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أكـبر  مديـنة  لـلعشـوائيـات  في  العالم اليـوم  تعـد  العاصـمة  بـغداد 
بوجـود  اكـثر  من  600 مـنطـقة  و حـي  عشـوائي وجتـاوز  فيـها ما
كـما اتـخـذتـها ـنـاطق  تـسـبب ذلك  بـأزمـات خـدميـة  كـثـيرة  لـبـعض  ا
ـستـشري الـوزارات  والدوائـر  ذريـعة لـضـعف خدمـاتهـا و الـفسـاد  ا
فــيـهـا.  وقــبل اقل  من  عـام  حتــديـدا  اعـلن  رئــيس  الـوزراء احلـالي
عـزمه انـهاء هـدي مع  تـولـيه  مـهام  رئـاسـة  احلـكومـة  عـادل  عـبـد  ا
ــنــتـشــرة  في  بــغـداد مــســألـة  الــعــشـوائــيــات  واحـيــاء  الــتــجـاوز  ا
بـتوزيـع  قطع  اراضي واحملـافـظـات منـذ  اكـثـر  من سـتـة عشـر عـامـا
ألنـهـاء  ازمـة  السـكن ـواطـنـ كـافـة و تـمـلـيـكـهـا لـهم  سـكـنيـة  عـلى ا
وحتريك عـجلة االقـتصاد عـبر عـمليـات البنـاء التي  ستـجري ! . وعلى
الـية أثـر  ذلك  حددت  وزارة االعـمـار  واالسكـان  والبـلـديات  الـعـامة
بثالثة هدي  التقد  على  قطع  االراضي  التي  اعلن  عـنها  عبد  ا

 فئات:
االولى : تـوزع لـلـمـشــمـولـ بـالـرعـايـة  االجــتـمـاعـيـة  و ذوي  االعـاقـة
تر و بسعر 250 دينار عن  ا اخلاصة  ومساحتها  200 متر مربع 
ـسـاحة ـتـوسطـة و  ـربع الـواحـد . امـا الثـانـيـة : فتـوزع  لـلـطـبقـة  ا ا
ـربع  الـواحد ـتـر ا وبـسـعر 250 ديـنـار  ايـضـا  عن  ا 300م مـربع 
قـدمة  لـهم و البـالغة 75 الف دينار  عن مع  دفع مبـلغ  اخلدمـات  ا

تسدد  على شكل  ثالثة  اقساط  . كل  متر مربع 
فـي  حـ  حـددت الفـئـة الـثـالـثـة :  لـلـمـوظـفـ بـتـوزيع  قـطع  اراضي
مع ـبلغ 250 دينـار  لـلمـتر الـواحد سـاحة  400 متـر مربع  مـتر 
اجور اخلدمات البالغة 150  الف  دينار عن  كل  متر مربع  . ووفقا
ركزيـة  مهلة  إلزالـة كافة احيـاء التجاوز لـ (اعاله) اعطت  احلكـومة ا
و الـعـشـوائـيـات من عـموم  الـبالد قـبل  نـهـايـة  الـعـام  اجلـاري .  وقد
قـدرت مـنـظـمـات  حــقـوقـيـة  و مـراقـبـة ان عـدد الــذين  يـسـكـنـون  تـلك
ـنـاطق بـأكـثـر من ثالثـة ماليـ و 300 الف  عـراقي . لـكن  الـغـريب ا
هدي  لم  يتم  تنفيذه حتى االن على ان  القرار  الذي  اتخذه  عبد  ا
ئات  االالف من قطع رغم  اعالن  البلديات  فـرزها   الفئات  الثالثـة 
في االراضي  في بغداد  و احملافظات اسـتنادا لقرار  رئيس الوزراء 
ــهـا  في ــتـجــاوزين بـتــهـد  حـ  شــرعت (شـفالت) ازالــة بـيــوتـات ا
البـصرة  و كربالء  و بـعض  مناطـق  بغداد ومـحافظـات  اخرى  . ما
ــظــاهـرات و تــعــاطف  شــعــبي كــبــيـر مع اثــار ذلك ضــجــة  كـبــرى  
ـــتـــجـــاوزين في مـــواقع  الـــتـــواصل  االجـــتــمـــاعي . والـــغـــريب  في ا
ـوضوع  كـله أ لـيس  االولى  بـاحلـكـومـة  تـوزيع  الـقـطع  الـسـكـنـية ا
الــتـي  وعــد بــهــا  رئـــيس  الــوزراء قــبـل  حــمالت  االزالــة الـــقــاســيــة
بني من بصورهـا في  سوائل االعالم ..  فأين  يـذهب من هُدمَّ داره ا
هوَ و أطفاله و عياله .. و أينَ وعود  احلكومة بتوزيع الط و الصفيح
لـيس  علـى الفـئـات  الـثالثة ! بل على  قـطع  االراضي 

ستحق فقط  ? فئة  ا
ــهـدي  لــلـصـ ألــيس  األهم من ســفـر  عــبـد  ا
ايجاد  حل  للعوائل التي  اصبحت  بال  مأوى
ـهـددة  منـازلـهـا  الـعشـوائـيـة بـاإلزالة  و تـلك  ا
النهم عراقيون  ابناء  بلد  البترول االغنى  في

 العالم ?.

