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 «هنا القاهرة».. 
اجلديدة

 قوات الدرع
   وقوات الردع

 كنت في القاهرة لثالثة أيام، يتحدثون هناك بكل جدية 
عن أن «النجاح احلقيقي للثورة يتمثل في استئناف 

احلياة الطبيعية بغير اهتزازات ارتدادية».. و«ضرورة 
عدم جعل الشك والتشكيك في كل شيء هو اخلبز 

اليومي للرأي العام، فالنيابة تقوم بدورها جتاه 
املخالفني».. ولكن «احلياة اليومية للمواطنني تعتمد على 
همة ونشاط اجلهاز احلكومي الذي يجب أن يعمل بغير 

خوف، الناس تنتظر نتائج ومصر تستاهل األفضل».
  ويتحدثون أيضا هناك عن ان «السبب الرئيسي 

لالنحراف هو زواج املال مع السلطة، فمن يريد العمل 
في االستثمار فيجب أن يبتعد متاما عن السلطة وعليه 
أن يتحمل نتائج العمل االستثماري من ربح وخسارة 
بغير لف وال دوران، وأما من يتحمل مسؤولية العمل 

العام فيجب أال تكون له صلة منفعة باملتعاملني مع اجلهاز 
الذي يشرف عليه، فهو مواطن ومنفعته الرئيسية هي 
في انتعاش الدولة وتطور اخلدمات فيها مثل أي دولة 

متقدمة، هذه هي صفته، وبسببها ينال حقوقه واحترامه، 
وبغيرها يكون عدوا للشعب ولنفسه» انتهى.

  احلقيقة أن النموذج املصري في التغيير ـ حتى اآلن ـ 
مقارنة بغيره في املنطقة العربية هو األفضل، فباستثناء 
حادثة اجلمال واحلمير وتصرفات البلطجية التي ارتدت 
عليهم، لم تتعرض مصر خلسائر بشرية كبيرة مقارنة 
بتغيير ضخم جدا، أنت تتحدث عن نظام عمره ستون 

عاما، متت إزاحته بشكل حضاري جدا، وهو حضاري الى 
احلد الذي ال يتمتع الناس في مصر بتوجيه الشتائم لذلك 
النظام، فهو بسيئاته وحسناته قد ذهب الى ذمة التاريخ، 
ولكن «كفاية»، هذا شيء نادر في الثورات، بل يتحدثون 

هناك عن األشياء اجليدة في تلك الفترة مثل حترير 
سيناء في عهد السادات.. ويصفه بعضهم بالشهيد، 

والسد العالي في عهد عبدالناصر الذي أنقذ مصر من 
انخفاض مستوى النيل في السنوات األخيرة بعشرة 
أمتار... الخ، «خلونا نستفيد من اجنازاتهم، وإذا إحنا 

شاطرين بالش نكرر أخطاءهم.. وخالص».
  شيء غريب اللي بيحصل في مصر، الثورات عادة تنشر 

الغل في نفوس الناس، ويتلذذ القائمون عليها بتعليق 
الناس على املشانق، النفسية التي رأيتها مختلفة متاما، 

إنها تشبه النفس الذي يتحدث به عمرو خالد وقبله 
الشيخ محمد متولي الشعراوي، وإعالميون المعون 

من اجلنسني ظهروا في الفترة األخيرة على الشاشة 
املصرية، يتكلمون في برامج بعضها سياسي وبعضها 
متخصص في األمور االجتماعية وحتى النفسية، كلهم 

يتحدثون بنضج كبير على اختالف نوعية مواضيع تلك 
البرامج.

  غادرت القاهرة حامال معي أمال كبيرا في رؤية جتربة 
عربية متاثل جتربة تركيا، تكون قدوة عربية لبالدنا التي 

تعبت من النماذج الفاشلة وهي أحوج ما تكون الى منوذج 
عربي ناجح تقتفي أثره.

  كلمة أخيرة: بعد انتصار عبدامللك بن مروان على عبداهللا 
بن الزبير جاء إليه رجل يحمل كيسا ضخما مليئا برسائل 

وجهها بعض ضباط جيشه إلى ابن الزبير قائال له «خذ 
يا أمير املؤمنني، هنا تعرف من خانك، اقرأ أسماءهم»، 

كان الوقت شتاء، وكانت أمام عبدامللك نار عظيمة تشتعل 
للتدفئة، فقال للحارس «احمل هذا الكيس وألقه في النار، 

ال يوجد في جيش عبدامللك خائن واحد».
  هذه الثقة بالنفس هي التي اعتمد عليها في إعالن الصفح 
العام، فتغير مسار نفوس الناس من تصفية حسابات الى 

تصفية نفوس وبناء دولة. 

