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العدد - األول - يناير - 2020 

مقاالت

 المرأة العربية قائدة
عزيزايت وأخواىت...بناىت القيادات أخواىت داعمى املرأة  بوطننا 

 العرىب الغاىل   تحية من الله عليكم وسالم وبركات...

هذه  فضاءات جديدة للتواصل ...  التقي الجميع عرب  مساحات عددنا 

األول من مجلة اإلتحاد  بنسختيها الورقية واإللكرتونية والتي أنت 

بفضل جهد مقدر من الجهات املختصة ىف أجهزة و هياكل العمل 

 باالتحاد 

واسمحوا يل عربكم أن أرسل لهم التهاين القلبية الصادقة مبناسبة 

إطاللة العام الجديد والذى نسأل الله تعاىل أن يكون عام خري ومناء 

 وسالم عيل الجميع. 

 والذي نطالع فيه بكل فخر وسعادة ميالد العدد األول من مجلة اإلتحاد 

تلك التهاين ممزوجة بالشكر والتقدير عىل ما بذل من جهد مقدر 

لصدور هذا ليكون معرباً وساحة  لتوسيع مجاالت عمل اإلتحاد نوعا 

وكام لتحقيق أهدافنا وبرامجنا التى تصبو من خاللها لخدمة ورفعة 

 املرأة العربية ىف كافة مجاالت العمل واإلختصاص.

ونحن نسترشف عامنا الثاين لتأسيس اإلتحاد الذى أضحى منصة 

إقليمية عليا تنطلق منها املبادرات واألفكار واملشاريع التنموية 

 الكبرية ويذخر بالقياديات البارزات من وطننا العرىب الحبيب 

وقد أصبح بعد حمد الله وشكره  نجمة ساطعة ىف سامء منظومة 

العمل العريب املشرتك ..بحضوره املرشف واملتميز ىف كافة 

الفعاليات والربامج بدءاً من مناشط الدول األعضاء ىف اإلتحاد مروراً 

مبناشط األمانة العامة لجامعة الدول العربية والتى ترعى مؤمترنا 

اإلقليمى األول املتزامن عقده مع فعاليات جمعيتنا العمومية الثالثة 

يف قاهرة املعز وقد أصبح اإلتحاد أحد أهم أعضاء ملتقى  اإلتحادات 

العربية النوعية املتخصصة تأسيساً وحضورا ًمميزاً ومشاركات مثمرة. 

الحمد لله من قبل ومن بعد وقد وفقنا إىل إنجاز العديد من املهام 

والربامج التى تعلمون تفاصيلها منذ أن كان اإلتحاد فكرة ‘ىل أن أصبح 

واقعا ملومساً ومكونا معروفا وحضوراً فاعالً وأمالً أخرضاً لنا من أجل 

تحقيق كل برامج وأهداف التنمية املستدامة 2030 اسمحوا ىل من 

هذا املنرب اإلعالمي املتميز أن أدعو الجميع إىل التكاتف والتعاضد 

والهمة ملضاعفة العمل واإلنجازات لتنفيذ الخطط والربمج املوحدة 

واملفردة ىف كل بقاع الوطن العرىب من أجل تحقيق شعار اإلتحاد 

 الذى اتخذته عنوانا لكلمتى هذه وهو املرأة العربية قائدة...

ذلك أن تاريخ املرأة العربية حافالً بالنامذج املرشفة ىف كل املجاالت 

 والتخصصات و هذه حقيقة معلومة للجميع تذخر بها أسافري التاريخ.

يف ختام كلمتي أرسل  تحياىت وأمنياىت للجميع  بالتوفيق والسداد 

وشكرى للجنة اإلعالم واإلتصاالت وتقنية املعلومات وللجنة اإلعالم 

باألمانة العامة لإلتحاد وطاقم املجلة التحريرى واإلدارى وأن تطل 

علينا اإلصدارات القادمة والوطن العرىب أكرث آمنا  وأعىل مكاناً وأقوى 

 تحالفاً ووحدة ..

 وأن تكون املرأة العربية دوما ىف املقدمة والطليعة..

 ودمتم بخري.

بقلم:

د.بدرية سليامن عباس

رئيس اتحاد قيادات املرأة العربية
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المرأة وأهداف التنمية المستدامة
للمرأة عالقة وطيدة وأصيلة بأهداف التنمية املستدامة فنحن نعلم ان هناك 
)١٧( هدف و)١٦٨( مقصد و)١٠٠(مؤرش فإذانظرنا ايل تلك األهداف واملقاصد 
واملؤرشات لوجدنا عالقة قوية للمرأة يف تحقيقها  سواء بشكل  مبارشاو غري 
مبارش تلك العالقة  تتعلق إما بدورها يف تحقيق هذه األهداف او تأثري هذه 
اآلهداف عيل املرأة واألرسة واملجتمع وذلك إما بدورهايف تحقيق هذه 
األهداف أو لتأثري هذه األهداف عيل االرسة واملجتمع بتنمية وتعزيز دورها 
يف املجتمع و تأثريها عيل تربية نشأ سليم قوي معايف والذي يؤثر بدوره 
عيل قدرة الفرد اإلنتاجية وانعكاس ذلك عيل منو املجتمعات والبلدان أي أن 
لها الدور املؤثر والرئييس فيام يتعلق باألهداف التنموية فنجد مثال الكفاية 
اإلحصائية ملؤرشات قياس أوضاع املرأة يف ظل اهداف التنمية املستدامة 
كام جاء يف بعض الدراسات ماييل : 
١-الهدف األول وهو القضاء عيل الفقر بجميع اشكاله ويف كل مكان )١٤( 
واملتعلق منها باملرأة )٦( أي بنسبة )٤٣٪( 
٢-الهدف الثاين وهو القضاء عيل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية 
الحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة عدد املؤرشات )٢٣( واملتعلق باملرأة )١( 
أي بنسبة )٨٪( 
٣-الهدف الثالث  وهو ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف 
جميع األعامر )٢٧( واملتعلق منها باملرأة )٦( أي بنسبة)٢٢٪(

٤-الهدف الرابع وهو ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز 
فرص التعلم مدي الحياة للجميع )١١( واملتعلق منها باملرأة )٨ ( أي 
بنسبة)٧٣٪(

 ٥-الهدف الخامس وهو تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل الفتيات 
والنساء إجامل عدد املؤرشات )١٤( واملتعلق منها باملرأة )١٤( أي بنسبة )١٠٠٪(

٦-الهدف الثامن وهو تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع 
واملستدام والعاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع عدد 
املؤرشات )١٧( واملتعلق منها باملرأة )٧( أي بنسبة )٤١٪( 
٧-الهدف العارش وهو الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها عدد 
املؤرشات )١١( واملتعلق منها باملرأة )١( أي بنسبة )٨٪( 
٨-الهدف الحادي عرش وهو جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع 
وآمنة وقادرة عيل الصمود ومستدامة عدد املؤرشات )١٥( واملتعلق منها 
باملرأة )٣( أي بنسبة )٢٠٪(

٩-الهدف الثالث عرش وهو اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره عدد 
املؤرشات )١٠( واملتعلق منها باملرأة )١( أي بنسبة )١٠٪( 
١٠-الهدف السادس عرش وهو السالم والعدل واملؤسسات عدد املؤرشات 
)٢٣( واملتعلق منها باملرأة )٦( أي بنسبة )٢٦٪( 
١١-الهدف السابع عرش وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية 
من أجل التنمية املستدامة عدد املؤرشات )٢٥( واملتعلق منها باملرأة )١( أي 
بنسبة )٤٪( 
وانطالقا من تلك النسب نستطيع القول بأن املرأة تعد هي  العامل الفعال 
والفاعل األسايس لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لذا جاءت رؤية ورسالة 
اتحاد قيادات املرأة العربية اخذ عيل عاتقه تفعيل دور املرأة من أجل أن 
تتمكن من تحقيق دورها املنوط بهالتحقيق اهداف التنمية املستدامة وقد 
اعرب جميع أعضاء االتحاد عن رغبتهم الصادقة يف تفعيل ذلك الدور والعمل 
قدما لجعل امتنا العربية تواكب جميع بلدان العام املتقدمة جنبا ايل جنب مع 
جامعتنا العربية ومن خالل منظومة العمل العريب املشرتك لتحقيق رؤية 
األمم املتحدة ٢٠٣٠ يف التنمية املستدامة والله ويل التوفيق. 

بقلم:

د.هالة عدىل حسني

األمني العام إلتحاد قيادات املرأة 
العربية
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»إنها«
بعون الله وبدعمكن وبإرصاركن وبعزميتكمن التى مل 

تفرت ومبطالبتكن املتصلة ها هى املرأة العربية تطل 

عىل صفحات التاريخ لتقول للعامل  »نحن هنا«.

ظهرت اليوم »إنها« عروسة ىف أبهى صورة قلمية 

وىف أجمل حروف ندية وىف أحىل ثوب عرىب توشح 

بالجالل والعبقرية والرصانة ووحدة الصف.

»إنها« اسم يحمل دالالت التآخى والتوأصل 

املمتد،ستدخل كل بيت عرىب ىف الوطن العرىب 

وخارج حدوده تعرب للقارات كلها.

ليقرأها األب واألم واالبنة واالبن...

• تحمل القضايا الشائكة وتحلها وتحاول إيجاد الحلول 

لها.

• تتناول تطورات األحداث وتسهم فيها إيجابياً.

• تقف عىل أوضاع املرأة العربية وبكل الثقل تكشف 

املستور وتعمل عىل إبعاد شبح املحنة .

• تربز اإليجابيات وتعلنها وتشيد مبن أبدع وأنجز ودخل 

التاريخ.

• وتقول للجميع »إنها« هى أنتم ونحن واآلخرين 

فلندعمها.

بقلم:

د.بخيته أمني

رئيس لجنه اإلعالم باإلتحاد

مقاالت
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 أنِت األهم
تُعدُّ املرأة جزءاً ال ينفصُل بأّي حاٍل من األحوال من كيان املُجتمع 

الُكيّل، كام أنّها ُمكّوٌن رئييس للمجتمع بل تتعّدى ذلك لتكون األهّم 

بني كل املكّونات، وقد شغلْت املرأة عرب العصور أدواراً مهّمًة، وكانت 

فاعلًة ونَشيطًة يف وضع القواننِي والسياسات، ويف تسيري حركة 

الحياة السياسيّةوخلَق اللُه تعاىل الجنسني؛ الذكر واألنثى ليُكمل 

كلٌّ منهام اآلخر، حيُث وفّر لهام كّل األدوات واألساليب املمكنة إلمناء 

الحياة ونهضتها عىل األرض، حيُث جاءت األديان الساموية لتُنظِّم 

عالقاتهام وتدفعهام لبذل أقىص الجهود لتحقيق غاية الله الذي 

 خلق اإلنسان ألجلها.. وجعل املرأة والرجل مكملني لبعض يف الحياة. 

واملرأة القيادية لها دور إجتامعي  كبري.

 فقد أشارت اإلحصائيات إىل أّن نسبة مشاركة املرأة يف صنع القرار 

يف الّدول اإلسالمية والعربية  تتجاوز. 45.6 %  بينام تُقارب 39.7 % 

يف الّدول اإلسكندنافية، أّما يف الّدول األوروبية فقد وصلت إىل 

31 %، ويف الواليات املُتحّدة األمريكية وصلت إىل 17.6 %، مام يُنبُئ 

بازدها  وضع املرأة العربية ومشاركتها الفاعلة يف مراكز اتّخاذ القرار 

 وصناعته.. وكان يف املايض هناك عوامل لرتدي

وضع،  املرأة العربية وكانت تعوُد بعضها ألصول ضاربة يف جذور 

املجتمع، وتعود بعضها لعوامل سياسيّة واجتامعية، وغريها الكثري 

من العوامل، كام يلعب العامل االقتصادي دوراً كبرياً يف ترّدي أوضاع 

مشاركة املرأة، حيُث ال يستطيع اإلنساُن االلتفات إىل صناعة نفسه 

وحياته ومجتمعه إذا مل تُوفّر له أساسيات الحياة كالغذاء واملاء 

 والّنوم حسب هرم موسلو

فقد بلغت نسبة النساء العامالت املُعيالت ألفراد عائالتهن يف 

املجتمع العريب واإلسالمي ايل نسبة إىل 35 % من نسبة النساء 

الُكليّة، أغلبهّن يعملن خارج الّنطاق الحكومي الرسمّي، مام يُفقدهن 

امتيازات الرعاية الصحية والتإمينات.. وأصبح دور املرأة العربية واضحا 

 وملموس أكرث من االول.. وأصبح دور املرأة القيادية العربية 

يصل ايل العاملية.  

تصدرت املرأة العربية العلوم والطب والتعليم  واالقتصاد والقانون.. 

وأصبحت املرأة ترتأس الربملان وترتأس املحاكم بل تعمل بوكالة 

ناسا... وأيضا ترتأس أرستها.. وتعترب املرأة العربية هي ميزان األرسة 

يف املجتمع العريب .... لذا كانت مجلة »إنها« هي املنرب التي من 

خاللها نتعرف أكرث عىل املرأة وأدوارها.

بقلم:

 د. صباح الحكيم 

املتحدث الرسمي ألمانة اتحاد 
قيادات املرأة العربية
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من هي

كتاب أملاىن غيَّ مسار حياتها من »اآلداب« إىل املجوهرات

عزة فهمى.. 
جواهرجية الصعيد!