ـتـظـاهـرين كانت امـرأة خـرسـاء توزع (الـكـلـيـنكس) مـجـانـا على من ب ا
الشباب الـذين خرجوا لالحتـجاج  في ساحـة التحريـر ! هي ال تملك مثل
غيرها بيتاً وال تـقبض رواتب رأس مالها مناديل ورقـية وبالتأكيد هي لم
! لـكـنـهــا تـمـلك احلس ـثـقـفــ حتـمل شـهــادة االبـتـدائـيــة وال تـمـلك وعـي ا
الـطــبـقي واالحــسـاس الــوطـني .. انـت (أيـقـونــة االحـتــجـاجــات وصـورتك
رة تلخص كل الظـلم وغياب العـدالة االجتمـاعية.تمـيزت التظـاهرات هذه ا
بـعـدة مـزايـا فـكـانت تـخـتـلف عن كل الـتـظـاهـرات الـتي خـرجت مـنـذ سـنـة
ــزايـا هي شــعـارات الــتــظـاهــرات (نـريــد وطن) و(أنـزل 2011  من اهم ا
وأخذ حـقك) وتمـيـزت ايضـا بأنـهـا ليـــــــس لـها غـطـاء حزبي أي أنـها ال
كن ان يـتم تمـيـيعـها أو تـسويـفـها أو أيـقافـها مـن قبل قـائد سـياسي او

ديني! 
ــلل والـيـأس من كـمـا أنــهـا ال تـدعــو الى االصالح ألن الـنـاس أصــابـهـا ا

أصالح النظام بل تدعو الى (أسقاط النظام)! 
مـتـلكـات الـعامـة أو اخلـاصة  –كما ميـزة أخـرى هو انـهـا لم تـستـهـدف ا
يـدعي الـنـظــام- وقـد اسـتـهـدفت في احملــافـظـات مـبـاني حــكـومـيـة (مـبـنى
احملافظة الـقائمـقاميـة اجمللس البلـدي) فهي مثال لم تـستهـدف (محطات
ؤسسات اخلدمية ومحالت صـارف وا ياه- الكـهرباء- البنوك وا حتلية ا
القـطاع اخلـاص)  ثم أن هذه الـتظـاهرات لـيس لهـا أجنـدة خارجـية هي
ـهـمـش صـرخـة بوجـه الـظـلم ثـورة اجلـيـاع  وا احـتـجـاجـات الـشـبـاب 

الية. البعيدين عن دورة االنتاج واحملروم من عوائده ا
كما نتوقع من أحزاب عريقة تمثل هذه الـشرائح الطبيقة الفقيرة ان تكون
ظاهـرات لكنهـا يبدو اصـبحت مع السـلطة وليس ـشارك بـا في مقدمة ا
جـزءاً من اجلـمـاهـيـر تـمـتــاز هـذه االحـتـجـاجـات بـعـدم وجـود قـيـادات أو
رؤوس لـهــا حـتى ال تــتـعـرض تــلك الـقــيـادات الى الــضـغــوط او الـتــهـديـد

والتصفية ! 
واطنة.  انها اجلماهير تطالب بالوطن وبحقوق ا

كـانت اجـراءات احلـكـومــة بـقـطع الـنت وفـرض حـظــر الـتـجـوال ووصـفـهـا
ـر) زاد االمـر تــعـقـيـدا وجـــــــــعل الـنـاس الـتي رئـيس الـوزراء (بـالـدواء ا
ـتـظاهـرين وسـبب هذا بـارتـفاع اسـعار تقف عـلى احلـياد مـتـعاطـفة مع ا
شــــــتقـات النـفـطيـة واحس النـاس بالـضـيق في تدبـير واد الـغذائـيـة وا ا

قوت اليوم.
ـهــدي خـطـاب كـنـا نــتـوقع ان يــكـون خــطـاب رئـيس الــوزراء عـادل عــبـد ا
ـا سمعناها من جميع شروخة التي طا استقالة وان ال يكرر االسطـوانة ا
ـلك عـصـا سحـريـة). االسـتقـالـة هي من يـحـفظ ماء رؤوساء الـوزراء (ال 
خاصة وان عبد الوجه لسقوط الكثير من الشهداء في هذه االحتجاجات 
! كن انهاء التعي هدي لم يكن مرشحا وال منتخبا هو قد  تعينيه و ا
ـدني  –ما عـدا اليوم الحظنـا خلو احلـركة االحتـجاجـية من النـاشط ا
االول- فرواد مقهى "رضـا علوان "و"مـقهى وكتاب" عـندما شـاهدوا جدية
قهى لـتناول قهوتهم قبل ان ظاهرات رجعوا سريـعا الى مقاعدهم في ا ا