 دخول ٤ جيوش خليجية للبحرين (قوات الدرع) بناء على 
دعوة حكومتها الشرعية، شبيه بدخول ٥ جيوش عربية 

(قوات الردع) للبنان منتصف السبعينيات ومن ضمنها قوات 
سعودية وإماراتية، ولم نسمع من نوابنا األفاضل اعتراضا 

على ذلك الدخول الذي استمر ٣٠ عاما، وفي كلتا احلالتني كان 
القصد هو إطفاء نيران الفنت الفئوية والطائفية ومنع احلرب 
األهلية، وقد تكون ميزة دخول قوات الدرع أنها وصلت قبل 

اشتعال احلريق ال بعده كما حدث مع قوات الردع.
< < <  

  علينا أن نحصر اعتراضنا على استخدام أي قوة بحرينية أو 
خليجية العنف ضد املتظاهرين والعكس بالطبع صحيح، هذا 
االعتراض يجب أال ميتد لـ «مبدأ» حترك قوات درع اجلزيرة 

ضمن أراضي دولنا اخلليجية حتى ملواجهة اضطرابات 
«الداخل» ال أخطار «اخلارج» فقط، فأغلب دولنا، كما يعلم 

اجلميع، ميثل مواطنوها أقليات تصل أحيانا إلى ١٠٪ من مجمل 
السكان مقابل أغلبيات آسيوية وغيرها مدربة عسكريا وتنتمي 
لدول كبيرة، وقد حتدث اضطرابات مستقبلية تستدعي حترك 

قوات الدرع حلماية املنشآت وفرض األمن وحماية املواطنني 
في هذه الدولة أو تلك، فال تقيدوا التحرك حتى ال يطمع فينا 

اآلخرون وتتساقط دولنا الواحدة تلو األخرى.
< < <  

  تسبب االنفعال واالستعجال في تصريحات النواب هذه األيام 
في إظهار تناقض أقوالهم ومواقفهم الالحقة مع السابقة، 
ومن ذلك رفضهم ملشروع احلكومة الشعبية في الكويت 
وهو موقف صائب إال أنهم يدعون لعكسه في البحرين، 

ويرفضون النزول للشارع في الكويت وهو موقف صائب 
آخر إال أنهم يدعون في الوقت ذاته للنزول للشارع في 

البحرين، ويرفضون استجوابات اآلخرين ويقولون إنها تعطل 
التنمية ويسمون من يقومون بها بـ «نواب التأزمي»، إال أنهم 

يتسابقون لتقدمي االستجوابات لنفس احلكومة مما يسقط 
حججهم أمام الناخبني، أصبحت مواقف بعض النواب تتغير 

مع تغير األجواء واألنواء فتارة صيف وتارة شتاء.. على سطح 
واحد!

< < <  
  آخر محطة: ردا على مقالة أمس للزميل الثوري العزيز محمد 

الوشيحي «بكري» الكويت، نسبة إلى الثوري مصطفى بكري 
صاحب جريدة األسبوع، نقول في هذه العجالة: يبقى مثلث 

التعقل الذي وضعتنا فيه (مبارك، سرايا، النصف) أكثر إجنازا 
وأقل دمارا من املثلث الثوري (القذافي، عطوان، الوشيحي)، 

ونذكر العزيز أبوسلمان بأن العهد السابق لم مينع املصريني 
من التوجه لصناديق االقتراع بل العكس، وورث مصر عامرة 

ملن أتى بعده، أطلب أن يخرج الزميل الوشيحي من مراكز 
االستفتاء التي ال يغير شيئا حضور ٥ آالف أو ٥٠ مليونا 

لصناديقها فالنتيجة واحدة وهي تغيير الدستور، لينقل 
لنا صورا حقيقية مؤثرة هذه املرة من الشوارع والطرق 

واملناطق والفنادق والبنوك والشركات واملصانع واملزارع 
واملخافر واملتاحف واملستشفيات وأرقام العاطلني والسائحني 

واملستثمرين التي ال تكذب، وليخبرنا بصدق إن كان هناك 
اآلالف من اإلجنازات التنموية لعهد مبارك التي تبرر الثناء 

عليه ثم ليقارنها بكل جترد مبا هو قائم وما هو قادم، ال 
تصدق يا بوسلمان كل ما يقال، فباخلبز وحده يحيا اإلنسان 

ال بالشعارات الثورية والغوغائية، واخلوف مما ال تراه من 
ثورة جياع قادمة ال تبقي وال تذر، أخيرا ال اعتقد أن التعقل 

يسبب تخلف األوطان إال أنني على يقني في املقابل بأن 
التثوير والقادة الثوريني هم الذين يدمرونها، وسير صدام 

والقذافي وعرفات ومن لف لفهم حتكي لنا آالف القصص التي 
تشيب البشر وتبكي احلجر.