»عزة فهمي«.. ُمصممة مجوهرات 
مرصية ورئيس مجلس إدارة رشكة 
ُولدت يف سوهاج،   . »حىل مرص« 
الجميلة  الفنون  كلية  من  وتخرجت 

قسم الديكور

إعداد:

فاطمة محمد - مرص

محمد شمس - مرص

ريتا كامل - لبنان

نجالء األحمدى - األردن



بدأت قصة »عزة فهمي« مع املجوهرات عقب رشائها كتاباً 
أملانياً عن املجوهرات التقليدية يف العصور الوسطى يف 
1969. وكانت تنوي بعد حصولها عىل شهادة  أوروبا عام 
البكالوريوس يف هندسة الديكور أن تلتحق بكلية اآلداب 
لتحصل عىل شهادة أخرى يف قسم الفنون التطبيقية، 
ولكنها عدلت عن رأيها وقررت بداًل من ذلك أن تخوض فرتة 
تدريب يف مجال تصميم املجوهرات. اشتغلت كمتدربة يف 
مشغل الحاج سيد، أحد الجواهرجية يف القاهرة ىف سوق 
خان الخلييل القديم، حيث يقتنص الباعة املشغوالت اليدوية 
والسلع التقليدية،  تعلمت »عزة فهمى« عىل يد أفضل 
محرتيف هذه الصنعة. وباتت املرأة الوحيدة التي تشتغل 
يف الليايل يف مشغل الحاج سيد، وانتقلت من عملية برد 
املعادن إىل تصميم املجوهرات. وعىل الرغم من أنها كانت 
من مصمامت املجوهرات املعدودات يف الرشق األوسط، إال 
أنها يف بداية عملها بتصميم املجوهرات احتفظت بوظيفتها 
كرسامة للكتب التي تصدرها الحكومة املرصية حتى تتمكن 
من متويل موهبتها من تصميم وتصنيع املجوهرات. بعدها 
دراسية  منحة  الربيطاين  الثقايف  منحها املجلس  بفرتة 
تعلم فن صناعة املجوهرات يف جامعة  تتيح لها فرصة 

بوليتيكنيك بلندن. 

بدأت »عزة فهمى« من املدرسة الحرفية التقليدية. ورسعان 
ما فتحت مشغلها الخاص يف أحد أحياء القاهرة النائية، حيث 
تطور أسلوبها واستخدمت الكلامت العربية والشعر العريب 
لخلق خطوط مزخرفة منقوشة عىل الفضة ومطعمة بالذهب 

لتزيني قطع الحيل.

تعاونت مع املصمم املشهور«جوليان   2006  يف عام 
ماكدونالد« لتصميم املجوهرات خصيًصا لعرض أزيائه، حيث 
تتمتع مجوهرات فهمي بتصميامت مميزة واستثنائية وبارزة. 

11 تصاميمها مختلفة 
واستثنائية ومتميزة
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من هي

»أمل كلوني«.. 
 فى 

ً
األكثر تأثيرا

العالم العربى
حقوقية  وناشطة  محاميّة  كلوىن«  »أمل 
يف  متخّصصة  لبنانية  أصول  من  بريطانية 
القانون الدويل وحقوق اإلنسان. اسمها 
يف  وولدْت  الدين«،  علم  »أمل  األصىل 
العاصمة اللبناينة بريوت خالل الحرب األهلية 
يف مثانينيات القرن املايض وحصلت عىل 
بكالوريوس يف علم القانون من جامعة 
أوكسفورد قبل أن تلتحق بكليّة الحقوق يف 
جامعة نيويورك لدراسة ماجستري القانون. 
عملت »كلوين« ككاتبة قضائية يف محكمة 
العدل الدولية ومحكمة االستئناف األمريكية.

تزّوجت »أمل« باملمثل الهوليوودي الشهري 
جورج كلوين، وباتت مؤخراً واحدة من أكرث 

النساء تأثرياً يف العامل العريب.

الشيخة
 »لبنى  القاسمي«.. 

أول وزيرة إماراتية
سلطان  بن  خالد  بنت  »لبنى  الشيخة  تُعترب 
يف  النساء  أقوى  من  واحدة  القاسمي«.. 
الوقت  يف  تأثرياً  وأكرثهن  العريب  العامل 
الحايل، بدأت مشوارها السيايس يف 2004 
كوزيرة  حينها  وُعيّنت  إماراتية  وزيرة  كأول 
لالقتصاد والتخطيط قبل أن تشغل منصب وزيرة 
التجارة الخارجية يف 2007 قبل أن تصبح وزيرة 
2013 ووزيرة  التنمية والتعاون الدويل يف 

دولة للتسامح يف 2016.

»القاسمي«.. هي إحدى أفراد األرسة الحاكمة 
يف إمارة الشارقة، ُولدت سنة 1962 وحصلت 
عىل درجة البكالوريوس يف علم الحاسوب 
من جامعة تشيكو كاليفورنيا، وماجستري إدارة 

األعامل من الجامعة األمريكية يف الشارقة.



وتربية طن الحرشات نحو ٤ آالف جنيه، ويتم 
تغذية الحرشات عىل املخلفات العضوية، 
ويتم حصاد املنتج بعد اكتامل منوها، 
وإضافة املغذيات املطلوبة لألعالف طبقا 

للمواصفة القياسية املرصية.

ويتم بيع طن املنتج »األعالف املنتج من 
الحرشات« التي تتغذى عىل املخلفات 
العضوية بنحو 150 ألف جنيه، كام يتم إنتاج 
سامد عضوي كمنتج ثانوي؛ حيث يبلغ 

تكلفة الطن حوايل 65 ألف جنيه.

 أهداف املرشوع

- يعمل عيل تحقيق فكر ريادة األعامل 
للطالب.

- الحفاظ عىل البيئة.

األعالف  لرشاء  الصعبة  العملة  توفري   -
املستوردة.

- توفري فرص عمل.

جميع  يف  املرشوع  تطبيق  إمكانية   -
املحافظات.

- مساعدة املرأة املعيلة لتوفري االعالف 
التي تحتاجها لتغذية الدواجن الخاصة بها.

املرشفة الرئيسية عىل املرشوع، هي 
الدكتورإميان عالء الدين، مدرس الكيمياء 
الحيوية والبيولوجيا الجزيئية للحرشات 

بكلية العلوم جامعة القاهرة.

حصل »مرشوع تحويل املخلفات العضوية 
إيل بدائل أعالف باستخدام تكنولوجية 
حيوية« عىل املركز الثاين عىل مستوى 
جامعة القاهرة يف مسابقة إبداع، شارك 
املؤمترات  من  العديد  يف  الفريق 
العلمية واملحلية والدولية، وشارك يف 
املعرض البيئي وذلك بالتعاون مع وزارة 

البيئة واملجلس القومي للمرأة.

وفاز مرشوع تحويل املخلفات العضوية 
باالحتضان يف مسابقة حضانات األعامل، 
والتي تؤهلهم لتطبيق املرشوع عىل 
تطبيق  أجل  من  وذلك  الواقع؛  أرض 
املرشوع عىل أرض الواقع خالل األيام 
القادمة، وتم عرض املرشوع الطاليب 
من ضمن املرشوعات االبتكارية بالجامعة 
يف مؤمتر التعليم العايل، الذي انعقد 
اإلدارية، تحت رعاية وحضور  بالعاصمة 
رئيس  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 

الجمهورية.

 فكرة املرشوع؟

تبلغ املخلفات العضوية نحو 53 مليون طن 
سنويًا، وتكلف الدولة نحو 500 مليون جنيه 
لجمعها والتخلص اآلمن منها، وتضمنت 
فكرة املرشوع تحويل املخلفات العضوية 
استخدام  طريق  عن  أعالف  بدائل  إىل 
حيوية  تكنولوجيا  باعتبارها  الحرشات 
تبلغ تكلفة تحضري  للبيئة؛ بحيث  صديقة 

13

FOTM مشروع لتحويل المخلفات
العضوية إلى بدائل أعالف 

الفريق املشارك باملرشوع

املؤسسني   أحد  أسامة  هدير   -

التقنية  برنامج  خريجة(  )23سنة، 

جامعة  العلوم  كلية  الحيوية 

القاهرة.

املؤسسني  احد  يوسف  مي   -
التقنية  برنامج  خريجة(  )23سنة، 
جامعة  العلوم  كلية  الحيوية 

القاهرة.

- أسامة سعيد أبو بكر مطور اعامل  
كلية  الرابعة(  الفرقة  سنة،   ٢٢(

التجارة جامعة القاهرة.

- عيل عطية السيد مهندس زراعي 
) ٢٣ سنة، خريج( كلية زراعة.

دور فريق العمل

مسؤولني عن كافة األعامل التقنية 
والفنية واللوجستية، واملتعلقة 
والتسويق  اإلمدادات  بسالسل 

واملبيعات ملرشوع.
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حوار

تسعينية تروى قصة نجاحها

حوار : د.بخيته أمني - السودان

هذه سيدة مجتمع من الدرجة األوىل، أسس والدها أول مدرسة 
لتعليم الفتيات مع املرىب بابكر بدرى رائد تعليم البنات بالسودان 
وتبعه املرىب أبوبكر املليك و ضيفة »إنها« لهذا العدد الدكتورة 

نفيسة املليك مؤسس مدارس املليك التعليمية ...



قالت:

كان األنجليز ال يرحبون باى أستاذ للعمل ىف مدارس البنات بل 
يوكلون ذلك للشيوخ كبار السن حتى ال ترتبط الفتيات باالساتذة 
صغار السن،والسفر للتدريب اىل بريطانيا داخل حجرات التدريب 
االنجليزية اال برفقة وىل األمر وكل من تخرج ىف مظاهرة 

تعاقب بالسجن ومتنع الزيارات داخل السجون.

وعندما حل العام 1928م تم تأسيس أول مدرسة للبنات قادتها 
أم الحسن منصور ورشعت املعلامت ىف إزالة االمية عرصاً 
كمتطوعات وتترسب الدعوة لفصول محو األمية عرب رسائل 
رسية حتى ال يعلم الحاكم أو سلطانه بذلك وتغلق أبواب 
املدارس التى بها حلقات محو األمية خشية األملام مبا 

نقوم به من تدريس ودراسات وطنية تنادى بتحرير الوطن.

وبنادى الخريجيني بامدرمان حيث بدأت الحركة الوطنية مطالبة 
بالحريات كانت النساء يشرتكن من وراء ستار خشية الغاء القبض 
عليهن األ أن عزمية الرجال دفعت باألرس السودانية لحضور 
الندوات واللياىل الثقافية والقاء الخطب الحامسية وزغاريد 

النساء تشق السامء.

وهكذا لعبت املرأة السودانية دوراً ريادياً ىف إيقاظ الوعى 
القومى...تلك سرية عطره ألمرأة رقم أسمها نفسية املليك...

قالت ىف حوار »لهن«...

عمرى  من  عرش  الرابعة  ىف  وأنا  الحى  نساء  أعلم  بدأت 
وأطلقوا عىل »جربوعة العلم« الننى كنت صغرية الحجم 
أهلنى ألن يسمح  لألخبار مام  بالقراءة ومتابعة  ومولعة 
باستيعاىب ىف مهنة التدريس...وكنت كثرية التسفار بني 
الخرطوم ورفاعة موطنى وبورتسودان حيث الدعوة لتعليم 
املرأة كانت تتم رساً وعرب اولياء األمور والصداقات األرسية.

فكانت الخالوى هى بداية فتح منافذ البيوت وقراءة القرآن 
وقصص األنبياء هى مفتاح القبول لدى األرسة خاصة كبريات 
السن األ أن أمئة املساجد كانوا يشنون هجوماً عىل أولياء 
األمور الذين يؤيدون خروج فتياتهم خشية الفتنة فكانت 

املرأة تغادر دارها وهى خائفة.

وأضافت:

عندما انترش التعليم ىف السودان وحاول اإلنجليز تحجيمه 
وفرض حصار عليه أشعلت الحرب العاملية نريانها أختفينا 
بتوزيع املنشورات املعادية  أن قمنا  بعد  الخنادق  داخل 
لألستعامر األ أن األنجليز كتبوا عند مدخل كل دار »هنا فتيات 
عاصيات« األ أن عزمية نساء السودان كانت أقوى فولجت 
املرأة كليات الطب والهندسة وقدن املظاهرات وأسسن 
الجمعيات النسائية الرسية والعلنية والنقابات واألتحادات 
وجاء اإلتحاد النساىئ السوداىن كأول تنظيم شامل جمع كأفة 
نساء السودان تحت قيادة رائدات الحركة النسائية أمثال فاطمة 
طالب،نفيسة األمني،نفيسة املليك،سعاد أبراهيم عيىس،أم 
سلمة سعيد، محاسن عبدالعال،محاسن جيالىن،حواء محمد 

صالح وعزيزة مىك.

وبدأ اإلتحاد دعوته لتحرير املرأة من الجهل والفقر واملرض 
وشمل ذلك الحمالت التوعوية بأهمية إسهام املرأة ىف 
كأفة املجاالت والتقديم لكل الوظائف والخروج ىف املظاهرات 
املنادية باستقالل السودان وتحرره فكانت الحفالت الشاعرية 
والغنائية والندوات الثقافية والخطب الحامسية  فتقبل عليها 

النساء بصورة ألفته لكن ىف صحبة األخوان واألباء.

وكتب الشعراء مؤازريني تحرير املرأة عرب اإلتحاد النساىئ 
السوداىن وظهر شعراء فطاحل مساندين قضايا املرأة 
وأنعتاقها وأنضاممها لصفوف الرجال فكان هناك الشاعر 
صديق مدثر،وإسامعيل حسن،والزين عباس عامرة وعبداملجيد 
حاج األمني ومن الفنانيني عبدالكريم الكابىل ووردى وأحمد 

املصطفى وعثامن حسني.

15

أمئة املساجد يكيلون 
االتهامات ملن تغادر بيتها

كتبت مقاالً باسم مستعار 
فكشفه املجتمع
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نصائح

أخطاء ال تقعى فيها عند 
مقابلة العمل

إذا كنِت تتجهني إلجراء مقابلة 
للحصول عىل عمل، فإن هناك 
قامئة من املالحظات يجب أال 

تفوتك..

سمر محمود - مرص
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رغباتك واحتياجاتك قد يعطي انطباعاً عن كونك شخصية 
صعبة املراس ويصعب التعامل معه.

ال تظهرى تعجلك إنهاء املقابلة

تجّنبى أن تعطي انطباعاً عن نفسك أنِّك عىل عجلة من أمرك، 
فإذا سارت األمور بشكل جيد فإن مقابلة العمل قد متتد 

لتتجاوز الـ 90 دقيقة رمبا.

 عدم اإلجابة قد تكون أفضل أحياناً

مامل تحتوي املقابلة عىل أسئلة غري قانونية أو غري الئقة، 
يتوجب عليِك اإلجابة عىل كل االستفسارات حتى لو شعرِت 

أن املقابلة مل تتم عىل ما يُرام.

ال تسأىل عن اإلجازات!

