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رفقا بالفقراءرفقا بالفقراء
بوصفه شــهرا للخيــر والطاعــة،  فقد امتــأت النفوس بعطر 
بركاتــه وكرمه للصائمين   وحطت روائــع نهجه العذبة علينا 
وعلى العالم األســامي كافة بأنه نور على نور، وكلنا بانتظاره 
لتهــدأ النفوس ولتقويــة الروابط األســرية واالجتماعية، وهو 
فرصة ايضا للتقرب من الله ســبحانه وتعالى، وعنوانا للســام 
والتسامح، لذلك نلجأ إلى تجاوز خافاتنا الصغيرة ونترفع عنها 
ونحــاول أن نتبادل األلفة والمحبة في شــهر الخير، ففيه يكون 
الشــعور مختلف، أذ تنعم النفوس بالطمأنية والراحة النفســية 

وتعم السعادة  في البيوت اكراما" وحبا" بالصائمين.
فتنظيم نشــاطات ترفيهية مع العائلة والجيران، يعد نوعا من 
النشــاطات التي تترك أثرا" طيبا" ويجدد او يعمق العاقات مع 
افراد األســرة او مــع االهل واألقارب، فضا عــن الزيارات التي 

تحوي بين طياتها مشاعر المحبة وتعزيز الروابط وتقويتها.
ومن المبادئ األساســية في االســام مبدأ التكافل االجتماعي، 
فالشــهر الفضيل يعزز لدينا الرغبة بالمســاعدة ومد يد العون 
لآلخريــن، لذلك نجــد العديد مــن المتمكنين ماديا يســارعون 
فــي البحث عن المعوزين منهم لســد احتياجاتهم طلبا" لأجر 
والثــواب، كما تنشــط  الجمعيات الخيرية واألهلية في شــهر 

رمضان المبارك بشكل استثنائي.
وكي يقوم الصائم بدوره االنســاني علــى أكمل وجه ال بد أن 
يفكر بمن هم أضعف وأقل قدرة منه، ال بد أن يستبدل اإلسراف 
بالطعام ببرمجة المأدبــة الرمضانية، وان تضع ربة البيت في 
اعتبارهــا ان الصيام ليس بتنوع المأكــوالت وكثرتها، ومن ثم 
نشر افطار كل يوم على مواقع التواصل االجتماعي او التباهي 
بمــا تطبخ او تقدم الفراد اســرتها من انــواع الطعام وتتفاخر 
في ذلك ، فهذا ليس من اخاق المســلم الصائم ، فالعديد من 
االسر تفتقر الى مادبة رمضانية عامرة بالطعام،وهي دعوة لك 
عزيزتي ربة البيت للحد من ذلك رفقا بالفقراء،  وكذلك المجاهرة 
بالصدقة والمفاخرة بمساعدة اآلخرين تفقد المساعدة قيمتها، 
وواجب الصائم أنه اذا ساعد غيره عليه انفاق ذلك بالسر وليس 
بفضــح الفقيــر او المحتاج، فذلك يؤذي من تقــدم له العون ! 
وكل مانفعلــه في شــهرنا الكريم هذا هــو خالصا لله تعالى، 
ومااجمله من شــهر وايام وليالي مباركة ومفرحة )وكل رمضان 

وانتم بألف خير(.

رئيس التحرير

�أريج
�الفتتاح

 كي يقوم 
الصائم بدوره 
االنساني على 
أكمل وجه ال بد 
أن يفكر بمن هم 
أضعف وأقل قدرة 
 منه، ال بد 
أن يستبدل 
اإلسراف بالطعام 
ببرمجة المأدبة 
الرمضانية، وان 
تضع ربة البيت 
في اعتبارها 
ان الصيام ليس 
بتنوع المأكوالت 
وكثرتها
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طالبــات الصف الرابــع االبتدائي كــنَّ العينة العشــوائية التي 
اختارتها المدرســة لانضمــام لهذه الدورة التي نظمها واشــرف 
عليها  االســتاذ ســالم حســين مدير دار ثقافة االطفال في بابل  
والكاتب مازن المعموري الموظف في هذه الدار حيث تعاون االثنان 
في توصيل افكارهم وســاهموا في جذب انتباه الطالبات  واثارة 
فضولهن وانتباههن بطريقتهم المبســطة والشيقة في توصيل 
المعلومة الى اذهانهن بشــتى الطــرق خصوصا وان الدورة كانت 

بمثابة تغيير في الروتين المدرسي اليومي. 
ســالم حســين مدير دار ثقافة االطفال في بابل قــال: دار ثقافة 
االطفال ومن خال كافة نشــاطاتها والمشــاريع التثقيفية التي 
نفذتهــا في المحافظة  تحاول ان تؤكــد لأطفال بأن هناك زوايا  
اخــرى مضيئة  فــي الحياة  خــارج نطاق البيت والمدرســة فبعد 
مشــروعنا الناجح )هيا  نرســم وطنا احلى(  الذي نفذ في عدد من 
مدارس المحافظة  اســتطاع االطفال ان يرسموا  على ورقة بيضاء 
وطنــا جميا ولونوا احامهــم وامنياتهم بالوان الطيف الشمســي  
اعتمادا على قصص قصيرة كنا نرويها لهم قبل الشــروع بالرسم 

باستخدام االلوان والطين االصطناعي ايضا .
بعــد نهاية هذا المشــروع اتفقنــا انا واالخ مــازن المعموري على 
مفاتحة الشــاعر وكاتب قصص االطفال محمد كاظم القامة دورة 
لتعليــم االطفــال كتابة القصة فرفــض فقررنا معــا ان نقيمها 

اعتمادا على ما نملك من خبرة بسيطة في هذا المجال.
وتضمن منهاج اليوم االول شرح  اهم عناصر القصة لأطفال وهي 
الشــخصيات والحدث والصراع ثم قراءة مجموعة من القصص مع 
التأكيد على ضــرورة البحث عن الموضوع من المحيط القريب على 

الطفل مثل البيت والمدرسة والحيوانات االليفة. 
كما أعتدنا وبعد نهاية كل دورة  أن نقوم بتوزيع اعدادا من مجلة 
مجلتــي والمزمار على الطلبة المشــاركين في الــدورات مما يدخل 
الفرحة فــي قلوبهم ويكون حافزا لهم لتطوير قدراتهم وافكارهم 
الجميلــة  ومن المؤمل ان تتحول فكرة الدورة الى مشــروع يســتمر 

حتى نهاية العام الدراسي الحالي .
امــا الكاتب مازن المعمــوري  فقال : تم اقتراح المشــروع من قبل 
االســتاذ ســالم حســين مدير دار ثقافــة االطفال فــرع بابل وقد 
اقترحنا في حــوار حول الموضوع اختيار القاص وشــاعر االطفال 
المعــروف محمد كاظم تكريما وعرفانا لدوره في رفد ثقافة الطفل 
فــي العراق لكن ظروفا حالت دون تحقيق الهدف فكان لزاما علينا 

تحمل تفاصيل المشروع. 
وكانت الجولة االولى مع تاميذ المدرسة بتعريفهم على تفاصيل 
الحكاية من خال قراءة بعض القصص وشرح نماذج منها وكيفية 
ظهور الشخصيات في القصة وبداية الحدث وتصاعد الصراع بين 
الخير والشــر ونهايــة القصة بانتصار الخير على الشــر وغيرها من 

االمور المهمة في كتابة القصة القصيرة والتعرف على مفاصلها 
بشكل مبسط اثار تفاعل االطفال ورغبتهم بكتابة قصة والتنافس 

على كتابة االفضل والمشاركة في كل محور من محاورها. 
فــي البداية تم التعرف على مفهوم الصــراع  واختيار بطل يقود 
االحداث نحو تصاعد الصراع سواء كان هذا البطل انسانا او حيوانا 
وعليــه تم تمرير بقية المحاور االخــرى لكتابة القصة مثل الحدث 

والحبكة والنهاية وغيرها من االمور التي تخص عناصر القصة.
 بعدهــا بدأ االطفــال بالتداخــل واقتراح نماذج جديــدة للكتابة 

 مثــل الكتابــة الشــفاهية ونقــل االفــكار وتحويرهــا متأثريــن 
بأفام الكارتــون وافام االطفال وغيرهــا اال اننا كنا مصرين على 
عنصــر التخليق وقد أوصينا التاميذ علــى أهمية ان تكون القصة 
مكتوبة مــن وحي الخيال ومن تجربته الخاصــة وهذا ما كان في 
اليوم الثاني في مجريات التواصــل مع قراءات قصصية متنوعة 
اثرت جانب التعريف بالقصة وجوانب كتابتها وفي اليوم االخير 
كان لأطفال شأن  اخر حيث بلغنا الجميع بضورة كتابة قصة من 
خيالهم دون االستعانة بوســائل التواصل االجتماعي او النت او 

العائلة. 
كما استطلعنا رأي  الست منال طالب ناصر مديرة مدرسة ثغر العراق  
صديقة الطفل االبتدائية  للبنات  بشــأن هذه الدورات وتأثيرها 
على الطالبات فقالت: أعتقد ان القراءة ضرورة من ضرورات الحياة 
المعاصرة و ألننا نعيش في عولمة التكنولوجيا ال بد لنا من ســرقة 
الوقت للقراءة وال ســيما قراءة القصة من خال الدورة التي نظمها  
فريــق دار ثقافــة االطفال في مدرســتنا والتي كانــت نتائجها 
واضحة بالنســبة لتلميذاتي الغاليات والتي ساهمت في  توسيع 
خيالهن  واتاحة المجال لهن للتعبير وفهم المواضيع التي تحتاج 
الــى القراءة واالطاع  على جوانب اخرى للحياة بعيدا عن المنهاج 

الدراسي اليومي. 

ثالثة ايام متميزة قضاها عدد من موظفي دار ثقافة االطفال في بابل في مدرسة ثغر العراق 
االبتدائية للبنات وهم ينجزون مهمتهم الجديدة في تعليم الطالبات الصغريات كيفية كتابة 

القصة القصرية لت�كون هذه الدورة جزءا من  نشاطاتهم  االبداعية  ودورهم المهم في تنشئة 
الجيل الجديد واكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم  حيث تستغرق كل دورة منها  درسا واحدا 
على مدى ثالثة ايام  في المدرسة الواحدة على ان تواصل فتح دورات  مشابهة في مدارس 

اخرى على مدار العام الدراسي الحالي.

دار ثقافة االطفال ومن خالل كافة 
نشاطاتها والمشاريع التثقيفية التي 

نفذتها في المحافظة  تحاول ان تؤكد لألطفال 
بأن هناك زوايا  اخرى مضيئة  في الحياة  خارج 
نطاق البيت والمدرسة فبعد مشروعنا الناجح 

)هيا  نرسم وطنا احلى(  الذي نفذ في عدد من 
مدارس المحافظة  استطاع االطفال ان يرسموا  

على ورقة بيضاء وطنا جميال ولونوا احالمهم 
وامنياتهم
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هو التهاب وتورم في الغشاء المبطن للقصبات الهوائية، يصيب 
األطفال عمومًا، بسبب وجود حساسية لعدد من المحفزات الداخلية 
والخارجية مثل: التغيرات المناخية، التمارين الرياضية، اإلجهاد، 
الحساســية، االلتهابات الفيروســية والدخان، مما يسبب تضيقا 
في المجاري التنفســية، وما يرافقها من تشكل اإلفرازات والبلغم 
وهو ما يسبب الســعال وضيق التنفس، ويعد التهاب القصبات 
التحسسي مرضا وراثيا في الكثير من األحيان، ينتقل بالوراثة من 
أفراد األسرة، فإذا كان فرد واحد أو أكثر من أفراد األسرة يعاني من 
التهاب القصبات التحسســي، فإن إحتمالية إصابة الطفل بهذا 

المرض ستكون مرتفعة.

أنواع 
يقسم التهاب القصبات التحسسي إلى عدة أنواع وهي: "التهاب 
القصبات التحسســي المتقطع، وترافقه نوبــات أعراض قصيرة 
كالصفيــر، التهــاب القصبات التحسســي المســتمر )الخفيف(، 
ويكون بنوبة واحــدة أو أثنتين من الصفيــر، والتهاب القصبات 

التحسســي المتوسط )المســتمر(: تصاحبه مجموعة من األعراض 
تؤثر علــى النشــاط البدني، وهذا النــوع يعالج عــادة باألدوية، 
والتهاب القصبات التحسسي الحاد )المستمر(: تصاحبه مجموعة 

من األعراض الشديدة، والتي تتطلب العاج الفوري.

عوامل الخطر
تهــدد الحساســية حياتنــا وهــي في أزديــاد ســنويًا، وبخاصة 
محافظتنا حيث تسجل استشــارية األمراض الصدرية والتنفسية 
تزايدا مســتمرا بعدد الحــاالت الجديدة من التحســس القصبي، 
بسبب التصحر والجفاف، وعوادم السيارات، والعمل في الشركات 
النفطية، وغيرها من األعمال التي تنبعث منها روائح، وأبخرة تؤثر 

على الجهاز التنفسي.

حساسية وراثية 
تحســس القصبــات الهوائيــة فيها عــدة نظريــات، وأول هذه 
النظريات هــي نظرية الوراثة حيث يعتقــد إذا كان أحد األبوين 
مصاب بالتحسس، فأن نسبة إصابة طفله بالتحسس تكون أكثر 
مــن الطفل الذي والداه غيــر مصابين،  لهذا فأن الوراثة تؤثر على 

تحسس القصبات.

وقاية
للوقاية منهــا اإلبتعاد عن مصــادر التدخين واألبخــرة، وتقليل 
التبريد والبخــور، والمعطرات النفاذة وارتــداء الكمامة، لذلك في 
الســنتين األخيرتين عندما بدأت الناس بأرتــداء الكمامات خوفًا 
من جائحة كورونا، انخفضت النســبة لدينا من حاالت التحســس 
القصبي بســبب الوقاية، ودائمًا اقول والعلم يقول ) الوقاية خير 

من ألف عاج(.

مضاعفات أخرى 
أن حيــث  بالربــو  اإلصابــة  هــي  المضاعفــات،  أهــم   أحــد 
 40 - 50 ٪  من التحســس يصبح ربوا قصبيا مزمنا، لذلك كثير 
من مرضى التحســس، إذا لم يتعالجوا جيدًا يتحول لديهم إلى ربو 

قصبي حاد مزمن.

07

د. زياد طارق 
ملغوث:

تهدد الحساسية حياتنا 
وهي في أزدياد سنويًا، 
وبخاصة محافظتنا حيث 

تسجل استشارية األمراض 
الصدرية والتنفسية تزايدا 

مستمرا بعدد الحاالت الجديدة من التحسس 
القصبي، بسبب التصحر والجفاف، وعوادم 
السيارات، والعمل في الشركات النفطية، 

وغيرها من األعمال  التي تنبعث منها روائح، 
وأبخرة تؤثر على الجهاز التنفسي

سرور العلي 

العالج المناعي ألمراض الحساسية 

تعد الحساسية هي إستجابة الجسم لمادة معينة، وت�كون بشكل اسهال أو قيء أو تعد الحساسية هي إستجابة الجسم لمادة معينة، وت�كون بشكل اسهال أو قيء أو 
حكة أو تورم الوجه، وتؤثر على جهاز المناعة، كحساسية الطعام والحشرات والتهاب حكة أو تورم الوجه، وتؤثر على جهاز المناعة، كحساسية الطعام والحشرات والتهاب 

األنف والدواء، وهي األكرث انتشارًا على مدى العام، ومنها »التهاب الشعب الهوائية األنف والدواء، وهي األكرث انتشارًا على مدى العام، ومنها »التهاب الشعب الهوائية 
التحسسي، وبحسب الدكتور زياد طارق ملغوث اختصاص األمراض الصدرية والتنفسية في التحسسي، وبحسب الدكتور زياد طارق ملغوث اختصاص األمراض الصدرية والتنفسية في 

مستشفى البصرة التعليمي : مستشفى البصرة التعليمي : 
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نفحات نفحات 
حسينيةحسينية

ضمياءضمياء العوادي العوادي

لشهر رمضان أجواءه الخاصة التي تضفي السكينة على األرواح حيث تسمو بالتقرب من كتاب الباري لشهر رمضان أجواءه الخاصة التي تضفي السكينة على األرواح حيث تسمو بالتقرب من كتاب الباري 
والتدبر فيه، واست�ثمارا إلقبال األنفس تقوم العتبة الحسينية المقدسة بإجراء أكرث من ختمة قرآنية والتدبر فيه، واست�ثمارا إلقبال األنفس تقوم العتبة الحسينية المقدسة بإجراء أكرث من ختمة قرآنية 
للنساء متوزعة على مختلف األوقات ولكل ختمة ما يميزها فالزائرة تستطيع أن ت�تزود في أي وقت للنساء متوزعة على مختلف األوقات ولكل ختمة ما يميزها فالزائرة تستطيع أن ت�تزود في أي وقت 

ممكن أن ت�كون فيه داخل الحرم.ممكن أن ت�كون فيه داخل الحرم.

08

من تجليات إحياء القرآن الكريممن تجليات إحياء القرآن الكريم  

الختمات النسوية في العتبة الختمات النسوية في العتبة 
الحسينية المقدسة الحسينية المقدسة 
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وللقواريــر قالْت بتول السلطاني\مســؤول وحــدة آداب الزيارة\:" 
لقد َمنَّ الله علينا بخدمة زوار الحســين )عليه السام( فمن واجبنا 
تقديم كل الخدمات لهم، ونحن في شــعبة آداب الزيارة ألننا من 
المنظمين لصاة الجماعة فنحن نستثمر وجود الزائرة وقت الصاة 
لنقيــم الختمة القرآنيــة بعدها فعند الواحدة ظهــرا تبدأ فقرات 
الختمة بأدعية األيام ثم نشــرع بقــراءة الجزء المخصص وبعد أن 

تنتهــي القارئة من كل صفحة تقوم احــدى االخوات المهتمات 
بالتفســير بتوضيح بعض مــن اآليات القرآنيــة واالحكام فيها، 
فالتالي الغرض ليســْت القراءة فحسب بل التدبر في آيات الباري 
عز وجــل، في األعوام الســابقة كّنا نســتضيف بعض األخوات 
المنتســبات الاتي يجدن قراءة القرآن أما فــي هذا العام فتمت 
االســتعانة ببعــض الحافظــات إلدارة الختمــة القرآنية فوجود 

09
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الحافظة له حضوره المميز كونها رســالة وانموذجا ُيقدم للفتيات 
الحاضرات، كما نعمل أيضا بتنظيم النســاء في الختمة الرئيسية 

التي ُتقام في العتبة المطهرة".
وفصّلْت انتصار فاضل\ مسؤول وحدة التعليم القرآني في شعبة 
التبليغ الديني\ عن نشــاطاتهم القرآنية" شــهر رمضان هو ربيع 
القرآن لذلك نشــرع بالعمل علــى المحافل وأكبرهــا محفل باب 
الســلطانية له تاريخه القديم في المكان نفســه وفيه أيضا عدة 

محاضرات قرآنية وفقهية فضا عن التفســير واحياء المناسبات 
التي تخص الشــهر الفضيل، وتقرأ فيــه عادة نخبة من القارئات 
والحافظات، كما نعمل على مســابقة )ورّتل القرآن ترتيا( وهذه 
المســابقة عامة للجميع في الترتيل بلجنة علمية مختصة ونختار 
منهــا ثــاث فائزات على مســتوى المحافظة، كما هنا مســابقة 
قرآنيــة تقيمها الوحدة الكترونيا وهي مســابقة )أنــوار الخاتم( 
الدولية وهي امتداد لمســابقة )النعيــم( الحضورية التي توقفْت 
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بعــد جائحة كورونا وتوســع نطاقهــا بعد أن تحولــْت الكترونيا 
واشــتركْت فيها أكثر من ثاثمائة متســابقة في جانبي الحفظ 
للقرآن كله والتجويد ويتم اختيار ثاث فائزات في الحفظ وثاث 

في التجويد".
وأضافــْت: "ومن نشــاطات وحدة التعليم المهمــة هي المحافل 
القرآنية والتي أطلقنا عليها )المشروع العالمي للمحافل القرآنية(، 
حيث افتتحْت عــدة مراكز ترعاها وحدة المحافل القرآنية ســواء 
في كرباء والمحافظات وحتى مجموعة من الدول، حيث يســبقها 
اختبــار للطالبة صاحبة المحفل بعد اجتيازها االختبار تســتطيع 
أن تفتتــح محفلها القرآني والى اآلن بلغ عــدد المحافل أكثر من 
مائة وخمســين محفا، وفي نهاية شهر رمضان نعمل على إقامة 

احتفاليــة بمحاضرات مهمــة لتكريم القارئــات على جهودهن 
المبذولة وتشجيعهن على تلك المحافل التي تعد مدارس ارشادية 

توعوية قرآنية والقرآن كله مدرسة وخير وبركة للجميع".
فيمــا عّرفْت ســرور الخفاجي\مدير معهد الزهراء )عليها الســام( 
للعلــوم القرآنية\ ختماتهم:" في الشــهر الفضيــل نركز جهودنا 
إلقامة المحفل القرآني السنوي بعنوان )نسمات رحمانية في شهر 
الطاعة( في الحائر المطهر ويبدأ عادة من الســاعة التاسعة مساًء 
وحتى الحادية عشرة يتضمن قراءة القرآن الكريم وبعض األدعية 
فضا عن المســابقات القرآنية، كما نقيم ختمة قرآنية الكترونية 
وفيها مجموعة من المســابقات أيضا فضا عن اختبار الحافظات 
ســواء من المعهد أو خارجه ويمكن للجميع االستماع اليها لتشمل 

ممن ال تستطيع الحضور الى العتبة الحسينية المقدسة".
وختامــا تحدثْت للقوارير أمل المطوري\مســؤول النشــاط القرآني 
النســوي في دار القرآن الكريم\ فأوجزْت نشاطاتها قائلة:" نعمل 
علــى إقامــة محفل قرآنــي أيضا في ســرداب الســلطانية ومنه 
نفّعــل برنامــج )أياًما معدودات( وفيه عدة فقــرات: األولى )من 
وحي القرآن( وتشــمل الجانب التفسيري للجزء المقروء مع أسباب 
النــزول، ثم فقرة )ســؤال وجائزة( فيها أســئلة مــن ضمن الجزء 
وتوزيع جوائز للتبرك من العتبة الحسينية المقدسة، تتلوها فقرة 
)صومــوا تصحوا(، )وكيف أجد نفســي مع القــرآن( وهي فقرات 
توعويــة للحاضرات، وكذلك نقيم اماســي قرآنيــة إلحياء والدة 
االمام الحسن المجتبى )عليه السام( وليالي القدر واستشهاد أمير 

المؤمنين )عليه السام(".
ومع تعدد وتنوع الختمات القرآنية المقامة في العتبة الحســينية 
المقدسة تســتطيع الزائرة الحضور آنى شاءْت لتجد بساط القرآن 

الكريم مشروعا أمامها لتنهل منه.