 البقاء هللا 

 يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي 

 صالح علي هيكل العنزي ـ ٧٤ عاما ـ الرجال: صباح الناصر – 
ق٣ – ش١٤ – م٤٠ – ت: ٩٩٠٢٩٩٧٣، النساء: صباح الناصر 

– ق٣ – ش١٨ – م٥٢ – ت: ٩٩٠٤٠٠٩٢.
  جاسم محمد احمد بوشهري ـ ٦٠ عاما ـ الرميثية – ش عمان 

– احلسينية احليدرية – خلف مستشفى الراشد – ت: 
.٦٦١٩٣٧٥٤ – ٩٩٤٨٥٩٩٥

  محسن شديد نافل املطيري ـ ٦٧ عاما ـ اجلهراء – الواحة – 
ق٤ – ش٣ – م٢٧ – ت: ٩٩٥٣٣٥٢٢ ـ ٩٩٨٦٠٦٥٤.

  فراج عايض دبيل العتيبي ـ ٧٠ عاما ـ هدية ـ ق٤ – ش٤ – م 
١٢ – ت: ٦٦٣٢٢٩٩٨ – ٩٩٦٦٤٢٤٠.

  سليمان عبداهللا الريش ـ ٧٤ عاما ـ الرجال: اليرموك – ق٤ 
– ش الثاني – ديوان الريش – ت: ٢٥٣١٧٠١٥ ،  النساء: 

خيطان – ق١٠ – ش٦ – م٢١ – ت: ٩٧٢٧٨٥٢٥.
  عائشة يوسف اجلاسم النصر اهللا زوجة احمد سالم الهارون 
ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهللا السالم – ق٤ – ش 

صنعاء – م٥٢ – ديوان النصر اهللا – ت: ٢٢٥٧٠١١٠ – 
٩٩٨٢١٣٣٢، النساء: ضاحية عبداهللا السالم – ق٣ – ش٣٥ 

– م٢  - ت: ٢٢٥٢٤٠٠٨.

 مواقيت الصالة 

 الفجر 4.32
  الشروق 5:51
  الظهر 11:55

  العصر 3.23
  املغرب 6.00
 العظمى: ٢٨  العشاء 7.17 

  الصغرى: ١٥
 

السالحف بالسوق بشكل مستمر. 
ويؤكد ياســـر عبدالغني رئيس 
اجلمعية املصرية حلماية احلياة 
البرية تناقص عدد الســـالحف 
خاصة في حقبة التســـعينيات 
بسبب العادات اخلاطئة املوجودة 
خصوصا بـــني الصيادين وغير 
الذيـــن ال يعلمون  املتعلمـــني، 
شيئا عن أهمية وجود السالحف 
البحرية ودورها في ايجاد توازن 
البحر  بيئي، وعالقتها بقناديل 
التي تزداد فـــي ظل عدم وجود 
البحرية وتؤثر على  السالحف 
احلركة السياحية وتصل خسائر 
دول البحر املتوسط نتيجة وجود 
القناديل إلى ٣ مليارات سنويا، 
ونبه عبدالغنـــي ايضا لوجود 
العديد من األسباب االخرى وراء 
تناقص أعداد السالحف البحرية 
في مصر أهمها أن السالحف تعلق 
بشباك صيد األسماك وتبقى في 
الشباك لفترات طويلة حتت املاء 

حتى متوت. 

