
مل يكن �ملعدل �لذي ح�ص��ل علي��ه "�أحمد" كافيًا ليلتحق 
بكلي��ة �لطب، كانت �ألعابه م�ص��اريع �ص��غرية ملر�ص��ى، 
ف��كان �ل��دب يتح��ول مري�ص��ا و�لكلب ي�ص��بح م�ص��ابا، 
وكان يحل��م بارتد�ء رد�ء �لطب �لأبي���ض، ولكن �أحالمه 
تب��ددت مع �أحكام �ملعدل و�لقبول �ملركزي. �آثر "�أحمد" 
�ن ي�ص��د �لرح��ال �إىل بل��د غريبة عنه، كي يكمل در��ص��ته 
هن��اك وي�ص��بح طبيب��ا كم��ا متن��ى و�أر�د. وهكذ� �ص��ار 
�أحم��د و�لكثري من �أمثال��ه، يبحثون عن فر�ض �لدر��ص��ة 
يف �خلارج �ص��و�ء كان��ت �لدر��ص��ة �لأولية �أو �لدر��ص��ات 
�لعليا لأ�ص��باب تتعل��ق بغياب �لفر���ض يف �لعر�ق، وقلة 
�لأماكن �لدر��صية وكرثة �لبطالة وعدم �لهتمام ببع�ض 

�لخت�صا�صات �ملهمة.  
الدرا�سة ثم الالعودة

�أح��د �لزم��الء �أودع ول��ده يف دول��ة �أوكر�ني��ا لدر��ص��ة 
�لهند�ص��ة، وكان ياأمل خري� يف مرور �ص��نة در��صية يقوم 
بعده��ا �لبن بتقدمي طل��ب لنقله �إىل �لع��ر�ق ولكن �لأب 
فوجئ بقر�ر �بنه بعدم �لعودة، و�حلديث لالأب �لذي قال 
"مل يح�صل �بني على معدل يوؤهله لدخول كلية �لهند�صة 
فاق��رح �أحد ��ص��دقائي �أن �أحلقه بجامع��ة يف �أوكر�نيا 
ليتمك��ن بع��د م��رور عام وجناح��ه من �ملرحل��ة �لأوىل، 

بالع��ودة �ىل �لع��ر�ق بع��د تق��دمي طل��ب نق��ل �ىل �إحدى 
كلي��ات �لهند�ص��ة يف �لع��ر�ق. ولك��ن وبع��د م��رور �لعام 
�لدر��صي �لول، فوجئت بان �أبني يرف�ض �لعودة مف�صال 
�إكم��ال در��ص��ته هناك معلال ذلك بوجود �أجو�ء در��ص��ية 
منا�ص��بة وطرق تدري�ض متطورة ولكن �حلقيقة تقول �أنه 
�أعج��ب بدني��ا �لغرب و�أعتق��د باأنني �ص��يعت ولدي ولن 

يعود �إىل �لعر�ق".
ويف جتربة �أخرى �أكدت " ج " �أنها ��ص��طرت �إىل �إر�ص��ال 
�بنته��ا �إىل �إح��دى �جلامع��ات �للبناني��ة لإكمال �ل�ص��نة 
�لأوىل م��ن كلي��ة �ل�ص��يدلة، ثم �لع��ودة �إىل �لع��ر�ق بعد 
�حل�ص��ول عل��ى نقل يف �إح��دى كلي��ات �ل�ص��يدلة ولكن 
�ملفاج��اأة كان��ت ح��ن طلبت �بنته��ا منه��ا �للحاق بها 
لأنه��ا لن تع��ود �إىل �لع��ر�ق ح�ص��بما قالت، فلبن��ان بلد 
جميل و�حلياة فيه �أف�ص��ل، وتعاين "ج" من عناد �بنتها 
وحماول��ة �إقناعها للع��ودة فال هي ق��ادرة على �ليفاء 
مب�صاريف �حلياة يف لبنان ول تتمكن من �إجبار �بنتها 
عل��ى �لع��ودة وهي و�قع��ة يف حرية من �أمره��ا لأنها ل 