في الشهر الفضيل نركز جهودنا 
إلقامة المحفل القرآني السنوي 

بعنوان )نسمات رحمانية في شهر الطاعة( 
في الحائر المطهر ويبدأ عادة من الساعة 

التاسعة مساًء وحتى الحادية عشرة يتضمن 
قراءة القرآن الكريم وبعض األدعية فضال عن 

المسابقات القرآنية، كما نقيم ختمة قرآنية 
الكترونية وفيها مجموعة من المسابقات 

أيضا فضال عن اختبار الحافظات سواء من 
المعهد أو خارجه ويمكن للجميع االستماع 

اليها لتشمل ممن ال تستطيع الحضور الى 
العتبة الحسينية المقدسة
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الســؤال: من يكون دائمًا في حال السفر بمقتضى مهنته فما حكم صومه؟ ومن 
هو كثير السفر؟

الجواب: اذا كان كثير السفر يصوم و يتم في كل اسفاره و تتحقق كثرة السفر في حق َمن 
يتكرر منه السفر خارجًا لكونه مقدمة لمهنته ، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما 
ال يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما ال يقل عن عشرة أيام 
في الشــهر ولو بسفرين أو ثاثة ، مع العزم على االستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر 
مثًا من سنة واحدة ، أو مدة ثاثة أشهر من سنتين فما زاد فيتم في أسفاره جميعا ويصوم 
)ولكن األحوط له خال االسابيع الثاثة األولى من بداية اسفاره الجمع بين القصر واالتمام 
والصوم والقضاء( ، وأما إذا كان يســافر في كل شــهر أربع مرات مثًا او يكون مسافرًا في 
ســبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يســافر ثمان مرات في الشهر الواحد ، أو 
يكون مسافرًا في ثمانية أيام منه أو تسعة ـ فاألحوط لزومًا ـ ان يجمع بين القصر والتمام

 
السؤال: أخي يعمل في مهنة صيد األسماك من البحر لكن قد تكون هناك أيام ال 
يذهب فيها على الرغم أنها هي مهنته حاليًا. فهل يجوز له أن يذهب إلى البحر 
في شــهر رمضان وهو صائم على الرغم أنه سيقطع المسافة المقررة للقصر أو 

اإلفطار وفي بعض األيام رّبما يبيتون في عرض البحر؟
الجواب: يجوز ولكنه يفطر ويقصر إذا لم يصدق عليه عنوان )كثير السفر(

 
السؤال: هل يحق لمن يرجع إلى بلده قبل الزوال أن ينوي صوم ذلك اليوم قضاًء؟

الجواب: نعم إذا لم يتناول المفطر 
 

السؤال: هل يجوز أن أنذر الصوم في السفر وعلّي يوم قضاء من شهر رمضان؟
الجــواب: فيه اشــكال اال فيما إذا كان المنــذور صوم يوم غير معيــن او معين يمكن اتيان 

القضاء قبله وقد أتي به فعًا.
 

الســؤال: ذكرتــم بأّن الصوم المســتحب في الســفر جائــز إن كان بالنــذر. فهل 
يختلف الحكم لو كان النذر قبل سفره أو حين سفره هذا؟

الجــواب: ال يختلف ولكن إذا أراد أثناء النهار أن ينذر صــوم نفس هذا اليوم فصحته محّل 
إشكال

فقهياتفقهيات

للقوارير 

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

استفتاءات 
في صوم المسافر

13
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رصدرصد

في الشهر الفضيل ..

تتداول موائد رمضان 
في السوشيال ميديا
رشا الطائي 

14
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ظاهــرة تصوير موائــد اإلفطار ســلبية جدًا وغيــر مقبولة، وذلك 
احترامًا لمشــاعر المحتاجيــن، الذين ال يســتطيعون توفير مائدة 

شهية لإلفطار.
وقالت رقيــة العميري: إن صفحات مواقــع التواصل االجتماعي، 
أصبحت تســتفز اإلنســان البســيط، ألنها تعرض صــورًا للحياة 
الفاخرة والكماليــات النادرة والمأكــوالت المتنوعة، التي تعطي 
االنطباع أن هــذه هي الحياة الحقيقية، بينما العديد من العوائل 
ليســت لها القدرة علــى تجهيز موائد شــهية وممتلئة باألطباق 

خال شهر رمضان.

احساس 
مــن جهتها، أكدت أم محمد  نخاف على بناتنا وبيوتنا من العين 
والحسد، ألن اإلنسان كل ما يشاهده تولد عنده حاجات وإغراءات 
يصعب تحقيقها، وهو ما يولد ذلك النوع من اإلحساس بالحرمان، 

الذي تكون له في الكثير من األحيان عواقب خطيرة.

اجر وثواب
وترى ســمية رســول موظفة: على االهل تقديــم النصح لبناتهن 
بعــدم تصوير مائدة اإلفطــار في رمضان، فهناك مــن هو يتيم 
والجئ ومحتاج، ومن هو بعيد عن أهلــه وأوالده، فرمضان شــهر 
صيام وقيام، وليس طعاما وإنستغراما، فيجب على جميع األمهات 
واآلبــاء نصح أوالدهم بأن يفكروا بعقولهم وليس ببطونهم لكي 
يكسبوا األجر والثواب من عند الله تعالى في هذا الشهر الفضيل.

حرية
وعلــى عكــس آراء اآلخريــن بينت بيــان الخفاجي وهــي طالبة 
جامعيــة : إن هذا التصرف حرية شــخصية، علمــًا بأن صفحات 
التواصل ومواقع اإلنترنت مملوءة بصور وصفات ألطباق رئيسية 
وحلويــات، وغيرها الكثير من اإلغراءات، فكيف يمكن للفقير الذي 

يملــك هاتفًا ذكيــًا أن يتجنب مثل تلك الصــور؟ فإن لم يبحث 
عنها هي من ستبحث عنه!، ومن ناحية تعطيل أفراد األسرة أثناء 
اإلفطار من أجل التصوير، فإن الدراسات أثبتت أن تصوير الطعام 
واالحتفــال به بهذه الطريقــة يجعل طعمه أفضــل، وذلك ألن 
تأجيــل تناول الطعام لدقائق معدودة يجعل حواســك في حالة 
ترقب كي تقوم بتناوله بالفعل، ومن الماحظ أن عشاق نشر صور 
طعامهــم عبر مواقع التواصل االجتماعي يســتمتعون بطعامهم 

أكثر من األشخاص الذين ال يفعلون المثل.

مراعاة المشاعر
الباحثة في الشــأن االجتماعي ســاجدة العزي وحســب نظرتها 
المقيتة لذلك اكدت ان مواقع التواصل االجتماعي مع بداية شهر 
رمضــان من كل عام، تتحول إلى مطابــخ كبيرة تعج بصور موائد 
اإلفطار، والتي يقوم بنشــرها مستخدمو هذه الشبكات من أبنائنا 
وبناتنا، حيــث يقومون بتزيين الموائد قبيــل موعد أذان المغرب 
بما لذ وطاب من المأكوالت ليتم تصويرها ونشــرها على منصات 
التواصل االجتماعي، بحيث يتضايق باقي أفراد األســرة من هذا 
الفعــل، كون وقــت اإلفطار مهــم للصائم والتعجيــل فيه مفيد 
للجســم صحيًا كما ينال الصائم األجر كلما عجل في البدء بتناول 
الطعام، ناهيك عن أن ناشري هذه الصور ال يراعون مشاعر اآلخرين 
ممن ال يســتطيعون توفير مائدة بهذا الشــكل، خاصة أن شــهر 
رمضان جاء من أجل اإلحساس بمعاناة هؤالء مع الجوع والحاجة 
وليس لجعلهم يشعرون بالحرمان، لذا البد من التنبيه الى العوائل 

الكريمة بالحد من ذلك وترك كل مايعيق حرمة الشهر الفضيل.

كسر القلوب
عن هذا الموضوع حدثنا الشــيخ ماجد العوادي بالقول: ال حرج أن 
يرسل الشخص إلى صديقه، أو قريبه صورة طعامه، ولكن التوسع 
في مشــاهد الموائد وكثرتها وارسالها يوميا على مواقع التواصل 
االجتماعي، أمر غير محمودا وغير مقبول اجتماعيا وانسانيا، تحسبا 
لمشــاعر المعوزيــن، فقد تترتب على نشــر تلك الصــور امور غير 
منطقيــة كأن تكــون للتباهي والتفاخر وهذا امر اليحبذه الشــرع، 
فالنعمة محمودة صحيح ولكن ليس بالشكل الذي نلمسه في شهر 
رمضان وشــيوعه في مواقع التواصل وفي الكروبات التي تصل 
احيانــا كثيرة الى اغلب المشــتركين ومنهم الفقيــر والمعوز، وقد 
يترتب على نشرها كســر لقلوب الفقراء والمعدومين، إذا شاهدوا 
تلك الصور، وقد اوصانا الدين االســامي بمراعاة مشاعرهم وعدم 
اســتفزازهم، بــل المفروض اطعامهــم من موائد الخيــر بطريقة 
التكافل االجتماعي ومد يد العون لهم بطرائق التخدش كبراءهم 

فصدقة السر لها من الثواب العظيم لكل من يقدمها .

مع حلول شهر رمضان المبارك انتشرت ظاهرة بين أفراد المجتمع وخاصة الفتيات، تتمثل في مع حلول شهر رمضان المبارك انتشرت ظاهرة بين أفراد المجتمع وخاصة الفتيات، تتمثل في 
تصوير مائدة اإلفطار يوميا طوال الشهر ونشر الصور على حساباتهن الشخصية في وسائل تصوير مائدة اإلفطار يوميا طوال الشهر ونشر الصور على حساباتهن الشخصية في وسائل 

التواصل االجتماعي، في ظل رفض األمهات لذلك الفعل من أجل احترام مشاعر العوائل التي التواصل االجتماعي، في ظل رفض األمهات لذلك الفعل من أجل احترام مشاعر العوائل التي 
تعيش أوضاعا مادية متدنية وخوفا من اإلصابة بالعين والحسد.تعيش أوضاعا مادية متدنية وخوفا من اإلصابة بالعين والحسد.

التوسع في مشاهد الموائد وكثرتها 
وارسالها يوميا على مواقع التواصل 

االجتماعي، أمر غير محمودا وغير مقبول 
اجتماعيا وانسانيا، تحسبا لمشاعر المعوزين، 

فقد تترتب على نشر تلك الصور امور غير 
منطقية كأن تكون للتباهي والتفاخر وهذا 

امر اليحبذه الشرع

15
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سرورسرور العلي  العلي 

الفضائيات تسرق الصائمين الفضائيات تسرق الصائمين 

تحقيق

الفضائيات ودورها على الصائم
يقـول التربـوي أيـاد مهـدي عبـاس:  "إعتـادت األسـر العراقيـة يقـول التربـوي أيـاد مهـدي عبـاس:  "إعتـادت األسـر العراقيـة 
اإلهتمـام  عـام  كل  مـن  المبـارك  رمضـان  شـهر  ليالـي  اإلهتمـام فـي  عـام  كل  مـن  المبـارك  رمضـان  شـهر  ليالـي  فـي 
بمشـاهدة الفضائيـات العراقيـة والعربيـة، واإلنجـذاب إليهـا بمشـاهدة الفضائيـات العراقيـة والعربيـة، واإلنجـذاب إليهـا 
بعـد اإلفطـار مـن سـاعات الليـل، ومتابعـة مـا تقدمـه هـذه بعـد اإلفطـار مـن سـاعات الليـل، ومتابعـة مـا تقدمـه هـذه 
الفضائيـات المختلفـة مـن نتاجـات فنيـة متنوعـة، وخصوصًا الفضائيـات المختلفـة مـن نتاجـات فنيـة متنوعـة، وخصوصًا 
الدرامـا التلفزيونيـة التـي تتنـاول مواضيع مختلفة فـي اغلبها الدرامـا التلفزيونيـة التـي تتنـاول مواضيع مختلفة فـي اغلبها 
تكـون ذات طابـع بعيـد عـن األجـواء الروحانيـة التـي يفرضها تكـون ذات طابـع بعيـد عـن األجـواء الروحانيـة التـي يفرضها 
شـهر رمضان المبـارك على العائلة المسـلمة، حيـث تترك هذه شـهر رمضان المبـارك على العائلة المسـلمة، حيـث تترك هذه 
المسلسـات أثـرا فـي نفـوس المشـاهدين، فتثيـر موجـة مـن المسلسـات أثـرا فـي نفـوس المشـاهدين، فتثيـر موجـة مـن 
الجدل بين األوسـاط اإلجتماعية، بسـبب محتواهـا الهابط وغير الجدل بين األوسـاط اإلجتماعية، بسـبب محتواهـا الهابط وغير 
المناسـب مع قدسـية شـهر رمضـان المبـارك، والتي التتماشـى المناسـب مع قدسـية شـهر رمضـان المبـارك، والتي التتماشـى 
مـع الـذوق العـام السـليم للمسـلم، فضـًا عـن خصوصيـة هـذا مـع الـذوق العـام السـليم للمسـلم، فضـًا عـن خصوصيـة هـذا 
الشـهر الفضيـل الـذي أراد اللـه فيه مـن المسـلم أن يجتهد في الشـهر الفضيـل الـذي أراد اللـه فيه مـن المسـلم أن يجتهد في 
الطاعـة والعبـادة، والتقـرب اليه بالصـاة والذكر وقـراءة القران الطاعـة والعبـادة، والتقـرب اليه بالصـاة والذكر وقـراءة القران 

تتسابق القنوات الفضائية في شهر 
رمضان المبارك، لبث أحدث المسلسالت 
والبرامج الترفيهية، لتحقيق الربح المادي 
من ورائها وكسب إيرادات اإلعالنات، ومع 
أن هذا الشهر يكون أفضل توقيت إلداء 
مختلف الطقوس والعبادات، فأن تلك 
الفضائيات قد سرقت الصائمين من هذه 
األجواء الدينية، فتضيع أوقاتهم ببرامج 
التسلية والدراما، لتسلب عقولهم وتدمر 
القيم األخالقية واالجتماعية، التي اعتاد 
أفراد المجتمع عليها، فأصبح هؤالء أسرى 
لتلك القنوات، وهجروا سجادة الصالة 
ودور العبادة، وابتعدوا عن ترتيل األدعية 
وقراءة القرآن الكريم

16

هوس مشاهدة البرامج هوس مشاهدة البرامج 
والدراما في شهر رمضان والدراما في شهر رمضان 
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الكريـم، وأن يبتعـد عما يشـغله عـن بلوغ هذا الهدف السـامي، الكريـم، وأن يبتعـد عما يشـغله عـن بلوغ هذا الهدف السـامي، 
كـي ينـال أجـر الصيـام والقيـام فـي هـذا الشـهر الكريم" .كـي ينـال أجـر الصيـام والقيـام فـي هـذا الشـهر الكريم" .

تأثيرات 
وأضـاف عبـاس : وبمـا أن الكلمـة المصـورة تأخـذ اثرهـا فـي وأضـاف عبـاس : وبمـا أن الكلمـة المصـورة تأخـذ اثرهـا فـي 
المقـروءة،  الكلمـة  مـن  اكثـر  والمتلقيـن  المشـاهدين  المقـروءة، نفـوس  الكلمـة  مـن  اكثـر  والمتلقيـن  المشـاهدين  نفـوس 
فبمقـدور الفضائيـات العراقيـة والعربيـة ان تلعـب دورا مهمـا فبمقـدور الفضائيـات العراقيـة والعربيـة ان تلعـب دورا مهمـا 
فـي تعزيـز القيـم الدينيـة واألخاقيـة فـي المجتمع اإلسـامي، فـي تعزيـز القيـم الدينيـة واألخاقيـة فـي المجتمع اإلسـامي، 
السـيما فـي شـهر رمضـان المبـارك، بسـبب مكانتـه وقدسـيته السـيما فـي شـهر رمضـان المبـارك، بسـبب مكانتـه وقدسـيته 
القصـص  كتابـة  خـال  مـن  وذلـك  المسـلمين،  نفـوس  القصـص فـي  كتابـة  خـال  مـن  وذلـك  المسـلمين،  نفـوس  فـي 
الهادفـه  اإلسـامية  التاريخيـة  المسلسـات  واخـراج  الهادفـه الدينيـة،  اإلسـامية  التاريخيـة  المسلسـات  واخـراج  الدينيـة، 
والتركيـز  الحنيـف،  االسـامي  الديـن  مبـادئ  تجسـد  والتركيـز التـي  الحنيـف،  االسـامي  الديـن  مبـادئ  تجسـد  التـي 
المشـاكل  المعتـدل، ومعالجـة  الوسـطي  اإلسـام  المشـاكل علـى منهـج  المعتـدل، ومعالجـة  الوسـطي  اإلسـام  علـى منهـج 
اإلجتماعيـة واألخاقيـة التـي أخـذت باإلنتشـار بيـن صفـوف اإلجتماعيـة واألخاقيـة التـي أخـذت باإلنتشـار بيـن صفـوف 
المخـدرات،  وتعاطـي  الدينـي  كالتطـرف  المسـلم،  المخـدرات، الشـباب  وتعاطـي  الدينـي  كالتطـرف  المسـلم،  الشـباب 
وظاهـرة اإلنتحـار وغيرهـا مـن الظواهـر السـلبية الخطيـرة التـي وظاهـرة اإلنتحـار وغيرهـا مـن الظواهـر السـلبية الخطيـرة التـي 

اإلسـامي. المجتمـع  اإلسـامي.تهـدد سـامة  المجتمـع  تهـدد سـامة 

حرص 
أن هـوس مشـاهدة تلـك القنـوات ومـا تبثـه سـاهمت بتراجـع أن هـوس مشـاهدة تلـك القنـوات ومـا تبثـه سـاهمت بتراجـع 
وتقاعـس الكثيريـن عـن إداء الواجبـات الدينيـة فـي هـذا الشـهر وتقاعـس الكثيريـن عـن إداء الواجبـات الدينيـة فـي هـذا الشـهر 
الفضيـل، وهـو بعكـس مـا كان سـائدًا فـي السـنوات الماضيـة الفضيـل، وهـو بعكـس مـا كان سـائدًا فـي السـنوات الماضيـة 
مـن أجـواء رمضانيـة جميلـة، وكثـرة الزيـارات والعبـادات وصلـة مـن أجـواء رمضانيـة جميلـة، وكثـرة الزيـارات والعبـادات وصلـة 
األرحـام، وتبـادل أطبـاق الطعـام بيـن الجيـران واألقربـاء، وعقـد األرحـام، وتبـادل أطبـاق الطعـام بيـن الجيـران واألقربـاء، وعقـد 

المجالـس الدينيـة والتوعويـة.المجالـس الدينيـة والتوعويـة.
الموظفـة زينـب حسـين، أم لثاثـة أوالد:"تسـهم األسـرة  الموظفـة زينـب حسـين، أم لثاثـة أوالد:"تسـهم األسـرة تؤكـد  تؤكـد 
 بدورهـا المهـم فـي إبعـاد كل مـن البرامـج والمسلسـات التـي  بدورهـا المهـم فـي إبعـاد كل مـن البرامـج والمسلسـات التـي 
خـال  مـن  وذلـك  األبنـاء،  قيـم  علـى  تؤثـر  أن  شـأنها  خـال  مـن  مـن  وذلـك  األبنـاء،  قيـم  علـى  تؤثـر  أن  شـأنها   مـن 
إداء  علـى  التركيـز  جانـب  إلـى  مشـاهدته،  يتـم  مـا  إداء  أختيـار  علـى  التركيـز  جانـب  إلـى  مشـاهدته،  يتـم  مـا   أختيـار 
فـروض العبـادة وإعطائهـا الوقت األكبر، السـيما وأن هذا الشـهر فـروض العبـادة وإعطائهـا الوقت األكبر، السـيما وأن هذا الشـهر 
هـو فرصـة لتزكيـة النفـس وتطهيرهـا مـن الشـهوات وملـذات هـو فرصـة لتزكيـة النفـس وتطهيرهـا مـن الشـهوات وملـذات 
الدنيـا، وإصاحهـا بالصـوم والصـاة والتقرب من اللـه عز وجل". الدنيـا، وإصاحهـا بالصـوم والصـاة والتقرب من اللـه عز وجل". 
السـنوات  فـي  بخاصـة  الفضائيـات  أن  إلـى  زينـب  السـنوات وأشـارت  فـي  بخاصـة  الفضائيـات  أن  إلـى  زينـب  وأشـارت 
األخيـرة أصبحـت ال ترتقـي إلى المسـتوى المطلوب فـي المحتوى األخيـرة أصبحـت ال ترتقـي إلى المسـتوى المطلوب فـي المحتوى 
والـذوق، وهدفهـا الربـح المادي فقـط، ومعظمها ال تائـم عاداتنا والـذوق، وهدفهـا الربـح المادي فقـط، ومعظمها ال تائـم عاداتنا 

وتقاليدنـا وديننـا الحنيـف.وتقاليدنـا وديننـا الحنيـف.

