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سجد في نـيوزيلندا دخل االرهابي االستـرالي في ا
ـصـلـ مـن دون أن يـكـون لـهم أي وحـصــد أرواح ا
ــســاجـد يــومـاً في بــاب يـهــربـون مــنه .  مــا كـانت ا
ــســلـمــ كــمـا تـاريـخ االسالم مـقــابــر الصــطـيــاد ا

جعلتها العمارة احلديثة السيئة . 
ــســجـد الــنــبـوي ــسـلــمــ كـان ا أعــظم مــسـاجــد ا
الــشـريـف  قـام بــنـاؤه عــلى وجـود ثالثــة أبـواب في
ــا يــتـيح ومن اجتــاهــات مــخــتـلــفــة  ذلك الــزمـان 

للمصل النجاة اذا دهمهم اخلطر.
وفي عـهد اخللـفاء الـراشدين شيّـد عمـر بن اخلطاب
ثالثــة أبــواب مـضــافــة  وجـاء اخلــلــيـفــة الــراشـدي
اخلامس عمر بن عبدالعزيـز  فجعلها عشرين باباً
سجـد وثمانـية في غربه ثـمانـية منـها فتـحها شـرق ا
وأربـعة أبـواب شـماالً . وبـعد تـطورات احلـقب عادت
الى خمسة أبواب ثم جاءت التوسعة السعودية  قبل

سنوات فأصبحت عشرة أبواب .
ـســاجــد هـذا وحـتـى لـو لم يــكن ألشــرف وأســمى ا
سلـم بهم حاجة العدد الـكثير من االبـواب  فإنّ ا
الى بـنـاء مـسـاجـد فيـهـا مـخـارج لـلـطـواريء في هذا
الزمان الذي لم يعد فيه على قيد احلياة احد من آل
بـيت الــرسـول عـلــيـهم الــسالم أو صـحـابــته الـكـرام
كن أن يستك لقدره في الذين ما كان بينهم مَن 
انـتــظـار رصــاصـة الــقـاتـل من دون حـراك حــتى لـو

كانوا عُزّالً .
وال أدري كــيف تـسـمح الـبـلــديـات واحلـكـومـات بـنـاء
ساجد التي جتمع مئات االشخاص في اجلوامع وا
مـكـان واحــد من دون وضع مـخــارج لـلـطـواريء في
ـقـدمـة  في ح يـتم فـرض وضع باب التـصـاميم ا
لــلــحــاالت الـطــارئــة في أي مــكـتب عــمل يــزيــد عـدد

موظفيه على عشرة أشخاص .
ـساجـد في البـد من اعـادة الـنـظـر في عـمـارة بـنـاء ا
ا يتوافق مع سبل توفير احلماية العالم االسالمي 
للداخـل الـيهـا  لكي ال تـتحول الى مـقابـر جمـاعية

أمام ارهابي أرعن.

عـنـدي خـمـسـة آالف صديق فـيـسـبـوكي  ويـتـابـعني
ازيد من  خمسة عشـر ألفاً . لن أحذف واحداً منهم
أبـداً  سـواء تـفـاعـل مـعي أو لم يـتـفـاعل ويـنـشط. ال
أحب تـهــديــدات أصـدقــائي األدبــاء خـاصــة  الـذين
ـدون أصـدقـاءهم االفـتـراضـيـ عـلـى الـصـفـحة يـتـوعّ
بــاحلــذف واحلــظــر  إنْ لم يــعــلّــقــوا أو يُــعــجَــبــوا .
اتركوهم في صفحاتكم حتى وان كانوا يغطّون بنوم
عـظيم  أو مزاج مـتعكـر  أو تنبـلة اجتـماعيـة طيّبة 
مع اإلحتفاظ بـحق استعمال طـقطوقة إنّ آخر الدواء