تتمكن من ترك فتاة �صابة مبفردها يف بلد غريب.
حمطة �سغرية

يبق��ى �لوط��ن تلك �لكلم��ة �لكب��رية �ملرتبط��ة بالوجود 

و�ل�ص��تقر�ر و�لأهل و�لنتماء �حلقيق��ي ولكنه رغم ذلك 
حتول �إىل حمطة �ص��غرية لدى �ملهاجرين من �لعر�قين 
فتج��ارب �لع��ودة كانت قا�ص��ية ومل يحتملوه��ا وعادو� 
لي�ص��دو� �لرحال نحو �أوطان غريب��ة عليهم فقط لأنهم مل 

يجدو� �أنف�صهم يف بلدهم.
نهاي��ة  يف  هاج��رت  �لت��ي  حمم��ود"  "�إ���ر�ء  وت��رى 
ت�ص��عينيات �لقرن �ملا�ص��ي نحو �أملانيا بعد �أن تزوجت 
هناك باأن �لبلد ل يحت�صن �أبناءه، ويحتاج �ملو�طن �إىل 
�ل�ص��عور بانه �أهم �ص��يء يف هذ� �لوطن حتى تكون لديه 

رغبة يف �لبقاء.
وت�ص��يف ، ع��دت �إىل �لع��ر�ق م��ع �أولدي وزوج��ي بعد 
�ل�ص��قوط بع��د �أعو�م �أم��ال يف �لبقاء و�ل�ص��تقر�ر �ص��وقا 
حل�ص��ن �لوطن �لذي غادرته وبقيت بحاجة �ىل ح�ص��نه 
وح�ص��ن �أم��ي في��ه، بقيت يف �لع��ر�ق عدة �أ�ص��هر ولكني 
�ص��قت ذرعا بكل �ص��يء فلم يكن �أي �ص��يء ي�صري على ما 
ي��ر�م، حوربت يف عملي، ومل يجد �أطفايل م�ص��تقر� جيد� 
يف مد�ر�ص��هم، بقيت طو�ل فرة بقائي �أدور على �لدو�ئر 
لإكمال �ملعامالت �ملعلقة حتى �رهقني �لروتن وكرثة 

�ملر�جعات.
 بينما يف �أملانيا �حت�ص��نني �ملخت�ص��ن هناك وحولو� 
موهبت��ي يف جم��ال عملي يف �لفن �لت�ص��كيلي و�لعمال 
�ليدوية �ىل م�صغل يدر علي مال وقيمو� عملي مب�صاركتي 
يف مهرجانات مهمة، وجدت �لنفو�ض قد تغريت وغطتها 
�لغيوم فلم يعد �جلار كما �لم�ض ول �لأ�صدقاء ول حتى 
�لنا�ض �لآخرين، �ص��ددت �لرحال جمدد� ورحت �أبحث يف 
�لغرب��ة عن وطن �آخ��ر هناك، بعد �أن �كت�ص��فت �أن �لوطن 
لي�ض يف مكانه بل يف نا�ص��ه، كم �متنى �أن ي�ص��بح بلدي 

مكانا يهاجر �ليه �لنا�ض ولي�ض منه".
وجترب��ة "لين��د� بن��ي وي���ض" م�ص��ابهة وه��ي �لأخ��رى 
�لت��ي تزوج��ت يف �وربا وجرب��ت �لعودة ولك��ن �أبناوؤها 
منعوه��ا و�آث��رو� �لغربة عل��ى �لعي�ض يف بلد مل ي�ص��عرو� 
فيه بال�صتقر�ر ول بالأمان رغم رغبتها �ملّلحة بالبقاء 
ولكنه��ا عل��ى ح��د قوله��ا، مل جتد له��ا مكانا و�ص��ط كل 
�لتغيري�ت �لتي ح�ص��لت يف �لبالد وهي حتتاج �إىل فرة 