معالجات 
وأقترحـت التربويـة ميعـاد هـادي أن تعطـي القنـوات الفضائية وأقترحـت التربويـة ميعـاد هـادي أن تعطـي القنـوات الفضائية 
الدينيـة،  المسـائل  تناقـش  التـي  للبرامـج  أكبـر  الدينيـة، مسـاحة  المسـائل  تناقـش  التـي  للبرامـج  أكبـر  مسـاحة 
تؤثـر  التـي  تلـك  ومقاطعـة  بمجتمعنـا،  يليـق  محتـوى  تؤثـر وتقـدم  التـي  تلـك  ومقاطعـة  بمجتمعنـا،  يليـق  محتـوى  وتقـدم 
واإليمـان،  العبـادة  جـو  مـن  وتسـرقهم  أبنائنـا،  علـى  واإليمـان،  سـلبًا  العبـادة  جـو  مـن  وتسـرقهم  أبنائنـا،  علـى   سـلبًا 
كمـا مـن الضروري عقد مجالـس العلم والمعرفـة، والقيام باألعمال كمـا مـن الضروري عقد مجالـس العلم والمعرفـة، والقيام باألعمال 

الخيريـة والتطوعيـة التي تقربنا من الله سـبحانه وتعالى.الخيريـة والتطوعيـة التي تقربنا من الله سـبحانه وتعالى.

هوس مشاهدة تلك القنوات وما تبثه 
ساهمت بتراجع وتقاعس الكثيرين عن 
إداء الواجبات الدينية في هذا الشهر الفضيل، 

وهو بعكس ما كان سائدًا في السنوات 
الماضية من أجواء رمضانية جميلة، وكثرة 

الزيارات والعبادات وصلة األرحام، وتبادل أطباق 
الطعام بين الجيران واألقرباء، وعقد المجالس 

الدينية والتوعوية

17
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عطر عطر 
رمضانيرمضاني

عمل المرأة في الشهر المبارك

عبادة كريمة وثواب ناجز
جبار الكناني زهراء

فقالت: اجل فانا صائمة والسكري يجعلني اشعر بالظمأ والدوار
تمنيت لهــا صياما مقبوال وانصرفت اال انني شــعرت بصابة 
هذه الســيدة فبينما تكافح من اجل لقمة العيش محاربة بذلك 
العوز بعملها البسيط تصارع مرضها اللعين متمسكة بعقيدتها 

واداء فريضة الصيام في الشهر المبارك.
كانــت لـ)قواريــر( هذه الجولة حــول المرأة العاملة في شــهر 

رمضان الخير.

تنظيم الوقت 
تحتاج المرأة العاملة في شهر رمضان الكريم الى تنظيم وقتها 
وذلك الن مســؤولياتها تكون متضاعفة،  بهذا الجانب قالت ام 

مؤمل موظفة حكومية : 
امــرأة عاملــة خــارج بيتهــا فقــد   انــي ألثنــي علــى كل 
العمــل  الن  صيامهــا  ثــواب  ولربمــا  جهودهــا   تتضاعــف 
 اقتــرن بالعبــادة فبعــد عودتي من مــكان عملي واخذ قســط 
 مــن الراحــة أبــدأ بتحضيــر وجبــة اإلفطــار واالنتهــاء مــن 
األعمــال المنزلية ثم اســتغل الوقت المتبقي بــأداء العبادات 
كما احرص على ان اختم القرآن الكريم في كل عام في الشــهر 
الفضيل، حيث اضع برنامج خــاص بتنظيم وقتي إلجراء هذه 

الطقوس

خيرات الخبز
من جانــب اخر تتحدث الســيدة ام علي قائلــة: طبيعة عملي 

كعادتها تفترش وسط السوق بضاعتها من كعادتها تفترش وسط السوق بضاعتها من 
الخضروات تنتظر اقدام المتبضعين تستعرض الخضروات تنتظر اقدام المتبضعين تستعرض 

بضاعتها بحركات خفيفة مصحوبة بكلمات عذبة علت بضاعتها بحركات خفيفة مصحوبة بكلمات عذبة علت 
مالمحها السمراء سحنة من االجهاد، اعتادت على مالمحها السمراء سحنة من االجهاد، اعتادت على 

التسوق منها اال انها تبدو اليوم على غير سجيتها التسوق منها اال انها تبدو اليوم على غير سجيتها 
ترجلت نحوها البتاع منها بعض الفواكه ألقيت التحية ترجلت نحوها البتاع منها بعض الفواكه ألقيت التحية 

عليها، فردت بأحلى منها مع ابتسامة تتفجر حياة عليها، فردت بأحلى منها مع ابتسامة تتفجر حياة 
سألتها: تبدين متعبة اليوم؟.سألتها: تبدين متعبة اليوم؟.
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صانعــة خبز )خبــازة( اعمل مع بناتــي الثاث بهــذا المجال 
منــذ ان توفى زوجــي ليس فقط في رمضان بل عملي مســتمر 
لكونــي اقطن في بيت لإليجار وابني البكــر مازال طالبا جامعيا 
وال يستطيع ســد احتياجات البيت فضا عن نفقات شقيقاته 

في الدراسة.
مضيفــة: لقد اعتمــدت هذا العمــل لكونه االنســب لوضعي 
االجتماعــي كمــا في رمضان بــدأت بصنع بعــض المأكوالت 

المنزلية بحسب رغبة الزبائن.
ختمت حديثها: على الرغم من الجهد الذي يرافق عملي بتحضير 
عجيــن الخبز وتحضيره في فصل الصيف وخصوصا في شــهر 

رمضــان اذ نكون على صيام اال اني اشــعر بارتيــاح كبير ألني 
امتهــن عمل يســد احتياجات اســرتي ويرضي الله ســبحانه 

وتعالى.

رؤية اجتماعية
االستثنائيــــة  وجهودهــــا  العاملــة  المــرأة  صــدد  وفــي 
 شــاركتنا االستشــارية  نــور مكــي الحســناوي قائلــة: الكثير 
من الســيدات دفعــت بهن الظــروف االجتماعيــة للعمل في 
االســواق الشــعبية وغيرها كما ان كثرة الشهداء في الباد دفع  
بعض الســيدات للعمل في األســواق او االلتحاق بوظائف في 
القطــاع الحكومــي او االهلي لســد احتياجــات أطفالهن دون 
الحاجة إلى اآلخرين، وذلك في سبيل تهيئة معيشة كريمة لها 

وألسرتها.
وأضافت: ومن الشــروط األساسية لعمل المرأة هو أن ال يتنافى 
العمــل مع تكاليفهــا الدينية، ومنها الســتر والحجــاب، وعدم 
الحضور فــي المكان الذي ال تأمن على نفســها فيه من الوقوع 
في المعصية، و رعاية حقوق الــزوج إذا كانت متزوجة، اضافة 
الى رعاية حقوق الوالدين إذا كانا حّيين وهذا بحســب ما يذكره 

المشرع اإلسامي.
 

أجر مضاعف
العباديــة  الطقــوس  مــن  يعــد  رمضــان  فــي  العمــل   امــا 
 المضاعفــة المكللــة بالثواب الناجــز، وذلك لما يحمله الشــهر 
 مــن بــركات ال يحصــى عددهــا فتحمــل الزوجــة مســؤولية 
مضاعفة خصوصا ان كانت تسكن مع اسرة زوجها حيث يترتب 
عليها طاعة زوجها مع ارضاء اسرته والعمل وفق عاداتهم وهذا 
ما يســبب الكثر من المشاكل االجتماعية، فضا عن عمل المرأة 
في االسواق الشعبية او المرأة الحامل او المرضع سوى ان كانت 
ربــة بيت او موظفة او عاملة في مصنع او مشــغل او غير ذلك 
فبعض الســيدات ترفض االفطار  وبهــذا يتضاعف اجر ثواب 

صيامهن.
 وفي الختام على االنســان ان يحــرص بالتقرب إلى الله تعالى 
خال أشهر السنة عامة وفي شهر رمضان المبارك خاصة لما له 
من أهمية تنعكس على حياته في الدنيا واآلخرة، إذ ينال بذلك 

السعادة الحقيقية والحياة الطيبة.

من الشروط األساسية لعمل المرأة 
هو أن ال يتنافى العمل مع تكاليفها 

الدينية، ومنها الستر والحجاب، وعدم الحضور 
في المكان الذي ال تأمن على نفسها فيه من 
الوقوع في المعصية، و رعاية حقوق الزوج 
إذا كانت متزوجة، اضافة الى رعاية حقوق 

الوالدين إذا كانا حيين وهذا بحسب ما يذكره 
المشرع اإلسالمي



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2021

خذ فرصتك من الدمعخذ فرصتك من الدمع

أحيانا لحظة 
انهيار تكفي ألن 
تفهمكَ بأنك 
كنتَ مخطئا في 
كتمانكَ فقد 
يتجمع لينقض 
عليك دفعة 
واحدة فينذرفَ 
في غير أوانه 
ثم يكون ضعفا 
مفاجئا يستغربه 
من يعرفك 
وتمجه نفسك 
لتعيش صراعا بين 
ما مكتوم وما 
معروف عنك

نوافذ البوح تتعدد بتعدد األلم واختاف الشــخصيات 
وتعاملهــا مع مواقفهــا الخاصة، ومن أشــهر الطرائق 
الفطريــة للتعبير عن الوجع هو الســماح للدمع أن يأخذ 
مجراه على الخد ليخفف من وطأة الضغط العاطفي على 
االنســان، ويســتطيع بذلك أن يحقق بعض االستقرار 
العاطفي ويقي نفسه مجموعة من االمراض التي تنتج 

عن عدم التعبير عن الحزن بصورة صحية.
فينقلب ذلك الدمع على الجســد ليصــبَّ حرارته عليه 
فتنتج عــدة أمراض منها وبحســب رأي األطباء )قرحة 
المعــدة، القالون العصبي، الجلطة، والســكتة الدماغية 
فضــا عن بعض أمــراض الطفــح الجلــدي واألمراض 
العصبيــة وغيرها( تلــك األمراض التــي تنهك الفرد 
وترميــه في عالم األدوية والمهدئــات ال تحتاج أحيانا 
إال لتــرك المكابــرة عن الهــم وتراكمه مــن غير تفريغ 
ُيذكر ولو بوســائل أخرى فبعضهم يهــرب للنوم وآخر 
للقلم وغيرهم يمتلــك من يفضفض له واألخيرة قليلة 
الحــدوث والفائدة ألن فيها تبعــات أخرى، فقد يكون 
اختيارك ليس مناسبا وهذه تقعدَك في بعض األحيان 

ملوما محسورا.
فأحيانــا لحظة انهيار تكفــي ألن تفهمَك بأنك كنَت 
مخطئا في كتمانَك فقد يتجمــع لينقض عليك دفعة 
واحدة فينذرَف في غيــر أوانه ثم يكون ضعًفا مفاجًئا 
يستغربه من يعرفك وَتمّجه نفسك لتعيش صراًعا بين 
ما مكتوم وما معروف عنك، تلك اللحظات هي األصعب 
فبينمــا تريــد أن ترفع لوحــة تكتب عليهــا )أنا أيًضا 
انسان( تحذرَك صورتك المثال من االعتراف بها كيف 
وأنت بهذا الصــرح أن تخبرهم بذلك، فتكون وجهتَك 
طريقين األول القساوة والتجلد وتحمل هذا الرداء ورمي 
نفسك إلى أمراض الجسد أو توضح ضعفك وُتقر بأنك 
كتلة من المشــاعر الفطرية التي تتقافز أمامك لتحاكي 

حزنك وفرحك وانفعاالتك.
 فــا تستســهلن الدمــع كــي تنعــَت بــه وال تركــب 
صعبه ليرميك في متاهاته ببســاطة خذ فرصتك من 

الدمع.

ضمياء العوادي 

ُِ�سر�دق
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للقوارير للقوارير 

شهر رمضان جعله اهلل سبحانه وتعالى بمثابة الرحمة للبشر او التطهري عن المعاصي واالخطاء التي شهر رمضان جعله اهلل سبحانه وتعالى بمثابة الرحمة للبشر او التطهري عن المعاصي واالخطاء التي 
ارت�كبت خالل العام بكامله هو شهر روحي مالئ�كي يتسم بروح نقية واجواء رحمانية، فالمسلمون في ارت�كبت خالل العام بكامله هو شهر روحي مالئ�كي يتسم بروح نقية واجواء رحمانية، فالمسلمون في 
كل انحاء العالم ينتظرون هذا العام بفارغ الصرب وأول أيام شهر رمضان تحمل من الخصوصية والتمي�يز كل انحاء العالم ينتظرون هذا العام بفارغ الصرب وأول أيام شهر رمضان تحمل من الخصوصية والتمي�يز 

مايجعلها عالقة في االذهان حيث ت�كرث في ذلك اليوم التهاني والتربيكات بني االهل واألصدقاء وكأنه مايجعلها عالقة في االذهان حيث ت�كرث في ذلك اليوم التهاني والتربيكات بني االهل واألصدقاء وكأنه 
يوم عيد وترى االبتهاج والفرح بوجوه المسلمني استقباال لهذا الشهر الفضيليوم عيد وترى االبتهاج والفرح بوجوه المسلمني استقباال لهذا الشهر الفضيل

غياب روحي وحضور في شبكات التواصل
عادات الشهر الفضيلعادات الشهر الفضيل

رمضانياترمضانيات
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ويحرص الصائمون في جميع انحاء العالم على التمســك بسنن 
اإلســام الحنيف وتعاليم رســوله الكريم )صلــى الله عليه وآله 

وسلم( من خال تناول حبات التمر واللبن عند افطارهم.
يعيش المســلمون أجواء العيد في كل يوم من أيام شهر رمضان 
بسماع صوت اذان المغرب يشعر المسلم بهذه اللحظة الروحية 
المميزة انه أدى احدى فرائض الله الواجبة عليه بكل يسر وفرح 

ويستعد لليوم التالي وهو يملؤه الفرح والتشويق.
ففي الشــهر الفضيل المبارك تختلف الطقوس عن باقي أشهر 
الســنة ففيه ترتفع االيــدي موحدة الى الباري عــز وجل داعية 
بالمغفــرة والرحمة وترجــع القلوب صاغرة الى الله مســتغفرة 
حيث تكــون النفوس مطهــرة بالصيام والقيــام والتضرع الى 
الله ســبحانه وتعالــى، وله نكهته الخاصة فــي كل بقعة من 
بقــاع العالم وبالــذات العالم العربي واإلســامي الذي يمارس 
فيها الناس طقوســهم الخاصة وتقاليدهــم التي توارثوها عن 
أجدادهــم كل حســب أجوائه التي هي نتــاج ثقافات وخزين 
معرفــي متنوع وتقاليد متوارثة عبر الزمــن وكل بلد يعتز بتلك 

الطقوس ويطبقها في اتم شكل.

عادات وقيم
في هــذا الشــهر الفضيل حيث يتمســك العراقيــون بعادات 

وقيــم أصيلة مســتوحاة من اإلســام تتمثل بكثــرة الزيارات 
بين العائــات وزيادة صلــة األرحام وزيــارة المرضى وتقديم 
المساعدات للمحتاجين، فيما تشكل مسألة تبادل األطعمة بين 
العائات قبــل الفطور بوقت قصير نكهة خاصة لهذا الشــهر 

الفضيل.
لكن مع التطور الكبير الذي طرأ على المجتمع العراقي واكتســاح 
وســائل التواصل االجتماعي الســاحة العراقية بشــكل مفرط 
وملحوظ وبات اســتخدامها بشكل الفت حيث ان العراق بجميع 
الدراسات الميدانية واالجتماعية يأخذ األرقام المتأخرة فقط في 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي اخذ المواقع المتقدمة.
وكان لشــهر رمضان حصة كبيرة من تلك التغيرات التي طرأت 
على المجتمع العراقي بتأثير وسائل التواصل االجتماعي حيث 
غيــرت نكهة رمضان ولذة طقوســه في العراق بســبب التعلق 
المفرط من قبل الناس بهذه الوســائل التي باتت الشيء األول 

في حياتهم.

اختصار التبريكات
كما ذكرنا انفا ان بدخول شــهر رمضان الكريم يتســابق الناس 
لمصافحة بعضهم وتبادل القبل متباركين بهذا الشهر الفضيل 
ومن كان له اخ او صديق او احد اقاربه على خاف معه يستغل 
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حلول الشهر الفضيل كي يحل النزاع فيما بينهم.
بينمــا اليوم بات الوضــع مختلف تماما عن الماضي بمســج او 
صــورة او حتى فيديو مصور يحل االمر بدال من التعب والذهاب 
الى األقــارب والتصافح وكل هــذه االمور التــي غابت بوجود 

وسائل التواصل االجتماعي.
وبعضهم يختصر كل هذا بنشر بوست على الفيس بوك يعايد 
جميــع اصدقائه على الصفحة بدون ان يخصص أحدا او يعتذر 
من الثاني وبذلك وفر على نفسه مشقة ذلك بالمقابل قد الغي 

بقصد او بدون قصد اهم العادات.

السفرة الرمضانية
امــا وقــت اإلفطــار فيكــون التنافس فــي مواقــع التواصل 
االجتماعــي حول الســفرة الرمضانية المملوءة بأجود واشــهى 
االطبــاق الرمضانية بشــكل كبيــر وملحوظ حيــث تكون صور 
المواقــع او الكروبات عبارة عن ســفر رمضانيــة مملوءة بأفخر 
االطباق العراقية حتى بتنا نتخيل ان النســاء يطبخن لكي تنشر 

الطعام في الفيس بوك ال ألجل االكل.

فقدان روح الشهر
نرجع قليــا الى الزمن الماضي والذي كانــت العوائل العراقية 

تســتغل الوقــت القصير قبل اإلفطــار في تبــادل الطعام من 
ســفرهم مع جيرانهــم واصدقائهم واقاربهم احــدى العادات 
الرمضانيــة المتوارثــة والتــي تغيرت أيضا مع وجود وســائل 
التواصــل االجتماعي وصــارت فــي الوقت الحاضر تتســارع 
العوائل لنشر صور السفر الرمضانية وتتنافس على جمالية تلك 

السفرة ومدى فخامة الطعام المعروض عليها.
انها طريقة تفتقد الى اإلنســانية وروح التفكير او اإلحســاس 
بالغير حيث تنشــر تلك الســفر الجميلة مع عــدم مراعاة ظروف 
االخرين وحالتهــم االجتماعية هنالك عوائــل ليس لديهم ما 
يفطرون به وينتظرون من يطرق الباب ويتصدق عليهم بالطعام 
او تكون ســفرتهم ال تســد الرمق بينما يرون صور تلك الســفر 
العامرة منتشــرة على مواقــع التواصل االجتماعــي اين الروح 

االيمانية التي يجب ان نتحلى بها في هذا الشهر الفضيل؟.

صدقات رمضان
اما الصدقات والتبرعات والتي تكثر بهذا الشــهر الفضيل رغم 
ان البعض يتعجب من كثرة المشاريع الخيرية وازدياد التبرعات 
ودفع الصدقات واالعمال الخيرية عن بقية اشهر السنة لكن هي 
باألساس خطوة جميلة وجبارة وان التزم بها الناس لشهر واحد 
في الســنة فهذا مــن األمور الجيدة وربما تشــجع على ان تمتد 

لطول أيام السنة.
لكن ان تعطــي صدقة لفقير وتتصور معــه لكي تخبر االخرين 
أنك ســاعدته هذا من الكبائر فأين الثــواب من ذلك ولم تفكر 

في شعور ذلك المحتاج وهو يرى صورته وانت تتصدق عليه.

مسخ والغاء
لكن ماذكرنــاه انفا بات منتشــرا كثيرا فــي المجتمع العراقي 
بالذات بيــن فئة الشــباب الذين هم جيل المســتقبل وباتت 
صور شــهر رمضان الجميلة تمســخ وتلغى وتطــرأ مكانها تلك 
الممارســات الخاطئــة الى المجتمــع لذا وجب علــى الجميع ان 
يستخدم وســائل التواصل االجتماعي بالصورة اإليجابية التي 

ال تلغي القيم والعادات االجتماعية الجميلة.

