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مراكز العناية باألطفال يف إدلب برعاية املكاتب الثورية
تعتــر مراكــز كتاكيــت، ألــوان، براعــم، شــخابيط، 

فراشــات، ومركــز ســنافر مزايــا مــن أهــم املراكــز 

ــة  ــي لألطفــال يف مدين ــم النف ــب والدع للتدري

كفــر نبــل.

ــة  ــب الثوري ــر املكات ــز وبحســب مدي هــذه املراك

يف إدلــب رائــد الفــارس تعمــل عــى انتشــال 

ــذي يعيشــونه ،  ــردي ال ــن الوضــع امل ــال م األطف

ــال  ــة حــاالت األطف ــز ملعاين وتســعى هــذه املراك

، ســواء عــى املســتوى النفــي أو عــى املســتوى 

العمليــة  تدهــور  بعــد  وخصوصــاً  التعليمــي، 

ــة. ــنوات املاضي ــع س ــة يف األرب التعليمي

التــي  الثوريــة  املكاتــب  الفــارس مديــر  رائــد 

ــاً  ــدم تعلي ــا »تق ــول: إنه ــز يق ــول هــذه املراك متَّ

رسيعــاً مبــا يف ذلــك محــو أميّــة األطفــال يف جميــع 

ــتكال  ــة الس ــات الطبيعيّ ــع األساس ــوم، ووض العل

ــد. ــا بع ــم في تعليمه

ومــن ناحيــة أخــرى تجســيد االنضبــاط لــدى 

ابتعادهــم لفــرة عــن مقاعــد  األطفــال بعــد 

ــوارع  ــن الش ــال م ــاذ األطف ــاً إنق ــة، و أيض الدراس

التــي أصبحــت مرتعــاً لهــم يف هــذه الظــروف 

التــي فرضتهــا الحــرب الدائــرة«.

ــع  ــذي يتب ــز ال ــال ،هــذا املرك ــا لألطف ســنافر مزاي

ملركــز مزايــا النســايئ يف كفــر نبــل كــا هــو 

واضــح مــن اســمه، حقــق قفــزة يف إطــار التعليــم 

والرفيــه ، بفضــل مجموعــة مــن املدربــات متّكــن 

ــت  ــور يف وق ــر الن ــز يب ــذا املرك ــل ه ــن جع م

ــة. ــات ضيق ــن إمكاني ــر ، وضم قص

 مديــرة املركــز فاتــن الســويد »كليــة الربيــة فــرع 

اإلرشــاد النفــي »تشــر إىل أن »فكــرة العمــل 

بهــذا املركــز جــاءت نتيجــة وجــود عــدد ال بــأس 

بــه مــن األطفــال مــع األمهــات اللــوايت يتدربــن يف 

املركــز النســايئ مزايــا«.

ــا  ــرة عندم ــة  كب ــت املفاجئ ــف فاتن:«كان وتضي

ــار  ــن أع ــز م ــدون إىل املرك ــال يتواف ــدأ األطف ب

متفاوتــة، أعارهــم مــا بــن الثــاث والخمــس 

ــرة«. ــرة قص ــدة وبف ــداد جي ــنوات وبأع س

تقــول شــهد وهــي مدربــة يف املركز:«يتقــدم يوميــاً 

مــاال يقــل عــن طفلــن للتســجيل يف املركــز، ســواء 

أكانــت أمهاتهــم يتدربــن يف املركــز النســايئ أو 

ال، وبلغــت نســبة األطفــال الذيــن أمهاتهــم ال 

ــن يف املركــز أكــر مــن ضعفــن«. يتدرب

ــزاً  ــس مرك ــه لي ــز أن ــى املرك ــون ع ــد القامئ ويؤك

ترفيهيــاً فقــط بــل هــو مركــز تعليمــي أيضــاً 

يعمــل عــى إعــداد األطفــال وتوفــر املهــارات 

األحــرف  كتابــة  إتقــان  ،ومنهــا  التعليميــة 

ــه  ــز أن ــرة املرك ــد مدي ــام، تعتق ــة، واألرق األبجدي

ــه الحــرب يف نفــوس  ــاء مــا هدمت يعمــل عــى بن

األطفــال، وتحســن الحالــة النفســية لديهــم وذلــك 

مــن خــال اســتيعاب جميــع ردود األفعــال التــي 

تظهــر مــن قبلهــم، إضافــة إىل تعليمهــم الســلوك 

املركــز  يقــوم  كــا  العامــة،  واآلداب  الحســن 

بتشــخيص حــاالت بعــض األطفــال الذيــن لديهــم 

نشــاط زائــد أو ســلوك عنيــف، وبعــض العــادات 

الســيئة مثــل الرسقــة والكــذب وذلــك مــن خــال 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــم ع ــاء به ــم واالعتن مراقبته

والتعــاون مابــن األهــايل واملدربــات اللــوايت يقمــن 

ــم. ــادرة عنه ــلوكيات الص ــح الس بتصحي

األطفــال  وعــدد  املدربــات  عــدد  عــن  أمــا 

املنتســبن إىل املركــز تقــول فاتن:«تعمــل يف املركــز 

ســت مدربــات ، بعضهــن يقمــن بواجــب التعليــم 

ــة  ــى خدم ــات ع ــل األخري ــا تعم ــه في والتوجي

ــال يف  ــدد األطف ــا ع ــز ، أم ــة املرك ــال ونظاف األطف

ــاً«. ــو) 130 (طف ــوم نح ــغ الي ــز فيبل املرك

املوجــودة  الرفيهيّــة  بالوســائل  يتعلــق  وفيــا 

ألــوان،  يف املركــز: فهــي عبــارة عن)مكعبــات، 

كرات،أحصنــة قفــز باإلضافــة إىل كــرات باســتيكية 

ــرة(. صغ

باالنتقــال إىل آراء األهــايل عــن املركــز قالــت أم 

ــه  ــرددة يف قدوم ــت م ــد، كن ــي وحي محمد:«طف

للمركــز ولكــن اليــوم أنــا مرتاحــة الن ولــدي ســعيد 

ويحــب مركــز الســنافر واملدربــات«. أم أســاء 

ــتيقظ  ــت تس ــول:أن ابنتها«أصبح ــا تق ــن جهته م

باكــراً عــى غــر عادتهــا لــي تذهــب للمركــز فهــي 

ــاك«. ــعيدة هن س

محمــد كان يعــاين مــن الحركــة الزائــدة يقــول 

ــل  ــتقباله ، والعم ــز اس ــى املرك ــى ع ــه متن والده:أن

عــى تحويــل طاقتــه الزائــدة إىل يشء إيجــايب فهــو 

صعــب املــزاج، ويوجــد يف املركــز عــدد ال بــأس بــه 

مــن أطفــال العوائــل النازحــة إىل مدينــة كفــر نبــل  

ــار. ــاً مــن الحــرب والدم هرب

شــيخون  خــان  مــن  نازحــة  وهــي  نــور  أم 

تقول:«لقــد ســعدت كثــراً عندمــا علمــت أن هناك 

ــردد  ــم مل أت ــه عنه ــال والرفي ــم األطف ــزاً لتعلي مرك

لحظــة يف اصطحــاب ابنتــي إىل هنا«.«ســمعت أن 

ــا  ــنافر مزاي ــز س ــدوم إىل مرك ــون الق ــال يحب األطف

ــدي إىل املركــز  ،وأنهــم يشــعرون بالفرح،أتيــت بول

لاســتفادة مــن التعليــم والرفيــه »هــذا مــا قالته أم 

ــل. ــر نب ــاز إىل كف ــن كرن حســن النازحــة م

تقــول  املركــز  تواجــه  التــي  املشــاكل  وعــن 

ــف  ــا ضع ــلبيات أهمه ــض الس ــد بع مديرته:«توج

اإلمكانيــات وعــدم تعــاون األهــايل معنــا يف بعــض 

الحاالت«.أمــا اإليجابيــات فهــي كثــرة، منهــا محبــة 

األطفــال للمركــز واســتيعابهم ملــا يُقدم فيــه، إضافة 

إىل خلــق روح التعــاون واملحبــة بــن األطفــال مــن 

خــال مشــاركتهم يف النشــاطات الرفيهيّــة، وهنــاك 

حــاالت تغــرت بشــكل ملحــوظ لألفضــل«.

