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Dr Narendra Kohli Literature & Education Delhi

Prof. G. Venkatasubbiah Literature & Education Karnataka

Shri Akkitham Achyuthan Namboothiri Literature & Education Kerala

Shri Kashi Nath Pandita Literature & Education Jammu & Kashmir

Shri Chamu Krishna Shastry Literature & Education Delhi

Shri Harihar Kripalu Tripathi Literature & Education Uttar Pradesh

Shri Michel Danino Literature & Education Tamil Nadu

Shri Punam Suri Literature & Education Delhi

Shri VG Patel Literature & Education Gujarat

Smt. V Koteswaramma Literature & Education Andhra Pradesh

Shri Balbir Dutt
Literature & Education-
Journalism

Jharkhand

Smt. Bhawana Somaaya
Literature & Education-
Journalism

Maharashtra

Shri Vishnu Pandya
Literature & Education-
Journalism

Gujarat

Dr Subroto Das Medicine Gujarat

Dr (Smt.) Bhakti Yadav Medicine Madhya Pradesh

Dr Mohammed Abdul Waheed Medicine Telangana

Dr Madan Madhav Godbole Medicine Uttar Pradesh

Dr Devendra Dayabhai Patel Medicine Gujarat

Prof. Harkishan Singh Medicine Chandigarh

Dr Mukut Minz Medicine Chandigarh

Shri Arun Kumar Sharma Others-Archaeology Chhattisgarh

Shri Sanjeev Kapoor Others-Culinary Maharashtra

Smt. Meenakshi Amma Others-Martial Art Kerala

Shri Genabhai Dargabhai Patel Others-Agriculture Gujarat

Shri Chandrakant Pithawa Science & Engineering Telangana

Prof. Ajoy Kumar Ray Science & Engineering West Bengal

Shri Chintakindi Mallesham Science & Engineering Andhra Pradesh

Shri Jitendra Nath Goswami Science & Engineering Assam

Shri Daripalli Ramaiah Social work Telangana

Shri Girish Bhardwaj Social work Karnataka

Shri Karimul Hak Social work West Bengal

Shri Bipin Ganatra Social work West Bengal

Smt. Nivedita Raghunath Bhide Social work Tamil Nadu

Shri Appasaheb Dharmadhikari Social work Maharashtra

Baba Balbir Singh Seechewal Social work Punjab

Shri Virat Kohli Sports-Cricket Delhi

Shri Shekar Naik Sports-Cricket Karnataka

Shri Vikasa Gowda Sports-Discus Throw Karnataka

Smt. Deepa Malik Sports-Athletics Haryana

Shri Mariyappan Thangavelu Sports-Athletics Tamil Nadu

Smt. Dipa Karmakar Sports-Gymnastics Tripura

Shri P R Shreejesh Sports-Hockey Kerala

Smt. Sakshi Malik Sports-Wrestling Haryana

Shri Mohan Reddy Venkatrama 
Bodanapu

Trade & Industry Telangana

Shri Imrat Khan (NRI/PIO) Art-Music USA

Shri Anant Agarwal (NRI/PIO) Literature & Education USA

Shri H.R. Shah (NRI/PIO)
Literature & Education-
Journalism

USA

Late (Smt.) Suniti Solomon
(Posthumous)

Medicine Tamil Nadu

Shri Asoke Kumar Bhattacharyya
(Posthumous)

Others-Archaeology West Bengal

Dr Mapuskar (Posthumous) Social work Maharashtra

Smt. Anuradha Koirala (Foreigner) Social work Nepal
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المصرفية،  األعمال  والصناعة:  التجارة 
والترويج  واإلدارة،  االقتصادية،  واألنشطة 

للسياحة واألعمال.
الطبية والتخصصات في مختلف  البحوث  الطب: 

مجاالت الطب.

واألدب  والتدريس  الصحافة   : والتعليم  األدب 
األمية  محو  وتعزيز  للتعليم  والترويج  والشعر 

وإصالح التعليم.

موظفي  جانب  من  التميز  المدنية:  الخدمة 
الحكومة في اإلدارة وغيرها من المجاالت المماثلة.

القوى،  وألعاب  الشعبية،  الرياضات  الرياضة: 
والمغامرة، وتسلق الجبال، واليوجا.

وحماية  الهندية،  الثقافة  نشر  أخرى:  مجاالت 
حقوق اإلنسان، والحفاظ على الحياة البرية.

في  فقط  وفاته  بعد  للشخص  الجائزة  منح  يمكن 
الحاالت التي تستحق ذلك. يقوم رئيس الجمهورية 
وميدالية.  شهادة  عن  عبارة  وهي  الجوائز  بتقديم 
منحهم  يتم  لمن  اإلجمالي  العدد  يزيد  أال  وينبغي 
شخصية   120 عن  الواحد  العام  في  الجوائز  هذه 
أو  للمتوفين  منحها  يتم  التي  الجوائز  )باستثناء 
ذوي  األشخاص   / المقيمين/األجانب  غير  الهنود 

األصول الهندية(.

معايير االختيار
الواليات  حكومات  جميع  من  الحكومة  تطلب 
توصياتهم  تقديم  الحكومية  اإلدارات  والوزارات/ 
جوائز  على  للحصول  يرشحونها  التي  باألسماء 
مؤسسات  وجوائز  فيبوشان  وبادما  راتنا  بهارات 
التميز. ويتم كذلك تلقي توصيات من الوزراء على 
الواليات  مستوى  وعلى  المركزية  الكومة  مستوى 
وأعضاء  الواليات/المحافظين،  وزراء  ورؤساء 
جميعها  وتقدم  والهيئات  األفراد  وكذلك  البرلمان، 
للجنة جوائز بادما، التي تنظر بعين االعتبار إلنجاز 
كمعيار  حياته  في  الشخص  حققه  ال��ذي  المتميز 
أساسي في عملية االختيار. ويجب أن يكون هناك 
إنجازات  في  العامة  الخدمة  عناصر  من  عنصرا 
األشخاص  يخضع  و  اختياره.  يتم  الذي  الشخص 

الذين يتم اختيارهم لتلك الجوائز لعملية تحقق.
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PADMA AWARDEES 2017
Padma Vibhushan

Name Field State
Shri KJ Yesudas Art – Music Kerala

Sadhguru Jaggi Vasudev Others – Spiritualism Tamil Nadu

Shri Sharad Pawar Public Affairs Maharashtra

Shri Murli Manohar Joshi Public Affairs Uttar Pradesh

Prof. Udipi Ramachandra Rao Science & Engineering Karnataka

Late Shri Sunder Lal Patwa (Posthumous) Public Affairs Madhya Pradesh

Late Shri PA Sangma (Posthumous) Public Affairs Meghalaya

Padma Bhushan

Name Field State
Shri Vishwa Mohan Bhatt Art – Music Rajasthan

Prof. (Dr) Devi Prasad Dwivedi Literature & Education Uttar Pradesh

Shri Tehemton Udwadia Medicine Maharashtra

Shri Ratna Sundar Maharaj Others – Spiritualism Gujarat

Swami Niranjana Nanda Saraswati Others-Yoga Bihar

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 
(Foreigner)

Literature & Education Thailand

Late Shri Cho Ramaswamy 
(Posthumous)

Literature & Education – 
Journalism

Tamil Nadu

Padma Shri

Name Field State
Smt. Basanti Bisht Art-Music Uttarakhand

Shri Chemanchery Kunhiraman Nair Art-Dance Kerala

Smt. Aruna Mohanty Art-Dance Odisha

Smt. Bharathi Vishnuvardhan Art-Cinema Karnataka

Shri Sadhu Meher Art-Cinema Odisha

Shri T K Murthy Art-Music Tamil Nadu

Shri Laishram Birendrakumar Singh Art-Music Manipur

Shri Krishna Ram Chaudhary Art-Music Uttar Pradesh

Smt. Baoa Devi Art-Painting Bihar

Shri Tilak Gitai Art-Painting Rajasthan

Dr Prof. Aekka Yadagiri Rao Art-Sculpture Telangana

Shri Jitendra Haripal Art-Music Odisha

Shri Kailash Kher Art-Music Maharashtra

Smt. Parassala B Ponnammal Art-Music Kerala

Smt. Sukri Bommagowda Art-Music Karnataka

Shri Purushottam Upadhyay Art-Music Gujarat

Smt. Anuradha Paudwal Art-Music Maharashtra

Shri Wareppa Naba Nil Art-Theatre Manipur

Shri Tripuraneni Hanuman Chowdary Civil Service Telangana

Shri T.K. Viswanathan Civil Service Haryana

Shri Kanwal Sibal Civil Service Delhi

Shri Birkha Bahadur Limboo Muringla Literature & Education Sikkim

Smt. Eli Ahmed Literature & Education Assam

Dr Narendra Kohli Literature & Education Delhi

Prof. G. Venkatasubbiah Literature & Education Karnataka

Shri Akkitham Achyuthan 
Namboothiri

Literature & Education Kerala

Shri Kashi Nath Pandita Literature & Education Jammu & Kashmir

Shri Chamu Krishna Shastry Literature & Education Delhi

Shri Harihar Kripalu Tripathi Literature & Education Uttar Pradesh

Shri Michel Danino Literature & Education Tamil Nadu

Shri Punam Suri Literature & Education Delhi

Shri VG Patel Literature & Education Gujarat

Smt. Eli Ahmed Literature & Education Assam
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بناء على توصيات لجنة جوائز  الهند-  تقوم حكومة 
أمين  برئاسة  ال��وزراء  رئيس  يشكلها  التي  بادما 
مجلس الوزراء ومساعد وزير الداخلية، وأمين عام 
بمنح  البارزة-  الشخصيات  من  قليل  وعدد  الرئاسة 
بعض األشخاص شرف خاص عشية االحتفال بعيد 
هي  الجوائز  هي  وهذه   . عام  كل  الهند  جمهورية 
أبناء شعبها  الحكومة  جوائز مدنية تكرم من خاللها 
من  مجال  أي  في  استثنائية  خدمات  يقدمون  الذين 
توصياتها  اللجنة  وتقدم  البشرية.  األنشطة  مجاالت 

إلى رئيس الوزراء ورئيس الهند للموافقة عليها.

تاريخ وأهمية الجوائز المدنية
الجوائز  من  نوعين  الهند  أقرت   ،1954 عام  في   
بادما  جائزة  و  راتنا  بهارات  جائزة  هما:  المدنية 
باهيال  هم:  فئات  ثالث  الثاني  وللنوع  فيبوشان. 
أعيد  وق��د  ف��ارج.  وتيسرا  ف��ارج  ودوس��را  ف��ارج، 
يناير   8 في  وبالتحديد  بعد  فيما  الفئات  هذه  تسمية 
1955 كالتالي: بادما فيبوشان وبادما بوشان وبادما 
للخدمات  فيبوشان  بادما  فئة  الجائزة  يتم منح  شري. 
بوشان  بادما  فئة  والجائزة  والمتميزة،  االستثنائية 
فئة  الجائزة  و  العالية  الطبقة  من  المتميزة  للخدمات 

بادما شري للخدمات المتميزة في أي مجال.

جوائز بادما
أو  العرق  أساس  تمييز على  لكل شخص دون  يحق 
هذه  على  الحصول  الجنس  أو  الوظيفة  أو  المهنة 
باستثناء األطباء  الحكومة-  الجوائز. ولكن، موظفي 
والعلماء- غير مؤهلين للحصول على هذه الجوائز. 
وفيما يلي التخصصات والفروع التي تمنح الجوائز 

لمن يقدمون خدمات متميزة وجليلة فيها:

والتصوير  والنحت  والرسم  الموسيقى   : الفن 
والمسرح. والسينما 

العمل االجتماعي: الخدمة االجتماعية والخيرية، 
والمساهمة في المشروعات المجتمعية.

العامة  وال��ح��ي��اة  ال��ق��ان��ون  العامة:  ال��ش��ؤون 
والسياسة.

والعلوم  الفضاء،  هندسة  والهندسة:  العلوم 
المعلومات، والبحث والتطوير  النووية، وتكنولوجيا 

في العلوم والمواضيع المرتبطة بها
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جوائز بادما
نظرة سريعة على نظام الجوائز على المستوى القومي 

في الهند...شهادة تقدير من حكومة جمهورية الهند
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لم  المشروبات  تلك  من  الرغم  وعلى  كاشايام.  مشروبات 
يكن مذاقها جيداً، إال أنها كانت خالية من المواد السامة.

تستخدم  تشاناكيا  أن  كيف  الشعبي  الفولكلور  ويشير 
تشاندراجوبتا  لإلمبراطور  المناعة  مستوى  لرفع  كاشايام 
صغيرة  جرعات  إعطائه  طريق  عن  وذلك  السموم  ضد 

بعد  الهضم  على  مساعد  م��ش��روب  م��ن 
تناول الوجبات. ويقال إن ذلك اإلمبراطور 
صاحب الرؤى السياسية اإلستراتيجية كان 
دراسة  على  يعمل  األطباء  من  فريق  لديه 
و  لها.  المناسب  والترياق  السموم  تأثير 
اإلمبراطور  أن  يٌذكر  أخ��رى،  قصة  في 
يتناوله  ش��راب  اخ��ت��راع  هارشفاردهان 
الشعور  م��ن  للحد  النهار  ف��ي  ال��ط��الب 

بالخمول والكسل.
الشاي  مشروب  من  جدا  قريبا  الشراب  ذلك  وك��ان 
)وهو  كادا  مشروب  ويعتبر  الحديث.  العصر  في  العشبي 
من  والبرد(  السعال  لعالج  الصنع  محلي  طبي  مشروب 
مشروبات كاشيام األخرى التي تحظى بشعبية. ويقال إنه 

بعض  حافظ  الوسطى،  والقرون  القديمة  العصور  خالل 
وكتب  الفيدس  من  النصوص  بعض  على  الهنود  الملوك 
المشاكل  الحكماء لمعرفة عمل مشروبات كاشايام لعالج 
خوض  على  اإلق��دام  أو  المواسم  تغيير  ومع  الصحية. 
الملكية(  األسرة  )أو رئيس طهاة  كان راخبادار  معركة، 
للحديث  طويلة  لمدة  يجلسون  واألطباء 
حول األعشاب والتوابل والنباتات الجديدة 

واالس���ت���ق���رار ع��ل��ى ن��وع 
الذي سيتم  كاشايام  مشروب 

إعداده  في الفترة المقبلة.
اللحاء  استخدام  ساعد 
واألوراق  وال����ج����ذور 
الطهي  في  اللقاح  وحبوب 
مشروبات  النتشار  نتيجة 
لياقته؛سواء  الحفاظ على  اإلمبراطور على 
خالل  أو  المعركة  ساحة  في  ذل��ك  ك��ان 
أفرادها  ع��دد  البالغ  عائلته  مع  التعامل 

حوالي ألف فرد.

تستخدم  تشاناكيا   
ك���اش���اي���ام ل��رف��ع 
المناعة  مستوى 
ل���إلم���ب���راط���ور 
ضد  تشاندراجوبتا 

السموم

أوراق نيم صحيحة في وعاء، ونيم مطحون في وعاء، وكوب من الشاي باألعشاب مع النعناع الطازج 
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آالف   3 حوالي  تضم  التي  القائمة  وفي 
الصحية  الوصفات  من  ووصفة  مشروب 
سامهيتا  تشاراك  كتاب  في  ذكرها  ورد  التي 
العالج  ممارسة  ف��ي  ذل��ك  بعد  وانضمت 
أم��روث��ه��ارام  طبق  أن  نجد  ب��األي��ورف��ي��دا، 
كاشايام الكالسيكي من المأكوالت التي يمكن 
وفقدان  واإلمساك  المزمنة  الحمى  تعالج  أن 
طريقة  بين  تماثل  هناك  أن  ونجد  الشهية. 
تدليك الجسد بالزيت المعروفة باسم أبهيانجام 
إلى  التوصل  تم  أمروثهارام  مشروب  فإن 
على  التأثير  نفس  ليعطي  الطبيعية  تركيبته 
وتستخدم  بالعافية.  ويمتعه  اإلنسان  صحة 
نطاق  على  كاشيام  ووصفات  مشروبات 

التمتع  أجل  من  واسع 
والعافية،  بالصحة 
وب��������دأت ب���م���رور 
ال���وق���ت ف���ي إل��ه��ام 
لمشروبات  وصفات 
باسم  عرفت  أخ��رى 
السعادة.  مشروبات 

التحول  هذا  في  السبب  إن  الخبراء  ويقول 
جيدا  يدركون  كانوا  القدماء  األطباء  أن  هو 
قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية 
عندما  أيضا  ولكن  تناولها  عند  فقط  ليس 
أبسط  إلى عناصر  الطبيعية  مركباتها  تنكسر 
أس��رع.  بشكل  تعمل  يجعلها  مما  وأصغر 
األعشاب  م��ن  ك��اش��اي��ام  م��ش��روب��ات  وتعد 
يمكن  التي  العناصر  من  وغيرها  الطازجة 
للجسم االستفادة بصورة أسرع و أفضل من 

الطبيعية. مكوناتها 
في الواقع، شهدت فترة حكم أسرة موريان 
ظهور ما يعرف بمشروبات السعادة، وكانت 
تعتمد في األساس على مكونات مستوحاة من 

الحليب  مشروب 
ب��ال��ك��رك��م أح��د 
األم���ث���ل���ة ع��ل��ى 
مشروبات كاشايام

كاشايام مقابل الطب الحديث...
ما هو األكثر فعالية؟ 

يعتبر العالج باأليورفيدا وباألدوية الحديثة من 
طرق العالج الفعالة وإن كانت مختلفة بعض 

الشيء. ويقول د/ راهول دوجرا )المتخصص في 
العالج باأليورفيدا – من مجموعة كيرالي للعالج 

باأليروفيدا(:”كل من الطريقين له إيجابياته 
وسلبياته خاصة عندما يتعلق األمر بضرورة 
العالج وحاجة اإلنسان الماسة إليه. ففي الوقت 
الذي يعد فيه الطب الحديث أكثر فعالية لإلغاثة 
الفورية، فإن للعالج باأليورفيدا ميزة أال وهي 

الوقاية على المدى الطويل حيث أنه يقضي على 
السبب األساسي للمرض من جذوره و ليس 

األعراض المباشرة.”

وعندما يتعلق األمر بمشروبات كاشايام الطبيعية 
والمستحضرات الصيدالنية الحديثة، نجد أن 

األول يعمل بنفس كفاءة وفاعلية الثاني. ويضيف 
د/ دوجرا قائال: “تحتوي مشروبات كاشايام 

على مكونات نشطة من األعشاب القابلة للذوبان 
في الماء، ويتم امتصاص هذه المكونات القابلة 

للذوبان بسهولة عن طريق األمعاء، ومن ثم يمكن 
أن تعمل مشروبات كاشايام الطبيعية بنفس كفاءة 

أدوية الطب الحديث.”
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تقل كمية الماء إلى الربع.بينما يشير كتاب تشاراك 
ساهميتا المتخصص في الجراحة والطب في الهند 
أي  فإن  بالتالي،  و  تماما.  ذلك  إلى خالف  القديمة 

مشرب يحتوي على أفضل السمات 
الخضراوات  أو  األعشاب  أحد  في 
يسهل  و  العدس  أو  األوراق  أو 
للمرء هضمه يمكن أن يُطلق عليه 
اسم كاشايام. في الواقع، النصوص 
مشروبات  ع��ن  تتحدث  القديمة 
وساتو  الشعير،  م��ن  مصنوعة 
وحتى  محمص(  جرام  من  )دقيق 
لعالج  تستخدم  كانت  والتي  القنب 
حاالت  من  يعانون  ممن  الناس 
مرضية شائعة. يعد مشروب بهانج 
الشهيرة  الشعبية  المشروبات  من 
الذي يتناوله الناس خالل مهرجان 
هذا  إن  أي��ض��ا  وي��ق��ال  ال��ه��ول��ي، 
وصفات  أقدم  من  كان  المشروب 

وكانت  القنب  من  المأخوذة  كشايام  مشروبات 
معروفة بقدرتها على تخدير األلم.

من  ساتو  مشروب  يعد  أخ��رى،  ناحية  ومن 

وكان  كبيرة  مكاسب  حققت  التي  المشروبات 
ويعد  آخرين.  ورهبان  بوذا  جوتام  لعالج  يٌستخدم 
العناية  مشروبات  من  كاشايام  فارانادي  مشروب 
يزال  ال  والذي  األخرى،  بالصحة 
واسعة  مجموعة  لعالج  يستخدم 
مثل:  ال��ع��ارض��ة  األم���راض  م��ن 
الجهاز  وضعف  والسمنة  الصداع 
مشروب  إن  وي��ق��ال  الهضمي. 
والليمون،  والزنجبيل  العسل 
بقدرته  الشهيرة  المشروبات  أحد 
عبارة  هو  ال��وزن-  إنقاص  على 
مشروبات  من  مبسطة  نسخة  عن 
ما  إلى  تاريخها  يعود  التي  كاشيام 
ويعتبر  ع��ام.  آالف   4 من  يقرب 
مشروب راسام من األمثلة األخرى 
القديمة  الصحية  المشروبات  على 
أعشاب  من  مزيج  من  المكونة 
اللذيذ  الحساء  طبق  ويعد  طبيعية. 
من جنوب الهند من أقدم أشكال األطباق المستوحاة 
استعادة  على  يساعد  حيث  الكاشيام  مشروبات  من 

القوة ورفع المناعة.

مشروب  إن  يقال 
والزنجبيل  العسل 
وال��ل��ي��م��ون، أح��د 
ال���م���ش���روب���ات 
بقدرته  الشهيرة 
على إنقاص الوزن- 
ه���و ع���ب���ارة عن 
من  مبسطة  نسخة 
كاشيام  مشروبات 
تاريخها  يعود  التي 
إلى ما يقرب من 4 

آالف عام

)من اليسار إلى اليمين( آم بانا، وعصير جزر وخيار

1 0 1
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 واجهت حكومة والية تاميل نادو وضعا خطيرا 
الغزيرة  أدت األمطار  نوفمبر 2015، حيث  في 
المستمرة إلى زيادة حاالت اإلصابة بالحمى ومن 
ثم التهديد باحتماالت اإلصابة كذلك بحمى الدنك. 
شهدت الوالية في تلك الفترة حالة الطوارئ  حيث 
قامت المنظمات غير الحكومية والمراكز الطبية 
األيورفيدا.  أدوية  ذلك  في  بما  األدوية،  بتوزيع 
وفي وقت قصير، تم إعطاء ما مجموعه شخص، 
من بينهم طالبا في مدرسة مع الجرعة. كيف تم 
هذا التشتت الفعال؟ مع نيالفيمبو كاشايام، واحدة 
منذ  التي  المعتمدة  الطب  واأليورفيدا  أقدم،  من 
العافية  إلى المشروب  الذهاب  قرون كانت فعالة 
مع  حالة  وأي  عالية  لحمى 
أعراض تشبه حمى الضنك.

يُطلق  اس��م  هو  كاشايام 
من  م���ش���روب  أي  ع��ل��ى 
مختلفة  طبيعية  م��ك��ون��ات 
من  المرء  يشربه  أن  يمكن 
جيدة  بصحة  االستمتاع  أجل 
يُستخدم  أن  يمكن  وك��ذل��ك 
كتب  ف���ي  وود  ك������دواء. 
األيورفيدا، أن هذا المشروب 
كان موجودا منذ بداية القرن 
، وكان يُطلق عليه اسم داديما 
ك��ي ن��وس��خ��ي )ال��ع��الج��ات 
الموروثة من الجدة(، ويكون 
كما  تماما  اإلنسان  لجسم  فعاال  المشروب  تناول 
الحليب  الماضي.ويعد  في  عليه  الحال  هو  كان 
عليه  يطلق  كما   - الذهبي”  أو”الحليب  بالكركم 

الغرب- أحد األمثلة على مشروبات كاشايام.
المتمسكين  من  العديد  أن  من  الرغم  على 
الذي  المشروب  يرون  ال  القديمة  بالموروثات 
تحافظ  التي  المشروبات  من  الحليب  فيه  يدخل 
على الصحة والعافية كمشروبات كاشايام، ألن ما 
ورد في كتب األيورفيدا يشير إلى أن مشروبات 
كاشايام تعد بطريقة غلي مجموعة من األعشاب 
في بعض من الماء حتى الغليان و تحديدا عندما 

بهانج  مشروب  يعد 
م��ن ال��م��ش��روب��ات 
الشهيرة  الشعبية 
الناس  يتناوله  الذي 
خ����الل م��ه��رج��ان 
أحد  الهولي،وهو 
أق����دم م��ش��روب��ات 
المعروفة  كاشايام 
ب���ق���درت���ه���ا ع��ل��ى 
و  اآلالم  تخفيف 

الصداع

المشروبات الهندية التقليدية )من 
أعلى إلى أسفل( الكركم بالحليب 

وعصير أماال ومشروب راسام

1 0 0

Kashayam_Arabic.indd   85 8/16/17   6:41 PM



من المطبخ الهندي

n    مارس - يونية  2017        n  9آفاق الهند 9

بقلم: مادهوليكا داش 

إكسير الحياة
مشروبات كاشايام...

بدأ الناس حاليا يستخدمون مجموعة متنوعة من المشروبات ذات المكونات 
الطبيعية التي ورد ذكرها في النصوص األسطورية وذلك لما لها من أثر 

كبير في تعزيز الصحة بطريقة طبيعية 
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هو  )الشرق  إيست”  إيز  إيست  و  المذهل(  )ابني 
فقد شارك بوري  أما في سينما هوليوود  الشرق(. 

أوف  سيتي  “ذا   “ مثل:  أف��الم  في 
و”وولف”  الفرح(،  )مدينة  جوي” 
)الذئب(، “حرب تشارلي ويلسون” 
هاندرد  “ذا  فيلم  في   “ وم��ؤخ��را 

فووت جيرني”
الذي  األمر  قدم(،  المائة  )رحلة 
يمكن  ال��ذي��ن  الممثلين  م��ن  جعله 
العالمية  السينما  من  عليهم  االعتماد 
الممثلة  وتذكر  هوليوود.  أفالم  في 
جوهي تشاوال، التي شاركت بوري 
في فيلم “ذا هاندرد فووت جيرني”

في دور زوجته ، أن بوري فنان 
مبدع ومتواضع ولديه حساسية رائعة أمام الكاميرا. 
وأضافت قائلة: “وبعد أن تم تصوير معظم الفيلم، 

أشعر  كنت  مومباي.  على  العمل  فريق  مع  جئت 
بحرج ألن الجميع كان يعرفون بعضهم البعض و 
الفنان  ولكن  بينهم.  الغريبة  أنا  كنت 
الكبير أوم بوري حرص دوما على 
الحديث  أط��راف  وتبادل  الجلوس 

معي كي يجعلني أشعر بالراحة .”
ب��وري  أوم  بثها  رس��ال��ة  ف��ي 
التواصل  موقع  على  حسابه  من 
في  بنشرها  وقام  تويتر  االجتماعي 
تقريبا  شهر  قبل   2017 ديسمبر 
ال  “إنني  كتب:  المفاجئ،  موته  من 
ألنني  اإلط��الق،  على  بالندم  أشعر 
بالصواب  قمت  بإنني  إحساس  لدي 
وجها  يوما  لي  يكن  لم  نفسي.  تجاه 
تقليديا أتواصل به مع اآلخرين، بل كنت دائما على 

طبيعتي و أنا فخور بذلك.”

ب������دأت ب��ص��م��ة 
بوري تتضح ليس 
السينما  في  فقط 
الناطقة  الهندية 
بلغة الهندية ولكن 
سينما  ف��ي  أيضا 
والسينما  هوليوود 

البريطانية

مشهد من فيلم هوليوود لعام 1996 “ذا جوست إن ذا داركنس”)الشبح في الظالم( وفي الصورة بوري و فال كيلمر
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جاث  مثل  أفالم  في  بوري  شارك  الذي  باجباي- 
أداء بوري  )2000( و تشاكرافيوه )2012(- أن 
للمخرج  آكروش  فيلم  في  بهيكو  الهويا  لشخصية 
جوفيند نيهاالني )1980( هو األداء األروع على 
أداء  “إن  قائال:  بهيكو  وأوضح  لبوري.  اإلطالق 
كل  يشاهده  أن  يجب  الذي  األداء  هو  بوري  أوم 
ممثل ناشئ و أن يتعلم منه الكثير. يمكن أن نقول 
للتمثيل  جديدا  شكال  يضع  أن  استطاع  بوري  إن 
ساهم في تغيير كلي للتيمة التي كانت سائدة لوجه 
جيلي  أبناء  وألهم  الوقت،  ذلك  في  الهندية  السينما 

من الممثلين اآلخرين.”
كل  في  الحياة  يبعث  ما  دائما  ب��وري  ك��ان 
شخصية يقوم بأدائها أمام شاشة السينما. ففي فيلم 
الكوميديا   السوداء  “جاني بهي دو يارو” الذي أدى 
فيه بوري دور عامل البناء الفاسد أهوجا، اتضحت 
الكوميدية  المواقف  ارتجال  على  بوري  موهبة 
مدى  الفيلم  ذلك  في  بوري  دور  عكس  والهزلية. 

