ي مرافق 
يحدده الطبي��ب, - اعطاء مزيالت 
االحتقان او مضادات الهستيامني 
قد يحس��ن م��ن احلال��ة - وحرصا 
على صحة اطفالن��ا يفضل اتباع 
اخلطوات الوقائي��ة قبل اصابتهم 
وان ح��دث واصي��ب أيٌّ منهم فإن 
املس��ارعة مبراجع��ة الطبيب فور 
ه��و  املذك��ورة  االع��راض  ح��دوث 

السبيل.



ــرت شركة مايكروسوفت       نش
ــو  فيدي ــالن  إع أول  ــة  األميركي
ــام  ــن نظ ــة م ــخة القادم للنس
والتي   ،»8.1 ــدوز  »وين ــغيلها  تش
ــركة رسمياً في  ستطلقها الش

18 أكتوبر القادم.
ــدد من أبرز  ــز اإلعالن على ع ويرك
ــدوز  ــا »وين ــي يجلبه ــزات الت املي
ــودة زر »ابدأ«  ــن أبرزها ع 8.1«، وم
ــذي غاب في »ويندوز 8«،  )start( ال
ــرًة إلى  ــالع مباش ــة اإلق وإمكاني
وضعية سطح املكتب والتبديل 

السريع إلى واجهة البداية.
كما يُبرز اإلعالن سهولة تنظيم 
ــة البداية،  األيقونات على شاش
ــا إلى جنب  ــذ جنب ــف النواف وص
ــن مهمة في وقت  ــة أكثر م لتأدي

واحد.
وتدمج نسخة »ويندوز 8.1« أيضاً 
محرك البحث Bing ضمن النظام 
ليكون مبقدور املستخدم البحث 
ــات  والتطبيق ــات  امللف ــن  ضم
ــاز، باإلضافة  ــرة على اجله املتوف
ــن  ضم ــث  البح ــة  إمكاني ــى  إل

ــبكة اإلنترنت وامللفات اخمُلزنة  ش
ــحابي  ــة التخزين الس في خدم

»سكاي درايف«.
ــغيل اجلديد  ويحتوي نظام التش
على نسخة من متصفح »إنترنت 
ــت  قال ــي  والت  »11 ــبلورر  إكس
الشركة إنها ستكون أسرع في 
ــتوفر أداء  ــل الصفحات وس حتمي
املزودة بشاشات  أفضل لألجهزة 

ملسية.
ــات  الدراس ــن  م ــدد  ع أن  ــر  يُذك
ــارت إلى أن  ــر األخيرة أش والتقاري

ــدوز 8«  ــام »وين ــال على نظ اإلقب
كان أقل من املتوقع، وكان آخرها 
 Netالدراسة التي نشرتها شركة
أن  ــرت  أظه ــي  الت  Applications
»ويندوز 8« يشهد تباطؤا شديدا 
ــار منذ إطالقه رسميا  في االنتش

في أكتوبر من العام املاضي.
وتأمل مايكروسوفت برفع نسبة 
ــتخدمي النظام عبر إصالح  مس
ــخة  النس املوجودة في  األخطاء 
ــن  م ــد  املزي ــة  وإضاف ــابقة  الس

امليزات إلى »ويندوز 8.1«.
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أول إعالن 
لـ« ويندوز 8.1« يظهر 
عودة زر start للنظام

ُيربز أيضًا صف النوافذ جنبًا إىل جنب 
لتأدية أكثر من مهمة يف وقت واحد



ــركة آبل األميركية بتوظيف مدير التصميم   قامت ش
ــات الرياضية،  ــة باملنتج ــركة Nike املتخصص في ش
ــل عليها موقع  ــافر، وذلك وفقا ملعلومات حص بني ش

9to5mac املتخصص مبتابعة أخبار آبل.
وشافر هو الشخص املسؤول عن تصميم عدد من أجنح 
 FuelBand ــوار منتجات Nike الرياضية، ومن أبرزها س

ــدي، مثل  ــاطه اجلس ــمح ملرتديه بتتبع نش الذي يس
املسافات التي يقطعها يوميا وعدد السعرات احلرارية 
التي يحرقها وغيرها من املعلومات التي تتم مبادلتها 
ــوار  ــاص بالهواتف الذكية مرتبط بالس مع تطبيق خ

يساعد املستخدم في متابعة متارينه.
ــير املعلومات إلى أن آبل تهدف من خالل توظيف  وتش
ــر أجهزتها  ــي تطوي ــن خبرته ف ــتفادة م ــافر لالس ش
ــزم إطالقها خالل  ــداء التي تعت ــة القابلة لالرت الذكي

الفترة القادمة.
ــدت اعتزام آبل إطالق هذا  ــابقة قد أك وكانت تقارير س
ــة أو أجهزة  ــاعات الذكي ــوع من األجهزة، مثل الس الن
تتبع النشاطات الرياضية املرتبطة بهواتفها الذكية.

