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كـشـفت دراســة مـيـدانــيـة أعـلن
ـغرب عن نـتائـجـها مـؤخـرا با
ــائـة مـن الـنــسـاء أن  13.4بــا
صـرحن أنــهن تـعـرضن ألفـعـال
عــــنف بـــواســـطــــة اإلنـــتـــرنت
ـعـطيـات احملصل مـعتـبرة أن ا
عــلـــيــهـــا تــوضـح أن الــفـــئــات
الــعـمــريـة الــشــابـة هي األكــثـر
عـرضة لـهذا الـنوع من الـعنف
ـائة ـثل الـتـحرش  71.2بـا و
ــمــارســة من أفــعـــال الــعــنف ا

إلكترونيا.
فـي هــذا الــصـــدد وفي الــوقت
الـــذي كــان فـــيه مـــقــدم نـــشــرة
ــغـربــيـة األخــبــار بـالــتــلـفــزة ا
عـطيات الرسمية يتحدث عن ا
ـذكورة  الـصـادمـة للـدراسـة ا
كــانت أيـضـا (فـاطــمـة يـحـيى)
وهــو اسم مــســتــعــار لــســيــدة
مــغـربـيـة في عـقـدهـا اخلـامس
تـــعــــمل مــــنـــظـــفــــة في إحـــدى
ـؤســسـات الــعـمــومـيــة عـبـر ا
كتب ناولـة تتواجد  شركة ا
ـشــرفـة االجـتــمـاعـيــة خلـلـيـة ا
االسـتــمـاع الــتـابـعــة جلـمــعـيـة
نـسائـية مـتـخصـصة في مـجال
الـــعـــنف. وقـــالـت فـــاطـــمــة: أن
جـــــمــــيع األبـــــواب (ســــدت في
وجهـها بـعد أن عنـفهـا مؤخرا
طـلـيقـها وامـتـنع عن تمـكـينـها
من نـفقـة األوالد ولم جتـد غـير
جمعية نسائية تقوم باستقبال
الـــنـــســـاء ضـــحــايـــا الـــعـــنف
لــلـــتــخـــفـــيف من مـــعــانـــاتــهن
ومـــؤازرتــهن وإيـــجــاد حـــلــول

عناتهن).
وبـــعــد االنـــتــهـــاء من جـــلــســة
نـسقة التحقت االستماع مع ا

-(أ ف ب)  —أعـــلــنت {  بـرلـ
انـية اجلمعة أنّها احلكومة األ
تفـكّر بـفرض حـظر عـلى ارتداء
ــــدارس الــــتــــلـــــمــــيــــذات في ا
االبتـدائـية احلـجاب اإلسالمي
وذلك غـــــداة إقـــــرار مـــــجـــــلس
الــنـواب في الـنــمـسـا اجملـاورة
مــشـروع قـانـون يـفـرض حـظـراً

اثالً.
ــنــدوبــة احلــكــومــيــة وقــالت ا
لــشـــؤون دمج األجـــانب أنـــيت
ويدمان—موز لصحيفة بيلد في
عــددهـا الــصــادر اجلــمــعـة إنّه
(من الـعبث أن تـرتدي الـفتـيات
الـصـغـيـرات احلـجـاب ومـعظم
ـسلـم يـؤيّدون هـذا الرأي). ا
ــســؤولـة وأتت تــصــريـحــات ا
ــانـيــة غــداة إقــرار مــجـلس األ
الــنــواب الــنــمــســوي مــشــروع
قانون قدّمه االئتالف احلكومي
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هل بـات أحـد في الـعراق مـدعـوّاً لـكي يسـأل عن قـتـلة
فـنّـان سقط بـطعـنـات السـك فـي النـجف  في الوقت
الــذي لم تـنــفع كلّ االسـئـلــة والـضـجّــة الـكـبــيـرة الـتي
أثــيـــرت حـــول قـــتــلـــة آخـــرين  يـــوم اغـــتــيـــال روائي
ي مـعـروف قـبـل شـهـور وعـارضـة أزيـاء ذات وأكـاد

صيت قبله? .
هل انـتـهت الـسلـسـلة الـدامـية الى هـذا احلـد ? وماذا
ـقبـلة  إذا ـبدعـون من مـخاطـر في االيام ا سـيواجه ا
خـرجت تصـريحـات أو أعمـالهم االبـداعيـة والفـنية عن
مقاسـات معينة يـضعها بـعضهم هنا وهـناك ويسعون