تنوع الشخصيات التي يمكن أن يؤديها وتلى ذلك 
مجموعة من األدوار الكوميدية مثل تشاي 420 و 
األخرى(  األفالم  من  وغيرها  الشرق  هو  الشرق 
في  الكبيرة  وبراعته  بوري  موهبة  عكست  التي 
ما  شاه:”معظم  ويقول  الكوميدية.  األدوار  أداء 
اللحظة  وليد  كان  الخالد  النعش  مشهد  في  جاء 
أن  بوري  أوم  استطاع  لقد  بوري  من  واالرتجال 
يقوم  أن  أحد  يتوقع  ولم  للحياة  الشخصية  يعيد 
أو  ساتيا  أرد  فيلمي  في  أدائه  مشاهدة  بعد  بذلك 

عكروش “.
بصمة  بدأت  الفترة،  تلت  التي  السنوات  في 
بوري تتضح ليس فقط في السينما الهندية الناطقة 
هوليوود  سينما  في  أيضا  ولكن  الهندية  بلغة 
على  حصل  أن��ه  لدرجة  البريطانية،  والسينما 
في  البريطانية  لإلمبراطورية  الفخري  الوسام 
البريطانية  السينما  في  لمساهمته   2004 عام 
فانتاستيك”  ذا  صن  مثل:”ماي  أفالم  خالل  من 

مشهد من فيلم “ذا سيتي أوف جوي” )مدينة الفرح(
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الذي  إم.كيه.رينا،  والمخرج  الممثل  ويقول 
كان في مرحلة دراسية أعلى من بوري وشاه في 
المعهد القومي للمسرح، إن السمة المميزة لبوري 
قائال:”كانت  رينا  ويضيف  بساطته.  هي  كممثل 
أدائه  قوة  في  الرئيسي  السبب  هي  البساطة  تلك 

يمكن  بأنه  قناعته  إل��ى  باإلضافة 
يبذل  أنه  طالما  شيء  أي  يفعل  أن 
يذهب  بوري  كان  جهده.  قصارى 
الطلق  ال��ه��واء  ف��ي  المسرح  إل��ى 
يستيقظ  أن  قبل  حتى  الصباح  في 
دوره. على  للتدريب  الناس  معظم 
وأدى مجموعة من أفضل عروضه 
المسرحية على خشبة مسرح المعهد 

للمسرح.” القومي 
في حين كان أول فيلم سينمائي شارك فيه أوم 
باللغة  الناطق  كوتوال  جاشيرام  فيلم  هو  بوري 
الماراتية، فإن أولى مجموعة من أفالم بوري ناطقة 

جديدة  لموجة  قادت  بأنها  تصنيفها  تم  الهندي  بلغة 
من السينما الهندية في فترة السبعينات والثمانينيات 
من القرن العشرين.وشهدت تلك الفترة حركة فنية 
هذه  في  شاركه  حيث  السينما،  مجال  في  إبداعية 
وسميتا  عزمي  شبانة  أمثال:  من  نجوم  المرحلة 
ويقول  ش��اه.  الدين  ونصير  باتيل 
المخرج سودهير ميشرا، الذي عمل 
في  ده��اراف��ي   فيلم  في  ب��وري  مع 
نصير  و  بوري  “أوم   :1992 عام 
من  العديد  جسدوا  سميتا  و  وشبانة 
هو  ذلك  من  األهم  ولكن  األدوار، 
الشارع  نبض  يمثلون  كانوا  أنهم 
ق��ائ��ال:”أن��ا  وأض���اف  الحقيقي.” 
هو  ده��اراف��ي  فيلم  أعتقد  شخصيا 
حضور  كان  األداء.  حيث  من  أوم  أفالم  أفضل 
أنه ال يشعرك  العمل واقعيا لدرجة  أوم بوري في 
مانجو  الممثل  ويرى  دراميا.”  عمال  تشاهد  بأنك 

 أول فيلم سينمائي 
أم  ف��ي��ه  ش����ارك 
فيلم  ه��و  ب���وري 
كوتوال  جاشيرام 
باللغة  ال��ن��اط��ق 

الماراتية

الممثلون أوم بوري و مانيش ديال وهيلين ميرين في مشهد من فيلم “ذا هاندريد-فوت جيرني” )رحلة لمسافة مائة قدم(
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نجم فوق العادة
بداية من فيلمه األول “جاشيرام كوتوال” ونجاحه في هوليوود، ترك الممثل 

المخضرم أوم بوري عالمة ال تمحى في تاريخ السينما الهندية عبر مسيرته الفنية 
التي امتدت لثالثة عقود

بقلم: نانديني دي. تريباثي

الشخصية  الممثل  يعيش  أن  هو  التمثيل  إن  يٌقال 
الفنان  شارك  عندما  التفاصيل.  بكافة  يؤديها  التي 
جوفيند  للمخرج  ساتيا  أرده  فيلم  في  بوري  أوم 
نيهاالني الذي قام فيه بأداء شخصية أنانت فيالنكار 
الواقع  يجسد  ك��ان   ،)1983( المفتش  مساعد 
الثمانينات  في  الهندية  األمة  تشهده  كانت  الذي 
من  للتعافي  سبيلها  في  وهي  العشرين  القرن  من 

نحو  واالن��ط��الق  ال��ط��وارئ  حالة 
الفنان  كان  بالمثالية.  جديد  شعور 
الشارع  رجل  عن  يعبر  بوري  أوم 
يقف  الذي  الشعب  العادي من عامة 
في وجه االستغالل وبعد ذلك وصفه 
يجسد  بأنه  الثمانينات  في  النقاد 
طويلة  فترة  وقبل  الغاضب.  الشاب 
مكانته  إلى  ب��وردي  يصل  أن  من 
بلغة  الناطقة  السينما  أبطال  كأحد 

الهندي، كان يمثل في المسرح وبدأت تلك الرحلة 
وهي  رأسه  مسقط  في  المسرح  خشبة  على  الفنية 

والية البنجاب.
يقول نصير الدين شاه، الذي كان زميال لبوري 
خالل مرحلة تعلم التمثيل بشكل احترفي في المعهد 
القومي للمسرح في دلهي: “قيل لي إن بوري كان 
أحد أعضاء مجموعة هاربال تيوانا لكتابة المسرح 

باتياال  في  مانش(  كاال  )بنجاب  البنجابية  باللغة 
خالل مرحلة التعليم الجامعي.” وأضاف شاه قائال: 
“لم اندهش عند معرفتي لذلك ألنه كان متميزا في 
عام  في  به  التقيت  حيت  للمسرح  القومي  المعهد 
1970. وعند لقائي به شدني بصورة كبيرة بسبب 
مالمح وجه المميزة وجعلني أعجب به. كان بوري 
للمسئولية  وتحمال  والتزاما  صدقا  الممثلين  أكثر 
كان  المرحلة.  نفس  في  أقراننا  بين 
شديد  بتفاني  شئ  كل  يؤدي  بوري 
ونبرة  الوجه  تعبيرات  من  بداية 
كل  ترتيب  إل��ى  وص��وال  الحديث 
تماما  عشوائية  تبدو  قد  التي  المهام 
كوالد العروس يجوب كل ركن من 
الجميع  أن  ليتأكد من  المكان  أركان 
الجميع  كان  الُعرس.  طعام  يعجبهم 
كان  ألنه  نظرا  بوري  أوم  يحبون 
للجدل�  مثيرة  وغير  للغاية  متواضعة  شخصية 
بينما كنت أنا شخصية على النقيض من ذلك. كان 
بوري  بشخصية  يستشهد  ما  دوما  الكازي  إبراهيم 
ومدى التزامه. وبعد أن قضينا ثالث سنوات هناك 
أن  بوري  أوم  استطاع  كيف  أدركت  المعهد،  في 
يطور نفسه كممثل، بينما لم استطع أن أحقق سوى 

القليل مما حققه بوري.”

أوم بوري اكتسب 
التمثيل  ج���راءة 
في  دراسته  خالل 
القومي  المعهد 

للمسرح
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المالبس  على  نجدها  التي  التصميمات  إن  الشهيرة:” 
وحدات  إال  هي  ما  نقاط  أو  بيضاء  دوائ��ر  من  وتتألف 

زخرفية مستوحاة من رموز دينية هندوسية. 
إنني أمعن النظر في معيشة القبائل الهندية 
إبداعات  إلى  الحياتية  رموزهم  وأح��ول 
األقمشة  على  استخدامها  خالل  من  ثرية 
ما  كل  هو  هذا  إن  القول  يمكن  الرائعة. 
بعض  وتمثل  البساطة.  بمنتهى  األمر  في 
أساليب الزخرفة الموجودة على بعض قطع 
المالبس والتي يعود أصلها إلى بالد فارس 
القديمة تجسد فترة من فترات الهند.  لذلك، 
عنصر  أخذ  أن  على  أعمالي  في  أحرص 

من الماضي و أخر من الحاضر وأنسجهما سويا ألخرج 
مجموعة متميزة من األزياء.”

في  نجاح  من  المرء  يحققه  فيما  السر  يكمن  وأخيرا، 
مدى حبه وتفانيه في العمل. وأنهت نعيم خان حديثها قائلة: 
“ إن إبداع أي تصميم هي عبارة عن رحلة 
شرود بخيال المرء واإلبحار بعيدا في عالم 
تتحول  ما  وسريعا  واألح��الم.  األفكار  من 
الواقع  إلى حقيقة على  أرض  هذه األفكار 
سويا  األفكار  تلك  خيوط  ربط  خالل  من 
للوصول بإبداع فني يناسب من يرتديه من 
حيث طريقة حياته وعمره وجاذبيته، وهذا 
تحديدا من نحرص على إنتاجه من مالبس 
تملكه  الذي  المصنع  في  مطرزة  وأقمشة 
 90 من  يقرب  ما  األمر  يأخذ  وقد  عائلتي. 
بإنتاج  نعيم خان،  ليقوم مبدعي األزياء في أستوديو  يوما 

عمل فني ينطق بالجمال والحب وحرفية الصانع.”

الفريد  النهج  إن 
م��ن ن��وع��ه ال��ذي 
المصممين  يتبعه 
يدفعهم  ال��ذي  هو 
إل�������ى إب�������داع 
تعبر  تصميمات 
عن روح العصر

من أعلى: مصممي األزياء الهنود بيهو موهاباترا، ونعيم خان، وتروي كوستا وأنيتا دونجر
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التجارية  العالمة  تحققه  ما  وال��ي��وم  العالمي، 
في  المهم  وربما  للغاية.  مذهل  أمر  لتصميماتي 
مالبس  مصممي  تبرز  أن  استطاعت  أنها  األمر 
و أن تضعهم في مكانة متقدمة. إن دعم المشاهير 
أن  وأود  األهمية.  بالغ  أمر  األزياء هو  لمصممي 
أقول إن 90 في المائة من الشهرة التي حظت بها 
مالبس  من  أبدعه  بما  الخاصة  التجارية  العالمة 
مالبس  قطع  يرتدون  عندما  المشاهير  من  يأتي 

من تصميمي.
إن النهج الفريد من نوعه الذي يتبعه المصممين 
هو الذي يدفعهم إلى إبداع تصميمات تعبر عن روح 
تروي  لمصمم  وفقا  عالميا.  قبوال  وتلقى  العصر 
إلى  الطريق  هو  النظرات  مختلف  مزج  كوستا، 
األمام. توضح دونجر قائلة: “أعتقد إذا كان المرء 
يريد أن يحظى بشهرة على المستوى الدولي، فإنه 
إبداعاته  في  المزج  كيفية  يدرس  أن  عليه  يتعين 
نتساءل  وقد  السائدة.  لألفضليات  ترقى  بصورة 
التقليدية  الزي  يرتدي  ياباني  شخص  ترى  هل 
اليابانية الكيمونو في محفل دولي؟ اعتقد أنه ليس 
الخيار األفضل عند حضور فاعلية على المستوى 
خالصة  تقليدية  مالبس  المرء  يرتدي  أن  الدولي 
دون لمسة إبداع.” وتضيف دونجر قائلة:”األزياء 
تطورت بشكل طبيعي لتأتي في النهاية بمنتج يلقى 
التكنولوجيا  وتساهم  الدولي.  الصعيد  على  قبوال 
الجميع.  متناول  في  متوافرا  شئ  كل  جعل  في 
ومثلما نرتدي نحن ماركات عالمية هنا في بالدنا، 
أخرى من  أماكن  في  الناس  الكثير من  هناك  فإن 
ارتداء مالبس من عالمتنا  العالم يحرصون على 
المنسوجات  إبداعاتنا  في  نستخدم  ‘إننا  التجارية. 
على  نعمل  موسم  كل  التطريز.  وتقنيات  الهندية 
جديدة  زخرفيه  ووح��دات  موتيفات  إبداع  إعادة 

لنكسب المالبس شكال عصريا.”
المالبس  مصممو  يقوم  إبداعاتهم،  إطار  وفي 
والمالبس  المنسوجات  اكتشاف  بإعادة  الهندية 
الهندية. لقد قامت خان أثناء أحد عروض األزياء 
هندية  لمالبس  تصميما   39 بإبداع  نيويورك  في 

مستوحاة من زخارف من الفن الهندي.
وقالت خان في تصريحات لصحيفة نيويورك 

سيدة أمريكا األولى السابقة 
ميشيل أوباما ودوقة كامبريدج 

كيت ميدلتون وهما ترتديان 
مالبس من إبداع مصمم 
األزياء الهندية نعيم خان
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للموضة الهندية
مشاهير العالم يتجهون

نستكشف من خالل السطور التالية كيف بدأ مشاهير العالم يرتدون تصميمات من إبداع مصممي 
األزياء الهنود، األمر الذي يعيد اكتشاف المنسوجات الهندية و األنوال اليدوية

بقلم: بوجا كولكارني

كافة  وتغزو  الهند  حدود  تعبر  الهندية  الموضة  بدأت 
وعقائدية  ثقافية  رموز  طياتها  في  حاملة  العالم  أنحاء 
خطوط  أحد  اليوم  أضحت  حتى  الهند  بقاع  مختلف  من 
في  المتخصصين  يشغل  ما  أهم  إن  العالمية.  الموضة 
عالم الموضة وكذلك المشاهير بمن فيهم نجوم هوليوود 
المالبس الئقا وجذابا.  والسياسيين هي أن يكون تصميم 
و قد بدأت هذه الفئات من المشاهير ال تتردد في ارتداء 
أعمال من إبداع مصممين هنود خالل المناسبات الهامة.
وكانت سيدة أمريكا األولى السابقة ميشيل أوباما قد 
نيودلهي  إلى  وصلت  وعندما  الهند  بسحر  كثيرا  افتتنت 
في 2015 كانت ترتدي مالبس من إبداع مصمم األزياء 
الهندي بيبهو موهاباترا و هو من أبناء مدينة روركيال. 
الجميع  ميدلتون  السيدة/كيت  كامبريدج  دوقة  وفاجأت 
جولتها  خالل  وزاهية  متعددة  بألوان  ثوبا  بارتدائها 
إبداع  من  الثوب  ذلك  وكان   ،2016 عام  في  الهند  في 
صيت  ذاع  كما  دونجر.  أنيتا  الهندية  األزياء  مصممة 
مصمم المالبس الرجالية الهندي تروي كوستا أحد أبناء 
ناريندرا  الوزراء  رئيس  تباهي  أن  بعد  مومباي  مدينة 
في  جولته  خالل  تصميماته  من  مالبس  بارتداء  مودي 
الواليات المتحدة عام 2014. كما أن الفنانين والمطربين 
ولوبيتا  لوبيز  وجينيفر  جاجا  ليدي  أمثال:  من  العالميين 

نيونج وغيرهم يشيدون بإبداعات المصممين الهنود.
هذه الحقائق تجعلنا نتساءل ما الذي يجعل المشاهير 
يختارون أعمال من إبداع المصممين الهنود في المحافل 

الدولية؟ وتقول دونجر وهي من كبار مصممي األزياء 
في الهند:”إن األمر ال يقتصر فقط على المشاهير، ولكن 
الالتي يسافرن بصورة متالحقة و يشاهدن  النساء  حتى 
شراء  النهاية  في  يرغبون  المختلفة،  العالمية  الماركات 
تاريخ  إن  الهندية.  التجارية  العالمات  ذات  المالبس 
فريدة  يجعلها  الذي  السر  هو  الهندية  المالبس  وتراث 
العالم. عندما يجمع المصممون  من نوعها على مستوى 
التقليدية  المنسوجات  مع  العصري  القالب  إبداعاتهم  في 
غاية  منتج  هي  النتيجة  تكون  اليدوية  الحرف  إرث  و 
يجعل  ال��ذي  السبب  هو  وه��ذا  وال��روع��ة.  الجمال  في 
شراء  على  يقبلون  والمشاهير  البارزة  الشخصيات 

المالبس ذات العالمات التجارية الهندية.”
بشهرة واسعة  الهنود  المالبس   وقد حظى مصممي 
مما  بكثير  أعلى  لمستويات  لتصل  العالم  مستوى  على 
تمت  التي  المقابالت  إح��دى  وفي  البعض.  يتخيله  قد 
خان،  نعيم  المالبس  مصممة  مع  اإلنترنت  شبكة  عبر 
التي  نيويورك  في  والمقيمة  مومباي  من  المولد  الهندية 
مدى  على  أوباما  لميشيل  المفضلة  المصممة  كانت 
بذهول  أصبت  “لقد  ذكرت:  الماضية،  الثماني  السنوات 
أحد  أوباما  ميشيل  السيدة  اختارت  وفرح شديدين عندما 
في  أقامتها  التي  العشاء  أولى حفالت  إبداعاتي لحضور 
البيت األبيض عام 2009 . في الحقيقة لم أتمالك نفسي 
التجارية  العالمة  وضع  بها  قامت  ما  إن  السعادة.  من 
الصعيد  على  المالبس  تصميم  عالم  في  بي  الخاصة 
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خالل  الجنوب  جهة  من  المبني  جوار  إلى  زجاجية 
فصل الشتاء، ويتم رفعها خالل فصل الربيع لتجنب 
ارتفاع درجة الحرارة. ويتم تغطية المناور بالزجاج 
في  الدافئ  الهواء  على  للحفاظ  الشفاف  البالستيك  أو 
الداخل، وتساعد كذلك الجدران السميكة واألرضيات 
تم  التي  الحرارة  تخزين  في  المعزولة  واألسقف 
جمعها )األمر الذي يٌعرف بالكتلة الحرارية(. و تغني 
اإلضاءة الطبيعية عن الكهرباء خالل فترات النهار.

وال تقل معظم المباني في المؤسسة عن ثالثة أقدام 
الشمالي،  الجانب  في  األرض  سطح  مستوى  تحت 

في  األرض  ح��رارة  درج��ة  أن  حيث 
فصل  في  نسبيا  دفئا  أكثر  العمق  هذا 
الشتاء وألطف في فصل الصيف. ويتم 
المبنى  جدران  لجعل  الحفر  استخدام 
و  لشتاء  فصل  في  بحرارتها  تحتفظ 

جعلها باردة في فصل الصيف.
وال��ج��دران  األس��ق��ف  ع��زل  يتم 
شاغلي  لحماية  واألرضية  الخارجية 
المكان من الحرارة خالل النهار. ويتم 
الناتجة  الخشبية  بالنفايات  االحتفاظ 
حتى  السقف  أعلى  البناء  عملية  أثناء 

ال تفقد الجدران الحرارة. وتعد الطبقة العليا لألسقف 
يحتفظ  بنك  بمثابة  واألسمنت  الحصى  من  وه��ي 
بالحرارة.أما بالنسبة للفجوات بين الجدران فهي مليئة 
نشارة الخشب ونواتج عمليات النجارة وأحيانا قمامة 

الزجاجات  مثل  والبالستيكية  الورقية  النفايات  من 
الفجوات  تلك  سد  يتم  األحيان،  بعض  وفي  والشنط. 

باستخدام روث البقر لنوع من الطبقة العازلة.
على  جوفيه  مياه  من  الشرب  مياه  مصدر  يأتي 
األل���واح  وت��ق��وم  ق��دم��ا.   130 عمق 
الكهربائية  الطاقة  توليد  على  الشمسية 
التي تضخ المياه ألعلى و تمأل خزانات 
موقدين  ويوجد  المؤسسة.  في  المياه 
يُستخدما  الشمسية  بالطاقة  يعمالن 
مؤسسة  في  الطعام  معظم  طهي  في 
في  والثقافة  للتعليم  الطالبية  الحركة 
مكافئ  شمسي  عاكس  ويعمل  الداخ. 
متساوية  مرآيات  من  مصنوع  كبير 
على تركيز أشعة الشمس على عاكس 
في  األوان���ي  تحت  م��وج��ود  ث��ان��وي 
للموقد  حرارة  المكان  التصميم  هذا  ويزود  المطبخ. 
تكافئ الحرارة التي يعمل بها موقد غاز كبير عالوة 
على أنه يوفر الكثير من المال مع الحفاظ في الوقت 

ذاته على البيئة.

األسقف  يتم عزل 
وال������ج������دران 
ال����خ����ارج����ي����ة 
واألرضية لحماية 
شاغلي المكان من 
ال���ح���رارة خ��الل 

النهار

الممثلون كارينا كابور وشارمان جوشي خالل تصوير فيلم بوليوود “ثري إيديتس” )األغبياء الثالثة(

  تنظيم المجتمعات القروية للمشاركة 
بشكل بناء في إدارة المدارس من 
خالل تشكيل لجان التعليم القروي 

  تدريب المعلمين على أساليب 
تدريس اإلبداعية تركز على 

الطفل، و تجعل الذهاب للمدرسة 
أمراً ممتعاً لألطفال.

  إصدار كتب مدرسية ومواد تعليمية 
ذات صلة بمنطقة الداخ 

أهداف “حركة عملية 
األمل الجديد”: 
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للتعليم  الطالبية  الحركة  مؤسسة  أصبحت  حتى  االتساع 
القرى  في  للبيئة   صديقة  مؤسسة  الداخ  في  والثقافة 

والمتطوعين  والموظفين  الطالب  حيث 
في  ويتعلمون  وي��ع��م��ل��ون  يعيشون 

نفس الوقت.
ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من 
الوالية  في  الطالب  من  المئة  في   95
امتحانات  تجاوز  في  عام  كل  يفشلون 
ولمواجهة  العاشر.  الصف  في  المدرسة 
الحركة  أطلقت  الصعب،  الموقف  هذا 
الطالبية للتعليم والثقافة في الداخ حركة 
 ،1994 عام  في  الجديد  األم��ل  عملية 
وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الحكومية 
المجلس  وأعضاء  المحلية  والحكومة 
حيث  واضح  تحسن  طرأ  وقد  القروي. 
استطاع ما يقرب من 50 في المائة من 
مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  طالب 
الفترة  خالل  االمتحان  اجتياز  من  ليه 
من 2003 إلى 2006، وقد ارتفعت تلك 

النسبة مؤخرا إلى أكثر من ثلثي الطالب.
الحركة  بمؤسسة  الخاص  الجامعي  الحرم  ويستخدم 

الشمسية  الطاقة  الداخ  في  والثقافة  للتعليم  الطالبية 
والكهرباء  التدفئة  ألغراض  الكهربائية  الطاقة  لتدوليد 
طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  توليد  ويتم  المياه.  وضخ 
استخدامها  ليتم  الكهروضوئية  األلواح 
في اإلضاءة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة 
بالطاقة  البطاريات  التلفاز.وتحتفظ 
وكذلك  الليل  فترات  في  الستخدامها 
ويوجد  الغيوم  فيها  يكثر  التي  األيام  في 
في  لالستعمال  احتياطي  صغير  مولد 

حالة الطوارئ.
الخاصة  المعدات  هذه  سمحت  وقد 
الحركة  مؤسسة  الشمسية  الطاقة  بتوليد 
من  الداخ  في  والثقافة  للتعليم  الطالبية 
على  شتاء  كل  السكنية  برامجها  تشغيل 
الماضية،  عشر  الخمسة  السنوات  مدى 
الحرارة  درج��ات  كانت  عندما  حتى 
 25 سالب  وه��ي  نسبة  أق��ل  إل��ى  تصل 

درجة مئوية.
الجنوب  جهة  ف��ي  النوافذ  كانت 
الشمس  قرص  يتحرك  عندما  )وذلك  دافئة  المباني  تبقي 
ويتم وضع صوبات  الشتاء(.  الجنوب خالل فصل  نحو 

الجامعي  الحرم  بدأ   
للمؤسسة في االتساع 
ح���ت���ى أص��ب��ح��ت 
م��ؤس��س��ة ال��ح��رك��ة 
للتعليم  ال��ط��الب��ي��ة 
الداخ  في  والثقافة 
مؤسسة صديقة للبيئة  
حيث  ال���ق���رى  ف���ي 
والموظفين  الطالب 
وال��م��ت��ط��وع��ي��ن 
ويعملون  يعيشون 
نفس  في  ويتعلمون 

الوقت.

أنشطة متنوعة يقوم بها طالب مؤسسة الحركة الطالبية للتعليم والثقافة في الداخ
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هل يتذكر القارئ العزيز الفيلم الهندي الشهير”ثري 
قام أصدقاء  الثالثة(، عندما  )األغبياء  أو  إيديتس” 
في  ليجدوه  وصلوا  حتى  بتتبعه  وانجدو  فونسوك 
مؤسسة تعليمية غير تقليدية في منطقة ليه -الداخ؟  
كان وانجدو يؤمن بأهمية اكتساب المعرفة أكثر من 
تكن  ولم  العلمية،  الدرجات  على  الحصول  مجرد 
طرحتها  أحالم  أو  أفكار  بنات  من  فكرة  المؤسسة 
سينما بوليوود، ولكنها كيان تعليمي قائم بالفعل منذ 

ثالثة عقود في الداخ.
للتعليم  الطالبية  الحركة  مؤسسة  تأسست 
والثقافة في الداخ في عام 1988 على يد مجموعة 

تسعى  وهي  الداخ،  أبناء  من  الجامعة  طالب  من 
المدارس  في  المتبع  التعليم  نظام  إلصالح  جاهدة 
الصيت  ذائعة  المؤسسة  أصبحت  و  الحكومية. 
متابعة  ف��ي  رغبة  ال��ط��الب  إليه  يذهب  كمكان 
والمعارف  واالجتماعية  والبيئية  العلمية  دراستهم 
األغاني  المؤسسة  في  الطالب  يتعلم  التقليدية. 
باإلضافة  والتاريخ  الكالسيكي في الداخ  والرقص 
داخل  الحديثة  األكاديمية  والعلوم  المعارف  إلى 
حرم جامعي يعمل بالطاقة الشمسية، ويقوم الطالب 
العقود  مدى  على  عليه.  والحفاظ  المكان  بصيانة 
في  للمؤسسة  الجامعي  الحرم  بدأ  الماضية،  القليلة 
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استثنائية
مؤسسة تعليمية 

بعيدا عن ظهور مؤسسة الحركة الطالبية للتعليم والثقافة في الداخ في فيلم 
بوليوود الشهير”ثري إيديتس” أو )األغبياء الثالثة(، فإن المؤسسة تحمل 

لواء التعليم في المجاالت العملية بهدف بناء مستقبل مستدام لطالبها
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التي  الخيزران-  استخدامات  أن  نجد  الخيزران، 
واألل��واح  الحديث،  البالط  صناعة  بين  ما  تتنوع 
حققت  قد  واألث��اث-  الخشبية  السبورات  الخشبية، 
الخيزران  وأن  والسيما  كبيرا  وبيئياً  تجاريا  نجاحا 

ه��و ال��ب��دي��ل األرخ����ص واألف��ض��ل 
لألخشاب.

وب��م��س��اع��دة ب��رن��ام��ج ت��ري��ب��ورا 
القطاع  للخيزران، شهد معدل عائدات 

في الوالية زيادة كبيرة من 27.90 
 مليار روبية في عام 2006-2007 
عام  في  روبية  مليار   115.56 إلى 
2013-2012. وتوجت الزيادة الهائلة 
في  ال��خ��ي��زران  صناعة  نصيب  ف��ي 

الخيزران  صناعة  مجمع  بإنشاء  الهندي  االقتصاد 
في ضواحي مدينة أجارتاال عاصمة والية تريبورا.
بدأ  الخيزران،  استخدامات  تنوع  إلى  وبالنظر 

الناس في  منطقة شمال شرقي الهند في استخدامه في 
الرقص  عروض  في  المستخدمة  الموسيقية  اآلالت 
التقليدي. وفي ناجاالند، يقوم الناس باستخدام أنواع 
الخيزران الرقيقة في صناعة آالت النفخ و الفلوت 

و جسم الكمان عالوة على 
الموسيقية  اآلالت  صناعة 
تستخدمها  التي  الشعبية  
ناجاالند.  في  أوس  قبيلة 
ومن ناحية أخرى، يستخدم 
رقصة  ف��ي  ال��خ��ي��زران 
التي  ميزورام  في  الشيراو 
أشخاص  أرب��ع��ة  يؤديها 
ب��اس��ت��خ��دام زوج��ي��ن من 
عصي الخيزران، وتعد هذه الرقصة إحدى 
أكثر الرقصات شهرة في شمال شرق الهند 

خالل المناسبات االحتفالية.

في  ال��ن��اس  تعلم 
الهند  شرق  شمال 
استخدام  كيفية 
في  ال��خ��ي��زران 
اآلآلت  صناعة 

الموسيقية 

أفراد من قبيلة ميزو يؤدون رقص البامبو التقليدي المعروف باسم تشيراو خالل مهرجان تشابشار كوت
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نبات  م��ن  الغنية  ال��م��وارد  أدت  لقد 
البالد،  في شمال شرق  الموجودة  السيلفان 
ميزو،  ت��الل  ف��ي  الغابات  ف��ي  وتحديدا 
إلى  والخيمبور،  ميكيرونوجونج  ومناطق 
مثل  الخيزران  من  متنوعة  أن��واع  وجود 
ومولي  جراسيليس(  )دينوكلوا  بانه  دالو 
التي  ستريكتوس(  )ديندروكاالموس  بانه 
على  وكريمانج  كولسي  مناطق  في  توجد 

مولي  نوع  يُستخدم  التوالي. 
البناء  أغ���راض  ف��ي  ب��ان��ه 
الهياكل  عمل  في  وخاصة 
صالبة  بسبب  للمنازل  العام 
جذوره ، ويستعمل كذلك في 
والسقاالت،  األس��وار  عمل 
بينما يستخدم نوع الخيزران 

المعروف باسم دالو بانه فيستخدم في صنع 
تتمتع  لما  نظرا  اليدوية  والحرف  الحصير 
أنه  على  وع��الوة  مرونة  من  السيقان  به 
المطبخ  من  يتجزأ  ال  جزءا  يشكل  كنبات 
في منطقة شمال شرق الهند. ومن ثم، فإن 
على  فقط  يقتصر  ال  الخيزران  استخدام 

أغراض البناء والزراعة.

مورد  أكبر  الهندية  آسام  والية  تضم 
الزدهار  يكفى  الخيزران  لصناعة  طبيعي 
هذه الصناعة لتصل لنفس مستوى الصناعة 
ينمو  وفنلندا.  والنرويج  كندا  مثل  دول  في 
ف��ي والي���ة آس���ام وح��ده��ا 50 ن��وع��ا من 
منها  كبيرة  كمية  تجهيز  ويتم  الخيزران، 
المختلفة  اليدوية  الحرف  منتجات  لصناعة 
يتم صناعة  التي  )المناخل(  الشاالنيس  مثل 
ثقوبها بشكل واسع باستخدام 
بصورة  الخيزران  أع��واد 
م��ت��ق��اب��ل��ة وت��س��ت��خ��دم ه��ذه 
و  األرز  نخل  في  المناخل 

أوراق الشاي.
هي  تريبورا  والية  تعد 
األخرى من الواليات الهامة 
تغطي غابات  الخيزران، حيث  في زراعة 
مربعا  كيلومترا   2739 حوالي  الخيزران 
عن  الصادرة  للبيانات  ووفقا  الوالية.  في 
الوالية، فإن هناك ما يقرب من 276 ألف 
في مهن مرتبطة  تعمل  تريبورا  في  أسرة  
الطموحات  عن  النظر  وبغض  بالخيزران. 
باستخدام  الفنية  باإلبداعات  المتعلقة  الفنية 

آسام  والي��ة  تضم 
الهندية أكبر مورد 
لصناعة  طبيعي 

الخيزران

فخ صيد اسماك 
تقليدي مصنوع من 
الخيزران 

خصائص الخيزران
  يساعد على منع تآكل التربة بسبب 

نظامه الجذري واسع النطاق 
وأوراقه كبيرة الحجم.