تــوظــيــف »بني شافر« يــهــدف لالســتـفــادة 
مــــن خــربتـــه فــي تــطـــويـــر أجــهـــزة ذكــيـــة قــابــلـــة لــالرتــــداء

Nike من FuelBand أنباء عن توظيف آبل ملصمم سوار

السؤال مت توجيه 
من قبل نفس الشركة يف 

عام 2001 وكانت النسبة %22
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       كشفت دراسة حديثة أجراها 
 Pew Research( ــاث مركز األبح
ــن  م  %56 ــي  حوال أن   )Center
ــتخدمي اإلنترنت قد قاموا  مس
ــمائهم والبحث عن  بكتابة أس

أنفسهم عبر الشبكة.
ــر من  ــبة أكث ــذه النس ــل ه ومتث
الذين  ضعف عدد املستخدمني 
ــؤال لهم من قبل  مت توجيه الس
ــام 2001،  ــركة في ع نفس الش
ــبة قبـــل  حيث كــــانت النس

12 عاماً %22.
يُذكر أن هذه الدراسة قد أجريت 
ــتخدمني بني  على عدد من املس
ــو املاضيني،  ــل وماي ــهري أبري ش
ــادن«،  م ــاري  »م ــت  قال ــث  حي

ــز )Pew(، إن  ــي مرك ــة ف الباحث
كتابة املستخدم السمه ضمن 
النتائج  ــة  لرؤي ــث  البح محرك 
ــن عملية  ــد تتمخض ع التي ق
ــف  ــت توص ــذه، كان ــث ه البح
سابقاً بـ«بحث الغرور«، ولكن مع 
الوقت أصبحت العملية طريقة 
ــا ميكن لآلخرين  هامة ملعرفة م
ــون بالبحث  ــه عندما يقوم رؤيت
عن مستخدم ما.وأضافت مادن 
ــي  وموظف ــال،  األعم ــاب  أرب إن 
القبول في اجلامعات، باإلضافة 
ــم،  وغيره ــاق«،  »العش ــى  إل
البحث  ــتخدمون محركات  يس
ــة  خلفي ــن  ع ــث  ببح ــام  للقي
ــخص ما، لذا فإدارة السمعة  ش

عبر 

اإلنترنت 
قد أصبحت 

لنسبة  بــــــا
مهارة  ــن  للكثيري

ومهنية  ــة  اجتماعي
ــر  العص ــي  ف ــة  ضروري

أن  ــراء  اخلب ــرى  الرقمي.وي
ــا  به ــاءت  ج ــي  الت ــبة  النس

ــون واقعية،  ــد ال تك ــة ق الدراس
فلرمبا يتخوف البعض من البوح 
ــد قاموا بالبحث عن  من أنهم ق

أنفسهم عبر اإلنترنت.

وا 
حـــث

ني ب
مل�ستخدمــ

ن ا
56 %  مــ

رتنت
النــ

رب ا
ن اأنف�سهم ع

عـ



تنتش��ر زراعة النخيل في العديد من البلدان ويأكل سكانها 
من متره،اال ان العراق هو البلد الوحيد الذي يرمز له بالنخلة،كما 
ال يوجد متر مثل حالوة وجودة التمر العراقي، وملا لهذه الش��جرة 
م��ن مكانة كبيرة في نف��وس العراقيني الهميته��ا االقتصادية 
واملعاشية فقد كانت النخلة مقدسة عند احلضارات السومرية 
والبابلية واالش��ورية فتش��ير االلواح التي وصلت الينا من تلك 
احلضارات ان النخلة كانت تستخدم لتزيني اروقة وقاعات املعابد 
في باب��ل كما تؤكد النصوص التاريخية عل��ى ان النخلة كانت 
ت��زرع عند مداخل امل��دن داللة على وجود احلي��اة واحلضارة وعند 
االش��وريني تعد النخلة احد اربعة شعارات دينية عرفتها البالد 
االشورية بالرغم من ان اغلب مدن واقاليم الدولة االشورية متتد 
في الش��مال كما تنص التشريعات القدمية على اعطاء النخلة 