مع التطور الكبير الذي طرأ على مع التطور الكبير الذي طرأ على 
المجتمع العراقي واكتساح وسائل المجتمع العراقي واكتساح وسائل 
التواصل االجتماعي الساحة العراقية بشكل التواصل االجتماعي الساحة العراقية بشكل 

مفرط وملحوظ وبات استخدامها بشكل الفت مفرط وملحوظ وبات استخدامها بشكل الفت 
حيث ان العراق بجميع الدراسات الميدانية حيث ان العراق بجميع الدراسات الميدانية 

واالجتماعية يأخذ األرقام المتأخرة فقط في واالجتماعية يأخذ األرقام المتأخرة فقط في 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي اخذ استخدام وسائل التواصل االجتماعي اخذ 

المواقع المتقدمةالمواقع المتقدمة
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في كل عام في كل عام 
وحينما يهل وحينما يهل 

علينا شهر الخري علينا شهر الخري 
والربكة ...تضيء والربكة ...تضيء 
صحن ابي األحرار صحن ابي األحرار 

المحافل القرآنية المحافل القرآنية 
التي تقيمها التي تقيمها 

العتبة الحسينية العتبة الحسينية 
المقدسة..المقدسة..

للصائمني من للصائمني من 
الرجال والنساء الرجال والنساء 

كل على حدة كل على حدة 
لختمة مباركة لختمة مباركة 
تسر النفوس تسر النفوس 
وتزكي الروح وتزكي الروح 
بعطر سورها بعطر سورها 

وآياتها...وآياتها...
هنيئا لمن حضر هنيئا لمن حضر 
قدسها البهي.قدسها البهي.

�للقوارير�للقوارير

تألق تألق 
العدسةالعدسة

محافل النور 
تصوير - خضري فضالةتصوير - خضري فضالة
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 مشكلة واحدة  مشكلة واحدة 
وحلول متعددةوحلول متعددة

االفضل بالشخص 
الذي يواجه 
مشكلة  أيا يكون 
نوعها ان يفكر 
ويفكر ويفكر 
مع ضرورة عمل 
موازنة بين القلب 
والعقل  حتى 
يكون قادرا على 
التوصل الى اكثر 
من حل يتفق مع 
معاييره ومبادئه 
وليس حال واحدا 
فقط قد يفشل 
عند تطبيقه. 
فالحلول الكثيرة 
تتيح لألشخاص 
الكثير من الخيارات 
والبدائل وقد ال 
نحصل على هذه  
الحلول بالتفكير 
الهادئ فقط

على مدى شــهر كامل كنت مــع أكثر من 100 موظف فــي دورة تدريب 
القيادات الوســطى التي تنظمها باســتمرار وزارة الثقافة العداد القيادات 

االدارية التي ستتسلم مناصب مهمة  في الوزارة.
ما يهم فــي الموضوع هو الكــم الهائل من المعلومات التــي اغترفناها 
من نهل اســتاذة أكفاء جندوا أنفسهم لتأهيل هذه الماكات على كافة 
مفاصل الحيــاة دون االكتفاء باألمور االداريــة المملة بل تعدى ذلك الى 
المشــاكل التي قد تواجهنــا في الحياة والتعامل معهــا بخبرة من أفنى 

سنوات شبابه ومشيبه في وظيفة حكومية مرموقة. 
أكثــر ما اســتوقفنا هي كيفية التعامل مع المشــاكل االدارية والنفســية  
بصورة عامة  والمشــاكل االجتماعية بصــورة خاصة. فبين ليلة وضحاها 
قد نجد أنفســنا في مواجهة جادة مع مشــكلة طارئة منها على ســبيل 

المثال مشاكل المراهقين. 
فدراســة حياة االبــن المراهق وما تظهــر عليه من عامات خمول وكســل 
وشرود وحتى التصرفات الشــاذة غير المنطقية جديرة بالدراسة اوال وال بد 
من اكتشاف االسباب الكامنة وراء هذه التصرفات الطارئة على سلوكيات 
الشاب التي قد يكون وراءها صديق سوء او تأثر بشخصيات معينة او حالة 
حب يمر بها ومن االجدر بالوالدين التعرف عن كثب على هذه االسباب دون 
انفعال او ايه مشــاعر سلبية قد تنســف وتفجر مشاكل اخرى هم في غنى 
عنها مســتعينا بالمعلومات والمعارف التي سبق له ان تعلمها والمهارات 

التي اكتسبها في حل المشكلة والسيطرة على الموقف بشكل جاد. 
واالفضل بالشــخص الذي يواجه مشــكلة  أيا يكون نوعها ان يفكر ويفكر 
ويفكــر مع ضرورة عمــل موازنة بين القلب والعقل  كــي يكون قادرا على 
التوصــل الى اكثر من حــل يتفق مع معاييره ومبادئــه وليس حا واحدا 
فقط قد يفشــل عند تطبيقه. فالحلول الكثيرة تتيح لأشخاص الكثير من 
الخيــارات والبدائل وقد ال نحصل على هذه  الحلول بالتفكير الهادئ فقط 
بل قد نســتعين بخبرات االهل واالصدقاء في التعامل مع هكذا مشكلة 
علــى ان يكــون التواصل معهم مباشــرا وجها لوجه بعيدا عن دردشــات 
الهاتف او حتى التفتيش في غوغل ووسائل التواصل االجتماعي االخرى 
عن حاالت مشــابهة فالمشكلة الصغيرة التي نمر بها قد تتحول الى أزمة 

كبيرة ان لم نبادر الى السيطرة عليها في وقت مبكر. 
عندما تواجهنا المشاكل يجب ان نضع نصب اعيننا مقولة ان كل مشكلة 
لها الف حل مع هذا ان اختيار الحلول يجب ان ال يكون بطريقة عشــوائية 
بل بصورة منطقية واضحة مع الســرعة في اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه 

اما اذا زادت االمور سوءا فهذا يعني اننا لم نختر الحل المثالي.

ساجدة ناهي

�لو�قع من
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قضية 
للمناقشة

صباحصباح ساندراساندرا

اين تذهب؟، التخرج مع اصدقائك؟، الت�كلم فالنة، حاول ان التمزح مع بنت خالك، عديدة هي تلك اين تذهب؟، التخرج مع اصدقائك؟، الت�كلم فالنة، حاول ان التمزح مع بنت خالك، عديدة هي تلك 
االحاديث التي تاخذِك الى حيث التريدين، فشرارة واحدة قادرة على تحطيم اسرتِك، وعناد يؤدي االحاديث التي تاخذِك الى حيث التريدين، فشرارة واحدة قادرة على تحطيم اسرتِك، وعناد يؤدي 

الى الخصام والطالق، اال ان الغرية المفرطة من قبل الزوجة كانت وما تزال هي االولى لهذه الى الخصام والطالق، اال ان الغرية المفرطة من قبل الزوجة كانت وما تزال هي االولى لهذه 
 المشاكل، وها نحن ندخل في تفاصيلها لعلنا نرتجمها عسى ان نعالج جزءا منها من خالل  المشاكل، وها نحن ندخل في تفاصيلها لعلنا نرتجمها عسى ان نعالج جزءا منها من خالل 

رؤية مسبباتها.رؤية مسبباتها.

غيرة القوارير..
عندما تهدم األسر بالمشاعر

ــي  ــة والعراق ــي عام ــا العرب ــأن مجتمعن ــرف ب ــع يع اذ ان الجمي
الرجــل  المجتمعــات،  باقــي  عــن  جذريــًا  يختلــف  خاصــة 
ــاح  ــا ص ــون هدفه ــي يك ــه الت ــه كلمت ــزل، ل ــو رب المن ــا ه هن
ان  اال  بهــم،  واالعتنــاء  ســعادتهم  واســتقرارها،  عائلتــه 
الغيــرة تاتــي لتحــرق كل ذلــك، وبالرغــم ان للرجــال حصــة 
ــراة  ــرة الم ــى فــوران غي ــدا ال ــن تصــل اب ــرة اال انهــا ل  مــن الغي

العراقية.

ثقة
ــك  ــن، فتل ــد معي ــت بتهدي ــا احس ــرأة كلم ــاعر الم ــك مش وترتب
تحــاول المــزاح مــع زوجهــا بطريقــة غيــر مقبولــة، واخــرى 
تحدثــه علــى الهاتــف مــرارا وتكــرارا، وهــذا ماشــعرت بــه انســام 
ــا اقتــرب مــن احداهــن،  ــي )34 عامــا( مــع زوجهــا كلم العكيل
تقــول انســام "ال اعلــم مــا الــذي يحــدث لــي، فمنــذ ان تزوجنــا 
وقلبــي مشــتعل بالغيــرة، ال اريــد منــه ان يكلــم اي امــراة مهمــا 
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ــر  ــا نحض ــل، فعندم ــاذا افع ــرف م ــم اع ــث، ل ــوع الحدي كان ن
ــاء  ــت النس ــريعا اذا كان ــا س ــرج منه ــى ان نخ ــبات، اتمن المناس
ــن  ــه م ــل واخرجت ــم اتحم ــام ل ــد االي ــي اح ــاك، ف ــد هن تتواج
ــه  ــا انتب ــي، حينه ــعور بداخل ــذا الش ــي ه ــكان النه ــك الم ذل
ــؤدي  ــرف لي ــذا التص ــن ه ــي م ــل زوج ــي، وخج ــع لتصرف الجمي
بعــد ذلــك الــى خصــام طويــل كاد ان يهــدد زواج دام اكثــر مــن 

ــًا. ــر عام 15 عش
ــا ال ارادي،  ــل، فتصرفه ــب ان تفع ــاذا يج ــع م ــم ت ــدي ل الخال
االمــر  يتعلــق  عندمــا  بتصرفاتهــا  التحكــم   والتســتطيع 
بحبهــا لزوجهــا والحفــاظ عليــه، تكمــل انســام حكايتهــا 
ــح  ــم الصل ــكلة، وت ــوي المش ــتطعت ان احت ــد اس ــول: "لق وتق
ــي  ــي داخل ــرة ف ــى الغي ــي تتاش ــي لك ــم محاوالت ــا، ورغ  حينه

زوجــي  االمنيــة  هــذه  لــي  حقــق  مــا  ان  اال  اســتطع،   لــم 
وهــو يقــول لــي عندمــا اعادنــي الــى المنــزل "حاولــي ان تثقــي 

بــي؟.

تمثيلية
ــرة،  ــعر بالغي ــرأة تش ــة ام ــن مخيل ــاطًا م ــر نش ــيء أكث ــل ال ش قي
وهــذا مــا اكدتــه الفتــاة رفــل عبــد الرحمــن )24 عامــًا(، فهــي 
متزوجــة منــذ ســبع ســنوات، وعمرهــا الصغيــر يجعلهــا ان تســرح 
بخيالهــا الخصــب لتخلــق افامــا ومسلســات عندمــا يتعلــق االمر 
ــك  ــذي يشــغل فكرهــا طــول الوقــت، لذل بزوجهــا، انــه االمــر ال
تراهــا تســرح عندمــا تريــد ان تكتشــف مــكان زوجهــا الــذي يخــرج 
مــن المنــزل كل يــوم، عبــد الرحمــن تحدثــت للقواريــر عــن مايــدور 
ــا  ــول: "انه ــي تق ــم وه ــرة وتبتس ــعورها بالغي ــد ش ــا عن بذهنه
متعتــي الوحيــدة مــا ان اراه يغــادر البيــت، هكــذا اســتطيع ان 
اجــاري غيرتــي المفرطــة، وان ال افتعــل المشــاكل كلمــا 
ــات،  ــن المسلس ــد م ــطر العدي ــك اس ــرج، لذل خ
الفتيــات  بــان  ياخذنــي خيالــي  فمــرة 
تــدور مــن حولــه باحــد االماكــن، ومــرة 
اخــرى اراه يجلــس مــع احداهــن 
فــي مطعــم مــا، احــدى المــرات 
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كان خيالــي باشــد نشــاطه"، وقبــل ان تقــول لنــا ماهــو اوصتنــا 
ــو  ــه وه ــد تخيلت ــت: "لق ــت وقال ــا تخيل ــى م ــك عل ــان النضح ب
يجلــس فــي احــدى الطائــرات مــع احداهــن ليســافروا الــى احــدى 
الجــزر االوربيــة ليعيشــوا هنــاك ســوية، فكانــت هــذه اخــر مــرة 

اجعلــه يبيــت خــارج المنــزل!.

مسنة ولكن !
ــر مــن  ــل الكثي ــرك، ب ــدة فــي هــذا المعت ــم تكــن رفــل الوحي ول
الفتيــات الائــي يتزوجــن يحملــن هــذا الكــم مــن الغيــرة، 
بعضهــن يطلقــن هــذا الشــعور عبــر المشــاكل، واخريــات بالعناد، 
البعــض االخــر يحــاول ان يكــون هادئــًا لتاكيــد شــكوكهن، 

ــيه. ــعور وتاش ــذا الش ــة ه ــى نهاي ــن ال ــات يصمت واخري
الباحثــة االجتماعيــة رُبــا خالــد تقــول ان "الغيــرة لهــا مســبباتها 
فهــي ال تأتــي مــن العــدم، فتــارة ســببها عــدم الشــعور باالمــان 
فــي العاقــات الزوجيــة، او انعــدام االســتقرار واالتــزان بيــن 
الزوجيــن، اال ان هنــاك اســبابا اخــرى واضحــة المعالــم واولــه هــي 
الخيانــة، فــاذا حدثــت لمــرة واحــدى فاقــرأ علــى الثقــة الســام، 
حينهــا تســيطر الغيــرة تمامــا علــى المــراة، امــا االســباب االخــرى 
ــة اهتمامــه لشــريكته،  ــر الشــريك وقل فعــادة مــا تكــون بتقصي

فــا إفــراط وال تفريــط.
ــدى  ــي اح ــام حدثتن ــن االي ــوم م ــي ي ــا "ف ــد حديثه ــل خال تكم
لــآلن  انهــا  اال  كبــر ســنها  ورغــم  بانهــا  المســنات  النســاء 
تشــعر بالغيــرة علــى زوجهــا مــن اي امــراة تقتــرب منــه، وهــذا 
ماجعلنــي اتاكــد بــان عــاج الغيــرة هــو ان تتصالــح المــراة مــع 
نفســها، وايمانهــا بســبحانه وتعالــى يجعلهــا واثقــة مــن انهــا 
مــع الحــق مــن خــال االعتنــاء بنفســها ومعرفــة مواطــن القــوة 
ومــا يميزهــا عــن باقــي النســاء وتعزيــز 
الثقــة بينهــا وبيــن شــريكها 
لينتهــي الشــك والغيــرة 
المحبــة  وتســود 

ــة. والثق

الغيرة لها مسبباتها فهي ال تأتي 
من العدم، فتارة سببها عدم الشعور 

باالمان في العالقات الزوجية، او انعدام 
االستقرار واالتزان بين الزوجين، اال 

ان هناك اسباب اخرى واضحة 
المعالم واولهن هي 

الخيانة



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3031

كيف

30
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تنبيهات
رقمية

تكون ملفاتك اإللكترونية 
الشخصية مكشوفة لآلخرين

-لم يعد ســرًا: متى ذهبت وأين جلست وعن ماذا بحثت وما آخر ما 
تصفحت؟.

-متابعة ملفاتك الشــخصية عــن بعد تكون ممكنــة من دون أية 
برمجة أو "تهكير.

-منح موبايلك الشــخصي اآلخرين لثــوان قد يكلفك تمكينهم من 
السيطرة على نشاطاتك المحذوفة.

-ماذا يعني تنزيل تطبيقاتك الرقمية باســتخدام ايميل األصدقاء 
والمقربين.

هــل تعلم: انه يمكــن ان يجري رصد نشــاطاتك اإللكترونية، في 
حســاباتك عبر فيســبوك وتيك توك ويوتيوب وانستغرام وتويتر 
وتليغرام وبقية أخواتهن.. وحتى تحركاتك اليومية، خطوة بخطوة، 
متى ذهبت وأين جلســت عبر "GPS" الخاص بك، وابحارك اليومي 
في محــركات البحــث، وان "خدمة" بســيطة لم تلفــت انتباهك 
حتــى لحظة القراءة هــذه، يمكن الوصول عــن طريقها إلى جميع 
تلك الحســابات، على الرغم مــن تأمينك إياها برمــوز مرور قوية، 
ومصادقات ثنائية وثاثية وأرقام هواتف ساندة وأجهزة موثوقة.. 

وقناعتك بانك أتممت كل شروط األمان..؟.

الخدمة الخبيثة!
الكثيــر من المســتخدمين ممن يقصدون شــراء الهواتــف واأللواح 
الذكيــة الجديدة، يطلبون مــن أصحاب متاجر بيــع تلك االجهزة 
تنزيل مجموعة من التطبيقات الرئيســة، وهذه الحال تنطبق تمامًا، 
مــع "فرمتة" تلــك األجهزة، على أمــل قيامهم فيمــا بعد بإعادة 
فتح حســاباتهم بكلمات مرور يحددونها هم بأنفسهم، وتجدهم 
يعتقــدون ان وضعهم لتلك الكلمات هي النهاية الموفقة لحماية 

نشاطاتهم اإللكترونية
كما يمكن ان تكون تلك "الخدمة" قائمة مع تســلمهم لجهاز مفّعل 

بجميع التطبيقات على ســبيل اإلهداء أو اإلعارة المؤقتة، أو انهم 
يطلبون من اصدقاء لهم بإنزال إحدى تلك التطبيقات عبر حســاب 
إلكتروني جامع يعود ألولئك "االصدقاء"، اثر نســيان المســتخدم 
المســتفيد لبريــده اإللكتروني المختص به، أو لكلمــة مروره، أو ان 
عائلة كاملة تربط جميع حســاباتها على حســاب إلكتروني جامع 
واحــد، وهنا يكون مفتاح الوصول إلى تلــك البيانات موجودًا عند 

صاحب هذا الحساب "السحري"، وعبر خدمة رقمية خبيثة

كشف الحساب !
 )google( وبريدك اإللكتروني عبر )gmail( حســابك الجامع في
والذي تطلبه منك التطبيقات الرقمية شرطًا إلفادتك من خدماتها 
اليــوم، صــار بمنزلــة "كشــف الحســاب" يوّثق جميع نشــاطاتك 
االلكترونيــة ويقدمها لآلخرين هدية بالمجان، ما لم تكن مســيطرًا 
علــى بريــدك بالكامل، وان تعمــل على تأمينــه بطرائق التحقق 
المعروفة، والتي تمكنك من اســترداده فــي حيال تم اختراقه، مع 
التأكيــد على قيامك بتحديــد جميع تطبيقاتــك الفعالة وربطها 
في هذا الحســاب المختص بك انت، وإال فان نشــاطاتك ستكون 
"مكشــوفة"، حتى مع تلك التي كنت قد قمت بحذفها عبر أساليب 
متعددة، من مكتبات وســجات تلك التطبيقــات، فور فراغك من 
أي نشــاط إلكتروني، إذ يمكــن ان تكون لهذا المحذوف عودة أخرى 

للعيان.
لو سألنا الســؤال التالي: كم منا يستعمل البريد اإللكتروني بشكل 
مســتمر، خارج حدود التواصل الرســمي، وكم منــا تتملكه القناعة 
بــان تطبيقاته الرقمية التي يتعامل معها مرتبطة ببريد إلكتروني 
يختــص به فقط، وكم منا يتذكر كلمة المرور العائدة لهذا "البريد"، 
ويمكنه الســيطرة بالكامل علــى إعداداته، مــن دون ان يتمكن أي 
 )gmail( شــخص آخر من مطالعتها؟، نعم، البريد اإللكتروني عبر

؟
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صار أشــبه بالثغرة، يمكن لآلخرين من خالها مطالعة نشــاطاتك 
اإللكترونيــة، وحتى وان قمت بحذفها بشــكل دوري من ســجات 
األرشــفة ومكتبات التنزيل التابعة للتطبيقات نفسها، فان هناك 
نســخة من النشاط سترسل مباشرة إلى سجل النشاطات في البريد 
اإللكتروني، أي ان استخدام أي تطبيق يعود لبريد إلكتروني ال يعود 
للمســتخدم نفســه، أو انه يستخدم بالمشــاركة مع أطراف آخرين، 

يمكنه من مطالعته عن بعد، وهو في مكانه، ومن دون درايتك.
البريد اإللكتروني في حســابك الجامع صار "عنــق الزجاجة" التي 
ال يوليها أغلب المســتخدمين العناية المطلوبة، وينزلوه في مرتبة 
متأخــرة من اهتماماتهم، يمكن ان يكون "وعاء المرور المجاني" إلى 
نشــاطاتك الرقمية مــن قبل الغير، كما ان وقــوع جهازك المحمول 
او اللــوح الذكي بيد مســتخدم آخــر يمكنه كذلــك مطالعة جميع 
نشاطاتك الســابقة، وحتى المحذوفة منها كما اسلفنا، عن طريق 
بوابــة الدخول نفســها، بمجــرد ان يدخل إلى محــرك البحث في  
)google( لــك من جوالك أنــت، بمجرد الولوج الى خدمة النســخ 
االحتياطــي، التي وفرها )google( نفســه وأنت ال تعلم.. وتوقع 

حجم المصيبة.