طويلة للتعود".
عك�ض "�ص��هام �صامل" �لتي غادرت نحو كند� يف منت�صف 
�لت�ص��عينيات بعد �أن �كملت در��ص��تها يف �ملرحلة �لأوىل 
م��ن كلي��ة �لربي��ة لتعود قب��ل ربع��ة �أع��و�م �ىل �لعر�ق 
لإكمال در��ص��تها و�ل�ص��تقر�ر فيه حيث قال��ت "رغم �أن 
زوجي ��صتقر يف كند� لأكرث من ع�رين عاما و�نا �ي�صا 
بقيت لأكرث من خم�صة ع�ر عاما �ل �نني ف�صلت �لعودة 
�إىل �لع��ر�ق فلو رحلت �أنا وغريي منه فمن �ص��يبقى فيه، 
ورغ��م �أن �أولدي طالبوين بالع��ودة ولكنني كنت �أ�رح 
له��م دوم��ا �جلانب �مل���رق من �حلي��اة هن��ا و�أخربهم 
كي��ف �أن �لثل��وج يف كند� �ص��نعت حياة ب��اردة هناك ل 
عالق��ة له��ا بالألفة �لتي نر�ها هنا، هك��ذ� �أرى بلدي، �أو 
رمب��ا �أحلم ب��ه دوما و�أقنع نف�ص��ي بذلك ك��ي �أعي�ض فيه 

ب�صعادة".
العودة اإىل اأر�ض الوطن  

عدد كبري من �ملغربن عادو� �إىل �ر�ض �لوطن متحدين 
�لظروف �ل�ص��عبة و�حلياة �ملحفوفة باملخاطر فقط من 

�أجل �ل�ص��عور بالنتم��اء وخلدمة �لبلد �أي�ص��ا، من هوؤلء 
"عب��د �لعظي��م �آل ع��ودة" وهو مثق��ف عر�قي عا�ض يف 
�ل�ص��ويد لف��رة طويلة م��ن �لزمن ثم ع��اد �إىل �لعر�ق مع 
عائلت��ه حيث يق��ول "�حلياة هناك تختل��ف متاما عنها 
يف �لع��ر�ق ف��كل �ص��يء منظ��م وخا�ص��ع لقو�ن��ن حتى 
�ص��لوك �ل�صخا�ض و�لأطفال، كل �صيء يخ�صع �إىل تقومي 
جماع��ي، هن��اك يك��ون �لتعام��ل خمتلف مع �أ�ص��حاب 
�لكف��اء�ت وكث��ري� ما �ص��جعت �ل��دول �لغربية �أ�ص��خا�ض 
عر�قي��ن �أو حت��ى ع��رب مم��ا ط��ور قدر�ته��م يف كاف��ة 

�ملجالت و��صتهرو�.
ولدين��ا �أمثل��ة كث��رية من �لأطب��اء و�ملهند�ص��ن وحملة 
�ل�صهاد�ت �لعليا من �ل�صاتذة �جلامعين وغريهم ورغم 
مقوم��ات �حلياة هناك �إل �نني ع��دت بحثا عني فهناك 
�حلي��اة جميل��ة يف كل �ص��يء �ل �نه��ا ب��اردة �مل�ص��اعر، 
ف��ربودة �جل��و جتع��ل م��ن �لنهار ق�ص��ري� و�للي��ل طويال 
و�لثلوج ترهق �لأع�ص��اب فن�صعر بعزلة قاتلة، هنا ورغم 
كل �ص��يء لدينا من ن�ص��األ عنهم وي�ص��األون عنا ن لدينا 

�لأهل وهذ� �أهم �صيء.
بحوث ميدانية

ب�صبب ��صتمر�ر �صالل �لهجرة يف �لهطول على دول �لغرب 

قام �لدكتور "�أ�ص��عد �لإمارة " رئي�ض ق�ص��م �لجتماع يف 
كلية و��ص��ط و��ص��تاذ مادة علم �لنف�ض ومغرب عائد �ىل 
�ر���ض �لوطن بع��د غربة طويل��ة يف �أوربا بو�ص��ع بحث 
خا���ض عن ��ص��باب  تل��ك �لهجرة ويو�ص��ح قائ��ال، "�أنا 
يف  �ملر�ح��ل �لخرية من �إنهاء بحث ميد�ين عن �أ�ص��باب 
هج��رة �ل�ص��باب �لعر�ق��ي للخ��ارج، يف �ملقيا���ض ثالث 