  يعمل على الحفاظ على ضفاف 
األنهار ويعمل كمصد جيد للرياح.

  يساعد على تقليل تلوث المياه 
ألنه يستهلك كميات عالية من 

النيتروجين
  يمتص ثاني أكسيد الكربون و يولد 

كمية من األكسجين أكثر بنسبة 
35 في المئة من األوكسجين الذي 

يولده عدد مساو من األشجار
  يمكن أن ينمو الخيزران في 

المناطق القاحلة التي تفشل فيها 
زراعة المحاصيل األخرى 

بسبب الجفاف

استخدامات الخيزران
 األثاث والبناء

 البيرة والنبيذ واألدوية
 لوحات الخيزران أو التلميع
 األواني واآلالت الموسيقية

� الحرف اليدوية، والسجاد، ولعب 
األطفال واإلكسسوارات

 صنع الفحم
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لسكان  اليومية  الحياة  في  وطبيعي  كبير  بشكل 
شمال شرق الهند.

بتطبيقات  المعنية  الوطنية  البعثة  واكتشفت 
قامت  استقصائية  دراسة  خالل  من  الخيزران 
في   12.8 حوالي  يشكل  الخيزران  أن  بإجرائها 
ثلثا  ويوجد  الهند  في  الغابات  غطاء  من  المائة 
المخزون من الخيزران في الشمال الشرقي من 
البالد. وبالنظر إلى النمو الكبير لنبات الخيزران 
في هذه المنطقة، نجد أن هناك العديد من األشياء 
التقليدية  الُحصر  مثل  الخيزران  من  مصنوعة 

والسالل،  والقبعات،  األرضيات،  ولوحات 
المواد  من  وغيرها  السمكية  والفخاخ 

بعد  الحقا  ظهرت  التي  األخ��رى 
بإمكانات  الحكومة  اعترفت  أن 
الخيزران وأدخلت منتجاته إلى 

العالمية. السوق 

أعلى: حساء أخضر مع براعم 
الخيزران. يسار: قبعات من القش 

صنبور ماء متدلي من أنبوب من الخيزران
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الخيزران 
قصص عن 

يعد الخيران- باستخداماته المتعددة بداية من صناعة الحرف اليدوية والبناء 
وصوال إلى بعض طرق االستشفاء الطبية- أحد المواد الطبيعية المتوفرة في 

الهند، ويتمتع بسوق رائج في المنطقة الشمالية الشرقية 

بقلم: موهونا بانيرجي

الهند  وزراء  رئيس  اتخذ    ،2004 عام  في 
مبادرة  فاجبايي  بيهاري  أتال  السيد/  آنذاك 
لتعزيز استخدامات الخيزران في الهند وذلك 
للخيزران  السابع  العالمي  المؤتمر  خالل 
بإمكانية  رؤيته  من  وانطالقا  نيودلهي.  في 

كوسيلة  المتواضع  الخيزران  نبات  استخدام 
النبات  هذا  يقدم  أن  فاجباي  استطاع  للتغيير، 
كنوع من األخشاب أحدث ثورة ساهمت في 

تغير حياة الكثيرين.
 من الجدير بالذكر أن الخيزران متغلغل 
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خط سكة حديد وادي كانجرا 
سبتمبر  من  الفترة  المكان:  لزيارة  وقت  أفضل 

إلى يونيه

في  كانجرا  وادي  حديد  سكة  خط  يقع 
هيماشال براديش بين مجموعة من التالل 
والوديان. تم التخطيط لهذا الخط في مايو 
ويبدأ   .1929 في  الخدمة  ودخل   1926
بمنطقة  كانجرا   وادي  حديد  سكة  خط 
الهيمااليا من باثانكوت في البنجاب وينتهي 
هيماشال  والي��ة  في  جوجيندرناجار  في 
خط-  هذا  على  القطار  ويقطع  براديش. 
الذي يمر عبر 993 جسرا ونفقين- مسافة 

164 كم في تسع ساعات و 20 دقيقة.
وتبدأ المشاهد الطبيعية الجميلة بعد أن 
يعبر القطار منطقة نوربور حيث تحاط به 
التالل الصخرية من الجانبين وتبدو سلسلة 
تالل داوالدهار تهيمن على المشهد. وبعد 

ذلك، يمر القطار من خالل نفق دوالتبور 
أطالل  بين  من  الماضي  في  ك��ان  ال��ذي 
يواصل  أن  وبعد  القديم.  كانجرا  حصن 
القطار رحلته متقدما في هذه المنطقة يبدأ 
الركاب في استنشاق نسمات الهواء العليل 
الذي يأتي من المناطق الزراعية والريفية 
بمتعة  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  االستمتاع  م��ع 
الجليد  يكسوها  التي  التالل  قمم  مشاهدة 
منطقة  القطار  يدخل  وعندما  األبيض. 
الصنوبر  رائحة  األجواء  تمأل  باالمبور، 
ويمتع المسافر عيناه بمشاهد حدائق الشاي 
الرائعة. ويتحرك القطار بسرعة الحلزون 
حيث يصل إلى أعلى نقطة في الخط وهي 
محطة أهجو التي تقع على ارتفاع 1290م. 
ذات  الجبلية  كانجرا  مدينة  وتحاط 
ارتفاع  على  تقع  التي  الخالبة،  المناطق 
الشاهقة.  733 م، بسلسلة تالل داوالدهار 
وتقع المدينة عند التقاء نهري بينر وماجي. 
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خط سكة حديد كالكا-شيمال
أفضل وقت لزيارة المكان: الفترة من مارس إلى يونيو

من  الفجر  مطلع  عند  الخط  هذا  على  القطار  ينطلق 
محطة كالكا )على ارتفاع 656 م فوق مستوى سطح 
سطح  مستوى  فوق  م   2.276( شيمال  إلى  البحر( 
القطار  يتحرك  و  بالحلم.  أشبه  مشهد  في  البحر( 
الجسور حينا أخر  صعودا عبر األنفاق حينا و فوق 
وسط أشجار الصنوبر العالية و أشجار أرز دوداري 
السكة  يربط خط  الناظرين.  تفتن  طبيعية  مشاهد  في 
الحديد السكان الذين يعيشون في مناطق السهول بمدينة 
شيمال التي كانت العاصمة الصيفية للهند البريطانية. 
وافتتح هذا الخط الملك البريطاني لويس كورزون في 
عام 1903. ويمر القطار في رحلته عبر 103 نفق، 
خط  كان  الواقع،  في  منحنيا.  و919  جسرا،  و969 
 -1891 عام  في  المقترح   - كالكا-شيمال  حديد  سكة 
المسارات  ذات  الخطوط  من  ليكون  تصميمه  تم  قد 
بخط سكة حديد  الخاص  المسار  الضيقة على غرار 
في  براديش  هيماشال  أعلنت حكومة  وقد  دارجيلنج. 
عام 2007 هذا الخط من بين خطوط السكك الحديدية 
الخط  هذا  اختيار  اليونسكو  منظمة  وأعلنت  التراثية. 

من بين مواقع التراث العالمي 2008. 

خط سكة حديد تالل ماثيران 
أفضل وقت لزيارة المكان: الفترة من مارس إلى يونيو

الخطوط  من  ماثيران  تالل  حديد  سكة  خط  يعد 
والي��ة  ف��ي  وي��وج��د  الضيقة  ال��م��س��ارات  ذات 
ماهاراشترا، ويغطي مسافة 21 كم من أراضي 
الغابات من نيرال إلى ماثيران في منطقة جاتس 
الغربية. قام ببناء هذا الخط عبد الحسين أدامجي 
أدامجي  السير  وال��ده  من  وبتمويل  بيربهوي، 
االستشاري  المهندس  عليه  وأشرف  بيربهوي، 
بارسي.  حديد  سكك  هيئة  من  كالثروب  ايفرارد 
إلى   1901 من  الفترة  خالل  الخط  هذا  مد  وتم 
وتعد  روبية.  الخ   16 المشروع  وتكلف   1907
“الغابة  اسمها  يعني  التي  ماثيران،  منطقة 
الطبيعة  ذات  البيئية  المناطق  من   ، المرتفعة” 
هذا  متن  على  المسافرون  ويستمتع  الخاصة، 
القطار  ويعبر  الخالبة.  الطبيعية  بالمشاهد  الخط 
على هذا الخط  من خالل 281 منحنيات متعرجة 

بداية من نيرال إلى قمة تل ماثيران. 
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خط سكة حديد نيلجيري الجبلي
م��ارس  م��ن  الفترة  المكان:  ل��زي��ارة  وق��ت  أفضل 

إلى يونيو

جبال  ف��ي  دارجيلنج  حديد  سكة  خ��ط  غ��رار  وعلى 
الجبلي على  نيلجيري  بناء خط سكة حديد  تم  الهيمااليا، 
تشغيل   البداية  في  وتم   .1908 عام  في  البريطانيين  يد 
هذا الخط من جانب هيئة سكة حديد مادراس )التي تقع 
اآلن في النطاق اإلداري لمقاطعة ساليم الٌمشكلة حديثا(. 
ويرتفع الخط بمقدار ثالثة أقدام و مقياس الخط 3و 3/8 
بوصة ويمتد من ميتوبااليام إلى أوتي. ونظرا للتضاريس 
شديدة االنحدار والتالل الوعرة في تالل نيلجيري، واجه 
خالل  حقيقيا  تحديا  المنطقة  هذه  في  الحديد  السكك  خط 

التضاريس  مع  وللتعامل  المختلفة.  الخط  مسارات  بناء 
في  نظام  وضع  تم  المنطقة،  هذه  في  االنحدار  شديدة 
القطار حيث يتم وضع المحرك عند مرحلة الصعود في 
الجزء الخلفي لدفع القطار من الخلف ألعلى، وعند رحلة 
العودة يتحكم في معدل النزول إلى أسفل من خالل وضع 
االنحراف.  أو  االصطدام  لتجنب  المقدمة  في  المحرك 
ويعد هذا هو السبب في اعتبار خط سكة حديد دارجيلنج 
هذا  اختيار  اليونسكو  منظمة  وأعلنت  هندسيا.  إعجازا 

الخط من بين مواقع التراث العالمي في يوليو 2005.
خمس  غضون  في  كم   46 مسافة  القطار  ويقطع 
ولينجتون،  وكونور،  كاالر،  محطات:  ويعبر  ساعات، 
وأرافانكادو، وكيتي، ولوفديل وأوتي )أودهاجاماندالم(. 
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سكة حديد دارجيلنج الهيمااليا
أفضل وقت لزيارة المكان: الفترة من أكتوبر إلى مارس

والية  في  الهيمااليا  دارجيلنج  حديد  سكة  خط  يوجد 
البنغال الغربية وهي الرحلة عبر هذا الخط تعود بالمرء 
متن  على  القطار  قطار  رحلة  تعد  الجميل.  الزمن  إلى 
و  جالبايجوري  نيو  عبر  الضيق  الحديد  السكة  خط 
دارجيلنج من الرحالت المثيرة لعشاق السفر لالستمتاع 
الرحلة  وتمتد  دارجيلنج.  في  الخالبة  الطبيعة  بمناظر 
درجات  على  كم   78 لمسافة  بطيئة  بسرعة  تسير  التي 
من  برحلته  القطار  يقوم  حيث  االرتفاع،  من  متفاوتة 
نيو جالبايجوري )374 قدم فوق مستوى سطح البحر( 

إلى دارجيلنج )7.218 قدم فوق مستوى سطح البحر(، 
حيث يمر في طريقه على أكثر من 13 محطة. 

دارجيلنج  حديد  سكة  خط  ببناء  بريطانيا  قامت  لقد 
 ،1881 و   1879 عامي  بين  ما  الفترة  في  الهيمااليا 
الحديد  السكك  لخط  نموذجيا  شكال  يعتبر  ي��زال  وال 
الهندسية  الفكرة  بين  يجمع  حيث  الجبلية،  المناطق  في 
التضاريس  جغرافيا  بعلوم  التام  واإللمام  المبتكرة 
اليونسكو  منظمة  أعلنت   ،1999 عام  وفي  الجبلية. 
نظرا  العالمي  التراث  مواقع  بين  من  الخط  هذا  اختيار 
لقيمته الكبيرة على المستوى العالم عالوة على ما يتسم 

به من أصالة وإدارة ممتازة.
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تمر  التي  الحديدية  السكك  خطوط  تساهم 
بين  ربط  إيجاد  في  الهند  في  التالل  عبر 
مناظر  تحتضن  التي  الجبلية  المناطق 
السكك  خطوط  إنشاء  تم  خالبة.  طبيعية 
فترة  خالل  المناطق  هذه  عبر  الحديدية 
لرغبة  نظرا  البريطاني  االستعمار  حكم 
السيطرة بصورة كاملة على  المستعمر في 
هذه  تزال  وال  الهند.  في  الجبلية  السالسل 
الخطوط تعمل بشكل جيد حيث يتم صيانته 
السكك  هيئة  ي��د  على  منتظمة  ب��ص��ورة 
الحديدية الهندية. وتعد هذه الخطوط بمثابة 
وسيلة نقل مبتكرة تساهم في نقل األشخاص 

مشاهدة  خ��الل  من  لهم  المتعة  وتحقيق 
ارتفاعات  على  من  رائعة  طبيعية  مناظر 
الحديدية  السكك  خطوط  وتربط  كبيرة. 
التالل  مناطق  في  الموجودة  المنتجعات 
سفوح  عند  الواقعة  بالمناطق  الجبال  و 
التالل، ومن ثم فإن عربات القطار تمضي 
التضاريس  من  مجموعة  عبر  طريقها  في 
الوعرة ومشاهد الطبيعة الخالبة. وحيث أن 
ذاته  حد  في  هو  التالل  عبر  برحلة  القيام 
القارئ  نأخذ  للنفس،  حقيقة  استشفاء  رحلة 
العزيز في رحلة سريعة مذهلة عبر خمسة 

خطوط سكك حديدية في المناطق الجبلية.

7 7
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رحلة عبر التالل
إذا كنت ترغب في االستمتاع بالمشاهد 

الطبيعية الخالبة في الهند من على 
ارتفاعات شاهقة، فما عليك سوى القيام 

برحلة على متن السكك الحديدية التي تمر 
عبر التالل والجبال في طرق تستنشق فيها 

نسمات الهواء البارد
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وأسعدت العروض التي قدمتها الفرق والموسيقيين جمهور 
الحاضرين و ألهبت األلحان مشاعر الحماس الوطني في داخلهم. 
وفي حين كانت الموسيقى المقدمة في الحفل تجمع ما بين األلحان 

الهندية والغربية، فإن الهيمنة الواضحة لأللحان و الموسيقى 
الهندية األصيلة في كافة المقطوعات أضافت نكهة خاصة للحفل.

بعض الجنود يسيرون خالل حفل 
الموسيقى العسكرية  

ونهاية، يمكن القول إن احتفالية 
الموسيقى العسكرية هي حدث يجسد 

الفخر الوطني، ويخلق نوع من الحنين 
للزمن الجميل في الماضي.
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وفي هذا العام، شارك في االحتفالية 16 فرقة موسيقية عسكرية و 16 من عازفي آالت النفخ و 
فرق قرع على الطبول من مراكز الكتائب العسكرية المختلفة. باإلضافة إلى ذلك شاركت في 
االحتفالية فرقتان موسيقيتان إحداهما من البحرية الهندية واألخرى من القوات الجوية الهندية.
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وصل الرئيس براناب موخرجي إلى مكان االحتفالية في عربة مفتوحة مطلية 
بالذهب تجرها الخيول. يعود تاريخ الموسيقى العسكرية إلى الوقت الذي كان يُعلن 

فيه توقف القوات عن القتال، و غمد األسلحة، واالنسحاب من ساحة المعركة 
والعودة إلى المخيمات عند غروب الشمس عند سماع صوت الموسيقى العسكرية.
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بالموسيقى  ال��خ��اص  الحفل  ه��ذا  يعد 
الموسيقية  المناسبات  م��ن  العسكرية 
ألوانا  تعرض  التي  الرائعة  و  الكبرى 
تقليد  ويرجع  الموسيقى.  من  مختلفة 
الموسيقى العسكرية في األساس إلى العديد 
من القرون، حيث أن الموسيقى العسكرية 
للنداء على  كانت تستخدم كتقليد عسكرية 
الجنوب للتجمع إلنهاء القتال عند غروب 
العسكرية  الموسيقى  حفل  يٌقام  الشمس. 
أي  يناير   29 يوم  في  الهند  في  عام  كل 
الهند  احتفال  على  أيام  ثالثة  مرور  بعد 
األخيرة  السنوات  وفي  الجمهورية.  بعيد 

تطورا  العسكرية  الموسيقى  حفل  شهد 
كبيرا و أصبح من الفاعليات التي يترقبها 
الموسيقى  فرق  فيها  يشارك  و  الكثيرون 
الهندية:  العسكرية  ال��ق��وات  أف��رع  من 
الجيش والبحرية والقوات الجوية وشرطة 
على  المسلحة  الشرطة  قوات  و  الواليات 
مناسبة  االحتفال  ويعد  الدولة.  مستوى 
رائعة لالستمتاع بمشاهدة فرق الموسيقى 
أمام  عروضها  ت��ؤدي  وه��ي  العسكرية 
نقدم  يلي،  وفيما  المتأللئة.  ريسينا  تالل 
للقارئ العزيز نظرة سريعة على مراسم 

هذا االحتفال هذا العام ...
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 العسكرية
حفل الموسيقى

نظرة سريعة على حفل الموسيقي العسكرية السنوي الذي يقام خالل 
االحتفاالت بعيد جمهورية الهند
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ماذا الذي يمكن أن يقوم به المرء هناك؟
من  كبيرة  مجموعة  الجزر  توفر 
الغوص  مثل  المائية  ال��ري��اض��ات 
وركوب األمواج والغطس والتجديف 
والتزلج على الماء وصيد األسماك و 
ينسى  اليخوت. ويجب أن ال  ركوب 
الليلية  بالرحالت  االستمتاع  المرء 
وكذلك  البحر،  في  السفن  على ظهر 
لمشاهدة  الزجاجية  القوارب  ركوب 
كذلك  يمكن  و  المرجانية.  الشعب 
زيارة جميع أنحاء الجزر لالستمتاع 
المنارات  مثل  الرائعة  باألماكن 
باإلضافة إلى أشكال الحياة البحرية، 
المحلية.  الصناعات  وإب��داع��ات 

وتتضمن أشكال الفن الشعبي الشهيرة كل من كولكالي 

االستمتاع  للمرء  يمكن  والتي  وأوبانا،  وباريتشاكالي 
ال���زواج  ح��ف��الت  ف��ي  بمشاهدتها 
وتتضمن أغنية تؤديها سيدة بوصفها 
أكثرهن طربا وإجادة وترددها بعدها 

مجموعة أخرى من النساء.
التي  مينيكوي،  جزيرة  تتسم  و 
النساء”  “جزيرة  اسم  عليها  يُطلق 
في  النساء  هيمنة  بسبب  )وذل���ك 
تراثها  بثراء  بها(  المحلي  المجتمع 
رقصة  وتعد  المسرحية.  الفنون  من 
من  الخصوص،  وجه  على  الحمم، 

أكثر الرقصات المحلية جاذبية. 
ويوجد في جزيرة كدمات معهدا 
ممارسة  على  للتدريب  متكامال 

الرياضات المائية باإلضافة إلى مدرسة للغوص.

يعلم  أن  ي��ج��ب   
بعض  أن  ال���زائ���ر 
عبر  متصلة  الجزر 
الجوية  ال��رح��الت 
ب��ال��ط��ائ��رات  أو 
وبالتالي  المروحية، 
إليها  الوصول  يمكن 
الرياح  أث��ن��اء  حتى 

الموسمية.

  إذا كنت بحاجة إلى أي أدوية معينة، يجب 
عليك أن تحمل ما تحتاج إليه حالتك ألن 

األدوية المتاحة على الجزر هي فقط التي 
تعالج الحاالت المرضية الشائعة.

  ال تلتقط الشعاب المرجانية باعتبارها هدايا 
تذكارية، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون.

  يحظر شرب  الكحول في كافة أنحاء جزر 
الكشادويب، باستثناء جزيرة بانجارام.

  حمل أو تعاطي المخدرات هي جريمة 
يعاقب عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة 

للسباحة دون مالبس أو االستلقاء على 
الشاطئ بدون مالبس بغرض عمل حمام 

الشمس.

  التجول خارج نطاق الجزيرة التي تقيم بها 
دون الحصول على إذن من السلطات هي 

مغامرة محفوفة بالمخاطر.

  ال تلتقط جوز الهند من على األشجار، حيث 
أن هذه األشجار هي ملكية خاصة والتقاط 

جوز الهند منها خلسة يعتبر سرقة.

نصائح هامة
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زورق صغير يبحر 
وسط المياه الزرقاء في 

الكشادويب
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ما هو الوقت األنسب لزيارة المكان؟
تتراوح  حيث  استوائياً،  مناخاً  الكشادويب  يسود 
درجات حرارة الصيف بين 33-22 درجة مئوية، 
في حين تتراوح درجات الحرارة في فصل الشتاء 
لطيفا  الجو  ويكون  مئوية.  درجة   20-32 بين  ما 
منتصف  إلى  أكتوبر  منتصف  من  الفترة  خالل 
مايو، وتهطل أمطار خفيفة فتزيد من روعة الجو. 
وعلى العكس من ذلك، تعد الفترة من منتصف مايو 
إلى سبتمبر ليست بالوقت المناسب لزيارة المكان، 
حيث تهطل أمطار غزيرة ال تتوقف. ويمكن للمرء 
العام  مدار  المكان على  في  لإلقامة  أماكن  يجد  أن 
للزائرين  أبوابها  فتح  في  المنتجات  تستمر  حيث 

نظرا لروعة الطقس.

كيف نصل إلى هناك؟
بوابة  هي  سابقا(  )كوشين  كوتشي  مدينة  تعد 

المرء  أك��ان  س��واء  الكشادويب.  إل��ى  ال��وص��ول 
مستقال سفينة أو قادما على متن رحلة جوية، يجب 
إلى  يصل  كي  كوتشي  مدينة  عبر  يمر  أن  عليه 
قصيرة  جوية  رحلة  استقالل  ويمكن  الكشادويب. 
ليصل المرء إلى هذه الجزر التي تعد بمثابة قطعة 
على  الذهاب  يفضل  المرء  كان  وإذا  الجنة.  من 
فإن  الكشادويب،  إلى  للوصول  السفن  إحدى  متن 
الرحلة تستغرق ما بين 14 إلى 18 ساعة. ويمكن 
للمرء االختيار من بين مجموعة متنوعة من سفن 
مقاعد  من  بداية  لإلقامة  مختلفة  فئات  مع  الركاب 
الدرجة األولى المكيفة/ والدرجة الثانية ، مع توافر 

الخدمات الطبية على متن بعض السفن.
وبالنسبة للسفر أثناء الرياح الموسمية، يجب أن 
يعلم الزائر أن بعض الجزر متصلة عبر الرحالت 
يمكن  وبالتالي  المروحية،  بالطائرات  أو  الجوية 

الوصول إليها حتى أثناء الرياح الموسمية.
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يتألف إقليم الكشادويب، الذي يعاد بمثابة قطعة من 
الجنة في بحر العرب، من مجموعة من 36 جزيرة 
جميلة، على الرغم من أن اسم اإلقليم يعني- باللغة 
ألف  -”المائة  السنسكريتية  اللغة  و  الماالياالمية 
الرائع  الطبيعي  بالجمال  اإلقليم  يتسم  جزيرة”. 

والشواطئ الرملية المذهلة، والحياة 
تعتبر  المتنوعة.  والحيوانية  النباتية 
الوجهة  ه��ي   الك��ش��ادوي��ب  ج��زر 
الهدوء  ع��ن  يبحث  لمن  المثالية 

واالسترخاء.

حقائق أساسية
يعد إقليم الكشادويب أصغر إقليم في 
الوحيدة  والمنطقة  الهندي  االتحاد 
على مستوى الهند التي تضم سلسلة 
من الشعب المرجانية! وقد تم تسمية 

بصورة  الهندي  االتحاد  أقاليم  من  كإقليم  المنطقة 
رسمية في عام 1956 وتم إطالق اسم الكشادويب 
أن  من  الرغم  وعلى  عام 1973.  في  اإلقليم  على 
ال  المأهولة،  هي  الجزر  هذه  من  فقط  جزر  عشر 
فيه،  يرغب  الذي  الوقت  في  زيارتها  للمرء  يمكن 

حيث أن هذه الجزر هي منطقة ذات طبيعة خاصة 
و يتطلب زيارتها الحصول على تصريح رسمي.

التاريخ
هذا  في  خاللها  اإلق��ام��ة  تم  فترة  أول  إن  يقال 
فترة حكم شيرمان  اإلقليم كانت في 

بيرومال، أخر ملوك والية كيراال.
القصص  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
هذه  في  المرجانية  التشكيالت  حول 
بصدقها،  يعتد  ال  كلها  ولكن  الجزر 
وإن أكثرها قبوال وقربا للحقيقة هى 
لسان  على  جاءت  التي  القصة  تلك 
 .1842 عام  في  داروي��ن  تشارلز 
تشكيل  هناك  إن  تشارلز  قال  فقد 
هذه  قاعدة  يشكل  الذي  هي  بركاني 
المرجانية،  الشعاب  تحت  الجزر 
القاعدة  تلك  المرجانية على  الشعب  استقرت  حيث 
والتي،  المهدبة،  الشعاب  ببناء  وقامت  البركانية 
إلى  وأخيرا  مرجانية  شعاب  إلى  تحولت  بدورها 
للقاعدة  الجيولوجي  الغمر  بسبب  مرجانية  جزر 

البركانية.

 سواء أكان المرء 
أو  سفينة  مستقال 
متن  على  ق��ادم��ا 
رح���ل���ة ج��وي��ة، 
ي��ج��ب ع��ل��ي��ه أن 
مدينة  عبر  يمر 
كوتشي كي يصل 

إلى الكشادويب

 تجعل جزيرة بانجرام- 
التي تقع كدمعة العين 

المنحدرة على الوجنة- 
البحر يكتسي بألوان 

مذهلة حول جزر 
الكشادويب
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 الصفاء
االستمتاع بالهدوء و

يعد إقليم الكشادويب، أصغر إقليم في االتحاد الهندي، الوجهة المثالية لقضاء 
العطالت واالاسترخاء وسط الشواطئ الجميلة والمناظر الطبيعية الخالبة

بقلم: جوراف ناجبال
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أحداثه في مدينة زيرو بوالية أروناشال براديش، 
جدها  أن  تعلم  الذي  أباتاني  تُدعى  يتيمة  فتاة  حول 
يحتضر. ويقوم الجد العجوز بتجهيز مدفنه ويملئه 
حقيقية  يجسد قصة  الفيلم  يحبها.  التي  األشياء  بكل 

لشيخ القرية ويٌدعى داني راندا وحفيدته سونكو.
ونضيف إلى هذه الكوكبة من المخرجين الهنود 
جوريندر  لندن  في  المقيمة  المخرجة  الالمعين 
صاحبة فيلم “منزل نائب الملك” الذي شهد صعود 
ممثلة بوليوود هوما قريشي واكتسابها شهرة على 
مستوى السينما العالمية. ويشهد الفيلم الدور األخير 
بريطاني  فيلم  في  بوري   أوم  الممثل  به  قام  الذي 
األخيرة  األشهر  تجسد  تاريخية  دراما  عن  عبارة 

من الحكم البريطاني في الهند.
من  والعديد  العديد  هناك  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مستقبل  انتظار  في  المستقلة  الهندية  السينما  أفالم 
في  جاهزا  سينج  أنوب  المخرج  وأصبح  واع��د. 

سكوربيونز”  آوف  سونج  “ذا  بفيلم  الحالي  الوقت 
والممثلة  بطولة عرفان خان  العقارب”  “أغنية  أو 

الفرنسية اإليرانية جولشيفته فرحاني.
أهلواليا  أشيم  المخرج  قدم  أخرى،  ناحية  ومن 
إح��دى   رئ��ي��س  ع��ن  ي���دور  ال���ذي  “دادي”  فيلم 

العصابات في مومباي يُدعى أرون جاولي. 
شانكر  الفوتوغرافي   المصور  قيام  ويعد 
أفالمه  أول��ى  بإخراج  جورجاون  رام��ان 
الذي  واالستحسان  “جورجاون”  بعنوان 
حظى به لهو شاهد على التوسع الكبير في 
مدينة األلفية على مشارف العاصمة الهندية 
الهندية  األف��الم  أن  للجميع  ويؤكد  دلهي، 

دوما جاهزة للمشاركة في المهرجانات.
الواعدة  الفرص  من  العديد  هناك  إن 
المستقلة  الهندية  السينما  تنتظر  التي  الهائلة 

البازغة.

لقطة من فيلم أبوثكالين تريكاليكا )كالي صاحب المهام الصعبة(
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يستحق  ماسوركار  للمخرج  عام 2014(  إنتاج 
السفر والمشاركة في المهرجانات الدولية.”