ال تعِطى انطباعاً أنّك تنوين استغالل جميع االسرتاحات املتاحة 
واإلجازات املرضية، اترىك هذه النقطة حتى يتم مناقشتها 

من قبل املوارد البرشية.

ال تتطرقى إىل ظروفك الصعبة 

من األفضل عدم مناقشة مشاكلك الشخصية أثناء مقابلة 
العمل، فمعظم أرباب العمل يعتقدون أّن التحديات الشخصية 

ستؤثر بشكل كبري عىل األداء والرتكيز واإلنتاجية.

ال تجيبى بـ »ال«

عندما يتم سؤالك عن أي استفسارات توجهها للرشكة ال 
تجيبى بـ »ال«؛ فهذا يجعلك تبدين أنّك غري مستعدة للمقابلة 

أو رمبا غري مهتمة بالحصول عىل هذه الوظيفة.

ال تُظهرى توترك

حتى لو كنِت متوترة أكرث من أي وقت مىض، ال داعي إلظهار 
ذلك، فال توجد رشكة ترغب ىف تعيني موظف يفتقد إىل 
الثقة بالنفس، وإذا كنِت تعتقدين أن الصدق أفضل سياسة 

يف هذه الحالة تأكدى أنك عىل خطأ.

تجاهىل الحديث عن الراتب

إيّاك أن تبدأى باملناقشة عن الراتب يف وقت مبكر من مقابلة 
العمل، فالرتكيز عىل األمور املالية مبكراً سيعطي فكرة 
سلبية عنِك وأنِك هنا للحصول عىل املال فقط وليس ألي 
سبب آخر، كام أن ُمدراء املوارد البرشية يبحثون عن أناس 
تتامىش أفكارهم مع قيم ومبادئ الرشكة، لذا من األفضل 

أن تبدأى املفاوضات املالية يف وقت متأخر من املقابلة.

ة للوظيفة ال تُظهرى حاجتك املاسَّ

ال تعِطى أي مؤرش عىل اليأس حتى لو كنِت بحاجة ماسة 
إىل العمل، فأرباب العمل ومدراء املوارد البرشية يعتربون 
اليأس من عالمات الضعف، فهم يريدون موظفني يبحثون 

عن مهنة حقيقة طويلة األمد وليس مجرّد وظيفة مؤقتة.

ال تتحدىث بالسوء عن مديرك

إيّاك ثم إيّاك أن تنتقدى مديرك الحايل أو السابق، فهذا 
يعطي انطباعاً عنِك أنِك غري مهّذبة، سلبية، وتافهة ويجعلك 
الجديد يف املستقبل. كام  أنٍك ستشتمني مديرك  تبدين 
ال تجعىل احتياجاتك محور املحادثة، فمقابلة العمل هي 
الوقت املناسب للحديث عن احتياجات الرشكة، فالحديث عن 



ميتلكن إرادة فوالذية ورغبة ىف تحقيق املستحيل

باألسماء.. عربيات وصلن 
إلى العالمية

ال ميكن ألحد أن يُنكر وجود نساء عربيّات ناجحات استطعن الوصول 
للعاملية بفضل إدارة حديدية وكاريزما مذهلة، وفيام ييل قامئة 
بأنجح نساء العامل العريب عىل املستوى الدويل منذ بداية األلفية 

حتّى عام 2018.
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نجوى عمر - املغرب 

فاطمة محمد - مرص 

نهى قواس - العراق



رغم أّن املوت غيَّبها يف 2016 إاّل أنّه ال ميكن الحديث 
عن أشهر نساء العامل العريب دون ذكر »زها حديد.« 
ُولدت »حديد« يف العاصمة العراقية »بغداد« سنة 
الرياضيات من  الليسانس يف  1950 وحصلت عىل 

الجامعة األمريكية ببريوت يف 1971.

نفّذت »حديد« أكرث من 950 مرشوعاً يف 44 دولة 
أبرزها: مركز الفنون الحديثة يف روما، مركز لندن 
للرياضيات البحرية، املّجمع الفني يف أبو ظبي، 
BMW الرئييس يف أملانيا، جرس أبو  مركز رشكة 
ظبي، مركز الفن املعارص يف أوهايو، ومركز حيدر 
علييف الثقايف يف باكو الذي يُعترب واحداً من أبرز 

مشاريعها وأكرثها شهرة.

اُختريت »زها حديد كرابع« أقوى امرأة يف العامل 
2010، وُصّنفت كأقوى مهندسة يف العامل  يف 
وحصلت عىل العديد من الجوائز الرفيعة واأللقاب 
الرشفية يف فنون الهندسة املعامرية، وكانت من 
أوائل النساء التي نلن جائزة بريتزكر يف الهندسة 
املعامرية والتي تُعترب مبثابة جائزة نوبل للهندسة.

العراقية
 »زها حديد«  

أقوى مهندسة 
توصف بأنها أقوى امرأة عربية وفقاً ملجلّة فى العالم!  

»نعمت  املرصية  االقتصادية  إنها  فوربس. 
محافظ  نائب  منصب  تشغل  التى  شفيق«  
النقدية  السياسة  لجنة  وعضو  إنجلرتا  مرصف 
يف املرصف نفسه، وعملت يف مجموعة من 
املناصب االقتصادية الهاّمة أبرزها: نائب املدير 
العام لصندوق النقد الدويل والسكرتري الدائم 
للمملكة املتحّدة يف مؤسسة التنمية الدولية 
ونائب البنك الدويل إضافة إىل عملها كخبرية 

اقتصادية يف عدد من املنظامت الدولية.

تحصيلها  وبدأت  مرص  يف  »شفيق«  ُولِدت 
العلمي يف املدرسة األمريكية يف اإلسكندرية 
قبل أن تنتقل إىل الواليات املتحّدة األمريكية، 
حيث حصلت هناك عىل شهادة البكالوريوس يف 
االقتصاد والسياسة من جامعة ماساتشوستس، 
وماجستري يف االقتصاد من جامعة أوكسفورد.

المصرية
»نعمت شفيق«

تدير اقتصاد
 إنجلترا

1977 يف مدينة  ُولِدت »نجاة فالو بلقاسم« سنة 
الناضور املغربية قبل أن تهاجر رفقة عائلتها إىل 
درجة  عىل  حصلت   1995 ويف   ،1982 عام  فرنسا 

البكالوريوس يف علم االجتامع االقتصادي.

بدأت »بلقاسم«؛ حياتها السياسية يف 2002 عندما 
الحزب االشرتايك الفرنيس، وتدّرجت  انضّمت إىل 
يف العمل السيايس لتشغل منصب وزيرة حقوق 
املرأة والناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية 
تاريخ  امرأة يف  أول  باتت   2014 2012، ويف  يف 
الرتبية  وزير  منصب  تشغل  الفرنسية  الجمهورية 

الوطنية والتعليم العايل.

المغربية
 »نجاة بلقاسم«

وزيرة التعليم 
فى بالد النور

هاجرت »خديجة عريب« إىل هولندا من املغرب وهي 
يف عمر الـ15 عاماً، حيث درست علم االجتامع  هناك 
وعملت يف عدد من مؤسسات الرعاية االجتامعية. 
بدأت »عريب« حياتها السياسية يف عام 1998 كعضو 
يف الربملان الهولندي عن حزب العاّمل لتصبح واحدة 
من قيادات الحزب، ويف 2016 انُتخبت كرئيسة للربملان 

الهولندي.

»خديجة عريب«
مغربية ترأس  

البرلمان 
الهولندي
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إبراهيم  »وداد  السودانية   درست 
املحبوب« الفيزياء وعلوم الفضاء يف 
السودان ومرص، وسافرت إىل هولندا 
عام 1988 مبنحة تعليمية من املجلس 
ثم  السودان،  يف  للبحوث  القومى 
حصلت عىل املاجستري يف الهندسة 
هندسة  يف  والدكتوراه  الفيزيائية 
البيئة الفضائية من جامعة ويسكونسن 

ماديسون.

تعمل »وداد إبراهيم املحبوب« أستاذة 
للفيزياء والرياضيات التطبيقية، بجامعة 
هامبتون بوالية فرجينيا، كام عملت 
أستاذة يف قسم علوم الفضاء 
وأنظمة االستشعار عن بعد، ثم 
درست الكواكب ومكوناتها وطرق 

تحليلها بوكالة ناسا.

تعكف »املحبوب« هذه الفرتة 
املريخ  كوكب  دراسة  عىل 
والرثوات  أرساره  واكتشاف 
األحمر.  بالكوكب  املعدنية 
وتوصف بانها  أول عاملة عربية 
مسلمة تصل إىل هذه املناصب 

األكادميية والعلمية.
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حوار

درست يف الخرطوم والقاهرة وحصلت عىل منحة هولندية

وداد المحبوب ..
 فيزيائية من السودان

حوار : د.بخيته أمني - السودان



الـ»سوبر كمبيوتر« بنظام »املعلومات 
 Hyper spectral »ذات الطيف الفائق
املركز  متويل  يف  وتتشارك   .Data
وكالة »ناسا« ووزارة الدفاع األمريكيتان، 
وتتوىل  اإلرشاف عىل عدد من الطالب 
املاجستري  قسمي  يف  األمريكيني 

والدكتوراه.

عرضت »املحبوب« أهم إنجازاتها علمياً 
يف مجال استكشاف البيئة الفضائية. 
يتمثّل  الراهن،  عميل  »يف  وقالت: 
الهدف الرئييس يف التأكد من وجود 
املريخ  سطح  عىل  واملعادن  املياه 
من خالل تحليل املعلومات املتواصلة 
التي تبثها املركبات الفضائية واألقامر 
االصطناعية. أحياناً، ينطلق العمل من 
صور مشوشة وغري واضحة نعمل عىل 
فيها  ما  وإزالة  املخترب  يف  تنقيتها 
من شوائب عرب أجهزة متطورة، ومن 
خالل استخدام الطُرُق املنهجية يف 
الرياضيات التطبيقية. ويف نهاية األمر، 
نحصل عىل صور فضائية نقية وواضحة 

متاماً«.

حيث  ماديسون  ويسكونسن-  جامعة 
أنهت شهادة املاجستري يف الهندسة 
يف  الدكتوراه  نالت  ثم  الفيزيائية. 
هندسة البيئة الفضائية من الجامعة 
أول   املحبوب  كانت  وحينها،  عينها. 
أمريكية وعربية تجمع بني تلك التخصصات 

وتصل إىل تلك الدرجة العلمية.

حياتها  يف  »املحبوب«  استهلت 
قسم  يف  أستاذة  بالعمل  املهنية 
علوم الفضاء وأنظمة االستشعار عن 
مكّونات  دراسة  إىل  انتقلت  ثم  بُعد. 
الكواكب وتحليلها يف »وكالة الفضاء 
)ناسا(. ورسعان  والطريان األمريكية« 
األكادميي  السلك  يف  تدّرجت  ما 
حيث  الحايل،  منصبها  إىل  تصل  يك 
تعمل بروفسورة يف علم الرياضيات 
التطبيقية، يف جامعة هامبتون يف 
والية فرجينيا. وإضافة إىل ذلك، ترشف  
والفضاء  األرض  علوم  »مركز  عىل 
يضم  الذي  بعد«،  من  واالستشعار 
مجموعة من الحواسيب الخارقة )»سوبر 
تتمتع   )Super Computer كمبيوتر« 
بخواص عالية الكفاءة. وتعمل أجهزة 

عىل رغم صعوبة االنضامم إىل مراكز 
الفيزياء  وعلوم  الفضائية  البحوث 
والرياضيات التطبيقية، خصوصاً بالنسبة 
إىل النساء،فإن هناك من أرصرن، مثل  
عىل  املحبوب«  »وداد  السودانية 
اقتحام تلك املواقع التي تبدو كأنها 
حكر عىل الرجال. وقد تفوقت املحبوب 
فيها. وأثبتت كفاءتها أكادميياً وتفوقها 
رائدة،  إنجازات  وصنعت  تكنولوجياً. 
الصفوف األوىل من  ما وضعها يف 

املجتمع العلمي.

منذ مراحل دراستها االبتدائية والثانوية، 
نزعة  »املحبوب«  نفس  يف  تأصلت 
تغذيتها  عىل  دأبت  جارفة  علمية 
العلمية  واملجالت  الكتب  مبطالعة 
املتوافرة حينذاك يف »املركز الثقايف 
أن  وبعد  الخرطوم.  يف  األمرييك« 
أنهت دراسة الفيزياء وعلوم الفضاء 
يف السودان ومرص، سافرت يف العام 
1988 إىل هولندا مبنحة تعليمية من 
يف  للبحوث«  القومي  »املجلس 
السودان. ويف العام التايل، انتقلت 
يف  تخصصها  وتابعت  أمريكا.  إىل 
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يأيت  العلمية،  الجمعيات  من  عدد 
األمريكية  »الجمعية  مقدمها  يف 
للرياضيات«. كام أنها عضو يف لجنة 
 AIMS »تدير القمرين اإلصطناعيني »إميز
ملك  القمران  وهذان  و»كاليبسو«. 
لجامعة »هامبتون«، ومتّولهام وكالة 
دراسة  مجال  يف  ويعمالن  »ناسا«، 
ونرشت  األرض.  يف  الثلجية  السحب 
املحبوب عرشات األوراق العلمية يف 
حول  املتخصصة  العاملية  املجالت 
واألقامر  بعد  من  االستشعار  أنظمة 
الذكية  الكمبيوتر  اإلصطناعية وبرامج 
الضوئية  واإلشارات  التصوير  وتقنيات 

وغريها. 

وحول مدى إفادة السودان من بحوثها 
أنها  وعلومها، أشارت املحبوب إىل 
راغبة يف تطوير بلدها يك يتمكن من 
دخول صناعة الفضاء واستغالل ما يتمتع 
به ثروات طبيعية. وكذلك تحدثّت عن 
تجربتها كأول عاملة عربية مسلمة تصل 
إىل مناصب أكادميية وعلمية رفيعة. 

وقالت: »من الطبيعي ان تُسلّط األضواء 
عىل امرأة تشغل مثل هذه املناصب، 
والثناء،  اإلعجاب  من  كبري  بقدر  ولكن 
التمييز  من  أحياناً  األمر  يخل  مل  إمنا 

العنرصي«.