جمالت هي �لتي تدعو �ل�صباب �لعر�قي للهجرة.
�لول �أ�ص��باب �أمنية، و�لثاين �لبطالة و�لبحث عن فر�ض 
�و لتطوي��ر جم��الت �لعم��ل، و�لثال��ث �أ�ص��باب در��ص��ية 
ولتح�صن �ل�صهادة �و �حل�صول على تطوير بالتخ�ص�ض، 
بالن�ص��بة لهجرة �لكفاء�ت فعن جتربتي �ل�صخ�ص��ية فقد 
قم��ت بالعك�ض �أنا وعدد من زمالئي �ل�ص��اتذة و�لطباء 

فلو تركنا �لبلد جميعا فمن �صيخدمه؟ .
 يجب �ن يح�صل �لطبيب �و �ملهند�ض �و �لخت�صا�ض يف 
�ي جمال مب�ص��توى معن ل يوجد مثي��ل يف دول �لعامل 
�لثال��ث، يج��ب �ن يك��ون حم��رف بالتخ�ص���ض �لعملي 
و�لنظري، ومب�ص��توى معي��ار �أوروب��ي، فالأطباء ميرون 
بث��الث �و �ربع �ص��نو�ت لإع��ادة �لتاأهيل لكي ي�ص��مح له 
ممار�صة �لعمل، �إن �جلانب �لبريوقر�طي و�لروتن �ملعقد 
يف �لع��ر�ق هو عام��ل معوق لع��ودة �لكف��اء�ت �لعر�قية 

باخلارج ف�ص��ال عن �لر�تب �لعايل قيا�صا لر�تب �لكفاءة 
يف �لع��ر�ق، و�لعم��ل �لعلم��ي يف �لعر�ق متخل��ف متامًا 
قيا�ص��ا مل��ا موج��ود يف خ��ارج �لع��ر�ق، يف �جلامعات 
ومر�ك��ز �لأبح��اث. �لعمل يف �لتخ�ص���ض ك�ص��يكولوجي 
يف مدر�ص��ة �و مرك��ز �لبح��وث، �و مع جمموع��ات �لدعم 
مل�ص��اكل �ملر�أة �و �لأطفال يف �لبلدية �و �د�رة �ملحافظة 
ق�ص��م �خلدمات �لجتماعية، يك��ون على �على درجة من 
�ملهنية و�لحر�ف �ملهني، �و حتى يف ح�ص��ور حلقات 
�لبحث �ل�ص��منار، يكون �لبحث جدي جد�، ولي�ض �إ�ص��قاط 
فر���ض وبروتوك��ولت، ولق��اء�ت تنتهي مث��ل �ملقاهي 
ب��دون تخطيط �و برنام��ج عملي م�ص��تقبلي يخطط على 
م�ص��توى �لدول��ة لتطوي��ر �ملناه��ج �لدر��ص��ية �و �بتد�ع 
جديد لأ�صاليب �أحدث يف كل �ملجالت كالطب و�لأدوية 
ك�ص��ناعة  �لثقيل��ة  و�ل�ص��ناعات  �لتدري���ض  وطر�ئ��ق 

�لطائر�ت و�ل�صفن و�ل�صيار�ت و�لقطار�ت وبناء �ملدن.
 �ذ� م��ا جمعنا تلك �لأ�ص��باب �ص��نجدها م�ص��جعة لهجرة 
�لكث��ري م��ن �ل�ص��باب و�لكفاء�ت، يحت��اج �لبل��د �إىل رفد 
حقيق��ي لأبنائ��ه ودع��م ل ي�ص��تهان ب��ه و�أم��ان ل��ذوي 
للعق��ول �لعر�قي��ة و�لكف��اء�ت كي ل ت�ص��طر �إىل �لهجرة 

للغرب بحثا عن �لأمان و�لتقدير.