الفلي”  “م��ي��س  مثل  أف���الم  أع��ق��اب  ف��ي 
شوت  “مونسون  و  أهلواليا،  أشيم  للمخرج 
“م��اس��ان”  و  ك��وم��ار  أميت  للمخرج  أوت” 
جميعها  شاركت  التي  جايوان،  نيراج  للمخرج 
في  فيلم  أحسن  الختيار  الرسمية  المسابقة  في 
السينمائي  كان  مهرجان  من  األخيرة  الدورات 
من  جديد  جيل  أعمال  أن  واضحا  بدا  الدولي، 
أسمائهم  لحفر  بدأب  يسعون  الهنود  المخرجين 
كبير  اهتمام  تلقى  بدأت  المخرجين  صفوة  بين 
السينمائي  المهرجان  هذا  منظمي  جانب  من 
بين هؤالء  الدولي. ومن 
ال��م��خ��رج��ي��ن ال��ه��ن��ود 
)فيلمه  ري���دي  رام   :
على  حصل  ثيثي  األول 
الذهبي  الفهد  جائزتي 
لوكارنو  مهرجان  في 
 )2015 لعام  السينمائي 
سينجوبتا  فيكرام  وأديتيا 
)الذي فاز بجائزة أفضل 
مخرج في أول عمل سينمائي خالل أيام فينيسيا 

في عام 2014 عن فيلمه “البر أوف الف”(.
للمخرج  تريكاليكا  أبوثكالين  فيلم  أم��ا 
من  فيلم  أول  فهو  أفيكونثاك  أشيش  التجريبي 
لمنتدى  اختياره  يتم  الهند  من  طويل  روائ��ي 
في  األفالم  من  القسم  هذا  تدشين  أن  منذ  برلين 
األساس  في  هو  أفيكونثاك  2006.وأشيش  عام 
لالتصاالت  هارينجتون  كلية  في  مشارك  أستاذ 
مشهور  وهو  آيالند،  رود  بجامعة  واإلع��الم 
في  جديد  تجارب  لتقديم  تسعى  التي  بأفالمه 

العمل من حيث الشكل والمحتوى.
فقد  مومباي  من  كوشيك  آمر  المخرج  أما 
نافس  الذي  الوحيد  الهندي  الفيلم  صاحب  كان 
السينمائي  برلين  مهرجان  في  جائزة  على 
كوشيك  فيلم  ي��دور   .2007 ع��ام  في  الدولي 
تدور  الذي  “الجد”،  أو  “آبا”  بعنوان  القصير 

ج��ي��ل ج��دي��د من 
الهنود  المخرجين 
ي��س��ع��ون ب���دأب 
لحفر أسمائهم بين 
صفوة المخرجين

Movie Review
Nilotpal majumdar, former dean of Satyajit Ray Film and 

Television Institute on loktak lairembee, “Selection of 

a film from manipur for the world premiere will not only 

get the attention of the international audience but will 

also showcase the rich culture of the region.”

Bollywood actor Rajkummar Rao on Newton, 

“India is the biggest democracy in the world, and 

I am sure people are always curious to know how 

it functions. In that way, Newton is a very Indian 

film. When I read the script of the film and when I 

saw some real people acting in it, it took me back 

to the days of the golden age of Indian cinema.”

Ashish Avikunthak on Aapothkalin 

Trikalika, “my films have a direct 

relationship to what I am,

albeit with some dilution as it’s a 

representation after all.”

Aaba producer Guneet monga posted on Facebook, 

“congratulations Amar Kaushik on winning the 

Special prize for the Best Short Film for ‘Aaba’ 
in the Generation section at Berlin International 

Film Festival.”
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الفيلم الهندي القصير “آبا” للمخرج آمر كاوشيك 
من أبناء مومباي.

مهرجان  م��ن   2017 ع��ام  دورة  وخ��الل 
روتردام السينمائي الدولي،حصل 
الناطق  دورج���ا  سيكسي  فيلم 
سانال  للمخرج  الماالياالم  بلغة 
جائزة  على  ساسيدهاران  كومار 
هيفوس تيفر ليكون بذلك أول فيلم 
هذه  يحصد  اإلطالق  على  هندي 
التحكيم  لجنة  وأش��ادت  الجائزة. 
بالفيلم “للمعالجة الجريئة في خلق 
مزاج من التوتر المستمر، وتقديم 
متعددة  السلطة  عن  عميقة  رؤية 
الجنس  أس���اس  على  الطبقات 

والطبقة االجتماعية و النفوذ.”
في  األول  ال��ع��رض  وخ��الل 

حول  أحداثه  تدور  الذي  نيوتن،  حصل  برلين، 
تكليفه  ت��م  حكومي  موظف  راو  راج��ك��وم��ار 

منطقة  في  اقتراع  مركز  على  اإلشراف  لتولي 
إعجاب  على  الفيلم  وحاز  تشاتيسجاره،  غابة 
مجلة  ووصفت  األول.  العرض  من  الجمهور 
بأنه  نيوتن  فيلم  دايلي”  “سكرين 
الصحيفة  وأضافت  رائع”،  “فيلم 
الضحك  “إن  للفيلم:  وصفها  في 
االثنين  بين  وال��م��زج  والتوتر، 
يعطي فيلم نيوتن دفعة قوية تجعله 
الرفيعة.”  السينمائية  األعمال  من 
يقدمها  التي  الناجحة  المعالجة  إن 
ال  ككل  ال��م��وض��وع  ف��ي  الفيلم 
في  الصعوبات  على  فقط  تركز 
ولكن  العالم،  في  ديمقراطية  أكبر 
على  التشابه  أوج��ه  تستحضر 
المستوى الدولي بين هذه المواقف 
ف��ي صحة  ال��دائ��م  وال��ت��ش��ك��ي��ك 
أحد األسباب  االنتخابية. ولعل هذا هو  العمليات 
الكوميدي سوليماني كيدا )من  الفيلم  التي جعلت 

ك���ت���ب���ت م��ج��ل��ة 
عن  ديلي  سكرين 
“إن  نيوتن:  فيلم 
والتوتر،  الضحك 
بين  وال����م����زج 
االثنين يعطي فيلم 
قوية  دفعة  نيوتن 
تجعله من األعمال 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 

الرفيعة.”

لقطات من فيلم آبا )يمين( وفيلم نيوتن )يسار(
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الذي  الفيلم،  وفاز  باالنقراض.  المهددة  الصيد 
بوسان  مهرجان  في  م��رة  ألول  عرضه  تم 
السينمائي الدولي الحادي والعشرين في سبتمبر 
مهرجان  في  الذهبية  البوابة  بجائزة  الماضي، 
وفي  أكتوبر  في  السينمائي  مومباي  مامي 
عنه  الكشف  تم  قد  الفيلم  وكان   .2017 فبراير 
برلين  لمهرجان  الستين  و  السابعة  الدورة  في 
مانيبوري  فيلم  أول  ليصبح  الدولي  السينمائي 
يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان أوروبي 
أريبام  للمخرج  إيشانو  فيلم  عرض  منذ  كبير 
في  الرسمية  المنافسة  قسم  في  شارما  سيام 
مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 1991.
برلين  م��ه��رج��ان  “ك���ان  ك��وم��ار:  ي��ق��ول 

كنت  ال��ذي  المهرجان  هو  الدولي  السينمائي 
فيلم  يسافر  أن  اتمنى  به.  التواجد  على  حريصاً 
إلى مختلف  المهرجان  ليرمبي من هذا  لوكتاك 
المناسب  الشخص  انتقاء  على  وسأعمل  أنحاء، 
الذي يمكن أن يمثل الفيلم على الصعيد الدولي.”
الذين  الهنود  المخرجين  من  كومار  يعد 
العالمية.  الساحة  على  ب��ارزة  عالمة  تركوا 
مثل   ، الدولي  السينمائي  برلين  مهرجان  ففي 
الهند فيلم الكوميديا السوداء السياسي نيوتن آند 
والفيلم  ماسوركار   في.  أميت  للمخرج  أشيش 
آبوثكالين  البنغالية  باللغة  الناطق  التجريبي 
الصعبة(  المهام  صاحب  )كالي  تريكاليكا 
للمخرج أفيكونثاك. وشارك في نفس المهرجان 

لقط من فيلم لوكتاك ليريمبي

أقدم قضايا معاصرة من خالل األعمال. مانيبور هي مكان يتسم فيه المشهد 
االجتماعي بالتعقيد وتنتشر فيه التوترات العرقية، حيث يوجد في الوالية 29 

مختلفة.” قبيلة 
هوبام بابان كومار

Alternative films_Arabic.indd   45 8/16/17   6:23 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n 5مارس - يونية  2017   9

Alternative films_Arabic.indd   42 8/16/17   6:23 PM



السينما 

n    مارس - يونية  2017        n  5آفاق الهند 8

عالم من الفرص
مع زيادة إقبال منظمي مهرجانات األفالم السينمائية على السينما الهندية 

المستقلة،  بدأ عدد كبير من األفالم في الهند- الدولة صاحبة اإلنتاج السينمائي 
األكبر عالميا- في التواجد في مختلف دول العالم بأعداد أكبر من أي وقت مضى

بقلم:  سايبال تشاتيرجي

يعيش  الذي  كومار،  بابان  هوبام  المخرج  يعد 
في مدينة إمفال والبالغ من العمر 40 عاما، من 
في  المستقلة  السينما  عالم  في  الصاعدة  النجوم 
الهند. ولكن من يرتادون دور العرض السينمائي 
لم  العالم  من  الجزء  هذا  في  منتظمة  بصورة 
يشاهدوا أعماله و لم يسعموا عنه بصورة تجعل 
من  الجميع.  ويعرفه  األص��داء  في  يتردد  اسمه 
منظمي  من  الكثيرون  يشاهد  لم  أخرى،  ناحية 
أولى  العالمي  مستوى  على  السينما  مهرجانات 
بعنوان  كومار  أخرجها  التي  الروائية  األف��الم 

لوكتاك اليريمبي )سيدة البحيرة(.
راي  ساتياجيت  معهد  من  كومار  تخرج 
للسينما والتلفزيون في كولكاتا، وهو في األساس 

فيها  يصدر  لم  والية  وهي  مانيبور،  والية  من 
يقرب  ما  منذ  الهندي  بلغة  ناطق  فيلم  أي  رسميا 
مغرما  كومار  كان  ذل��ك،  ومع  عاما.   15 من 
األعمال  كومار  استغل  لقد  األف��الم.  بصناعة 
تعقيد  على  الضوء  لتسليط  كوسيلة  السينمائية 
الحياة والمجتمع في مسقط رأسه مانيبور، وهي 
بها مجسدة  الحياة  نجد  ما  نادرا  الهند  منطقة من 

على شاشة السينما.
قومية  جوائز  على  كومار  حصول   بعد 
فيلمه  المخرج  جعل  السنين،  مر  على  ودولية 
لوكتاك  بعنوان  الماضي  العام  األول  الروائي 
الجميع، حيث حاول من  إعجاب  يلقى  اليريمبي 
مجتمعات  إحدى  على   الضوء  يلقى  أن  خالله 
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الصباح )راجا تودي(، وقبل الظهر )راجا بيلوال(، وعند الظهر )راجا 
سارانج( وبعد الظهر )راجا بهيمباالسي وراجا باتديب(، و عند الغسق 
ديس(  وراجا  بيهاج  )راجا  المساء  وعند  أيمان(،  وراجا  ماروا  )راجا 

وراجا  مالكوس  )راج��ا  الليل  من  متأخر  وقت  وفي 
كانهارا(. ونجد أن المطرب الكبير راشد خان ال يتدرب 
في الصباح على نوع من الراجا مرتبط بفترة المساء!

التصوير البصري للراجا هو نوع من تحقيق الربط 
لدى المستمع واستحضار المشهد المرتبط بالموسيقى. 
في  تصويرها  تم  الراجا  من  رئيسية  أنواع  ستة  هناك 
هيئة ذكورية ولكل نوع منها ثماني نساء وثمانية أبناء، 
أو راجابوتراس. وتعكس الراجا من خالل بعض النوت 
لقد بدأت  العائلية بين هذه األنواع.  الروابط  الموسيقية 
سلسلة  خالل  من  للراجا  البصري  التصوير  عملية 
الخامس  القرن  إلى  تعود  التي  راجاماال  لوحات  من 
و  المغول،  المختلفة:  الممالك  بالط  في  وتحديدا  عشر 
ويرجع  الهند.  ووسط  وراجاستان  ديكان،وباهاري، 
تاريخ أقدم لوحات راجاماال إلى عام 1475 وتم العثور 

عليها في والية جوجارات.
الموسيقية  النوت  الصادرة عن  السبع  وتم وضع رموز لألصوات 
في الراجا وهي- سا ري جا ما با دا ني- ، وتجسد تلك الرموز صوت 
طير أو حيوان وتمثل أحد اآللهة إلى جانب لون محدد، وهي كلها أمور 

ورد  لما  ووفقا  البصري.  التمثيل  أو  التخيل  عملية  في  اإلنسان  تساعد 
الطاووس  لصرخة  يرمز  “سا”  صوت  فإن  المخطوطات،  إحدى  في 
الصوت  أما  اللوتس.  زهرة  في  األبيض  اللون  أجني،و  النار  إلله  و 
“ري” فيرمز إلى صوت الصقر، واإلله براهما واللون 
الماعز،  لصوت  يرمز  “ج��ا”  الصوت  و  األحمر. 
واإللهة ساراسواتي واللون األخضر. والصوت “ما” 
األزرق.  واللون  شيفا  اإلله  و  الغزال،  لصوت  يرمز 
واإلله  الوقواق،  طائر  لصوت  “با”  الصوت  ويرمز 
لصوت  “دا”  الصوت  ويرمز  األسود.  فيشنو،واللون 
الصوت  أما  الحصان، واإلله جانيشا واللون األصفر. 
“ني” فيرمز لصوت الفيل، وإله الشمس ولون مكون 
الكبير  الفنان  الراحل  الموسيقار  ألوان. وكان  من ستة 
فياليات خان، عازف السيتار الشهير، يربط بين الراجا 

و األلوان و الصور المجسدة لها.
ويسود هذا االرتباط الوثيق بين الصوت والتجسيد 
البصري والحالة المزاجية والوقت منذ 500 سنة وحتى 
اليوم. ومن األمور الرائعة للغاية في هذا األمر والتي 
قد تدهش البعض هي أنه بمجرد عزف لحن معين في 
قوية  مشاعر  النفس  في  يخلق  ذلك  فإن  اليوم،  من  له  المناسب  الوقت 
ترتبط بما يحدث حول المرء على مدار اليوم أو حتى في الطبيعة من 

مظاهر مثل سقوط األمطار أو غيرها.

ت��رت��ب��ط ال��م��ق��ام��ات 
الهند  في  الموسيقية 
على  س��واء  بالوقت 
مدار اليوم أو فصول 
أوقات  هناك  السنة. 
يتم  اليوم  من  محددة 
نوع  ع��زف  خاللها 
ال��راج��ا-  م��ن  محدد 
التقليد  هذا  يزال  وال 
الموسيقي الكالسيكي 
منطقة  ف��ي  متبعا 

شمال الهند 

يمين: كاكوبها راجيني، لوحة راجاستانية مصغرة؛ )يسار( راجا بهايراف من القرن الثامن عشر- ديكان
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نوت  تستخدم  التي  سوهيني،  راجا  وترتبط  الجسد.  في  والحيوية 
موسيقية مشابهة، بموسم الربيع.

الغالب منها  المشاعر-  أنواع من  النفس تسعة  الراجا في  وتثير 
الحب )شرينجارا(، والسالم )شانتي(، والعزلة والشجن )فيراجيا(. 
ونجد أن راجا مثل ديس و بيلو يعبران عن الرومانسية، بينما تعبر 
شعورا  النفس  في  فتثير  شري  راجا  اما  السالم  عن  بوبالي  راجا 
بالشجن. هناك قصص مرتبطة بكل نوع من هذه األنواع من الراجا 
وتعبر عن أهميتها الثقافية. ووفقا ألحدى القصص، فإنه بينما كان يتم 
عزف راجا تيالك كامود، وهي أغنية خفيفة، على آلة السيتار، بدأ 
عنكبوت كان يسير على جدار قريب يتجه نحو مصدر الموسيقى، 
وفي اللحظة التي بدأ فيها عزف مقطوعة ماالجا راجا المليئة بالحزن 
ومع  الجدار!  على  آخر  لمكان  مبتعدا  العنكبوت  ركض  والشجن، 

تكرار التجربة عدة مرات، كانت تحدث نفس النتيجة!
هناك مقامات موسيقية محددة يتم عزفها خالل اثنين من الفصول 
الرئيسية الستة  مثل الربيع و موسم األمطار أو المونسون. وغالبا ما 
يتم االستماع لراجا بسنت خالل فصل الربيع. وتدور كلمات األغنية 
المصاحبة للحن الموسيقي حول تفتح األزهار والغابات الخضراء. 

ترصد  الربيع  موسم  عن  الشهيرة  واأللحان  األغاني  بعض  وهناك 
باقتطاف الزهور في غابات فريندافان. وخالل  الفتيات  قيام  مشاهد 
موسم المونسون أو المطار يتم عزف راجا ميج وأشكال مختلفة من 
مشاهد  تستدعي  حيث  باألمطار  ترتبط  األلحان  وهذه  مالهار  راجا 
صفحة السماء التي تمتلئ بالسحب فتحول لونها إلى األزرق الداكن 
أو الرمادي وتبدأ األمطار في الهطول وتقترب الغيمات المطيرة من 
األرض. وتتحدث كلمات األغاني األخرى المصاحبة لتلك المقامات 
العديد  وهناك  والرعد.  والمطر  الغيوم  عن  الموسيقية  األلحان  أو 
من القصص المرتبطة باألمطار التي يتم تلحين كلماتها على أنغام 

راجا مالهار.
الراجا تجسد حاالت مزاجية مختلفة، فهي  أن  النظر  وبصرف 
ترتبط كذلك بعامل الوقت، بمعنى أن هناك أوقات محددة من اليوم 
هذا  يزال  ال  غيرها.  دون  محددة  راجا  إلى  االستماع  خاللها  يتم 
التقليد الموسيقي الكالسيكي متبعا في منطقة شمال الهند. هناك راجا 
راجا  و  الليت  )راجا  الفجر  قبل  ما  فترة  خالل  إليها  االستماع  يتم 
رامكالي(، وأخرى يستمع إليها عند الفجر )راجا بيراف(، وتختلف 
الراجا التي يتم االستماع إليها باختالف فترات اليوم وذلك كالتالي: 

يمين: راجا باسانت من القرن الثامن عشر، بوندي من مجموعة إيتش.كيه. سوالي. )يمين( لوحة من القرن السابع عشر تصور راجا هيندول 
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حاالت مزاجية 
مختلفة

مقامات الموسيقى 
الهندية تجسد

تعد الراجا “المقامات الموسيقية” هي جوهر التراث الموسيقي 
في الهند، وال يقتصر دور هذه المقامات الموسيقية  على 
إطراب جمهور المستمعين فقط ولكنها تجسد كذلك الثراء 

الثقافي و تستحضر في األذهان متعة بصرية من نوع خاص

بقلم: شيالجا خانا

تعد الراجا أو المقامات الموسيقية الهندية جزءاً ال يتجزأ من الموسيقى 
الكالسيكية في الهند، والراجا هي مفهوم هندي صرف وقد تبدو أصوله 
غامضة بعض الشئ وهذا المفهوم مرتبط بالكثير من المشاعر األخرى 
باسم راسا( واللون والمواسم  )التي تعرف  المزاجية  الحالة  التي تعكس 
والوقت. وال ترتبط هذه المفاهيم بالنوتة الموسيقية. وتعني كلمة “راجا” 

باللغة السنسكريتية “العاطفة واللون”.
تستخدم  لحنية  فكرة  مقام موسيقي( هي عبارة عن  )أو  و كل راجا 
ثماني  هو  )االوكتاف  األوكتاف  من   األقل  على  موسيقية  نوت  خمس 
نفس  واألخيرة  األولى  الموسيقي  الّسلم  على  متتابعة  موسيقية  عالمات 
الموسيقية  النوت  نفس مجموعة  الراجا  من  لنوعين  يكون  وقد  النغمة(، 
مثل دارباري وجونبوري، لكن الصوت والحالة المزاجية التي توجدها 
كل منهما في النفس تختلف بصورة كلية. وترتبط المشاعر 0التي تعرف 
باسم راسا( بصورة كبيرة بالراجا، فعلى سبيل المثال نجد أن راجا بوريا 
هي راجا تبعث على التأمل، في حين أن نفس مجموعة النوتة الموسيقية 
المستخدمة في راجا ماروا تركز على أمر مختلف تماما حيث تثير الطاقة 

تصوير تخيلي لإلمبراطور المغولي 
أكبر وهو يراقب تانسن وهي تتلقى 
درساً على يد سوامي هاريدا ) فن 
المنمنمات المغولي(
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عالية  فيديو  ومقاطع  وصور  بيانات  وبث  المستكشف 
الوضوح إلى األرض.

تيم-إندوس-  فريق  قائد  ن��اراي��ان-  راه��ول  وق��ال 
مؤخرا:” على خالف معظم الفرق األخرى المشاركة في 
مسابقة جائزة جوجل للهبوط بمركبة فضائية على القمر، 
يشارك فريق تيم-إندوس بأفراد عاديين ال يملكون خبرة 
في مجال الطيران أو مجال الفضاء، وكالهما من الشروط 

األساسية الواجب توافرها عند المشاركة في مسابقة 
مرتبطة بالفضاء. و من المبادئ األساسية لفريق 
تيم-إندوس هو العمل على جعل الجميع يتعرفون 
على ما يجري في الفضاء. ومن ثم، فإن البعثة 
الفضائية لفريق تيم-إندوس تم تصميمها لتجعل 
أكبر  بصورة  متاحا  الفضاء  في  يدور  ما  كل 

للجميع أكثر من أي وقت آخر مضى. ولذلك فإن 
للفريق  الفضائية  للبعثة  الرئيسية  الفكرة  و  الشعار 

الهندي هي “الهند تأتي بالقمر بين يديك”.  
لفريق  الفضائية  المركبة  وتطوير  تصميم  تم  وقد 
من 100  هندسي  فريق  يد  على  بنجالور  في  تيم-إندوس 
المتقاعدين  العلماء  من  عالما   20 بينهم  من  متخصص 
عملية  بداية  الهندية.  وخالل  الفضاء  أبحاث  منظمة  من 
إطالق  مركبة  ستقوم   ،2017 ديسمبر   28 في  اإلطالق 
األقمار الصناعية بدفع المركبة الفضائية إلى مدار 880 
المركبة  وستقوم  كم.  ألف   70 لمسافة  األرض  حول 

في  لتهبط  في  يوما   21 مدتها  برحلة  ذلك  بعد  الفضائية 
مار إمبريوم، وهي منطقة تقع في نصف الكرة الشمالي 
المركبة  ستقوم  إمبريوم،  مار  في  الهبوط  وبعد  للقمر. 
المركبة  تتضمن  التي  حمولتها  كافة  بنشر  الفضائية 
تجتاز  سوف  الذي  تيم-إندوس  بفريق  الخاصة  الفضائية 
مسافة 500 مترا على سطح القمر من أجل تحقيق أهداف 
فضائية  بمركبة  للهبوط  جوجل  جائزة  مسابقة 

على القمر.
هذه  إن  الهندي  الفريق  ويقول 
المهمة الفضائية ذات طبيعة شاملة 
فرصا  توفر  أنها  إلى  باإلضافة 
طيران  تجارب  إلجراء  للطالب 
إلى القمر، وإرساء آليات للداعمين 
الهندسية  بالخبرات  لالستعانة 
وأصحاب العالمات التجارية من أجل 
تتحقق  التاريخية  الرحلة  هذه  مثل  جعل 
على أرض الواقع من خالل الشراكة. وفى وقت سابق، 
ذكر نارايان أن هذه المهمة الفضائية سوف تساعد الهند 
التكنولوجيا  ذات  للدول  خاص  ناد  إلى  االنضمام  على 
التي يمكن االعتماد عليها في القيام برحالت إلى القمر، 
وقال  الفضاء.  الستكشاف  جديدة  آفاقا  يفتح  الذي  األمر 
على  شهادة  بمثابة  هي  البرامج  هذه  مثل  “إن  نارايان: 
نجاح مبادرة الحكومة الهندية “اصنع الهند فى الهند”.”
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 إلى القمر
رحلة فضائية

قد تستطيع الهند قريبا أن تنطلق إلى آفاق جديدة نحو القمر في ظل جهود 
منظمة أبحاث الفضاء الهندية وتعاونها مع الفريق الهندي تيم-إندوس

بقلم: مادهوليكا داش

)إيسرو(  الهندية  الفضاء  أبحاث  منظمة  استطاعت 
مؤخرا أن تثبت تفوقها في إرسال البعثات الفضائية 
صناعيا  قمرا   104 بإطالق  قيامها  خالل  من  وذلك 
الصناعية  األقمار  إطالق  مركبة  منصة  خالل  من 
الرائدة  الهندية  الهيئة  هذه  وينتظر  سي.37.  القطبية 
من  والمزيد  المزيد  الفضاء  أب��ح��اث  مجال  ف��ي 
تيم-إندوس،  فريق  تعاونها مع  اإلنجازات من خالل 
المشارك في مسابقة جائزة  الوحيد  الهند  وهو فريق 
جوجل للهبوط بمركبة فضائية على القمر. ومن ثم، 
جديدة  آفاق  نحو  قريبا  تنطلق  أن  الهند  تستطيع  فقد 

تهدف القمر.
بعد سبع سنوات من قيام فريق من رجال األعمال 
يوصف  قد  ما  لتحقيق  رؤية  حول  سويا  االتفاق  من 

يقوم فريق  أن  المقرر  المنال، من  بأنه حلم مستحيل 
مركبة  بإطالق   2017 عام  نهاية  في  تيم-إندوس 
األقمار  إط��الق  مركبة  منصة  متن  على  فضائية 
الهندية.  الفضاء  أبحاث  لمنظمة  التابعة  الصناعية 
الشركة  ستصبح  المهمة،  لهذه  النجاح  كتب  ما  وإذا 
هبوط على سطح  بعملية  يقوم  كيان خاص  أول  هي 
القمر، وهو إنجاز لم يتحقق في السابق سوى على يد 
كل من االتحاد السوفييتي السابق والواليات المتحدة 
البالغ  المسابقة  هذه  فاعليات  إطار  وفي  والصين. 
جائزتها 30 مليون دوالر، من المتوقع أن يقوم فريق 
مختبر أكسيوم لألبحاث،المعروف باسم تيم-إندوس، 
القمر،  الفضائية تهبط على سطح  بأن يجعل مركبته 
غير  القمر  سطح  على  مترا   500 لمسافة  والسفر 
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وستعلن  النائية.  القرى  في  الخ   1.5 لعدد  اإلنترنت 
الحكومة قريبا عن سياسة جديدة خاصة بالمترو.

و قررت الحكومة إلغاء مجلس تشجيع االستثمار 
ومنقحة  جديدة  آلية  الحكومة  ستضع  األجنبي،حيث 
العام  القطاع  مشروعات  من  قائمة  إدراج  لضمان 

المركز مرتبطة بجدول زمني محدد.
شركة  وهي  إركتك،  شركة  أسهم  إدراج  وسيتم 
في  الحديدية،  السكك  مجال  في  تعمل  عام  قطاع 
الخ   2.44 مبلغ  الحكومة  وخصصت  البورصات. 
روبية في عام 18-2017 لصالح مشروع برادهان 
يوجانا  مشروع  تأسيس  وتم  يوجانا.  مودرا  مانتري 
خالل  من  الصغيرة  المشروعات  قطاع  لتطوير 
التمويل  “تمويل  هدف  لتحقيق  المالي  الدعم  تقديم 

من يفتقر للتمويل”.
في  الحكومة  طرحتها  التي  الميزانية  وتضع 
الحسبان أن تطبيق بهارات للدفع اإلليكتروني سوف 

يساهم في إحداث ثورة في عالم التليفون المحمول.
وقدم واضع الميزانية إعفاءات لدافعي الضرائب 
يتراوح  الذين  األفراد  فقد حصل  العامة،  الفئات  من 
دخلهم ما بين 2.5 الخ روبية إلى 5 الخ روبية  على 
خمسة  إلى  تصل  الدخل  من  ضريبي  إعفاء  نسبة 
الذين يحصلون على دخل سنوي  أولئك  أما  بالمائة. 
سيكون  األعمال  دخل  بخالف  روبية  الخ   5 بقيمة 

لديهم عائد بسيط، ولن تخضع عمليات اإليداع للمرة 
األولى للرقابة الحكومية. ولكن األفراد الذين يتراوح 
دخلهم ما بين 50 الخ روبية و1 كرور روبية فسوف 
يدفعون ضريبة قدرها 10 بالمائة لتعويض الخسارة 
البالغ قدرها 15 ألف كرور روبية بسبب الخفض في 

معدالت الضرائب الشخصية.
تغييرات على  إحداث  الحكومة كذلك في  وبدأت 
مسألة التمويل السياسي. وقد تحدد مبلغ 2000 روبية 
من  عليه  الحصول  يمكن  نقدي  تبرع  أكبر  باعتباره 
عن  التبرعات  تلقي  لألحزاب  يمكن  واحد.و  مصدر 
طريق شيكات أو تحويالت رقمية. وستمكن الحكومة 

أيضا األحزاب المسجلة من إصدار سندات 
عن  المدفوعات  تسدد  المانحة  للجهات 

طريق شيكات أو تحويالت رقمية.
اقترحتها  التي  للتغييرات  وستكون 
هائل  تأثير  العام  هذا  ميزانية  في  الحكومة 
السيد/ جيتلي في  على االقتصاد. وكما قال 
العام  النهج  “إن  للميزانية:  عرضه  بداية 
هو  الميزانية  هذه  إعداد  أثناء  اتبعته  الذي 
المالية على  المخصصات  المزيد من  إنفاق 
وتخفيف  األساسية  والبنية  الريفية  المناطق 
أفضل  على  ال��ح��ف��اظ  م��ع  ال��ف��ق��ر،  وط���أة 

المالية”. معايير 

وزير المالية أرون جيتلى خالل مؤتمر صحفي بعد إقرار الميزانية
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النفقات تحت بند اإليرادات ورأس المال.
الزراعة،  قطاع  على  العام  هذا  ميزانية  ركزت 
للفقراء،  الصحية  والرعاية  الريفية،  والمناطق 
وتعزيز  ال��ع��ام��ة،  وال��خ��دم��ات  التحتية،  والبنية 

المالية. المؤسسات 
المالية  التغطية  الحكومة  رفعت 
الخاص  يوجانا  بيما  فاسال  لمشروع 
الكوارث  ضد  المزارعين  بتأمين 
الطبيعية من 30 في المئة من المساحة 
إلى   2016-17 عام  في  المزروعة 
 .2017-18 ع��ام  في  المئة  في   40
للزراعة  الوطني  البنك  وسيشهد 
زي��ادة  )ن��اب��ارد(  الريفية  والتنمية 
كرور  ألف   40 إلى  العوائد  إجمالي 
“نابارد”  بنك  يقوم  وسوف  روبية. 

“كل  هدف  لتحقيق  للري  صغير  صندوق  بإنشاء 
وسيحتوي  المحصول”.  في  زيادة  تعني  ماء  نقطة 
 500 بقيمة  أول���ي  م��ال  رأس  على   ال��ص��ن��دوق 

كرور روبية.