تبرد واكتـــــفوا بالتحليل النظري لالحتجاجات.
كانت قبل االحتجـاجات تراكمـات واشارات واضحة على االحـتقان ونفاد
عزل السـاعدي القـائد احملبـوب استهداف الصبـر قضيـة عدنان درجـال
جتـمـعــات طـلـبـة الــدراسـة الـعـلــيـا امـام مــبـنى رئـيس الــوزراء الـتـصـرف
القـاسي جتاه اصـحـاب اجلنـابر وهـدم الـعشـوائيـات كلـهـا دفعت بـاالمور
ـمـيزات الى طـريق مسـدود فـخـرجت اجلـمـاهيـر لـتـقـول كلـمـتـهـا وبهـذه ا
ـفـرط لـيسـقط احس الـنـظـام بـخطـورة االحـتـجـاجـات فـاسـتـخـدم الـعـنف ا
الكثير من الشهداء وهو لم يستـخدمه النظام سابقاً على الرغم من دخول

نطقة اخلضراء . تظاهرين الى ا ا
ـتـظـاهـرين بـحـضور ـان الـسـيـد احللـبـوسي لـلـمـمـثلي ا دعـوة رئيس الـبـر
ان جاءت مـتأخرة فـالنـظام واحلكـومة غـير قادرة عـلى حتقيق جلسـة البـر
ـتـظـاهـرون الـتـفـاوض ـتـظـاهـرين وأذا اراد ا مـطـالب ا
عــلــيــهم ارســال (بــائـــعــة الــكــلــيــنــكس) اخلــرســاء

للتفاوض مع هكذا بشر!
ن  اذا نــاديت اســـمــعت حـــيــا / لــكـن ال حــيــاة 

تنادي .                            
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: "يُـــظـــهــر اجلـــسم. وأضـــاف أوســ
الـبحث أيـضـا أن األطـفال الـصـغار -
في بـعض احلـاالت في سن الـسـابـعة
ـواد اإلبـاحـيـة أو الـثـامـنــة - يـرون ا
ألول مـرة عـلى اإلنـتـرنت وغـالـبـا مـا
يـكــون ذلك عن غـيــر قـصــد". وبـحـثت
ـواد اإلباحية على الدراسة في آثار ا
ن الــشــبــاب. واتـفـق أكـثــر من 40 
ــواد اإلبـــاحــيــة عــلى أن يـــعــرفــون ا
مشاهدتها جتعل الناس أقل احتراما
للجـنس اآلخر وحتدثت الـفتيات عن
خـــوفــهن مـن أن يــعـــتــبــر الـــشــبــاب
الـذكـور الـصـور الـعـدوانـيـة لـلـجـنس
شــيــئــا مــعــتــادا وأن يــقــلــدوهــا في
احلياة الواقـعية. وال حتـدد احلكومة
الــبــريـطــانـيــة وال مــجـلس تــصــنـيف
ـــــواقع األفالم كـــــيـــــفــــيـــــة حتـــــقق ا
اإلليكرونية من العمر لكن سيتم ذلك
بــاسـتـخــدام مـجـمــوعـة مـتــنـوعـة من
ـا في ذلك فـحص بـطـاقـات الـطـرق 
االئــتــمــان وأنـــظــمــة مــثـل "الــهــويــة
الـعـمريـة" والـتي تـتـطـلب من الـناس
حتــمـيـل صـور جــوازات ســفـرهم أو
رخص الـقـيادة اخلـاصـة بـهم إلثـبات
صحـة أعمـارهم. ويقـول منـتقدون إن
أولـــئـك الـــذين عـــقـــدوا الـــعـــزم عـــلى
انـتهـاك هـذه الـقواعـد سـيـجدون أنه
من السهل نسبـيا جتاوزها. وسيظل
من القانـوني في بريطـانيا اسـتخدام
الشبـكات اخلاصـة االفتراضـية التي
ــكــنـهــا جتــنب احلـظــر. وتــوصـلت