تختل��ف �لآر�ء م��ا ب��ن موؤي��د للفك��رة ومعار�ض 
لها يف ظل �لأ�ص��عار �لتي حترق بحر�رتها جيوب 
�ل�صباب. ففريق ل يجد بدياًل للم�صابح لال�صتجمام 
وق�ص��اء �أوقات ممتعة م��ع �لأ�ص��دقاء و�إن كانو� 
ي��رون �رورة مر�قبة �أ�ص��عارها من قبل �جلهات 
�ملخت�صة لت�صبح يف متناول �جلميع بدل من ترك 
�حلب��ل على �لغارب، ويحذر فريق �آخر من حو�دث 
�لغرق �لتي ت�ص��هدها، م�ص��ريين �ىل �فتقار �لعديد 

من �مل�صابح ملقومات و��صر�طات �ل�صالمة. 
ويرى �ل�ص��اب �أحمد علي،  �أن �لأماكن �ملخ�ص�صة 
لل�ص��باحة �أف�ص��ل مكان يتج��ه �إلي��ه و�أقر�نه هذه 
�لأي��ام، قائ��ال: لق��د مللن��ا من روت��ن �ملجمعات 
�لتجاري��ة و�حلد�ئ��ق �لت��ي نتكد�ض عن��د مد�خلها 
ويتع��ذر علينا �لدخول �إليها ، وكثري� ما ت�ص��دمنا 
عبارة»ناأ�ص��ف �مل��كان خم�ص���ض للعو�ئل فقط«. 
ولذلك لي�ض غريبا م�ص��اهدة جموع �ل�ص��باب وهم 
يرقب��ون �أدنى غفل��ة حلر��ض �لأمن ليت�ص��للو� �ىل 

د�خل تلك �ملولت و�حلد�ئق.
 و�أ�صاف �أنه و�أ�صدقاءه يرباأون باأنف�صهم عن هذ� 
�لو�ص��ع غري �لكرمي ويف�صلون تنظيم رحالت �صبه 
يومية �ىل م�صبح لديهم ��صر�ك فيه حيث يق�صون 
�أجمل �أوقاتهم دون م�صايقات من �أحد �أو �ل�صعور 
بالتطفل عل��ى مكان غري مرغ��وب تو�جدهم فيه. 
فامل�صبح بالن�ص��بة لهم �أكرم �ألف مرة من مغافلة 
حر��ض �لأمن �أو��ص��تجد�ئهم لل�صماح لهم بالدخول 

للمر�كز �لتجارية �أو �حلد�ئق.
لكن ح�صن حممد ،  يدق ناقو�ض �خلطر حمذر� من 
حو�دث �لغرق خا�ص��ة يف �مل�ص��ابح �لتي ل تتوفر 
فيه��ا �أدو�ت و�أنظم��ة لل�ص��المة تر�ص��د مرتاديه��ا 
�لذي��ن ل يجي��دون �ل�ص��باحة وتبن له��م �ملو�قع 
�لعميق��ة حت��ى ل يتعر�ص��و� خلط��ر �مل��وت غرقا. 
كما �أن  كثري� من �مل�ص��ابح ل يوجد فيها منقذون 
للتدخ��ل يف �لوقت �ملنا�ص��ب. وي�صت�ص��هد بحادثة 
غ��رق تعر���ض له��ا يف �أح��د �مل�ص��ابح �ص��اب يف 
�لع�رين��ات من عمره بع��د قفزه من مكان مرتفع 
و�ص��قوطه بقوة على بطنه ما �صبب له �صد� ع�صليا 
يف ج�صمه مل ي�ص��تطع معه �ل�صباحة مع �أنه �صباح 
ماهر. ولفظ �أنفا�ص��ه �لأخرية حت��ت �ملاء دون �أن 
يكون يف �مل�ص��بح منقذ مع �أن ��صر�طات �ل�صالمة 
تتطلب تو�جده. وهناك �أي�ص��ا حالت غرق �أخرى 
تعود �أ�صبابها �ىل عدم در�ية �ل�صحايا باأمور كان 
يج��ب عليهمالإمل��ام بها قبل �لنزول �ىل �مل�ص��بح 

و�ل�روع يف �ل�صباحة. 
ويوؤكد ح�صن ، على �رورة توفر متطلبات �لأمن 

و�ل�ص��المة يف �مل�ص��ابح مب��ا فيه��ا �ملوجودة يف 
�ل�ص��ر�حات �خلا�ص��ة و�لبعيدة ع��ن �لرقابة من 