ــا  ــة، وكونه ــب الثوري ــاد املكات ــة اتح ــل منظم تأم

الجهــة الداعمــة لجميــع مراكــز األطفــال يف ريــف 

ــرة  ــاس ومع ــز يف ح ــا مراك ــح لديه ــب أن يصب إدل

النعــان وقــرى أخــرى لخدمــة ذات األهــداف هــذا 

ــب  ــة يف إدل ــب الثوريّ ــر املكات ــه مدي ــر عن ــا ع م

ــه. ــا مع ــام حديثن ــارس يف خت ــد الف رائ

بقلم: إخالص

مزايا
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الغنب أكثر أشكال اجلور إذالاًل
الغــن عــر التاريــخ تعرضــت لــه املــرأة بشــكل مركــب 

،إنهــا مواطــن أو شــبهة  ،غــن وحيــف وظلــم 

ــر  ــوع و الذع ــوف و الج ــرض للخ ــن تتع مواط

ــن مصــدر يســد  عــى أوالدهــا و البحــث ع

العــوز وقــت راح املعيــل أو عجــز عــن 

ــت . ــؤون البي ــر ش تدب

إذاً هــي مغبونــة لكونهــا مواطنــة ســورية 

ــا  ــاين لكونه ــا الث ــر . غبنه ــرف عس يف ظ

امــرأة حيــال رجــل يتوهــم أنــه املالك 

بالقوامــة  املتحكــم  املتــرف 

ــق  ــك ح ــو كان ال ميل و ل

القوامــة عليهــا ، أوامــر 

ونواهــي و زواجــر و لوائــح كلهــا تحارصهــا باعتبارهــا الطــرف 

ــن ال يســتطيع هــو أن  ــا يف زم األضعــف ، تحارصهــا وتتهمه

ــاذا ســيبقى  ــه . م ــه و ال كرامت ــع عــن نفســه و ال عائلت يداف

ــة ؟ لهــا مــن العــزة والكرامــة يف هــذه الحال

عندمــا تــدرك املــرأة طبيعــة كل املجريــات التــي تجــري مــن 

حولهــا وتســتطيع أن تقــف عــى حيلهــا وتقــول وهــي تــدق تحدقهــا 

بــاألرض أنــا هنــا فهــذه بطولــة مــا بعدهــا .... ليســت بطولــة مجانيــة بــل 

ــا .. ــا و مســؤوليتها و أوالده ــا ملصره ــي تحمله ــاً و تعن ــا متام ــة تعنيه بطول

ــد أن تســمع  ــا موجــودة و أري ــول أن ــا تق ــا ، و لكنه ــول لن ــط تق ليســت موجــودة فق

صــويت ، تســمع أفــكاري و آرايئ و تطلعــايت ، عندمــا أتحمــل مســؤوليتي و عندمــا أعــر 

ــت مــن  ــك انتقل ــا بذل ــة والفكــر و الرســم والشــعر و األدب ، فأن ــي باملقال عــن حالت

صــرة املــوات والقوامــة و الســذاجة لصــرة البــر و أتطلــع للتعبــر عــن آراء جديــرة 

بالوقــوف عندهــا .. معلمــة أنــا و صيدالنيــة و رمبــا طبيبــة ومهندســة ، إذاً اســمعوا 

صــويت .

ــة  ــة يف قري ــة عالي ــب بطول ــن الصع ــذا الزم ــا يف ه ــم عنه ــت لك ــي قل ــذه الت ه

ــان  ــت ع ــان وبي ــت ف ــرف و بي ــب و الع ــم بالعي ــرأة و تته ــا امل ــارص فيه تح

،محــارصة بوضعهــا االقتصــادي و أوالدهــا ، محــارصة بفذلــكات زوج عاجــز عــن 

الفعــل و يحتكــم لــرأي عــام ليســفه كل مــا يصــدر عــن املــرأة ال لــيء إال ألنهــا 

امــرأة ، بالنســبة لــه تجســد الغوايــة و تتصــل بوسوســات الشــيطان و العطالــة 

..ال تأبــه لــكل ذلــك  و مــرة عــى أنهــا عنــر غــر هامــي ضعيــف وتابــع 

مرعــوب ، مــرة أنهــا تعنــي مــا تقــول ، و أنهــا لــن تلعــب بعــد اليــوم عــى 

وتــر أنهــا ناقصــة و محــدودة و تحتــاج رجــاً يشــفق عليهــا . مل تعــد قــارصة 

أمــام إدعــاءات ذكوريــة كانــت تحتكــر هــذه الصفــات .

املــرأة إنســان متلــك إمكانــات فــذة ال يجــب الوقــوف يف وجههــا إذا كنــا 

نتطلــع لبنــاء إنســان جديــد و أمــة متميــزة .

عبد العزيز املوسى
------------------------------------------------

نافذة



4

قصة من الواقعآب - 2015 - العدد | 8 | 

ببساطة هذه حكاييت
بجــرأة وثقــة بالنفــس تبــدأ آالء بــرسد قصتهــا 

عندمــا تعرّضــت لاعتقــال مــن قبل األمن الســيايس 

ــا كانــت يف القاعــة يف جامعــة حلــب فهــي  ، بين

ــة. ــري ، الســنة الثالث ــدرس الطــب الب ت

آالء )21(عامــاً واحــدة مــن طالبــات جامعيــات 

كثــرات تعرضــن لاعتقــال مــن قِبــل النظــام 

ــاء  ــابه أس ــر أو تش ــد التقاري ــة أح ــدي نتيج األس

أو إخباريــٍة مــا وغرها.وهــذا مــا أدى لوضــع 

حياتهــن االجتاعيــة والدراســية عــى املحــك دون 

أن يكــن لهــن أي ذنــب  ســوى أنهــن آثــرن متابعــة 

ــتقبلهن. ــن مس ــث ع ــتهن والبح دراس

تقــول آالء واصفــًة مــا جــرى معهــا:« منــذ صغــري 

وأنــا متعلقــة بالدراســة وكنــت متفوقــة يف جميــع 

درويس، وعندمــا كــرت وأصبحــت يف البكالوريــا 

ثابــرت واجتهــدت وحصلــت عــى أعــى العامــات 

الــذي لطاملــا  البــري  الطــب  فــرع  ودخلــت 

ــه«. ــت بدخول حلم

وتضيــف آالء بأنهــا وبعــد انطــاق الثــورة الســورية 

ــع الشــعب مايســموا  ــة املشــاركة م شــعرت بلهف

إليــه يف طلــب الحرية والكرامة وكان لها مشــاركات 

يف  التــي خرجــت  املظاهــرات  لبعــض  صغــرة 

ــت يف بعــض  ــد عمل ــا وق ــل. ك ــر نب ــا كف مدينته

املشــايف امليدانيــة تطوعــاً لعــاج املصابــن واملرىض.

ولكــن مــا مل تكــن تتوقعــه »أن يرتفــع تقريــر عنــي 

لألمــن الســيايس يف حلــب ذلــك أن عمــي الثــوري 

ــن  ــايل م ــم اعتق ــذر، ت ــة والح ــة الرسي كان يف غاي

الحــرم الجامعــي، واصطحبــوين للفــرع املتعلــق 

ــي  باألمــن الســيايس )التحقيقــات( شــعرت أن قلب

ســوف يتوقــف لهــول مــا كنــت أســمع عــن هــذه 

األفــرع واملعاملــة التــي يتعــرض لهــا الســجن 

ــات«. ــة » الفتي ــك وخاص هنال

وتوضــح آالء بأنهــا دخلــت غرفــة ضابــط التحقيــق 

وراح باســتجوابها عــا كانــت تفعلــه مــن مشــاركة 

يف املظاهــرات وعمــل يف املشــايف امليدانيــة ضمــن 

ــا  ــت ،ولكنه ــخ والوق ــى بالتاري ــق حت ــر موث تقري

كانــت بذكائهــا تدعــي أن الصدفــة هــي التــي 

ــا  ــي بين ــل:« أنن ــة مث ــذه األمكن ــا له ــت به دفع

كنــت أغــادر مــكان الدراســة حيــث أُجــري دورات 

لبعــض املــواد، كانــت املظاهــرة متــر أمــام املعهــد 

يف مدينتــي كفــر نبــل، فأضطــر للســر معهــا 

ــت أذهــب ملشــفى  ــزيل، أيضــاً كن للوصــول إىل من

ــة  ــي ابن ــي الن صديقت ــب التخص ــد الخطي محم

ــوي«. ــق العل ــر املشــفى ومنزلهــم كان بالطاب مدي

شــعرت آالء أن الضابــط أقتنــع بكامهــا نوعــاً مــا 

ــك أمــر بســجنها عــى ذمــة التحقيــق ،  ورغــم ذل

دخلــت آالء مخــدع يضــم عــدد كبــر مــن النســاء 

ثــم  امــرأة   )71( عددهــن  يقــارب  املعتقــات 

أردفُهــن بثاثــة فتيــات جامعيــات أيضــاً قســم 

ــاع.  ــم االجت عل

وعــن املعاملــة داخــل الســجن تقــول آالء:« كانــوا 

يعاملــون النســاء والفتيــات بغايــة اللطــف ومل 

يتعرضــوا ألي منهــن باالعتــداء أو التعذيــب ولكــن 

ذلــك عــى عكــس الذكــور الذيــن يتــم اعتقالهــم 

،كنــا نســمع صــوت تعذيبهــم الوحــي مــن الغرفة 

املجــاورة وكانــوا يجرونهــم عــى االعــراف بأشــياء 

مل يفعلوهــا تحــت وطــأة التعذيــب« ليــس ذلــك 

ــن  ــم م ــوا يحرمونه ــا كان ــوه آالء وإمن ــب تن فحس

ــوم  ــة الي ــراب طيل ــام وال الطع

ماعــدا وجبــة واحــدة ال تســمن 

،عــى  جــوع  مــن  تغنــي  وال 

عكــس الفتيــات والنســاء اللــوايت 

ــاً  ــات صباح ــن الوجب ــن تصله كُ

ــاءاً . ــراً ومس وظه

ــن  ــا يُدخل ــت آالء وصديقاته كان

بعــض الطعــام رساً للمعتقلــن 

بــاب  أن  ذلــك  املنفــردات  يف 

الســجينات كان مفتوحــاً، ماعــدا 

ــي. ــاب الخارج الب

ــن  ــهرين متتابع ــت آالء ش أمض

ــم  ــم ت ــل ث ــذا املعتق ــل ه داخ

بعــض  وعــن  عنهــا  اإلفــراج 

يثبتــوا  مل  اللــوايت  الطالبــات 

يشء. أي  عليهــن 

عــادت آالء إىل منزلهــا فرحــة 

بالحريــة ولقــاء أهلهــا ،ومحرجة 

مــا قــد تســمعه مــن املجتمــع 

مــن اتهامــات وانتقــادات الذعــة 

وأكــر مــا أحزنهــا وتفطــر قلبهــا 

لــه لن تســتطيع  إكال دراســتها 

ألنــه بعــد هــذه الحادثــة مل يعــد 

أهلهــا يثقــون بأنهــا لــن تتعــرض 

لهــذا األمــر مســتقباً.