اما أكل  العقم بالنسبة للنساء، 
حلمها للرجال فيزيد اخلصوبة، 
واشـــارت الدراســـة إلى وجود 
البحرية في  الســـالحف  جتارة 
سوق أسماك مدينة اإلسكندرية، 
والتي أكدت أن هناك عادة قدمية 
ومستمرة حتى اآلن، في سوق 
األنفوشي السكندري، هي ذبح 

 إيالف: الصدفـــة وحدها هي 
السبب إلنقاذ سلحفاة عمرها ١٠٠ 
عام من الذبح في مدينة العريش، 
عندما شاهد حسني محمود أحد 
العاملني مبحمية الزرانيق زحاما 
في أحد األســـواق الشعبية في 
مدينة العريش على بائع اسماك، 
ليعلم بعد استفســـاره ان سبب 
الزحام وجود ســـلحفاة سيتم 
ذبحها والزحام على البائع من أجل 
احلصول على جزء من حلمها أو 
بعض من دمها طمعا في اإلجناب 
وزيادة اخلصوبة، حسب االعتقاد 

السائد بني بعض املصريني.
  عشـــرات السالحف البحرية 
فـــي مصر تلقى املصير نفســـه 
كل عام، حســـب ما أكدت دراسة 
صادرة عن جمعية اصدقاء البيئة 
من تعرض الســـلحفاة البحرية 
«الترسة» خلطر االنقراض نتيجة 
بعض املعتقدات القدمية املوجودة 
في مصر خاصة بني سكان املدن 
الساحلية بأن شرب دمها يزيل 

 القمر «اخلارق» كما بدا خلف احد ابراج جامعة فلوريدا األميركية اول من امس  (أ.پ) 

 السالحف البحرية مهددة باالنقراض في مصر 

 القمر العمالق اقترب من األرض

 «تويتر» تضيف ميزة االتصال  السالحف البحرية تواجه االنقراض بسبب خصوبة املصريني 
املؤّمن عبر بروتوكول
   «إتش تي تي بي إس»

 كاليفورنيا ـ أ.ش.أ: أضافت شـــركة «تويتر» األميركية، 
عمالق شبكات التدوين املصغر على اإلنترنت، ميزة االتصال 

املؤمن باملنصة عبر بروتوكول «إتش تي تي بي إس».
  وستسمح تلك امليزة، التي جربتها «تويتر» لبعض الوقت 
من قبل، للمســـتخدمني بالوصول إلى املنصة باســـتخدام 

بروتوكول االتصال املؤمن «إتش تي تي بي إس»..
  ويفيد بروتوكول االتصال هذا عند الدخول إلى حسابات 

اإلنترنت عبر شبكات «واي فاي» العامة.
  وعلى الرغم من أن وضع االتصال باستخدام بروتوكول 
االتصال املؤمن بالشبكة االجتماعية هو خيار اختياري، إال 
أن خبراء أمن املعلومات ينصحون باستخدامه نظرا لتوفيره 

طبقة أمنية إضافية من احلماية.
  ويســـتخدم بروتوكول االتصال املؤمن «إتش تي تي بي 
إس» عادة لتأمني االتصال مبواقع الويب اخلاصة بالبنوك 

والتسوق.
  ومينع هذا البروتوكول مخترقي األنظمة والقراصنة من 
الوصول الى أســـماء املستخدمني وكلمات مرورهم وغيرها 
من املعلومات احلساســـة عبر شبكات اتصاالت «واي فاي» 

العامة أو غير املؤمنة. 
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 الـ «بوتوكس» والـ «ميزوثيرابي» األكثر رواجًا بني الرجال
  مضيفـــا ان التجميل أصبح 
حاجـــة ملحة لكل شـــخص في 
العصر احلالي، سواء كان ذكرا 
أم أنثى. أما نسبة الـ ٣٠٪ التي 
ســـبق اإلشـــارة إليها، فتصبح 
أعلى بكثير إذا ما أضيفت إليها 
مجمل األعمال التجميلية األخرى 
التي يقوم بها الرجال من الليزر 
والعناية بالوجه واجلســـم في 

مراكز التجميل.
  وكل الرجال الذين يلجأون الى 
العمليات اجلراحية يكونون على 
علم مسبق مبا ستتطلبه املرحلة 
التـــي تلي العمليـــة اجلراحية 
مباشرة، كارتداء مشد طبي ملدة 
شهر او اكثر مثال بعد عملية شد 
البطن وغير ذلك، ونراهم يتقبلون 

األمر بكل رحابة صدر. 