من  تأيت  التي  املعلومات  تحمل 
شبكات األقامر االصطناعية. ثم قّسمنا 
تحسني  إىل  أدى  ما  الضوئية،  الحزم 
جودة الصورة عرب تقسيمها إىل أجزاء 
صغرية... فكلام كانت الحزمة صغرية كلام 

أصبحت نقية ورؤيتها واضحة«.

أشارت »املحبوب« إىل أن هذه التقنيات 
الرثوات  استكشاف  يف  تستخدم 
الطبيعية املوجودة عىل سطح األرض 
حقول  مواقع  تحديد  مثل  وباطنها 

البرتول واملعادن وغريها. 

التقنيات ذاتها تستعمل  أن  وأوضحت 
الجيولوجي  املسح  أغراض  يف  أيضاً 
املكّونات  ملعرفة  واألركيولوجي 
األساسية لألرض وما تتعرض إليه من 

تغريات وكوارث طبيعية. 

وسجلت »املحبوب« براءة اخرتاع عن 
ابتكار يف علم الرياضيات متصل بهذا 
»منوذج  اسم  حمل  الرصد،  من  النوع 
رياضيايت عن التصنيف العايل الدقة« 

لعلمية  ا ها د لجهو اً ير تقد و
والتكنولوجية، حظيت املحبوب بعدد 
من  واملعنوية  املادية  الجوائز  من 
وكالة »ناسا« ومجموعة من املؤسسات 
العلمية يف أمريكا. كام حظيت بعضوية 

ولفتت »املحبوب« إىل بعض الحقائق 
املهمة يف مجال عملها، وقالت: »من 
خالل دراسة املواد املعدنية، تبني أن 
ما  املريخ  كوكب  يف  موجود  املاء 
يعني أن من املحتمل أن تكون بعض 
أشكال الحياة قد نشأت فيه قبل حقب 
تعرّض  األحمر  الكوكب  ولعل  سحيقة، 
بشكل  معامله  أخفت  كارثية  لتغرّيات 

جذري. 

وأشارت إىل أن نسبة األوكسجني عىل 
2 يف املئة،  سطح املريخ ال تتعدى 
تصل  وسط  إىل  اإلنسان  يحتاج  فيام 
نسبة األوكسجني فيه إىل 21 يف املئة، 
الحياة. وسجلت  يك يبقى عىل قيد 
من  النوع  هذا  يف  ابتكاراً  املحبوب 
البحوث لدى وكالة »ناسا« تحت عنوان 
»منوذج رياضيايت مؤمتت عن معادن 

املريخ«. 

»يتمثّل  قائلة:  اآلخر  إنجازها  ووصفت 
األرض  سطح  عىل  املواقع  تحديد 
وتقسيمها وتصويرها بدقة متناهية 
عمالقة  كمبيوترات  عرب  وتحليلها 
تستخدم نظام »املعلومات ذات الطيف 

الفائق«. 

224 حزمة ضوئية  وقالت: »استخدمنا 
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أول مسلمة عربية تقتنص مناصب علمية رفيعة ىف أمريكا

حوار
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»زنقة الستات«..
إسطبل الخيل الذى أصبح السوق 

األشهر باألسكندرية
من األقمشة واملالبس النسائية ومستحرضات التجميل والعطور؛ 
بل إن سوق »زنقة الستات« تخطت عملية الرشاء إىل بلوغ آفاق 
الرتفيه، فكثريا ما تتجمع الفتيات ويتوجهن إىل التسوق لقضاء 

وقت ىف جو من البهجة.

ورغم أن الدخول إىل السوق يعد مبثابة الدخول إىل متاهة تحتاج 
دليال أحيانا للخروج منها إال أنها إحدى االسواق املوجودة عىل 
الخريطة السياحية لإلسكندرية ويحرص عدد كبري من السياح من 

جنسيات مختلفة عىل زيارة السوق لرشاء البضائع والتذكارات.

وارتبطت السوق باسمى أشهر سيدتني ىف عامل الجرمية »ريا 
داخل  من  النساء  من  ضحاياهام  تستدرجان  كانتا  اللتني  وسكينة« 
السوق، ما جعل منها مادة ثرية ألعامل فنية، وأشهرها مرسحية 
»ريا وسكينة« بطولة شادية وسهري البابىل وعبداملنعم مدبوىل، 
الستات« بطولة فيفى عبده، وفيلم »صايع بحر«  وفيلم »زنقة 

ألحمد حلمى.

ويضم محيط السوق عددا غري قليل من املباىن األثرية واملساجد 
املعلقة، إال أنها غري مسجلة كأثر. وحول ذلك يقول محمد متوىل، 
مدير عام اآلثار اإلسالمية والقبطية باإلسكندرية: إن منطقة سوق 
زنقة الستات قدمية جًدا، لكن ال ينطبق عليها رشوط ضمها كأثر، أو 
إدراجها ضمن ملفات هيئة اآلثار، موضحا أن هناك رشوطا البد أن تنطبق 
عىل األثر، ليُدرج ىف تسجيل املباىن األثرية، وهى أن يكون قد مرت 
عليه فرتة زمنية تزيد عىل 100 عام، وشهد حدثًا تاريخيًا مهاًم أو 
موقعة حربية، أو يكون قد عاش فيه شخصية تاريخية مهمة، أو أن 

يكون به عنارص فنية عالية، أو مبنى نادر، ال مثيل له ىف تصميمه.

جميلة هى اإلسكندرية وأجمل ما فيها أسواقها وأجمل أسواقها 
»زنقة الستات«.. مبجرد اجتيازك البوابة الحديدية املؤدية إىل السوق 
من شارع »فرنسا« تحيط بك البهجة من كل مكان، فبينام تتجول ىف 
أزقة السوق الضيقة تداعب وجهك األقمشة الحريرية املزركشة 
وتقع عيناك عىل »بنات حسان« يقلنب بضائع من الرتتر والخرز بحثا 
عن احتياجاتهن، بينام تبعث الروائح الزكية من دكاكني بيع العطور 

ومستحرضات التجميل.

يُعد سوق زنقة الستات أشهر أسواق املدينة عىل اإلطالق ومن 
أقدمها، إذ يعود تاريخ تأسيسها قبل مائة سنة، بل إن بعض الروايات 
ترجع تاريخ إنشاء السوق إىل عهد الحملة الفرنسية عىل مرص، عندما 
كانت إسطبال لخيل الجنود الفرنسيني، لذا سمى الشارع الرئيىس 

الذى يحتضن السوق بـ»شارع فرنسا«. 

ويعود الفضل ىف إنشاء السوق إىل التجار املغاربة واليهود الذين 
قدموا إىل مرص للتجارة واشتهروا ببيع السجاد واألقمشة الحريرية، 
ثم تبدلت أوضاع السوق بعد ثورة يوليو ومتلك املرصيني الدكاكني 
وتطورت البضائع لتشمل أدوات املاكيا ج واملناديل املطّرزة بالرتتر 
والنجف واملالبس النسائية ذات األلوان املزركشة والحقائب الجلدية 

واألحزمة ولعب األطفال.

ومع بداية عهد االنفتاح شهدت السوق رواجا شديدا وأصبحت قبلة 
الفتيات املقبالت عىل الزواج لرشاء احتياجاتهن من »الشوار« بداية 

نجالء فتحى - مرص



العدد - األول - يناير - 2020 

24

أمومة

خطوات ال غنى 
عنها.. فى 

»سنة أولى ماما«
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الحياة ليست وردية بعد الزواج كام تعتقدين، بالطبع السعادة قرار، ولكن هذا ال 
يعني خلوها من املسؤوليات، وأن تصبحي أماً ألول مرة خطوة كبرية تحتاج إىل 
النضج الكايف، حيث سيكون لديِك طفل صغري مسؤولة عنه وعن تكوين شخصيته، 
وتربيته بطريقة تليق بِك وباملجتمع. وعند النظر إىل األرس املرصية املختلفة، 
وبالرتكيز عىل البيئة التي يعيش فيها األفراد، هناك الكثري من اإلختالفات يف 
تنشئة األبناء، فكل أم تنشأ طفلها مثلام نشأت مع بعض اإلختالفات البسيطة 

الناتجة عن فرق األجيال والعصور.

4- استخدام عبارات مهينة تجاه طفلك:
لسوء الحظ، من الشائع جًدا رؤية بعض األمهات مع طفلها 
دون احرتام، عىل سبيل املثال، قد تستخدم تعبريات مثل 
»كنت أعلم أنك ذاهب إىل كرس ذلك«، أو »أنت دامئًا ما تخيب 
أميل«، لذا يجب عىل األم الحفاظ عىل دورها والسيطرة عىل 

املوقف حتى وإن كان طفلك يستفزك.

5 - التدليل: 
لديك طفلك واحد؟.. هذا أمر جيد ولكن ال يعني تنفيذ جميع 
رغباته، فالتوجيه مهم يف هذه املرحلة، حيث إن بعض 
السلوكيات قد تكون غري مقبولة عند تنفيذها لطفلِك، فعىل 
سبيل املثال، عندما يكرس الطفل لعبة ما ألحد األطفال فال يجب 

حاميته وإخفاء رضره، بل تعليمه الخطأ والصواب.

هذه الطريقة املتبعة يف تربية طفلك تجعله ال يستطيع 
االعتامد عىل نفسه، باإلضافة إىل اعتياده عىل تلبية طلباته، 
ويصبح شديد الحساسية وكثري البكاء، وكلام كرب ال يستطيع 

التكيف مع البيئة الخارجية.

6 - التذبذب يف أساليب الثواب والعقاب:
عدم استقرارك عىل رد فعل معني نتيجة ترصف غري الئق 
بسلوك  يقوم  فقد  له،  بالنسبة  للغاية  محري  أمر  لطفلك 
معني وتفرضني عليه عقاب، وفيام بعد يقوم بنفس السلوك 

فتكافئينه.

اتباعك هذا األسلوب يجعل شخصية طفلك متقلبة، كام يظهر 
التذبذب يف أسلوبه، وعندما يكرب ويتزوج يتولد تنتقل هذه 

الترصفات والشخصية إىل أبنائه أيضا.

تربية األطفال ليست بهذه السهولة، األمر يحتاج إىل دقة 
والرتكيز عىل التفاصيل الصغرية، فكل سلوك صغري أو كبري 

يكون له تأثري عىل طفلِك، لذا ركزي عىل ما تقومني به.

1 - التسلط أو السيطرة:
كونك تربني طفلك ال يعني الوقوف الدائم أمام رغباته، 
ومنعه من القيام بسلوك معني، حتى إذا كانت مرشوعة، 
وإذا كان طفلك عنيدا وال يلتزم مبا تريدينه ال يعني هذا 
استخدام العنف أو الرضب، عىل سبيل املثال إجباره عىل 
ارتداء مالبس معينة، ظنا منِك أن ما تفعلينه يف مصلحة 

طفلك.

بعد تعود طفلك عىل هذه األساليب يف الرتبية منذ 
صغره، تنشأ بداخله شخصية شديدة الخضوع، يتبع اآلخرين 
بدون تفكري، باإلضافة إىل عدم القدرة عىل إبداء الرأي 
واملناقشة والقلق الدائم، باإلضافة إىل عدوانية طفلك.

2 - الحامية الزائدة:
عىل الرغم أنه عليِك حامية طفلك من املخاطر واألشخاص 
السيئني، لكن هذا ال يعني الحامية الزائدة والتدخل يف 
قراراته البسيطة، بل يجب إعطاؤه حرية الترصف يف كثري 

من أموره، مثل حل الواجبات املدرسية بدال منه.

أسلوب الحامية الزائدة يؤثر عىل نفسية طفلك بشكل 
كبري، حيث يصبح ضعيف الشخصية ويعتمد عىل غريه، 
باإلضافة إىل شعوره باإلحباط، وعندما يكرب طفلك قليال 
ستالحظني أنه ال يثق يف قراراته وال يستطيع تقبل النقد.

3 - التأثر باملزاجية:
يجب أال ترتيك املزاجية تؤثر يف أساليب تربيتك لطفلك، 
مبعنى آخر، يجب أال تسمحي لطفلك بالترصف بطريقة 
معينة اعتامًدا عىل ما إذا كنت تشعرين بالسعادة أو 
الغضب أو التعب، ألنه إذا حدث ذلك يستقبل طفلك تعليامت 

متناقضة.

محمد شمس - مرص
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ال شك أّن العالقة الزوجيّة هي أسمى وأرقى العالقات يف هذا الكون عىل اإلطالق، فهي 
عالقة مشاركة ومحبة ومودة ورحمة تجمع بني طرفني وتربطهام معاً يف كل أمور حياتهام، إال 
أّن نجاح هذه العالقة ال يتكلل إال باالختيار الصحيح للزوج أو الزوجة، وكثرياً ما نجد فتيات يف حرية 
من أمرهّن بخصوص مواصفات الزوج الصالح املناسب لهّن، ويف هذا املقال سنتحدث عن أسس 

اختيار الزوج الصالح.

وال شك أّن االختيار الصحيح للزوج يجب أن يكون مبنيّاً عىل أسس علميّة وأخالقيّة متينة بعيداً عن 
الترّسع يف اتخاذ القرار واللهث وراء املظاهر املاديّة الخادعة كالحسب والجاه واملال واملتعة 
وكذلك الشكل الخارجي، حيث إّن اتباع األسس السليمة سيضمن لكال الطرفني الوصول إىل الراحة 
والطأمنينة واالستقرار واملودة والرحمة، وإليكم بعضاً من النصائح التى ال غنى عنها ىف اختيار 

رشيك الحياة:

أوال: التكافؤ يف املستوى الديني واألخالقي الذي يحمله الشاب، فاإلنسان الخلوق وصاحب الدين 

الراقي هو أجدى الناس بالحفاظ عىل املرأة ومعاملتها أحسن معاملة.

 ثانياً: التقارب يف املستوى الفكري والوعي الثقايف، حيث من شأن هذه النقطة إيجاد العديد 

من األمور املشرتكة التي يتحدث فيها الزوجان فيام بعد، ولعلنا نرى الكثري من قصص الطالق التي 
تحدث نتيجة وجود فجوة ثقافيّة كبرية بني الطرفني.

