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ــباب  ــة الش ــة رعاي ــت جمعي نظم
ــع الصندوق  ــاون م ــة وبالتع والطفول
الوطني للديمقراطية األربعاء املايض 
ــة الخاصة  ــدورة التدريب ــات ال فعالي
ــة  الصحي ــات  الخدم دور  ــل  بتفعي
ــة  بمحافظ ــة  بالطفول ــة  املتعلق

الحديدة..
ــز دور  اىل تعزي ــرشوع  امل ــدف  ويه
ــات  ــىل الخدم ــة ع ــباب يف الرقاب الش
ــل  ــال يف ظ ــة لألطف ــة املقدم الصحي
ــه البالد  ــذي تمر ب ــن ال ــع الراه الوض

جراء العدوان والحصار ..
ــة  ــوي رئيس ــة بغ ــت عزي وأوضح
ــة  ــباب والطفول ــة الش ــة رعاي جمعي
ــدورة  ال ــاركني يف  أن املش ــدة  بالحدي
ــارف واملفاهيم  ــن املع ــوا العديد م تلق
ــىل  ع ــة  الرقاب ــل  بتفعي ــة  املتعلق
ــة املقدمة لألطفال  الخدمات الصحي

يف املستشفيات واملرافق الصحية..
رضورة  إىل  ــوي  البغ ــارت  وأش
ــتوى  مضاعفة الجهود لالرتقاء بمس
ــة والصحية وتقديم  ــات الطبي الخدم
ــال   االطف ــرىض  للم ــىل  املث ــة  الرعاي
ــروف التي تمر  ــل الظ خصوصاً يف ظ
بها البالد واملساهمة يف تحسني جودة 

الخدمات املقدمة للطفل .

تعّد كلمة إبداع يف اللغة العربية كلمًة غنّيًة باملعاني 
املّتصلة بمعنى الخلق اّلذي يرتبط بالكلمة يف أصلها 
االنجليزي والتي تعني creativity . فالبديع والبدع 
ــان العرب هو اليشء اّلذي يكون أّوًالويقال عن  يف لس
ــيشء: إّنه مبدعه بدعاً، وابتدعه: أي اخرتعه  مبدع ال

عىل غري مثال. 
ــة وبيئّية  ــّدة عوامل عقلّي ــًال لع ــّد اإلبداع تفاع يع
ــخصّية، وينتج هذا التفاعل بحلول  واجتماعّية و ش
ــة أو النظرّية يف  ــّم ابتكارها للمواقف العملّي جديدة ت
ــة أو الحياتّية، وما يمّيز هذه  ــن املجاالت العلمّي أٍيّ م

املجاالت هي الحداثة واألصالة والقيمة االجتماعّية 
ــاعد اإلنسان  املؤّثرة؛ فهي إحدى العملّيات التي تس
ــكلة، ومواقع الّضعف،  ــاس وإدراك املش عىل اإلحس
ــا، وإجراء  ــار صّحته ــول واختب ــن الحل ــث ع والبح
ــدف إىل ابتكار أفكار  ــل عىل النتائج، كما أّنها ته تعدي
ــد تطبيقها،  ــة اجتماعّياً عن ــدة ومقبول ــدة مفي جدي
ــه إىل أفكار جديدة  ــا تمّكن صاحبها من التوّصل ب كم
ــات  صف ــك  يمتل وأن  ــة،  مألوف ــري  غ ــتعماالت  واس
ــّية  ــهاب، والحساس ــة، واملرونة، واإلس تضّم الطالق

للمشكالت، وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها.

لمحة...اإلبــــداع

صور فتاة يمنية تمأل شوارع كندا

وابل من األسئلة

فتاة  الكندية  الحكومة  كرمت 
جنسيتها  على  حاصلة  يمنية 
بوضع  القطاع“  فتحي  ــا  ”رش
وفي  العامة  األسواق  في  صورها 

وسائل المواصالت.
تــكــريــم رشـــا فتحي  ـــاء  وج
ديفيد  لكندا  العام  الحاكم  من 

الملكة  ــام  ــوس ب جــونــســتــون 
الماسي“،  ”اليوبيل  إليزابيث 
تكريًما لها على عملها اإلنساني 

التابع للخارجية الكندية.
مهام  في  فتحي  رشا  وتشارك 
الكندية  للخارجية  كثيرة  رسمية 
ضمنها  ومن  متعددة  جهات  في 

العمل اإلنساني في أفريقيا.
حسابها  على  رشــا  ــت  ودرس
وزارة  لــهــا  وفــتــحــت  ــاص  ــخ ال
الخارجية الكندية أبوابها مشرعة 
المتوالية  النجاحات  لتحقيق 
ورغم ذلك التزال تحتفظ بهويتها 

وحبها لبلدها األم.

الصني تطور قطارًا أسرع من الضوء

بين قوسين

عبدا  يصبح  الــذي  ذاك  هو  ميت 
يوم.  كل  نفسه  مكررا  لعاداته، 
مالبسه  ماركة  يغّري  ال  الذي  ذاك 
وال طريق ذهابه اىل العمل وال لون 

نظراته عند املغيب. 

مجموعة  عن  عبارة  الثقافة 
ملرتبة  ترتفع  الــفــنــون  ــن  م

العقائد.

بابلو نريودا_شاعر تشييل

توماس كاليتون وولف_كاتب أمريكي

حكمة صينية

قالئد

ويحدث 

أن ُتمطر عّيل 

غيمًة ما وابال ِمن األسئلة

بعد 

أن ساقتها رياح 

الذاكرة صوب رأيس

فأحرث 

حقول املرايا 

بمالمٍح بائسة

ثّم 
أزرع كيٌل 

ِمن االحتماالت

ثم 
أخاف 

أن ال ُتمطر ثانيًة

فأبني 

ِسداً عاٍل يف أسفل 

الذاكرة ليقوم بحجز األسئلة 

ــان  قيع ــفل  أس إىل  ــة  املترسب
النسيان ..