قبل �جلهات �ملخت�صة. 
كما يطالب �ل�ص��باب باإعط��اء �ملزيد من �لهتمام 
بتاأم��ن �مل�ص��ابح �ص��حيا و�إخ�ص��اعها للتفتي�ض 
�لدوري، م�ص��ريين �ىل �أن بع�ص��ها ت�صتخدم �لكلور 
للتعقي��م بكمي��ات كب��رية لتاأتي �لنتيجة عك�ص��ية 
وتلحق �أ�ر�ر� �ص��حية مب�ص��تخدمي �مل�ص��بح. ول 
ب��د كذلك م��ن مر�عاة �رورة تغيري ماء �مل�ص��بح 
ب��ن فرة و�أخرى قبل �أن يتغ��ري لونه وتظهر فيه 

�لطحالب. 

�أما حممد �بر�هيم ،  في�ص��ري �ىل �أن �أ�صعار �مل�صابح 
مرتفع��ة ج��د� ول تتنا�ص��ب �إطالقا م��ع �إمكانيات 
�ل�ص��باب �لذي��ن ه��م يف �لغال��ب ط��الب مبد�ر���ض 
�لتعلي��م �لع��ام �أو �لكلي��ات �أو �جلامع��ات وعل��ى 
مالك �مل�ص��ابح مر�عاة هذ� �لأمر وعدم ��ص��تغالل 
حاج��ة مرتادي م�ص��ابحهم وينتقد حممد �ص��عف 
رقاب��ة �جله��ات �ملخت�ص��ة عل��ى �مل�ص��ابح �لت��ي 
يبدو �أنها ت�ص��ري �أمورها على هو�ها. ومن جهتهم 
يقول �أ�ص��حاب �مل�صابح �أنهم يوؤجرونها يف �ليوم 
�لعادي باأ�ص��عار يف متناول �جلميع لكن �لأ�صعار 
ترتف��ع يف �إج��ازة نهاي��ة �لأ�ص��بوع نظ��ر� لزيادة 

�لإقبال فيها مقارنة بالأيام �لأخرى. 
ويرون �أن �ل�ص��باب يف كثري من �لأحيان يخربون 
مر�ف��ق �مل�ص��بح ويت�رفون بته��ور دون �كر�ث 
باأية خ�ص��ائر يتكبدها �ص��احب �مل�ص��بح وي�صطر 
معه��ا �ىل رف��ع �لأ�ص��عار للتعوي�ض و�ل�ص��بب �أول 
و�أخ��ري� يع��ود �إليه��م ويف �لنهاي��ة ي�ص��كون م��ن 
�لأ�ص��عار. فاإذ� �لتزمو� بالقو�عد �لالزمة لل�صباحة 
وتعامل��و� مع �مل�ص��بح وكاأنه مل��ك خا�ض لهم ل 
حمالة �ص��يتمتعون باأ�صعار معقولة. وي�صريون �ىل 
�أنه��م ينفقون مبالغ كبرية يف �ص��يانة �مل�ص��ابح 
و��صتبد�ل �لفالتر �مل�صتخدمة يف �لتنظيف وتغيري 

�مل��اء و�ملظالت �لتي تغطي �مل�ص��بح وحتميه من 
�أ�ص��عة �ل�ص��م�ض ودهان �جلدر�ن وعمل �لر�صومات 
و�لت�ص��اميم �لتعبريي��ة �ملتنوعة لإ�ص��فاء طابع 
جم��ايل على �ملوق��ع وتاأمن متطلبات �ل�ص��المة 

وحقيبة �لإ�صعافات �لأولية.
ويوؤكدون �أن �مل�ص��ابح �أ�ص��بحت �ملكان �ملف�ص��ل 
فيه��ا  ينظم��ون  �لذي��ن  �ل�ص��باب  ل�ص��تقطاب 
منا�ص��باتهم �خلا�ص��ة وينظمون رحالت ترفيهية 
�إليها، فهي �لأف�ص��ل بالن�ص��بة لهم من �لت�صكع يف 
�ملر�ك��ز �لتجاري��ة و�حلد�ئق �لعامة �ملخ�ص�ص��ة 