خريطة الحل!
ما خريطة الحل، وهل من وصفة رقمية؟.. نضع امام المستخدمين 
خريطة طريق مواجهة تلك المشــكلة، بان تعمل على إعادة ضبط 

تطبيقاتك بالكامل بحساب جامع جديد يختص بك وحدك على
)google( وان تعمل على تأمين هذا الحساب، بأكثر من رقم هاتف 
يعود إليك وحدك، وبريد إلكتروني ثاٍن، يمكنك بوساطته استرداد 
حسابك فيما لو تم اختراقه، او انك فقدت جهازك المحمول، وتريد 
إعادة الســيطرة على تطبيقاتــك، فضًا عن تأمينــه بجهاز رقمي 
موثوق به، إلى جانبك قيامك بحذف نشــاطاتك بشكل يومي من 
هذا الحســاب، الذي قد تســتخدم عليه أكثر من جهاز أو حاســوب، 

تعود كلها إليك، لكن بحساب واحد.
ac- )وتبدأ الخطوة األولــى بمراجعة "إدارة حســابك الجامع" على 
counts.google.com(، وإذا لم تتمكن من االستدالل إليه، فانك

 تقصــد محرك البحــث فــي )google( وتبدأ بعمليــة البحث عن 
"نشاطي"، في عبارة )my activity(،  والدخول الى الرابط االول في 
  ،)gmail(نتائج البحث، الذي ســيطلب منك بريدك اإللكتروني في
ورمز مروره، وســتجد ان جميع نشاطات السابقة موثقة منذ بداياته 
عبــر روابط فرعيــة، مثبتة فيها مواعيد زياراتك الســابقة، ولجميع 
التطبيقــات الفاعلة لديك،وهي الطريقة ذاتها التي ستســاعدك 
في مراقبة نشاط اطفالك في حال تم ربطهم بحساب يعود إليك، 
وتقوم بعدها على اختيار ايقونة "حذف النشــاط"، والذي ســيحدد 
أماك مجموعة خيارات، نحبذ ان تتوجه إلى خياري "جميع األوقات"، 
و"جميع المنتجات" ومن بعدها تعمل على حذف النشاط بالمجمل، 
وننصحــك بان تكون تلــك الخطوات يومية، حمايــة لك، ولجميع 

نشاطاتك !
*خبير التواصل الرقمي
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ما قصة مزار عبد الله الفارس 

ولماذا اطلق عليه لقب 
﴿﴿كسار المكاين﴾﴾

قبل ان اتوجه للمزار  خيل الي ان  ) الفارسي ( قد يمت بصلة قرابة 
للصحابي سلمان الفارســي اال انني حالما وصلت المكان تراءت لي 
الفتة كبيرة تعلو المزار  تعرف بالنسب الشريف لحضرة صاحب هذا 
المكان المقدس وهو الســيد عبد الله ابــو محمد المكنى عضد الدين 
الفارس المتوفي ســنة 621 هجرية الذي يرجع نسبه الشريف الى 
الحسن المثنا بن االمام الحسن المجتبا بن االمام علي بن ابي طالب 
عليهم الســام،  فعرفت حينئذ ان كلمة الفارسي تدرجت من كلمة 

الفارس حيث كان صاحب المزار بطا شجاعا.
كما ذكــرت الفتة اكبر وضعــت بإتقان  داخل الصحــن المتواضع 
للمرقد الشــريف صفاته التي ورد فيها : ان الســيد  عبد الله  سكن 
الحلة ولــه اراض واماك هناك وكان عريض الجاه نافذ االمر عظيم 
الشــأن وكان من أعيــان وأجال كبار اهل زمانه الــى ان مات وقبره 

بجانب مقام االمام جعفر الصادق عليه السام على طريق يزار.

خدمة متوارثة  
عائلة حمازي التي توارثت خدمة المزار ابا عن جد اســتغلت ضفاف 
شــط الحلــة المقابلة للمــزار واعــدت الحدائق وااللعاب الشــعبية 
البسيطة للزائرين ليكون متنفسا جميا ألهالي الحلة الذين يقصدون 
المكان بعد انحسار ماء الشط عن المزار في السنوات االخيرة بعد ان 

كانت المسافة بينهما ال تتعدى المتر الواحد فقط. 
كمــا حدثنا ياســين عباس وهو احــد افراد عائلة حمــازي  ان اباءه 
واعمامــه توارثوا خدمة هذا المزار ابا عن جــد منذ ان كان عبارة عن 
)ميوه( وهو  بســتان  الفاكهة الكبيــر وكان المقام عبارة عن صحن 
صغير تعلوه  قبة صغيرة وســقف من جذوع النخيل  وقامت عائلته 
بتجديده وتوسيعه بمساعدة وتبرعات اهل الخير وكانوا شهود عيان 
علــى كرامات عديدة ألصحاب الحوائج مــن المرضى وغيرهم الذين 

يقصدون المكان من كافة المحافظات.
وروى لنا ايضا الحادثة التي يتذكرها كبار الســن في هذه المنطقة 
عندما حاولت الســلطات  آنذاك هدم المرقد لكن محاوالتهم باءت  

بالفشــل حيث تنكسر كل ماكنه تحاول التقرب منه حتى تبرع احد 
القائمين بتكفل عملية الهدم ففشــل ايضــا وكان مصيره الجنون 
واالنتحار غرقا في شط الحلة المقابل ومنذ ذلك الوقت اصبح يطلق 

عليه اسم )كسار المكاين(.

مرفأ للعوائل
اغلب العوائــل الحلية تختار هذا المكان في شــهر رمضان المبارك 
لموقعه الجميل على شــط الحلة وحدائقه الواسعة  وهوائه العليل 
كونه يقع في مكان مفتوح قرب االراضي الزراعية بعيدا عن صخب 
المدينة  خاصة في فصل الصيف الحار وايام العطل والمناسبات. 

اضافــة الى حضورها في ليلة النصف من شــعبان الحياء شــعائر 
هذه المناســبة وتسيير الشــموع على الماء باســتخدام قطع الفلين 
حســب العادات والتقاليد التي درجــوا عليها اضافة الى اختيارهم 
هذا المكان دائما الجراء مراســيم عقد القــران ولبس خواتم )حلقة(  

الخطوبة.
كما يقع المزار على طريق الزائرين المتوجهين  الى كرباء المقدســة 
ألداء مراســيم زيارة االربعين  القادميــن من مناطق البصرة والعمارة 
والناصريــة و الرميثــه حيث تقــوم المواكب التابعــة للمزار بخدمة 

الزائرين على مدى عشرة ايام. 

موقع المزار المتميز المطل مباشرة على شط الحلة جعله قبلة للزائري�ن خصوصا في شهر موقع المزار المتميز المطل مباشرة على شط الحلة جعله قبلة للزائري�ن خصوصا في شهر 
رمضان المبارك وفي ليلة النصف من شعبان اضافة الى موقعه على طري�ق الزائري�ن رمضان المبارك وفي ليلة النصف من شعبان اضافة الى موقعه على طري�ق الزائري�ن 

القادمني من المحافظات الجنوبية في زيارة االربعني، يطلق عليه سكان مدينة الحلة اسم  القادمني من المحافظات الجنوبية في زيارة االربعني، يطلق عليه سكان مدينة الحلة اسم  
)الفارسي( كما سمعت من القائمني على خدمة هذا المزار لقبا اخر هو ) كسار المكاين(.)الفارسي( كما سمعت من القائمني على خدمة هذا المزار لقبا اخر هو ) كسار المكاين(.

اغلب العوائل الحلية تختار هذا اغلب العوائل الحلية تختار هذا 
المكان في شهر رمضان المبارك المكان في شهر رمضان المبارك 

لموقعه الجميل على شط الحلة وحدائقه لموقعه الجميل على شط الحلة وحدائقه 
الواسعة  وهوائه العليل كونه يقع في الواسعة  وهوائه العليل كونه يقع في 

مكان مفتوح قرب االراضي الزراعية بعيدا عن مكان مفتوح قرب االراضي الزراعية بعيدا عن 
صخب المدينة  خاصة في فصل الصيف الحار صخب المدينة  خاصة في فصل الصيف الحار 

وايام العطل والمناسباتوايام العطل والمناسبات
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فن اليوميات فن اليوميات 
الصحفيةالصحفية

34

نسج ﴿﴿البسط﴾﴾ 
على ايقاع دموع ساخنة

من خالل الخيوط الملونة في يدها السمراء من خالل الخيوط الملونة في يدها السمراء 

سعاد البياتي 
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وهي تجلس تحت السرير الكبير الذي صنعه خالي الهل البيت من 
جذوع النخل والسعف والطين ليرتفع بضعة امتار ويصبح مناما لنا 
في الصيف يدعى" المنامية" كنا نراه اجمل مكان لنا نحن الصغار 
حينما نجتمع فيه بعافية وخير وضحكات شفافة لنغفو على صوت 
الخالــة وهي تهدهد بصوت رفيع وعــذب كلمات النفهم معناها 
والنعير اهتماما لذلك، الننا نمرح ونتحاكى بكلمات الطفولة ونروي 

النكات والحزورات بعفوية وكل ذلك يشــعرنا بالمحبة والطمأنينة 
ليكون الليل عذبا ناعسا بعد ذلك . 

اشكال هندسية
اســتثمرت خالتــي الحنونة " المنامية"  فــي تثبيت اعواد وخيوط 
البســاط الذي تريد حياكته ليكــون الفيء تحتها افضل مكان لها 
ولعملها النســيجي  ، مازلت اتذكر براعتها في حياكتها  للبســط 
التي تنســجها بخيوط والوان جذابة وبأشــكال هندسية مدهشة 
يصعب على امهر المهندســين تصميمها ، رغم جهلها بالهندسة 
وباالشــكال والزوايــا ، اال انها تبدع في تركيب الصور النســيجية 
وتركيب االلــوان ودمجها لتعلن بعد اســابيع عن ســجادة ملونة 
تحمل اروع الزخارف واحاها ، كانت تمضي في نســجها ساعات 
قليلة من النهار وســاعة من الليل على ضوء الفانوس وبعض من 
ســكائر اللف مخبوء تبغها في كيس من القماش ، حينها ترافقها 
في ســاعات العمل هذه ترنيمتها الــودودة البيات حزينة ادركها 
حينما تتســاقط دموعها بغزارة على خديها ، وتتســارع لمسحها 
بفوطتها الســوداء التي طالما شــممت رائحتها عندما كنت اغفو 

عليها بحنين الينتهي الى االن !

دموع البساط 
الحنيــن يدعوني دائما الى ذاكرتي التي اختزنت فيها الســنوات 
ذكريــات االلم والســرورفي ذلــك الريف العــذب ، صفحات  من 
الحيــاة المبهجة التنتهــي الحكايات عنها.. وهنــا نعود الى اليد 
الســمراء التي تتراءى الخيوط الملونة فيها ، وفي االخرى تمســك 
بالمضرب الخشــبي المقوى بالقير ليبدو قويا ومتماسكا وهو الذي 
يضرب خيوط النسيج ويشدها بعضها الى بعض ويركب الزخارف 
ويرصها الى مثياتها ، ويوما بعد آخر تنكشف صورة البساط ونرى 
مهارة الخالة في رسم االشكال والطيور فقد اكملت نصف السجادة 
بألــوان براقة عدة ، وفي غضون اســبوعين انجزت بأكمل ماتكون 
البســط العربية الجميلة والثقيلة في وزنها وحبكتها فقد انتهت 
القصة وبدأت حكاية اخرى تنسج خيوطها من انين ودموع ساخنة 
لخياالت مثقلة بالهموم ،اال ان الفرح لم اره على وجهها بعد ذلك 
النها اعدت خيوطا اخرى للبدء بحكاية نســيج آخر ودموع جهزت 
من جديد لتتساقط على الوان وزخارف اخرى ومواويل حزينة اجلت 
الى اعداد البســاط التالي لكي تتربع كلماتــه الموجعة على اوتار 

الزمن.
الســؤال الذي يتبادر الى ذهني دائما من علم خالتي مهارة نســج 
الخيوط واختيار االلوان ورســم الصور واالشكال الهندسية بمنتهى 

الدقة والجمال ؟!.

لذكريات الطفولة عبق وصور ت�رتاءى حينما يعصف بك الحنني اليها لت�أخذك بانتقالة سريعة مملوءة 
باالشتياق الى كل ماكان ينبض بايقاعات الحياة البسيطة، هناك في قرية صغرية تغفو على نهر 

خريسان في مدينة ديالى الجميلة التي عشت فيها اجمل االوقات واحالها ، عندما كان كل شيء 
فيها رائعا وعفويا ونقيا ، السحر كله يرتكز في الوجوه الطبيعية الحالمة واالحاديث الشائقة وفي 
االدوات البسيطة المستخدمة في التعامل اليومي ، وكانت خالتي القروية الجميلة والطيبة تنسج 

"البسط"  وتحكي مع  الزمن بأروع النغمات وارقها

35
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هاجرهاجر االسدي االسدي حوار/  حوار/  

المرحلة الجامعية هي المرحلة الجامعية هي 
انتقاله نوعية في حياة كل انتقاله نوعية في حياة كل 
فرد منا، تطرأ تغريات كبرية فرد منا، تطرأ تغريات كبرية 

جدًا على الجنسني بشكل جدًا على الجنسني بشكل 
عام فمنهم من يرتقي عام فمنهم من يرتقي 

وي�رتفع درجات من الوعي وي�رتفع درجات من الوعي 
والتطور وُتفتُح له مجاالت والتطور وُتفتُح له مجاالت 

كثرية لممارسة هواياتِه كثرية لممارسة هواياتِه 
والعمل على تطوي�رها والعمل على تطوي�رها 

إضافة لتخصصه الدراسي إضافة لتخصصه الدراسي 
لكن بالمقابل هناك َمن لكن بالمقابل هناك َمن 

ينحدر إلى مستوى بعيد ينحدر إلى مستوى بعيد 
كل البعد عن األخالق فتصبح كل البعد عن األخالق فتصبح 
الجامعة مكانًا لعرض األزياء الجامعة مكانًا لعرض األزياء 

والعضالت والجيوب الممتلئة والعضالت والجيوب الممتلئة 
فحتمًا سنلتقي باأناس فقراء فحتمًا سنلتقي باأناس فقراء 

جدًا ال يملكون سوى المال جدًا ال يملكون سوى المال 
وآخري�ن أغنياء جدًا ال ينظرون وآخري�ن أغنياء جدًا ال ينظرون 
إلى المال على أنُهه غنى، إلى المال على أنُهه غنى، 

يمتلكون من المعرفة، يمتلكون من المعرفة، 
الثقافة، الرقي، الدين الثقافة، الرقي، الدين 

وغريها من الصفات التي وغريها من الصفات التي 
تجعل منهم أنموذج ُيحتذى تجعل منهم أنموذج ُيحتذى 

بْه، الزميل أو الزميلة الذي بْه، الزميل أو الزميلة الذي 
يرتك بصمُه في الذاكرة بعد يرتك بصمُه في الذاكرة بعد 

سنوات التخرج.سنوات التخرج.

ادبيات بحبر 
مؤنث

القراءة عالم جميل من المعرفة والرقي 
زهراء ابراهيم: 

أنموذج في قاعات الدراسة وصفحات الذاكرة 
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فمــن بين أغنيــاء العقول نأخــذ انموذًجا فريدًا، طاقة شــابة، 
مشــروع امرأة ناجحة زهراء إبراهيــم وكانت فرصة تحدثت بها 

للقوارير عن مشوارها الرائع حتى اللحظة الراهنة :

*َمن هي زهراء؟
زهــراء إبراهيم من كلية الهندســة/ قســم الطــب الحياتي في 

جامعة وارث األنبياء،
حافظــة للقرآن الكريم، قارئة أخذُت مــن الكتب مالم أكتِف به 
حتــى اآلن فحياة واحدة ال تكفي كما وأن كتابًا واحدًا حتمًا لن 
يكفــي، الفائزة الثالثة في تحدي القــراءة الذي أقامتُه جمعية 

المودة واالزدهار 

 *ماهــي خطوات االنطالقة األولــى لحفظ القرآن وكم كان 
عمرك حين بــدأت؟ وماهي الصعوبات التي شــعرِت بها 

في مسيرة حفظ القرآن؟
بدأُت بحفظ القرآن عند عمر الحادي عشــرة عامًا بتوفيق من الله 
بإشــراف والدي فكان هو الداعم األول لــي إضافًة لعائلتي، إن 
تشــجيع العائلة بالكلمات واألفعــال كان الدافع األول والمحفز 
األهم لهــذا اإلنجاز إضافة إلى نقطة مهمــة وهي حب العمل 
الذي نقوم به والحفاظ على االســتمرار فاالستمرار هو السر الذي 
يكمــن خلف كواليــس إي نجاح نقوم بــِه فكنت أحفظ صفحة 
واحدة كل يوم على مدار أكثر من ســنتين، إن صابة المرء تكمن 

في صبره لتكمل انجاز طويل المدى

 *زهراء ابراهيم قارئة نهمة ما هو دافعِك األول للقراءة؟
 حفظ القرآن الكريم كان أحد األســباب للخطو في طريق القراءة 
كما وإن حب المعرفة واالطاع الذي ينشأ مع االنسان منذ نعومة 
أظافره وتوافر األســباب للتوسع في المعرفة وزيادة المعلومات 
اجتمعــت لصناعة خزين معرفــي ال بأس بــه ويمكنني القول 
بأن التعود على عادة إيجابية كالمطالعة في الصغر ســيختصر 
جهد كبير على اإلنسان في عاقاته االجتماعية اتخاذ القرارات 
وغيرهــا من األمــور المفصلية التي تتطلب معرفة مســبقة في 
حيــاة الفرد والقراءة عالم جميل جــدًا ال يرتوي منه القارئ مهما 

قــرأ فعندما تنهــي كتابًا ال تلبث حتى تمســك آخر لتبدأ معه 
عالمًا جديدًا مختلفًا. 

 *كونــِك مــن الفائــزات األوائــل في تحــدي القــراءة ماذا 
أضافت لِك هذه التجربة؟

إن تحــدي القــراءة تجربة جديــدة وفريدة أضافــت الكثير من 
المعلومــات والفائــدة، جعلتني أجرب كيف أناقش أشــخاص 
قرأوا نفس الكتب لكن باختاف اســلوبهم وطرح أفكار جديدة 
قــد أكون لم أنتبه لها أثنــاء قراءتي للكتاب، وأن يقدم كل منا 
أفكاره على شــكل ملخــص وعندما نتبادل قــراءة الملخصات 
ناحــظ االختافات في تركيز كل واحدة منا على فكرة محددة 
فــي الكتاب وأيضا جعلتنــي أجرب وأتعلم آليــة وطرق كتابة 

الملخصات

 *كيــف كان تقبلِك لفكرة قــراءة خمس كتب خالل خمس 
أسابيع؟ 

في الحقيقة لم أتقبل هــذه الفكرة في البداية فلم أكن أتوقع 
بأنها مهمة ســهلة ألن الفكرة ليســْت فقط قراءة خمس كتب 
في مدة قصيرة بل كتابة ملخصات عنها ومناقشتها مع القراء 
اآلخريــن وهنا تكمن الصعوبة، لكن نجحت والحمد لله شــعوري 
باجتياز هذا التحدي رائع بحق، فالنجاح في شيء لم تكن تتوقع 
النجاح فيه مذهل جدّا، وســيلة الكتشاف قدراتي من جديد كما 

وتعلم مهارة الكتابة ولو بشكل بسيط

 *ماهي نصيحتك في البدء بالخطوات األولى للقراءة؟
أرى بأن قراءة الكتب في المواضيع التي يفضلها الشــخص ثم 
تصبــح إدمان ال يمكنك التخلي عنه وهنــا تبدأ الخطوة الثانية 
التي تكون التنوع بحثًا عما ُيشــبع العقل ويغذيه فعنُه )ص(: 
"منهومان ال يشــبعان: طالب علم، وطالب دنيا". فالقراءة عملية 
غير قابلة للوصف إنما عمل البد من تجربته كونها عالم يستحق 
أن نضعُه ضمن أيامنا وخال ســاعتنا فهي مغامرة جديرة بأن 

نخوضها.

*أخيراً كونِك شخصية ناجحة وطاقة فعالة في المجتمع، 
انموذج ُيحتذى به بين الشابات الالتي من عمرك فما هي 

نصيحتك للسير على خطاك؟
أول الخطــوات التجربــة، فمن لــم يجرب لم يعرف نفســه وما 
يملك؟ ولم يكتشــف ذاتُه حتى اآلن، تكمــن القدرات الكامنة 
لإلنســان فيما لم يفعلــُه، كما أن كثير من التجــارب إن لم تعد 
علينا بالمنفعة المادية حتمًا ســتعود علينا بالمنفعة المعرفية 
مــن الخبرة والتجربة التي بدورها تفتُح أبوابًا كثيرة، عاوًة على 
ذلك كل نجــاح يحتاج إلى صبر وتحمل للقدرة على االســتمرار 

وصواًل إلى الهدف.