مكانة كبيرة فقد نصت املادة)59(من 
مسلة حمرابي على تغرمي من يقطع 
نخلة واحدة بنصف اوقية من الفضة 
كما نصت امل��ادة)56( من الش��ريعة 
نفس��ها على معاقبة الف��الح الذي 

يهمل تلقيح النخلة.
وقد اشتهر العراق بوجود عشرات 
االن��واع من التم��ور منه��ا اخلضراوي 
واخلستاوي واحلالوي والزهدي واجلبجاب 
وغيرها،كم��ا اش��تهر الع��راق بوجود 
)اخل��الل املطب��وخ( واخل��الل املطب��وخ 
هو صن��ف من اجلبج��اب ويتميز هذا 

الصنف بكبر حجم ثمرته.
س��ألنا)ابو حتسني( صاحب بستان 
ف��ي قضاء املدينة عن كيفية صناعة 
وحتضير اخلالل املطبوخ فأجابنا قائال: 
عندم��ا يصبح ثم��ر نخيل)اجلبجاب( 
مبرحل��ة اخل��الل تقص العث��وق وتنزل 
م��ن النخي��ل بواس��طة حب��ل ومن 
املهمة يسمى)الصاعود(  بهذه  يقوم 
ويعتمد عل��ى الة تصنع م��ن الليف 
تس��مى)الفرود( ثم يوض��ع اخلالل في 
اناء كبير يحوي ماء يغلي يسمى)غار 
او صفري��ة( يطبخ اخلالل حتى ينضج 
يصب��ح طري��ا بع��د ذلك يس��تخرج 
م��ن الغار بواس��طة مصف��اة كبيرة 
مصنوعة من خ��وص وحريد وعرجون 

اخلالل املطبوخ 
تــراث جنوبي مهـــدد باالنقـــراض

  
 صحية 

عماد كامل
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النخي��ل ث��م يفرش عل��ى ارض جافة 
محروث��ة حديثا لكونه��ا توفر فرصة 
اكبر المتصاص الرطوبة بعدها يترك 
لع��دة ايام حتى يجف متام��ا ثم يعبأ 
باكي��اس اجلنف��اص ويصب��ح جاه��زا 
للبيع وكان في السابق يصدر الى دول 
الهند وباكستان وافغانستان ويتميز 
هذا النوع من اخلالل بعد الطبخ بطول 
مدة خزنه لفت��رة طويلة وفي الوقت 
احلاضر يوجد اخلالل املطبوخ بكميات 
قليلة جدا وقضاء املدينة في البصرة 
هو من اش��هر املناط��ق بتحضير هذا 

املنتوج.
اما ع��ن خصائص نخ��ل اجلبجاب 
وقيمته الغذائية فيحدثنا التدريسي 
في كلي��ة الزراع��ة الدكتور حس��ني 
االس��دي قائال:يعتب��ر صنف اجلبجاب 
من اصناف التمور العراقية املنتشرة 
ف��ي املنطق��ة الوس��طى واجلنوبي��ة 
وله��ذا الصنف دور كبير في اس��واق 
صف��ة  ل��ه  الن  وباكس��تان  الهن��د 
املناس��بات  ف��ي  وي��ؤكل  مقدس��ة 
الدينية واالع��راس وكان العراق يحتل 
املرتب��ة االولى في تصدي��ر هذا النوع 

من التمور .
وميتاز نخ��ل اجلبجاب بع��دة مزايا 
منها اس��تتقامتها وط��ول ارتفاعها 
اذ يتع��دى ارتفاعه��ا )30( مترا وتكون 
النخل��ة ذات ج��ذع متني ومتوس��ط 
احلجم اما سعفها فيمتاز باالخضرار 
ويك��ون لون عرجونه��ا اصفر برتقالي 
وهي كثيرة االش��واك ويك��ون معدل 
عدد القطوف في النخلة البالغة 12 

فما فوق وتتحمل اجلفاف والصقيع.
اما ثمارها فتمتاز بفقد كافة املواد 
القابضة في مرحلة اخلالل ويتميز وله 
قابلية خزن لفترة طويلة وميكن طبخ 
هذا النوع من اخلالل)البس��ر( وكذلك 
طحن��ه بعد جتفيفه وه��و يدخل في 
صناع��ة الكثير م��ن امل��واد الغذائية 