ـنـاســبـة لـلــتـحـقق من الـوســائل ا
عـمــر الـزوار. قــال ديـفــيـد أوسـ

الرئيس التنفيذي جمللس تصنيف
واد اإلباحية حاليا األفالم: "تعد ا
عـــلى مـــســـافــة نـــقـــرة واحــدة من
األطـــفــال في جـــمــيع األعـــمــار في
بــريــطــانـيــا ويــدعم هــذا الــبـحث
تـزايدة على أن مجـموعة األدلـة ا
ذلك يؤثر علـى الطريقـة التي يفهم
بـهـا الـشـبـاب الـعالقـات الـصـحـية
واجلــــنس والــــتــــراضـي وصـــورة
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كــشـــفـت أولى حـــلـــقـــات الــبـــرنـــامج
التلفزيـوني التثقـيفي اجلديد "حتدي
ـــوجـــهـــ الـــقـــراءة الـــعـــربـي" عن ا
ــدربــ الـذين يــتــولــون اإلشـراف وا
تـوج عـلى أبـطـال الـتـحدي الـ 16ا
باللقب في 14بلداً عربياً ويخوضون
التـصـفيـات النـهائـيـة التي تـأتي هذا
الـعـام عـلى شـكل بـرنـامج تـلـفزيـوني
ــســابــقــات يــجـــمع مــا بــ بــرامج ا
وتلفزيون الواقع وذلك الختيار بطل
حتــدي الــقـــراءة الــعــربي في الــدورة
ــعــرفي األكــبــر الـــرابــعــة لــلــحـــدث ا
إقلـيمـيـاً. وتضم الـقائـمة شـخصـيات
تمتلك خبرات عالية في مجالها ولها
حضـورهـا وإسهـاماتـهـا في السـاحة
األدبـيــة واإلعالمـيــة مـحـلــيـاً ودولـيـاً
وهن الدكتـورة هنـادا طه واإلعالمية
والـكـاتـبــة اإلمـاراتـيـة صـفـيـة مـحـمـد
الشـحي وخبـيـرة تنـميـة الذات لـيلى
ــعــيــنـــا حــيث ســيـــرافــقن أبــطــال ا
الـقـراءة خالل رحـلـتهـم في الـبرنـامج
منـذ اليـوم األول ويـتابـعون تـطورهم
ـشـاركـة الـفـعـالـة في وتـمـكـنـهـم من ا
نـافسـات.  ويعـرض برنـامج حتدي ا
ـذيـعة الـقراءة الـعـربي الـذي تقـدمه ا
الــشــابـة شــهــد بالن كل يــوم جـمــعـة
أســبــوعــيــاً عــلى شــاشـة MBC1 في
الــتـاسـعــة مـســاء بـتــوقـيت اإلمـارات
ـكرمـة) في (الـثـامـنـة بـتـوقـيت مـكـة ا
حـلـقـات مـسـجـلـة تـتـضـمن حتـديـات
ومنـافـسات مـتعـددة وصـوالً الختـيار
خـمـسـة مـتـسـابـقـ من جـانب جلـنـة
كونة من الـدكتورة بروين التحكـيم ا
ـــمـــثل واخملـــرج جـــمـــال حــــبـــيب وا
سـلـيـمـان والدكـتـورة لـيـلى الـعـبـيدي
لـلــتـصـفـيـة الـنـهــائـيـة الـتي سـتـكـون
ضـــمـن احلـــفل اخلـــتـــامي لـــتـــحـــدي
ـذاع عــلى الـهـواء الـقــراءة الـعــربي ا
مـبـاشـرة وذلك فـي احلـلـقـة الـثـامـنـة
واألخيـرة من البـرنامج والـتي تشـهد
تـتـويج بـطل الـدورة الـرابـعـة لـيـفوز
باجلائـزة التحـفيزية الـكبرى الـبالغة
نـصـف مـلــيـون درهم إمــاراتي ضـمن

الــتـــعـــلـــيــمـــات الـــتي أعـــطــيـت لــهم
بأساليب مختلفة.

واسـتـخـدمـت الـدراسـة الـتي نُـشـرت
في دوريـة متـخـصـصـة في عـلم نفس
التطـور تسـجيالت أمهـات; لكـنها لم
ـا إذا كـان اآلباء تـتعـرض بـالفـحص 
يـتـعـرضـون لـردود فـعل مـشـابـهـة مع

. راهق أبنائهم ا
وخــلـصـت الـدراســة إلى أن األمــهـات
الـالئي يـــســـتـــخـــدمن نـــبـــرة صـــوت
"متـسلـطـة" في محـاولة لـلضـغط على
ـراهقـ يحصـلن على ردة أبنـائهن ا
فعل عـكـسيـة; إذ يسـتـثيـر ذلك غضب
. وأن الــصــوت "احملــايــد" ــراهـــقــ ا
يستـتبع بـشكل كبـير رد فعل مـحايد
وال يـدفع إلـى اإلقـبـال وال إلـى اتـخـاذ
الوضع الدفـاعي. لكن الصـوت األكثر
دفـئا األكـثـر تشـجـيـعا الـذي يـحاول
ـــواجـــهـــة كـــان الـــتـــودد بـــدال مـن ا
صـــاحب الـــنـــتـــائج األفـــضل في دفع
ـا يُـطـلب مـنـهم األبـنـاء إلى الـقـيـام 
من أعـمـال. وقـالت نـيـتـا فـايـنـشتـاين
التي أجرت تلك الدراسة: "إذا ما أراد
اآلبـاء اخلــروج بـأفـضل الــنـتـائج من
راهـق فمن حواراتـهم مع األبنـاء ا
ــهم أن يــتــذكــروا اسـتــخــدام نــبـرة ا

الصوت التشجيعية".
وأضــافت فــايـنــشــتــاين: "سـهـل عـلى
اآلبـــاء أن يـــنـــســـوا خـــصــوصـــا مع
شــعــورهم بــالــتــوتــر أو الــتــعب أو

الضغط".

دراسـة حديـثـة إلى أن نـبـرة الـصوت
ـتـسـلـطـة الـتي تـتـحـدث بـها بـعض ا
األمــهــات لــدى مــخــاطــبــة أبــنــائــهن
ـراهـق ال تـفـيـد في إقـنـاعـهم وقد ا
تـنـقـل احلـوار إلى دائـرة اجلـدل دون

الوصول إلى نتيجة إيجابية.
وفــحـــصت الــدراســة الـــتي أجــراهــا
بــــاحـــثــــون فـي جــــامـــعــــة كــــارديف
الـبــريـطـانـيـة اسـتــجـابـات مـراهـقـ
تتراوح أعـمارهم ب 14 و15 عاما
لتعليمات أعطـيتْ لهم بطرق مختلفة
للحديث. وأظهرت الدراسة أن نتائج
مــحـاوالت األمــهـات إقـنــاع أبـنــائـهن
ــراهـقــ بـالــتـعــاون تـكــون أفـضل ا
عندما تستـخدم األمهات نبرة صوت
"تشجيعيـة" مقارنة باحملاوالت التي
تسـتخـدم فـيهـا األمهـات نبـرة صوت