وتلفــت آالء أن أهــم مــا حــدث 

معها بعــد اعتقالهــا وعودتها إىل 

منزلهــا ســاملة زيــارة مديــرة مراكــز مزايــا النســايئ 

ــامة  ــا بالس ــت آالء وتهنئته ــال« بي ــة الرح »غالي

وعــرض وظيفــة عــى آالء بــأن تكــون طبيبــة 

تعمــل مــع كادر طبــي مــن الفتيــات ضمــن 

ســيارة طبيــة متنقلــة يف ريــف إدلــب للمســاعدة 

ــاً  ــرىض وفع ــن وامل ــى واملصاب ــعاف الجرح يف إس

ــعيدة. ــد س ــت ج ــت آالء وكان وافق

أننــي  بالقــول:« صحيــح  وتختــم آالء حديثهــا 

خــرست دراســتي ولكننــي كســبت مــا كنــت 

أبحــث عنــه وهــو املســاهمة بالثــورة ضمــن 

دراســتي وعمــي وســأبقى فيــه لثورتنــا حتــى 

آخــر رمــق«.

بقلم: هاديا املنصور
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بيضة امللك
ميكن أن نبدأ بالتساؤل التايل:

هــل واكبــت الرثــرة ونقــل الــكام التطــور 

الحاصــل يف الوقــت الحــارض عــى مســتوى 

االجتاعــي؟ التواصــل  وســائل 

ــا:  ــال له ــه قدمياً،فق ــار زوجت ــك اختب »أراد املل

يــا امــرأة لقــد بُضــت اليــوم بيضــة فــا تخــري 

أحــد.

وبعــد عــدة أيــام وصــل الخــر إىل امللــك عــى 

ألســنة النــاس بأنــه بــاض )99(بيضــة ، وذلــك 

عــن طريــق الرثــرة والوشــاية مــن امــرأة 

ألخــرى مــع الزيــادة يف الــكام، وبذلــك تكــون 

الزوجة رسبت يف ذلك االختبار«. 

ولألســف مازالــت هــذه الظواهــر منتــرة 

وبكــرة رغــم الوعــي والثقافــة الدينيــة إال 

أن الثقافــة األخاقيــة ال زالــت تعــاين مــن 

ــف   ــي يوق ــي وال أخاق ــا رادع دين ــف ف التخل

ــذي  ــن ألســنتهن ال ــع م ــان املندف ــذا الطوف ه

يلتهــم عقــول املجتمــع كــا تلتهــم ألســنة النار 

الهشــيم ،وتبــادل الخــر مــن واحــده ألخــرى ال 

ينقــل بأمانــة مطلقــة كا تــردد عى أســاعهن 

ــا  ــب م ــارات حس ــض البه ــن بع ــد م ــا ب ، ف

ــي  ــب املُتلق ــن وحس ــه مزاجه ــب ب يرغ

ــل  ــور نق ــارض تط ــا الح ويف وقتن

ــة  ــكام بصــورة حضاري ال

مواكبــاً  رسيعــــــــة 

ــي  ــدم التكنولوج التق

عــر وســائل التواصــل 

واالنرنــت،  االجتاعــي 

الكارثــة  تكمــن  وهنــا  

فرغــم  الحقيقـــــــــة 

أوضاعنــا التــي تتطلــب 

منــا التكاتــف وعــدم 

ــاكلنا  ــات ملش االلتفـــــ

الشــخصية ، والتسامح 

ــاً  ــس متام ــى العك ــر ع ــات األم ــا ب ــا بينن في

ولألســف.

 فهنــاك فئــة مــن النــاس همهــا الشــاغل هتــك 

األســتار بطريقــة علنيــة. إمــا ألغــراض شــخصية 

وإمــا لتنفيــذ مــآرب أســبابها قلــة الوعــي 

ــة  ــص مرضي ــدة نق ــاق ، أو عق ــن واألخ بالدي

ــم. عنده

وقــد تكــررت هــذه الظاهــرة بشــكل مخيــف 

مبجتمعنــا لقلــة وعــي بعضنــا بأمــور التواصــل 

االجتاعــي .

ــات  ــن البن ــخصية ب ــور الش ــل الص ــات تناق فب

مــن بــاب الصداقــة والخصوصيــة املنتهكــة 

ــة  ــادي عابث باســتعال الصــور ،و انتقالهــن ألي

تــؤدي بعــد إجــراء عمليــات الفوتشــوب عليهن 

إىل إظهارهــن بالطريقــة التــي يــود نارشهــا 

إيصــال فكرتــه الدنيئــة والتــي يــؤذي بهــا 

أعــراض النــاس والقضــاء عــى أرُس برمتهــا غــر 

آبــه للعواقــب النفســية و النتائــج التــي تصــدر 

مــن مجتمــع معتــاد عــى القيــم واملبــادئ 

التواصــل  فمواقــع  بالعــرف،  التمســك  و 

االجتاعــي عبــارة عــن ســاح ذو 

حديــن وكل منــا يســتخدمه 

حســب ضمــره وأخاقــه.

ويبقى السؤال قامئاً؟

ــا  ــن يف مجتمعن ــاج نح ــت نحت ــن الوق ــم م ك

ــا  ــا ودينن ــا وأخاقن ــي بأفكارن ــريب ألن نرتق الع

ــي  ــدم التكنولوج ــذا التق ــب ه ــا تواك ،ونجعله

مؤهلــن  ونكــون  نســتحقه  األقــل  عــى  أو 

الســتخدامه.

فالنصيحــة واجبــة ورسيــة والفضيحة مســتنكرة 

وعلنيــة ومرفوضــة ولنحــاول محاربــة كل مــن 

يتســبب باألذيــة ، وذلــك بتفــادي املشــاركة 

بهــذه األذيــة عــر نرهــا وإذاعتهــا.

لنتقــي اللــه يف أنفســنا قبــل غرنــا ولنكــن أكــر 

وعيــاً و إدراكاً، وحديثنــا هنــا ليــس موجــه 

للريحــة النســائية فقــط بــل لجميــع الرائح، 

وليتذكــر الجميــع املقولــة الشــهرة »افعــل مــا 

شــئت يــا فان...فكــا تديــن تُــدان«.

بقلم:مها
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املراة العربية 
ــث  ــوا يف البح ــرأة وأوغل ــن امل ــرون ع ــب كث كت

ــا اخــرت مقــايل هــذا ليكــون  إىل األعــاق ، وأن

الحديــث عــن نســاء الــرق ، ال عجــب إذا فــاق 

أهــل الغــرب أهــل الــرق ،وســبقوهم مبراحــل 

مــا دمنــا نــرى نســاء الــرق اللــوايت هــنَّ حيــاة 

ــل  ــى الكس ــات ع ــا عاكف ــبب ارتقائه ــة وس األم

ــث  ــو و األحادي ــن بالله ــواين ، يقضــن أيامه والت

وال  والحــي  باملابــس  واملفاخــرة  الفارغــة 

ــوم. ــل العل ــن بتحصي يهتمم

ــات  ــات واألديب ــن العام ــرب فه ــاء الغ ــا نس أم

والكاتبــات والفقيهــات، ومنهــن مــن انتظــم 

ــا بعــض نســاءنا  ــا، أم ــة وغره ــلك السياس يف س

فتجدهــن يف عــامل أخــر، فإننــي أحــب أن تكــون 

جميــع نســاؤنا عــى قــدر كايف مــن التمــدن 

ويكــون   ، املجتمــع  بنــاء  يف  يســاهمن  لــي 

وجودهــن مــن أعظــم األســباب املؤديــة إىل 

ــل  ــن املث ــن م ــأ عنه ــا ينش ــن مل ــاح أوطانه نج

الصالــح والربيــة الحســنة ألوالدهــن وبالنتيجــة 

ــن  ــال ألنه ــاواة الرج ــن مس ــن أن يطل ــق له يح

ــهم  ــال أنفس ــل الرج ــا« ب ــاواتهم فع ــن مس بلغ

ويســاوهن  منزلتهــم  يرفعــوا  أن  يضطــرون 

بأنفســهم ملــا يــرون فيهــن مــن الفضائــل التــي 

تحملهــم عــى إجــال قدرهــن بحــق ال عــن 

شــفقة .

ــن يف  ــع منزلته ــن رف ــب عليه ــن الواج ــك م لذل

ــة الرجــال يف فضائلهــم الذاتيــة  املجتمــع مبحارب

أوالً و أن يجتهــدن يف طلــب العلــم ومتابعــة 

تحصيلــه و يكــرن مــن مطالعــة الكتــب العلميــة 

ــن  ــا ،و أن ال يكتف ــة وغره ــة و التاريخي واألدبي

ــده  مبــا تعلمــن يف املــدارس و أن ال يتوقفــن عن

بــل يجــب أن يتخذنــه واســطة لتكثــر معارفهــن 

و رفــع مقامهــن .