للعو�ئل.
ه��ذ� وتبق��ى �لعن �ملج��ردة ل ت�ص��تطيع �ن توؤكد 
�ص��المة �ملي��اه من عدمه��ا.. فالكل��ور و�ملعقمات 
توؤمن تنقية للماء يف �مل�ص��بح، ولكن هذه �لعملية 
تتطلب معرفة وخربة من قبل �لقائمن على �د�رة 
�مل�ص��بح حيث حتتاج يوميًا فلرة مياه �مل�ص��بح، 
لن �ص��ح �ملي��اه يح��ول بيننا وبن تغي��ري �ملياه 

ب�صكل يومي. 
وه��ذه �لفالتر ت�ص��من نقاوة �ملي��اه وخلوها من 
�جلر�ثي��م كم��ا يج��ب ��ص��تخدم �لكل��ور بانتظ��ام 
�ل�ص��باحن  حلماي��ة  �مل�ص��ابح  مي��اه  تعقي��م  يف 
وعائالته��م م��ن �لأمر����ض، فالكل��ور يعت��رب من 
�مل��و�د �لفاعل��ة يف تنقية �ملي��اه، ولكن من �ملهم 
�لتنبه �ىل ن�صبته �أو �ملقد�ر �لالزم و�لفعال لجناز 
�لتعقي��م. فهذه �ملو�د ل تو�ص��ع ب�ص��كل ع�ص��و�ئي 
بل هناك ن�ص��ب ومقايي�ض حم��ددة. وهناك جهاز 
خا���ض لقيا�ض �لن�ص��بة يف �ملاء �لت��ي تعمل على 
�ص��بطها  ومر�قبته��ا ك��ي حتاف��ظ عل��ى نظاف��ة 

و�صالمة �ملياه.
 وعن تبديل �ملياه يف كل يوم يجبعلى �لد�رة �ن 
تعمل على تبديل �ملاء �ملوجود يف �لربكة مقد�ر�ً 
معين��ًا، وتعمل على �ص��خ مياهًا جدي��دة ونظيفة 
حتت��وي على م��و�د �لتعقيم و�لكل��ور وكل ما يلزم 
ل�صمان �صالمتها، وعلى مدى ��صبوع تكون �ملياه 
قد تغريت كليًا، و�ملياه �مل�صتعملة تذهب ت�صتخدم 
للري فق��ط، و�ما برك �لأطفال فيج��ب �إن مياهها 
تب��دل ب�ص��كل يوم��ي لأن ن��زول �لطف��ل وخروجه 
�ملتك��رر فيها ي��وؤدي �ىل تعك��ري وتو�ص��يخ �ملاء، 
�لأم��ر �ل��ذي يحت��م علينا �ص��خ �ملاء من �مل�ص��بح 
وتكني�ص��ه وهوفرت��ه ومن ثم �ص��خ مي��اه معاجلة 

بالكلور ومفلرة ب�صكل يومي. 
�ما �لنظافة ب�ص��كل ع��ام يف �مل�ص��بح يجب �لعمل 
يومي��ًا على تنظيف وتعقيم كل �ملر�فق �ملوجودة 
يف �مل�ص��بح ولك��ن ع��دم �لت��ز�م �ل��رو�د بالنظ��ام 
ي��وؤدي �ىل وج��ود بع���ض  و�لن�ص��باط ه��و م��ا 

�لفو�صى �أحيانًا.
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يف اأجواء ال�سيف ال مالذ 
الأعداد كبرية من ال�سباب 

لق�ساء اأوقات الظهرية 
اإال يف امل�سابح التي باتت 

منت�سرة بكثرية بعد اأن 
كانت تقت�سر على الفنادق 

فقط. ورغم اأن اأ�سعارها 
الهبة كحرارة ال�سيف فاإن 

الطالب ال يجدون مكانا , 
منا�سبا اآخر غريها للرتفيه 

عن اأنف�سهم فيه خالل 
العطلة ال�سيفية, اإذ يكرث 

ارتياد �سباب للم�سابح مع 
حلول ال�سيف هربا من 

االأجواء احلارة »ن�سبيا« 
وال�ستحداث برامج ترفيه 

جديدة.
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