"متسلطة".
WOKš qzôœ

وقــال الـبــاحـثــون إنه فــيـمــا يـتــعـلق
ـراهـقــ فـإن الـدالئل بـســلـوكـيــات ا
قــلـيــلـة عـلـى تـأثـيــر "نـبــرة الـصـوت"
مـقـارنـة بــالـكـلـمـات أو األفـعـال الـتي

تصدر عن اآلباء.
تـسـتـخـدم الـدراسـة مـشـاهـد عـائـلـيـة
حتـتـوي عـلى نـقـاشـات مـثل مـشـهـد
محاولة إقنـاع مراهق بعمل واجباته
ـنزلـيـة أو االستـعـداد للـمـدرسة في ا
الصبـاح. وغطت عيـنة الدراسـة أكثر
من ألف مراهق تتراوح أعمارهم ب
 14و15 عـــامـــا خـــضـــعـــوا لــنـــفس

الـقـيـمـة اإلجمـالـيـة جلـوائـز الـتـحدي
البالغة 11مليون درهم وتشمل أيضاً
ـشرف ـتمـيـزة وا ـدرسـة ا جـائزتي ا
تميز على مستوى الوطن العربي. ا
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ــدربـات ـوجــهــات وا و اخــتــيــار ا
ـهـنيـة احلافـلة بنـاء عـلى خبـراتهن ا
باإلجنازات والنجاحات حيث يعرف
عن الــدكــتــورة هــنــادا طـه خــبــرتــهـا
ـية واللـغويـة وسعـة اطالعها األكاد
ـا سيـسهم في مـساعدة وثقـافتـها 
األبـــطـــال في اجلـــانـــبـــ الـــلـــغـــوي
ـي خالل الـــــتـــــحــــضـــــيــــر واألكــــاد
لــتــحــديــاتـــهم واخــتــبـــاراتــهم الــتي
سـيقـدمـونـها أمـام أعـضـاء التـحـكيم.
أما اإلعالميـة صفيـة الشحي فـتتمتع
بـــثــقــافــة واســعــة وخــبــرة إعالمــيــة
ــا يـسـاعــد األبـطـال في مـشــهـودة 
التـحضـيـر لتـحديـاتهم وتـقد األداء
ميز أمام جلنة التحكيم إلى جانب ا
مــســاعـــدتــهـم في اخــتـــيــار كــتـــبــهم
ـــهــا وقــراءاتـــهم وتـــقـــنــيـــات تـــقــد

وإيصال الفكرة وغيرها.
عيني خبيرة تنمية ذات وتعد ليلى ا
وتتمثل مهمتـها في مساعدة األبطال
عـلـى مـواجـهــة تـوتـرهم ومــشـاعـرهم
وكــيــفــيــة الــتــحـكـم بـهــا إلى جــانب
تــعـزيــز الـتــفـكــيـر اإليــجـابي لــديـهم.
وقـــالت الـــدكـــتــورة هـــنـــادا طه: "أنــا
ســـعـــيـــدة بـــانـــضـــمـــامي إلى فـــريق
ـشــاركـ في ـدربــ ا ــوجـهــ وا ا
برنـامج حتـدي الـقراءة الـعـربي الذي
يتيح الفرصة أمام شبابنا في الوطن
ـعـرفـيـة الـعـربي لــتـطـويـر الـقـدرات ا
لــديــهم وتــشــجــيــعــهم عــلى الــقـراءة
بــالــلـغــة الــعــربــيــة والــتــعــرف عــلى
ثــقــافـتــهم ومــعـارفــهم ولــغــتـهم إلى
جــانب حتـضــيـر األبــطـال لــلـتــنـافس
الــشـريف فـيــمـا بــيـنـهـم أمـام ماليـ
ـــشـــاهـــدين في كـل أنـــحــاء الـــوطن ا
الــعــربي."  وبــدورهــا قــالـت صــفــيـة
الـشــحي إن بـرنـامـج "حتـدي الـقـراءة
الــعــربي" يــعــكس احلــرص الــواضح
والعمل اجلاد عـلى إعداد جيل عربي
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قال وأنت جالس إذا كنت تقرأ هـذا ا
ـرحاض واسـتغـرق األمر وقـتًا على ا
ـا يــجب عـلـيك الـتـفـكـيـر طـويالً فـر
فيـما إذا كـنت تتـبنى أفـضل وضعـية

همة. للجلوس إلجناز ا
وضوع مضحكا لكنه ليس قد يبدو ا

تافها.
يــقـضي الــشــخص الـعــادي مـا يــزيـد
عــلـى ســتــة أشــهــر مـن حــيــاته عــلى
ـرحـاض ويـنـتج 145 كـيـلـوغـرامـا ا
من الــبــراز ســنــويـا ويــعــني ذلك أن
الــشــخص الــعــادي في شــتـى أرجـاء
الـعـالـم يـتـبـرز أكــثـر من ضـعف وزنه
ســنـويــا. واآلن بـعــد أن حـددنــا مـدى
ـوضـوع لـطـبـيـعـة حـيـاتـنا مالءمـة ا
فــلــنـلــقي نــظـرة عــلى أفــضل الــسـبل