احلظر !!
قـــبل اخـــتــراع الـــفــيـــســـبــوك واخـــوته بـــالــرضـــاعــة
األلـكـترونـيـة  كـانت النـاس تـسـأل األدباء والـفـنـان
عـــامـــة والــــشـــعـــراء خـــاصـــة  عـن ســـرّ إفـــراطـــهم
االسـتـعــراضي أحـيــانـاً  في الــتـلــغـيـز والــطـلــسـمـة
والغـموض والـتجـريد والـتجـريب الشـكلي  فـيتـلقون
مـنهـم إجابـة عـالـيـة مـنـفـوخة مـتـورمـة بـحـشـد أنوات
نـرجـســيـات يـابــسـات  أنـهـم غـيـر مــعـنـيــ بـاآلخـر
وطــرائـق قــراءته وقــدراته ودرجــة وعـــيه في عــمــلــيــة
ـا  وزادوا أنّ اسـتالم الـنص وتـفـسـيـره وتـأويـله ر
الــنص اجلــيــد هــو الــنـص الــذي ال يــســتــجــيب الى
مـسـتـوى قـارئه  والـكـتـابـة مـسـألـة خـاصة وهـي لذة

الكاتب .
في ذلك اجلـواب احلـاذق ثـمـة حق يـنـام ويتـراصص
عـنـد مـخـدة بـاطل  وقـد كـشف مـخـتَـرَع الـفـيـسـبوك
اجلـزء الـكــذاب من اإلجــابـة تـلـك  فـصــارت الـنـاس
تقرأ على صفحات النخـبة الكاتبة  نداءات استغاثة
ونـفور وحـزن شديـد وعتب عـلى القـوم  بسـبب أنهم
ال يتفاعلون وال يعـلقون وال يشاركون وال يصفقون 
ـون كــعب احلـرف بــرأس اجلـمــلـة  من أجل وال يــدقّ
نـشور  انشـاء احتـفالـية راقـصة بـالكـاتب وبنـصه ا
ولـعمري ان في ذلك بـعض هوان ومـضحـكة وكشف

مب . 
ســنـعــود اآلن لـتـفــسـيــر مـفـتــتح الـكـالم  وسـنـوافق
ـشغـول على النـخـبة عـلى قول أنّ الـنص اإلبـداعي ا
حـائط الفنـون اجلميـلة كلهـا  ينبـغي أن ال يهبط الى
مستـوى األكثرية  فيـصبح مثل الفلم الـسينمائي أو
ـعمـول حتت يـافـطة الـشريـط التـلـفزيـوني الـرديء  ا
جتـارية مهـلهلـة رخيصـة عنوانـها  حلاجلمـهور عاوز
كدهخل وما دام األمر كذلك أو جلّ كذلك  فعلى منتج
الـنص اجلـمـيل  مرئـيـاً ومـسـموعـاً ومـكـتـوباً  أن ال
هـانة والولولة والقنوط واإلحباط يهبط الى مستنقع ا
 فيطلب من الرعية أن تصفق له وتزخ على صفحته
مــطـرة حلاليـكـاتخل  قـد تـسـتـجـيب لـبـعض حـاجـاته
عة وإضاءة الـنفسيـة  لكنـها لن تضـيف لنتـاجه أي 

ومجد عظيم .
سيـقول لي قائل مـنهم أو قـائلة  يا عـلّوكي إن الذي
يـده في الـنار  لـيس مـثل الذي
يـــــــده فـي كـالص عـــــــمـالق من
ــنـــصــور دونـــدرمــة الـــروّاد بـــا
اجلميلة هههههههههههههه
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{ مـيالنـو-(أ ف ب)  –سـيــعـيـد
مسرح السـكاال في مـيالنو ثالثة
مالي يـورو الى السـعـودية بـعد
جــدل حــول اتــفـــاق مــالي يــنص
عــــلى دخــــول وزيــــر الــــثــــقــــافـــة