بدأتُ بحفظ القرآن عند عمر الحادي 
عشرة عامًا بتوفيق من اهلل بإشراف 

والدي فكان هو الداعم األول لي إضافًة 
لعائلتي، إن تشجيع العائلة بالكلمات واألفعال 
كان الدافع األول والمحفز األهم لهذا اإلنجاز 

إضافة إلى نقطة مهمة وهي حب العمل الذي 
نقوم به والحفاظ على االستمرار
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شعر
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ذكراَك تبقى إلى ما ال نهاياِت
وذكر غيرك يفنى بعد ساعاِت

ذكراك موالي آياٌت مخلَّدٌة
هي البطولُة قد صيغت بآياِت

ذكراك عّطرت الدنيا بأجمعها
فشّع من ذكرها نوُر الهداياِت

ما إن ُذكرَت ففيك العدل نذكره
يا قاضَي العدل في كّل الخالفاِت

قد جئَت في زمٍن لم يفهموك بِه
وكلُّ جيٍل يحيل الفهَم لآلتي

حارت عقول الورى في فهم حيدرٍة
إال النبّي وخالق السماواِت

ما أنجبت )أمُّ دفر(* مذ بدايتها
ذاتًا كذاتك في كلِّ الوالداِت

ما بين أصحابه آخى الرسول ،وما
رأى سواك أخًا يوَم المؤاخاِة

وال ألوم الذي غالى بحيدرٍة
لكنني لسُت من أهِل المغاالِة

ضاعت حقوُقك في عصربه ألفوا
أن يسجدوا فيه للعّزى والـاّلِت

لوالَك ما رفع اإلسالُم رايَتُه
خّفاقًة في الدنا من فوق راياِت

لوال حسامك كان الديُن مضيعًة
لكلِّ أهوَج من أهل الضالالِت

نهُج البالغِة من آياتِه سطعت
أنواُر هدي كأنواٍر بمشكاِة

نهج البالغة دستوٌر إلى ُأمٍم
من فيضه تستقي كلُّ الحكوماِت

يدعو إلى العدل ، واألخالق رائدُه
في كّل فصٍل وفي شّتى العباراِت

ما كان أسعد قومي لو به عملوا
لما خضعنا لقانون العقوباِت

موالَي آمل يوم الحشر تشفع لي
إن لم أنْل عطفكم  يا طوَل آهاتي

ضاعت حقوقي يا موالي في زمٍن
وكم شكوت ولم ُتسمع شكاياتي

وحاربتني الليالي ، فاّدرعُت لها
بحّبكم ، وهو درعي في الملماِت

أنت اإلمام الذي نرجو شفاعته
يوم الجزاء ألصحاب الشفاعاِت

مواقف لك في اإلسالم يذكرها
لك الرسول بعنوان المباهاِة

جّلت عن الحصر ، ال ُيحص لهاعدٌد
مثل الكواكب في ُأفق السماواِت

تحنو على البائس المسكي ، تسعفه
كأنه لك إبٌن من سالالِت

تدعو إلنقاذه من كّل معضلٍة
هذي وصاياك تدعو للمواساِة
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 تبقى إلى ما ال نهايات
َ
ذكراك

في ذكرى استشهاد االمام علي 
عليه الســالم..قصيدة لســماحة 

الشيخ محمد جواد السهالني
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ذوالفقارذوالفقار احملمداوي احملمداوي

استطالع

؟
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كانت وال زالت المراة هي الشريك الوحيد للرجل في كل شيء، في العائلة كانت وال زالت المراة هي الشريك الوحيد للرجل في كل شيء، في العائلة 
واالفكار واالعمال، اال انها قد تواجه بعض المعرقالت التي ال تواجه الرجل، واالفكار واالعمال، اال انها قد تواجه بعض المعرقالت التي ال تواجه الرجل، 

فهنا المساواة فسيطر عليها قابلية المرأة وامكاناتها في فعل ما يتاح فهنا المساواة فسيطر عليها قابلية المرأة وامكاناتها في فعل ما يتاح 
للرجل وما يباح له، اال ان عصر الت�كنولوجيا حد من هذه المعرقالت لتجد للرجل وما يباح له، اال ان عصر الت�كنولوجيا حد من هذه المعرقالت لتجد 

للمراة مخرجًا لت�كون كما تريدللمراة مخرجًا لت�كون كما تريد

بعد ان كانت تواجه صعوبة لمصدر رزقهابعد ان كانت تواجه صعوبة لمصدر رزقها

 هل اتاح االنترنت  هل اتاح االنترنت 
منافذ العمل للمراةمنافذ العمل للمراة
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ومنــذ دخــول الشــبكة العنكبوتية الــى البلد، صــارت هناك 
مخرجات لدى النســاء تجعلهن قادرت علــى تحقيق احامهن، 
منهن من اســتثمر هذه االداة لخلق مصدر رزق، واخريات جعلن 
من االنترنت وســيلة لتســهيل اعمالهن، ورغم ان البعض اخذ 
الجانب الســيئ من هذه المنظومــة، اال ان الوقت كفيل بجذب 

قواريرنا الى الطريق الصحيح الذي يخدمهن والمجتمع.

فجوة
وفي دراسات عالمية اكدت بان هناك فجوة كبيرة بين الجنسين 
 في مجال اســتخدام اإلنترنــت في أنحاء المنطقــة تصل إلى 
34 %، وتؤكــد ان اثنين من كل ثاثة اشــخاص يســتخدمون 
االنترنــت هم من الرجال، اال ان النســبة بتزايد الســتخدامات 

المراة لهذه الشبكة.
حــوراء الوائلــي )32 عاما( وهي ام وعاملة فــي احدى الدوائر 
الحكوميــة حدثنــا بهذا الخصــوص وتقول: "كنــت اعاني من 
صعوبة تنفيذ االعمال والموازنة بين حياتي الشخصية والعملية، 
اال ان الفترة االخيرة وجدت الحل لهذه المعضلة، فعند انتشــار 
جائحة كورونا تغيــرت توجهات الدوائر لتحقيق قواعد التباعد 
االجتماعي، واســتخدام انظمة االتمتة االلكترونية في االعمال، 
وهذا مــا اتاح لي الوقت لاعتنــاء بعائلتي، فاليــوم انا اعمل 
فــي المنزل لمدة ثاثــة ايام واكمل عملــي الوظيفي عن طريق 
االنترنت، وبهذا اعتني بعائلتي بنفس الوقت الذي اعمل فيه، 

لذلك ارى بان هذه المنظومة وفرت لنا طرائق تقوم بتسهيل 
اعمالنا وتنظيم حياتنا بكل مفاصلها.

مناضلة
الوائلي ليست الوحيدة التي ترى ان الشبكة 

العنكبوتية قــادرة على ان تكــون ذات فائدة 
كبيــرة للنســاء، فالســيدة ام ضياء )45 

عامًا( هي ايضا تشــاركها 

الراي، اذ انها استطاعت ان تؤسس لها عما يغنيها عن التوسل 
باقربائها طلبا للمعونة بعد وفاه زوجها، تقول ام ضياء: " لقد 
كنت في موقف اليحســد عليه، اذ ان ابا ضيــاء غادرني وترك 
برقبتــي اربعة اطفال، لذلك كان البد لي من التحرك كي اخلق 
عمــا يجعلني واطفالي نعيش حياة كريمــة بعيدة عن االذالل 
ومــد يدينا لطلب الغير، وقد رأيت فرصــة عندما تعلمت كيفية 
التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي، والنني طباخة ماهرة 
صــرت اصنع االطعمة واخزنهــا واعرضها عبــر موقع )الفيس 
بوك(، وبعد فترة وجيزة صار لدي زبائن من كل مكان في البلد، 

وازداد الطلب على المنتوج الذي اصنعه والحمد لله.

حافز
وكما خلقت ام ضياء الفرصة عبر هذا المنفذ، وحققت لنفســها 
وعائلتهــا مصدر الينضــب، كانت نورس العادلــي )23 عاما( 
هي االخرى تحاول ان تساعد والديها باجور دراستها الجامعية، 
فهي فنانة في مهنة الخياطة كما والدتها التي علمتها، تقول 
العادلي: "ان ماحفزني الجد مايســد بــه متطلباتي هو معاناة 

والــدي فــي توفير لنــا كلما نريــد، اذ ان مصاريف الدراســة 
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الجامعية ليســت قليلة، فمن تكاليف النقــل والملبس والماكل 
الى شــراء المراجع والقرطاسية التي تجعل الراس يشيب، لذلك 
قــررت ان اجمع معارفي مــن الفتيات عبر برنامج )الواتســب( 
واقوم عبره بالترويج للفســاتين التي اصنعها، وعبر صديقاتي 
واقربائي اكتسبت الزبائن بالتسويق الصحيح، لذلك ان ارى بان 
هذه النعمة وجدت لكي تجعل كل فتاة تريد العمل والتستطيع 
بســبب الحواجز، وانها منفذ لتطوير المهارات واكتساب مصادر 

رزق عديدة الحصر لها.

مساندة
ولم تكن المرأة هي الوحيدة في مشــاريع االنترنت العديدة، اذ 
ان الرجــال لهم الحصة الكبرى من اســتخدامات هذه المنظومة 
االلكترونية، اال ان هناك مايشــركهما باالعمال ســوية، فالمرأة 
منذ االمد تلك الشــريكة التي تســاند زوجها عند الحاجة، وهذا 
مــا فعلته خلود محمد )29 عامًا( عندما افتتح زوجها مشــروعًا 
وقام بتمويله والتســويق لــه عبر االنترنــت، تحدثنا محمد عن 
هذه التجربة وتقول للقوارير "لقد كان لزامًا علّي االشتراك بهذا 
المشــروع عندما رايت الحيرة تظهر علــى مامح زوجي في احد 
االيــام، وما ان قال لي بانه متحير بســبب عدم وجود شــخص 
يساعده في امور تسويق منتجاته اجبته بسرعة بانني موجودة، 
وســاقوم بهذه المهمة على اكمل وجه وهذا ما فعلته، والنني 
ربــة منزل فقط، خصصت وقتا لمشــاركة زوجي في اعماله من 
خال مراقبتي لطلبــات الزبائن عبر االنترنت، والحمد لله وفقنا 
انا وزوجي بهذا المشــروع باكمل وجه، وربحــت تجارتنا عندما 
تكاتفنا سوية، وهذا ما اســعدني وجعلني اتاكد بأن االنترنت 
هــو هدية للمرأة اذا ما اســتخدمته بالطرائــق الصحيحة والتي 
ترضي الله سبحانه وتعالى ليحقق لها ماتريد الجلها وعائلتها.

لم تكن المرأة هي الوحيدة في 
مشاريع االنترنت العديدة، اذ ان 

الرجال لهم الحصة الكبرى من استخدامات 
هذه المنظومة االلكترونية، اال ان هناك 

مايشركهما باالعمال سوية، فالمرأة منذ االمد 
تلك الشريكة التي تساند زوجها عند الحاج
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وو

ترجمة

فرز مالبسك
تقول  الكاتبة وخبيرة الغسيل شانون لوش انها تقسم غسيلها 
إلى خمس ســال  األبيــض واأللوان الثابتــة  واألحمر  والداكن  
والمابس التي تغســل باليدين  ويعــد الفرز بهذه الطريقة أمرا 
مهمــا لمنع أي صبغــات من النزف إلى بعضها أثناء الغســيل 
ويســاعد فــي تحديــد دورة ودرجــة حــرارة المــاء التي يجب 

استخدامها.

اختيار المنظفات
وفقا لـ لوش  ال يهم مســحوق الغسيل او المنظف السائل الذي 
تســتخدمه  ألن االختاف بينهما سطحي نسبيا وغالبا ما يعود 

إلى الرائحة وتقول انه يمكنك أيضا شراء أرخص منظف 

اختر مسحوقا او منظفا سائا اعتمادا على ما إذا كانت غسالتك 
عبارة عن فتحة علوية أو أمامية وتقول جماعة تشويس المدافعة 
عن حقوق المســتهلك  ان مســحوق التنظيف أفضل للفتحات 
العلويــة  بينما تعمل الســوائل بشــكل أفضل فــي الفتحات 
األماميــة  وإذا كنت مهتما فقد قامــوا أيضا باختبار وتصنيف 

أفضل منظفات الغسيل في السوق

 ما هي كمية المنظفات 
التي يجب أن تستخدمها؟

هناك طريقة أخرى للحفاظ على البيئة )والمال( وهي استخدام 
كميــة أقل من المنظفات في كل غســلة من خــال االختبار و 
كشــفت Choice أن معظم منظفات الغسيل تؤدي نفس األداء 

ساجدة ناهي  ترمجة /

على الرغم من حقيقة أنه يتعني على معظمنا غسل المالبس مرة واحدة على األقل في األسبوع  فان 
الطريقة الصحيحة لغسل المالبس يكتنفها الغموض أحيانا من الرموز المشفرة على ملصقات العناية 

إلى القائمة الطويلة  من مكونات  المنظفات  و يمكن أن يكون الغسيل أمرا محريا للغاية. هذا األسبوع 
يشارك الخرباء معلوماتهم حول الطريقة التي يجب أن نغسل بها مالبسنا.

44

لماذا تعد 
المنظفات 
الرخيصة جيدة

كيفية فك رموز العناية  
بالمالبس
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بنصف الجرعة الموصى بها.
وتوصي خبيرة التنظيف شــانون الش باستخدام كمية أقل من 
المنظفــات  مع إضافة بيكربونات الصــودا والخل األبيض إلى 

كل غسلة.
تقول لوش بســبب الهــوس المجتمعي بالنظافة وســوء فهم 
كيفية عمــل الصابــون  إن الجميع تقريبا يســتخدم الكثير من 
المنظفــات وتقول إن تقليل  الصابون أفضــل في الواقع ألنه 
ينظف بشكل أفضل ولن يترك مسحوقا أو بقايا المنظفات على 

مابسك ومناشفك.
لدى لوش أيضا صيغتها الخاصة لتحســين غســيلك فإذا كان 
لديك  غســالة بفتحة علوية  فإنها توصي باســتخدام ربع ما 
تقوله اإلرشادات الموجودة على منظف الغسيل وإذا كان لديك  
فتحة  أمامية  فاســتخدمي ُثمنا  ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين 
من  بيكربونات  الصودا إلى مسحوق الغسيل أو السائل  وضعي 
ملعقتيــن كبيرتين من الخل األبيض في فتحة منعم األقمشــة 
وهذه الصيغة تعني أن مابســك تصبح أكثــر نظافة  وتبقى 
أنظف لفترة أطول وتجف أسرع بمقدار الثلث  كما تقول نصيحة 
مهمة أخرى هي تخطي منعم األقمشة ألنه سوف يضر بمابسك  

إلنه في األساس زيتي.

درجة حرارة الماء
بشــكل عام ســيؤدي اســتخدام الماء الدافئ في غســيلك إلى 
تنظيف مابسك بشــكل أفضل لكنه يتطلب المزيد من الطاقة 
وتقــول   لوش كقاعــدة عامة  أن درجة حــرارة الماء عند حرارة 
الدم )حوالي 37 درجة مئوية( هي األفضل ألن معظم الدهون 
والبروتينات سوف تستحلب  عند درجة الحرارة هذه وعند دمجها 
مع اهتزاز الغســالة  ستخرج البقع بســهولة وذا كنت تستخدم 
الماء البارد  فإن بعض األشياء تخرج بشكل جيد وبعض األشياء 

ال تظهر.
أشياء أخرى يجب ماحظتها: احرصي على عدم غسل بقع الدم 
بالماء الساخن ألن البقعة ستثبت ويصعب إزالتها  و استخدمي 
نفس درجة حرارة الماء للغســيل والشــطف لمنــع المابس من 
االنكمــاش. تقول لوش : عندما تغســل األشــياء يدويا فإنها 
تســتخدم الحوض والشــامبو الرخيص بدال من منظف الغسيل 
أي  إنهــا تخفــف كمية صغيرة جدا  من الشــامبو  مجرد ملعقة 
صغيرة  في حوض من الماء الدافئ  للدم  اغمر المابس الرقيقة 
مثل الحرير افركها واشطفها بنفس درجة حرارة الماء و إذا كنت 
تســتخدم هذه التقنية لغســل خيوط الصوف  فتأكد من عدم 

وجود أي زيت أوكالبتوس في الشامبو  ألنه سيتلف األلياف.

عن صحيفة الغارديان 
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Despite the fact most of us have to 
do laundry at least once a week, 
the correct way to wash clothes 
sometimes feels shrouded in mys-
tery. From the cryptic symbols on 
care labels to the long list of ingre-
dients in detergents, doing laundry 
can be quite perplexing. This week, 
experts share their intel on how we 
should be washing our clothes.
Certain things are uniform across 
all these symbols: a cross means 
do not wash, dry or iron. Dots in-
side the symbol refer to heat: one 
dot is cool, two is warm, three is 
hot. For washing and drying, two 
lines beneath the symbol means 
use a delicate cycle. 

Sorting your clothes
Laundry guru and author Shan-
non Lush says she separates her 
laundry into five baskets: whites, 
colourfast, reds, darks and hand-
washing. Sorting like this is im-
portant to prevent any dyes from 
bleeding into one another during 
washing and helps determine what 
cycle and water temperature to 
use.

Choosing a detergent
According to Lush, “it doesn’t mat-
ter which washing powder or liquid 
detergent you use” because the dif-
ference between them is relatively 
superficial and often comes down 
to scent. She says you may as well 
buy “the cheapest detergent”.

Choose powder or liquid detergent 
depending on whether your ma-
chine is a top- or front-loader. The 
consumer advocacy group Choice 
says powder detergent is better for 
top-loaders, while liquids perform 
better in front-loaders. If you’re in-
terested, they have also tested and 
ranked the best laundry detergents 
on the market.

How much detergent should you 
use?
Another way to save the environ-
ment (and money) is to use less 
detergent in each wash. Through 
testing, Choice revealed most 
laundry detergents perform just 
as well at half the recommended 
dose.
Cleaning expert Shannon Lush 
recommends using less detergent, 
but adding bicarb soda and white 
vinegar to every wash. 
Because of a societal obsession 
with cleanliness, and misunder-
standing how soap works, Lush 
says almost everyone uses too 

much detergent. “Being sparing 
with soap is actually better be-
cause it cleans better,” she says 
– and it won’t leave powder or 
detergent residue behind on your 
clothes and towels.
Lush also has her own formula to 
improve your wash. If you have a 
top-loader, she recommends us-
ing a quarter of whatever the di-
rections on the laundry detergent 
say, and if you have a front-loader 
use one eighth. Then add two ta-
blespoons of bicarb soda to your 
washing powder or liquid and in 
the slot for fabric softener, put two 
tablespoons of white vinegar. “That 
formula means your clothes come 
out cleaner, they stay cleaner lon-
ger and they dry one third faster,” 
she says. Another hot tip is to skip 
the fabric softener because “it will 
damage your clothes, it is basically 
oil”.

Water temperature
Generally speaking, using warm 
water in your washing will clean 
your clothes better, but it does re-
quire more energy. Lush says as a 
rule of thumb, water temperature 
at blood heat (about 37C) “is best 
because most fats and proteins 
will emulsify” at this temperature 
and, when combined with a wash-
ing machine’s agitation, stains will 
come out easily. “If you use cold 
water, some things come out well 
and some things won’t,” she says.
Other things to note: be careful not 
to wash bloodstains in hot water 
because the stain will set and be-
come very hard to get out. Use the 
same water temperature for wash-
ing and rinsing to prevent garments 
from shrinking.
When washing things by hand, 
Lush says she uses the sink and 
cheap shampoo instead of laun-
dry detergent. She dilutes “a very 
small amount of shampoo, just a 
teaspoon, in a sink of blood-heat 
water”. Submerge delicate gar-
ments, like silk, “rub it out and rinse 
in the same temperature water”. If 
you’re using this technique to wash 
woollen knits, be sure there isn’t 
any eucalyptus oil in the shampoo, 
as it will damage the fibres.

Keeping your machines clean
To keep your washing machine and 
dryer functioning nicely, be sure to 
empty the filters on both after every 
wash. Clogged-up filters impede 
the machine’s ability to function 
and run the risk of damaging your 
clothes or even starting a fire.

why cheap detergent 
is fine and how to decode 
garment care symbols
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التوحد هو نوع من أنواع طيف التوحد وي�رتبط مصطلح "طيف التوحد" بمجموعة من االضطرابات التي 
تختلف في الشدة واألعراض، ومن هذه االضطرابات: متالزمة أسربجر )Asperger syndrome(، والتوحد، 

.)Childhood( disintegrative disorder واضطراب االنت�كاس الطفولي

حوارحوار

حوارنــا لهذا العــدد مع  اختصاصيــة التخاطب والنطــق )فاطمة 
الناصري( للتحدث عن ذلك .

هل تأخر النطق يمكن اعتبار الطفل مصابا بالتوحد، وهل 
هناك عالمات خاصة لمعرفة إصابة الطفل به؟

طبعًا ال توجد عدة أســباب لتأخر النطق منها الضعف الســمعي أو 
خلل في مناطق اللغة فــي الدماغ أو ضعف في األثراء اللغوي في 
البيئة المحيطة أو أسباب عضوية مثل مشاكل في اللسان واألسنان 
والشــفتين والحلــق من أهم ســمات التوحــد الحــركات التكرارية 
اضطراب في التواصل عدم التفاعل مع األم عند اللعب والمناغاة ال 

يوجد اتصال بصري

ما هي األسباب التي تؤدي الى التوحد وهل هناك إجراءات 
وقائية؟

حســب الدليل االحصائــي الخامس للجمعية األميركيــة للمعاقين 
)DSM5( غير معروف السبب الرئيســي للتوحد واألبحاث مستمرة 
لهــذه اللحظة من أهــم االجراءات الوقائية هــي التدخل المبكر أو 
مــا كان يعرف ســابقًا الوقاية والتدخل المبكر لــه أهمية وأثر بالغ 
في تكييف األســرة والتخفيف من األعبــاء المادية والمعنوية ويعد 
التدخل أولوية كبرى في كثير من دول العالم المتقدم حيث شــرعت 

وســنت هذه الــدول قوانين تنص على أهمية اكتشــاف مشــاكل 
األطفال وعاجها في وقت مبكر. واألبتعاد عن الموبايل وشاشــات 

التلفاز ألنها تزيد من شدة التوحد.