لتحقيق ذلك.
WOLE¼ q UA

إنـه صــحــيح بــكـل تــأكــيــد الســيــمــا
بالنظر إلى أن البعض منا أفضل في

همة مقارنة بآخرين. أداء هذه ا
وقــــــد رصــــــد فــــــريق مـن األطــــــبـــــاء
ـنــاطق األوروبــيــ الــعــامــلـ فـي ا
الـريــفـيـة في أفــريـقـيـا فـي مـنـتـصف
الـقـرن الـعـشـرين وجـود عـدد ضئـيل
للـغـاية من مـشاكل اجلـهـاز الهـضمي

. ب السكان احمللي
كــــمـــا جــــرى رصـــد نـــفـس األمـــر في
العديـد من الدول النـامية األخرى في

جميع أنحاء العالم.

واعتـقدوا أن األمـر ال يرجع بـبسـاطة
إلى االختالفـات في النـظام الـغذائي
بل يــتــعــلق بــالــوقـت الـذي يــقــضــيه
األشــخـــاص في الــتـــبــرز واألهم من
ذلك الوضع الذي اتخذوه لعمل ذلك.
يقضي األشخـاص في دول الغرب ما
ـتـوسط ب 114 و 130 ثـانـيـة في ا

رحاض في كل مرة. جالس على ا
بيد أنه في الـعديد من الدول الـنامية
الــذي يــتــبــنى فــيــهـا الــبــعض وضع
جـلـوس الـقــرفـصـاء من أجل الـتـبـرز
فإن الوقت ال يـتجاوز 51 ثانية فقط
ويـعـتبـر خـبـراء الصـحـة ذلك صـحـيا
أكــــثــــر. ويــــجــــعل اجلــــلــــوس عــــلى
ـرحـاض قـنـاة الـشـرج لـديـنـا تـتـخذ ا
زاويـة 90 درجـة األمــر الـذي يــجـعل
عـضـالت قـاع احلــوض تـضــغط عـلى
الـقولـون. لـهذا الـسبـب يجـد بـعضـنا
صـعــوبـة أثـنــاء الـتـبــرز وهـو جـالس
ــرحــاض.وتــوجــد عـالقــة بـ عــلى ا
صعوبة الـتبرز واإلصابة بـالبواسير

واإلغماء وحتى السكتات الدماغية.
اذا تستخدم مراحيض اجللوس?  }

يُـعــتـقــد أن أول مـراحـيض أســاسـيـة
يــعــود تـاريــخــهـا إلـى حـوالي 6000
عـام وكانت في بـالد ما بـ الـنـهرين

ة. القد
وكــان لـدى رومــا بــحـلــول عـام 315
ميالديا 144 مرحاضا عاما وأصبح
الــــذهـــــاب إلى احلـــــمــــام نـــــشــــاطــــا
اجـتمـاعـيا.وكُـشف عن آثـار مـرحاض

عــام يـــعــود إلى ألــفـي عــام في جــبل
بـاالتــ في رومــا كـان يــحـــــــــتـوي
عـلى أكــثـر من 50 حـفــرة جـنــبـا إلى

جنب.
واختُـرع أول مـرحـاض يعـمل بـتدفق
ـــــيــــاه فـي عــــام 1592 مــــيـالديــــا ا
بـواسـطـة الـقـاضي اإلجنـلـيـزي جون
هـاريـنـغـتـون وأطـلق عـلى اخـتـراعه
"Ajax. بـــيـــد أن اخـــتـــراع تـــومــاس
كـــرابـــر وهـــو ســـبــــاك بـــريـــطـــاني
ــرحـاض " " U-Bendغــيــر قــواعـد
الــــلـــعـــبــــة في عـــام 1880.وتـــمـــيـــز
االخـتــراع بـالـتـخــلص من الـفـضالت
ــرحـــاض ومــنع مـــبــاشــرة أســـفل ا
األبـخـرة والـروائح الـكـريـهـة وهـكذا
أصبح مرحاض اجللوس عالمة على
احلـضـارة األوروبـيـة. لـكـنـهـا جعـلت
بـــعض األشـــيـــاء أكـــثـــر صـــعـــوبـــة.
ويــعــاني الــكـثــيــرون من صــعــوبـات
أثنـاء عمـليـة التـبرز تـظهـر في شكل
جزئي على األسنان وتضخم األوردة
ــا مع تـــســارع نــبــضــات الــقــلب ر
بـسـبب اإلمـسـاك أو سـوء الهـضم أو
مشاكل معـوية أخرى. بيـد أن العديد
من اخلـبــراء يـنـحـون بــالالئـمـة عـلى
ـراحـيض وضـعــيـة اجلـلـوس عــلى ا
األوروبـــيــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ووصف
ألــكـســنـدر كـيــرا األسـتــاذ بـجــامـعـة
كــورنــيل في مــنـتــصف ســتـيــنــيـات
ـاضـي مـرحــاض اجلـلـوس الـقــرن ا
ـنـاسـبة بـأنه "أكـثـر الـعنـاصـر غـيـر ا