السعودي إلى مجلس ادارته.
وصـرح جــوسـيــبي ســاال رئـيس
بــلــديــة مــيالنــو ورئــيس مــســرح
السكاال للصحافي (العودة إلى
نــقــطـــة الــصــفـــر. ســنـــعــيــد إلى
الـسـعـوديـ أمـوالـهم) مـوضـحـا
أن مـجـلس اإلدارة اتـخـذ اإلثـن
خالل اجــــتــــمـــاع هــــذا الــــقـــرار

(باالجماع). 
وكان االتـفاق مـع الريـاض ينص
عـلـى تــمـويـل بـحــجم  15مــلــيـون
بـلغ ثالثة يورو صرف مـن هذا ا

مالي يورو ستتم إعادتها.
ومـطــلع آذار/مــارس أكــد مــديـر
ـــســـرح الـــكـــســـنـــدر بـــيـــريـــرا ا
لـــلـــصـــحـــافـــيـــ أن ال ســـكــاال
يـــتـــفــــاوض مع الـــريــــاض بـــعـــد
اتصاالت مع احلكومة السعودية
ومجموعـة أرامكو النـفطية. وقال
ـسؤول عن إن هذا اقـتـراح من ا
منـطقـة لومـبارديـا أتيـليـو فونـتانا

( متطرف).
لــكـن بــعـــد أشـــهـــر عــلـى مــقـــتل
الــصــحــافي الــســعــودي جــمــال
خاشقجي في قـنصلية بالده في
اســطـــنــبــول أثـــار هــذا االعالن

جدال في إيطاليا.
وقـــال ســاال إنـه رغم شـــائـــعــات
حول الـطـرد نـتيـجـة هـذا اجلدل

سيبقى بيريرا في منصبه.
ومــســرح ال ســكـــاال في مــيالنــو
الـذي افــتُــتح الــعـام  1778واحـد
من أشـــــهــــر وأعـــــرق مــــســــارح

العالم.
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{ مــــيـالنـــو-(أ ف ب)  –أعــــلن
هــــرنـــــان أوســــبـــــيــــنـــــا والــــد
الكولومـبي دافيد حارس مرمى
نـــادي نـــابـــولي اإليـــطـــالي أن
جنـــله يـــتــعــافـى في الــعـــنــايــة
ركزة بعد تعرضه الصابة في ا
الـــرأس خـالل مـــبـــاراة فـــريـــقه
رحلة الـثامنة وأودينيـزي في ا
والـــــــعــــــشـــــــرين مـن الــــــدوري

اإليطالي لكرة القدم األحد.
وقـــال هـــرنـــان الذاعـــة (سي آر
سـي)  الـكـولـومـبـيـة (لم تـسـنح
لي الـفـرصـة لـلـتـحدث مـع إبني
ـركزة ألنه مـا زال في العـنـاية ا
لــكـني أعـرف أنه بــحـالـة جـيـدة
ألن زوجـــــتـي الى جـــــانـــــبهخل.

وأوضح (خـــضع لـــلـــتــصـــويــر
ــغــنــاطــيــسي وســلــســلــة من ا

الــفــحــوص)  مــشــيــرا الى أنه
العـب لقرابة 15 سيبـتعد عن ا

يوما.
وأشـــارت تــقــاريــر صـــحــافــيــة
إيـطـالـيـة الى أن مـدرب نـابولي
كـارلـو أنـشيـلـتـو عاد أوسـبـيـنا
ــســتـــشــفى اإلثــنــ وأن في ا
احلــــارس ســــيــــغــــادر في وقت

الحق اليوم.
وتـعـرض أوسـبـيـنـا ( 30عـاما)
بـــدايــة إلصــابـــة في الــدقـــيــقــة
باراة ( (2-4بعد العاشرة من ا
احـتـكـاك مع مـهـاجم أوديـنـيزي
إيـنـيـاسـيـو بـوسـيـتـو. وبـعـدما
لـعب عاد تلـقى العالج خـارج ا
ـــرمـى واضـــعــا لـــلـــدفـــاع عن ا
ضـمــادة حـول رأسه. لـكـنه عـاد
وانـهــار في مـنـطـقـة اجلـزاء في
ـسعـفون الدقـيـقة  41 لـيهـرع ا

