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ثقافة

دورات تثقيف النظراء تختتم �أعمالها بعدن
عدن � /أفراح �صالح حممد

اختتمت مؤخرا ً أعمال
الدورات التدريبية للشباب
في مجال تثقيف النظراء
حول عدوى فيروس االيدز
وامل��ه��ارات احلياتية على
مستوى املجتمع احمللي ،
والتي نظمها مركز اخلدمات
^ أيوب ابو بكر
االجتماعية الشاملة بالشيخ
عثمان بالشراكة مع منظمة
اليونيسيف  ،واستمرت خالل الفترة ( 31-19مايو
املاضي ) في املركز الوطني ملكافحة السل باملنصورة .
الهدف وو�سائل حتقيقه

ويتمثل الهدف من إقامة هذه الدورات في إنشاء فريق
جديد من مثقفي النظراء في األحياء املستهدفة في البرنامج
وموقعها في كال من مديريات الشيخ عثمان  ،دار سعد
 ،املمدارة وعبد القوي ؛ تعزيز آلية تثقيف النظراء بني
الشباب ؛ تعزيز املشاركة بني الشباب من الفئات املهمشة
( ذكور وإناث ) ؛ توفير احلماية للفئات األكثر عرضة
لإلصابة من خالل برنامج تثقيف النظراء  .وتنفيذ هذه
األهداف سيتم عبر مواضيع علمية تتمثل في رسائل
حول االيدز وعددها (  ) 13رسالةحتوي معلومات حول
األمراض املنقولة جنسيا ً  ،على اعتبار أن فيروس االيدز

ينتقل عبر املمارسة اجلنسية ؛ والتغييرات اجلسدية التي
حتدث للشباب بعد مرحلة البلوغ ؛ ومراكز املشورة
الصديقة للشباب والتي افتتحت في عدد من مديريات
محافظة عدن منذ مدة  .وهناك املواضيع اخلاصة باملهارات
احلياتية وتتمثل في طرق التواصل في التدريب ؛ تقدير
الذات ؛ السلوك احلازم ؛ اتخاذ القرار ؛ احترام االختالف
في وجهات النظر  .ثم مواضيع املهارات التدريبية وتقوم
على تقنيات وأساليب التدريب ؛ البيئة التدريبية ؛ كيفية
التعامل مع الطباع املختلفة و منهجية تثقيف النظراء .
ال�شركاء يف حتقيق ال�صحة

الن هذه الدورات التدريبية تلعب دورا ً وقائيا ً عبر
الوصول إلى املعلومات حول عدوى فيروس االيدز
كأسلوب متطور للحد من انتشار هذا املرض  ،منت شراكة
بني مركز اخلدمات االجتماعية الشاملة بالشيخ عثمان
ومنظمة اليونيسيف  -عدن  ،ووضعت لذلك برامج لنشر
التوعية بعدوى االيدز بني الشباب في األحياء منذ عام
 2005م وخاصة األحياء الفقيرة التي تنتشر فيها العديد
من املشكالت االجتماعية والسلوكيات اخلطرة  ،والتي
تعرض أفرادها لإلصابة باملرض  .وكانت الفئة املستهدفة
هم الشباب من عمر (  ) 33 – 10في األحياء ( عبد القوي
الشرقية  ،البساتني  ،املمدارة والسيسبان ) .
من جانبه يواصل األخ أيوب ابوبكر مدير مكتب الشؤون
االجتماعية والعمل في محافظة عدن  ،يواصل اهتمامه
بنشاط مركز اخلدمات االجتماعية الشاملة وشراكته

نص

عدن حبيبتي

باليونيسيف الستمرار التوعية مبخاطر عدوى فيروس
االيدز  ،شاكرا ً اليونيسيف على دعمها الفاعل للمركز
بهدف احملافظة على متتع مجتمع محافظة عدن بالصحة
الكاملة .
وقال في حفل االختتام لهذه الدورات  :إن مكتب الشؤون
في عدن يسعى إلى إنشاء مركز للشباب سيحقق آمالهم
وطموحاتهم  ،وسيستثمر قدراتهم وإمكاناتهم .
كما تؤكد األخت رصينة ياسني عبد الله مديرة مركز
اخلدمات االجتماعية الشاملة  ،واملشرفة على هذه الدورات
( ملشاعل ) تؤكد أهمية العمل الطوعي للشباب  ،كما انه
اظهر جناحات في مجال التوعية الصحية ( حول االيدز )
واملهارات احلياتية  .ويشيد األخ محمد األبي مدير مكتب
اليونيسيف بعدن باجلهود التي بذلها الفريق الوطني
للتدريب على مكافحة االيدز والوصول إلى افتتاح مراكز
املشورة الصديقة للشباب .