ــرأة  ــي للم ــن مقالت ــزءاً م ــص ج ــد أن أخص وأري

الســورية و أن نتصفــح املــايض وصــوالً للحــارض 

ــت  ــام كان ــاد الش ــن ب ــرك ع ــا ال ــد أن ج فبع

،و  الرجــل همومــه  تشــارك  الســورية  املــرأة 

تفتحــت األعــن يف ســوريا عــى عــامل جديــد 

و تــرددت الصيحــات لرفــع مســتوى املــرأة و 

ــوم  ــة النســوية ي ــت الثقاف ــاة ،و كان ــم الفت تعلي

ــت  ــدودات و تعال ــات مع ــادرة و املتعل ذاك ن

،فاســتجاب  املــرأة  الصيحــات لرفــع مســتوى 

دور  و  للبنــات  مــدارس  وأسســت  النــاس 

ــد  ــورية ض ــرأة الس ــت امل ــم ناضل ــات ،ث للمعل

االحتــال الفرنــي ومــن ثــم انطلقــت ثــورة 

ــت  ــد فكان ــام األس ــد نظ ــوريا ض ــة يف س الكرام

ــات  ــذه املعان ــن ه ــر م ــظ األوف ــا الح ــرأة له امل

أو  لشــهيد  أم  كانــت  شــهيدة  تكــن  مل  فــإن 

ــة أو  ــة لشــهيد أو أخــت لشــهيد أو معتقل زوج

ــا  ــه عليكــم أيوجــد يف الدني لهــا معتقلــون ، بالل

ــا أشــبه املــرأة  أصعــب مــن هــذه املعانــات ، أن

الســورية بالصخــرة الشــامخة الصلبــة ســوف 

ــم وتبقــى صامــدة،  تحطــم قوتهــا مطــارق الظل

ويف داخلهــا كنــوز ال تصــدأ أبــدا« وســوف تبقــى 

ــن  ــها م ــض نفس ــرة تنف ــورية كالجم ــرأة الس امل

ــاد . ــال الرم خ

                     

    بقلم : فاطمة إلســاعيل 
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أعراض الوحام وكيفية التخلص منه
دوخــه  مــع  بالقــيء  شــعور  هــو  الوحــام: 

بســيطة يف األشــهر األوىل مــن الحمــل يصاحبــه 

تقلــب يف مــزاج املــرأة ، ويحــدث عنــد نصــف 

الحوامــل تقريبــاً.

وتختلــف أعراضــه شــدًة ولينــاً بــن أنثــى وأخرى 

ــرأة،  ــه امل ــا تشــعر ب ــاً ف ــون خفيف ــا أن يك فأم

ــذاك  ــيء آن ــح الق ــديد فيصب ــون ش ــا أن يك وأم

متعــدداً ومتكاثــراً فينهــك املــرأة و يضعفهــا 

ــث  ــان بحي ــض األحي ــوء يف بع ــزداد س ــد ت .وق

تســتعِص عــى جميــع العاجــات املســكنة، مــا 

ــة  ــة الوريدي ــب الســتخدام التغذي يضطــر الطبي

أو حقنهــا بالعقاقــر أو إســعافها إىل املستشــفى.

الصبــاح  يف  عــادة  الوحــام  عامــات  تظهــر 

ــة  ــاعات قليل ــك بس ــد ذل ــزول بع ــم ت ــر ث الباك

ــأن املنظــر البشــع و الرائحــة  ــد لوحــظ ب . و ق

ــا تتســبب  ــة  و املعــدة الفارغــة جميعه الكريه

يف تعكــر صفــو النفــس و حــدوث الغثيــان ، و 

ــأن  ــزم ب ــاء إىل الج ــض األطب ــع بع ــا دف ــذا م ه

أســباب الوحــام هــي عــى الغالــب أســباب 

ــراب يف  ــر اضط ــى أث ــأ ع ــة تنش ــية عصبي نفس

ــة ،  ــة العصبي ــيولوجي  يف الجمل ــوازن الفس الت

ومتــى علمنــا أن نصــف الحوامــل أو أكــر ال 

ــل  ــا للعام ــا م ــام و أعراضــه أدركن يصــن بالوح

ــه . إن شــعور  ــغ يف حدوث ــر بال النفــي مــن أث

الحامــل بحملهــا و تحســبها ملــا قــد ينجــم 

عنــه مــن أحــداث و مــا يرتــب عليــه مــن 

ــا  ــد يف ارتباكه مســؤوليات يرهــق نفســها و يزي

و يهيــج جهازهــا العصبــي إىل درجــة تصبــح 

فيــه املناظــر الكريهــة أو الروائــح الشــديدة 

ــكل ســهولة . عــى  ــارة القــيء ب قــادرة عــى إث

هــذا  معالجــة  اتجــاه  تبــدل  األســاس  هــذا 

املــرض لــدى الحوامــل و نحــا األطبــاء يف عــاج 

ــاج  ــح ع ــث أصب ــداً ، حي ــواً جدي ــه نح أعراض

هــذه الحــاالت باملــداواة النفســية و اإلقنــاع 

الكامــي دون اللجــوء إىل اســتخدام األدويــة  و 

ــا نشــدد عــى وجــوب  ــك فإنن املســكنات . لذل

النفــي  بالتأثــر  الشــديد  الوحــام  معالجــة 

قبــل األدويــة ، إذ تبــن أن حــوايل خمســة و 

ســبعن باملائــة مــن النســاء الحوامــل املصابــات  

ــرة  ــة باه ــى نتيج ــن ع ــام حصل ــوارض الوح بع

ــاج . ــذا الع ــطة ه بواس

يعالــج الوحــام بشــكل عــام باللجــوء إىل األمــور 

التاليــة :

1- عــى الحامــل أن تشــغل نفســها عــن التفكــر 

الدائــم بالحمــل بتســلية مــا كزيــارة األصحــاب أو 

القــراءة أو مشــاهدة التلفــاز .

2- عدم التفكر بالقيء و الغثيان قبل حدوثه .

ــيا  ــتيقاظ و ال س ــد االس ــراش بع ــة الف 3- مازم

ــى ال  ــع ســاعة حت ــاول الفطــور ملــدة رب بعــد تن

ــدأ القــيء ، ومــن  تتشــنج عضــات املعــدة و يب

ــر . ــاح يف الرسي ــاول فطــور الصب املفضــل تن

4- تجنــب األطعمــة و املــواد الدهنيــة يف وجبــة 

الصبــاح و االكتفــاء بــيء مــن الطعــام الخفيــف 

مثــل العســل واللــن و الفواكــه الطازجــة .

5-  إبقــاء املعــدة مملــوءة يف معظــم أوقــات 

مــن  قليلــة  بتنــاول وجبــات  ذلــك  و  النهــار 

الطعــام خــال النهــار أو بتنــاول يشء بســيط 

مــن البســكويت مــع بعــض جرعــات قليلــة مــن 

الحليــب أو الشــاي بــن الوجبــات أي يف الســاعة 

ــر . ــد الع ــة بع ــر والرابع ــل الظه ــارشة قب الع

ــل  ــد الظهــر مث ــاول األطعمــة الخفيفــة عن 6- تن

شــوربة الخضــار و الســلطة و الخبــز األســمر 

أمــا العشــاء فيكــون مــن اللحــم األحمــر الطــازج 

ــن  ــل م ــع قلي ــة م ــار خفيف ــى ن ــوي ع أو املش

 ، املشــوية  أو  املســلوقة  البطاطــا  أو  الخضــار 

وقبــل النــوم بإمــكان الحامــل أخــذ قطعــة مــن 

ــب  ــن الحلي ــوب م ــع ك ــكويت م ــز أو البس الخب

الفاتــر ، و عــى الحامــل التــي تعــاين مــن الغثيــان 

معرفــة أن هــذا الرنامــج الغــذايئ هــو مؤقــت و 

يســتعمل حتــى يــزول الغثيــان و الوحــام و بعــد 

ــام . ــودة إىل الطع ــب الع ــك يج ذل

الرياضــة  الحامــل مبارســة  ننصــح  أخــراً   -7

و  الخفيفــة  الرياضيــة  الحــركات  و  البدنيــة 

بتهدئــة  كفيــل  هــذا  الطبيعــة  إىل  الخــروج 

النفــس و زيــادة كميــة  األعصــاب ،و إراحــة 

. الــدم  يف  األكســجن 

إذا مــا اتبعــت الحامــل هــذه اإلرشــادات بدقــة 

ــة عــوارض  ــان إلزال ــب األحي ــا تكفــي يف أغل فإنه

الوحــام ، أمــا إذا مل يتوقــف الغثيــان عــى الرغــم 

مــن ذلــك فيجــب استشــارة الطبيــب.

ــرورة  ــد ال ــام عن ــة الوح ــن معالج ــن املمك وم

و  العامــة  املســكنات  أهمهــا  و  بالعقاقــر 

ــن أو  ــى شــكل حق ــات و هــي تعطــى ع املهدئ

ــذه  ــايئ، ه ــارة األخص ــد استش ــاً بع ــوب طبع حب

األدويــة هــي نــوع مــن املهدئــات التــي تســكن 

مناطــق الهيجــان العصبــي و النفــي يف املــخ ،و 

التــي يصــدر عنهــا الشــعور بعــوارض الوحــام ، و 

يف بعــض الحــاالت الشــديدة قــد تعطــى املريضــة 

عــاج أقــوى لديــه فعاليــة أكــر يف إيقــاف القيء.