هل تختلف طرائق العالج من عمر الى آخر؟
تختلف حسب شدة االضطراب وحدته وكلما بدأنا بالتدخل من عمر 
ســنتين ونصف إلى ٣ ســنوات )الطفولة المبكرة( وحسب دارسات 
تطورية تحســن األطفال بنسبة  تسعين بالمائة عن األطفال الذين 

بدأوا بالتدريبات بسن أكبر.

هــل يمكــن معالجــة الطفل من قبــل عائلتــه أم تتطلب 
تدخل مختص؟

دور المختص مهم جدًا لتقييم حالة الطفل ووضع البرنامج المناسب 
لحالته ولكن دور األهل مهم جدًا بتكملة عمل األخصائي في المركز 
ألن البرنامــج يكون ســاعة واحدة فقط وكي نســتطيع رؤية الفرق 

وتحسن الطفل بشكل أفضل
 

بعض األطفــال ينصبون في مجال معيــن وينعزلون في 
سبيله عن المجتمع هل ينسب ذلك للتوحد؟

نعم هذه ُمتازِمُة أســبرجر وهي اضطراب طيف التوحد تعتبر أخف 

لثراء معلوماتِك عن التوحد وطيفه..

فاطمة الناصري.. 
أهمية أكتشاف مشاكل األطفال وعالجها 

ضمياءضمياء العوادي العوادي حوار/  حوار/  
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من التوحد ولكنها تشــبهه في بعض أعراضه، وتكون أكثر شــيوعا 
عنــد األوالد منه في البنــات. ومن اعراضها الرئيســية االهتماُم أو 
االنشغال الوسواسي بموضوع واحد فتجد بعض األطفال المصابين 
بهذا االضطراب خبراء حقيقيين في مجال معين مثل الحشــرات او 
السيارات او حتى في األشياء التي تبدو غريبة مثل األجهزة المنزلية 
وتجدهم يستعملون مستوى عال من المفردات وأنماط خطاب رسمي 
يجعلهــم يبدون مثل أســاتذة صغار ولكنهم يجــدون صعوبة في 

قراءة وفهم التلميحات االجتماعية، والتعرُّف إلى مشاعر اآلخرين

هل له أسباب معينة؟
علــى الرغم من أن العلم لــم يتوصل بعد إلى االســباب وراء ظهور 
مرض أسبرجر إال أن هناك اعتقادا بانه اضطراب وراثي، حيث يمكن 
أن تنتقل الُمورِّثاُت التي تســبِّب ُمتازِمَة أســبرجر من الوالدين إلى 
الطفل.، ويعتقد بعض الخبراء أنه قد يرتبط باالضطرابات النفسية 
األخــرى مثــل االكتئاب و االضطــراب ثنائي القطب وال يســتبعد 
العلمــاء العوامل البيئية كمســببات لاضطراب وعلى عكس ما كان 
يعتقد في كثير من األحيان فان الحرمان العاطفي ال يسبب متازمة 
أســبرجر وال قلة التربية كما كان يعتقد بســبب، بعض السلوكيات 
التي يظهرها االشــخاص الذين يعانون من متازمة اسبرجر و التي 
يعدها البعض وقحة ولذلك فهو اضطراب عصبي بيولوجي مجهول 

األسباب 

ما هي أبرز أعراضها؟
أطفال متازمة اسبرجر عموما يعانون من صعوبة في القراءة وفهم 

التلميحــات االجتماعيــة والتعرف على مشــاعر اآلخرين ويمكن أن 
زة في حركاتهم وكلُّ هذا  تكوَن لديهم حركاٌت غريبة أو طرائق مميَّ
يجعل مــن الصعب عليهم بناَء صداقات كما يعانون من مشــاكل 
مع المهارات الحركية الشائعة مثل تعلم ركوب الدراجة على سبيل 
المثــال أو مســك الكرة أو تســلُّق األلعاب في الحدائــق، وتختلَف 
أعراُض ُمتازِمة أســبرجر من طفل آلخر، لكنَّها تقع عمومًا في ثاث 

مجموعات. 
ــلوك النمطي المتكرِّر  اإلعاقة االجتماعية، ُصعوبات التواصل والسُّ
ومن األعراض األخرى لُمتازِمة أسبرجر: الَخَرق وعدم تناسق الحركات، 
ة المتكرِّرة.  ن، العادات أو الحــركات الخاصَّ الوسوســة بموضوع معيَّ
ومن أعراض ُمتازِمة أســبرجر أيضًا: الســلوك الغير الائق اجتماعيًا 
وعاطفيًا، العجز عن التعامل بنجاح مع األقران، مشاكل في التواصل 
غير الكامي، كام وســلوك لغوي غير طبيعي، مثــل الكام بطريقٍة 

شديدة الرسمية أو بصوت أحادي النغمة.

كيف يمكن عالجها؟
يركــز العاج علــى ثاثة أعــراض رئيســية هي: ضعــف مهارات 

التواصل، الهوس أو الروتينية المتكررة، والَخَرق الجسدي.
يمثل أطفال متازمة أســبرجر أنماطا من السلوكيات والمشاكل التي 
تختلــف على نطاق واســع من طفل إلى آخــر، ولذلك فليس هناك 
عاج “نموذجي” ومع ذلك، فإن األشكال التالية من العاج قد يكون 
مفيدا: التدريب وتقديم عاجًا ســلوكيًا معرفيــًا للطفل، التدخات 
التعليمية المتخصصة للطفل، التدريب على المهارات االجتماعية، 

عاج النطق، تدريب التكامل الحسي. 
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اضاءةاضاءة

سرورسرور العلي  العلي 

على مدى شهر كامل كنت مع 
أكرث من 100 موظف في دورة 
تدريب القيادات الوسطى التي 
تنظمها باستمرار وزارة الثقافة 
العداد القيادات االدارية التي 
ست�تسلم مناصب مهمة  في 
الوزارة، ما يهم في الموضوع 
هو الكم الهائل من المعلومات 
التي اغرتفناها من نهل اساتذة 
أكفاء جندوا أنفسهم لت�أهيل 
هذه المالكات على كافة 
مفاصل الحياة دون االكتفاء 
 باألمور االدارية المملة بل 
تعدى ذلك الى المشاكل التي 
 قد تواجهنا في الحياة 
 والتعامل معها بخربة من 
 أفنى سنوات شبابه 
 ومشيبه في وظيفة 
حكومية مرموقة .

للتفاعل مع الطبيعة والحياة

العمل يطيل العمر 
ويعزز الصحة
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أصيبت الســتينية وداد نعيم بالروماتيزم بعد تقاعدها بأشــهر 
من وظيفتها في احدى الدوائر الحكومية، إذ توقفت عن ممارسة 
أي نشــاط، وبعــد معاناة مريــرة توفيت، تقــول ابنتها حوراء 
بحزن:"كانــت والدتي تتمتع بصحة جيــدة قبل أن تتقاعد عن 

العمل، ولكن الفراغ والكسل أصابها بالمرض.
لذلك فأن العمل يطيل عمر اإلنســان، ويجعله بصحة جســدية 
ونفسية جيدة، على عكس ما كان شائعًا من أن العمل يؤثر على 

معدل العمر.

أمراض 
 األخصائــي النفســي د. أحمــد عبــاس بيــن : أن قلــة العمل 
 وعــدم الحركــة تنتــج عنــه أمــراض كثيرة، مــا يطلــق عليها 
 بأمــراض العصــر، تنشــأ مــن قلــة حركــة اإلنســان وضعف 
 نشــاطه، ومــن الناحيــة النفســية، فــإّن العمــل يمــأ الفراغ 
 النفســي، الــذي يســبب الكآبــة والضجــر، ويرفــع معنويات 
 اإلنســان، عبر شــعوره بــأّن لــه دورًا وإنتاجًا، كمــا يجعله أكثر 
 تفاعــًا مــع الطبيعة والحيــاة والمحيــط االجتماعــي، ويقول 
 اإلمــام علّي بن أبي طالب عليه الســام، )َمــن يعمل يزدد قوة 
 وَمــن يقصــر في العمــل يزدد فتــرة(، وعــن التأثير النفســي 
 للعمــل يقــول أيضــًا َمــن قّصر فــي العمــل أبتلــي بالهم، 
 وباعتبار ما ينتجه العمل من مكاسب لإلنسان، فإّن تراكمها يعني 
 المزيــد مــن القــوة فــي واقعــه، وقــد كان فاســفة العصور 
الوســطى يقولون: إّن للعمل مهمة مزدوجة، ألّنــه البّد للعامل 
 مــن أن يحقق شــيئًا من جهة، كمــا اّنه البّد له مــن أن يصنع 
 ذاتــه حيــن يعمل مــن جهة أخــرى، لذلــك أثبتــت األبحاث 
العلميــة أن المتقاعدين الذيــن يتركون العمل تــزداد حالتهم 

الصحية والنفسية سوء".

أنشطة ونظام صحي
 وشــدد عبــاس علــى ضــرورة أن يتبــع كبــار الســن عــادات 
 وأنظمــة صحيــة تطيــل العمر، إلــى جانــب العمــل والقيام 
الطبيــب بشــكل دوري حتــى   باإلنشــطة، ومنهــا مراجعــة 
 لــو لــم يكــن مريضــًا، للكشــف عــن المشــكات الصحيــة 
 مبكــرًا ومعالجتهــا، واتبــاع نظــام حيــاة صحــي وغذائــي 
 ســليم للوقايــة من األمــراض، ومتابعــة الجســم إذ ما ظهرت 
 عليــه أي اعــراض قد تشــير إلــى وجــود أي تغيــرات خطيرة، 
 وتنــاول ســعرات حرارية قليلــة، واإلبتعاد عن الســمنة كونها 
الســوائل  وتنــاول  اإلنســان،  عمــر  تقليــص  أســباب   أحــد 
وتجنــب  الجيــدة،  الغذائيــة  والعناصــر   والفيتامينــات 

الدهون والسكريات والمشروبات الغازية واألغذية المصنعة، كما 
من المهم ممارســة الرياضة بشكل مستمر من دون تقطع، إذ من 
شــأنها أن تقلل من امراض الســرطان والقلب والضغط، كذلك 
تساعد في الحفاظ على نشاط الجسم وحيويته، وتحد من القلق 

والتوتر، وتحارب اإلرق وتحسن من النوم.
كذلــك فان العاقــات االجتماعيــة لها دور بتحســين الصحة 
النفســية والجســدية لكبار الســن، وتطيل اعمارهــم من خال 
التواصل مع األصدقاء القدماء وأفراد األســرة، والقيام بنزهات 

معهم.

مهن مختلفة 
 هنــاك مهــن وحــرف تطيــل مــن عمــر اإلنســان، وأخــرى 
 تســرع مــن شــيخوختهم، بســبب اإلجهــاد واإلرهــاق الــذي 
 يتعرضــون لــه، كالممرضيــن وســائقي الشــاحنات الكبيــرة، 
في حيــن قد يتمتع آخرون ممن يمارســون الفنون واألدب بعمر 

أطول.

أعمال البر والتقوى
 كمــا مــن المهم أن ال ننســى أن هنــاك إعمــااًل صالحة تطيل 
 العمــر، وهــي صلــة الرحــم كمــا قــال الرســول "صلــى" :
 "صلــة الرحــم تزيــد فــي العمــر"، كذلك ذكــر الله عــز وجل، 
 والتحلي بالخلق واإلحســان إلــى الجار، واالســتغفار والتهليل 
 وقــول ال إلــه اإل اللــه، والصــاة في المســجد الحــرام، وصاة 
 النافلــة فــي البيــت، ومــن األعمــال المباركــة أيضــًا والتي 
 تزيــد مــن العمــر، هــي العلــم النافــع، والصدقــات الجارية، 
واألبناء الصالحون، وبناء المســاجد والمؤسسات الخيرية، وأيواء 
األيتام ودعــم المحتاجيــن والمتعففين، واكســاؤهم واإلنفاق 
عليهم، والتطوع باألعمال الخيرية، والعطف على اآلخرين، التي 
تزيد من الســعادة وتحــارب الكآبة، وتســاهم بتخفيف ضغط 

الدم.

 من األعمال المباركة أيضًا والتي 
تزيد من العمر، هي العلم النافع، 

والصدقات الجارية، واألبناء الصالحون، وبناء 
 المساجد والمؤسسات الخيرية، وايواء 
األيتام ودعم المحتاجين والمتعففين، 

واكسائهم واإلنفاق عليهم، والتطوع 
باألعمال الخيرية، والعطف على اآلخرين، التي 

تزيد من السعادة وتحارب الكآبة، وتساهم 
بتخفيف ضغط الدم
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بيئته
ُتزرع أشــجار الزيتون فــي مناخ البحر األبيض المتوســط، والذي 
يتمتع بالبرودة، واألمطار في فصل الشــتاء، وبالدفء، ودرجات 
الحرارة العالية في فصل الصيف، وبشــكل عام تتحمل أشــجار 

الزيتــون درجات الحــرارة التي تتــراوح بيــن -5 - 50 ، إاّل أّن 
الدرجة األنســب لزراعتها هــي التي تتراوح مــا بين 5-35  ، 
ويمكن زراعتها في كافة أنواع التربة، كما أّنها تتحمل الملوحة 

الشديدة للتربة. 

من االشجار المباركةمن االشجار المباركة

شجرة الزيتون.. فوائد التحصى

نافذة على نافذة على 
الطبيعةالطبيعة

اعداد / للقوارير

 تعد شجرة الزيتون من األشجار المعمرة، والمباركة التي تّم ذكرها في القرآن الكريم، فقد 
ٍَّة( ]النور: 35[، وإن دل ذلك على  ِ�ي َباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرب قال تعالى: )ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ

شيء فإنه يدل على عظمتها، وحسنها، وفوائدها الكثرية لإلنسان، حيث يتم االستظالل بظلها، 
واستخدام أخشابها في صناعة األثاث، وفي إشعال النار، كما استعمل زيتها قديمًا في إضاءة 

المصابيح، وهو ُيستخدم في الطهي، إضافة إلى قدرته على عالج العديد من األمراض؛ الحتوائه 
على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم. 
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الزيتون هو ثمار شــجرة الزيتون، شــكله بيضوي صغير، وطعمه 
شــديد المرارة، وله ألواٌن عــّدة، فقد تكون خضــراء ُمصفرة، أو 
ســوداء، ويحتوي على نواة صلبة، ويتم استخراج الزيت من هذه 
الثمــار، ويدخل الزيتون فــي تحضير بعض وصفــات الطعام، 

ويمكن عمل مخلل منه، وتناوله كنوٍع من المقبات.
ُيســتخرج زيت الزيتون من ثمارها، وهو ُيعد الزيت الوحيد الذي 
يمكن اســتخدامه وهو خام، حيث يمكنــه االحتفاظ بعناصره 
الغذائيــة من أحماض دهنية أساســية، وفيتامينات، ولكن عند 
تعرضه إلى عمليات تكرار، وتصفية فإّن ذلك يؤدي إلى فقدانه 
لبعــض العناصر، وعلى هذا ُيصنف زيــت الزيتون إلى أصناف 

عدة وهي: 
زيت الزيتون البكر: وهو الزيت الذي ُيســتخرج بطرائق طبيعية، 
وفــي ظــروف حراريــة ُمائمــة، وذلك يــؤدي إلــى احتفاظه 
بخصائصه الطبيعية، حيث يحتفظ بطعمه، ورائحته، وعناصره 

الغذائية، وهو ينقسم إلى عدة أقسام.
  الزيــت الممتــاز: ويمتاز هذا الزيت بطعمــه، ورائحته القويين، 
ونســبة الحموضة في النكهة ال تتعدى درجة واحدة، وهو يعد 
من أفضل الزيوت. الزيت النقي: تصل نسبة الحموضة في هذا 
الزيت ما بيــن 1.5-1 درجة، وهو ُيعد جيدًا لاســتهاك على 

الرغم من أنه أقل من سابقه جودة. 

الزيت النصف نقي: نسبة الحموضة فيه تتراوح ما بين 1.5-3 
درجات، وُيمنع تعليب هذا الزيت إاّل في حاالت ُمخصصة. قليل 
الجودة: نســبة الحموضة في هذا الزيــت أعلى بثاث درجات، 

وهذا الزيت غير ُمعلن باستهاكه بشكٍل مباشر.
 زيت الزيتون المكرر: هو عبارة عن زيت بكر، ولكن نسبة الحموضة 
فيه عالية، ويتم تكريره بطرق كيميائية، وهذا الزيت يفتقد إلى 

المواصفات األصلية، والخواص الطبيعية نتيجة للتكرار.
 زيــت الزيتون: وهــو مزيج من زيــت الزيتون البكــر، وُيعد هذا 
الزيت من الزيوت كثيرة االستهاك. زيت العصارة الخام: ويتم 
الحصــول على هذا النوع من خــال تحليل عصارة الزيتون التي 
ُتعد إحدى مشتقات الزيتون، والزيوت األخرى المتباينة المصادر 

غير المكررة.

زيت الزيتون البكر: وهو الزيت الذي 
يستخرج بطرائق طبيعية، وفي ظروف 

حرارية مالئمة، وذلك يؤدي إلى احتفاظه 
بخصائصه الطبيعية، حيث يحتفظ بطعمه، 

ورائحته، وعناصره الغذائية، وهو ينقسم إلى 
عدة أقسام
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مجتمعات المعرفة مجتمعات المعرفة 

ظهر مصطلح 
مجتمع المعرفة 
في القرن العشرين، 
نتيجة للتغيرات 
التي حدثت من 
ثورة صناعية 
كبيرة، وإزداد في 
العصر الحديث 
لالهتمام باالتصاالت 
والمعلومات، 
والخبرات 
والمعارف، وكان 
البشر قديمًا 
يتقاسمون المعرفة 
بشأن األمور 
والقضايا المختلفة

ال شــك أن أي مجتمع يحتاج إلى التقــدم التكنولوجي والمعلومات 
الكثيرة، والمهمة ليتم توظيفها للوصول إلى المعرفة التي ستساعده 
على التطور والنمو في كافة المجاالت، وهو مفهوم شــاع في العصر 
الحديــث، نتيجة للعولمة واســتخدام وســائل التواصل االجتماعي 
واإلنترنــت، ويتضمــن العنصر البشــري أيضًا، كتنميتــه وتطويره 
والتركيــز على إبداعــه، وتقديم له كافة الدعــم، ونقل المعرفة إلى 
مختلــف األجيال، كما أنه مجتمع يهدف فــي النهاية إلى اإلنتاج، 

وتكوين ثروة وهو ما يطلق عليه برأس المال الفكري.
ويبنى هذا المجتمع على أسسس عديدة، ومنها احترام وتقبل التنوع 
المعرفــي واللغوي، وضمــان حرية التعبير في الــرأي، وتوفير القدرة 
للوصــول إلى المعلومــات التي يرغب بها، وضمــان الحق بالتعليم 
لأفــراد، لتحقيق عــدة أهــداف، كالســام والتنميــة االقتصادية 
والمســتدامة، وتحقيق التمكين االجتماعي، وإتاحة الموارد العلمية 
والبحوث والدراسات، ويتميز هذا المجتمع بالعمومية، وال يقتصر على 
الدول الصناعية فحسب، بل يشمل البلدان النامية كذلك، العتمادها 
علــى رأس المال الفكري، وســاعد على ظهور مجتمعــات إفتراضية 
عديدة، تتكون من شركاء منتشرين على مسافات متباعدة، توحدهم 

لغة ومصلحة مشتركة.
وقد ظهــر مصطلح مجتمــع المعرفة فــي القرن العشــرين، نتيجة 
للتغيرات التــي حدثت من ثورة صناعية كبيــرة، وإزداد في العصر 
الحديث لاهتمــام باالتصاالت والمعلومات، والخبــرات والمعارف، 
وكان البشــر قديمــًا يتقاســمون المعرفة بشــأن األمــور والقضايا 
المختلفــة، كالتنبؤ بالمناخ وأثناء الصيــد، وفي الظواهر التي تمس 
حياتهم، لكن اليوم وبفضل التكنولوجيا أصبح العالم قرية صغيرة 

واحدة، تتبادل المعارف والقدرات من دون مواجهة تحديات.
وكل ذلك يتطلب التركيز على المعرفة، كونها ضرورة قصوى ودعم 
أفرادها، وتوفير لهم كل الســبل لاســتمرار، واالســتفادة من شبكة 
اإلنترنت بأخذ منهــا المعلومات النافعة والقيمــة، وزيادة وتطوير 
البحث العلمي، وتخصيص البعثات للدراســات العليا، وتهيئة بيئة 

صالحة لتكوين المعرفة واإلبداع واإلبتكار.  
وتحتاج هذه المجتمعات إلى بنى تحتية صالحة، من طرق وجســور 
ومواصات، وتطوير بيئة التعليم اإلفتراضي، وتوفير بنية إلكترونية 
إلتاحة المعلومات واإلنترنت، وتوســيع األنشــطة الخاصة، وزيادة 

الوعي المجتمعي، وتثقيف المجتمع وتهيئته إلستقبال المعرفة.