اخملتلفة وقش��رتها غليظة وس��ميكة تتجعد مع حلم التمرة 
ومذاقه��ا في اول مرحلة اخلالل عفصي��ة الطعم ومتتاز بكبر 
حجمه��ا فالكيلو غرام الواحد يض��م 120 مترة كبيرة احلجم 
او 150 مترة متوس��طة احلجم ويص��ل وزن التمرة الواحدة من 
75الى 90غرام وتش��كل االنواة نس��بة 7%م��ن حجم التمرة 

الواحدة.
اما ام عبد احلسني )70( عاما لها ذكريات ال تنسى مع اخلالل 
املطب��وخ منها ان اخلالل املطبوخ كان ميثابة احللوى التي تقدم 
اليوم في االعراس واملناس��بات فالزال��ت ذاكرتي حتتفظ بيوم 
زواجي وكيف رموا فوق رأسي اخلالل املطبوخ عندما وصلنا الى 
باب البيت انا وزوجي املرحوم)ابو عبد احلسني( كما الزالت اذكر 
جيدا كيف كن��ا نقدم اخلالل املطبوخ للضي��وف الذين يأتون 
الينا مهنئني مبناس��بة زواجنا واس��تمر احلال حتى زواج بناتي 
وكذلك كنا نقدمه كبديال ع��ن احللويات واملعجنات املعروفة 
الي��وم وذلك ملا يتمتع به من مكانة كبي��رة في نفوس الناس 
ولك��ون احللويات املعروفة اليوم لم تك��ن موجودة انذاك،كما 
ال زل��ت اذكر جيدا في احد االعوام عندما حدث قحط ش��ديد 
كيف التجأ االهالي الى خ��زن اخلالل املطبوخ النه مادة جيدة 
ميك��ن خزنها لفت��رات طويلة حت��ى اصبح ثم��ن كيلو)اخلالل 
املطبوخ( يعادل ثمن اضعاف س��عر الرز والطحني بسبب ندرة 

وجوده.
وتضيف احلاجة)ام عبد احلسني( قائلة: اتذكر جيدا في فترة 
م��ن الفترات الزمنية اصبح اخل��الل املطبوخ بديال عن العملة 
فمن يرغب بشراء أي مادة من السوق يدفع اخلالل املطبوخ ثمنا 

لها وبعد جمعه من قبل التجار يباع في االسواق العاملية.



 سامال سعيد يف ضيافة 
شواطئ رياضية  

 الالع��ب الدول��ي  وجن��م منتخبنا الوطني س��امال 
سعيد اهال بك 

اهال بكم  
حدثنا قليال عن بداياتك مع كرة القدم ؟

  بدايت��ي كأي الع��ب كان��ت ف��ي الف��رق الش��عبية 
ملنطق��ة ح��ي العامل فانا م��ن بغداد م��ن منطقة حي 
العامل ، بدأت حيات��ي الرياضية في منطقتي مع الفرق 
الش��عبية ومن ثم انتقلت الى دوري الشباب والناشئني 
وتدرجنا حيث مثل��ت فريق الدفاع اجلوي وبعدها انتقلت 
الى فريق الش��رطة لثالث مواس��م وبعده��ا مثلت نادي 
اربيل ملوسمني متتاليني وحصلنا على لقب الدوري مرتني 

وبعدها لعبت مع نادي النجف، واالن انا مستقر مع نادي 
النفط،  وخاص��ة فنحن عائلة رياضي��ة فاملرحوم الوالد 
كان رياضي واخي سامر ايضا واخواني االخرين جميعهم 
العبني فس��امح يلعب في نادي بغ��داد ومحمد في نادي 

البريد فاحلمد هلل نحن جميعنا رياضيني .