على اإلطالق".
كــمــا اعــتــقــد الــطـــبــيب الــشــخــصي
لـلمـغـني إلـفـيس بـريسـلي أن الـنـوبة
القلبية التي أودت بحياة "ملك الروك
أنـد رول" كــانت نـاجــمـة عـن اإلجـهـاد
أثــنــاء عــمــلــيــة طـرد بــراز صــلب من

سدود. القولون ا
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إن كـــان لــــديك بــــالـــفــــعل عــــرش من
الـبـورسلـ فال يـوجـد مـا يـدعو إلى

التخلص منه وإليك حل سهل.
كل ما عليك فعـله هو رفع ركبتيك من

زاوية 90 إلى 35 درجة. 
هذا من شأنه أن يساعدك على إرخاء
األمعاء وتـخفـيف االختنـاق عند
ـنحـنى حـيث يـلتـقي الـقـولون ا

ستقيم.  ا
ــــكـــنك حتــــقـــيـق ذلك عن و
طــريق وضـع قــدمــيك عــلى
قـــــــاعـــــــدة أو إذا كـــــــانت
احلـالـة عــاجـلـة ولم يـكن
لديك واحدة في متناول
اليـد كـومة من الـكتب

السميكة. 
لـذا ال تــتــخـلص من
الـكـتب أو اجملالت
بـعـد قـراءتـهـا إذ
ـــــــــــــــــــــكــن أن
تـــــــــــــــــكــــــــون
مفيدة عموما.

قــارىء ومـــثــقف يــعــتــبــر أن الــعــلم
عرفـة هما السـبيل الوحـيد للرقي وا
والــــتـــقــــدم ومــــواجـــهــــة حتــــديـــات

ستقبل".  ا
وأضافت أن دورها كموجـهة سيتيح
لها الفـرصة للمـشاركة بخـبراتها في
حتـضــيـر األبـطــال ومـســاعـدتـهم في
تـــقـــد األعــمـــال األدبـــيــة فـي قــالب
تعـبيري مـتميـز أمام جلـنة التـحكيم
إلى جانب دعـمهم في كـيفـية إيـصال
أفــكـــارهم وتــقــنــيـــات الــتــواصل مع

تلقي وسواه.   ا
عـيـنا إن ومن جـانبـهـا قالت لـيـلى ا
ثـلى لتـطوير القـراءة هي الوسـيلـة ا
الــذات واكـتــسـاب مــهـارات مــتـعـددة
تــمـكن الــشـبــاب الـعــربي من إحـداث
فــرق حـقـيــقي في اجملــتـمـعــات الـتي
يــعـيــشـون فـيــهـا مــشـيــرة إلى أنـهـا
ســـتــعــمل مـع بــقــيــة أعـــضــاء فــريق
ـدربـ عــلى مـسـاعـدة ـوجــهـ وا ا
األبــطــال في الــوصـول إلـى األهـداف
ـنــشـودة والـتــعـامل مع مــشـاعـرهم ا
وحتضيـرهم لتقـد أفضل أداء أمام
سـابقة جلنة الـتحكـيم وفقاً آللـيات ا

وضوابطها وشروطها.
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وتشـغل الـدكتـورة هـنادا طه مـنصب
أســتــاذ كـرسي الــلــغــة الـعــربــيـة في
جـــامـــعـــة زايـــد وشـــغـــلت قـــبل ذلك
مـنـصب الـقـائم بـأعـمـال عـمـيـد كـلـيـة
البـحـرين للـمعـلّـم ومـستـشار أول
غـربي "القراءة بالـبرنـامج الوطـني ا
من أجل النجاح". وحصلت الدكتورة
ــنـاهج هــنـادا عــلى الـدكــتـوراه في ا
وطـرائق الــتـدريس من جـامــعـة نـيـو
أورلــيــنــز احلــكــومــيــة في الــواليـات
ـتـحـدة األمــريـكـيـة وحـصـلت عـلى ا
ـــاجــســتــيــر والــبــكــالــوريــوس من ا
اجلــامـــعــة األمــريــكــيــة في بــيــروت
بــاإلضــافـة إلـى دبـلــوم في الــتــعــلـيم
االبـتدائي من اجلـامـعـة عيـنـها. ومن
أبــرز إجنــازاتــهــا إعــداد أول مــنــهج
"بـيــرسـون" لـتـعــلـيم الـلـغــة الـعـربـيـة
لـلــنــاطــقـ وغــيــر الــنـاطــقــ بــهـا

وتـطـويـر مـهـارات الـطالقـة في قـراءة
الـلغـة الـعـربـية ونـشـر أول نـظـــــــام
لـتسـويـة الـكتـب بالـــــــــلـغـة العـربـية