وتهدف الحكومة إلى تخليص 10 مليون أسرة من 
األسر التي تسكن في المناطق الريفية من براثن الفقر 
العام2017-18،  خالل  وسيتم   .2019 عام  بحلول 
إطار  في  زراع��ي  حوض  ألف  خمسمائة  ستنضم 

مشروع مجنريجا.
في مجال الرعاية الصحية للفقراء 
خصصت  ال��م��ح��روم��ة،  والطبقات 
هندية  روبية  ك��رور   500 الحكومة 
كيندراس.  شاكتي  ماهيال  لمشروع 
مبلغ  تحويل  أيضا  الحكومة  وقررت 
في  حامل  ام��رأة  لكل  روبية   6000
كما  ش��ام��ل.  قومي  م��ش��روع  إط��ار 
 1.85 مبلغ  كذلك  الحكومة  خصصت 

الخ كرور روبية للنساء و األطفال.
 39.61 الحكومة  خصصت  وقد 
ومبلغ  األساسية  البنية  لمشروعات  روبية  كرور 
الحديدية.  السكك  لصالح  روبية  كرور  الخ   1.31
كرور  ألف   64 تبلغ  ميزانية  الحكومة  وخصصت 
خدمة  توفير  سيتم  بينما  السريعة،  للطرق  روبية 

بنك  يقوم  وسوف 
بإنشاء  “نابارد” 
صغير  ص��ن��دوق 
لتحقيق  ل��ل��ري 
نقطة  “كل  هدف 
زي��ادة  تعني  م��اء 

في المحصول”.
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كان البيان المالي السنوي لميزانية الحكومة االتحادية 
في  جايتلي  أرون  المالية  وزير  قدمه  الذي  الهندية- 
فبراير   1 يوم  في  الهندي  للبرلمان  األدنى  المجلس 
الماضي- بيانا فريدا من نوعه، حيث غيرت الحكومة 

الهندية للمرة األولى منذ أكثر من قرن 
من الزمان تقاليد عهد االستعمار الذي 
في  الميزانية  تقديم  على  يعمل  كان 

أخر يوم عمل من شهر فبراير.
ناريندرا  ال���وزراء  رئيس  ك��ان 
قبل  الميزانية  تقديم  قرر  قد  م��ودي 
للتأكد  المعتاد  الموعد  من  كامل  شهر 
لخطط  البرلمانية  الموافقة  أن  من 
سيتم  الضريبية  والمقترحات  اإلنفاق 
السنة  بداية  قبل  إقرارها  من  االنتهاء 

المالية الجديدة التي تحل في األول من شهر أبريل، 
األمر الذي يجنب اإلجراء الذي ينطوي على تمرير 
اإلنفاق  حق  يعطي  وهو  حساب”،  على  “التصويت 

حتى تمرير الميزانية، وكان هذا األمر يأخذ ما يقرب 
من شهر ونصف الشهر في العام المالي الجديد. 

وفي عام 2001، كانت حكومة التحالف الوطنى 
الديمقراطى بقيادة رئيس الوزراء آنذال أتال بيهارى 
الميزانية  بعرض  قامت  قد  فاجبايى 
الساعة  في  سابها  اللوك  مجلس  أمام 
11 صباحا بدال من الساعة 5 مساء، 
تقليد  ال��ذي ك��ان ه��و اآلخ��ر  األم��ر 
البريطانية  الهند  من  كل  في  متبع 

المستقلة. والهند 
عندما  آخر  كبير  تغيير  كما حدث 
ممارسة  التوقف عن  الحكومة  قررت 
يقرب من قرن من  إلى ما  يعود  تقليد 
منفصلة  ميزانية  تضع  أن  و  الزمان 
بين  التمييز  الحكومة  ألغت  وكذلك  الحديدية.  للسكك 
النفقات المخطط لها وغير المخطط لها بداية ميزانية 
تصنيف  فصاعدا  اآلن  من  سيتم  حيث  العام،  هذا 

ميزانية  رك��زت 
ال��ع��ام على  ه��ذا 
الزراعة،  قطاع 
وال����م����ن����اط����ق 
الريفية، والرعاية 

الصحية للفقراء،

وزير المالية ارون 
جيتلى يغادر إدارة 
القسم الشمالي من 

وزارة الشئون 
الخارجية الهندية 
متجها إلى قصر 

راشتراباتى بهاوان 
ومجلس النواب لتقديم 

الميزانية
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والتنمية
الميزانية ... أداة للتغيير

خصصت حكومة الهند في ميزانيتها الجديدة مزيداً من األموال للمناطق 
الريفية والبنية التحتية والتخفيف من حدة الفقر مع الحفاظ في الوقت ذاته على 

أفضل معايير اإلدارة المالية في الميزانية 

بقلم: إن.بي. راو
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“سياسات القوى الكبرى والتحديات الجديدة” وزير 
إم.جيه.  السيد/  الخارجية  للشئون  الهندي  الدولة 
شاران  براكاش  النيبالي  الخارجية  وزير  و  أكبر 

السابق  االفغاني  الرئيس  و  مهات 
وزراء  ورئ��ي��س  ق��رض��اى  ح��ام��د 
رد.وتطرق  كيفين  السابق  استراليا 
“المنافسة  فكرة  إل��ى  المتحدثون 
ما  مقارنة  مع  الكبرى”،  القوى  بين 
الحرب  فترة  أثناء  بما جرى  يجرب 

الباردة.
م��وض��وع  مناقشة  ظ��ل  وف���ي 
الربط الرقمي من بين الموضوعات 
عدة  تناولت  المؤتمر،  في  الرئيسية 
مجموعة  الحوار  مؤتمر  في  لجان 

السيبراني  األمن  بينها  من  الرقمية،  القضايا  من 
والدفع الرقمي ومكافحة التطرف العنيف.

عدد  جمع  في  رازينا  حوار  مؤتمر  ساهم  لقد 

مظلة  تحت  معا  والمفكرين  العالم  قادة  من  كبير 
الهند. وتتيح هذه  فاعلية شاملة تنظمها وتستضيفها 
في  أولوياتها  للعالم  تنقل  أن  للهند  الواحدة  المظلة 
الخارجية، مع طرح  السياسة  مجال 
والشراكات  للتعاون  متعددة  سبل 
التفكير  ذات  ال��دول  مع  المبتكرة 
أو  المنطقة  ف��ي  س��واء  المشابهة 
به  يتمتع  م��ا  ظ��ل  وف��ي  خارجها. 
مستوى  على  والتواصل  التعاون 
فإن  وق��وة،  ديناميكية  من  العالم 
مسار ذلك التواصل في عالم تحكمه 
متنوعة  بمجموعة  سيتأثر  العولمة 
المعنيين.  المصلحة  أصحاب  من 
حوار  مؤتمر  يأمل  المستقبل،  وفي 
للتعاون  موسعة  قاعدة  إلى  التوصل  في  رازينا 
بين األطراف الفاعلة في وضع مسار بزوغ الهند 

بوصفها إحدى الدول الرائدة على مستوى العالم.

 تناولت عدة لجان 
في مؤتمر الحوار 
من  م��ج��م��وع��ة 
الرقمية،  القضايا 
األم��ن  بينها  م��ن 
والدفع  السيبراني 
ومكافحة  الرقمي 

التطرف العنيف

مساعد وزير الخارجية الهندى سوهارامانيام جيشانكار أثناء مؤتمر حوار رازينا
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تحول لدرجة كبيرة. ولعل أهم تلك األفكار هي فكرة 
فيما  ومتنوعة  جديدة  معاني  تكتسب  التي  العولمة، 
يتعلق بالسياسات الداخلية للدول وعالقاتها الخارجية. 
الخارجية  وزي��ر  مساعد  ق��ال  ال��ص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
وضعية  في  الهند  إن  جيشانكار  سوهرامانيام  الهندى 

على  ق���ادرة  تجعلها  حاليا  مناسبة 
للنظام  والتقويمات”  الحسابات  “إعادة 
العالمى. وتحدث جيشانكار عن الحاجة 
عن  فضال  البالد  ق��درات  زي��ادة  إل��ى 
“التنمية  في  مؤثرة  بصورة  المساهمة 
والتقدم واألمن على الصعيد العالمي.”
األساسية  التغييرات  أح��د  وك��ان 
الناحية  على  أث��رت  التي  األخ��ي��رة، 

االتحاد  من  بريطانيا  خ��روج  هي  الجيو-سياسية، 
البريطانى  الخارجية  وزي��ر  األوروب��ي.وت��ح��دث 
االتحاد  من  بريطانيا  “خروج  عن  جونسون  بوريس 
أشار  و  القرار  وراء  الكامنة  واألسباب  األوروبي” 
إلى أنه يجب العمل على تعزيز األنظمة التجارية من 

أجل المنفعة المتبادلة للمشاركين فيها.

الرئيس  تولي  قبيل  المؤتمر،  توقيت  وأت���اح 
فرصة  األم��ور،  مقاليد  ترامب  دونالد  األمريكي 
األمريكية.  السياسة  في  المحتملة  التغييرات  لمناقشة 
ستيفن  السابق  كندا  وزراء  رئيس  قال  جانبه،  ومن 
قد  ترامب  انتخاب  أن  من  الرغم  على  أنه  هاربر  
تسببت في حالة من التشكك في مختلف 
أمريكا  خطوات  ح��ول  العالم  أنحاء 
تصبح  أن  المحتمل  من  فإنه   ، القادمة 
“أكثر  األمريكية  الخارجية  السياسة 
الرئيس  ظل  في  بها”  للتنبؤ  قابلية 
من  بالعديد  الهند  تحظى  وقد  الجديد، 
الفرص الجديدة نتيجة ذلك التغير. وقال 
قائد قيادة القوات األمريكية في المحيط 
والواليات  الهند  إن  هاريس  هارى  األدميرال  الهادئ 
معا”،  مشتركا  طموحا  “يدفعهما  أن  يجب  المتحدة 
بينما قال األدميرال ميشيل هوارد قائد القوات البحرية 
األمريكية في أوروبا وأفريقيا “ إرساء الشركات هو 
الذي سيلعب دورا في صياغة النظام العالمي الجديد.”
حول  المستوى  رفيع  لجنة  اجتماع  في  وش��ارك 

أت����اح ال��م��ؤت��م��ر 
للكثيرين  فرصة 
لمناقشة التغييرات 
في  ال��م��ح��ت��م��ل��ة 
السياسة األمريكية

بوريس جونسون، عضو البرلمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة 
المتحدة ورئيس الوزراء مودي أثناء الحديث خالل مؤتمر حوار رازينا
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مؤتمر  رازينا،  حوار  من  الثانية  ال��دورة  عقدت 
الهند الرائد حول السياسة الخارجية الذي تستضيفه 
وزارة الشئون الخارجية الهندية ومؤسسة أوبزرفر 
لألبحاث، خالل الفترة من 17 إلى 19 يناير. وكان 
موضوع المؤتمر هذا العام هو “الوضع الجديد...
التعددية”،  ظل  في  القطبية  متعدد  عالم  نحو 

التغيرات  على  الضوء  سلط  حيث 
جميع  في  تحدث  التي  الجيوسياسية 
النظام  في  الهند  ودور  العالم  أنحاء 
العالمي الناشئ. وناقش متحدثون من 
37 بلدا مسائل تتعلق بالسياسة العامة 
مثل  موضوعات  ناقشت  جلسات  في 
المستدامة،  والتنمية  النووية  السياسة 
واألمن السيبراني ومكافحة اإلرهاب 
ال��ذى  المؤتمر-  حضر  وغيرها. 
من  أكثر  أي��ام-  ثالثة  لمدة  استمر 

1200 شخص من 61 دولة.
رئيس  تحدث  المؤتمر،  أم��ام  كلمته  وخ��الل 
عن  م��ودي  ناريندرا  السيد/  الهندي  ال���وزراء 
االبتكار  زمن  في  الهند  تشهدها  التي  التحوالت 
في  وأقر  التواصل،  وزي��ادة  التكنولوجي  والنمو 
الوقت ذاته بالتقلبات االقتصادية والمواقف الحمائية 

تعتبر  التي  الكبرى  الدول  اقتصادات  في  المتزايدة 
“بالتعددية  مودي  السيد/  ورحب  تحديات.  بمثابة 
القطبية في النظام العالمي، و بزوغ قارة آسيا على 
نحو متسارع كقارة متعددة األقطاب”، األمر الذي 
يعد مؤشرا على تغير في الهيكل المؤسسي العالمي 
القرن  مدى  على  العالم  مقدرات  على  سيطر  الذي 

الماضي.
األدوار  تنشيط  إع����ادة  إن 
هي  القائمة  للمؤسسات  الجديدة 
بين  ال��ت��وازن  تحقيق  م��ن  ج��زء 
القطبية. وطالب  والتعددية  التعددية 
العام  األمين  جوتيريس  انطونيو 
أم��ام  كلمته  ف��ي  المتحدة،  لألمم 
إلى  فيديو-  رسالة  عبر  المؤتمر 
“زيادة الجهود الدبلوماسية من أجل 
السالم”. وأكد انطونيو مجددا على 
األطراف،  متعددة  كمنظمة  المتحدة  األمم  أهمية 
مشيرا إلى أن دورها ال يقتصر فقط على االستجابة 

خالل أوقات الصراع.
المؤسسات  أن  النقاش  جلسات  وأوض��ح��ت 
حتى  بل  التغير،  يطالها  التي  الوحيدة  هي  ليست 
يعتريها  المؤسسات  تلك  عليها  تقوم  التي  األفكار 

المؤتمر-  حضر   
ال������ذى اس��ت��م��ر 
أي��ام-  ثالثة  لمدة 
 1200 من  أكثر 
 61 م��ن  شخص 

دولة

الصفحة المقابلة: رئيس 
الوزراء، ووزير الدولة 

للشؤون الخارجية السيد/ 
إم.جيه. أكبر أثناء مؤتمر 

حوار رازينا؛ يمين: 
الرئيس األفغاني السابق 

حامد قرضاي
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متعدد القطبية 
حوار من أجل عالم 

ركز مؤتمر حوار رازينا-مؤتمر الهند الرائد حول القضايا الجيوسياسية والجيو-اقتصادية- 
على موضوعات إستراتيجية مثل التحديات الجديدة واألمن السيبراني 

بقلم:  أناهيتا ماثاي
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تعمل  والمستقبل  والتسامح  للسعادة 
وتفتح  المعتدل  اإلسالم  تعزيز  على 
بهدف  التعاون  من  جديدة  نوافذ 
واالنفتاح  الشمولية  “بثقافة  االرتقاء 
والتسامح داخل المجتمعات من أجل 
واإلرهاب  التطرف  شرور  مواجهة 
يعاني  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ي  والتعصب 

منها العالم.”

الطريق إلى األمام
وفى خطوة لدعم تطلعات الهند على 
اإلمارات  أكدت  العالمي،  الصعيد 
في  نيودلهى  لرغبة   دعمها  مجددا 
الحصول على مقعد دائم في مجلس 

األمن لألمم المتحدة.

يشغل مانيش تشاند منصب رئيس تحرير 
شبكة ُكتاب الهند المتوفر على موقع 

www.indiawrites.org ، وهي عبارة 
عن بوابة إعالمية متعددة الوسائط تركز 

على الشؤون الدولية واألمور المتعلقة بالهند.

مالحظات رئيسية حول نتائج الزيارة

بيان مشترك: رفع العالقات 
بين الهند واإلمارات إلى 

مستوى الشراكة اإلستراتيجية 
الشاملة 

لقد حدد إطار عمل االتفاق الخاص 
بالشراكة اإلستراتيجية الشاملة مجاالت 

أساسية للتعاون وهي مجاالت الدفاع 
واألمن، يعمل على البناء على النماذج التي 

تم توضيحها في التصريحات والبيانات 
المشتركة في أغسطس 2015 خالل زيارة 

رئيس الوزراء الهندي السيد/مودي إلى 
اإلمارات العربية المتحدة وزيارة ولي عهد 

اإلمارات إلى الهند في فبراير 2016.

اتفاق التعاون في مجال 
الصناعات العسكرية  

تشمل اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع 
التصنيع المشترك لنظم األسلحة المتقدمة 

ونقل التكنولوجيا وإجراء الدراسات 
والبحث والتطوير واالبتكار والتعاون 

بين مؤسسات القطاعين العام والخاص 
في البلدين.

تفعيل صندوق االستثمار في 
مجال البنية التحتية 

وخالل تعلقيه حول توقعات الهند للتعاون 
مع دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

المجال االقتصادي، قال رئيس الوزراء 
الهندي السيد/مودي: “إنني أرحب بصورة 
خاصة باالهتمام اإلماراتي باالستثمار في 
قطاع البنية التحتية في الهند. ونحن نعمل 
على تعزيز التواصل مع المستثمرين في 
اإلمارات العربية المتحدة على المستوى 
المؤسسي مع صندوق االستثمار والبنية 

التحتية الوطني.”

االتفاقيات االقتصادية 
ويمكن أن يساهم االتفاق بين الحكومتين 

حول التعاون المؤسسي في مجال النقل 
البحري في االرتقاء بالعالقات الثنائية في 

مجال التجارة البحرية من خالل تسهيل 
النقل البحري وحرية تحويل ونقل األموال 

بين األطراف المتعاقدة واالعتراف 
المتبادل بوثائق السفن. ومن ناحية أخرى، 

يمكن أن يكون االتفاق بين البلدين حول 
إرساء التعاون في قطاعات الطرق 

السريعة والنقل البري من خالل تبادل 
التكنولوجيا واألنظمة وأفضل الممارسات 

في مجال الخدمات اللوجستية للشحن 
والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة 

مكسبا كبيرا للهند.

اتفاق حول تخزين البترول 
وإدارته 

ويتوقع أن يصل حجم البترول- الذي سيتم 
تخزينه في الهند في إطار االتفاق على 

تخزين البترول وإدارته الموقع بين شركة 
االحتياطي االستراتيجي للبترول الهندية 

المحدودة وشركة بترول أبوظبي الوطنية- 
إلى 5.86 مليون برميل من خام البترول 

وذلك في منشآت خاصة تحت األرض 
الستخدامها في حاالت الطوارئ.

مكافحة اإلرهاب والتطرف 
جددت الهند واإلمارات العربية 

المتحدة عزمهما بالعمل على المستوى 
االستراتيجي من أجل تكثيف التعاون 

فيما بينهما في مجال مكافحة اإلرهاب 
واستئصال جذور التطرف.

دعم طموحات الهند على 
المستوى العالمي 

وأكدت اإلمارات مجددا دعمها لرغبة 
نيودلهى في الحصول على مقعد دائم في 

مجلس األمن لألمم المتحدة، وأعربت 
عن تأييدها لتوجه الهند من أجل لعب 

“دور متزايد األهمية في الشئون 
اإلقليمية والدولية.”
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اتفاقيات  اإلماراتي  العهد  ولي  زيارة  خالل  عليها 
المتبادل  واالعتراف  البحري  النقل  مجاالت  في 
في  التعاون  و  البحريين  الضباط  كفاءة  بشهادات 

والنقل  السريعة  ال��ط��رق  ق��ط��اع 
الصغيرة  وال��م��ش��روع��ات  ال��ب��ري 

والمتوسطة.

تطوير الشراكة في قطاع 
الطاقة

الطاقة  قطاع  في  الشراكة  شهدت 
وطابع  جديدة  دفع  قوة  البلدين  بين 
التعاون.  مستوى  من  استراتيجي 
تخزين  على  االت��ف��اق  أن  ي��ذك��ر 

البترول وإدارته الذي تم التوقيع  عليه بين شركة 
االحتياطي االستراتيجي للبترول الهندية المحدودة 
مخزن  إلقامة  الوطنية  أبوظبي  بترول  وشركة 

مانجالور  مدينة  في  الخام  للبترول  استراتيجي 
بعيدة  رؤية  إلى  يشير  الهند  جنوب  في  الواقعة 
المدى تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال الطاقة.

توحيد الجهود لمكافحة 
اإلرهاب

العربية  واإلم���ارات  الهند  ج��ددت 
الناحية  م��ن  عزمهما  ال��م��ت��ح��دة 
التعاون  تكثيف  على  اإلستراتيجية 
مكافحة  م��ج��ال  ف��ي  بينهما  فيما 
اإلره�����اب واس��ت��ئ��ص��ال ج���ذور 
الهند  و  اإلمارات  وكانت  التطرف. 
قد أعربتا عن إدانتهما “لما تقوم به 
اإلرهاب  لتبرير  الدين  استغالل  من  الدول  بعض 
ورعايته ودعمه ضد دول أخرى.” إن المبادرات 
وزارة  إنشاء  مثل  اإلماراتية  القيادة  اتخذتها  التي 

أك��دت اإلم��ارات 
دعمها  م���ج���ددا 
نيودلهى  لرغبة 
ف���ي ال��ح��ص��ول 
دائ��م  مقعد  على 
األمن  مجلس  في 

لألمم المتحدة

ولي عهد دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء مودي يشهدان مراسم تبادل االتفاقيات
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مودي في تصريحات مشتركة لإلعالم مع الزعيم 
جديد  زخ��م  إعطاء  في  نجحنا  اإلم��ارات��ي:”ل��ق��د 

أضفى  وقد  بلدينا.  بين  للعالقات 
الطابع  بيننا-  تم  -ال��ذي  االتفاق 
المؤسسي على هذا التفاهم القائم.”
المتعلق  االت���ف���اق  ي��ن��ص 
على  الدفاع  مجال  في  بالتعاون 
األسلحة  لنظم  المشترك  التصنيع 
التكنولوجيا.  ون��ق��ل  المتقدمة 
وبالنسبة لالتفاقية المتعلقة بتطوير 
والتعاون  المشتركة  التكنولوجيا 
نص  فقد  السيبراني  الفضاء  في 
مشتركة  تميز  مراكز  إنشاء  على 
للبحث والتطوير.وتم كذلك التوقيع 
على مذكرة تفاهم أخرى حول منع 

االتجار بالبشر ومكافحته.

االستفادة من قصة النمو 
في الهند من خالل الشراكة 

وستعمل الدفعة التي شهدتها العالقات الثنائية على 
االستفادة بصورة فعلية من صندوق االستثمار في 

مليار   75 ماله  رأس  البالغ  التحتية  البنية  مجال 
اإلعالن  تم  قد  كان  الذي  دوالر- 
الوزراء  رئيس  زيارة  خالل  عنه 
دولة  إلى  م��ودي  السيد/  الهندي 
في  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
أغسطس 2015- إال أنه تم تفعليه 
وخالل  العهد.  ولي  زي��ارة  خالل 
تعليقه على توقعات الهند من دولة 
على  المتحدة  العربية  اإلم��ارات 
رئيس  قال  االقتصادية،  الساحة 
مودي:  السيد/  الهندي  ال��وزراء 
اإلم���ارات  تستفيد  أن  “يمكن 
من  الهند  من  المتحدة  العربية 
في  الهند  تشهده  الذي  النمو  خالل 
كما  والخدمات.  التصنيع  قطاعي 
وتسهيل  تشجيع  على  الهند  تعمل 
البلدين  بين  التعاون  إج���راءات 
المشروعات  إرساء  مجاالت  في 
في  ب��دوره  يسهم  بما  الصناعة  و 
االرتقاء بمستوى العالقات وزيادة حجم التجارة.”

التوقيع  تم  التي  االقتصادية  االتفاقيات  وشملت 

االستثمار  صندوق 
البنية  م��ج��ال  ف��ي 
رأس  البالغ  التحتية 
م��ل��ي��ار   75 م��ال��ه 
كان  ال��ذي  دوالر- 
عنه  اإلع��الن  تم  قد 
رئيس  زي��ارة  خالل 
الهندي  ال�����وزراء 
إلى  م��ودي  السيد/ 
دول�����ة اإلم�����ارات 
في  المتحدة  العربية 
أغسطس 2015- تم 
زيارة  خالل  تفعليه 

ولي العهد

رئيس الوزراء الهندي مع ولي عهد اإلمارات 
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العالقات الثنائية بين الرؤى والواقع
فيها  تشارك  التي  األول��ى  المرة  هي  ه��ذه  تعد 
العسكري  العرض  في  عسكرية  عربية  فرقة 

زيارة  ولكن  الهند،  جمهورية  بعيد 
كضيف  الهند  إل��ى  نهيان  الشيخ 
جمهورية  لعيد  الرئيسي  الشرف 
الهند ساهمت- وفقا لما ذكره رئيس 
في  مودي  السيد/  الهندي  ال��وزراء 
قوية  دفعة  إعطاء  في  تصريحاته- 

للشراكة بين الجانبين.
العالقات  تشهد  أن  المتوقع  من 
التي تحتضن  الهند واإلمارات،  بين 
يرسلون  الهنود  من  مليون   2.6

حوالي  إل��ى  تصل  بالدهم  إل��ى  نقدية  تحويالت 
وتحول  كبيرة  انطالقة  سنويا،  دوالر  مليار   2.6

شراكة  اتفاقية  على  البلدين  توقيع  ظل  في  شامل 
من  العديد  إل��ى  باإلضافة  شاملة  إستراتيجية 
ثالث  هو  نهيان  آل  الشيخ  أصبح  لقد  االتفاقيات. 
الغنية  العربية  المنطقة  من  زعيم 
بالبترول يتم استضافته في االحتفال 

بعيد جمهورية الهند.

تعزيز الشراكة اإلستراتيجية
من ثمار تلك الزيارة رفع العالقات 
العربية  واإلم�����ارات  الهند  بين 
الشراكة  مستوى  إل��ى  المتحدة 
تضع  التي  الشاملة  اإلستراتيجية 
الخليج  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  بقوة 
المجالين  في  المنطقة  في  للهند  ب��ارز  كشريك 
الوزراء  رئيس  وقال  واالقتصادي.  االستراتيجي 

ه����ذه هي  ت��ع��د 
المرة األولى التي 
فرقة  فيها  تشارك 
عسكرية  عربية 
ف����ي ال���ع���رض 
بعيد  العسكري 

جمهورية الهند

ضيف شرف االحتفال بعيد جمهورية ولي عهد اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
مع رئيس الوزراء الهندي و وزير الدفاع والرئيس ونائب الرئيس
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العلم  بألوان  العالم،  توهج برج خليفة، أطول مبنى في 
والستين.  الثامن  الهند  جمهورية  بعيد  احتفاال  الهندي 
المسلحة  القوات اإلماراتية  الهند، قامت فرقة من  وفي 
العسكري  العرض  بتقدم  بقيادة  جنديا   179 من  مكونة 
في  راجباث  منطقة  في  الهند  جمهورية  بعيد  الخاص 
حضور كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
ندرا  ناري  السيد/  الهندي  الوزراء  ورئيس  نهيان  آل 
الزعيمان  تجعل  وجيهة  أسباب  هناك  وكان  م��ودي. 
يحتفيا سويا حيث توصلت المحادثات التي جرت بينهما 
ومتعدد  طموح  نموذج  إرس��اء  عن  السابق  اليوم  في 
بلديهما  بين  اإلستراتيجية  الشراكة  لتوسيع  األوج��ه 

لتنطلق نحو آفاق جديدة.

يمين: ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتفقد 
حرس الشرف في القصر الرئاسي الهندي -راشتراباتي بهافان. 
أعلى: برج خليفة مضاءة بألوان علم الهند الثالث احتفاال بعيد 

جمهورية الهند
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تشهد انطالقة جديدة
العالقات الهندية اإلماراتية 

أعطت زيارة ولي عهد دولة اإلمارات العربية المتحدة دفعة قوية للعالقة الودية والمستقرة بين 
الهند واإلمارات العربية المتحدة

بقلم: مانيش تشاند
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والمتخصصين  والمساهمين  الهنود  المبتكرين  ولكن 
أكثر  ساهموا  والطب  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في 
وتشمل  األخ��ي��رة.  السنوات  خ��الل  أمريكا  في  بكثير 
الواليات  في  البارزين  الهنود  األعمال  رج��ال  قائمة 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ناديال  ساتيا  من:  كل  المتحدة 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  بيتشاي  مايكروسوفت؛وسوندر 

جوجل؛ وشانتانو نارايين الرئيس التنفيذي 
نويي  وإن��درا  سيستمز؛  أدوب  لشركة 
التنفيذي  والرئيس  إدارة  مجلس  رئيس 
براتوري  والكشمي  بيبسيكو؛  لشركة 
و  آيإن.كيه.؛  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
رئيس  و  األبحاث  مدير  ميستري  براناف 
مؤسسة  في  والمفكرين  العلماء  فريق 

سامسونج األمريكية للبحوث.
من  مئات  أيضا  أميركا  في  ويوجد 
األصول  ذوي  من  البارزة  الشخصيات 
بجائزة  وفائزين  علماء  بينهم  من  الهندية 
راماكريشنان  فينكاترامان  )مثل:  نوبل 

وأمارتيا سين(؛ و عمداء ورؤساء جامعات )مثل:راكيش 
خورانا وهو أستاذ في جامعة هارفارد؛ وفيجاي كومار 
وهو أستاذ في جامعة بنسلفانيا(؛ وعلماء في الرياضيات، 
ناير(،  ميرا  )مثل:  ومخرجين  وممثلين،  واالقتصاد، 
ومصممي أزياء، ومتخصصين في اإلعالم، وموسيقيين 

وكتاب )مثل: أنيتا ديساي(.

من  طويلة  قائمة  أيضا  المتحدة  المملكة  في  ويوجد 
الشهير  الصناعة  رجل  رأسهم  على  البارزين،  الهنود 
بيليموريا.  وك��اران  هندوجا  واألخ��وة  ميتال،  الكشمي 
مثل  مشهورين  هنود  كتاب  المتحدة  المملكة  في  ويعيش 
سلمان رشدي عالوة على شخصيات بارزة في قطاعات 

الفنون والمسرح والسينما.
في  ال��ب��ارزي��ن  الهند  أب��ن��اء  ويلعب 
الخارج  دورا مؤثرا في مجاالت السياسة 
من  وغيرها  واالستثمار  واألدب  والفنون 
القطاعات األخرى، ويؤثرون بشكل كبير 
ال��دول  في  األرض  على  يحدث  ما  في 
ويقوم  الهند.  في  كذلك  و  تحتضنهم  التي 
الهند  بزيارة  متزايدة  منهم بصورة  العديد 

ق��ادة  كبار  م��ع  وال��ت��واص��ل 
األعمال  ورجال  السياسيين 
الفن  ف��ي  والمتخصصين 

والثقافة.
الهند  أب��ن��اء  وي��ح��اول 
السياسات  في  التأثير  الخارج  في  المقيمين 
تقديم  خالل  من  لهم  المحتضنة  الدول  في 
الدول  في  سواء  للقادة  والمشورة  النصح 
كبار  ويأخذ  الهند،  في  أو  لهم  المحتضنة 
على  أرائ��ه��م  واألع��م��ال  السياسة  رج��ال 

محمل الجد.