 ثالثاً: الشكل الحسن املقبول، فال نقول بوجوب أن يكون الزوج شديد الجامل كنجوم التلفاز لكن 

أن يكون ذا شكٍل مقبوٍل تأنس به الزوجة وترتاح للجلوس والحديث معه، ويف حال عدم وجود 
انسجام عند رؤية املرأة للخاطب وعدم تقبلها لشكله يجب عدم إرغامها عىل االرتباط به ألنّها 

لن تشعر بالسعادة فيام بعد

رابعاً: التقارب يف املستوى االجتامعي واملادي بني الزوجني تجّنباً لحدوث مشاكل وخالفات 

ماديّة حادة فيام بعد.

خامساً: التوافق يف البيئة التي كان يعيش فيها الزوجان.

 وحني تتوفر هذه املواصفات يف شخٍص ما، وتقدم لخطبة الفتاة يجب عليها أن تفّكر جيّداً وتدرس 
هذا املوضوع من كافة جوانبه، وتسأل غريها مّمن تراهم أهل حكمة وعلم وصالح، وأن تصيل 

االستخارة وتطلب من الله أن يعينها عىل االختيار الصحيح. 

يُشار إىل رضورة اختيار الفتاة للوقت املناسب للزواج، فيجب عليها أال تكون مترّسعة جداً يف هذه 
املسألة وأن تتحىل بالصرب والتأيّن وتحاول إكامل دراستها أو إمتام الثامنة عرش من عمرها عىل 
األقل، حتى تكون ناضجًة، وواعيًة، وقادرة عىل تحّمل مسؤوليّة الزواج وأعبائه املختلفة، ويف حال 
تأخر الزواج.. يجب عىل الفتاة أن توّسع دائرة معارفها وأن تخرج من بيتها، ومتارس العمل واالختالط 
باآلخرين واألهم من ذلك الدعاء إىل الله بأن يرزقها بالزوج الصالح يف كل وقٍت وحني، كام  قال 
النبي : »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري«؛ 
فإن فصاحب الدين ال يظلم إذا غضب، وال يهجر بغري سبب، وال ييسء معاملة زوجته، وال يكون سبباً 
يف فتنة أهله، عن طريق إدخال املنكرات وآالت اللهو يف البيت، بل يعمل بقول النبي : »خريكم 
خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل ».ويُروى أن رجالً سأل الحسن، رىض اللُه عنه: ممن أزوج ابنتي؟ 
فأجابه: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها مل يظلمها »، ولهذا.. فإن دور األب يف 
اختيار الزوج البنته أمانة يف عنقه، حيث يجب عليه التأكد أوالً من صالح الزوج يف أخالقه ودينه 
وخاصة معاملته مع اآلخرين ألن هذا زواج ينتج عنه أرسة مسلمة صالحة فإذا كان الزوجان صالحني، 

فإنهم سوف يكون لهام دور مهم يف املجتمع من خالل تربيتهام الصالحة ألبنائهام.

وترشدنا أحاديث الرسول الكريم إىل املواصفات املثالية للزوج، فعنه صىل الله عليه وسلم أنه 
قال: »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري ».
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للكثري  الزوجية  الحياة  تحتاج 
لتجّنب  والحب؛  التفاهم  من 
املشاكل التي تحدث، خاّصًة 
تقع  الزواج.  بداية  يف 
عىل  الكبرية  املسؤوليّة 
الزوجة التي تَستطيع تحبيب 
زوجها باملنزل أو تكريهه به، 
السطور  خالل  سنذكر  لذلك 
لك  الّنصائح  بعض  التالية 
تستطيعي  يك  سيّديت 
زوجك  عىل  فظة  ملحا ا

ومنزلك. 

املشاكل لوحدك قدر املستطاع.

 -اهتمي بنفسك وبنظافتك الشخصية وال تُهميل مظهرك 
الخارجي؛ فرائحتك العطرة تثري زوجك وتنشط مخيلته، 

-كام يجب أن تحافظي عىل نظافة بيتك وأطفالك.

 -احرتمي أهل زوجك ورّحبي بهم دوماً وكرّميهم وزوريهم، 
وعامليهم كمعاملتك ألهلك، وقّدمي لهم املساعدة 

قدر استطاعتك.

 -ال تكوين امرأًة كثرية التعلق بزوجها، بل كوين مثريًة، 
واعتديل يف جميع أمورك، واتريك له مساحًة صغريًة من 
الحريّة، فال داعي للتفتيش يف هاتفه أو ثيابه وأدواته 

الخاصة. 

-ابتعدي عن الغرية الزائدة والتي قد تَهدم منزلك وتُشّكل 
الكثري من املشاكل بينك وبني زوجك، فاعتديل يف غريتك، 

وحاويل التخلّص منها. 

-جّددي دوماً يف مظهرك دون مبالغة، واقتبيس الكثري 
من األفكار من تجارب َمن حولك؛ لتجعيل عالقتك مع زوجك 
أكرث متيّزاً، ومُيكنك التغيري أيضاً يف أثاث املنزل بإضافة 

بعض الحركات أو الزهور والشمع. 

-كوين مبادرًة يف بعض األمور يف حياتك الزوجية والعالقة 
الزوجية، فال مانع من أخذ زمام األمور يف بعض األحيان.

-أشعري زوجك دامئاً بأنّك زهرة املنزل الفّواحة، وال تبخيل 
بنرش عطرك يف كّل مكان من أرجائه.

 -ابتعدي عن العناد الذي سيوقعك يف الكثري من املشاكل، 
وال ترُّصي عىل الجدال، واستخدمي أسلوب النقاش والحوار 
مع زوجك وجميع أفراد أرستك، واستمعي إىل الرأي اآلخر.

- ال ترفعي صوتك أثناء التحّدث مع زوجك أو مع األوالد. 

-متاليك أعصابك عند غضبه وتلّفظه بكلامت ال تُعجبك، وال 
ترتكيه ينام إاّل وهو راٍض عنك، وال تقابيل إساءته باإلساءة، 

وتفهمي مشاغله واحتياجاته. 

اختيار  يف  مساعدته  يف  بأس  فال  باهتاممك  -أشعريه 
مالبسه، وُمساعدته يف ارتداء معطفه.

 -السؤال عام يحّب وما يكره، وأرسيل له رسالًة نصيًّة عند 
الخروج من املنزل عن حبّك له واشتياقك له. 

-ال تُقارين ين زوجك وشخص آخر؛ فكّل شخص ميتلك صفات 
إيجابية وميتلك صفات سلبية، فال تقعي يف هذه املتاهة 

من املقارنة

-حافظي عىل أرسار بيتك وزوجك، فال داعي لنرش األخبار 
خارج البيت مهام كانت الظروف.

 -ال تُكرثي من الشكوى والتذّمر من عمل املنزل وخاّصًة 
قبل النوم، واتريك له مجاالً للراحة، وحاويل دامئاً حل 

إرساء عمر - مرص



حصلن عىل جوائز عاملية واقتنصن مناصب رفيعة

يلمعن فى 
سماء العلوم 

عربيات

مل تتمكن العقبات والتحديات من إيقاف نساء عربيات من الدخول يف 
مجال العلوم من أوسع أبوابه ليثبنت قدرتهن عىل التميز والنجاح. 
وبفضل االجتهاد املستمر والشغف الذي يحملنه للعلم واملعرفة حصلن 
عىل جوائز عاملية وأصبحن من الرائدات اللوايت تولني مناصب عليا يف 
مجاالت علمية مختلفة، ما جعل منهن عنارص فعالة يف تغيري العامل 

إىل األفضل..وإليكم 10 نساء عربيات لهن بصمة يف مجال العلوم.

مشرفة نماذج 
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نجاة محمود - سوريا

ماجدة األشقر - األردن
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»غادة املطريى«.. عاملة ومخرتعة سعودية، ولدت يف 
والية أريغون األمريكية لعام 1976 ألبويني سعوديني. 
وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية. وعضو هيئة التدريس 
يف أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو وتشغل 
حالياً منصب املدير العام ملركز التميز يف طب النانو 
جامعة  يف  الطب  هندسة  معهد  يف  والهندسة 
كاليفورنيا بأمريكا. حصلت عىل أرفع جوائز اإلبداع العلمي 
إلخرتاعاتها العلمية كام أنها حصدت عىل أكرث من 10 
براءات اخرتاع أمريكية ودولية يف مجال التقنية الدقيقة 
و أهم هذه الجوائز هي جائزة اإلبداع العلمي من أكرب 
منظمة لدعم البحث العلمي يف الواليات املتحدة 
األمريكية »إتش.أي.إن«، وقيمتها ثالثة ماليني دوالر، 
لدعم آخر إنجازاتها وهو تطوير جهاز جديد يستطيع 
حمل الدواء إىل النقطة املصابة بااللتهاب يف داخل 

جسم اإلنسان..

اإلماراتية »مريم مطر«.. هي أول إماراتية تشغل 
منصب وكيل وزارة الصحة العامة والرعاية يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إىل 
الكثري من املناصب األخرى. أسست جمعيتني 
غري ربحيتني، هام: ” جمعية اإلمارات ملتالزمة 
داون«، و »جمعية اإلمارات لألمراض الجينية ” . 

 )20( أكرث  الئحة  مطر  مريم  الدكتورة  دخلت 
العامل  يف  العلوم  حقل  يف  تأثريًا  امرأة 
اإلسالمي، وذلك إلنجازاتها يف مجال العلوم 
و إجراء البحوث العلمية خاصة املتعلقة مبرض 
“الثالسيميا” الذي يشكل واحدا من أكرث األمراض 
املنترشة يف دولة اإلمارات. كام اختريت مؤخراً 
من قبل جامعة الدول العربية كسفرية النوايا 

الحسنة للمرأة والطفل.

اإلماراتية 
»مريم مطر«  

 
ً
ًتمطر علما

وخيرا

»شادية  رفاعى حبال«.. عاملة فلك وفيزياء سورية 
أمريكية. وهي بروفسورة فيزياء الفضاء يف جامعة 
الدولية  املجلة  تحرير  وترأس  بريطانيا.  يف  ويلز 
الخاصة بفيزياء الفضاء. ساهمت يف إعداد أول رحلة 
ملركبة فضائية إىل الهالة الشمسية ويف تصميم 

كائنات آلية لالستكشافات الفضائية.

حول  الغرب  يف  ضجة  أصدرت  التي  أبحاثها  تتمحور 
من  اعتربت  حيث  الشمسية  الرياح  مصدر  استكشاف 
األبحاث الثورية والتي ستحدث تغرياً كبرياً يف هذا الكون. 
أصدرت »شادية« 60 ورقة بحث ملجالت التحكيم العلمية 

كام أنها شاركت بثالثني بحثاً يف املؤمترات العلمية.

السورية 
»شادية رفاعي«

تعزف على
 أوتار الفضاء

»غادة المطيري«  
سعودية ال تتوقف 

عن اإلختراع

حاصلة  أردنية  وباحثة  عاملة  الدجاىن«..  »رنا 
عىل درجة الدكتوراه يف البيولوجيا الجزيئية 
بالواليات املتحدة األمريكية،  آيوا  من جامعة 
زمالة  أردنية تحصل عىل منحة  أول  أنها  كام 
2017. وتركز أبحاث رنا  برادكليف بهارفارد عام 
عىل دراسات الجينات وعالقتها مبرض السكري 
والرسطان يف أوساط املجموعات اإلثنية يف 
األردن. اختريت واحدة من 20 عاملا األكرث تأثرياً 
يف العامل اإلسالمي يف عام 2014، وكانت عىل 
قامئة 100 من النساء األكرث تاثريًا يف العامل 

العريب عام 2014. 

األردنية
»رنا الدجاني«

ُمحاربة السرطان
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»غادة محمد عامر« عاملة وباحثة مرصية يف مجال 
هندسة القوة الكهربائية، تم اختيارها ضمن قامئة 
أهم 20 امرأة يف العلوم والتكنولوجيا األكرث نفوذاً 
وتأثرياً يف العامل اإلسالمي، والتي أعلنتها مجلة 
»مسلم ساينس« ومقرها األمم املتحدة. نرشت 
حوايل 40 بحثاً محكامً دولياً حيث تركز أبحاثها عىل 
خاص،  بشكل  والشبكات  الكهربائية  الطاقة  مجال 
وتأثري املوجات املغناطيسية عىل جسم اإلنسان. 
تعمل حالياً كنائب رئيس للمؤسسة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا ورئيسة لقسم الهندسة الكهربائية يف 

جامعة بنها يف جمهورية مرص العربية.

المصرية 
»غادة عامر« 

سيدة الطاقة 

الفلسطينية 
»سها القيشاوي« 

سيدة الحاسوب

األردنية »لبنى تهتموىن«.. عاملة وباحثة أردنية يف 
مجال علم األحياء الناميئ. تشغل منصب رئيسة قسم 
األحياء والتكنولوجيا الحيوية يف الجامعة الهاشمية 
لوريال- بجائزة مؤسسة  األردن. فازت  الواقعة يف 
اليونسكو للمرأة العربية يف مجال العلوم الحياتية 
2011 و عىل جائزة الخريج الدويل املتميز  يف عام 
من جامعة والية كولورادو األمريكية عام 2013. ركزت 
غالبية أبحاثها عىل مرض الرسطان حيث %35 من حاالت 
الوفاة يف األردن تكون ناجمة عن الرسطان، باإلضافة 
إىل أجنة الفراخ، ورسطان الثدي، وتشوهات كروماتني 

الحيوانات املنوية يف االنسان. 

األردنية 
»لبنى تهتموني«

 صائدة جوائز 
العلوم

»مريم شديد«.. عاملة وباحثة فلكية مغربية . تعترب 
أول أنثى تصل للقطب الجنويب. تعمل يف مرصد 
»كوت دازير« القومي الفرنيس و أستاذة بجامعة 
نيس الفرنسية. عملت يف فريق علمي لوضع منظار 
فضايئ يهدف إىل قياس إشعاع النجوم القطب 
املتجمد الجنويب. تم اختيارها سنة 2008 ضمن قامئة 

»دافوس« للقادة الشباب األبرز يف العامل.