م��ن الواض��ح ان املنتخب خ��الل الفترة االخي��رة مرَّ 
باوقات غير جميلة لم يستطع خاللها حتقيق طموحاته 
وطموحات اجلماهير الكروية ، برأيك ما هو السبب بذلك 

وما هي احللول؟ 
أن عدم التأه��ل للنهائيات مثال ف��ي تصفيات كأس 
العالم حيث خس��رنا عدة مباريات  والنتائج احلالية يدل 
على م��رور منتخبنا بفترة غير جي��دة ولكل جواد كبوة، 
لك��ن يجب على املعنيني  بالش��أن مراجعة هذه النتائج 

املؤملة ووضع احللول 
ملعاجلة نتائ��ج املنتخب ، بأن نعي��د وضعنا ونصحح 
حس��اباتنا اكث��ر ، العب��ني الع��راق اغلبه��م محترف��ني 
خارج العراق يعني بصعوب��ة جمع الالعبني الن اغلبهم 
محترف��ني هذا االمر يجعل عدم االنس��جام بني الالعبني 
واملدرب وال��كادر التدريبي وهذا االمر يؤثر على مس��توى 
الالعب ، فلو  كان جتمع الالعبني احملترفني مع باقي العبي 
الفري��ق قبل ش��هرين ونعم��ل معس��كر تدريبي نظهر 
مبستوى اقوى وتدريباتنا تكون في الدول اوربية لالحتكاك 

.
كيف ت��رى الدوري العراقي ف��ي املرحلة اجلديدة التي 

 سامال سعيد جمبل، من مواليد 7 يناير 1986 يف بالعراق، وهو العب كرة قدم 
عراقي، وقد مثل املنتخب العراقي لعدة مرات اخرها يف كأس آسيا 2011، وهو 

يلعب مع نادي نادي نفط اجلنوب ومنتخب العراق لكرة القدم. مثل فرق اربيل 
والشرطة والنجف وحيمل الرقم 16 وطوله 174 ووزنه 72 كغم

اجرى اللقاء واعد الصفحات الرياضية 
يوسف جابر

  
رياضية
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مير بها البلد ؟
بصراح��ة ال��دوري العراقي يعني ليس باملس��توى اجلي��د، كالعبني نحن نرى 

ضعف في البنية التحتية كاملالعب مثال فانا العب حاليا في نادي النفط 
نرى ان مالعب كل اجملموعة اجلنوبية غير صاحلة للعب فالالعبني 

ال يقدمون املستوى الذى ميتلكونه يوجد مواهب في الدوري 
العراقي لك��ن هذه األمور الفنية ال تس��اعد لتقدمي 

املستوى اجليد لالعب.واظهار امكانيته هذا 
من ناحية ، كمستوى عام للدوري 

لنقول متوس��ط نتمنى 
ان تكون 

حلة  ملر ا
القادم��ة مرحل��ة افض��ل من 
املرحل��ة االولى وذل��ك الن الالعب��ني حاليا 
مس��تواهم افضل والفرق بدات تتقارب . ، املراحل القادمة 
اتصور سوف تكون اقوى من املرحلة السابقة تصاعد الفرق 
من ناحية اللياقة البدنية وحسم النقاط ، كل فريق ال يريد 
ان يفرط بنقطة او بنقطتني ويحافظ على مس��تواه لكي 

يصعد وانشاء هلل يكون اقوى في مرحلة القادمة.
كي��ف ترى مس��توى فريقك ن��ادي النفط؟ ه��ل ادائه 

مقنع؟
قل��ت ل��ك وانا صرح��ت قبل ه��ذا اللقاء ف��ي احد 
الصحف قلت مس��توى النادي في هذا املوس��م جيد 
لك��ن االن بدأ يعيد وضعيت��ه ونصحح اخطاء املراحل 
الس��ابقة التي صارت عند بعض الالعبني انش��اء هلل 

يصححون اخطائهم و ويكون املستوى افضل.

كيف ت��رى االعالم الرياضي ؟ فكما نعل��م ان االعالم من 
الوس��ائل املهمة جدا في اجناح وتطوير مستوى اللعبة ، فهل 

اعالمنا الرياضي يتالئم مع حجم املنتخب وتأريخه ؟
اكيد حاليا نقول بعد الس��قوط احنا نرى قنوات ماشاء اهلل 

عليه��ا قنوات كثيرة وخاصة رياضي��ة ونرى اكثر من قنات رياضية 
تس��تقبل الالعب ف��ي املالعب اخلاصة ونرى احملط��ات االذاعية داخل 

امللع��ب تتابع املنتخ��ب العراقي حيث بعد بطولة اس��يا 2007 التي 
ف��از بلقبها املنتخب العراق��ي بدات االنظار تتجه لن��ا والصحافة تتابع 

اخبارنا وهذا الش��ئ يعطي حافز لالعبني خاصة العبينا الش��باب فمن يرى 
ان الصحاف��ة تتابع اخباره وتهمتم به احملطات التلفزيونية وتكتب عنه يعطي 