دراسات طبية
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مل أخلق حرًا ألشكو من قيدي
ــذي ال  ــب ال ــم الغي ــع كعل هــي بالنســبة للجمي

يعلمــه إال اللــه ..مبهمــة ال نعيهــا مــا هــي ..مــا 

لونهــا ..مــا شــكلها ..مــا طعمهــا .

ــا لســوء  ــو أنطقهــا اللــه لرفضــت املكــوث بينن ل

ــن  ــذي ل ــا األزيل ال ــا و العوجاجن ــتخدامنا له اس

ــة (. ــه لفظــة )حري تقوم

ملــاذا ننــادي متباكــن عليهــا هــل قمنــا بإصــاح 

ــا العفنــة أوالً..؟ ــا و دواخلن ذواتن

ــاء  ــذا جبن ــا فنحــن هك ــا و تقاليدن هــذه عاداتن

نرقــص عــى أنــن غرنــا و نســتنكر الجميــل 

والعرفــان .

نتقنــع بعبــاءات االتــزان و نتخفــى بقنــاع زائــف 

الكــذاب  بالقــول  ..نتعــاىل  للعيــان  مكشــوف 

ــن  ــراء م ــة االف ــا همس ــة تذعرن ــواف فارغ بأج

ــان . ــان وعلت ف

نتضــادد باألفعــال و نتكاتــف بالقــول املهــن 

املشــان ..أوافقــك بالــرأي فكلنــا إنســان و نرتقــي 

ــة والشــأن . ــة املكان بالفطــرة لرفع

لكــن قبــل مــد لســانك لتلقــي عــى غــرك 

. تــدان  تديــن  مثلــا  بأنــك  تذكــر  االتهــام 

منــذ متــى كان منبــع الحكمــة يكمــن يف عقــول 

ــا امليــؤس غفــى عليــه  ــان ..حالن القســاة والطغي

الضمــر ونــام فنتبجــح بزيــف األقاويــل و املديــح 

ــو ســنم البعــر ، و  ــاف يعل ــذوي املناصــب بهت ل

ــق  ــه الاح ــو نفس ــابق ه ــب الس ــب املنص صاح

يتصــدر متخــاً بتكلــف و يتبــوأ بتعــايل املنصــب 

ــر  ــاث للفق ــات و الله ــن الفت ــازالً ع ــر متن الكب

..هــم ذاتهــم .

ــنا  ــتبيحون أنفاس ــا و يس ــوق صدورن ــون ف ميكث

و  املكــررة  بوجوههــم  التغيــر  مــع  متقلبــن 

ــاء  ــا بغب مصالحهــم املتســيدة إن تبســموا قهقهن

ــر  ــا بذع ــا حولن ــوا تلفتن ــم و إن عبس ــا فه دومن

ــل . ــة عزرائي ــل برؤي ــة تتمث ــن عقوب ــاً م خوف

أال يكفيــك فخــراً أيهــا املواطــن ســاحنا لــك 

ــك  ــز رأس ــا وه ــح لن ــارات املدي ــتعراض عب باس

صعــوداً و نــزوالً .. عــش عزيزاً و إيــاك أن تعرض 

أو تناقــش أو تتجــرأ و تقــول ...فرأيــك بعــن 

ــار مأخــوذ و مــدروس حــن يرخــي ليلــك  االعتب

كــن مواطــن دميقراطــي   . الســدول  الكحــي 

ــل  ــرأي و اسرس ــة ال ــن حري ــر ع ــر و ع متح

ــرام و ال تكــن  ــور الغ ــن أم يف نقاشــك حــراً ع

ــذي  ــر ال ــكارك رداء التح ــس أف ــف و ألب متخل

ــول . ــاال معق ــي ب يرت

ــادئ و  ــن املب ــك ع ــت أن ــو أدعي ــنصدقك ل و س

القيــم والوطــن غيــور ومســؤول ..اقمــع التخلــف 

الــذي يرفــض هتــك املســتور و بــأدق التفاصيــل 

مشــمول ..فهــذا هــو جيــل اإلنرنــت الــذي يبيــح 

مــا يســتنكره الديــن القيــم و صحــاح العقــول .

أنــت ابــن هــذا القــرن العريني ال تنجــرف وراء 

جلبــاب أبيــك و غطــاء أمــك الســاتر املســدول ، 

ــول ،و إال  ــد نق ــا ق ــاه و م ــا قلن ــم م ــك تفه ليت

ــتجد  ــن س ــول .أي ــي ومذل ــم و منف ــت مته فأن

مــن يقبــل أن يكــون مثلنــا عنــك وعــن حياتــك 

ــؤول . مس

ــردد وعــن  ــك أي استفســار ال ت ــو جــال ببال و ل

النتيجــة وحــدك املســؤول . إنهــا سياســة حريتنــا 

ــور وال  ــم تخ ــاويك ببهائ ــي تس ــة الت الدميقراطي

تقــول . ارفــع رأســك فأنــت عــريب يــرخ مبــا ال 

يعلــم و لــن يعلــم يومــا مــا يقــول .

حريتنــا مقيــدة األذرع مبتــورة األرجــل معقــودة 

اللســان معدومــة األفعــال مدفونــة قبــل والدتهــا 

ــة  ــول . تنتهــي حري ــذرة لهــا وال أرض وال قب ال ب

ــا  ــن .. رسقتن ــة اآلخري ــة حري ــد بداي ــا عن كل من

أكذوبــة الحريــة و اســتنكرنا ذواتنــا و مصداقيتنــا 

و ســاقنا عــاء الخــداع لكارثــة البليــة و البــاء .

ــل أن  ــنا قب ــع أنفس ــح م ــي أن نتصال ــة ه الحري

نحــارب غرنــا و هــي البــدء بأنفســنا فبــل غرنــا 

، هــي أفعــال و أخــاق وديــن و تســامح ورقــي 

و ليســت أقــوال و شــعارات و طمــع وفظاظــة و 

تجــر وتكــر و خيانــة بالخفــاء .

بقلم : م تسنيم
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إىل من يشكو ظلم احلياة
ــا  ــل و م ــحة األم ــوال فس ــش ل ــق العي ــا أضي م

أقســاه لــوال وجــود اللــه وعنايتــه بعبــاده .

أحبتي يا من يقرأ بعدي الســام عليكم :

أعلــم وأدرك متامــاً أن الحيــاة التــي نعيشــها اآلن 

ــا  ــداث ، وأنه ــاكل و األح ــوم واملش ــة بالهم مليئ

ــا  ــة يف البحــر عــى ظهره أشــبه بســفينة مثقوب

أنــاس ،و ال ميكــن إصاحهــا و يجــب أن نخرجهــا، 

ــم  ــا وه ــن حولن ــون م ــاس يعيش ــاك أن و أن هن

كالوحــوش الــكارسة ، ال غايــة لهــم ســوى جمــع 

املــال وتوفــر لقمــة العيــش و لــو عــى حســاب 

اآلخريــن و منهــم مــن هــو أشــبه بالفــروس 

الكامــن الــذي يظهــر ويثــور يف أي وقــت ، لكــن 

هــل علينــا أن نســخط ونغضــب ونقتــل أنفســنا 

ــاة ورش هــؤالء ؟؟ ــاء رش الحي التق

هــل علينــا أن نيــأس و ندفــن أنفســنا يف الحيــاة 

ــد كل  ــس بع ــباب ؟ ألي ــر الش ــا يف عم ــا زلن و م

دمعــة ابتســامة ، و بعــد العــرس يــرس ، و بعــد 

الصــر فــرج ، هكــذا هــي الحيــاة علينــا أن 

نعيشــها فــرح وحــزن ...دمــع وابتســام ...نجــاح 

وفشــل .