»مريم شديد« 
أول أنثى تبلغ 

»القطب الجنوبى«

 »وداد إبراهيم«.. عاملة فضاء سودانية يف وكالة 
ناسا. ينطوي عملها عىل وضع املعادالت الرياضية 
الخاصة بالصواريخ واملركبات الفضائية. وهي أستاذة 
للفيزياء والرياضيات التطبيقية، بجامعة هامبتون 
بوالية فرجينيا. تعمل  هذه الفرتة عىل دراسة كوكب 
املريخ واكتشاف أرساره والرثوات املعدنية بالكوكب 
األحمر. درست الكواكب وطرق تحليلها يف وكالة ناسا.

السودانية 
»وداد إبراهيم« 

كاشفة أسرار 
الكوكب األحمر

الفلسطينية  املهندسة  هي  القيشاوى«..  »سها 
املتحدة،  للواليات  الفضايئ  الربنامج  عن  املسؤولة 
حيث إنها تعمل ككبرية ملهنديس الربمجيات، و هي 
مسؤولة عن تكامل الربمجيات مع الهاردوير وعن فحصها 
املستمر من أجل التأكد من أّن الحاسب عىل املركبة 
الفضائية يعمل كام هو متوقّع يف الجيل التايل من 

املركبات الفضائية األمريكيّة يف وكالة ناسا. 

ُولدت »سها« يف قطاع غزة و تابعت دراستها يف 
جامعة هيوسنت يف كلري ليك يف مجال الهندسة. وبعد 
التخرج مبارشًة، بدأت العمل يف برنامج املكوك الفضايئّ.

»حليمة بن بوزة« باحثة جزائرية حصلت عىل املرتبة األوىل 
كأفضل عاملة عربية عام 2013 يف مجال البيتكنولوجيا . 
حصلت  عىل شهادة الدكتوراة يف دراسة تهجني النبات 

و علم الوراثة من جامعة » جمبلوكس »البلجيكية. 

الجزائرية
 »حليمة بن بوزة« 

عالمة الوراثة
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هدفنا توفري مساحة آمنة للبنات تشجعهم عىل 
املشاركة والتطور داخل محافظاتهم دون الحاجة 
السفر وتكاليفه  للقاهرة ومواجهة عناء   للسفر 
ألصحاب  واإلداري  الفني  الدعم  لتوفري  نسعى 
 املرشوعات واألعامل اليدوية من الفتيات والسيدات 
ي  لذ وا لالزم  ا يب  ر لتد ا توفري  ل  خال من 
تهم  مرشوعا يف  لضعف  ا ط  نقا  يغطي 
ى  خر أل ا ت  ما لخد ا بعض  فري  تو يضا  أ و
يضا  أ و يا  ميد ل  شيا لسو ا ت  ما خد مثل 
ت  ملنتجا ا ب  ألصحا ية  ور د رض  معا  توفري 
 نسعى أيضا لتوفري فرص عمل للفتيات بساعات مرنة .
من  أكرث  نفذنا  املاضية  أشهر  الثالثة  وخالل 
الزيات  كفر  يف  الغربية  محافظة  داخل  إيفينت 
الضوء  إسقاط  بهدف  وزفتى  الكربى  واملحلة 
الفتيات  تقابل  التي  املشكالت  بعض  عىل 
معها  التعامل  وكيفية  مرشوعاتهم   يف 
ميد   للهاند  مخصص  معرض  أول  نفذنا  كام 
يض    ملا ا فمرب  نو يف  لفنية  ا ل  ألعام  وا
وبنستعد حاليا مع بداية 2020 لتنفيذ ثاين معرض 
وأيضا تقديم بعض الورش الخاصة بإدارة املرشوعات 

Wompreneur
 أول بيزنس هاب للبنات في الدلتا 



إرث جامىل سوداىن

الدخان .. ساونا سودانية

جمالك
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الجسم تشبع بذاك الدخان وأكسب املرأة لونا مصفراً ونضارة 
ال تخطئها العني.

املرأة املتزوجة تتعاطى ذاك الدخان يومياً أو مرتيني ىف 
اإلسبوع،اما الصبيات قبيل الزواج فاالرسة تفرض ذاك الدخان 
عىل فتياتها الربعيني يوماً متواصلة حتى تبدؤ العروسة 

ىف نضارة باهرة.

والدخان ممنوع بأمر األرسة لغري املتزوجة.

ورعم وجود حمالت مكثفة لكرميات تبيض البرشة وتعاطى 
بتلك  كثرياً  تعبأ  ال  السودانية  األرسة  أن  اال  الكيامئيات 
ذاك  جراء  متعدد  أذى  الحقت  التى  الطبية  املستوردات 
التعاطى فامرأض فشل الكىل وتشوهات البرشة الدامئة 

وغريها تسببها تلك الكرميات القاتلة.

وتعرب معظم النساء السودانيات عن سعادتهن بالتمسك 
بهذا األرث  ويرفض أى محاولة من الجيل الجديد للتخىل 
عنه حيث يعتربنه جزء من اإلسهام ىف بقاء الرجل باملنزل 
مشريات اىل أن رائحة الدخان الذكية التى تعطر البيت هى 
دعوة لألزواج للبقاء باملنزل حيث تساعد ىف الهدؤ النفىس 

واإلستقرار األرسى.     

يتضاعف إهتامم نساء السودان والصبيات بالجامل لحد بعيد 
وتتميز كبريات السن باملحافظة عىل الجال منذ الطفولة 
وحتى الكهولة وال تكن كرميات التجميل ىف قاموس املرأة 
السودانية بل كان )دخان الساونا( السوداىن هو أملؤرش 

الحقيقى والدائم .

والدخان السوداىن عبارة أعواد من الخشب الخاص الذى ينمو 
ىف إماكن معينة من السودان ويطلب ذاك الخشب الطلح 
وشقيقه الشاف وكل أرسة سودانية تجلبه وتحتفظ به دأخل 
أكياس بالستكية ألشهر طويلة بعد ترطيبه مباء معطر من 
عجني القرنفل وبودرة املسك الرتىك وتحفر »حفرة« عميقة 
داخل األرض وحولها بساط من السعف الناعم لتجلس عليها 
املرأة بعد وضع قطع من ذاك الخشب املعطر ويغطى 
الجسم ببطانية تلف حول جسم املرأة مع وضع جمرات من 

الفحم ليتصاعد الدخان ذو الرائحة الجاذبة.

ومتتد جلسات الساونا هذه لساعتيني كاملتيني عقب دلك 
الجسم ببعض الذيوت العطرية ...هنا يجفف الجسم ببشكري 
خاص ويطلق عىل هذا النوع من الساونا »الدخان« بضم الدال.

والدخان السوداىن يكسب املرأة نضارة دامئة ورائحة نفاذة 
وال تحتاج السودانية لتعاطى كثري من العطور الباريسية ألن 
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معايري الجامل تختلف من شخص آلخر، ولكن ليس الشكل دامئا يعد معيارًا 
لجامل الشخص! قد تكون إحدانا جميلة يف ِخلقتها، لكن قلبها ال يحمل 
ذرة من الجامل! فالجامل األهم هو جامل روحك وقلبك وأدبك، وليست 

ترسيحتك أو حقيبتك أو مالك.

 املقصد هنا ال يدعو إىل إهامل الشكل، بل أن تكوين ذات طلة جميلة 
أمر هام كأنثى، لكن األهم اجتامع ذلك بقلٍب وروحٍ أجمل! وهذا املقال 
يطرح عرش نقاط، تؤكد لِك أن الجامل الداخيل- جامل الروح- أهم من 

الجامل الخارجي- جامل الجسد.

خطوات 
للجمع بين جمال الشكل و الروح

ماجدة فؤاد - األردن

جمالك
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بتحقيق املظهر امليضء واملتألق لشخصيتك، طاملا كنت 
ذات خلق كريم.

التقدم  التجاعيد، وعالمات   -وجهك وجسدك سيواجهان 
بالسن املعروفة مهام حصل، لكن جاملك الداخيل سيبقى 

يانعا طاملا أسقيته باألخالق السامية.

الثقة : عندما تشعرين بيقني بأنك إنسانة أفضل مع قلب أجمل، 

ستكسبني ثقة عالية بنفسك، وستظهر يف كل سلوكياتك.

-لتصبحي جميلًة؛ يجب عليك االهتامم باختيار مالبسك، وعمل 
املكياج املناسب لشكلك وسنك، كام أن برشتك تحتاج لرعاية 
بكرميات وزيوت الرتطيب. وذلك كله ال يحدث عند اهتاممك 
عىل  لتنفقيه  ماالً  تحتاجني  ال  فأنِت  الداخل،  من  لجاملك 
مستحرضات تجميل أو أشياء أخرى. كل ما تحتاجينه هو أن 

تصبحي إنسانة خلوقة محرتمة.

السلوكيات: املظاهر غالباً خداعة، لهذا السبب، ال بد من 

الرتكيز عىل الجامل الداخيل للشخص. هذا سيساعدك بالحكم 

عىل األمور والسلوكيات الصحيحة، وغريها الخاطئة. وهذا 

سيساعدك عىل اختيار الخيار الصحيح، مثال عندما تختارين 

صديقاتك. إنها نعمة عظيمة أن متليك وجهاً جميالً وجذابا، 

لكن األهم هو أن متتليك روحاً طيبة. تذكري دامئاً أن جاملك 

الجامل الداخيل 

يجعلك شخصاً جميالً، شكلك  الخارجي ال يؤكد امتالكك للقلب 
الذي يظهر يف لطفك،  الداخيل  إنه جاملك  الجميل، بل 

وتواضعك، ورقيك يف التعامل مع اآلخرين.

   الجامل الداخيل يساعدنا عىل التواصل مع الله عز وجل، كام 
أنه يبعث الطأمنينة ويعينك عىل التواصل مع الله، ويجعل 

اآلخرين يقعون يف حبك.

 املظهر الخارجي الجميل، قد يلفت النظر إليك، لكن جاملك 

الداخيل هو اليشء الذي يجعل من حولك، سواء يف املنزل 

أو العمل أو املدرسة، يقعون يف حبك ويهتمون بحضورك. 

 مهام كنِت تبدين جميلًة من الخارج، لن تستشعري بالسالم، إذا 
كنِت ال تبدين جميلة ومساملًة من الداخل! فالجامل والصفاء 

ينبعان من الداخل!

الجامل الجسدي : لن يساعدك بالتواصل عاطفياً مع اآلخرين، 

بل قد يجعلك يف عزلة مثل بعض الحاالت! إن ما تحتاجني 

إليه هو: جاملك الداخيل، لتشعري أنك متواصلة مع الناس 

الذين تحبينهم.

-إنك ال تحتاجني إىل مستحرضات التجميل أو العمليات املكلفة، 
لتجعيل جاملك الداخيل سليامً، إنه طويل األمد! وسيستمر 
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الرصاحة: يكون ذلك بالتعبري عام نريد قوله حقاً وبطريقة 

وعدم  بها،  نؤمن  التي  املبادئ  وفق  والعيش  مهذبة، 
التظاهر أمام اآلخرين من أجل املنفعة، لكن يُفّضل االنتباه عند 
التعامل برصاحة، وذلك من خالل تقدير الوقت املناسب للكالم.

التخلص من املشاعر السلبية: تقوم املشاعر بشكل عام 

بإخبارنا مبا نحب وما ال نحب لذا فهي مهمة، لكن يجب التخلص 
من املشاعر السلبية بدالً من حملها داخلنا فرتًة طويلة؛ ألنّها 

تؤذي من يحملها، ويجب تعلم التحكم باملشاعر أيضاً. 

-الجامل الخارجي: جامل الجسم ال يحتاج الحصول عىل جسم 
جميل بالجرى لعرشة أميال يف اليوم، بل يحتاج لالنتباه ملا 
يدخل له من طعام وما يقوم به من أعامل، وذلك عن طريق .

التوازن:  عند السعي للحصول عىل جسم جميل، من املهم 

عدم املبالغة يف التامرين الرياضية، فعند الشعور بالتعب 
الشديد أو املرض ميكن تخطي التامرين الرياضية أو تخفيف 
الحمية الغذائية. جامل البرشة يُعزز ظهور البرشة بشكل صحي 
ونظيف شعورنا بطريقة أفضل، وميكن العناية بالبرشة من خالل 
تنظيفها واستعامل املرطب املناسب لها، ويُنصح بتجنب البقاء 
تحت أشعة الشمس فرتًة طويلًة بغض النظر عن درجة لون البرشة.

الداخيل أهم من شكلك الخارجي. ومن هنا ميكن إطالق صفة 

الجامل عىل الخربات والتجارب يف الحياة، مثل: لحظة والدة 

طفل، والعاطفة القوية بني املحبني، ومشاعر العزاء بني 

الناس عند فقد عزيز، وأّي يشء يالمس القلب.

-السعي نحو الحكمة:

فعند محاولة العيش بالتزام مبادئ الحكمة ميكن تعزيز الجامل 
الداخيل، ويكون ذلك من خالل التأمل والتفكري بأفعالنا، حيث 
ميكن تعلم الكثري بالتفكري فقط، أو بكتابة يوميات، أو باالستمتاع 
بجامل املناظر الطبيعية، وميكن قراءة كتب الحكامء، مثل: 
املؤرخني، والشعراء، والروائيني، حيث تساعد القراءة عىل 
اكتساب املعرفة وتجعل صاحبها قادراً عىل التعبري عن أفكاره، 
كام أّن السعي نحو الحكمة هو عملية مستمرة؛ فدامئاً ما 
يكون هناك يشء جديد لتعلّمه، حيث ميكن االستامع بعناية 

ألفكار األشخاص الذين ميلكون خربًة واسعة. 

تعلمى الكرم: وذلك باالنتظام عىل التربع للجمعيات الخريية، 

وال يُشرتط أن يكون التربع نقوداً أو ممتلكات فقط، حيث ميكن 

إعطاء الوقت أيضاً، مثل: مشاركة الطعام مع األصدقاء، أو 

زيارة أحد األقرباء، أو زيارة الجريان، أو رشاء هدية.

جمالك
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عىل أنّه طيف من الوسواس القهري.