دافع بان يقدم افضل وافضل.
كلمة اخيرة؟

نشكركم ونتمنالكم املزيد من التألق واالزدهار وانشاءهلل تتوفقون 
الالعب الدولي سامل سعيد شكرا لك.
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  يسرنا ان نقدم للقارىء الكرمي فصل من تاريخ احد االندية 

البصري��ة وهو ن��ادي املين��اء الرياضي الذي يعتب��ر احد افضل 

االندية العراقية وهو املمثل الش��رعي لكرة البصرة حيث رفد 

وال زال يق��دم الكثير من الالعبني ال��ى املنتخبات الوطنية في 

اكثر من فعالية رياضية وجلميع الفئات

تعود قصة تأس��يس النادي إلى ما قبل تأسيسه الرسمي 

ب 3 س��نوات حي��ث متركز بعض التج��ار أو الرحال��ة أو اجلنود 

األجانب واإلجنليز بش��كل خاص على ضفتي شط العرب إبان 

االحت��الل اإلنكلي��زي للبصرة عام 1914 مما أدى إلى إنش��اء ما 

هو أش��به مبرفق ترفيهي له��ؤالء األجانب في منطقة املعقل 

يش��مل متنزهاً وس��احات خض��راء للعب مختل��ف األلعاب 

الفردية واجلماعية.. بعد ذلك مت التنسيق مع مؤسسة املوانئ 

جلع��ل ذلك املتن��زه ناديا أصبح فيما بعد ن��ادي امليناء البصري 

العراقي. ف��ي حني ارتبط��ت تس��مية ال )Port Club( بالنادي 

بس��بب كثرة تواجد األجانب فيه النادي .وشمل النادي العاب 

عدة منها كرة القدم حيث كان ميلك ساحة مفتوحة ومدرجات 

من جانب واحد حتى منتصف الثمانينات حيث شهد امللعب 

وضع مصاطب بثالث درجات حول امللعب لتتسع قدرة امللعب 

االس��تيعابية إل��ى 4000 متفرج. في ع��ام 1960. وقدم النادي 

عضوا وبطال ش��اع صيته ف��ي إرجاء املعم��ورة عندما اعتلى 

منص��ة الف��وز ثالثا في رفع األثقال ف��ي دورة روما األوملبية هو 

الرباع عبد الواحد عزيز. 

من تتبعنا لكيفية تأسس هذا النادي استخلصنا ،عندما 

انتقل��ت إدارة امليناء من ناحية ش��ط الع��رب )التنومة( حاليا 

إلى املعق��ل فكر املوظف��ون حينذاك باتخاذ اح��دى الدور في 

ح��ي املعقل لتك��ون مبثابة ن��اد يجمع ش��ملهم ويقضون به 

اوقات فراغهم وش��يئا فش��يئا أُدخلت األلعاب املسلية لهذا 

النادي وفي س��نة 1931 تألفت أول هيئة إدارية تس��لمت إدارة 

النادي مكونة من املستر سي أف نيكل رئيسا ونائبه الوماندر 

دي هندرس��ن , وهكذا أدخلت الصفة الرس��مية لهذا النادي 

بتش��كيل هيئة إدارية واخذت ش��يئا فش��يئا تنم��ي احلركة 

الرياضي��ة وتوليها االهتمام حتى تش��كل أول فريق كرة قدم 

مختل��ط تكون من العبني برطاني��ني وعراقيني وبهذا فان كرة 

القدم تعتبر أول لعبة رياضية مارسها هذا النادي.

ع��ام 1995 هدم��ت املصاط��ب وبنيت مكانه��ا مدرجات 

دائرية ليصبح استيعاب امللعب 10000 متفرج.  يذكر ان نادي 

املين��اء  أول فري��ق ينقل لقب الدوري من بغ��داد إلى احملافظات 

موسم 1977-1978 فقد فاز في ذات املوسم مهاجمه الدولي 

جليل حنون بلقب الهداف. وشّكل نادي امليناء مدرسة كروية  

اساس��ية لتموي��ل املنتخبات الوطني من خالل س��طوع جنم 

العبيه 

أمث��ال الرباع  عبد الواح��د عزيز، وهادي أحمد وش��قيقه 

عب��د الرزاق أحمد، جليل حنون، رحيم كرمي، عالء أحمد، جميل 

حنون، وعم��اد عودة  وجنوم منتخب الش��باب احلالي الذي حاز 

على املركز الرابع في كأس العالم للش��باب محمد جبار رباط 

ومحمد وعمار عبد احلسني ومحمد جبار شوكان وغيرهم 

ويعد موسم 1977_1978 املوسم الذهبي للكرة املينائية 

بحصوله��م عل��ى كأس ال��دوري ونقله الول مرة م��ن خزانات 

اندية العاصمة بغداد الى ثغر العراق الباس��م من سجل خال 

الهزائم وكذلك حص��ول العب امليناء املبدع جليل حنون على 

لقب هداف الدوري. 