^ محمد اإلبي

هالة �شكري علي عباد

لك حبي لك دمي
يا فؤادي لك عمري
عدن يا عروس في بحري
أنت ماضيي وحاضري
وأمسي ويومي
أنت زهرة في بستاني
سقيتك وسأسقيك بدمي
لتبقى يا عدن يا أم املدن
عدن يا لؤلؤة في صدري
هواك دواء مرضي
وبحرك شفاء جسدي
عدن
كتبت لك بدمي حبي
فيا أرض اشهدي
عدن يا واحة صدري زهرة عمري
فيك بقيت وأبقى وأموت وأحيا
ياملكة في عرشها ويا ليلة في بدرها
ويا جنة في شكلها
عدن
فيك بحر وجبال لم يجد العالم لهم مثال
أنت شمسي في اآلصال وضوئي لآلمال
عدن
يا من نسيمك مدى ونشيدك صدى
يا عدن يا أم املدن

^ رصينة ياسني

مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون يختار اليمن ضيف شرف

^ د .عبدالله ابور اس

أقرت اللجنة الدائمة ملهرجان اخلليج لالذاعة
والتلفزيون أن تكون اجلمهورية اليمنية ضيف
شرف الدورة الـ 11للمهرجان املقرر اقامتها
في العاصمة البحرينية في منتصف مارس
 2010م.
كشف عن ذلك مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون
اخلليج وأمني عام مهرجان اخلليج احلادي
عشر لإلذاعة والتلفزيون الدكتورعبدالله بن
سعيد أبو رأس  ،موضحا ً أن اللجنة الدائمة
للمهرجان أقرت بأن تكون اجلمهورية اليمنية

قصة قصيرة

أراه...؟
أريد َأن
ُ
ُ

أبي ..أريد أن أراهُ؟
حسناً ..عزيزتي..
اذهبي للعمل ..وأنا سآخذك إليه قريباً..
حسناً..
مضت إلى ذلك الوادي لكي تقوم بعملها اليومي ترعى االغنام،
تطعم الدجاج ،ومن ثم تعود باحلطب على رأسها ..إنها وحيدة
�سماح ريا�ض ملهي
أبيها بعد ان توفيت امها وهي تلد بها ومنذ ان كبرت سمعت
حكايات عن البحر وعن جماله اآلخاذ منذ ذلك الوقت وهي تريد
ان تذهب إليه ..منذ ان كانت في السابعة وهي اآلن قد اكملت العاشرة من عمرها ..واثناء
ذهابها إلى الوادي ذات يوم قابلت رفيقتها واخبرتها انها ذهبت إلى املدينة وانها رأت
البحر وبدأت تصف لها جماله وعظمته وروعته ،فغضبت كثيرا ً ولكنها لم حتاول جعل
رفيقتها تعرف بغضبها حتى انصرفت عنها وعندما عادت إلى املنزل ..قالت ألبيها..
متى تأخذني إليه.؟!
أتقصدين البحر ..نعم أريد  ..أن ..أراه..
عزيزتي ..إنني ال أملك املال الكافي ألخذك إليه ...ولكن ..إذا جمعنا هذا العام ماالً جيدا ً
من احملصول ..اعدك ..بأنني سأخذك إليه..
حسنا ً أبيَ ..م ْر العام ..وجمع احملصول وحلسن احلظ ان اسعار احملاصيل إزدادت،
ففرحت الفتاة كثيراً ..وبدأت تستعد للذهاب إلى البحر فقالت ألبيها..
أبي لقد جمعنا املال الكثير ..لكي نذهب إليه..
ـ أريد ..أن ..أذهب ..إليه ...أريد أن أراه..
ـ حسناً ..عزيزتي ..سنذهب...
فرحت ..فرحا ً كبيراً ،ولم تسعها الفرحة ،واخبرت جميع رفيقاتها وصديقاتها في
القرية ،فودعت الوادي بإبتسام ٍة قائلة :سأعود إليك ،إذا أراد البحر ،استغرب أبوها من
عبارتها ،فلم يخبرها عن قصدتها ،اخذها من يدها وصعدا السيارة ،وفي الطريق كانت
تنظر لالشجار واالزهار وعيناها تلمع ،وتدمع ..فرح ًة بلقاء البحر ..حتى وصال للمدينة..
وهي لم تصدق أن حلمها آن له ان يتحقق ..رأت البحر من بعيد ..قال لها أبوها ..لن نقرب
ص َّمت اذنيها ولم تسمع
إليه كثيرا ً يا أبنتي  “ ..إن األمواج عالية ..كما يقول الناس”ُ ،
حديث ابيها ،كل ما قالته له ..دعني ..أرحل إليه ..مشت حتى
غرست قدماها برمله ..اخذت قليالً من الرمل ..قبلته ،..ومشت قدما ً نحوه حتى عانقتها
أمواجه ،حاول األب اللحاق بها ليأخذها ..ولكن ..قد سبقه البحر وأخذها منه.