ــا أن نــذوق طعــم الدمــع لنشــعر بعذوبــة  علين

االبتســامة  »أليــس صحيــح«!! فلــا ال نقنــع 

ــي نعيشــها مــا هــي إال  ــاة الت ــأن الحي أنفســنا ب

مجــرد متثيليــة و ليســت حقيقيــة حتــى لــو كان 

ــذي ندفعــه غــايل ؟؟!! الثمــن ال

ملــا ال نقنــع أنفســنا بــأن الحيــاة الدنيــا ليســت 

داراً للنجــاح املســتمر و العافيــة الدامئــة بــل 

ــذاب ؟؟   ــقة و الع ــي دار املش ه

ملــا الــكل يشــكو و يتأفــف ، و يبــي ويتــأمل  

وهــو يف حــرة وقلــق و كأن الحيــاة جــرداء مــن 

ــر . كل خ

ــأس  ــم أن األحاســيس مــن هــم وحــزن و ي أتعل

....الــخ تكمــن يف أعضــاء الجســم و تظهــر عــى 

كل عضــو، فالحــزن يســتقر يف الرئــة ، والغضــب 

يكمــن يف الكبــد ، و الخــوف يكمــن يف الــكى ، 

و البــكاء يف الســواد تحــت العيــون . فمــن هنــا 

ــبباً  ــون س ــره يك ــب وغ ــزن و الغض ــاج الح فع

ــو  ــى العض ــر ع ــي تظه ــراض الت ــاء األع يف اختف

ــر بهــذه األحاســيس. ــذي يتأث ال

ــي  ــات الت ــه الطاق ــى أن توج ــاً ع ــن حريص فك

أودعهــا اللــه تعــاىل فيــك إىل الســكينة والســعادة 

والفــرح ال إىل املأســاة والحــزن والتعــب ، كونــوا 

ــا بعــد الصــر  ــاك يشء ينتظرن عــى يقــن أن هن

ــك  ــب ذل ــرارة األمل و التع ــينا م ــيبهرنا و ينس س

ــن ». وعــد ريب » وبــر الصابري

ــا  ــى ظهرن ــا ع ــل الدني ــط أن ال نحم ــا فق علين

ــا  ــع حملن ــل وأن نض ــن أن تحم ــل م ــا أثق ألنه

عنــد ربنــا ونتــوكل عليــه يف الــرساء والــراء وأن 

ننظــر إىل الــذي يحــدث معنــا عــى أنــه امتحــان 

مــن رب العبــاد لــرى مــدى صرنــا وهــل صرنــا 

ــوس !!؟. ــر والعب ــا التذم ــا فل أم جحدن

قيــل : يابــن آدم كل يــوم تغــرب عليــك شمســه 

ينقــص مــن عمــرك وأنــت ال تــدري وتفعــل 

ــر  ــع وال بالكث ــل تقن ــا بالقلي ــن ف ــل املنافق فع

تشــبع يابــن آدم تقــول قــول العابديــن فــا 

تنــال ماعنــد اللــه إال الصــر عــى ماتكــره ...مــن 

ــر...... ــه بالص ــه فعلي ــا الل ــب رض طل

بكينــا  أم  أضحكنــا  ســواء  مســتمرة  والحيــاة 

ــا  ــا حالتن ــاً نعكــر به ــا هموم ــا نُحمــل قلوبن فل

عجيــب  كالربيــع  نكــون  أن  علينــا  ومزاجنــا 

غريــب يُضحــك األرض مــن بــكاء الســاء.

ــا  ــوم وعلين ــيء بالهم ــا امل ــلم لواقعن ــن نستس ل

مــن  عضــو  وكل  وبرنــا  ســمعنا  نوجــه  أن 

ــئ  ــش الهان ــاك العي ــث هن ــرة حي ــا لآلخ أعضائن

ــر واإلرصار  ــة والص ــة وبالعزمي ــاة الحقيقي والحي

ــه. ــن فعل ــاال ميك ــل م نفع

فالحياة ال تســاوي جناح بعوضة.......

  

بقلم: دعاء زعزع
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اخلجل االجتماعي الزائد مرض وجيب عالجه
ــد مــرض ويجــب عاجــه الخجــل االجتاعــي الزائ

الخجــل الطبيعي وضمن املتوســط مقبــول وُمحبب 

وهــو مطلــوب وقــد حــّض عليــه اإلســام قال رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:إذا مل تســتحي فاصنــع 

مــا شــئت« وبذلــك إشــارة إىل الخجــل والحيــاء.

ولكــن عندمــا يــزداد عــن الطبيعــي يصبــح عائــق 

أمــام الفــرد يف تواصلــه  مــع اآلخريــن ويف تكويــن 

شــخصيته يف املســتقبل وثقتــه بنفســه، عندهــا 

ــل  ــل واأله ــج للطف ــريض واملزع ــل امل ــح الخج يصب

،ويبــدؤون يف البحــث عــن حــل مناســب واآلن 

ــل : ــباب الخج ــم أس ــى أه ــرّف ع لنتع

-مشــاعر النقــص التــي تُوجــد عنــد الطفــل وخاصــة 

عندمــا تكــون لديــه  عاهــة جســمية مثــل : العــرج 

أو طــول األنــف أو قــر القامة......الــخ

وخاصــة عنــد إشــارة األهــل واملحيطــون بــه إىل تلك 

العاهات.

ومشــاعر النقــص التــي تنشــأ بســبب ضعــف 

املســتوى االقتصــادي لعائلــة الطفــل عنــد مقارنــة 

ــر  ــه غ ــك يجعل ــه فذل ــن أصدقائ ــره م ــه بغ نفس

قــادر عــى االندمــاج معهــم ومشــاركتهم  بالحديث 

ــب. واللع

ــذي ال يشــعر  ــل ال ــن: فالطف ــدم الشــعور باألم -ع

باألمــن والطأمنينــة ال مييــل إىل مخالطــة اآلخريــن 

وخاصــة يف وقتنــا هــذا والخــوف والرعــب مــن 

ــل يف  ــة ،والطف ــقوط القذيف ــارة أو س ــيء الطي مج

ــاء  ــاس الغرب ــة بالن ــام املدين ــد ازدح ــارج وبع الخ

ــداً. ــن أب ــل يشــعر باألم ــد الطف ــا مل يع عنه

نقــد األهــل والســخرية مــن الطفــل ووصفــه 

بالخجــول تجعلــه يفقــد الثقة بنفســه أكــر ويخاف 

ــم . ــرف أمامه ــأي ت ــام ب القي

ــة  ــعاره بالتبعي ــل وإش ــد للطف ــل الزائ ــب األه -ح

لهــم:

وذلــك بالحــرص والخــوف الشــديد عليــه مــن 

مفارقتــه لهــم وفــرض الرقابــة الشــديدة مــا يجعل 

الطفــل اتــكايل ال يحــاول االســتقال عنهــم واالتــكال 

عــى نفســه .

ــا  -تكــرار كلمــة الخجــل أمــام الطفــل ووصفــه به

ــه  ــك ألن ــل ذل ــد ال يفع ــول، أحم ــد خج مثاً:أحم

ــل.... ــه يخج ــم ألن ــد ال يتكل ــل، أحم يخج

بعد أن تّعرفنا عى األسباب لنتعرف عى العاج:

ــة وراء الخجــل  ــباب الكامن ــى األس ــرّف ع أوالً التع

وعاجهــا مثــاً: إذا كان الســبب عاهــة  أو مــرض 

فعــى األهــل عاجهــا أو تعلــق زائد 

باألهــل فعليهــم أيضــاً تخفيفــه.

ــة  ــى الثق ــل ع ــجيع الطف ــاً تش ثاني

مفتــاح  بالنفــس  فالثقــة  بنفســه 

املشــاكل  مــن  للكثــر  وعــاج 

وإخبــاره  الخاطئــة  والســلوكيات 

بأنــه إذا فشــل يف يشء مــا متيــز 

ونجــح يف يشء أخــر وأن الكــال 

للــه تعــاىل فقــط .

باألطفــال  الطفــل  مقارنــة  -عــدم 

ــه  ــك ألن ــه وذل ــن األفضــل من اآلخري

يحــط مــن معنوياتــه ويفقده الكثــر مــن إمكانياته 

ــص . ــاً بالنق ــعره أيض ــه ويش وقدرات

-إعطــاء الطفــل القــدر الــكايف مــن الحــب والحنــان 

دون مغــاالة ومبالغــة .

ــات  ــام بأعــال وواجب -ال نطلــب مــن الطفــل القي

تفــوق قدراتــه ومهاراتــه مــا يجعلــه يشــعر 

باإلحبــاط والفشــل.

-الحــوار مــع الطفــل وعــدم قمعــه ومعرفة أســباب 

خجلــه والعمــل عــى إزالتها.

نقــوم بالتعزيــز املبــارش لســوك الطفــل االجتاعــي 

مثــاً :إذا قــرأ بصــوٍت  عــاٍل يشء مــا يحفظــه أمــام 

اآلخريــن نقــوم بالثنــاء عليــه بالــكام الحســن 

ــود....... ــن النق ــة م ــه قطع وإعطائ

العــاج العقــي وذلــك إذا كان عمــر الطفــل يســمح 

ــا  ــك حيــث نقــوم بتعليمــه اســتبدال كلمــة أن بذل

خجــول وأنــا ال أســتطيع ب أنا ســأنجح ، أنا ســأكون 

أكــر جــرأة وقــوة.

الحالة:

ــاين  ــره يع ــن عم ــف م ــة والنص ــل يف الخامس طف

ــذ  ــاً من ــك واضح ــدا ذل ــي وب ــل اجتاع ــن خج م

يومــه األول يف روضــة الســنافر وذلــك عنــد قدومه 

مــع أمــه وجلوســه بجانبهــا وعــدم االبتعــاد عنهــا 

بالرغــم مــن محاولــة اآلنســات الذهــاب بــه 

للعــب مــع األوالد ،وبــدا القلــق واضحــاً عــى 

وجــه األم وبعــد عــدة محــاوالت وتشــجيعه مــن 

قبــل اآلنســات واألم قــام الطفــل )م( وقــرأ ســورة 

اإلٍخــاص بصــوت منخفــض جــداً ورأس منخفــض 

أيضــاً نحــو األســفل ومل يُجيــب عــى ســؤال األنســه 

عــن اســمه وعمــره طبعــاً .