في 2017. 
عـمـلت صـفـية الـشـحي كـمـعـد ومـقدم
بـــرامـج في مـــؤســـســــة دبي لإلعالم
ومـقدمـة احـتـفاالت رسـمـيـة ومعـلـقة
صـوتـيـة بـالـلـغـة "الـعـربـيـة" ومـدربـة
معتمـدة في مجال اإلعالم والتواصل
االجـــتـــمـــاعي. وتـــشـــمل خـــبـــرتـــهـــا
اإلعالميـة عمـلـها كـمذيع أول لـبرامج
روح اإلحتــــاد وأبـــــوظـــــبي تـــــقــــرأ
واسم اخلـمسـة في قنـاة اإلمارات وا
التابعة ألبوظبي لإلعالم ومذيع أول
ومقـدمة نشـرات أخبـار في قنـاة سما
ـؤسـسـة دبي لإلعالم دبي الـتـابـعــة 
ومقدمة بـرامج عيشي بالدي وأبعاد
ثقـافيـة ومدارات ونـشرات الـعاشرة

مساء. 
وقــــبل ذلـك عــــمــــلـت في قـــــنــــاة دبي
ـؤســسـة دبي الــفـضــائـيــة الـتــابـعــة 
لإلعـالم في تــقــد مـــواجــيــز أنــبــاء
مــنــتــصف الــنــهــار وتــقــد الــفــقـرة
الرياضيـة في أخبار العـاشرة مساء
وشــبـكــة اإلذاعـة الــعـربــيـة الــتـابــعـة
إلذاعــة اخلــلـيــجــيــة إف إم في إعـداد
وتـقد الـبـرامج اإلذاعـية والـتـعـليق
الـــــصــــوتي واإلعـالنــــات وحــــضــــور
ــؤتــمــرات الــصــحــفــيــة وتــغــطــيــة ا

واألحداث احمللية. 
وحتـمل الـشـحـي شـهـادة مـاجـسـتـيـر
اآلداب في االتـصـال اجلـمـاهـيـري من
كــلـيــة االتـصـال بــجـامــعـة الــشـارقـة
وبكالـوريوس في الـصحافـة اإلذاعية
والـتـلفـزيـونـيـة من جامـعـة الـشـارقة.
عينـا فهي مؤسـسة شركة أما ليـلى ا
LA للتدريب واالستشارات والتي

تـركز عـلى مـساعـدة الـشركـات بـهدف
إتــاحـة الـفــرص أمـامــهـا لــكي تـوسع
شـبـكـتـهـا وتـزيـد إنـتـاجـيـتهـا في آن
واحـــد. وتـــخـــرجت بـــتـــخـــصص في
االتــــصـــال واإلنـــتــــاج اإلعالمي عـــام
1999 ثم عملت في وسائل اإلعالم

التقليدية والرقمية واإلذاعية. 
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ونـظـراً لـشـغـفـهـا بـالـعـمل اإلنـسـاني
ـعيـنـا في عام 2000 انـضمت لـيـلى ا

إلى ”الـصــلـيب األحــمـر األمــيـركي"
كــنـائب مـديــر مـسـاعــد لـلـتــنـمـيـة

" ــالـيــة في مــديـنــة "هـيــوسـ ا
بواليـة تكـساس مـستـفيدة من
مـهاراتـهـا القـيـادية وشـبـكتـها

اإلعالمية والتجارية. 
وفـي عــــــام 2004 عـــــــادت إلى
الـــــــشـــــــرق األوسـط وتـــــــولت
مـنـصب مـديـر مـشـاريع رفـيـعـة
ستوى في اجملمـوعة العربية ا
اإلعالمـيـة الـتي تـتـخـذ من دبي

مقراً لها. 
وســاعــدت لـيــلى فـي إطالق عـدد
من الـــــعالمـــــات الــــتـــــجــــاريــــة
ومــحـطــات إذاعــيـة جــديـدة
لــصــالـح شــبــكــة اإلذاعــة
العـربيـة وعمـلت ضمن
ــشــارك في الــفــريـق ا
إطالق قـــنــاة "إم تي
فـي" فـــــــــضـالً عن
شـــغـل مـــنـــصب
مــــديـــر قــــنـــاة
"نــكــلــوديـون

الــعــربــيــة"
لألطفال.
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الصوت
تسلطة غير ا

مقنعة
لالطفال

األطـفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عن 10
ســـنــــوات الـــشــــعـــور "بــــالـــصــــدمـــة

واالرتباك" إزاء ما رأوه.
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ـــعــنـــيــة في وحتــاول الـــســلـــطــات ا
بريطـانيـا أن جتعل من الـصعب على

. األطفال رؤية محتوى للبالغ
و تـعـيـ مـجـلس تـصـنـيف األفالم
كجهة منظمة لـلتحقق من العمر على
ـراقـبـة مـواقع اإلنـتـرنت وسـيـقـوم 
الــبـــالـــغــ لـــلــتـــأكـــد من أن لـــديــهم
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أشارت دراسـة حـديـثـة أجريت في
بــــريــــطــــانــــيــــا إلى أن األطــــفــــال
ـواد اإلبــاحـيــة عـلى يــصـادفــون ا

اإلنترنت بدءا من سن السابعة.
وأوضح استـطالع أجـراه اجمللس
البـريـطانـي لتـصـنيف األفالم  إلى
أن ثالثــة أربـاع اآلبــاء شــعـروا أن
ــواد أطـــفـــالـــهم لـن يـــشـــاهـــدوا ا
اإلباحيـة على اإلنـترنت لـكن أكثر
من نــصـفــهم فـعــلـوا ذلك. ووصف

هنادا طه
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