ضيف شرف املهرجان من خالل إلقاء الضوء
على نشاط أجهزتها اإلعالمية وإحياء ليلة مينية
في ثاني أيام املهرجان .
كما أوضح أبو راس في تصريح له أن اللجنة
أوصت بإضافة فروع البرامج الرياضية
واالقتصادية وبرامج البيئة إلى مسابقة
البرامج التلفزيونية للهيئات األعضاء في اجلهاز
وإضافة فروع البرامج الرياضية وبرامج البيئة
واألسرة ملسابقة البرامج اإلذاعية للهيئات
األعضاء.

الطفولة السيئة تع ّرض الفتاة للتحرش «االلكتروني»
أظهرت دراسة أميركية أن التع ّرض لسوء املعاملة في الطفولة واستخدام هوية
مثيرة على االنترنت يزيد من احتماالت تع ّرض الفتيات لألذى على الشبكة.
ونقلت شبكة «سي إن إن» اإلخبارية األميركية عن دراسة نشرت في مجلة طب
األطفال بشأن املخاطر التي تتع ّرض لها الفتيات لدى استخدامهن االنترنت ،أن
اللواتي عشن طفولة سيئة هن أكثر عرضة لالستغالل واألذى على االنترنت.
ونصحت الدراسة أهالي املراهقات مبراقبة استخدامهن للشبكة ،مشيرة الى أن
اللواتي وقعن في السابق ضحية حت ّرشات جنسية أو يستخدمن صورا ً مثيرة،
يزدن من مخاطر التعرض لألذى.
ولفتت الدراسة إلى ان طريقة تقدمي الفتيات ألنفسهن على الشبكة من خالل
الصورة أو اإلسم يشكل أحيانا ً دعوة لالستغالل او التح ّرش اجلنسي ،مضيفة
أن طريقة تقدمي الناس ألنفسهم ميكن ان تغير الطريقة التي يتفاعل بها مستخدمو
االنترنت.
وتناولت الدراسة  104فتيات تع ّرضن لالستغالل مقابل  69لم يعت ّرضن ألي
نوع من التح ّرش ،وتراوح أعمارهن بني  14سنة و  17سنة.
وأظهرت االختبارات أن  % 40من الفتيات تع ّرضن للتحرش على الشبكة،
موضحني أن طريقة عرض الذات من خالل الهوية والصورة على عالقة وثيقة
أيضا ً بنظرة الفتاة الى نفسها.

( إرباك ) تحتفي بالقاص والصحفي عبد الرحمن بجاش
تنظم جماعة إرباك األدبية بالتعاون مع وزارة الثقافة (صندوق التراث)
احتفائية خاصة باألديب القاص والصحفي /عبد الرحمن بجاش بعنوان
(العم عبد الرحمن بجاش ..ذاكرة السرد وحديث األمكنة) ،وذلك صباح
األحد القادم بقاعة احتاد األدباء والكتاب اليمنيني بشارع الرقاص.
ويشارك في الفعالية األستاذ الدكتور عبد العزيز املقالح واألستاذة
هدى ابالن واالستاذ حسن العديني وكل من  :محمد عبد الوكيل جازم
– محمد عثمان – أحمد العرامي – أحمد ابكر – إبراهيم الهمداني – نبيل
األسيدي – محمد شمسان.