الهنود  ي��ح��اول 
في  ال����ب����ارزون 
أن  ال�����خ�����ارج 
تأثير  لهم  يكون 
السياسات  على 
تقديم  خ��الل  م��ن 
المشورة للقادة في 
المحتضنة  الدول 

لهم والهند
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المستوى العالمي
رفع مكانة الهند على 

يحتل الهنود المقيمين في الخارج مكانة بارزة في الدول التي تحتضنهم، ويتم انتخابهم لشغل 
مناصب عامة أو يرأسون منظمات

لقد قدم أبناء الهند في الخارج على مر السنين مساهمات 
جليلة من أجل تنمية الدول التي تحتضنهم، والسيما في 

المجال االقتصادي.
من  األشخاص  و  المقيمين  غير  الهنود  فئات  وبدأت 
المواطن  هوية  على  والحاصلين  الهندية  األصول  ذوي 
في  متزايد  نحو  على   تنخرط  ال��خ��ارج  في  الهندي 
ففي  بها.  يعيشون  التي  الدول  في  السياسي  السيناريو 
األمريكيون  ترك  المثال،  سبيل  على  الماضي،  نوفمبر 
الهنود بصمتهم في السياسة األمريكية باحتاللهم ألربعة 
مقاعد في مجلس النواب، وعالوة على انتخاب آخر في 

مجلس الشيوخ.

النائب  منصب  شغل  الذي  هاريس،  كاماال  وأصبح 
يفوز  هندي  أول  لفترتين،  كاليفورنيا  والية  في  العام 
كاليفورنيا.  والية  عن  األمريكي  الشيوخ  مجلس  بمقعد 
تُنتخب  هندية  أميركية  أول  جايابال  براميال  وأصبحت 
بين  وم��ن  واش��ن��ط��ن.  ع��ن  ال��ن��واب  مجلس  لعضوية 
المنتخبين في مجلس النواب كل من رجا كريشنامورثي 
من إلينويس ورو خانا من كاليفورنيا. كما أعيد انتخاب 
أمي بيرا من كاليفورنيا - وهو صاحب أطول فترة خدمة 
إعادة  أيضا  وتم  الهنود.  األمريكيين  من  الكونجرس  في 
أصل  من  ليس  ولكن  هندوسي  جابارد،  تولسي  انتخاب 

هندي، لعضوية المجلس عن هاواي.

بقلم: إن.بي. راو
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يهدف مؤتمر 2017 كذلك إلى تعزيز التواصل 
بين الهنود المقيمين في الخارج مع وطنهم األم 

وتوفير منصة لتحقيق ذلك التواصل.
ووفقا إلحصاءات الحكومة، فإن هناك العديد 
من البلدان التي تحتضن أكثر من مليون هندي 
ذوي  من  األف��راد  من  مماثل  وع��دد  مقيم  غير 
في  يوجد  المثال،  سبيل  فعلى  الهندية.  األصول 
هندي،  ماليين  أربعة  حوالي  المتحدة  الواليات 
وتأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة 
الثانية حيث يعيش بها 3.5 مليون من أبناء الهند 
المقيمين في الخارج. ويعد الهنود الموجودين في 
دول الخليج )اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
وقطر  والكويت  وعمان  السعودية  العربية 
الخارج  المقيمين في  المواطنين  والبحرين( من 
إقامة  بصورة مؤقتة،ومعظمهم ال يحصل على 

دائمة أو جوازات سفر محلية.
ويعيش الهنود بأعداد كبيرة في مناطق ودول 
ومنطقة  مليون(،   1.5( المتحدة  المملكة  مثل: 
شرق أفريقيا، أستراليا ونيوزيلندا. ويعيش العديد 
من المواطنين من ذوي األصول الهندية في دول 
مثل: جنوب أفريقيا وسنغافورة وماليزيا وفيجي.

Name Country Field

Dr Gorur Krishna Harinath Australia Community Service

Rajasekharan Pillai Valavoor 
Kizhakkathil

Bahrain Business

Antwerp Indian Association Belgium Community Service

Nazeer Ahamed Mohamed 
Zackiriah

Brunei Community Service

Mukund Bhikhubhai Purohit Canada Business

Nalinkumar Sumanlal Kothari Djibouti Community Service

Vinod Chandra Patel Fiji Social Service

Raghunath Marie Antonin 
Manet

France Arts & Culture

Dr Lael Anson E. Best Israel Medical Science

Dr Sandip Kumar Tagore Japan Arts & Culture

Ariful Islam Libya Community Service

Tan Sri Dato Dr Muniandy 
Thambirajah

Malaysia Education and Community 
Service

Pravind Kumar Jugnauth Mauritius Public Service

HE Mr Antonio Luis Santos da 
Costa

Portugal Public Service

Dr Raghavan Seetharaman Qatar Business Management

Zeenat Musarrat Jafri Saudi Arabia Education

Singapore Indian Association Singapore Community Service

Dr Carani Balaraman Sanjeevi Sweden Medicine

Susheel Kumar Saraff Thailand Business

Winston Chandarbhan 
Dookeran

Trinidad & Tobago Public Service

Vasudev Shamdas Shroff United Arab Emirates Community Service

India Social and Cultural Centre, 
Abu Dhabi

United Arab Emirates Philanthropy and Community 
Service

Hon’ble Priti Patel United Kingdom Public Service

Neena Gill United Kingdom Public Service

Hari Babu Bindal USA Environmental Engineering

Dr Bharat Haridas Barai USA Community Service

Nisha Desai Biswal USA Public Affairs

Dr Mahesh Mehta USA Community Service

Ramesh Shah USA Community Service

Dr Sampatkumar Shidramapa 
Shivangi

USA Community Leadership

Pravasi Bharatiya samman awardees 2017
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رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقدم التحية لرئيس وزراء البرتغال د/ أنطونيو كوستا خالل 
فاعليات المؤتمر.الصفحة المقابلة: الرئيس برناب موكيرجي يلقي كلمة أثناء االحتفالية

من  يقدموه  لما  كبير  باحترام  يحظون  قائال:”إنهم  مودي 
النظر  فيها بغض  التي يعشون  للدول  للهند وكذلك  إسهامات 
عن المسار الذي اتخذوه واألهداف التي يسعون إلى تحقيقها.”
وعلماء  سياسيين  الخارج  في  المقيمين  الهنود  بين  ومن 
يساهمون  ونشاط  وموسيقيين  واقتصاديين  ومعلمين  وأطباء 
ومصرفيين  وصحفيين  والخيرية  اإلنسانية  األعمال  في 

في  ومتخصصين  ومحامين  ومهندسين 
تكنولوجيا المعلومات.

المؤتمر  مشارك   4000 من  أكثر  حضر 
الذي استقرت فاعليته ثالثة أيام في بنجالورو، 
ودار موضوعه حول “إعادة تعريف الترابط 
مع أبناء الهند في الخارج”. وشارك في المؤتمر 
الواليات  الهنود غير مقيمين من  ممثلون عن 
األوسط  والشرق  وأفريقيا  وأوروب��ا  المتحدة 
يذكر  ونيوزيلندا.  وأستراليا  األقصى  والشرق 

أن قطر -التى يعيش فيها 140 شخصا فقط من الهنود غير 
المقيمين- ضمت اكبر وفد من الهنود المقيمين في الخارج.

مجموعة  ديفاز  بهاراتيا  برافاسي  مؤتمر  اجتذب  كما 
وزراء  رئيس  كوستا  أنطونيو  د/  وكان  األجانب.  القادة  من 
السادة  الرئيسي للحدث. وكان من بين  البرتغال هو الضيف 
الحضور في المؤتمر كل من: وزير الصحة الماليزي السيد/

سوبرامانيام والممثل الخاص للحكومة الماليزية والمتخصص 
في مجال البنية التحتية السيد/سامي فيلو و وزير الصحة في 

موريشيوس السيد/ بريثفى راج سينج روبون.
برافاسي  ج��ائ��زة  موخرجي  ب��ران��اب  الرئيس  وق��دم 
الخارج،  للهنود في  يمنح  أعلى وسام  بهاراتيا سامان، وهي 
والمملكة  المتحدة  الواليات  من  ب��ارزة  شخصية   30 إلى 
والبحرين  وأستراليا  واإلم���ارات  المتحدة 
وفيجي  وجيبوتي  وكندا  وبروني  وبلجيكا 
وماليزيا،  وليبيا،  واليابان،  وإسرائيل  وفرنسا 
والمملكة  وقطر،  والبرتغال،  وموريشيوس، 
والسويد،  وسنغافورة،  السعودية،  العربية 

وتايالند، وترينيداد وتوباجو.
الذي  بيسوال،  ديساي  نيشا  السيد/  وألقى 
الخارجية  وزير  مساعد  منصب  يشغل  كان 
في حكومة الرئيس باراك أوباما في الواليات 
المتحدة خالل الفترة من 2014 إلى 2017 وأحد الحاصلين 
على الجائزة، خطاب قبول الجائزة نيابة عن جميع الفائزين.

برافاسي  مؤتمر  استضافة  من  الرئيسي  الهدف  ويكمن 
الخارج  في  المقيمين  الهند  أبناء  تعريف  في  ديفاز  بهاراتيا 
الهند  في  القطاعات  تحقيقها في مختلف  تم  التي  باإلنجازات 
و  الهندية.  الحكومة  ومبادرات  سياسات  على  وإطالعهم 

من  أكثر  حضر 
مشارك   4000
ال��م��ؤت��م��ر ال��ذي 
فاعليته  استقرت 
ث��الث��ة أي����ام في 

بنجالورو
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أبناء  التواصل مع 
الهندية  الجاليات 
في الخارج أصبح 
م���ن أول���وي���ات 

الحكومة 

يعيش أبناء الهند المهاجرين في الخارج، الذين يزيد عددهم 
على 30 مليون شخص، في جميع أنحاء العالم و قدموا على 
في  النهضة  حركة  في  كبيرة  إسهامات  الماضية  السنين  مر 

الدول التي تحتضنهم.
نجاحات  يحققوا  أن  استطاعوا  معظمهم  أن  حين  وفي 
منهم  الكثير  فإن  بها،  استقروا  التي  األوط��ان  في  ب��ارزة 

أقاربهم  إلى  أم��وال  تحويل  على  يحصرون 
ومعارفهم المقيمين في الهند. وقد وصل حجم 
الماضي  العام  تم تحويلها خالل  التي  األموال 
واألشخاص  المقيمين،  غير  الهنود  جانب  من 
العاملين  والهنود   ، الهندية  من ذوي األصول 
الهند حوالي 70 مليار  إلى داخل  الخارج  في 
دوالر. ويصل عدد فئة الهنود غير المقيمين ما 

يقرب من 18 مليون هندي.
برافاسي  مؤتمر  تنظيم  على  الهند  حكومة  وتحرص 
بهاراتيا ديفاس  كل عام في شهر يناير بداية من عام 2003 
هذه  معظم  دلهي  العاصمة  استضافت  قد  و  اليوم.  وحتى 
و   2003  : أعوام  في  ٌعقدت  التي  تلك  وتحديدا  المؤتمرات 
 ،2014 و  و 2011   2010 و   2008 و   2007 و   2004
المؤتمرات مثل  تلك  استضافت مدن أخرى بعض من  بينما 

و   )2006 )مؤتمر  آباد  وحيدر   )2005 )مؤتمر  مومباي 
تشيناي )مؤتمر 2009( وجايبور )مؤتمر 2012( و كوتشي 
وبنجالورو  )مؤتمر 2015(  جانديناجار  و  )مؤتمر 2013( 

)مؤتمر 2017(.
بعد المؤتمر الذي عقد في مدينة جانديناجار في 2015، 
ديفاس   بهاراتيا  برافاسي  بمؤتمر  االحتفال  الحكومة  قررت 
التاريخ  )ه��ذا  يناير   9 و   8 يومي  عام  كل 
غاندي  المهاتما  فيه  عاد  الذي  اليوم  يصادف 
إلى الهند من جنوب أفريقيا في يناير 1915(. 
ويتم االحتفال بيوم 7 يناير على اعتباره يوم 
عقد  ويتم  للشباب،  ديفاس  بهاراتيا  برافاسي 
بضعة  كل  أصغر  مستوى  على  مؤتمرات 

أعوام لمناقشة القضايا ذات االهتمام.
وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في 
الخطاب الذي ألقاه أمام الدورة الرابعة عشر لمؤتمر برافاسي 
بهاراتيا ديفاز في بنجالور يوم 8 يناير، إلى أن التواصل مع 
أبناء الهند المقيمين في الخارج - الذين يمثلون ثقافة وروح 
أولوية في  الحكومة  أولتها  التي  الهند- كان من األمور  وقيم 
عملها. وقال رئيس الوزراء:”إن الهنود المقيمين في الخارج 
ال يقدرون قوتهم الكبيرة الكامنة في عددهم الهائل.” وأضاف 

وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية الجنرال )متقاعد( في.كيه. سينج وآخرون يشاهدون العروض الثقافية
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الوطن األم
تعزيز التواصل مع

قام اآلالف من كبار رجال األعمال والمتخصصين والفنانين من ذوي األصول 
الهندية بزيارة وطنهم األم في يناير لحضور مؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاز، الذي 

يعقد كل عامين لتعزيز التواصل بينهم و بين نظرائهم المقيمين في الهند

بقلم: إن.بي. راو
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شيترا راماكريشنا
منصب  شغلت  ام��رأة  أول  هي  راماكريشنا  شيترا  تعد 
األوراق  لبورصة  التنفيذي  والرئيس  اإلداري  المدير 
المالية الوطنية. وباإلضافة إلى العديد من المناصب العليا 
المالية  األوراق  بورصة  في  شيترا  شغلتها  التي  األخرى 
من  المستوى  رفيعة  مناصب  شيترا  شغلت  فقد  الوطنية، 
األوراق  لمجلس  التابعة  المشتقات  لجنة  عضو  بينها: 
ماالفيا  معهد  رئيس  و  الهند،  في  والبورصة  المالية 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  جايبور،  في  للتكنولوجيا  الوطني 
في للمؤسسة الوطنية المحدودة إليداعات األوراق المالية.
شيترا  القانونية  المحاسبة  انضمت   ،1985 عام  وفي 
الهندي  البنك  في  المشروعات  تمويل  إدارة  عمل  لفريق 
للتنمية الصناعية. ثم وقع االختيار على شيترا راماكريشنا 
من جانب الرئيس الراحل للبنك الهندي للتنمية الصناعية 
أربعة  بين  من  واحدة  لتكون  نادكارني،  إس.إس.  السيد/ 
األوراق  لبورصة  إنشاء  في  للمساعدة  آخرين  أشخاص 
التسعينات من  أوائل  البداية وذلك في  الوطنية من  المالية 
القرن العشرين . كانت شيترا راماكريشنا الخبيرة المالية 
آلة  على  والعزف  الكارناتيكية  باللغة  الغناء  تعشق  التي 
بورصة  في  اإلنترنت  عبر  التداول  بدأت  قد  التانبورا، 
األوراق المالية الهندية في عام 2000، وها هي اليوم يُنظر 
إليها من قبل الجميع باعتبارها أحد الكوادر الهامة في هذه 
من  العديد  مع  شيترا  وتتعاون  الوطنية.  المالية  المؤسسة 
المالي  القطاع  لتطوير  الوطني  المجلس  بينها  الهيئات من 
التجارة  غرف  التحاد  التابعة  الوطنية  التنفيذية  واللجنة 
شيترا  وحصلت  األموال.  رؤوس  أسواق  ولجنة  الهندية 
بينها  من  واألوسمة  الجوائز  من  العديد  على  راماكريشنا 
مجال  في  القيادة  جوائز  استفتاء  في  العام”  “سيدة  جائزة 
شيترا  واحتلت  فوربس،  مجلة  من  أجرته  الذي  األعمال 
النسائية  القيادات  كبار  قائمة  على  عشر  السابع  المركز 
العالمي في استفتاء آخر  في مجال األعمال على مستوى 

أجرته مجلة فورتشين.

شيال شارما
على الرغم من فقدان شيال شارما لذراعيها في حادث 
قطار، إال أنها كانت طالبة ذات مستوى تعليمي متميز. 
و بمرور الوقت، بدأت شيال تتولى إدارة جميع مهامها 
وقدميها.  بفمها  باألشياء  اإلمساك  خالل  من  بنفسها 
والية  أسر  إح��دى  من  تنحدر  التي  شارما،  كانت 
لألشخاص  االسكتشات  برسم  دائما   مولعة  لكناو، 
أيام  خالل  الواقع،  في   . الطبيعية  المناظر  كذلك  و 
كان صديقات شيال  المدرسة،  مستوى  الدراسة على 
هندسية  مخططات  رسم  منها   يطلبون  مدرسيها  و 
والطيور  للضفادع  بيولوجية  تشريح  رسومات  و 
األصدقاء  ودعم  وتشجيع  تقدير  وساعد  وغيرها. 
والمعلمين لشيال على اكتسابها المزيد الثقة واالرتقاء 
بمهاراتها كفنانة. ولكن ذلك لم يمنع أن هناك البعض 
لم  ذلك،  ومع  الرسم.  في  شيال  أسلوب  انتقدوا  ممن 
في  واستمرت  للرسم  عشقها  عن  شارما  شيال  تتخل 
درجة  على  الحصول  اليوم  استطاعت  حتى  مسعاها 
شيال  أصبحت  أن  وبعد  الفنون.  في  البكالوريوس 
أنها  نجد  عمرها،  من  األربعينيات  أواخر  في  اليوم 
من  ألعمالها،  المنفردة  المعارض  من  العديد  نظمت 
بينها معرض في قاعة  جيهانجير للفن في مومباي. 
ال  يحققها  أن  المرء  يريد  شيء  كل  أن  شيال  وترى 
قدما  المضي  على  متى صمم  شيء  يعوقه  أن  يمكن 
بدأب مهما كان حجم التحدي أو اإلعاقة. وتقوم شيال 
بعمل كل شيء لنفسها بنفسها بداية من مزج األلوان 
في  واستخدامها  الرسم  فرش  تنظيف  إلى  وصوال 

إبداع اللوحات على القماش.
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انجازات

إيرا سينجال
في  المولودة  سينجال  إي��را  استطاعت  لقد 
يمكن  أن��ه  أجمع  للعالم  تبرز  أن  ميروت 
للقمة  ويصل  المستحيل  يحقق  أن  لإلنسان 
لم  عقلية.  قدرات  من  به  يتمتع  ما  من خالل 
تدع إيرا سينجال إعاقتها الجسدية تقف عائقاً 

والجهد  العمل  واصلت  حيث  مسيرتها،  في 
موظفة  تصبح  أن  وه��و  أال  حلمها  لتحقق 
تعد  الهند.  في  للدولة  اإلداري  الجهاز  في 
لماليين  إلهام  مصدر  سينجال  إيرا  أصبحت 
أول  باعتبارها   ، جسديا  المعاقين  الناس  من 
مرشحة معاقة جسديا تحصد أعلى الدرجات 
في امتحان لجنة اختيار األشخاص للوظائف 
إلى أن  الحكومية. ومع ذلك، يجب أن نشير 
مفروشا  أب��دا  يكن  ولم  صعبا  كان  الطريق 
أو  الجنف  من  سينجال  إيرا  تعاني  بالورود. 
إعاقة  وهي  الفقري،  العمود  في  االنحناء 
ظل  وفي  تماما.  ذراعيها  بثني  لها  تسمح  ال 
بدأت  أقرانها،  على  الدراسي  سينجال  تفوق 
معهد  في  الكمبيوتر  هندسة  بدراسة  تهتم 
وقت  وفي  للتكنولوجيا.  سوبهاس  نيتاجي 
على  الحصول  سينجال  استطاعت  الح��ق، 
درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية 
شاركت  اإلداري��ة.  للدراسات  دلهي  جامعة 
األشخاص  اختيار  لجنة  امتحان  في  سينجال 
ولكنها   ،2010 عام  في  الحكومية  للوظائف 
نظرا  مكان  أي  في  وظيفة  على  تحصل  لم 

أرتشانا راماسوندرام
قوتها   مدى  راماسوندرام  أرتشانا  أثبتت 
ورباطة جأشها في مناسبات عديدة على مدى 
عقود من عملها في الشرطة الهندية. ففي عام 
1995، حصلت أرتشانا راماسوندرام على 
عام  وفي  المتميز،  لألداء  الشرطة  ميدالية 
لألداء  الرئيس  وسام  على  حصلت   2005
الشرطي المتميز. وفي عام 2014، أصبحت 
في  مدير  منصب  تشغل  امرأة  أول  أرتشانا 
وفي  الهندي.  المركزي  التحقيقات  مكتب 
راماسوندرام  ألرتشانا  كان   ،2016 فبراير 
لهيئة  العام  المدير  تصبح  أن  في  الشرف 
شرطة الحدود ساشاسترا سيما بال ، وبذلك 
قوة  قيادة  تتولى  شرطة  ضابطة  أول  كانت 
البالد  حدود  لحرس  مركزية  عسكرية  شبه 

مع نيبال وبوتان.
الكلية حيث  بعد أن تخرجت أرتشانا في 
كانت تدرس االقتصاد في جامعة راجستان، 
التخصص.  نفس  في  كمحاضرة  تعينها  تم 
أرتشانا  ق��ررت  الح��ق،  وق��ت  ف��ي  ولكن 
الشرطة  أكاديمية  في  بالتدريب  االلتحاق 

 ،1982 عام  وفي  أب��اد.  حيدر  في  الهندية 
الشرطة  دائرة  في   للعمل  أرتشانا  انضمت 

في والية تاميل نادو.
للتفوق  حياتها  في  دوما  أرتشانا  وتسعى 
و التميز ومن ثم قررت أخذ إجازة للدراسة 
لمتابعة  إلى 1991  الفترة من 1989  خالل 
الدراسة للحصول على درجة الماجستير في 
علم اإلجرام من جامعة جنوب كاليفورنيا في 
والية لوس انجلوس األمريكية. واستطاعت 
نقاط  من  متوسط  أعلى  تحقق  أن  أرتشانا 
التقدير خالل الدراسة. وتميزت أرتشانا في 
كل  في  تصميم  و  بشجاعة  بالتعامل  عملها 
تضع  وكانت  بها  كلفت  التي  المهام  أنواع 
وهو  أال  أساسي  هدف  عينها  نصب  دوم��ا 

العمل من أجل حماية المرأة ورفاهيتها.
أرتشانا  شغلته  منصب  آخ��ر  وك���ان 
الوطني  المكتب  مديرة  هو  راماسوندرام 
مع  حاليا  تعيش  وهي  الجرائم.  لسجالت 
يعمل  كان  الذي  زوجها،  و  االثنين  أوالدها 
في السابق كأحد كبار الموظفين في الجهاز 
اإلداري للدولة وتحديدا في والية تاميل نادو.

هو  ذلك  في  السبب  إن  قالت  السلطات  ألن 
“إن إعاقتها ال توجد لديها القدرة  على الدفع 
تستلم  لم  سينجال  ولكن  والرفع”.  والسحب 
اإلداري��ة  المحكمة  أم��ام  قضيتها  رفعت  و 
في  لصالحها  حكم  على  وحصلت  المركزية 
شاركت  األثناء،  هذه  في   .2014 فبراير 
سينجال  مرتين في االختبار لتحسين مرتبتها 
حتى استطاعت سينجال في محاولتها الرابعة 
في عام 2015 في سن 31 عاما أن تتصدر 
أن  المفارقات  ومن  االمتحان.  في  الفائزين 
سينجال  منها  تعاني  التي  الجسدية  التحديات 
على  للحصول  مؤهلة  تكون  أن  من  حرمتها 
وظيفة موظف أو كاتب أو حتى عاملة نظافة، 
موظفة  تكون  بأن  لها  تسمح  القواعد  ولكن 
في الجهاز اإلداري للدولة. وعلى الرغم من 
متجشمة  تكن  لم  سينجال  فإن  التحديات،  كل 
بين  تعرف  كانت  حيث  متشائمة،  أو  الوجه 
التي  الشخصيات  أحد  باعتبارها  صديقاتها 
تشغل  التي  سينجال-  وتعشق  المزاح.  تهوى 
اإلداري  الجهاز  في  التمرين  تحت  موظف 

للدولة- الدراما والرقص والسفر.
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سمريتي ناجبال
شقيقتيها  مع  ناجبال  سمريتي  نشأت 
اللتين يكبراها في السن وتعانيان من 
سمريتي  شغل  وكان  السمع.  ضعف 
الشاغل هو أن تفعل شيئا يمكنها من 
سمريتي  استطاعت  و  مساعدتهما. 
أن  عاما   23 سن  في  كانت  عندما 
لمنظمة  التنفيذي  المدير  تصبح  
أتولياكاال، وهي منظمة غير حكومية 
قامت بتأسيسها لتمكين الفنانين الصم 
من  الفني  مشوارهم  مواصلة  من 
الشراكات  من  ن��وع  تصميم  خ��الل 
ووضع أشكال من التعاون اإلبداعي.

الجمعية  في  تعمل  ناجبال  كانت 
الوطنية للصم منذ أن بلغت من العمر 
16 عاما. وعندما كانت ال تزال في 
المدرسة، أصبحت مسئولة عن نشرة 
صباحية خاصة بالصم في التليفزيون 
أن  بعد  )دوردارش������ان(.  الهندي 
التواصل  في  بدأت  ناجبال،  تخرجت 
السمع  الفنانين ضعاف  كبار  أحد  مع 
في  عمله  متابعة  من  يتمكن  لم  الذي 

الموقف  هذا  ودفع  يعشقه.  الذي  الفن 
أتولياكاال،  تأسيس منظمة  إلى  ناجبال 
الفنانين  التي تحاول أن تساعد هؤالء 
السمع.  ض��ع��اف  م��ن  الموهوبين 
وتهدف هذه منظمة غير الحكومية إلى 
مساعدة ذوي اإلعاقة السمعية على أن 
يعيشوا حياة كريمة. وتتواصل ناجيل 
الصم  من  آخرين  فنانين  مع  حاليا 
اإلشارة،  بلغة  الوعي  زيادة  أجل  من 
لكافة  ذلك  االستفادة من  تعظيم  بهدف 

الذين يعانون من ضعف السمع.
اختيارها  بشرف  ناجبال  وحظت 
أعمال  سيدة   30 بين  من  ك��واح��دة 
العالم ممن تحت  مؤثرة على مستوى 
أجرته  استفتاء  في  وذلك  عاما  ال�30 
ال�  األخبار  البريطانية  اإلذاعة  هيئة 
لغة  أن  ناجبال  وت��رى  بي.بي.سي. 
دوما  وتعمل  األم  لغتها  هي  اإلشارة 
من  وال��م��زي��د  المزيد  إع��ط��اء  على 
يتمكنوا  حتى  السمع  لضعاف  الفرص 
مع  المساواة  ق��دم  على  العيش  من 

الجميع من حولهم.

فيكينو زاو
أول  بكونها  زاو  فيكينو  تشتهر 
شمال  منطقة  من  سينمائية  مخرجة 
في  أعمالها  عرض  يتم  الهند  شرق 
دورته  في  السينمائي  كان  مهرجان 
 .2010 ع��ام  ف��ي  والستين  الثالثة 
“آخر  فيلم  بإخراج  زاو  فيكينو  قامت 
الصيادين من أصحاب وشم الرأس”، 
صائد  عن  دقيقة   51 مدته  فيلم  وهو 
وحظى  ن��اج��اس،  كونياك  ال��رؤوس 
مستوى  على  الكثيرين  بإعجاب  الفيلم 
وهي  زاو-  فيكينو  أمضت  العالم. 
عن  تبحث  سنوات  سبع  لطفلين-  أم 
حول  كتب  ق��راءة  تخللها  الفيلم   هذا 
مع  مقابالت  وإجراء  الموضوع  هذا 
المتاخمة  ناجاالند  منطقة  في  قبائل 
براديش.  وأروناشال  ميانمار  لحدود 
وقامت فيكينو زاو كذلك بإخراج فيلم 
بعنوان  واألفيال  اإلنسان  عن  وثائقي 

تم  وال��ذي  بيتنا”  هي  األرض  “ه��ذه 
السينمائي  كان  مهرجان  في  عرضه 
عام  في  والستين  الرابعة  دورته  في 
قامت  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .2011
من  العديد  بإخراج  أيضا  زاو  فيكينو 
التليفزيونية  واألفالم  الوثائقية  األفالم 
والمسلسالت حول حياة سكان منطقة 
شمال شرق الهند، فضال عن رصدها 
به  تتميز  ما  األعمال  تلك  خالل  من 
الطبيعة  جمال  م��ن   المنطقة  ه��ذه 
والبيئة الساحرة. وتنتمي فيكينو لقبيلة 
تحصل  أن  استطاعت  أنغامي،  تُدعى 
التصوير  على دبلومة في اإلخراج و 
السينمائي من المعهد اآلسيوي للسينما 

والتلفزيون في نويدا.
أطفالها  مع  زاو  فيكينو  وتعيش 
نارايان  السيد/إيندراجيت  وزوجها 
وحبها  شغفها  يشاركها  الذي  ديف، 

لصناعة األفالم.
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باوا ديفي
حظت الفنانة باوا ديفي بشرف عرض 
الدول  من  العديد  في  الفنية  أعمالها 
رئيس  وقام  العالم.  أنحاء  جميع  في 
الوزراء ناريندرا مودي بإهداء لوحة 
مرسومة بأسلوب مادوهوباني- وهي 
هانوفر  لعمدة  ديفي-  باو  إبداع  من 
بين  ومن  ستيفان ششوستوك.  السيد/ 
الفنانة  لهذه  األخرى  التكريم  أشكال 
الكبيرة هي منحها جائزة بادما شري 
في عام 2017. ومن الحقائق المثير 
لالهتمام أن والدة زوجها جونجا ديفي 
هي من شجعتها على االستمرار في 
الفنية  األعمال  إب��داع  من  موهبتها 
أحد  يعد  ال��ذي  مادوباني،  بأسلوب 

أشكال الفن التقليدي في  والية بيهار. 
سن  في  وه��ي  ديفي  ب��اوا  تزوجت 
والدة  حينها  منها  وطلبت  عاما،   12
بالرسم على جدران  زوجها أن تقوم 
جيتواربورفي  في  الموجود  منزلهم 
الصماء  البيت  جدران  لتتزين  بيهار 
الطين.  من  مصنوعة  كانت  التي 
واستطاعت باوا ديفي اليوم أن تعمل 
إضافة  و  الفنية  إبداعاتها  تنويع  على 
سبيل  فعلى  بها.  خاصة  جديدة  أفكار 
عشر  الحادي  هجمات  بعد  المثال، 
المتحدة،  الواليات  في  سبتمبر  من 
لوحة  رسمت  إنها  ديفي  باوا  قالت 
ينظر  السماء  في  ثعبان  عن  عبارة 

إلى مشاهد الدم والبؤس في العالم.