ثم 
أخاف 

ال ينبت زرع 

اإلجابة يف حقول املرايا 

فأضع عليها سماداً من مالمحك 

ــدف  الُص ــوم  إلب يف  ــة  املخبئ
املتطاير مأل رأيس

ثم 
أخاف 

أن ينجح األمر 

وينبت الزرع فعال

ولكن تأكلُه عصافري 

الشكوك قبل أوان الحصاد 

فأقف منتظرا أمام املرايا

ثم 
أخاف أن 

يطول الوقت 

فأسرتيح قليال 

عىل ُمتكئ التعجب ..

ثم 
أخاف

أن أُصدق 

أن هذا يحدث 

وأن يضحك الليل

عّيل فأقضمُه بالغضب ..

وأنرصف نحو 

رسيري بعد أن 

أطفي مصابيح األسئلة

وأغلق

نافذة الفكرة 

وأتأكد من قفل باب القصيدة.

خليل طاهر الشجاع

تعزيز دور الشباب يف الرقابة على الخدمات الصحية املقدمة لألطفال

ــوريا يف قمة  ــة بس ــة الدولي ــة الفتي ــابان من الغرف ــارك ش ش
الرشاكة العاملية للغرفة الفتية الدولية لعام 2017م والتي ركزت 

هذا العام عىل أهداف التنمية املستدامة والنهوض بها.

ــري ربحية، وتعد منصة  ــة الفتية الدولية هي منظمة غ والغرف
ــرشة واألربعني  ــم بني الثامنة ع ــرتاوح أعماره ــباب الذين ت للش
ــري اإليجابي  ــق التغي ــباب من أجل خل ــز الش ــدف إىل تعزي وته

باملجتمع.

ــن بعض أهم  ــر الخيمي ع ــد بابا وعم ــابان محم ــدث الش تح
املبادرات الشبابية يف بلدهما من أجل النهوض بالشباب وتعزيز 
ــن إيمانهم  ــا م ــم. ، انطالق ــي يف مجتمعاته ــم اإليجاب انخراطه
ــيعودون إلعمار الوطن،  ــالم ممكن وبأن الشباب هم س بأن الس
ــتدامة ينبع أوال من  ــداف التنمية املس ــم بأن تحقيق أه وإيمانه
ــالم.. ركز شباب الغرفة  ــالم ويهدف إىل تحقيق الس تحقيق الس
الفتية الدولية بسوريا عىل املبادرات والحمالت التي تهدف إىل 

أن السالم ممكن واإليمان بإمكانيات وقدرات مدينة حلب.

مبادرات شبابية عربية على طاولة األمم املتحدة ــة الصينية لعلوم  ــفت املجموع كش
ــان  ــة ووه ــاء يف مدين ــة الفض وصناع
ــط الصني  عاصمة مقاطعة هوبي بوس
ــار  ــرشوع "القط ــر م ــا تطوي ــن نيته ع
ــوق  ــذى تف ــة" ال ــق الرسع ــر فائ الطائ

رسعته رسعة الضوء.
ــن القطارات  ــر أن هذا النوع م وُيذك
ــه  بإمكان ــل  نق ــام  نظ ــىل  ع ــوي  يحت
تخفيض مقاومة الهواء من خالل بيئة 
ــي وتخفيض  ــكله الخارج ــراغ وش الف

ــكاك من خالل التقنيات  مقاومة االحت
ــفر  ــه الس ــق ل ــا يحق ــية، م املغناطيس

برسعة تتجاوز رسعة الصوت.
وتصل الرسعة القصوى لهذا النوع 
ــاعة،  من القطارات إىل 4000 كم يف الس
ــرات رسعة القطار  ــا يعادل 10 م وهو م
ــة  ــرات رسع ــدي و5 م ــع التقلي الرسي

الطائرات املدنية الحالية.
كاي،  ــاو  م ــال  ق ــدد،  الص ــذا  ه يف 
ــا  التكنولوجي ــن  ع ــام  الع ــؤول  املس

ــار  "القط ــرشوع  م يف  ــتعملة  املس
ــذا النوع  ــق الرسعة"، إن ه ــر فائ الطائ
ــه عىل  ــب قدرت ــارات إىل جان ــن القط م
ــفر بني املدن، فهو ال  تخفيض مدة الس
ــتهلك  ــر باألحوال الجوية وال يس يتأث

الطاقة األحفورية أيًضا.
ــاء املايض  ــرش األربع ــاد تقرير ن وأف
ــة الصينية  ــعب اليومي ــة الش بصحيف
ــم أعلنت  ــاك 3 رشكات يف العال ــأن هن ب
ــل أرسع من 1000  ــن تطوير نظام نق ع
ــا رشكتا HTTو ــاعة، بما فيه كم يف الس
ــان،  األمريكيت  HYPERLOOP ONE
ــوم وصناعة  ــة الصينية لعل واملجموع

الفضاء.
أول  ــة  الصيني ــة  املجموع ــرب  وتعت
رشكة يف العالم تطرح مرشوًعا لتطوير 
ــة الصوت،  ــل بري يفوق رسع نظام نق
ــرب عن ثقته  ــاو الذي ع ــا ملا ذكره م وفًق
ــدرات تفوق  ــز بق ــأن املجموعة تتمي ب

منافستيها األمريكيتني.

ال تقف بجانب النهر وتأمل يف 
الحصول عىل سمك. عد لبيتك 

واصنع شبكة صيد .
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