من ذاكرة الرياضة 
البصرية

سفانة اجلنوب وعريق االندية العراقية 
 نادي امليناء الرياضية

  
 رياضية
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كلمة كاراتيه كلمة يابانية تتكون من مقطعني )كارا مبعنى 

ف��ارغ( و)تي��ه مبعنى الي��د أو القبضة( بذلك تصب��ح اليد اخلالية 

وس��بب التس��مية هوعندما منعت قوات الس��اموراي س��اكن 

جزيرة اوكيناوا من امتالك األس��لحة وبذالك أدى إلى اس��تعمال 

اه��ل اجلزيرة اعضاء اجس��امهم كأطراف االصاب��ع وقبضة اليد 

والركالت مع بعض ادوات الزراعة كأسلحة لدفاع,

وأن أص��ل نش��أة الكاراتيه ف��ي اليابان على جزي��رة اوكيناوا 

وس��بب موقعه��ا اجلغرافى املمتاز حي��ث قرابها م��ن الصني ادا 

إل��ى تفاعل جت��ارة ناجحة مع جارتها الصني مم��ا جعل بعضا من 

ثقافة اجلزي��رة متأثر قليال بالثقافة الصيني��ة وفنونها القتالية 

حيث كان االوكيناويني يس��افرون إلى الصني لتعلم فنون القتال 

وبالذات الوش��وو حي��ث ط��ورو الكاراتيه من فنونه��م القتالية 

احمللية وبعض من فنون قتالية صينة وهي الوش��وو بتحديد. اما 

مدارس وأساليب الكاراتيه وابرزها

)الكيوكش��ن( وتعتبر األكثر عنفا من بينها واملش��هورة في 

الياب��ان, و)الش��وتوكان( وهي أكثر اس��اليب للكاراتيه ش��يوعا 

في العالم، و)جوجو ريو( وهو أس��لوب عني��ف نوعا ما ميتاز بلوى 

مفاصل اجلس��م, و)وادو ريو( وهو أسلوب شهير في اليابان وميتاز 

بانه انحدر من الفن اليابانى.

فيما يتألف زي الع��ب الكارتيه من جكيت أبيض مع بنطال 

أبيض على اال يتوسط البنطال بني الركبة والكعب وان يتوسط 

الك��م اليد بني املرفق والرس��غ واجلكت يكون ب��ني نصف الفغذ 

والركبة.ويوج��د ب��ه أحزم��ة متعددة وملونة حس��ب مس��توى 

املتدرب وتختلف ع��دد االحزمة من دولة إلى أخرى, وهذا الزي هو 

في األساس من رياضة اجلودو واللون األبيض للزي يعبر عن النوايا 

النقية يرفض األفكار الشريرة املرهبة

ويختلف ترتيب االحزمة من مدرسة إلى أخرى أو من بلد إلى 

آخر. يرب��ط جاكيت الكراتيه بحزام، ويكون ه��ذا احلزام من ألوان 

مختلفة للداللة على مس��توى املهارة القتالية التي وصل إليها 

 »KYU مرت��دي احل��زام، والتي تتراوح بني املس��توى املبت��دئ »كيو

واملس��توى املتقدم »دان DAN واما االس��اليب اخملتلفة فهيا تعود 

على قدرة حتمله.