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه.
وأظهـرت لقطـات عرضتـها قناة
(سكاي) طـبيبـا وهو يحاول أن
يسعف أوسبيـنا ويحاول منعه
من ابــتالع لــســانه مــا يــؤشــر
الى احــتــمـال أن يــكـون الالعب
قد فقد الـوعي قبل أن يتم نقله
ـسـتـشفى. في وقت الحق الى ا
وأفادت تـقاريـر أن نابـولي فتح
حتقـيقـا داخلـيا لتـبيـان أسباب
قــرار األطـــبــاء الــذيـن عــاجلــوا
أوســبـيــنـا بــدايــة الـســمـاح له
ـــتــابـــعـــة الـــلــعب. بـــالــعـــودة 
وبـحــسب الــتــشـخــيص األولي
لــلـنــادي عــانى أوســبــيــنـا من
(انخفـاض في ضغط الدم ناجت
عن الـصـدمـة في الـرأس) وهي
حـــــالـــــة قــــد تـــــســــبـب الــــدوار

واإلغماء.

…e d*« W¹UMF « w  w uÐU½ v d  ”—UŠ

بالنظر إلى أن عقار خفض ضغط
ـرتـفع كان قـيـد االستـخدام الدم ا
لـسنـوات عـديـدة وفي الـعـديد من
ــــرضى. أحــــد الـــتــــفـــســــيـــرات ا
احملـتـمـلـة لـسـبب هـذا االكـتـشاف
فقط اآلن هـو أن الـسكـتة الـقـلبـية
ـستـشفى يـصعب لـلغـاية خارج ا
دراستها بسـبب مسارها السريع
 وتـتــطـلب مـجــمـوعـات بــيـانـات
مخـصـصة  جـمـعهـا خـصيـصًا

لهذا الغرض حتى اآلن.
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مـــا تـــســتـــخـــدم جــرعـــات عـــقــار
) ودراسـتـهـا في هذا (نـيفـيـديـب
االسـتــقــصـاء  30مـلج و 60مـلج
( 90ملج مـتوفـرة ولكن تـستـخدم
بــشــكل غــيــر مــتــكــرر) وجــرعـات
أملوديب هي  5ملج و  10ملج.
ــعــتـــادة هي الــبــدء ــمـــارســة ا ا
بــجــرعــة أقـل ثم إعــطــاء جــرعــة
أعــلـى إذا لم يـــتم خــفـض ضــغط
الـــدم أو ألم في الـــصـــدر بــشـــكل

. كافٍ
وقد تـكـون هذه الـنتـائج مـفاجـئة
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الحـظت دراسـة هـولـنـدية أجـريت
مـــــؤخــــــرًا أن الـــــدواء الـــــشـــــائع
ـسـتـخــدم لـعالج ارتـفـاع ضـغط ا
الـدم والـذبـحة الـصـدريـة (ألم في
الــصــدر) يـــرتــبط بــزيــادة خــطــر
ـفـاجئـة خارج السـكـتة الـقـلبـية ا
ـستـشـفى. وحث الـبـاحـثون في ا
ي) في ــركــز الــطـــبي األكــاد (ا
أمــســتــردام تــوخي احلــذر عــنـد
تـفسـيـر هـذه النـتـائج وقـالوا إن
النـتائج حتـتـاج إلى تكـرارها في
دراســـــات أخــــرى قــــبـل اتــــخــــاذ
اإلجـــراءات من قـــبـل األطـــبــاء أو

رضى. ا
وفـحــصت الـدراســة مـا إذا كـانت
عــــقـــاقــــيــــر الــــنــــيـــفــــيــــديــــبـــ
واألملـوديـب ديـهـيدروبـيـريدين
ــسـتــخــدمـة عــلى نــطـاق واسع ا
الرتــفـــاع ضــغط الـــدم والــذبــحــة
الــصـدريــة مـرتــبـطــة بـالــسـكــتـة
ستـشفى وغالبًا القلبيـة خارج ا