سرور العلي 

قلمزخات 
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كيف تجعلني الكتاب 
صديقًا لطفلك؟

ازياء 
الصالة المبهجة

L L Q  W  A  R  E  E  R

تنمية الحب 
بين اإلخوة
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عالمهاعالمها

للقواريرللقوارير

لتقوية الروابط األسرية
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تخصيص يوم لمناقشة المشاكل األسرية
يعد الوقت والتواصل عاملين مهمين في تعزيز الروابط القوية مع أفراد 
عائلتــك، وال توجد طريقة أفضــل لتقوية الروابــط العائلية من جعل 
عائلتك في قائمة اهتمامك ومحاولة تخصيص يوم لمناقشة المشاكل 
األســرية، وهــذا ال يحدث دائمًا بشــكل طبيعــي في حياتنــا اليومية 
المزدحمــة، قد يتطلــب األمر جهودًا؛ لتوفير وقت لمناقشــة المشــاكل 
األســرية التي يتعرض لها كل فرد في األســرة ومحاولة حلها بطريقة 

مثمرة.

ممارسة بعض األنشطة الترفيهية 
يجب محاولة اختيار ليلة واحدة في األسبوع، ليجتمع جميع أفراد األسرة 

معًا.
عندمــا تخصصين وقتًا خاصًا للمرح واألنشــطة العائلية، فأنت تثبتين 
ليس فقط أنك تقدرين األسرة، ولكن أيضًا أنك تقدرين أطفالك بشكل 
فــردي. ال توجد هديــة أعظم يمكنك تقديمهــا لعائلتك من تخصيص 

وقت للعائلة.
ســواء كان لديك أطفال في سن المدرسة أو مراهقون، فإن األمر يتطلب 

التخطيط للتأكد من حصول األسرة على ما يكفي من الوقت معًا.
يمكنــك النظر إلى الجدول الزمني لكل شــخص بعائلتك؛ لمعرفة ما إذا 
كانت هنــاك فترات زمنية يمكن تخصيصها للعائلــة، وحاولي اختيار 
ليلة واحدة في األسبوع، ليجتمع جميع أفراد األسرة معًا في نشاط ممتع.

تناول وجبات الطعام معًا
من الممكن إجراء بعض المحادثات العائلية السريعة أثناء تناول الطعام.
أظهرت الدراســات أن تناول الوجبات معًا لــه آثار إيجابية على الصحة 
البدنية والعقلية لأطفال. كما يمكــن أن يعزز التواصل، ويقوي الروابط 

األسرية.

المشاركة في األعمال المنزلية كأسرة واحدة
اجعلي تنظيف منزلك أو العناية بحديقتك مســؤولية تشاركها العائلة 
بأكملها. قومي بإنشــاء قائمــة باألعمال المنزليــة، واطلبي من الجميع 
االشــتراك. ثم حددي وقتًا خال األســبوع أو في عطلة نهاية األسبوع؛ 

حيث يمكن للجميع مشاركة أعمالهم المنزلية في الوقت نفسه.
يمكــن أن يؤدي القيام باألعمــال المنزلية معًا أيضًا إلى تعزيز الشــعور 
بالعمل الجماعي، خاصة إذا تم إنجازمهام شــخص ما مبكرًا، وكان على 

استعداد لمساعدة فرد آخر من العائلة على إكمال مهامه.
لتشــجيع أطفالك على المســاعدة في األعمال المنزلية، يجب تخصيص 
مكافــأة صغيرة عنــد انتهاء األطفــال من المشــاركة كتقديم نوع من 

الحلوى الصحية المحببة لهم.

تقديم الدعم والتعاطف
يعد الشــعور بالدعــم من قبل عائلتك أحــد أهم عناصر بنــاء الروابط 

األسرية القوية. مثل هذه الروابط ستدوم ألطفالك مدى الحياة.
الهدف هو أن يبتهج كل فرد في األســرة معًا عندما تسير األمور على ما 
يرام، ويتعاطفون معًا عندما ال تســير األمور كمــا هو مخطط لها. عندما 

تشعر العائات بالدعم، يصبح اجتياز األوقات الصعبة أسهل بكثير.

الوقت والتواصل عامالن مهمان في 
تعزي�ز الروابط القوية مع أفراد عائلتك، 

أظهرت األبحاث أنه عندما تستمتع العائالت 
باألنشطة معًا، ال يتعلم األطفال مهارات 

اجتماعية مهمة فحسب، بل يتمتعون أيضًا 
بتقدير أكرب لذاتهم، فقد يلعب اآلباء دورًا 

رئيسيًا في تنمية هذه الروابط العائلية 
وحمايتها منها :

55

اجعلي تنظيف منزلك أو العناية 
بحديقتك مسؤولية تشاركها 

العائلة بأكملها. قومي بإنشاء قائمة 
باألعمال المنزلية، واطلبي من الجميع 

االشتراك. ثم حددي وقتًا خالل األسبوع 
أو في عطلة نهاية األسبوع؛ حيث يمكن 

للجميع مشاركة أعمالهم المنزلية في 
الوقت نفسه
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عالمهاعالمها
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كيف تجعلين الكتاب 
 لطفلك

ً
صديقا
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اعداد / للقوارير اعداد / للقوارير 

؟
واآلن هــل هناك دليل بعد تلك اللقطــة على أن القراءة وحب 
الكتاب أســلوب تربية وتعود وتقليد، والسؤال: كيف أجعل من 

الكتاب صديقًا وعادة لطفلي؟ 

قواعد قبل تعليم الطفل.. حب الكتاب
على اآلبــاء أن يتحلوا بالصبــر وأال ينتظروا نتائــج فورية عند 
محاولــة تعليم الطفل حــب القراءة والكتــاب.. خطوة من بعد 

خطوة.. سيعشق طفلك عالم الكتب.
إجبار الطفل على القراءة يفقده المتعة، ومن يفقد متعة شــيء 
ما يتركه في أول فرصة، اعتمدي على إثارة الشــغف وال تفقدي 

الطفل متعة القراءة.
اليــوم هنــاك كثرة فــي الملهيــات وبرامج الترفيــه والهوس 
بالهواتــف الذكيــة؛ والتي تقــدم فعليًا المفيــد للنمو العقلي 
والبنــاء المعرفي للطفل.. مما يشــكل صعوبة إضافية... ولكن 

القراءة ممكنة من خالهم.
للقــراءة أثــٌر إيجابٌي على الدمــاغ، حتى مع الصغــار الذين لم 
يتعلمــوا القــراءة بعد، ســيكون أداؤهم المدرســي أفضل حين 

يكبرون.
االستمتاع بالقراءة ســيفيد األطفال الكبار، ويساهم في تقوية 
المهــارات االجتماعية، ومهــارات الكتابة والمفــردات، وتنمية 

القدرة على بناء المعرفة الشاملة.

تحفز نشاط الدماغ
القــراءة تجعل األطفال أكثر تعاطفًا وُودية، حيث يمكن للكتب 

أن ُتعلِّم األطفال الحرص على مشاعر اآلخرين.
هناك ارتباط قوي وإيجابي بين بيئة القراءة المنزلية، وتنشــيط 
الدماغ في أثناء االســتماع إلى القصة، حيث تحفز نشــاطًا أكبر 
في مناطق الدماغ. فاألطفال الذين يقرأون في مرحلة الطفولة، 

وسن ما قبل المدرسة؛ يتمتعون بمهارات لغوية أقوى.
اما اآلباء واألمهــات الذين يقضون وقتًا في القراءة ألطفالهم، 

يدعمــون عاقاتهم بأوالدهــم، ويمحون األميــة المبكرة للطفل 
ويســاعدهم علــى االســتعداد للمدرســة، ويعلمونــه مهارات 

اجتماعية.
لذلك اسمحي لطفلك بأن يكون له رف خاص في غرفته؛ يضع 
عليه الكتــب التي يحب قراءتها، أو خصصــي له أحد األرفف؛ 

فتعبرين عن احترامك لخصوصيته.
ولترغيبــه في القــراءة وجعل الكتاب صديقًا لــه؛ واظبي على 

القراءة بشكل يومي له، فيصبح أقل عرضة لخطر فرط النشاط
تعتبر القصص المصورة من الوســائل الفعالــة لتعويد الطفل 
على القراءة الذاتية؛ نظرًا لتوظيف الصورة كأداة مســاعدة على 

فهم المحتوى، كما أنها تجتذب األطفال.
خصصــي يومــًا واحدًا للذهاب مع األســرة إلى أقــرب مكتبة ، 
واســمحي لطفلك بأن يختار الكتب أو القصص ليقرأها بالمنزل، 

ويحصل على بطاقة المكتبة.
يعشــق األطفال التكنولوجيا في عصرنا اليوم، ويمكن استخدام 
عشــقهم هذا وتحويله عشــقًا للقراءة؛ وذلك مــن خال الكتب 

اإللكترونية. 
اجعلي الكتاب صديقًا ورفيقــًا لطفلك، املئي غرفته بالكتب، 
اجعليها متاحة يســتطيع النظر إليها بسهولة في جميع أنحاء 

المنزل أيضًا.

لترغيب طفلك في القراءة وجعل 
الكتاب صديقًا له؛ واظبي على 

القراءة بشكل يومي له، فيصبح أقل عرضة 
لخطر فرط النشاط، تعتبر القصص المصورة من 
الوسائل الفعالة لتعويد الطفل على القراءة 
الذاتية؛ نظرًا لتوظيف الصورة كأداة مساعدة 

على فهم المحتوى، كما أنها تجتذب 
األطفال

"استيقظت األم يومًا ما من نومها صباحًا، فشاهدت أطفالها الثالثة -ت�رتاوح أعمارهم بني 
4 و 7 سنوات، والصغري 4 سنوات- يمسك كل منهم بكتاب بني يديه، مستغرقني في القراءة 

بشغف واهتمام شديد، والعجيب المدهش أن الصغري يمسك بكتاب وينظر إليه بإمعان 
واهتمام.. فسألته األم: ماذا تفعل؟ فقال: أنا أقرأ يا أمي، فالحقته متعجبة: لكنك لم 

ت�تعلم القراءة بعد! بعبارات حازمة وبجدية شديدة أجاب صغريها: أنا أقرأ مثل أحمد وحسن، 
هما يقرآن من دون أن يفتحا فمهما.. وأنا أقرأ مثلهما.
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ديكورات 
رمضانية 

59

شــهر رمضــان يبعث على النفــوس والمنازل كثيــرا من البهجة 
والطمأنينة، ولهذا تجد الجميع يســتعد الســتقبال هذا الشــهر 
المبــارك بالديكــورات المختلفــة حيث الفوانيــس واإلضاءات 

المميزة.
فزينــة رمضان اليوم عــدت من مكمات اعادة البهجة والســرور 
للعائلــة، فأغلــب البيوت اعتادت فــي االونة االخيــرة تزيين 
البيــوت او تخصيــص ركن خــاص او زاوية في المنــزل لتكون 
اعانا" عن الشهر الفضيل، واصبحت االسواق تمتلئ بمواد الزينة 

والفوانيس والكوشــات والمفارش واالوعيــة الزجاجية التي تعد 
من مستلزمات الشهر. 

 وهي تعطــي مظهرا رائعا لديكــور المنزل، كمــا وتمنح العائلة 
شــعورا مميزا بأهمية شــهر رمضان وتمييزه عن بقية الشــهور، 
فأصبح هذا تقليدا في معظم البيوت العراقية التي تســعى الى 
الحفاظ على منزلة الشهر ، فضا عن تخصيص ركن للصاة مزود 
بســجادات الصاة والتــرب والبخور والشــموع واالغطية الجاذبة 

للعبادات . 
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 للقوارير للقوارير

عالمها

إنَّ مــن أخص العاقات وأوثقها رباًطا عاقــة األخ بأخيه داخل 
األسرة الواحدة، لكنها قد تتواتر بين النفور لبعضهم أحيانًا، فيما 
يكونون على وفاق في أوقات أخرى، وقد تبرد المشــاعر خصوصًا 
ن أســرة  عندمــا يكبرون، ويذهب كل أٍخ إلى بيت مســتقل؛ ليكوِّ
جديدة، فالمشــكلة تبدأ من الصغر، لذا يجب على اآلباء الحرص 
على زرع وتنمية المحبــة واالحترام بين أطفالهم في تلك الفترة 

من العمر.
فاحتــرام خصوصية بعضهم من الضــرورات، فا يدخل أحدهم 
غرفة نوم أخيه إال بعد االســتئذان، وكذلك االستئذان إذا استعار 

أحد األغراض الشخصية والمحافظة عليها.

واالقتــراب مــن األخ، إذا رأوه مهمومــًا أو يتصرف 
بغضــب، فعليهم أال يضايقوه، وال يســخروا منه، 
بل يواســونه. وإن كان باســتطاعتهم فعل شيء 

لمســاعدته فا يتأخــروا عن ذلــك، ويكــون زرع هذا 
التصرف كاآلتي، مثلي أنك مهمومة، وليشجع زوجك األطفال 

على التخفيف عنك، وما عليك إال إظهار ســرورك، بعد مواســاة 
أطفالك لك، هكذا سيتعلمون حسن التصرف مع بعضهم.
ويعد االعتذار من اساســيات االحترام فبعض الكبار يجد 

صعوبة في االعتذار؛ ألنه لــم يتعود من صغره على 
ذلــك، وإذا أخبرك طفلــك بأنه أســاء لصديقه أو 
معلمه في المدرســة، فشجعيه على أن يذهب إليه 

ويعتذر.
كمــا ان كتابة رســالة قصيرة بخط اليــد، أو عن 
طريق الواتس آب، يقول فيها األخ ألخيه: شكًرا 
ألنــك وقفت بجانبي، أو ســاعدتني في موقف 
ما، أو توجيه حديثا مباشــرا. كل ذلك له أثر في 
جمع القلوب، وزيادة األلفة والمحبة بين اإلخوة.
اصنعــي صندوًقــا تســمينه بنــك العواطف 
نوه، واصنعي إيداعا،  األسرية، دعي أبناءك ُيزيِّ
وعّلمي أطفالــك، أن من يصنع معروًفا ألخيه، 
يكتبه في قسيمة إيداع ويضعه في الصندوق، 
صــي وقًتــا لفتح الصندوق وحســاب  وخصِّ
رصيد كل فرد من أفراد األسرة، والتكريم يكون 

ألعلى األرصدة، ثم الذي يليه، وهكذا.

تنمية الحب بين اإلخوة

يعد االعتذار من اساسيات االحترام يعد االعتذار من اساسيات االحترام 
فبعض الكبار يجد صعوبة في االعتذار؛ فبعض الكبار يجد صعوبة في االعتذار؛ 
ألنه لم يتعود من صغره على ذلك، وإذا أخبرك ألنه لم يتعود من صغره على ذلك، وإذا أخبرك 

طفلك بأنه أساء لصديقه أو معلمه في طفلك بأنه أساء لصديقه أو معلمه في 
المدرسة، فشجعيه على أن يذهب إليه ويعتذر.المدرسة، فشجعيه على أن يذهب إليه ويعتذر.

كما ان كتابة رسالة قصيرة بخط اليد،  يقول كما ان كتابة رسالة قصيرة بخط اليد،  يقول 
فيها األخ ألخيه: شكرا ألنك وقفت بجانبي، أو فيها األخ ألخيه: شكرا ألنك وقفت بجانبي، أو 

ساعدتني في موقف ما، أو توجيه حديث مباشر. ساعدتني في موقف ما، أو توجيه حديث مباشر. 
كل ذلك له أثر في جمع القلوب، وزيادة األلفة كل ذلك له أثر في جمع القلوب، وزيادة األلفة 

والمحبة بين اإلخوةوالمحبة بين اإلخوة
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تعد مالبس الصالة او حجاب الصالة من اساسيات حب 
البنت او الولد للصىالة ، فكلما توفر لها زيا مناسبا 

الدائها ت�كون على استعداد كامل لممارسة تلك العبادة 
الضرورية إذا لم ت�كن المالبس مناسبة للصالة في مكان 

ما، فسرتتدي الطفلة ثوب الصالة على الفور وتؤدي 
الصالة بشكل مري�ح.. لذا يجب توفري قطع جيدة ومبهجة 

للبنت ت�توفر فيها كل الشروط المناسبة لذلك.

ازياء 
الصالة المبهجة
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عصير الزبيب..
زينة الموائد في رمضان

المكونات 
كأسان من الزبيب األسود. 

نصف لترٍ من الماء المغلي. 
ليمونة 

طريقة التحضير
العــروق الصغيــرة، ثــم  الزبيــب مــن  ُننّظــف حبــات   
نغســلها لعــدة مــرات. نضــع الزبيــب المغســول فــي 

ــن.  ــن مّرتي ــر م ــاء ألكث ــن الم ــه م ــة، ونصفي ــاٍة ناعم مصف
نضــع الزبيــب فــي وعــاء مقــاوم للحــرارة، ونســكب فوقــه 
ــًا  ــه جانب ــكام، ونترك ــاء بإح ــي الوع ــي. نغط ــاء المغل الم
ــب  ــج الزبي ــع مزي ــاعات. نض ــاث س ــن ث ــل ع ــدة ال تق لم
فــي وعــاء الخــاط الكهربائــي، ونخلطــه جّيــدًا، ثــم نصفيه 
ــط، ونضعــه فــي الثاجــة  ــة للخلي ــر ليمون ونضيــف عصي
لمــدة ال تقــل عــن ثــاث ســاعات. نســكب عصيــر الزبيــب 

ــاردًا. فــي كأس ونقدمــه ب

65

عصري الزب�يب من العصائر التي ت�تزي�ن بها الموائد الرمضانية، يمد الجسم بالطاقة 
والنشاط، لذلك ينصح بتناوله عند اإلفطار لتعزي�ز النشاط خالل شهر رمضان الحتوائه 
على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يفتقدها الجسم خالل ساعات الصيام.. 

للقواري�ر تقدم لِك ما تحتاجينه لعمل عصري الزب�يب..
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صحافة مكتسبةصحافة مكتسبة

الموهبة تظهر 
في وقت مبكر 
من عمر االنسان 
فإن كثيرا من 
األسماء الالمعة 
في المجال 
الصحفي مارسوا 
المهنة بدوافع 
الشغف والموهبة 
وبرغبة حقيقية، 
لكن صحفيو 
المحمول اليوم 
اكتسبوا بعض 
مهارات التواصل 
والنشر من كثرة 
التواجد واالطالع 
على مجريات 
األحداث اليومية

أحدثــت تكنولوجيــا المعلومــات تحــوالت ضخمــة فــي مجــال 
ــه وســائل االتصــال وخصوصــا  ــا تقدم ــل اإلعامــي، فم العم
تطبيقــات الهاتــف المحمــول مــن إمكانــات متعــددة للتواصل 
والتســجيل  والفيديــوي  الفوتوغرافــي  والتصويــر  والنشــر 
ــل  ــر داخ ــت تنحص ــي كان ــن األدوات الت ــا م ــي وغيره الصوت
جــدران المؤسســات اإلعاميــة ادت إلــى خلــق جيــل مختلــف 
عــن الصحافــة التقليديــة يعرف بصحافــة المحمــول، وبالتأكيد 
فــإن المواطــن علــى اختــاف أدواره يمكنــه أن يكــون صحفًيــا 
ناشــطا وفاعــا فــي هــذا المجــال الرقمــي، وبمــا إن الصحافــة 
بمفهومهــا العــام تتمثــل بنقــل الحقيقــة وحريــة التعبيــر عــن 
الــرأي، وفــي الوقــت ذاتــه كل انســان يميــل إلــى التعبيــر عــن 
ــذا  ــر، به ــع اآلخ ــوار م ــلبية والح ــاع الس ــاد األوض ــه وانتق آرائ
المفهــوم تحديــدا يمكننــا أن نعّبــر عــن هــذا االتجــاه بمصطلــح 

الصحافــة المكتســبة.
ــا أن نجــري مقاربــة فــي  علــى غــرار المناعــة المكتســبة يمكنن
مســألة الصحافــة، فالصحفــي الناجــح مــن المهــم أن يمتلــك 
موهبــة التأثيــر واالقنــاع، وبمــا إن الموهبــة تظهــر فــي وقــت 
ــة  ــماء الامع ــن األس ــرا م ــإن كثي ــان ف ــر االنس ــن عم ــر م مبك
فــي المجــال الصحفــي مارســوا المهنــة بدوافــع الشــغف 
ــوم  ــول الي ــو المحم ــن صحفي ــة، لك ــة حقيقي ــة وبرغب والموهب
اكتســبوا بعــض مهــارات التواصــل والنشــر مــن كثــرة التواجــد 
واالطــاع علــى مجريــات األحــداث اليوميــة، ومــن ارتبــاك 
الوضــع األمنــي واالقتصــادي واالجتماعــي والسياســي، بحيــث 
أدت هــذه األســباب وغيرهــا مجتمعــة إلــى نشــاط غيــر متوقــع 
لممارســة الــدور اإلعامــي؛ لكــن مــن دون رقابــة ومــن دون 
معاييــر ومبــادئ مهنيــة تؤمــن الطريــق لمثــل هــذا النــوع مــن 

ــر المشــروط. ــر غي التعبي
ــة  ــاء علــى كل مــا ســبق فــإن اكتســاب المهــارات اإلعامي بن
لــم تعــد حكــرا علــى المتدربيــن فــي المؤسســات الرســمية أو 
المتخصصيــن أكاديميــا، ويمكــن ألي شــخص رقمــي أن يمــارس 
دورا مهمــا ومؤثــرا فــي الوســط االفتــراض، لكــن يــا تــرى هــل 
ســتظل الصحافــة الرســمية صامــدة تحــت عصــف هــذه 
المتغيــرات، أم إنهــا ستؤســس لجيــل آخــر للصحافــة الذكيــة!.

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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