)الش��وتوكان-  مش��هوره  م��دارس   5 الكاراتي��ه  وم��دارس 

الشوتوريو- الوادوريو- اجلوجوريو- الكيوكشنكاي(

وتعتبر الشوتوكان من أشهر املدارس ومن أكثرها العبني. اما 

فترات التدريب حيث

يحصل املتدرب على عدة احزمة وحسب  املراتب بعد اجتيازه 

لالمتحانات اخملصصة ويتم احلص��ول عليها بالترتيب وكل حزام 

يحتوي على لون يغبر عن مرحلة التدريب لالعب

ويندر ع��دد الذين يحملون أحزمة س��وداء متقدمة، ألن عدد 

املتدرب��ني يقل عندما يصلون إلى درجات األحزمة املتقدمة وذلك 

لظروف العمر أو الصح��ة أو عوامل أخرى، وفي حالة وصول أحد 

املتدربني إلى احلزام األس��ود من الدرجة السادسة )دان6( له اخليار 

ف��ي ارتداء حزام أحمر وأبيض أثناء التمارين للداللة أنه وصل إلي 

مرحله متقدمة في التدريب



احداث شهر نوفمبر

1899 - تأسيس نادي برشلونة في إسبانيا

ــي االنتخابات  ــاركة ف ــق املش ــل على ح ــا حتص ــي فرنس ــرأة ف 1919 - امل

التشريعية

ــتخدام القوة  ــدر القرار رقم 678 والقاضي باس ــس األمن يص 1990 - مجل

لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق منها قبل 15 يناير 1991. 

1890 - وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفة مما حتم 

إصدار تشريع خاص لتخلفة ابنته فيلهامينا.

1989 - هدم جدار برلني بالكامل
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• هل تعلم أن فصيلة الدم )OH( اليحملها سوى ) 3 ( أشخاصل

• اول من ادخل الفسيفساء في العمارة هم سكان بالد مابني النهرين . 

• أول من قاس شدة الزالزل العالم اجليولوجي ريختر.

• حتتوى معدة اإلنسان على نحو 35 مليون غدة هضمية.

• من الناحية العلمية يعد املوز من األعشاب بينما تعد الطماطم فاكهة.

• عندما يولد اإلنسان يكون في جسمه 300 عظمة ، إال أن ذلك العدد يتراجع إلى 206 فقط 

عند الوصول إلى سن البلوغ

• عدد األميني على مستوى العامليبلغ نحو ملياري شخص.

• الوالعة عرفت قبل أن يعرف عود الثقاب

• صوت » البطة « ال يرد الصدى في أي مكان، و السبب غير معروف

حل الغاز العدد السابق
حل الغاز العدد املاضي :

1-املاء
2-حرف السني 

3-الباب املفتوح
4-متوز

5-الصمت
6-السلم املوسيقي

7-الصدى

  
التسلية 
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 سكرتارية التحرير

               شواطئ في عددها الثالث

  
مرسى

ــث من مجلة  ــا االعزاء العدد الثال ــني ايدي قراءن ــع ب        نض
ــم االعالم والعالقات العامة في  ــواطئ والتي تصدر عن قس ش
ــى العديد من  ــي هذا العدد عل ــونا ف ــة البصرة ، وقد رس جامع
ــة وابحرنا الى  ــواطئ البصري ــا اجلامعية والش ــواطئ منه الش
ــا قليال عند  ــة وتوقفن ــواطئ االعالمي ــاح والش ــواطئ النج ش
ــواطئ التربوية ثم اخذنا قسطا من الراحة في الشواطئ  الش
الثقافية وتعمقنا في جذور التأريخ حينما رسونا في الشواطئ 
التاريخية واخذنا نوعا من املعرفة في الشواطئ التكنولوجية 
ثم رسونا عند الشواطئ الصحية وكل هذه الشواطئ ما كانت 
ــاركات  ــدد اال نتيجة ملا وصل الينا من مش ــون في هذا الع لتك
ومساهمات من قبل العديد من االساتذة واخملتصني في جامعتنا 
ــة ليخرج هذا العدد  ــزة وبفضل جهود القائمني على اجملل العزي

بتنوع مواضيعه واختالف مضامينه .
لذلك نهيب بكل من لديه مساهمة او ابداع او مشاركة ان ال 
يبخل علينا باملراسلة على عنوان اجمللة  لكي يساهم في نشر 
ــواطئ  ــواطئنا بش كل ما هو جديد في عالم املعرفة ،  ورفد ش
ــنكون تواقني للتواصل من قبل جميع علمائنا  جديدة ونحن س
ــع امنياتنا  ــا االعزاء .   م ــل وطلبتن ــاتذتنا االفاض ــالء و اس االج
ــل باملزيد من التفوق والنجاح  ــي جديد حاف للجميع بعام دراس

واالبداع .
 وكل عام وانتم بخير .
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