ــوجـودة فـي كل مـكــان والـتي ا
تـسـتفـيـد مـنـهـا تـقـنـيـات الـيوم
كـالـهـواتف احملمـولـة وشـبـكات
الــــواي فــــاي والــــهــــوائــــيــــات
التلفزيـونية وشاشات األطفال.
وتعمل سماعات بلوتوث أيضاً
بــهـــذه الـــطــريـــقـــة.  واســتـــنــد
الـــبــاحــثـــون في نــدائـــهم عــلى
(مــنــشــورات عــلــمــيــة خملـتــلف

اخلبراء في هذا اجملال). 
وفـي هـــذا الــــســــيـــاق يــــوضح
أستاذ الكيمياء احليوية جيري
فـيـلـيـبس من اجملـلـة األمـريـكـية
(مـيــديــوم) بـالــقــول (إن اجتـاه
وضع السماعات في قناة األذن
يــعــرض األنـســجــة فـي الـرأس
ستوى عالٍ نـسبياً من إشعاع
وجات ذات التردد العالي).  ا
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EMF- الـتــمـاسـهم عـلى مـوقع
scientist.org  قــال الــعــلــمــاء
ـنـحـدرون من مـخـتـلف أنـحاء ا
الـعــالم إنـهم (قـلــقـون لـلــغـايـة)
إزاء احلــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــول
ؤينة الكهرومغناطـيسية غير ا

Airpod وغيرهـا من التقـنيات
الالسلكيـة. وأوضح العلماء أن
األشـعــة الـنـاجــمـة عـنــهـا تـزيـد
بـشـكل كبـيـر من خطـر اإلصـابة
بالسرطان واألمراض اخلطيرة
األخــــرى بــــحــــسب  .DWوفي
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في نــــداء عـــام إلـى مـــنــــظــــمـــة
اً ية حذر  250عا الصحة العا
مـن مــخــاطــر صــحــيــة كــبــيــرة
يـــعــتــقــدون أنــهـــا نــاجــمــة عن
Apple ســـمــاعـــات األذن مـــثل
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عـمل مـجـمـوعـة مـنـظـمـات غـيـر
حـكــومـيــة بــاسم كـوســاكـو (لم
نشهد شيئا بهذه القوة من قبل

في موزمبيق).
وتابعت أن (العديد من السدود
ـيـاه الى أعـلى ارتـفـعت فـيـهـا ا

ستويات).  ا
واسـتعـاد أحـد السـكـان ويدعى
راجــيـنــو بـاولــيـنــو الـلــحـظـات
االولى الـــــتي ضـــــرب فــــيـــــهــــا
االعــصـار بـيــرا وقـال (نـنـام في
الــعـراء وبـالـكـاد نـأكل ولم يـعـد

لدينا منازل على اإلطالق). 
وأعــيــد افـــتــتــاح مـــطــار بــيــرا
الدولي الذي أغـلق لوقت وجيز

بعد تعرضه الضرار.
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ياه إلى نوافذها. ا
وقـال االحتـاد الدولي لـلـصـليب
األحــمـر والــهالل األحــمـر الـذي
يـــشـــارك فـي أولى عـــمــــلـــيـــات
االغــاثـة ان حــجم االضـرار في
مــديــنــة بــيــرا الـتـي يــبـلـغ عـدد
سـكـانـهـا نـصف مـلـيـون نـسـمة

(كبير ومرعب). 
ئة واضاف في بيان ان ( 90با
من بيـرا وضواحيـها قـد تضرر

أو دُمر). 
وحـــذّر حـــاكم اقـــلـــيـم ســـوفــاال
الـــبـــيــــرتـــو مـــونــــدالين من أن
(اخلــطـر األكــبـر الــذي نـواجـهه
اآلن هــــو الــــفــــيــــضــــانـــات ألن
األمطار ال تزال تهطل بغزارة). 
ـا بـيـتي الـتي تـنسق وقـالت إ