اإلنفاق عىل الجامل

  تواجه النساء والرجال الكثري من الضغط ليظهروا بأفضل 
مظهٍر، حيث وّضح استطالع يف أمريكا أّن %25 من الرجال و21% 
من النساء يحتاجون أكرث من نصف ساعة لالستعداد للخروج 
كّل صباح، ويتوزع ذلك الوقت ما بني االستحامم، وتصفيف 
الشعر، ووضع مستحرضات التجميل، وتُنفق النساء الكثري من 
النقود عىل رشاء املكياج، حيث تبنّي يف تقرير إحصايئ عام 
2018م أّن قطاع صناعة مستحرضات التجميل يربح أكرث من 65 
بليون دوالر سنوياً، وقد أصبح استعامل مستحرضات التجميل 
جزءاً من روتني حياتنا اليومي، وال تظن العديد من النساء أن 
العيش ممكن دونها، وتأخذ مستحرضات التجميل والعناية 

بالشعر جزءاً ليس بقليل من املرصوف.

النساء ما بني  أّن  بالجامل تقريراً   ونرشت رشكة متخصصة 
األعامر 16 و65 سنة يتسوقن ملستحرضات التجميل خمس 
مرات يف السنة عىل األقل، ويُنقفن حاويل 43 دوالراً يف 
كّل مرة، أي ما يعادل 215 دوالراً يف السنة، وباملعدل تنفق 
املرأة 15,000 دوالر عىل مستحرضات التجميل طوال حياتها.

أصبح الجامل املثايل الذي كان محصوراً عىل املشاهري 
وعارضات مجالت األزياء متاحاً للجميع، وألّن تقنية تعديل الصور 
ترفع مستوى الجامل لحدٍّ ال ميكن الوصول إليه، فقد يكون 
رضر هذه الصور أكرب من نفعها، حيث يقول الخرباء إّن انتشار 
مفهوم الجامل عىل أنّه املثالية يف املظهر الخارجي 
يقوم بتغيري تصورات الناس للجامل، وذلك يؤثر بشكل سلبي 

عىل نظرة الشخص وتقديره لنفسه.

قد ظهر اضطراب نفيس جديد متعلق بتطبيقات تعديل 
الصور، يبحث املصابون به عن جراحات تجميلية ملساعدتهم 
النسخ املعدلة ألنفسهم، وتقوم  الظهور مثل  عىل 
بإفقاد الشعور  الصور الشخصية املُحّسنة واملُعالجة 
بالواقعية، وتجعل الشخص يظن أنّه من املفرتض أن يبدو 
مثالياً مثلها، وتُعّد أكرث فئة من املجتمع تأثراً بهذه األفكار 
هم املراهقني والشباب، وهنا يُعرف اضطراب التشوه 
الجسمي عىل أنّه اضطراب عقيل معيق، يقيض باالنشغال 
مبالحظة العيوب يف مظهر الجسم، ومحاولة إخفائها 
بطرق غري صحية ومبالغ فيها، وزيارة اختصايص األمراض 
الجلدية وجرّاح التجميل بشكل متكرر لتغيري مظهرهم 
الخارجي، ويصيب هذا االضطراب %2 من الناس ويُصّنف 

الجمال في العصر الحديث
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إنجازات

إتحاد قيادات
المرأة العربية

املرأة العربية قائدة
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يسعى هذا اإلتحاد ليكون منرباً عربياً متميزاً ضمن منظومة 
العمل العريب املشرتك ذو صدى إقليمي ودويل للقيادات 
النسائية باملؤسسات الحكومية وغري الحكومية االهلية 
والخاصة لتعزيز العائد االقتصادي واإلجتامعي ملناشط 
املرأة العربية القائدة ، ولتفعيل وتوطيد أوارص العالقات 
الثقافية بني الدول العربية ومكوناتها عرب فعاليات املرأة 

العربية ومشاركتها يف العمل العريب العام.

تفعيل األدوار املنوطة باملرأة العربية القائدة يف كافة 
املجاالت بالقطاعات الحكومية وغري الحكومية ومنظامت 
والحريف  الحر  القطاع  يف  واملرأة  املدين  املجتمع 
وتعزيز فرص التعاون بني الدول العربية وتوطيد العالقات 
بينها واإلنفتاح عىل املجتمع الدويل من خالل املشاركات 
االقتصادية واالجتامعية والرتبوية والعلمية والثقافية 

والبيئية الحقيقية الفاعلة .

رسالة اإلتحاد

الهدف العام لإلتحاد
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دعوة كافة القيادات النسائية من كافة الدول العربية لعضوية االتحاد لتصبح أقوى تكتل نسايئ عريب.

إستدامة اإلعداد والتأهيل والتدريب لكوادر الصف الثاين والثالث من القيادات النسائية يف الدول املعنية.

إتاحة الفرصة للرجال الداعمني للمرأة للمشاركة الفاعلة يف االتحاد العريب للقيادات النسائية بالعضوية 
واملناصب القيادية باالتحاد

الحرص املستمر للتحديات االقتصادية والثقافية والعلمية واالجتامعية التي تواجه الدول العربية .

 تفعيل مساهامت القيادات النسائية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة يف الدول املعنية ، وعقد 
رشاكات فاعلة بني الدول .

إنشاء قواعد بيانات للمساهامت النسائية يف مجال اإلبداع والبحث العلمي يف كافة املجاالت وتوجيه 
فرق بحثية مشرتكة ملزيد من املساهامت.

تحقيق التواصل بني أجهزة االتحاد وبني الدول األخرى متمثلة يف الحكومات أو املنظامت الدولية لتحقيق 
كافة األهداف املأمولة 

العمل عىل نقل الخربات يف كافة املجاالت بني كافة طبقات مجتمعات الدول األعضاء بالتدريب والتوعية 
والتثقيف ، وتأسيس املرشوعات .

تعزيز العمل املشرتك مع االتحادات العربية املتخصصة األخرى والتأكيد عىل روح الفريق ودور العمل 
التطوعي يف تنمية املجتمع العريب .

التنسيق والتعاون مع االتحادات واملنظامت العربية املختلفة إلقامة املرشوعات والنشاطات املشرتكة 
وإيجاد آليات فاعلة للتعاون والتنسيق .

تعزيز قيم التواصل بني الشعوب العربية بالتعاون مع األجهزة الحكومية وشبه الحكومية فيمختلف املجاالت .

رعاية مصالح إتحاد قيادات املرأة العربية املهنية والقطاعية واملرأة يف القطاع الحر والحريف أمام 
الحكومات ومنظامت القطاعني العام والخاص وتقديم خدمات نوعية متخصصة ألعضاء االتحاد .

املساهمة يف تنفيذ ومتابعة تنفيذ االسرتاتيجيات العربية املعتمدة يف القمم العربية .

بناء رشاكات ومرشوعات وبرامج لتطوير العمل العريب املشرتك يف إطار التنمية الشاملة باملنطقة 
العربية وتقديم املبادرات يف هذا الشأن لالتحادات املتخصصة االخرى .

العمل كبيت خربة عريب فيام يخص املرأة العربية لتقديم الخربة واإلستشارة واملعلومة للجهات املعنية 
واالتحادات واملنظامت املتخصصة الحكومية وشبه الحكومية ومنظامت املجتمع املدين.

األهداف الفرعية لإلتحاد

إنجازات
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 بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية وإتحاد الجامعات 

العربية

 بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية و الجمعية العربية 

للحضارة والفنون اإلسالمية

أهم البروتوكوالت
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 بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية وإتحاد اإلعالميين 

العرب والمبدعين العرب

 بروتوكول تعاون بين اإلتحاد 
-فرع لبنان والشبكة القانونية 

للنساء العربيات

أهم البروتوكوالت

إنجازات



45

 بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية واإلتحاد العربي 

للتنمية اإلجتماعية المستدامة

بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية وجمعية حواء 

لتنمية األسرة والبيئة

أهم البروتوكوالت
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بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية ومجلس األفرو 

أسيوي 

بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية واإلتحاد العربي 

للتنمية المستدامة والبيئة

أهم البروتوكوالت

إنجازات
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 إتحاد قيادات المرأة العربية 
يستضيف منتدى المنظمات 

األهليةوتحالف أمل  الفلسطينية 
لمناهضة العنف ضد المرأة

الموافقة على توقيع بروتوكول بين إتحاد قيادات 
المرأة العربية واإلتحاد العام لألثريين العرب 

أهم البروتوكوالت
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الموافقة على توقيع بروتوكول 
بين إتحاد قيادات المرأة العربية 

والجامعة البريطانية 

الموافقة على توقيع بروتوكول 
تعاون بين إتحاد قيادات المرأة العربية 

والشراكةاألورومتوسطية  

أهم البروتوكوالت

إنجازات
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إطالق إتحاد قيادات المرأة 
العربية – فرع لبنان

مشاركة - فرع األردن في أعمال المؤتمر 
المصرفي العربي السنوي ٢٠١٨  

إعداد - نجالء األسعد

عضو مؤسس نائب مدير املكتب التنفيذى لرئيس اإلتحاد

أهم البروتوكوالت
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لمستقبل ا

ينابيع األمل

إىل احتوائهم حتى كادوا يشعروا أنهم مبثابة األهل لهم 
. وقال : إذا كنت قد وفقت بفضل الله يف العام املايض 
وكنت األول عىل الدفعة إال أنني لن أنىس أبداً فضل الله ثم 
فضل مدرسة STEM واملدرسني الذين مازالت بصامتهم يف 

إذا كانت ينابيع املاء تحمل بني جنباتها الخري الكثري ، فهناك 
أيضا مناذج من بقاع العامل العريب تحمل األمل يف غد مرشق 
تتألأل فيه شمس التقدم واإلزدهار ، شباب قرروا أن يحملوا راية 
اإلبداع واإلبتكار والتفوق العلمي من أجل إضافة اسهامات 
لحل مشاكل يعاين منها عاملنا العريب ، واليوم نحن مع 
واحد من ينابيع األمل شاب مرصي قرر أن يحمل عىل عاتقه 
إحدى مشكالت البيئة التي يعاين منها املجتمع املرصي 
، ولكن قبل الحديث عن اإلسهام الذي أسهم به ، نود أن 
نقرتب قليال من محمد حامد لنتعرف عليه ولد محمد حامد 
يف قرية كوم حامدة يف محافظة البحرية يبلغ من العمر 
19 عاما طالب يف الجامعة الربيطانية يف السنة الثانية يف 
كلية هندسة الطاقة والبيئة ، بدأ مسرية البحث العلمي منذ 
أن كان يف الخامسة عرش من عمره ، عندما التحق مبدرسة 
املتفوقني يف العلوم والتكنولوجيا باإلسكندرية ، فهو 
STEM . وعند الحديث معه عن إسهامه  أحد طالب مدارس 
أراد أوال :  أن يعرب عن شكره لله الذي وفقه يف اإللتحاق 
بهذه املدرسة ، وقال : إنه عاش أحسن وأجمل ثالثة أعوام 
يف حياته يف هذه املدرسة عىل الرغم من أنه يف بادئ 
األمرمل يكن سعيد بهذه البيئة الجديدة التي أبعدته عن األهل 
واألصدقاء ؛ حيث أن املدرسة داخلية ، ولكن رسعان ما  قابل 
أصحاب له يف املدرسة واعتربهم مبثابة عائلته الثانية هذا 
باإلضافة إىل املدرسني الذين بذلوا قصارى جهدهم وسعوا 

محمد حامد

سحر فؤاد
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أشرتك يف األنشطة الطالبية وعملت عىل نقل كل ماتعلمته 
يف املدرسة إىل زماليئ الجدد يف الجامعة الذين مل ميروا 
بتجربة STEM وعملنا معا منوذج مصغر لطاحونة الهواء ، 
ومنوذج آخر لتتبع آشعة الشمس ، وهذا هو العام الثاين 
يف الجامعة واستكامالً مبا عزمت عليه قمت بإنشاء نشاط 
طاليب يهتم بالطاقة املتجددة والحفاظ عىل البيئة ، وقد 
اعتزمت مع زماليئ عىل أن نعمل عىل نرش هذا النشاط 
الطاليب يف جميع جامعات مرص ، وآخر أعاميل مع زماليئ 
 هو تصميم روبرت يقوم بتنظيف األرض دون تدخل اإلنسان .
ويف النهاية أشكر الله الذي منحني فرصة التعليم يف 
مدرسة STEM  كام منحني أساتذة أفاضل أكن لهم كل الشكر 
الدكتور عطيه عطيه عميد كلية  والتقدير وعىل رأسهم 
هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة الربيطانية ، والدكتور طارق 
 حاتم وجميع األساتذة الذين قدموا لنا الدعم الدائم واملستمر . 
 وأخرياً أقول لحسام إن مرص تنتظر من أبنائها املداومة عىل 
العمل واملثابرة من أجل العمل عىل نهضتنا ، فأنتم ينابيع 
األمل الذين ننتظر منهم إسهاماتهم ليك تلحق مرصنا الحبيبة 

بركب النهضة والتقدم العلمي .

وجداين وعقيل حتى اآلن ، وأيضا كل الشكر والتقدير للدكتور 
عطية والدكتورطارق )كلية هندسة الطاقة والبيئة – الجامعة 
الربيطانية(  إلحتوائهم لنا وللمجهود اللذان يبذالنه معنا 
والدعم الذي يقدمانه لنا فلهم منا كل العرفان بالفضل 

والجميل .

أما عن اإلبتكار الذي أضافه محمد حامد فقد حمل عىل عاتقه 
حل إحدى مشكالت البيئة املرصية ، وهي تلوث الهواء  الناتج 
عن مصانع األسمنت حيث استفاد من العادم الناتج عن صناعة 
األسمنت وتم استغالله يف صناعة طوب أسمنتي ذات صالبة 
أعىل من الطوب األسمنتي التقليدي ، وبذلك يكون قد تحول 
العائق الذي يلوث البيئة ويسبب العديد من األمراض إىل 

عائد يزيد من صالبة الطوب األسمنتي .

وأخرياً أتوجه بالشكر والتقدير إىل ابن مرص البار محمد حامد  ، 
وأقول أن مرص تنتظر الكثري والكثري من سواعد أبنائها النجباء .