لدى األشخاص الذين يعانون من 
الترهل نتيجة خضوعهم حلميات 
غذائية قاسية أو لعمليات ربط 

للمعدة بهدف إنقاص الوزن.
  ويعتبر اإلقبال على التقنيات 
التجميلية غير اجلراحية كبيرا 
التعبئة بواسطة  ايضا، خاصة 
الــــ «بوتوكـــس» و«حمـــض 
الهيالورونيك» في نقاط مختلفة 
من الوجه بهدف إزالة التجاعيد. 
كذلك الليزر لشد الوجه وتقنية 
الـ «ميزوثيرابي» التي هي عبارة 
عن حقن من الڤيتامينات حتقن 
حتت اجللد إلعادة النضارة وشد 
اجللد لفترة معينة، وهي تقنية 
يستسيغها الرجال ألنها تعتبر 
أســـهل من وضع املستحضرات 

التجميلية بشكل يومي.

 إيالف: لقد بات العصر احلالي، 
عصر التجميل والشباب الدائم 
الذي لم يعد يقتصر على النساء 
فقط، بل تعداه الى فئة الرجال 
الذين أصبحوا يقبلون على إجراء 
العمليـــات التجميلية املختلفة 

بشكل كبير.
  ويقـــول االختصاصـــي في 
التجميليـــة د.إيلي  اجلراحـــة 
غاريـــوس: ٣٠٪ مـــن مجموع 
التجميلية  العمليات اجلراحية 
التي جتـــرى حاليا فـــي لبنان 
التأكيد  الرجال، مع  تســـتهدف 
على أن هذه النســـبة سترتفع 

يوما بعد يوم.
  وتعتبر عمليـــات تصحيح 
األنف األكثر رواجا تليها عمليات 
شفط الدهون وشد البطن خاصة 

حدوث زيادة بسيطة في مثل هذه 
التحوالت التكتونية. 

  ومن املعلـــوم أن دورة القمر 
فـــي بعـــض األديان  مرتبطـــة 
بالنشاطات التناسلية لكثير من 
أنواع  الكائنات احليـــة، وهناك 
معينـــة من الشـــعاب املرجانية 
تتوالد مع اكتمال القمر، وهناك 
أسماك تطفو على السطح للتكاثر 
القمر، وهناك بحث  بفعل ضوء 
جديد يشـــير إلى أن العالقة بني 
خصوبة املرأة ودورة القمر ليست 
مجرد تراث شـــعبي. لكن النور 
الذي يفيض به القمر هو الذي أسر 

مخيلة الفنانني عبر العصور. 

الفلك الذي سماه القمر العمالق 
تنبأ بأن وصوله سيصادف فوضى 
حتدث على األرض في إشارة إلى 
زلزالي نيوزيلندا واليابان. وقرب 
القمر في هذا اليوم يعني أن قوة 
جاذبيته املعتادة على املد واجلزر 
ستكون عنيفة وميكن أن نتوقع 
ارتفاعا كبيرا في املد واجلزر خالل 
يومني. واحمليطات ليست األشياء 
التي تســـتجيب لدنو  الوحيدة 
القمر. فقشرة األرض ليست صلبة 
ومن ثم فإنهـــا تتمدد وتتقلص 
بدرجة كبيرة بسبب جاذبية القمر 
وهـــي الظاهرة املعروفة باســـم 
«مد األرض»، ومن املتوقع أيضا 

 لنـــدن ـ وكاالت: منظر رائع 
شـــوهد اول من أمس حيث أطل 
القمر مكتمال ولكن ليس كعادته 
ألنه هذه املرة كان أقرب إلى األرض 
بحجم غير عادي لم يحدث منذ 

١٨ عاما.
  وكان القمر بدرا أو كما يطلق 
عليه في الغـــرب القمر العمالق 
وهي كلمة جديدة دخلت قاموس 
اللغة اإلجنليزية هذا األسبوع. 
وإذا كانت السماء صافية فإن هذا 
احلدث ســـيكون له عظيم األثر 
ملنظر القمر اخلالب ورمبا املثير 

للرهبة لدى بعض الناس.
  وقالت ديلي تلغراف إن عالم 

 معتدل والرياح 
شمالية غربية 

سرعتها من 8 الى 
30 كم/ساعة

 

  جتنب اخللوي في الستني 
  حذر باحثون من ان «املشي والتكلم» قد يكون أمرا خطيرا 
على من جتاوز الـ ٥٩ من العمر . وقال علماء في «معهد بكهام» 
ان األشخاص الذين تخطوا هذا العمر احتاجوا وقتا أطول لعبور 
الشــــارع عندما كانوا يتكلمون على الهاتف اخللوي، مقارنة 
بالوقــــت الذي احتاج اليه التالميــــذ، وفي مجموعة اختبارات 

تشتت االنتباه كسماع املوسيقى أو التكلم على اخللوي. 

 حالة الطقس 
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