اإلثـنـ أن حــصـيـلــة اإلعـصـار
االسـتـوائي ايداي (قـد تـتـجاوز
ألف قــــتــــيل). واورد نــــيـــوسي
الـذي عـاد إلى مـابوتـو (حـالـيا
لـديـنـا رسـمـيا  84قـتيـال ولكن
ـنــطـقـة عــنـدمــا حـلـقــنـا فــوق ا
صـبـاحـا لـفهم مـا يـجـري تـب
ان كل شيء يـدفع الى االعـتـقاد
بـأن احلـصـيلـة قـد تـتـعدى ألف

قتيل). 
واضـاف (هـذه كـارثـة إنـسـانـية
حـقـيـقـيـة. هــنـاك أكـثـر من مـئـة

الف شخص في خطر). 
وأظـهـرت صور جـويـة نشـرتـها
مـنـظـمة مـسـيحـيـة غـير ربـحـية
مـجـمـوعـات من الـنـاس عـالـق
فـــوق ســطـــوح بــيـــوت وصــلت

{ بيرا (مـوزمبيق)-(أ ف ب) –
يــخــشى أن تــتـعــدى حــصــيــلـة
اإلعــصـــار إيــداي الـــذي ضــرب
موزمبيق ألف قتيل فيما أسفر
حـتى اآلن عـن مـقـتل الـعـشـرات
وفـقـدان أكـثر من  150شـخـصا

بابوي اجملاورة. في ز
وكــانت مـديـنـة بـيـرا ثـاني مـدن
مــوزمـبــيق االكــثــر تــضـررا من
االعصـار ورياحه الـعاتـية التي
رافـقـتـهـا أمـطـار غـزيـرة مـدمّـرا
طـرقـا وجـسـورا ومـسـتـشـفـيات
ومـــدارس وســـدا واحـــدا عـــلى
األقـل قــبل أن يــواصل طــريــقه

بابوي اجملاورة. الى ز
وقـال رئيس مـوزمبـيق فـيلـيبي
نـيــوسي في مــداخـلــة مـتــلـفـزة
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الكويت  الزمانقالت الفنانة الكويتية هند البلوشي إنها ضد عمليات
ن يحتاجها كاشفة عن معاناتها الشخصية مع التجميل . التجميل إال 
واعلنت البلوشي ندمها على حقن وجهها بالفيلر حيث قالت: (أنا
دة شهر بعد حقن وجهي بالفيلر واحدة من احلاالت واجهت مشكلة 

ومازلت أعاني من هذا األمر حتى اآلن). 
وضة وإجراء هذه العمليات لكونها فنانة وأضافت أنها سارت خلف ا
تريد احلصول على لوك جديد لكن ذلك تسبب لها في معاناة شديدة

الفتة إلى أنها كانت تنوي إجراء عملية جتميل بأنفها لكن اخلوف منعها.
وأضافت: (أنا لست مع التجميل إال للذي يحتاجه خاصة بعد ظهور
عيادات غير متخصصة والنصب في هذا اجملال وحتول التجميل إلى

بيزنس أكثر من كونه شيء طبي).
رض غريب يتسبب وكانت هند البلوشي قد كشفت مؤخرا عن إصابتها 
رض تظهر أعراضه عندما تعاني في انتفاخ وجهها حيث قالت إن هذا ا
من احلزن أو التوتر حيث جتد إن وجهها يصاب باالنتفاخ عندما تشعر

ستوى النفسي. باالنزعاج على ا
رض حيث أن الفنانة الكويتية عبرت عن انزعاجها الشديد من هذا ا
جرد أن تشعر بالضيق متسائلة عن سبب وجهها يظهر كأنه متورم 

ذلك وكيفية عالجه.