وعندمــا حاولــت األم الذهــاب وتركــه بالروضــة قــام 

بالــراخ والبــكاء والركــض للذهــاب معهــا ومل يهــدأ 

إال ببقائهــا معــه وعندمــا قامــت املرشــدة النفســية 

بالحديــث مــع األم ومعرفــة ســبب ذلــك ظهــر 

ــى  ــوم ع ــت الل ــث ألق ــه األم حي ــى وج ــق ع القل

نفســها واعرفــت بأنهــا هــي الســبب يف ذلــك، 

وهــي مدركــة ملشــكلة طفلهــا لكنهــا تبحــث عــن 

ــت املســاعدة. ــث طلب الحــل املناســب حي

ــداً  ــي وحي ــذي بق ــا األول وال فالطفل)م(هــو طفله

ألربــع ســنوات وكانــت تخــاف عليــه كثــراً لدرجــة 

ــاً  ــا دامئ ــى بجانبه ــداً يبق ــا أب ــه يفارقه ــا ال تدع أنه

ــاب  ــا والذه ــاد عنه ــل االبتع ــة الطف ــد محاول وعن

للعــب مــع اآلخريــن كانــت تقــوم بالــراخ عليــه 

ــل: عمــه أو جــده  ــر مث ــب مــن أي أحــد كب وتطل

ــا واآلن بعــد أن  ــه إىل حضنه ــه وإعادت ــراخ علي ال

كــر وأصبحــت األم تــرى ترفاتــه وعــدم مشــاركته 

األطفــال واالختبــاء وراءهــا أحســت بحجم املشــكلة 

وبعــد الحديــث مــع األم ومعرفــة الســبب قامــت 

املرشــدة النفســية بإعطائهــا بعــض النصائــح مثــل: 

تعزيــز ثقتــه بنفســه مــن خــال الثنــاء عى ســلوكه 

اجتاعيــه  فــرص  وتوفــر  الحســن  االجتاعــي 

ــة  ــروج يف نزه ــل الخ ــال مث ــع األطف ــه م وانخراط

ــال اللعــب. ومشــاركة األطف

ويف الروضــة قامــت اآلنســات بتشــجيعه والتصفيــق 

لــه عنــد قراءته بصــوت عــال ورأس مرفــوع وتقديم 

هديــة لــه وتعريفه عــى بعــض األطفــال يف الروضة 

وبالفعــل أظهــر الطفــل تحســناً ملحــوظ يف ســلوكه 

فهــو اآلن يشــارك يف كل النشــاطات ضمــن الروضــة 

ــاء يلعــب معهــم ويتحــدث بصــوت  ــه أصدق ولدي

عــال ودون خجــل الحمــد للــه .

بقلم: فاتن السويد
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ركبت املوت نراً...نحو العا

فأىب الخوف إليك...أن يتسلا

حطمت الزيف...فكنت األوال

نجاً مضيئاً...عايل املنزال

نهرت الشجاعة وقتلت الجن األنذال

جبينك زين الغار بالنر املكلا

هزمت الكفر بعد أن كان الطريق مقفا

أنعم الباري عليك بالشهادة فتفضا

وعجلت رايض إىل ربك لرىض بطيب العما

يا أم الشهيد يا من كرمك الله فرِت مرب املثا

مننوك أمانة والجنة مثواك إن رعيتهم ال جدال

يا أمي صري الروح فهذا الخطب حقاً جلا

ومللمي جروح القلب...وسامحي البطا

واعِف عا مىض...وأني آالم ما خا

ال تحزين وتيأيس وكوين االما

وصري قلب أٍم  رءوم....ذبا

وكفكفي الدمع...و أمسحي املقا

وبالقرآن والذكر...داوي الجرح...ليند ما

ركبت املوت نصرًا
كي ال ننساهم

الغوطة استنشاق املوت....

الشهيد عمر محمد  الخطيب 

وامللقــب )املــال عمــر( مواليــد كفرنبــل 

ــان  ــه طفلت ــزوج لدي ــام )1970( مت ع

كان مــن  أوائــل الذيــن خرجــوا لنــرة 

أهلنــا ضــد النظــام الوحــي واستشــهد 

ــخ 23\ 8\ 2011 بتاري

الشهيد محمد فاضل الخالد

مواليــد  الجقــل(  )محمــد  امللقــب 

ــه  ــزوج ولدي ــام )1984( مت ــل ع كفرنب

،استشــهد بكمــن عــى  )4( أطفــال 

ــخ  ــك بتاري ــادر وذل ــام الغ ــدي النظ أي

 2011  \11  \  16

يف الذكــرى الســنوية الثانيــة ملجــزرة الغوطــة 2013 ، والتــي راح ضحيتهــا قرابــة 1500 مــدين 

يف مايعتــر جرميــة ضــد االنسانية....اســتخدم فيهــا النظــام الســوري غــاز الســارين الســام يف 

ــا  ــادة بتصنيفه ــدة كالع ــم املتح ــلت األم ــق... فش ــة دمش ــكنية يف غوط ــاء الس ــف األحي قص

ــن  ــق اليدي ــرك الســفاح طلي كجرميــة  ضــد االنســانية ... وأكتفــت باعتقــال أداة الجرميــة وت

معطيــة لــه الضــوء االخــر للقتــل بــأدوات اخــرى ال تقــل فتــكاً عــن غــاز الســارين ليبقــى 

ــن ننــى العــامل شــاهد زور عــى مــا يحــدث يف أرض الشــام املباركة.......ل

Taj mazaya: بقلم

 باسم كادر اجمللة وأهالي كفرنبل الرمحة للشهداء ،وأسكنهم اهلل فسيح جنانه ....لن ننساهم

كي ال ننساهم
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تذهــب صبــاح كل خميــس إىل املقــرة ، حاملــًة معهــا باقــًة مــن الزهــور ، و 

ــاب )55  ــة دي ــرأة خالدي ــور أوالدهــا ، هــذه امل ــزور قب ــات الخــراء لت النبات

ــم  ــن ، وإمنــا ألربعــة شــبان خطفته ــد أو ولدي ــكى لول ــاً ث ــاً( مل تكــن أم عام

الحــرب الدائــرة يف ســورية تاركــًة لخالديــة حــرسًة و حرقــة قلــب ال تنتهــي .

ــة بســقا مــن ريــف إدلــب ، ســمراء ، متوســطة  ــة أم خــرو مــن قري خالدي

القامــة ، وهــي أم لســتة أبنــاء و ثــاث بنــات وهــم خــرو ، حســن ، صفــوان 

، محمــد ، ســامر ، أحمــد ، و البنــات عريــة وصفــاء وســمر . زوجهــا ضابــط 

ســابقاً ومتقاعــد حاليــاً زيــدان املــوىس )65 عامــاً (.

»كنــا نعيــش بدرعــا ، منطقــة حــوران ، حيــث أنجبــت أوالدي كلهــم هنــاك   

تقــول خالديــة مضيفــة ً   صحيــح أن زوجــي كان موظــف عنــد النظــام 

ــذي يســمح  ــره هــذا النظــام و مارســاته ال ــه كان يك و أحــد ضباطــه إال أن

ألصغــر عنــر يف األمــن أن يهــن كرامــة أي مواطــن دون اســتثناء ، كان حكــاً 

اســتبداديا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى و قــد ورث أبنــاءه كراهيــة هذا 

النظــام الفاســد .

ــأن معظــم أوالدهــا تطوعــوا يف الجيــش رغــم كراهيتهــم  ــة ب و تؤكــد خالدي

ــم  ــم و لعوائله ــدر رزق له ــون مص ــك أن يك ــن  وراء ذل ــاعن م ــام س للنظ

إىل أن نشــبت الثــورة وكــر هــذا النظــام عــن أنيابــه و صــب جــام غضبــه 

عــى األبريــاء وهــذا بالــذات   مــا دفــع أوالدي للعمــل الثــوري و لكــن ليــس 

باالنشــقاق و إمنــا مبســاعدة الثــوار و هــم ضمــن وظائفهــم مــن خــال تقديــم 

املعلومــات للثــوار و معرفــة أماكــن بعــض الســجناء الثوريــن ممن قــام النظام 

بإخفائهــم ، تطــور عملهــم فيــا بعــد  ، وبــدؤوا بتلغيــم ســيارات الضبــاط، و 

مــا دفعهــم لذلــك مــا كانــوا يشــاهدونه مــن تعذيــب األرسى الــا إنســاين و 

الــذي ال ميكــن وصفــه مــن هــول مــا كانــوا يرونــه إضافــًة إىل اغتصــاب النســاء 

الحرائــر داخــل الســجون و مــا إىل ذلــك مــن األســاليب الوحشــية .....

و لكــن » الثمــن كان باهظــاً حيــث أكتشــف أمــر أحدهــم و هــو خــرو الــذي 

ــذي أدى إىل  ــر ال ــب األم ــواع التعذي ــى أن ــرض ألق ــجن و تع ــع يف الس وض

استشــهاده و هــو أب لبنتــن وولــد وهــم ســايل و سلســبيل و محمــد.

هــذا األمــر و بحســب خالديــة أدى لتســلط األمــن عــى أخــوة خــرو الذيــن 

هــم موظفــن يف األمــن و أدى إىل اعتقالهــم و هــم ســامر و محمــد وحســن 

و صفــوان و تــم تعذيبهــم و التحقيــق معهــم ، حيــث تعرضــوا للســجن عــدة 

ــوان  ــد و صف ــامر و محم ــع س ــا دف ــذا م ــق ، وه ــرع /48/ بدمش ــرات بف م

لانشــقاق عــن الجيــش النظامــي و االنضــام إىل الجيــش الحــر . وهنــا تقــول 

خالديــة » بــدأ جهادهــم العلنــي ضــد النظــام ، حيــث قامــوا بعــدة عمليــات 

ــدت  ــة فق ــد و يف النهاي ــن بع ــي ع ــش النظام ــن والجي ــز األم ــم لحواج تلغي

ولــدي ســامر و أخيــه صفــوان اللــذان استشــهدا يف معركــة بــرا الحريــر منــذ 

ســنتن وخمســة أشــهر .