زينات موسارات جعفري
يرجع الفضل للسيدة/ زينات موسارات جعفري 
الرياض  في  هندية  مدرسة  أول  تأسيس  في 
في  زوجها  مع  تعاونت  ،حيث   1982 عام  في 
كبيرا  جزءا  زينات  كرست  وقد  المشروع.  هذا 
الهند  ألطفال  الجيد  التعليم  لضمان  حياتها  من 
العربية  المملكة  في  يعيشون  الذين  المغتربين 
جعفري،  موسارات  زينات  وتعمل  السعودية. 
المديرة المؤسسة للمدرسة الهندية الدولية العامة 
في عام 1982، جاهدة لضمان الحفاظ على أعلى 
األنشطة  وممارسة  المدرسة  في  التعليم  معايير 
اتخذت  وقد  الدراسية.  المناهج  بجانب  المختلفة 
زينات جعفري- التي هي في األساس من مدينة 
بهوبال- هذه المبادرة بهدف خدمة المجتمع. وفي 
جائزة  على  زينات  الفنانة  عام 2017، حصلت 
المرة  هي  تلك  وكانت  سمان.  بهاراتيا  برافاسي 
األولى التي يتم فيها منح امرأة هندية تعيش في 
المملكة العربية السعودية هذه الجائزة المرموقة.

سوجاتا ساهو
“المرأة  باسم  ساهو  سوجاتا  تشتهر 
نظرا  وذل��ك  الداخ”  ف��ي  الحديدية 
تحسين  أج��ل  من  ال��دؤوب��ة  لجهودها 
المؤسسة  خ��الل  م��ن  التعليم  ج��ودة 
على  هناك  أسستها  التي  التعليمية 
تعمل سوجاتا  و  قدم.  ألف   17 ارتفاع 
على تطوير التعليم القائم على األنشطة 
 981 في  والمكتبات  التحتية  والبنية 
سوجاتا  وكانت  المنطقة.  في  مدرسة 
ساهو قد استقالت من وظيفتها كمدرسة 

مدرسة  في  المعلومات  لتكنولوجيا 
وكرست  ج��ورج��اون  في  رام  ش��ري 
الداخ.  بمنطقة  ل��الرت��ق��اء  حياتها 
عشر  من  يقرب  ما  الرحلة  وتستغرق 
وبعدها  السيارة  رك��وب  من  ساعات 
الحمار  ركوب  أو  المشي  من  يومين 
للوصول إلى أي مدرسة من المدارس 
البعيدة التي تقع على ارتفاعات تتراوح 
بين 9 آالف إلى 15 ألف قدم. وكانت 
فيها  يسير  التي  الرحلة  من  المرحلة 
شديدة  الجبلية  الممرات  عبر  الطالب 
والكثبان  المجمدة  واألنهار  االنحدار 
الرملية في ظل ظروف مناخية صعبة. 
وفي عام 2010، قامت سوجاتا ساهو 
وأخذت  بمفردها  الداخ  إلى  بزيارة 
ظهر  على  تزن  تعليمية  م��واد  معها 
سوجاتا  وبدأت  في  بدأت  52 حصان. 
الواقعة  التعليمية  مؤسستها  في  العمل 
ألف   17 ارتفاع  على  جورجاون  في 
في عام 2012  مع مجموعة من  قدم 
الخبراء و المهنيين وهواة المشي ممن 
فريق  ويقوم  الفكر.  نفس  يشاركونها 
سوجاتا  تديرها  التي  المؤسسة  عمل 
طويلة  لفترة  متطوعين  بإيفاد  ساهو 
محددة.وحصلت   موضوعات  لدراسة 
سوجاتا ساهو على جائزة ناري شاكتي 
بوراسكار في عام 2016 نظرا لتفانيها 

في العمل.
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تيجان باي
استطاعت تيجان باي أن تنطلق بفن األداء التقليدي المعروف باسم باندافاني 
من والية تشاتيسجاره الهندية إلى الساحة العالمية. ولكن ليس ذلك هو السبب 
الوحيد الذي جعل الجميع يعجب بتيجان باي كل ذلك اإلعجاب، حيث أن ما 
قامت به تيجان من جهد وكفاح كبيرين في مجال  فن باندافاني الذي هيمن عليه 
الذكور لفترة طويلة ومواجهتها كذلك لمسألة النبذ   االجتماعي كانت من األمور 

التي استحقت عليها الثناء و التقدير.
تم منح تيجان باي جائزة بادما شري )1998( وجائزة بادما بوشان )2003( 
نظرا لما قدمته على مدى سنوات عديدة من أعمال فنية رائعة تقص من خاللها 
حكايات من ملحمة ماهابهاراتا الهندية. قدمت تيجان أول عرض فني لها عندما 
كانت في سن الثالثة عشر من عمرها وذلك في مدينة تشاندراخوري الواقعة 
بالقرب من قريتها جانياري. وكانت تيجان هي أول من قامت بالغناء بأسلوب 
كاباليك شايلي المعروف في فن باندافاني، حيث كانت تلك هي المرة األولى 
بأسلوب  الغناء جلوسا  المتبع هو  التقليد  بذلك حيث كانت  امرأة  به  تقوم  التي 
فيداماتي. ومنذ ذلك الحين، سطح نجم تيجان وبدأت تقف على خشبة المسرح 
تتغنى بحكايات تجسد موضوعات عن الشجاعة والحب والحرب وكان صوتها 
العذب الرقيق يمس قلوب المستمعين. تزوجت تيجان أربع مرات، وهي تعيش 

حاليا مع زوجها الرابع توكا رام، وهو عازف هارمنيوم سابق في فرقتها.

بوجا ثاكور
حرس  تقود  سيدة  أول  هي  ثاكور  بوجا  تعد 
قصر  زارت  ب��ارزة  شخصية  أم��ام  الشرف 
عندما   ،2015 عام  ففي  الهند.  في  الرئاسة 
أوباما  باراك  آنذاك  األمريكي  الرئيس  كان 
ضيف شرف احتفاالت الهند بعيد الجمهورية 
حرس  ثاكور  بوجا  طيار  المقدم  ترأست   ،

الشرف خالل تلك المناسبة.
في  ث��اك��ور   بوجا  طيار  المقدم  خدمت 
على  إداري  كضابط  الهندية  الجوية  القوات 
مدى أكثر من خمسة عشر عاما. وتتمنى بوجا 
ترى  أن  راجستان  والي��ة  ابنه  وهي  ثاكور 
المسلحة  للقوات  ينضمون  النساء  من  المزيد 
الهندية واالستفادة من إمكاناتهم وأن يصبحن 
ضابطات قادرات على خدمة بالدهن بنجاح. 
وقد خدمت بوجا ثاكور مؤخرا في ديشا، في 
إدارة اإلعالم التابعة لمديرية شؤون الموظفين 

بمقر القوات الجوية الهندية.

إيلي أحمد
التي  القليلة  الشخصيات  من  أحمد  إيلي  تعد 
والية  مستوى  على  واسعة  بشهرة  تحظى 
و  كاتبة  بكونها  تشتهر  حيث  الهندية،  آسام 
أغاني،  ومؤلفة  ومخرجة،  سيناريو،   مؤلفة 
اجتماعية  وناشطة  وممثلة،  أزياء،  ومصممة 
وغيرها الكثير والكثير من األدوار اإلنسانية 
التي تقوم بها إيلي أحمد في حياتها. تتسم إيلي 
بالحماسة  عاما   81 العمر  من  البالغة  أحمد 
أكثر  بكتابة  قامت  حيث  النظير،  منقطعة 
المقال و  من 1000 عمل فني متنوع ما بين 
القصة و القصيدة الشعرية. وعلى الرغم من 
أن إيلي ولدت في أسرة ثرية، إال أن الظروف 

والديها ومن  فقدت  عندما  تسوء  بدأت 
ثم كان عليها االنتقال مع إخوانها إلى 

جواهاتي للعيش هناك.
بكتابة  حاليا  أحمد  إيلي  وت��ق��وم 
مجموعة من القصص القصيرة باللغة 
رومانثان  كتابي  ولقى  اإلنجليزية. 
إيلي-  ألفتهما  -الذين  جيوتي  أسوم  و 
على  إيلي  وتعمل  النقاد.  استحسان 
وهي  أورانيل،  مجلة  ونشر  تحرير 
في  للنساء  الموجهة  الوحيدة  المجلة 
منطقة شمال شرق الهند. وكانت إيلي 
أول معهد  أيضا من أسست  أحمد هي 

للسينما في شمال شرق البالد.
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أرونيما سينها
 2013 ع��ام  في  سينها  أرونيما  استطاعت 
اصطناعي،  بساق  ايفرست  جبل  تتسلق  أن 
كأول  فقط  ليس  أول  كونها  شرف  واكتسبت 
امرأة  أيضا كأول  الساق ولكن  شخص مبتور 
مبتورة الساق استطاعت القيام بهذه المغامرة. 
استغرق األمر 25 يوما من أرونيما سينها كي 
تصل في النهاية إلى القمة. ويرجع الفضل في 
و  عزيمتها  إلى  الكبير  االنجاز  لهذا  تحقيقها 
أرونيما  سجلت  وقد  إرادتها.  وقوة  تصميمها 
جديد  من  “ولدت  بعنوان  كتابها  في  تجربتها 
على الجبل”، الذي صدر في ديسمبر 2014. 
في  ش��ري  بادما  جائزة  أرونيما  منح  وت��م 

عام 2015. 
العبة  األس��اس  في  سينها  أرونيما  كانت 
القومية، وقام  الفرق  كرة طائرة على مستوى 
من  بدفعها   2011 عام  في  اللصوص  بعض 
على  يسير  آخر  قطار  ليأتي  القطارات  أحد 
الموازية ليمر على ساقها مما استدعى  الجهة 

الركبة.  تحت  من  وبترها  الطبي  التدخل 
وقد أدى نقص الموارد الطبية في مستشفى 
لتلقي  ال��ن��اس  بها  ه��رع  حيث  باريلي، 
العالج، إلى بتر ساقها دون تخدير! ولكن 
لألمور  تنظر  بدأت  الشجاعة  المرأة  هذه 
“تقوم  أن  يمكنها  وكيف  أخرى  ناحية  من 
وبينما  الحياة.  في  أخ��ر”  إنجاز  بتحقيق 
لتلقي  السرير  على  أرونيما  تستلقي  كانت 
أنها ستعمل  المستشفى، قررت  في  العالج 
على تحقيق المهمة األكثر صعوبة في ظل 
هذه الظروف أال وهي تسلق جبل إيفرست.
أساسيات  ف��ي  دورة  أرون��ي��م��ا  تلقت 
لتسلق  ن��ه��رو  معهد  ف��ي  الجبال  تسلق 
قامت  كما  أوتاركاشي.  منطقة  في  الجبال 
منها  جبال  ع��دة  بتسلق  كذلك  أرونيما 
إلبروس  وجبل  )أفريقيا(  كليمنجارو  جبل 
أستراليا  في  كوسكيوسكو  وجبل  )أوروبا( 
وهرم  األرجنتين  في  أكونكاجوا  وجبل 

كارستنس في إندونيسيا.

طائرات  يقدن  الهندية  الجوية  القوات  من  نساء  ثالثة 
مقاتلة: بوانا كانث و أفاني تشاتورفيدي و موهانا سينج
و  تشاتورفيدي  أفاني  و  كانث  بوانا  الثالث-  النساء  استطاعت  لقد 
التاريخ  في  نور  من  بحروف  أسمائهن  يحفرن  أن   - سينج  موهانا 
بالقوات الجوية  باعتبارهن أول نساء يقدن طائرات مقاتلة و يلتحقن 

الهندية في يوليو 2016.
النساء  من  بيهار  بوالية  داربهانجا  منطقة  من  كانث  بوانا  تعد 
كرة  مثل  الرياضات  من  مجموعة  بممارسة  تهتم  ،حيث  الرياضيات 
منذ  تحلم  كانت  ولكنها  المغامرة.  ورياضات  الطائرة  والكرة  الريشة 
عدة  بوانا  واجهت  الطيور.  مثل  السماء  في  عليا  تحلق  أن  طفولتها 
حلقت  عندما  أصعبها  كانت  التدريب،  فترة  خالل  صعبة  لحظات 
الطلعة  تلك  في  طائرتها  تقود  كانت  وعندما  األولى.  للمرة  بمفردها 
استعادة  على  قدرتها  في  تشكك  بدأت  قدم،  ألف   20 ارتفاع  على 
السيطرة على حركة الطائرة والعودة بها. وبالرغم من هذا التحدي، 
حتى  مقاتلة  طيارة  كقائدة  مهاراتها  كل  تستجمع  أن  بوانا  استطاعت 

تمكنت من إكمال مهمة الدوران بنجاح.
لكليتها.  التابع  الطيران  بنادي  طالبة  تشاتورفيدي  أفاني  كانت 
كثيرا  زاد  مما  مقاتلة  كقائدة طائرة  الهندية  الجوية  بالقوات  والتحقت 
مادهيا  والية  من  األساس  في  أفاني  المجال.  لهذا  وحبها  عشقها  من 
براديش وهي تعشق ممارسة لعبة تنس الطاولة باإلضافة إلى ممارسة 
وتفتخر  والرسم.  الكمان  على  العزف  مثل  األخرى  الهوايات  بعض 
إنها  أفاني  وتقول  الهندية.  الجوية  القوات  في  بتجربتها  كثيرا  أفاني 
لم تجد فقط الدعم من جميع المدربين والزمالء خالل فترة التدريب، 
من  مختلفين  نوعين  قيادة  فرصة  على  على  كذلك  حصلت  ولكنها 

الطائرات.

أبناء منطقة جونجونو في والية  أما موهانا سينج- وهي من 
راجاستان- فهي تحب الغناء، و الرسم، والقراءة، السفر والطهي.  
البناء  لتواصل  الهندية  الجوية  القوات  إلى  موهانا  انضمت  وقد 
موهانا  وتعلمت  الوطن.  خدمة  في  المشرف  عائلتها  إرث  على 
من قيادتها للطائرات في الليل قاعدة هامة أال وهي البد أن يكون 
وتعرضت  تقودها.   التي  الطائرة  قدرات  في  كاملة  ثقة  لديها 
عند  التمييز  تستطع  لم  عندما  الثقة  هذه  في  مؤقتة  لهزة  موهانا 
رؤيتها إضاءة بجانب طائرتها إذا ما كان مصدرها بعض النجوم 
في  ولكنها  المهبط.  عند  األسفل  في  موجودة  أخرى  إضاءة  أما 
األخير استطاعت أن تستدرك الموقف سريعا وتركز في عملية 
مما  في طائرتها  اإلضاءة  أجهزة  اعتمادا على  بالطائرة  الهبوط 

مكنها في النهاية من الهبوط بأمان.
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تشافي راجوات
تعد تشافي راجوات أصغر رئيسة قرية على مستوى الهند، حيث 
أجدادها  قرية سودا وهي أرض  تحسين  أجل  حياتها من  كرست 
لم  راجستان.  والية  في  تونك  بمنطقة  تاهسيل  مالبورا  في  وتقع 
تدخر تشافي -الحاصلة على  درجة الماجستير في إدارة األعمال- 
جهدا في العمل على النهوض بمدينة سودا، حيث أطلقت العديد من 
المشروعات مثل االستفادة من مياه األمطار و إقامة المراحيض 
عالوة  الطرق  وتمهيد  الشمسية،  الطاقة  من  االستفادة  و  العامة 
على تأسيس مصرف في القرية. بعد أن تركت تشافي الحياة في 
المدينة الصاخبة حيث كانت تعمل كخبيرة ومتخصصة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات، لتدخل سباق االنتخابات في مارس 2010 
القرية.  رئيس  منصب  إلى  الوصول  بشرف  النهاية  في  لتحظى 
وتقوم تشافي- التي تخرجت في العديد من  المعاهد المرموقة من 
ومعهد  رام  شري  ليدي  كلية  )أجميور(،  للبنات  مايو  كلية  بينها 
باالجي لإلدارة الحديثة- بتقسيم وقتها على مدار اليوم بين خدمة 

قريتها سودا و حياتها األسرية في جايبور حيث يعيش والديها.
وتصادف كذلك أن جد تشافي لوالدها و هو العميد راجهوبير 
سينج كان قد شغل أيضا منصب رئيس قرية سودا عشرين عاما 
قبل أن تصل تشافي لهذا المنصب عن طريق االنتخاب. واجهت 
تشافي العديد من التحديات، من بينها هجمات قامت بها عناصر 
معادية للمجتمع رفضوا قيامها باإلقدام على بناء مركز لتكنولوجيا 
تزال  ال  راجوات  تشافي  ولكن  مشتركة.  أرض  على  المعلومات 
قوية و واثقة في قدرتها على إحداث التغير على مستوى القاعدة 
العريضة من الشعب للمساعدة في االرتقاء بالهند وجعلها تستطع 

بين باقي األمم. 

تيسي توماس
رئاسة  تتولى  ام��رأة  أول  توماس،وهي  تيسي  حصلت 
بهادور  الل  جائزة  على  الهند،  في  للصواريخ  مشروع 
تصل  الهند  جعل  في  لمساهمتها  نظرا  القومية  شاستري 
الصواريخ.  تكنولوجيا  مجال  في  الذاتي  االكتفاء  لمستوى 
نعومة  منذ  المجال  بهذا  وولعها  توماس  تيسي  اهتمام  بدأ 
أظفارها حيث نشأت بجوار محطة إلطالق الصواريخ في 
منطقة أالبوزا بوالية كيراال. قررت تيسي  تعلم الهندسة و 
من ثم التحقت بكلية الهندسة الحكومية في ثريسور، وبعدها 
التكنولوجيا  مجال  في  عليا  دراسات  درجة  على  حصلت 
تيسي  انضمت  ذلك  وبعد  الموجهة.  بالصواريخ  المتعلقة 
توماس- التي اشتهرت بلقب امرأة الصواريخ الهندية- إلى 
المنظمة الدفاعية لألبحاث و التنمية في عام 1988. وبعد 
الصاروخ  لمشروع  مساعد  مدير  توماس  تيسي  كانت  أن 
مشروع  مدير  أصبحت  كم،  آالف   3 مداه  البالغ  أجني-3 
الصاروخ أجني-4. وفي عام 2009، أصبحت تيسي مديرة 

مشروع الصاروخ أجني-5 الذي يبلغ مداه 5 آالف كم.
التفاني  و  المثابرة  من  توماس  تيسي  به  تتسم  ما  ساعد 
في العمل في أن يكون لها بصمة واضحة في هذا المجال 
الذي يهيمن عليه الذكور. وعلى الرغم من أن تيسي تعمل 
أيام األحد،  اليوم وأحيانا في  لمدة 16 ساعة متواصلة في 
الحماس،  من  متقدة  شعلة  بمثابة  هي  التي  العالمة  فإنهذه 
إن  والتألق.  التفوق  كذلك  كأم، واستطاعت  بواجباتها  تقوم 

تيسي توماس هي نموذج مثالي للمرأة الهندية اليوم.
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انجازات

ديبا ماليك
تعد ديباك ماليك أول امرأة هندية تفوز بميدالية 
للمعاقين في عام  األلعاب األوليمبية  في دورة 
على  ماليك  حصول  شرف  يكن  ولم   .2016
الميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة مجرد 
ولكنه  الرياضة،  هذه  في  بمهاراتها  اعتراف 
يقف شاهدا على سنوات طويلة من العمل الشاق 
أصيبت  قد  ديباك  وكانت  المثابرة.  و  والتفاني 
شلل  وتحديدا   - نصفي  بشلل   1999 عام  منذ 
في منطقة تحت الصدر - وخضعت على مدى 
عمليات  لثالث  الماضية  عاما  عشر  األربعة 
جراحية في العمود الفقري إلزالة ورم. وبسبب 
هذه العمليات الجراحية، تم إجراء 381 غرزة 
مالك  ديباك  تعتبر  الكتف.  عظام  لهافي  طبية 
نصفي  بشلل  مصابة  هندية  رياضية  أول  هي 
النارية  الدراجات  ركوب  رياضات  وتمارس 
و السباحة وقيادة سيارات السباق.قامت ديباك 

بقيادة سيارة لمسافة 3 أالف كم إلى منطقة 
شاركت  حيث  أخ��رى،  مرة  العودة  و  ليه 
 في سباق رالي السيارات في الهيمااليا في

عام 2009.
في  ضباط  زوجة  وهي  ماليك-  حققت 
االن��ج��ازات  من  العديد  الهندي-  الجيش 
على  فقط  وليس  عامة  بصورة  حياتها  في 
المستوى الرياضي. كانت ماليك تدير بنجاح 
والمشروبات  المأكوالت  لتقديم  مطعما 
في  بطالقتها  ماليك  وتشتهر   .2010
في  ع��ض��وة  حاليا  أصبحت  و  الحديث 
الخطة  بصياغة  المعنية  العمل  مجموعة 
 2012 من  )للفترة  عشرة  الثانية  الخمسية 
والتربية  بالرياضة  الخاصة   )2017  -
البدنية. وحصلت ماليك في عام 2012 على 
في الكبيرة  لجهودها  نظرا  أرجونا   جائزة 

 رياضة السباحة.

موميتا دوتا
واح��دة  وه��ي  دوت��ا-  موميتا  كانت 
أبحاث  منظمة  في  العلماء  كبار  من 
عنصرا  )إيسرو(-  الهندية  الفضاء 
أشرف  الذي  الفريق  ضمن  رئيسيا 
على البعثة الفضائية الهندية الشهيرة 
كوكب  م��دار  إلى  إرسالها  تم  التي 
وباقي  موميتا  قامت  لقد  المريخ. 
وأعضاء الفريق اآلخرين باإلعداد و 
التنفيذ لتلك البعثة الفضائية خالل فترة 

خمسة عشر شهرا.
بعد أن حصلت دوتا على شهادة 
الدراسات العليا في الفيزياء التطبيقية 
من جامعة كلكتا، انضمت إلى مركز 
التطبيقات الفضائية في منظمة أبحاث 
الفضاء الهندية في عام 2006، حيث 
األحمال  شغلت موقع مدير مشروع 
الهندية  الفضائية  بالبعثة  الخاصة 
حققت  وبذلك  المريخ،  كوكب  لمدار 
دوتا الحلم الذي راودها منذ طفولتها 
أبحاث  منظمة  في  العمل  وهو  أال 
دوتا  استطاعت  لقد  الهندية.  الفضاء 
اليوم أن تحقق العديد من االنجازات 
جعلتها  التفوق  من  لمرحلة  وتصل 
تنضم لفرق العمل الخاصة بالعديد من 
لمنظمة  التابعة  الهامة  المشروعات 
مشروعات  بينها  من  والتي  إيسرو، 

ريسورس  س���ات،و  أوش��ن  أق��م��ار 
خبرة  دوتا  تمتلك  هيسات.  و  سات 
أجهزة  تصغير  مجال  في  واسعة 
االستشعار الخاصة بالغاز. وحصلت 
دوتا على جائزة التميز بوصفها أحد 
أعضا فريق منظمة إيسرو المشرف 
لمدار الهندية  الفضائية  البعثة   على 

 كوكب المريخ.
وتهتم دوتا كذلك باألدب والكتابة 
اإلبداعية والقراءة والموسيقى. وتقود 
يعمل  فريقا  الحالي  الوقت  في  دوتا 
على إحراز تقدم في العلوم البصرية 
 وذل���ك ف��ي إط���ار م��ب��ادرة “اصنع

 في الهند”.

روبا ديفي
التحكيم  مجال  في  تعمل  ام��رأة  أول  هي  ديفي  روبا  تعد 
االتحاد  قبل  من  االختيار  عليها  وقع  نادو  تاميل  والية  من 
لعبة  تعشق  ديفي  روبا  كانت  )الفيفا(.  القدم  لكرة  الدولي 
كرة منذ نعومة أظفارها. فعندما كانت روبا ال تزال طالبة 
كانت  دينديجول،  في  للفتيات  جوزيف  القديس  مدرسة  في 
بطوالت  في  الفتيات  مستوى  على  القدم  كرة  لعبة  تمارس 
لمرحلة  وصلت  وعندما  المنطقة.  مستوى  على  القدم  كرة 
القدم على  كرة  تمارس رياضة  بدأت  الجامعة،  في  التعليم 
المستوى القومي. ولكن، لم يسمح لروبا أن تلعب كرة القدم 
عندما بدأت في العمل كمدرسة. وفي عام 2010-2011، 
بدأت ظروف الحياة تقسو عليها حيث فقدت والديها. ولمدة 
على  القدم  لكرة  نسائية  بطوالت  هناك  يكن  لم  عامين، 
لتلك  تستسلم  لم  ديفي  ولكن  الهند.  في  القومي  المستوى 
 2012 عام  وفي  طريقها.  اعترت  التي  الصعبة  الظروف 
مدرسة  إل��ى  روب��ا  انضمت 
القدم،  كرة  في  الحكام  إعداد 
من  العديد  إلدارة   وذهبت 
تحكيميا.  الدولية  المباريات 
وفي عام 2013، وقع اختيار 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 
أحد  لتكون  ديفي  روبا  على 
تحت  القدم  كرة  بطولة  حكام 
في  ال��دوح��ة.و  في  سنة   14
روبا  حصلت   ،2016 عام 
الذي  التصنيف  على  ديفي 
أهلها لتحكيم مباريات الفيفا.
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أن  الهنديات  النساء  استطاعت  كيف  التاريخ  شهد  لقد 
فيها  احتاجت  مناسبات  في  النظير  منقطع  نجاحا  تنجحن 
سلطان  رازي  و  الكشميباي  راني  مثل  إليهن،  البالد 
دلهي  وسلطنة  جهانزي  والية  عن  ودافعتا  حكمتا  اللتين 
كذلك  ونذكر  والفخر،  الشجاعة  بمنتهى  التوالي  على 
من  الفترة  خالل  أندور  حكمت  التي  هولكار  باي  أهيليا 
والحكمة.  بالعدالة  اتسمت  بصورة   1766 إلى   1694
كبيرة  بصورة  أثرت  التي  النسائية  الشخصيات  وتتعدد 
المثال ال الحصر  بينهن على سبيل  الهند من  في مسيرة 
بشهرة  تحظى  التي  فاشاكنافي  جارجي  الفلسفة  عالمة 
و  والتنجيم  الفلك  وعالمة  الفيدي،  األدب  في  واسعة 
الصوت  صاحبة  الهند  مطربة  و  مايتريي؛  الفلسفة 
سافيتريباي  التعليم  ة  ورائد  نايدو؛   ساروجيني  العذب 
الفتيات،  لتعليم  الهند  في  مدرسة  أول  أسست  التي  فول 
وكابتن بريم ماثور أول امرأة هندية تصل لمنصب كابتن 

قيادة طائرات؛ وفيجايا الكشمي بانديت أول امرأة تشغل 
المتحدة؛ وسوتشيتا  لألمم  العامة  الجمعية  منصب رئيس 
كريبالني أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء والية 
على مستوى الهند و أرونا عساف علي إحدى الناشطات 
الالتي كافحن من أجل استقالل الهند... في الواقع القائمة 
المرأة  انجازات  أن  حيث  نهاية،  بال  وتطول  تطول  قد 
وصفحات  صفحات  تملئ  قد  أنها  لدرجة  هائلة  الهندية 
من كتب التاريخ. وفي ظل هذا اإلرث الثري من النساء 
من  ليس  أنه  نجد  الكبيرة،  االنجازات  صاحبة  الهنديات 
في  النساء  من  الحالي  الجيل  نجد  أن  المستغرب  األمر 
الهند بدأن يحذون حذو تلك الشخصيات النسائية العظيمة 
خالل  من  ونتعرف  المثل.  و  القدوة  منهن  متخذات 
السطور التالية على مجموعة من النساء الهنديات الالتي 
تحدين كل الظروف واإلمكانيات المحدودة واستطعن أن 

يتفوقن في مجاالتهن خالل الفترة القصيرة الماضية.
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انجازات

 محط فخر لبالدهن
انجازات النساء الهنديات...

تلعب النساء دورا كبيرا وبارزا في تنمية المجتمع الهندي، وفي ضوء هذه 
الحقيقة نلقى الضوء من خالل هذا المقال على مجموعة من الشخصيات 

النسائية الهندية الالتي تفوقن في المجاالت التي تخصصن فيها وقدمن 
خدمات جليلة للمجتمع الهندي على مدى العقد الماضي. وال يمكن بأي 

حال من األحوال أن نعد قائمة شاملة بأسماء هذه الشخصيات النسائية على 
مستوى الهند، ولكنها مجرد إطالل توضح مدى قدرة المرأة الهندية على  

تحقيق االنجازات من خالل التفاني في العمل بعزم و إخالص وتصميم.

بقلم: نيهاريكا ماثور سينها
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من  كبير  عدد  اهتمام  إثارة  في  اليوجا  ساهمت  لقد 
أع��داد  زي��ادة  في  كذلك  وساهمت  لتعلمها،  األجانب 
وقال  الهند.  بزيارة  يقومون  الذين  األجانب  السائحين 
أيوش  ب��وزارة  وزي��ر  مساعد  ميشرا  كيشور  شاندرا 
السائحين  أع��داد  في  ملحوظة  كبيرة  زي��ادة  هناك  إن 
التي  المراكز  إلى  وتحديدا  للهند  قدموا  الذين  األجانب 
باليوجا.  الطبيعي  والعالج  اليوجا  لتعليم  دورات  تنظم 
المزيد والمزيد  وأضاف ميشرا قائال:”إننا نتوقع مجيء 
اليوجا  تعلم  أجل  من  الهند  إلى  األجانب  السياح  من 
األعداد  هذه  زيادة  في  وساهمت  التحديد.”  وجه  على 
التسهيالت التي تم تقديمها في عملية منح التأشيرة، حيث 
تمنح الحكومة الهندية تأشيرات إلكترونية خاصة لثالث 
اليوجا  برنامج  حضور  باآلتي:  للسائحين  تسمح  فئات 
المعالم  الترفيه، ومشاهدة  إلى جانب بعض  المدة  قصير 
األصدقاء  للقاء  رسمية  غير  بزيارات  القيام  و  السياحية 

أو األقارب. وتم تمديد مدة اإلقامة في الهند بموجب هذه 
التأشيرة اإللكترونية من 30 يوماً إلى 60 يوماً. 