منوذج اخر  

من إحدى النامذج العربية املضيئة شاب من شباب مدارس 
STEM ، تعلم عىل أرض مرص وحمل يف قلبه وعقله قضية 
البحث عن حلول ملشاكل البيئة املرصية مستعينا مبا تعمله 
يف مدرسته ، هذا الشاب هو حسام حسن النجار من مواليد 
2000/7/1 ولد يف مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ ، التحق 
مبدرسة STEM  بكفر الشيخ تلك املدرسة التي اسهمت بشكل 
واضح يف تعزيز ثقته بنفسه التي مكنته من عرض مشاريعه 
وهو ثابت الخطى ، هذا باإلضافة إىل ماتعلمه من منهجية 
العمل الجامعي و قيم روح الفريق ، وعىل مدار ثالث أعوام 
داوم فيها البحث إليجاد حل ملشاكل البيئة التي يعاين منها 
املجتمع املرصي تقدم مبرشوع  يعتمد عىل تحويل الغازات 
الضارة املنبعثة من املصانع والتي تسبب يف حدوث تلوث 
الهواء باإلضافة إىل حدوث اإلحتباس الحراري وقام بتحويلها 
إىل وقود ؛ وحصل ذلك املرشوع عىل املركز الثالث عىل 
مستوى مرص يف مسابقة ISEF يف قسم الطاقة والبيئة 
ووصل إىل التصفيات يف الوطن العريب ، ومرت الثالث سنوات 
وقد توج الله مجهوده وكان ترتيبه  ال 20 عىل الجمهورية 
والتاسع عىل املدرسة ، وعند الحديث معه  أعرب عن شكره 
ملدرسته STEM DK،  STEM KFs وقال أود أن أشكر املدرسني 
واملرشفني وكل الزمالء الذين عشت معهم ملدة  ثالث أعوام ، 
وكل العاملني يف املدرسة عىل ماقدموه ومازالوا يقدمونه 
ملن يأيت من بعدنا ، وعندما كنت عىل أعتاب إختيار الجامعة 
ملست أن املدرسة قد صبغت تفكريي بشكل هنديس سليم 
لذلك قررت أن أدخل كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة 
الربيطانية ليك أكمل مسرية الحفاظ عىل البيئة ، لذا قررت أن 

حسام حسن النجار
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مطبخك

طبق الكشري
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عمر  إرساء   -  كتبت 

تشتهر كل دولة برتاث معني سواء زي او تاريخ او 
أكلة مشهورة... ومن أهم األكالت  املرصية ذات 
الشهرة العالية هي. »طبق الكرشي«... وطبق 
الكرشي أكلة مرصية عريقة ولكن  الكرشى ليس 
مرصى األصل، فريجع أصل أكلة الكرشى إىل 
الحرب العاملية األوىل عند مجىء الهنود مع 
القوات الربيطانية عند فرضها الحامية الربيطانية 
عىل مرص عام 1914، وكانوا يطلقون عليه حينها 
»كوترشى«، وألن املرصى »عرشى« بعادته 
اختلط بالجنود الهنود وانتقلت أكلة الكرشى 

للمطبخ املرصى.

ويختلف الكرشى من بلد إىل آخر، فالكرشى 
املرصى الذى تعده املطاعم أو ىف املنازل 
عبارة عن أرز ومكرونة وشعرية وعدس يتم 
سلقها كل عىل حدى، كام يجب نقع حمص الشام 
قبل الطهى بـ 5 ساعات، ثم ترص ىف أطباق 
ويضاف عليها الصلصة والتقلية ويقدم كطبق 

رئيىس ليس معه ىشء.

أما الكرشى ىف بالد الشام  والذى يطلق عليه 
اسم »املجدرة« فيقدم حاراً أو بارداً مضافاً إليه 
زيت الزيتون، ويفضل أهل الشام تناوله مع اللنب 
الرائب، ويطبخ شعب العراق األرز والعدس األصفر 
»بدون قرش« ويقدم مع أكله عراقية اسمها 

»كبة الحامض« وتعترب مكمالً لها.

ىف  الكرشى  صور  اختالف  من  الرغم  وعىل 
مختلف دول العامل، إال أن الكرشى املرصى 
سيظل عالمة مميزة يتذوقها مختلف الجنسيات.
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)١( يغسل عدس إسود ويُسلق نصف تسوية ، ويُصفى من املاء .. ويرُتك جانباً ..

)٢(يُغسل األرز و يُصفى .. ويرُتك جانباً ..

)٣(يُغسل ِحفنَّة من الَعدس األصفر وتُصفى .. وترُتك جانباً ..

)٤(يُقطع بصل َجوانِح رَفيعه ..

)٥(تُحمر شعريه وترتك جانباَ ..

)6(نُحرض ُحمص الشام مسلوق )ميكن إستخدام علب جاهزه .. ولكن يُصفى من املاء ، 

ويُغسل باملاء الجاري .. ويُصفى من املاء(

طريقة عمل الكرشي املرصى :

مطبخك



55

•• نُحرض وعاء واسع .. ونضع فيه زيت ونرتكه حتى يسخن 
جيداً جداً ..

•• ثم ننزل بالبصل املُقطع عىل الزيت الساخن بحيث 
يكون الزيت ُمغطي البصل .. ونضع له قليل من امللح 

لرسعة التحمري ..

•• نُقلب البصل باستمرار وبعد مايصل لدرجة اإلصفرار 
الغامق ناخد منه كمية قليلة ونضعهم يف طبق خارجي 

 ..

البصل حتى يصل لدرجة اإلحمرار  ونستمر يف تقليب 
ويكون لونه بني غامق )وليس إسود( 

•• ننتشل البصل من الزيت ونضعه يف ِمصفاة كبرية .. 
ويكون تحتها طبق أصغر ليك تُصفى من الزيت متاماً 
.. ونحرك املصفاه كل دقيقة ليك اليلتصق البصل مع 

بعضه ..

••الخطوة املهمة واألخرية هي وضع مل الكميات مع 
بعضها وذلك كاآليت :

ففي نفس الزيت مكان تحمري البصل .. نضع ثانية البصل 
األصفر الذي كنا وضعناه جانباً يف الطبق ) يف بداية 

التحمري(

•• فُنجعه للوعاء ومازال الزيت ساخن .. ونضع فوق 
البصل هذا العدس األصفر ونقلبه حتى يتغري لونه من لون 
العدس الربتقايل حت يصبح لونه أصفر فاتح )يف دقائق(..

•• ثم نضع األرز .. ونقلب حتى يسخن ..

•• ثم نضع فوقهم العدس اإلسود املسلوق نصف 
سلق ونقلب ..

•• ثم نضع الشعريه املحمره ونقلب ..

•• وأخرياً نضع الحمص املسلوق ..

°°••°° كل هذا يف وعاء واحد .. ثم نضع امللح حسب 
الرغبة .. ويُسقى باملاء ) مثلام نسقي األرز العادي .. 

وسيأخذ نفس الوقت يف التسويه(

•• وبعد متام النضج .. نفتح الغطاء ونُقلب الكميه كلها 
بشوكة ، ونرتك الغطاء مفتوحاً لدقيقه واحده ونطفئ 

النار..

•• نحرض مكرونة كرشي الصغريه جداً + مكرونه إسباجتي 
ونكرسها لقكع صغريه ..

ونخلط النوعان  سوياً ونسلقهم يف وعاء غويط ..

••و نسلق يف ماء يغيل واليضاف لها غري امللح أثناء 
السلق  ..

•• وبعد سلقها نضعها يف املصفاه لتصفى من املاء ..

•• يف نفس الوعاء الذي سلقت فيه نضع )قطعة زبده 
أو ملعقة سمن + قليل من الزيت( وعندما تسيح نزود 
ربع ملعقة فلفل إسود ونرتكه يسخن يف الزبده .، ثم 

نضع املكرونه ..

وتقلب يف الزبدة حتى تكون املكرونه ساخنة ونطفئ 
عليها ..

•• يف الخالط نضع )مقدار الطامطم + حبة فلفل خرضاء 
رومي + وميكن وضع حبة فلفل حمراء + ماء ( ويرضبوا 

يف الخالط جيداً ..

•• نُجهز وعاء غويط ونضع فيها زبده أو زيت ، وبعد ما 
تسيح نضع كنية من الثوم املفروم حيداً .. ومبجرد ما 
يبدأ يف غن يتغري لونه للون األصفر نضع له ) قليل من 

الكمون + فلفل إسود + قليل جداً من البهارات ( 

ثم نثب الطامطم من الخالط .. ونضع امللح لها جسب 
الرغبة ..

•• وبعد غليان الخليط جيداً جدااااا .. نطفئ عليها لتكون 
بذلك جاهزه .. 

)ميكن نقسم الكميه لصلصة عاديه ، وصلصة حاره (

والصلصة الحاره إما نضع لها شطه حمراء بودر مبارشًة 
تغيل معها .. أو نرضب لها فلفل حار يف الخالط .. عىل 

حسب الرغبة (

ملحوظة

) يف حالة وضع الشطة يجب اإلبتعاد قليال حتى ال تنفذ 
رائحتها يف األنف فتُحدث كحه (

سلق املكرونهالطريقة :

صلصة الكرشي
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قالوا

أجمل ما كتب وقيل 
د. بخيتة أمنيعن المرأة
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النرش همسة محب،أما الشعر فتنهيدة عاشق.

ثالث نساء ىف حياة الرجل إمرأة ال يستطيع الحياة بدونها،إمرأة 
ال يستطيع الحياة معها،وامرأة تشاركه الحياة.

أسعد سيدة تتزوج عامل آثار،فكلام تقدمت ىف السن زاد 
تقديره لها.

الشيخوخة تبدأ عندما تحرص زوجتك عىل سداد أقساط التأمني 
عىل حياتك.

شئ واحد ال يشرتيه املال،الفقر!!

ماذا تفيد وسادة من ريش النعام لسمكة أخرجت من املاء؟! 

أروع الجنون جنون املرأة ىف الحب.

إذا أحبتك املرأة أعتطك الدنيا وإذا كرهتك أحرقت بك الدنيا...

الحب للمرأة كالرحيق للزهرة.

تحب املرأة أن يتذكر زوجها يوم ميالدها برشط أن ينىس 
عمرها!!ٍ

عندما تبىك املرأة تتحطم مقاومة الرجل!!

الشيطان يحتاج عرش ساعات ليخدع رجالً واملرأة يكفيها ساعة 
واحدة لتخدع عرشة شياطني.

كلام كسبت املرأة مساحات من التحرر إزداد قرص ثوبها.

ليست كل جميلة نقية وطاهرة ولكن كل نقية وطاهرة جميلة.

بني املرأة ونعمها ال يوجد متسع ملمر أبرة.

الرىض يرىض بالقليل ويحلم بالكثري واملرأة ال ترىض بالكثري 
وتحلم بالقليل.

وراء كل أمرأة ناجحة حب فاشل 

املرأة كثرياً ما تنجح ىف العمل أكرث من البيت

الحارض  وتنىس  املستقبل  أجل  من  تعمل  الجادة  املرأة 
واملاىض.

املرأة إذا ترأست عمالً فهى مستبدة قاسية.

املرأة كالحاكم ...قليالً ما تجد أصدقاء مخلصني.

الرجال يصنعون األعامل والنساء يصنعن الرجال.

املرأة تعجب بالعبقرى ولكنها ال تحبه... فهى تعلم أنه ال 
يحب األ نفسه.

يغرق الرجل ىف الحب بعينية واملرأة بأذنيها.

ال يستطيع اإلنسان أن يحيا عىل الجامل ،ولكنه ميوت من أجله.

تفشل املرأة أن ميوت الرجل)فيها( أوال،وأن ميوت)منها( 
بعد ذلك.
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موضة

صيحات موضة من 8
عروض ريزورت 2020

أبرز

برزت  وقد  كبري،  بشكل  البدلة  عىل   2020 ريزورت  مجموعات  يف  الرتكيز  تم 
أو  شانيل،  لدى  كام  الواسعة  األرجل  بقصة  فمنها  متنوعة،  بتصميامت 
وغريها بربري  كام  الكالسييك  الكاميل  بلون  أو  كلوي،  لدى  كام   املنقطة 

تختلف املوضة من عام إىل آخر، وتختلف معها اتجاهات الفتيات املهتامت باملوضة 
حول العامل، وغالباً ما يتم التعرف عليها من خالل منصات املوضة وعروض األزياء، 
وألن املالبس الشتوية جاءت خالل عام 2020 بألوان عرصية خطفت قلوب وأعني 
الفتيات املهتامت باملوضة حول العامل، إليك  أبرز األلوان العرصية املتصدرة 

عىل منصات األزياء خالل هذا الشتاء.

فاطمة محمد - مرص

ريتا كامل - لبنان
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للون األزرق مكانة خاصة ىف 

قلوب معظم الفتيات، لكونه لون 

مرن يتناسب مع جميع درجات 

البرشة، فتفضله الشقروات حتى 

 يزيدهن إرشاقاً

، كام تفضل إرتدائه الفتيات 

ذوات اللون »القمحى« لكونه 

يضفى عليهن جاذبية خاصة، 

وتحديداً درجة األزرق الزهرى، 

لذا اختارى جاكيت أزرق زاهى، أو 

فستان شتوى بسيط ووظفيهم 

مع الحذاء األبيض أو الهافان 

الشتوى للظهور بأحدث إطاللة 

عرصية متصدرة منصات املوضة 

 خالل هذا العام.
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أما اللون األخرض، فهو 

لون تخىش الكثريات من 

اإلقبال عليه، لكونهن 

يعتربنه لون ال يتالئم مع 

جميع درجات البرشة، ولكن 

ظهرت موديالته خالل 

هذا الشتاء، لتنفى هذا 

املعتقد الخاطئ، فإليك 

أبرز التصميامت الشتوية 

ذات اللون األخرض.

موضة
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كام يضفى اللون البنى بدرجاته 

املختلفة وأبرزها الدرجة الهافان، 

شياكة خاصة تلفت األنظار خالل 

فصل الشتاء، كام متنح هذه الدرجات 

شعوراً بالدفء والرقى ىف آن واحد، 

لذا اختارى قطع مالبسك ىف 2020 

من بينها اللون البنى بجميع درجاته.
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للون »الجراى« مكانة خاصة 

عىل منصات املوضة خالل 

هذا العام، فهو لون دافئ 

يتناسب مع جميع إطالالت 

الفتيات الصباحية واملسائية، 

وهو مرن يتناسب ارتداؤه 

من خالل قطعاً كاجوال، أو 

فورمال أو حتى مالبس 

سواريه شتوية متنح إطاللة 

جذابة ودافئة للفتيات.

موضة
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٢٠١٨ - ٢٠٣٠ م

المرأة السربغئ صائـثة