ــات تفجــر ضــد النظــام و أنصــاره  ــد ســبعة عملي ــد استشــهد بع ــا محم أم

ــول  ــن تق ــبة لحس ــا بالنس ــب . أم ــارم بإدل ــة ح ــك يف منطق ــن و ذل اإليراني

خالديــة   هــو اآلن ال يــزال معتقــاً يف ســجون النظــام و ال نعــرف شــيئاً عنــه 

، وأحمــد هــو مــن بقــي يل مــن أوالدي الســتة  تصمــت خالديــة قليــاً ثــم 

ــه عــى كل حــال . تقــول  الحمــد لل

زيــدان املــوىس زوج خالديــة و والــد الشــهداء يقــول » خــرست مــع زوجتــي 

ــا  ــد فقدن ــرب ، فق ــذه الح ــا يف ه ــد غرن ــرسه أح ــد يخ ــا ق ــر م ــة أك خالدي

أوالدنــا فلــذة أكبادنــا و هــذا مــا جعلنــي أشــعر بالعجــز و اليــأس ، و لكــن 

زوجتــي خالديــة هــي مــن متــدين باألمــل و تقــوم مبواســايت رغــم أنهــا هــي 

بحاجــة ملــن يواســيها.

عريــة إحــدى بنــات خالديــة تقــول   أعــان اللــه والــداي و أمــد يف عمرهــا 

، إنهــا دامئــاً حزينــان و يتأملــان لفقدهــا أبنائهــا و لكــن يحــاوالن أال يعــرف 

أحــد بذلــك و يتظاهــران بغــر ذلــك و كلــا حاولــت مواســاة أمــي تقــول أن 

الحيــاة ســوف تســتمر و يجــب أن ال نقــف طويــاً عــى مصائبهــا و فقداننــا 

مــا نحــب.

و تؤكــد عريــة أنهــا األخــرى مل تركهــا الحــرب بســام فقــد تعــرض زوجهــا 

ــه ، وهــي  ــح معــاق نتيجــة إصابت ــرة و أصب ــاً ( لقصــف الطائ ســامل )40 عام

وبناتهــا يعملــن يف ورشــات لكبــس التــن لإلنفــاق عــى املنــزل ال ســيا وقــد 

أصبحــن هــن املعيــات يف هــذه الحــرب التــي  مل تــرك أحــداً و شــأنه .

أم أحمــد )60 عامــاً ( إحــدى قريبــات خالديــة تقــول  الحقيقــة أننــي ملــُت 

خالديــة لتشــجيعها أوالدهــا عــى العمــل الثــوري ،و خاصــة أن ذلــك أدى إىل 

ــي  ــام أن ال يرم ــذا النظ ــن ه ــول يل أتكفل ــت تق ــا كان ــم و لكنه ــا له فقدانه

برميــاً مــن طائراتــه عــى بيتــك أو أي بيــت يف القريــة ويــؤدي إىل وفاتكــم 

ــل  ــك يف معظــم املناطــق الســورية ، أمل يقت جميعــاً ؟؟ أمل يفعــل ويفعــل ذل

األبريــاء يف بيوتهــم ويف الســجون ، لســت آســفة املهــم أن أوالدي مل يذهبــوا 

ــة امــرأة شــجاعة و حكيمــة . رخيصــن   وتضيــف أم أحمــد أن خالدي

» لــن متــوت البطولــة مبــوت أوالدي ، فســوريا تلــد األبطــال يف كل لحظــة و 

الذيــن ســيكملون الطريــق و يحــررون البلــد مــن الطغــاة و االســتبداد بــإذن 

اللــه   بهــذه الكلــات أنهــت خالديــة حديثهــا .

بقلم :نادين

تزرع األرض خريًا و أبناًء

ثكالى
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فوائد لألستحمام باملاء البارد

1-تنقية الشــعرو الجلد :

ــرة  ــة الب ــى تصفي ــل ع ــارد يعم ــاء الب امل

دخــول  منــع  إىل  باإلضافــة  وشــدها   ،

ألن  وذلــك  املســامات،  داخــل  األوســاخ 

املــاء البــارد يســاعد عــى ســد املســامات.

2-تقويــة املناعة والدورة الدموية:

وفقــاً لبعــض الدراســات ومــا قالــه األطبــاء 

ــص  ــى التخل ــاعد ع ــارد يس ــاء الب ــإن امل ف

مــن الجلطــات ، وعــى ضــخ الــدم بشــكل 

أفضــل لكامــل الجســم ، بالإلضافــة لتعزيــز 

املناعــة.

3-تحفيز خســارة الوزن:

حيث أشــارت الدراســات إىل أن األســتحام 

باملــاء البــارد جــداً يجعــل الشــخص يخــرس 

عــدة كيلــو جرامــات ســنوياً إن اســتمر 

يوميــاً عــى هــذا النظــام.

األكتئاب: 4-تخفيف 

باملــاء  املعالجــة  أن  الدراســات  أظهــرت 

ــر مســكن ، وإحــدى  ــا تأث ــارد جــداً له الب

هــي  االكتئــاب  لتخفيــف  الطــرق 

ــدة )3(  ــداً مل ــارد ج ــاء الب ــتحام بامل باالس

دقائــق.

النشاط: 5-زيادة 

ــداً يف  ــارد ج ــاء الب ــتحام بامل ــة االس صدم

ــذا  ــدم ، ل ــا ال ــاح الباكــر تنشــط خاي الصب

ــوم......... ــن النشــاط طــوال الي ــد م تزي

االنرتنت من 

صحة وجمال
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نقول لكم 

مسابقة مزايا 

رفقًا بالقوارير
نقول لكم ونحن تحت القصف 

صامدون...

كل عام وأطفالكم يلعبون...

وأطفالنا عى اخشاب املوت يُحملون...

كل عام وأنتم خاضعون...

ونحن نبحث عن حريتنا يف ظام 

السجون...

كل عام وأنتم تائهون...

رغم أن الدرب أمامكم ولكن هل ترون...

كل عام وأنتم مسلمون...

وألف إشارة استفهام ترجون...

وهي تسأل من نكون...؟؟!!

نر عبد الجليل

معهــا.... بالحديــث 

_ال تعتــر قلــب أختــك بالقســوة أو بكلمــة 

جارحــه....

_ال تجــرح قلــب زوجتــك بكلمــة جارحــه أو 

ــا  ــك كل حياته ــم أن ــه أو بإهال....أعل بخيان

إذا ســعدت بعاقتهــا معــك ســعدت وزهــت 

ــا... حياته

ولبــي  لهــا  ابنتك....وأبتســم  _أحضــن 

. . . . طلبهــا

ــزن  ــن وال تح ــان له ــه باإلحس ــرب إىل الل _تق

ــن.... قلوبه

الصــاة  أفضــل  عليــه  املصطفــى  _قــال 

والســام:«ما أكرمهــن إال كريــم ومــا أهانهــن 

لئيــم«.... إال 

_وقــال أيضــاً: اســتوصوا بالنســاء خــراً....

وقــال أيضــاً : رفقــاً بالقواريــر........

ملاذا مل يرىض الله ورســوله

للنساء« »الحزن 

_قال تعاىل يف ســورة القصص:

»يك تقــر عينها وال تحزن«

_وقــال يف ســورة األحــزاب: »أن تقــر أعينهــن 

وال يحــزن«

_وقال يف سورة مريم:

»فناداهــا من تحتها ال تحزين »

_وقال يف سورة القصص:

»وال تخايف وال تحزين«

ــق  ــرأة عمي ــزن امل ــات ...أن ح ــت اآلي _وضح

ــا ــاً به ــه قلبها...فرفق ــه امل شــديد ال يتحمل في

فهــي إذا حزنــت أنكــرس قلبهــا و أســودت 

عيشــتها.....

قاســية  ....بكلمــة  أمــك  قلــب  تكــرس  _ال 

ــة األدب  ــا أو بقل ــب له ــة الطل ــدم تلبي أو ع

مســابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

ــاث  ــار ث ــة املوجــودة تعتمــد عــى القرعــة ، ســيتم اختي ــة عــى األســئلة الثاث ــق اإلجاب ــا عــن طري مســابقة شــهرية ميكــن املشــاركة به

ــايل: ــز عــى النحــو الت ــن ، وســتوزع الجوائ فائزي

الفائــز األول مبلــغ )1500(ل.س  -  الفائــز الثــاين مبلغ )1000(ل.س  -  الفائز الثالث مبلغ )500(ل.س

تعلن أساء الفائزين بالعدد القادم وتتم املشاركة عن طريق وضع اإلجابات بالصناديق املوجودة يف مراكز مزايا وحظ جيد للجميع.......

  1 -  لغــز

ــه  ــه النســاء ، يهاب ــه الرجــال وتحب ــار ، يخاف ــل ، ويدخــل القصــور يف النه ــور باللي ــاُد القب ــذي يرت ــيء ال ــا هــو ال م

ــر ، طعامــه امللــح والتمــر يبــدأ بحــرف امليــم ذكــر يف القــرآن الكريــم. ــه شــعر ووب امللــوك ويلعــب بــه األطفــال ، ل

2 - لغــز من القرآن الكريم

عــروس ُعرضــت عــى ثاثــة فرفضوهــا إلن مهرهــا غــاٍل !! وتقــدم لهــا رابــع فأخذهــا بــدون مهر...مــن هــي العــروس؟ 

ومــن هــم الثاثــة الذيــن رفضوهــا ؟! ومــن الرابــع الــذي أخذهــا بــدون مهــر .

3- سؤال

هنــاك صــاة ال تحتاج إىل وضوء وال تكبر ما هي؟.



Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel.
Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com 
Skype: ghalya.rhal.190

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