عاما   30 العمر  من  البالغ  داست-  مايكل  وحرص 
في  المشاركة  على  ألمانيا-  في  دوسلدورف  مدينة  من 
االحتفاالت باليوم العالمي لليوجا التي أقيمت في نيودلهي. 
محاميا  األساس  في   يعمل  الذي  داست-  مايكل  ويزور 
لحصوله  الهند   - الضريبية  الشئون  في  دوليا متخصصا 
كنت  قائال:” عندما  داست  دراسية. وأوضح  منحة  على 
أعمل في مكتب محاماة في ألمانيا، كنا نتلقى لدينا دروس 
اليوجا مرة كل أسبوعين. اعتقدت أن جسدي ليس مرنا، 
الشكل  اليوجا  تدريبات  بأداء  أقوم  أن  استطعت  ولكني 

الصحيح. إن ممارسة اليوجا تجربة ممتعة بحق.”
على  ظهر  ال��ذي  باليوجا  الكبير  لالهتمام  ونظرا 
مستوى العالم، فإن رئيس الوزراء كان محقاَ عندما قال 

إن اليوجا تلعب دورا هاما للغاية في ربط العالم بالهند.

الصفحة المقابلة: عشاق اليوجا أثنا أداء أحد أوضاع اليوجا النموذجية في الصين. أعلى: احتفاالت االحتفال باليوم العالمي لليوجا في طشقند
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في  السرطان  اكتشاف  إلى  ذلك  خالل  من  نهدف  إننا 
إلى  التوصل  الناس  يستطيع  حتى  وذلك  مبكرة  مرحلة 
عالج من خالل إتباع تدريبات تكون مع الوقت أسلوب 

حياة بالنسبة لهم.”
اليوجا  جامعة  مثل  المختلفة  اليوجا  معاهد  وأفادت 

يوجا  فيفيكاناند  سوامي  باسم  المعروفة 
في  الحياة  فن  مؤسسة  و  أنوساندهان 
بينجالورو بأن أعداد المسجلين أسمائهم 
كبيرة.  بصورة  ازدادت  اليوجا  لتعلم 
باليوم  االحتفال  أثناء  كلمته  وخ��الل 
قال  لكناو،  مدينة  في  لليوجا  العالمي 
إنشاء  تم  لقد  الهندي  ال��وزراء  رئيس 
اليوجا  لتعليم  الجديدة  معاهد  من  العديد 
الماضية،  ال��ث��الث��ة  ال��س��ن��وات  خ��الل 
العديد  توفر  أن  اليوجا  واستطاعت 

األمم  مبنى  وأضيء  العالم  مستوى  على  الوظائف  من 
إقامة  على  عالوة  “يوجا”  بكلمة  نيويورك  في  المتحدة 
السالم  رسالة  أن  نجد  الهند،  في  الفاعليات  من  العديد 
والتمتع بالصحة والعافية التي تحملها اليوجا قد تجاوزت 
كافة الحدود ليصبح اليوم العالمي لليوجا مهرجانا عالميا 

بحق خالل فترة ثالث سنوات فقط من بداية تنظيمه. 
الشهيرة  المواقع  من  العديد  في  االحتفاالت  أقيمت 
باريس،  في  إيفل  برج  بينها  العالم، من  أنحاء  في جميع 
في  ترافلجار  وساحة  بيرو،  في  بيتشو  ماتشو  ساحة  و 
انضمت  كما  نيويورك.  في  بارك  سنترال  وحديقة  لندن 
وبوتان  أفغانستان  مثل  دوالً  لالحتفال 

والصين واليابان ونيوزيلندا.
من  كبير  عدد  اجتمع  الصين،  وفى 
الصين  أبناء  من  اليوجا  وعشاق  ُمحبي 
لينضم  العظيم  الصين  سور  عند  والهند 
للشئون  الهندي  ال��دول��ة   وزي��ر  إليهم 
الخارجية الجنرال في. سينج للقيام بأداء 
حدث  في  اليوجا  أوضاع  من  مجموعة 
وقد  ب��ارزاً”.  ثقافياً  “حدثاً  بأنه  وصف 
هذه  بتنظيم  بكين  في  الهند  سفارة  قامت 
للصداقة  الصيني  الشعب  جمعية  مع  بالتعاون  الفاعلية 
مع الدول األجنبية، و مؤسسة يوجى يوجا، وهى إحدى 
من  هنديا  سفيرا  وقام عشرون  الشهيرة.  اليوجا  مدارس 
بتقديم  نيودلهي  ومقره  ديساي  مورارجي  معهد  طالب 

مجموعة  من أوضاع اليوجا المتقدمة.

ان��ت��ش��رت رس��ال��ة 
واالستمتاع  السالم 
والعافية  بالصحة 
الحدود  كافة  عبر 
م��م��ا ج��ع��ل ال��ي��وم 
لليوجا  ال��ع��ال��م��ي 
مهرجاناً عالمياً بحق
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IDY celebratIons across the worlD, 2017

1. Afghanistan
2. Algeria
3. Angola
4. Argentina
5. Australia
6. Austria
7. Azerbaijan
8. Bahrain
9. Bangladesh
10. Belarus
11. Bhutan
12. Bolivia
13. Botswana
14. Brunei Darussalam
15. Cambodia
16. Canada
17. Chile
18. China
19. Colombia
20. Comoros
21. Congo (Democratic 

Republic)
22. Croatia
23. Cuba
24. Cyprus
25. Czech Republic
26. Denmark
27. Egypt
28. Fiji
29. France
30. Georgia
31. Germany
32. Ghana
33. Greece
34. Guatemala
35. Hungary
36. Indonesia
37. Iran
38. Ireland
39. Israel
40. Italy
41. Jamaica
42. Japan 
43. Jordan
44. Kazakhstan
45. Kenya
46. Korea(DPR)
47. Korea (ROK)
48. Kuwait
49. Kyrgyzstan
50. Laos
51. Lebanon
52. Libya
53. Lithuania
54. Madagascar
55. Malawi
56. Malaysia
57. Maldives
58. Mali

59. Malta
60. Mauritius
61. Mexico
62. Mongolia
63. Morocco
64. Mozambique
65. Myanmar
66. Namibia
67. Nepal
68. Netherlands
69. New Zealand
70. Niger
71. Nigeria
72. Norway
73. Oman
74. Pakistan
75. Palestine
76. Panama
77. Papua New Guinea
78. Peru
79. Poland
80. Portugal
81. Qatar
82. Romania
83. Russia
84. Saudi Arabia
85. Senegal
86. Serbia
87. Seychelles
88. Singapore
89. Slovak Republic
90. South Africa
91. South Sudan
92. Spain
93. Sri Lanka
94. Sudan
95. Suriname
96. Sweden
97. Switzerland
98. Syria
99. Tajikistan
100. Tanzania
101. Thailand
102. Trinidad and Tobago
103. Tunisia
104. Turkey
105. Turkmenistan
106. Uganda
107. Ukraine
108. United Arab Emirates
109. United Kingdom
110. United States of 

America
111. UN-PMI (New York)
112. Uzbekistan
113. Venezuela
114. Vietnam
115. Zambia
116. Zimbabwe
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Note: above map has been kept 
just for graphical representation to 
provide easy user navigation and it’s 
not presenting or associated with any 
political boundaries of countries.
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في اتجاه عقارب الساعة من أعلى: االحتفال باليوم العالمي الثالث لليوجا في بانكوك بحماس منقطع النظير. بعض ممارسي اليوجا يقومون 
باإلحماء في ألمانيا. فتاة تؤدي أحد أوضاع اليوجا في إيران. فاعلية لالحتفال باليوم العالمي في الفلبين
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مبادرات

1 6

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى يسار: احتفاالت باليوم العالمي لليوجا في سيشيل. احتفاالت باليوم العالمي لليوجا في فيجي. بعض ُعشاق اليوجا في كرواتيا
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والعالج  األيورفيدا،واليوجا  وزارة  ونظمت 
والمعالجة  وسيدها  اليوناني،  والطب  الطبيعي 
لمدة  دولياً  مؤتمرا  أي��وش(  )وزارة  التجانسية 
أشمل”  صحة  أجل  من  “اليوجا  بعنوان  يومين 
وذلك يومي 22 و 23 يونية في نيودلهي. و دفعت 
إنشاء  إلى  أيوش  وزارة  لليوجا  المتزايدة  الشهرة 
100 ساحة للممارسة اليوجا في كافة أنحاء الهند. 
ويقول وزيرة الدولة الهندي لوزارة أيوش )تكليف 
مستقل( السيد/ سريباد نايك: “ سنقوم بإنشاء معهد 

جوا،  والية  شمال  في  الطبيعي  والعالج  لليوجا 
حيث سيتم تنظيم دورات مدتها شهر و ثالثة أشهر 
إنني  للهند.  الناعمة  القوة  هي  اليوجا  لألجانب. 
مدى  على  يوميا  ساعة  لمدة  اليوجا  بممارسة  أقوم 
سريباد  السيد/  وأضاف  الماضية.”  عاماً  الثالثين 
احتفاالت  خصص  الهندي  ال���وزراء  رئيس  أن 
لمرضى  اليوجا  لتكون  الماضي  العام  اليوجا 
تخصيصها  فتم  العام  هذا  احتفاالت  أما  السكر، 
لمرضى السرطان. وأردف السيد/ سريباد قائال:” 

لقطات من االحتفاالت باليوم العالمي لليوجا من أعلى: حشود ضخمة تشارك في االحتفاالت 
باليوم العالمي لليوجا في كل من باريس. ميالنو. رومانيا. تركيا. ُعمان.
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1 4
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مبادرات

1 2

اتجاه عقارب الساعة من أعلى: بعض األشخاص يؤدون وضعية داهانوراسانا في منغوليا. مجموعة من األشخاص يؤدون وضعية كابالباتي، براناياما 
في جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية. احتفاالت باليوم العالمي لليوجا في المملكة العربية السعودية. جلسة تأمل عن طريق اليوجا في المكسيك. 

عشاق اليوجا يحاولون أداء بعض أوضاع اليوجا في ملبورن. احتفاالت باليوم العالمي لليوجا بين أحضان الطبيعة في بيرو. احتفاالت باليوم العالمي 
لليوجا في في السنغال. فاعلية االحتفال باليوم العالمي لليوجا في نيروبي
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أعلى: مجموعة من األشخاص يؤدون تمرينات اليوجا في طوكيو. أسفل، في اتجاه عقارب الساعة من 
اليسار: جلسة يوجا في حمام سباحة في المجر. بعض عشاق اليوجا في سريالنكا
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مبادرات

1 0

الهند من بينهم عدد كبير من  أبناء  العديد من  اليوم  بهذا 
من  اإلدارة  في  متخصصين  و  وأساتذة  الفضاء  علماء 
فاعليات  وعقدت  الطبي.  المجال  في  وباحثين  بنجالور 
األماكن  من  العديد  في  لليوجا  العالمي  باليوم  االحتفال 
نيودلهي،  في  الدولي  غاندي  إنديرا  مطار  بينها  من 
جوجارات  بوالية  مودهيرا  في  ميهسانا  الشمس  ومعبد 
سرينجيري  في  السنسكريتية  للغة  راشتريا  معهد  وفي 
سفير   100 من  يقرب  ما  وحضر  كارناتاكا.  بوالية 
صفوف  تقدمت  التي  اليوجا  فاعلية  دبلوماسي  ومبعوث 
الهندية  الخارجية  الشؤون  وزي��رة  فيها  المشاركين 
كندرا  بهارتيا  برواسى  في  س��واراج  سوشما  السيدة/ 
تشاناكيابوري.  في  نيودلهي  في  الدبلوماسي  الحي  في 
ليست  اليوجا  إن  للدبلوماسيين  سوشما  السيدة/  وقالت 
بأسره.  للعالم  ملكاً  فقط بل هو  الهند  على  مقصوراً  إرثاً 
من  اليوجا  اليونسكو  منظمة  “اعتبار  إن  قائلة  وأضافت 
التراث الثقافى العالمى غير الملموس إنما هو أمر يؤكد 

على األهمية العالمية لليوجا وما تعود به من نفع وفائدة 
بصورة  انتشارها  رقعة  وتزايد  جمعاء،  البشرية  على 
اليوجا  تعلمت  التي  الوزيرة سوراج،  كبيرة.” وأضافت 
على يد بابا رامديف، أن اليوجا هي عبارة عن علم يمكن 
المرء من تحقيق السالم الداخلي، وهي أيضا فن يساعد 
على تحقيق الوئام. واختتمت تلك الفاعلية بترديد شانتي 
العالمي.  السالم  أجل  من  اليوجا  ترانيم  أو  برارثناس 
في مختلف  لليوجا  الهندية جلسات  الدفاع  نظمت وزارة 
والبحرية.  الجوية  والقوات  الجيش  ألفراد  الهند  أنحاء 
وأجرى أفراد البحرية الهندية تدريبات اليوجا على متن 
السفن الحربية مثل آي.إن.إس. فيكراماديتيا،  وشيفاكيل 
كيرش،  و  آي.إن.إس. جاالشوا  و  كامورتا وجيوتي،  و 
وأدى  البنغال.  وخليج  الهندي  المحيط  في  المتواجدين  و 
تدريبات  التبت  منطقة  في  الحدود  حرس  شرطة  أفراد 
اليوجا على ارتفاع  19 ألف قدم في الداخ و على ارتفاع 

11600 قدم على ضفاف نهر اندوس في الداخ.

أعلى: حشد من الناس يستمتعون باالحتفاالت باليوم العالمي لليوجا في كمبوديا
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a brief timeline of yoga
As it has evolved and developed through the centuries, yoga has retained the message of 
peace and equanimity that lay at its core when it first began

2700 BC  (Pre-Vedic era)
Historical evidence of the 
existence of yoga was seen 
in the pre-Vedic period

500-800 AD  (classical era)
The classical period is considered as 
the most fertile and prominent period 
in the history and development of yoga

1700-1900 AD  (Modern Period)
This was the period when Vedanta, 
bhakti yoga, nathayoga or hatha  
yoga flourished

800-1700 AD  (PosT-classical era)
The teachings of great acharyatrayas - adi 
shankracharya and ramanujacharya,  
were prominent during this period
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الصفحة المقابلة: ُعشاق اليوجا يؤدون أحد أوضاع اليوجا في بلجراد. أعاله: شارك في احتفاالت اليوم العالمي لليوجا ما 
يقرب من 50 منظمة مجتمعية في فاعلية أقيمت في حديقة ساندي سبرينجس التراثية في أتالنتا
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مبادرات

8

التراث  كنوز  أحد  هي  “اليوجا  مودي:  السيد/  قال 
الجسد،  و  العقل  بين  الوحدة  تجسد  فهي  القديم،  الهندي 
التناغم  اليوجا تسجد  اإلنجاز،  الكفاح و  العمل،  و  الفكر 

بين اإلنسان و الطبيعة. اليوجا بإيجاز هي 
و  الصحة  تحقيق  إلى  يهدف  شامل  نهج 
تمرينات  أداء  مجرد  ليس  اليوجا  العافية. 
المرء  خاللها  من  يكتشف  وسيلة  هي  بل 
نفسه  بين  ال��وح��دة  تحقيق  نحو  السبيل 
بتغيير  نقوم  عندما  الطبيعة.  و  العالم  و 
بالعالم  نخلق وعيا جديدا  أسلوب حياتنا و 
التعامل  في  اليوجا  ستساعدنا  حولنا،  من 
حتى  حولنا  من  تحدث  التي  التغيرات  مع 

التغير في المناخ.”
إيجابي  فعل  رد  الهند  وزراء  رئيس  رسالة  القت 
داعما  الفكرة  الدولي  المجتمع  واحتضن  النظير،  منقطع 

لهذا الكنز الهندي القديم الذي يرتقي بالجوانب الروحانية 
و الذهنية و البدنية لإلنسان. وتم تبني القرار الذي طرحته 
الهند خالل فترة 75 يوما فقط برقم قياسي من الدول بلغ 
177 دولة بينما حظى بتأييد باإلجماع من 
عددهم  البالغ  األعضاء  الدول  كافة  جانب 
بإعالن  العامة  الجمعية  لتقوم  دولة   193
من  يونية  من  العشرين  و  الحادي  ي��وم 
لليوجا.  العالمي  اليوم  باعتباره  عام  كل 
على  اليوم  هذا  في  باليوجا  االحتفال  ويتم 
التحديد باعتباره أطول أيام فصل الصيف 

في العديد من أنحاء العالم. 
العام  أقيمت هذا  التي  خالل االحتفالية 
في مدينة لكناو، أكد رئيس وزراء الهند على أن اليوجا 
يمكن أن تضمن لإلنسان االستمتاع بالصحة والعافية دون 
االحتفاالت  في  وشارك  اإلطالق.  على  مادية  تكلفة  أي 

وص����ل ٌم��ح��ب��ي 
اليوجا  وع��ش��اق 
إلى مكان التجمع 
قبل الوقت المحدد 
للفاعلية  ل��ب��دء 

بفترة طويلة
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في  المطير  المونسون  موسم  في  الحار  الطقس  يمنع  لم 
التجمع في  اليوجا من  ٌمحبي و عشاق  الهند اآلالف من 
راماباي أمبيدكار مايدان في مدينة لكناو عاصمة والية 
حيث  من  الهند  واليات  أكثر  تعد  التي  براديش  أوتار 
التعدد السكاني، حيث انضم لهذه الحشود رئيس وزراء 
الهند السيد/ ناريندرا مودي ألداء مجموعة من أوضاع 
اليوجا لالحتفال باليوم العالمي الثالث لليوجا في يوم 21 

يونية 2017. 
الفئات  كافة  من  اليوجا  ٌمحبي وعشاق  مبكرا  وصل 
بالمظالت  ممسكين  وهم  المحدد  المكان  إلى  العمرية 
الذي  األمر  األمطار،  من  الواقية  المعاطف  مرتدين  و 
يؤكد مجددا إيمانهم بالقدرات العالجية والفوائد الصحية 
الكامنة في اليوجا على مر السنين. وبالنسبة لألشخاص 
مرتبة  الستخدام  اضطروا  استعداد  دون  حضروا  الذين 
من  أنفسهم  لحماية  البرتقالي  اللون  ذات  اليوجا  تمارين 
وذلك  شديدة  بصورة  الهطول  في  المستمرة  األمطار 

له  مشاهدتهم  و  ال��وزراء  رئيس  لكلمة  استماعهم  أثناء 
الغزيرة  اليوجا غير عابئ باألمطار  وهو يؤدي تمارين 

المتواصلة. 
استطاعت  فقط،  سنوات  ث��الث  فترة  م��دى  على 
االحتفاالت باليوم العالمي لليوجا أن تحقق أرقاماً قياسية 
باليوم  االحتفال  المشاركين. شهد  أعداد  جديدة من حيث 
العالمي األول لليوجا دخول تجمع الممارسين في راجباث 
في نيودلهي في موسوعة جينيس لألرقام القياسية لكونه 
بمشاركة  اإلطالق  على  اليوجا  لممارسي  تجمع  أكبر 
فكرة  خرجت  مختلفة.  جنسية   84 من  شخص   35985
اليوم العالمي لليوجا للنور من رحم فكرة طرحها رئيس 
الوزراء الهندي خالل الجلسة التاسعة و الستين للجمعية 
ذلك  كان   .2014 سبتمبر   27 في  المتحدة  لألمم  العامة 
وزراء  رئيس  تولي  على  فقط  أشهر  أربعة  مرور  بعد 
المجتمع  يقنع  أن  واستطاع  الهند  في  منصبه  مهام  الهند 

الدولي بالعمل سويا نحو إقرار يوماً عالمياً لليوجا.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء المشاركة في تجمع ألداء لليوجا في لكناو خالل االحتفاالت باليوم العالمي اليوجا
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 والصحة والعافية
العالم يمارس اليوجا من 

أجل السالم

بدأ ُمحبي وعشاق اليوجا في كافة أنحاء العالم يومهم في 21 يونية بممارسة اليوجا، حيث تجمعوا 
لالحتفال باليوم العالمي الثالث لليوجا 

بقلم: تريباتي ناث 
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فاكس رقم: 91.11.23384663+

www.indiaperspectives.in :الموقع على اإلنترنت
osdpd2@mea.gov.in :للتعليقات واآلراء

اإلندونيسية  البهاسا  و  العربية  باللغات:  الهند”  “آفاق  مجلة  تصدر 
والباشتو  واإليطالية  الهندي  و  واأللمانية  والفرنسية  واإلنجليزية 
والتاميلية  واألسبانية  والسنهالية  الروسية  و  البرتغالية  و  والفارسية 

و الصينية و اليابانية. 

وزير  مساعد  باجلي-  جوبال  السيد/  المجلة  هذه  نشر  على  يُشرف 
الخارجية )إدارة الدعاية الخارجية( والمتحدث الرسمي باسم وزارة 
رقم  غرفة  بالوزارة:  اإلدارة  مقر  ويقع  الهندية.  الخارجية  الشئون 
152، جناح “أ”- مبنى وزارة الشئون الخارجية الهندية “شاستري 
الخارجية  الشئون  نيودلهي- 110001. ونيابة عن وزارة  بهافان”، 
الهندية، تقوم بطباعة ونشر المجلة مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية 
الخاصة المحدودة، التي يقع مقرها في: القطعة رقم رقم 62- أوخال 
فيز-3- نيودلهي - 110020- الهند. تصدر مجلة “آفاق الهند” ست 
مرات في العام. جميع الحقوق محفوظة. يمكن استخدام و إعادة نشر 
أي من المقاالت واألعمال الفنية و/أو الصور الفوتوغرافية المنشورة 
الهند”. ال تتحمل  اقتباسها من مجلة “آفاق  إلى  بالمجلة مع اإلشارة 
وزارة الشؤون الخارجية الهندية أومجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية 
الخاصة المحدودة مسؤولية فقدان أو تلف أي أعمال أو مخطوطات 
أو صور فوتوغرافية أو أعمال فنية أو شرائح شفافة مصورة أو أي 
مواد أخرى يتم تقديمها طوعاً بعرض االستخدام في المجلة. كما أن 
اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن آراء وزارة الشؤون 

الخارجية أو مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة المحدودة .

مجموعة  مع  التواصل  يرجى  لالستفسارات 
ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة المحدودة

رقم الهاتف:     91.11.43011111+
رقم الفاكس:   91.11.43011199+
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المدير التنفيذي والمدير اإلداري: براكاش جوهاري

المدير: فيكاس جوهاري
مدير التحرير: جايتا بانديوبادهياي

عنوان المكتب الرئيسي:
مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة المحدودة 

العنوان: القطعة رقم رقم 62- أوخال فيز-3- 
نيودلهي - 110020- الهند.

رقم الهاتف:        +91.11.43011111+               
رقم الفاكس:  91.11.43011199+

U22229DL2006PTC152087 :رقم سجل المجموعة
لالستفسارات: 

indiaperspectives@maxposure.in

تابعنا على:

للحصول على نسخة مطبوعة من مجلة “آفاق الهند”، يمكنكم التواصل 
مع البعثة الدبلوماسية الهندية األقرب لكم.
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للنور من رحم فكرة  بعد أن خرج  الماضية  الثالثة  السنوات  على مدى  كبيراً  لليوجا رواجاً  العالمي  اليوم  اكتسب 
طرحها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خالل الجلسة التاسعة و الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة للموافقة 
على إقرار احتفالية عالمية تٌعنى بالصحة و العافية. ونحتفل سوياً على صفحات هذا العدد من مجلة “آفاق الهند” 
باليوجا التي تعد كنزا من الكنوز الثمينة التي أجاد بها التراث الهندي القديم. ونتعرف من خالل العدد على كيفية 
االحتفال باليوم العالمي الثالث لليوجا في مختلف أنحاء العالم، ونستكشف معاً الفوائد الجسدية و الذهنية والشعورية 

و الروحانية لليوجا وأهميتها لتحقيق السالم والوئام على مستوى العالم. 

وفي وقت سابق من هذا العام، شهد العالم االحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث احتفى بالدور الهام الذي تضطلع به 
المرأة في المجتمع، وجسد االحتفال مشاعر التقدير واالحترام ألدوار المرأة في حياتنا بصورة عامة. وفي هذا العدد 
نقدم مقاال يحتفي بمجموعة من النماذج النسائية الهندية الالتي أحرزن في الماضي القريب تفوقا كبيرا في مختلف 

مجاالت عملهن األمر الذي جعلهن محط فخر لبالدهن.

ونرصد على صفحات العدد فاعليات مؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس، الذي يقام مرة كل عامين و أصبح اليوم  منبرا 
ألبناء الهند في المهجر للتواصل مع حكومة الهند في الوطن. وكان رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا هو 
ضيف الشرف الرئيسي لمؤتمر هذا العام الذي أقيم تحت عنوان “إعادة التواصل مع أبناء الهند في المهجر”.أقيم 

المؤتمر في مدينة بنجالور بحضور أكثر من أربعة آالف مشارك.

شهدت العالقات بين الهند و دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل شهر يناير من العام الحالي دفعة قوية مع زيارة ولي 
العهد اإلماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند للمشاركة في االحتفال بالعيد الثامن و الستين لعيد جمهورية 
الهند. وتعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي و ولي عهد دولة اإلمارات العربية المتحدة بالعمل على توسيع دور 
الهند في تعزيز األمن في منطقة غرب آسيا. ونناقش على صفحات العدد نتائج المحادثات التي جرت بين الزعيمين.

وعلى صفحات أبواب الفنون والثقافة والتراث، يأخذ العدد القارئ في جوالت سريعة؛ األولى للتعرف على الراجا 
أو مقامات الموسيقى الكالسيكية الهندية، والثانية لبحث أسباب اهتمام منظمي المهرجانات السينمائية بتواجد نجوم 
ننطلق  الرابعة  للخيزران، وفي  المتنوعة  و  المتعددة  االستخدامات  للتعرف على  والثالثة  المستقلة،  الهندية  السينما 

للتجول عبر محطات سكك الحديد الهندية الواقعة في المناطق الجبلية.

وفي باب السفر والرحالت، نأخذ القارئ في رحلة إلى جزر الكشادويب، حيث توجد مجموعة من أجمل شواطئ 
الهندي” نستعرض من خالل أحد  المطبخ  الطبيعة الخالبة. في باب “من  الهند ذات  وجزر 

المقاالت مكونات عدد من المشروبات الطبيعية التي تساهم في تحسين صحة اإلنسان.

وفي الباب األخير من العدد، نقدم تحية تقدير وإجالل للمثل الهندي الكبير أوم بوري، الذي 
ترك بصمة ال تمحى في تاريخ السينما الهندية خالل مسيرته الفنية على مدى ثالثة عقود.

جوبال باجلي

افتتاحية العدد 
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الهندالمقتطفات أنحاء  مختلف  في  القادمة  األحداث 

مهرجان هيميس 
يحتضن دير هيميس جومبا- أكبر دير 

ألتباع الديانة البوذية في الداخ- مهرجان 
هيميس السنوي الذي تستمر فاعليته على 

مدى يومين كاملين. ويشتهر المهرجان بأداء 
رقصة تشام التي يرتدي خاللها الراقصون 

األقنعة. ويجب أن يحرص المرء على 
زيارة المعرض الضخم لمنتجات الحرف 

اليدوية وغيرها من البضائع األخرى الذي 
يقام على هامش المهرجان.

 
توقيت المهرجان: 3-4 يوليو 2017 

مكان إقامة المهرجان: دير هيميس- الداخ 

سباق تشامباكوالم للمراكب 
يتسم االحتفال بسباق تشامباكوالم للمراكب 
بتواجد أعداد ضخمة من الجماهير، حيث 

يتم تنظيم موكب ضخم يتضمن مراكب 
ذات تصميمات و ديكورات متنوعة ومن 

بين مظاهر االحتفال كذلك تنظيم عروض 
الموسيقى و الرقص.

 
توقيت المهرجان: 8 يوليو 2017  

مكان إقامة المهرجان: تشامباكوالم- والية 
كيراال  

عيد استقالل الهند  
تحتفل الهند بعيد استقاللها عن الحكم 

البريطاني والذي تحقق في 15 أغسطس 
1947. تنظم االحتفاالت الخاصة بهذه 

المناسبة في المنطقة المحيطة بالقلعة 
الحمراء في دلهي حيث تقام مراسم 

رفع العلم باإلضافة إلى برامج ثقافية 
واستعراضية أخرى.

 
توقيت االحتفال: 15 أغسطس 2017  

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء الهند

مهرجان دري 
يحتفل أبناء قبيلة أباتاني بوالية أرونتشال 

براديش بمهرجان الخصوبة المعروفة 
باسم مهرجان دري لالحتفاء بآلهة الشمس 

والقمر. يفتتح االحتفال بأغنية دري عند 
محراب دري المقدس. ومن السمات المميزة 

للمهرجان إقامة المسابقات الرياضية و 
عروض الغناء و الرقص.

 
توقيت المهرجان: من 4 إلى 7 يوليو

مكان إقامة المهرجان:  وادي زيرو- والية 
أورنتشال براديش

درع نهرو لسباق القوارب المصنوعة على 
شكل ثعابين 

يقام سباق درع بطولة نهرو للقوارب 
بصورة سنوية منذ عام 1952 تخليدا 

لذكرى رئيس وزراء الهند الراحل 
جواهرالل نهرو.ويشهد هذا العام انطالق 

النسخة الـ56 من هذا السباق الكبير.
 

توقيت المهرجان: 12 أغسطس 2017
مكان إقامة المهرجان:  بحيرة بونامادا- 

أليبي بوالية كيرال

مهرجان أثاتشامايام  
يعد مهرجان أثاتشامايام هو باكورة 

االحتفاالت المرتبطة ببداية مهرجان الحصاد 
المعروف باسم أونام. ويتخلل االحتفاالت 

إقامة استعراض كبير في أحد الشوارع 
تصطف فيه األفيال بأغطية الظهر المزركشة 
والموسيقيين وعازفي الفلوت. وتقام عروض 
لمختلف أشكال الفن التقليدي في والية كيراال.

 
توقيت المهرجان: 25 أغسطس 2017

مكان إقامة المهرجان: ثريبونيثورا - والية 
كيراال
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