لفرضها على اجلميع ?.
ـنابـر الديـنـية مـدعون لـلـصعـود وإدانة ظـاهرة رجال ا
ـبـدعـ  لـكي يـثـبـتـوا أنّ الـذين يـعـيـشـون عـلى قـتل ا
ــخــتـــلف عـــنــاويــنـــهم ومـــســمــيـــاتــهم أرض الــوطـن 
واجتـاهاتـهم وميـولهم إنّـما هم مـواطنـون متـساوون 
وقـبل ذلك انّـهم  بـشـر لهم كـرامـتهـم في احليـاة وعـند

وت أيضاً . ا
بدعـون والفنـانون للـتنكيل مدن عـراقية تـعرض فيـها ا
والقـتل على يـد تنظـيم داعش في السـنوات السـابقة 
وال يـحـتمل الـعـراق تكـرار مـوجات من الـقـتل في مدن
أخـرى حتت أغــراض وأســبـاب أخــرى تـعــشـعش في

عقول عفنة .
اخــشى أن تـبــدأ هــجــرة ثــالـثــة أو رابــعــة أو عــاشـرة
لـلــمـبـدعــ من الـعــراق حتت ضـغط مـوجــات ظالمـيـة
جديـدة  قد تلقى أغـطية رسـمية أو شـبه رسمية  في

بلد  تداخلت فيه االوضاع الى درجة عظيمة .
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ــة مــجــرد اكـوام مـن احلــجـر ــوصل الــقــد لــيــست أنــقــاض ا
ـا هي قـصص حلـياة كـامـلـة كانت ..لـبيـوت ومـبـان تهـدمت ..إ
هنـاك ..ألجـيال مـتالحـقة ..لـعـوائل انقـرضت بـأكمـلـها أو تـبقى
نـصـفـهـا ..أو فـرد مـنـهـا .. قـصص ..ألصـوات رجـال ونـساء..
ـجيئهم وضحـكات اطفـال مدللـ عند أمهـات حلمن لـسنوات 
..وانتـظرن أن يكبروا ..ليـكونوا سندا آلباء مـتعب ..في أعمال
ومـهن شـاقــة .. لـكن احلـلـم تـيـبس حتت األنــقـاض .. وخـرجت
صـيـبة من األمـهات ..لـوحـدهن شبه فـاقـدات لـلعـقل من هـول ا
دلل .. اآلن صـدى ضـحـكات حـمـودي ..يـتردد دون حـمـودي ا
ــهـدومــة ..ال أحـد يـســمـعه ســوى أمه ..الـتي ال بـ اجلـدران ا

يصدقها رجال اإلنقاذ ..
ــة حــيــاة كــامــلــة ..ضــاعت وتالشـت ..رائــحـة ــوصل الــقــد ا
وصـليـة الـرمضـانـية الـتي تـعبق بـها ـطـابخ ا (النـواشف) من ا
جص اجلـدران .. عرق جب بـاعة النـخالة وهم يـجرون عربات
أيامـهم الـثـقـيلـة ..وبـاعـة العـتـيق .. دخـان احلمـامـات في لـيالي
اخلـميس ..صـوت جدة تنـادي في الصـباح عـلى يونس احلـفيد
الـذي أرسلته لشراء كـيس من الصمون احلار فـتأخر النشغاله
ــزاريع ) ..دفـاتــر مـدرسـيــة لـصــبي تـخــرج تـوا من بــلـعــبـة ( ا
لكـية ..وأن االبـتدائيـة ..أمشاط من خـشب لعجـائز عاصـرن ا
ــوصـلي الـذي ظل يــحـلم بـاحلج ..من دون أمل اجلـد يـوسف ا

..بعد أن غطّاه عصف القذائف ..
ـة… حـبـال غـسـيل مـقـطـعة ..وأسـالك كـهـرباء ال ـوصل الـقـد ا
أصـحاب لـهـا ..وأجراس بـاب بال صـوت ..وألعـاب بالسـتيـكـية
ــتـزجــة بـوحل من دون يــدين وقــمـصــان بـالــة مـنــقـطــة بـدم ..
الشـتاء… جوامع لم تبق مـنها سوى نـصف منائر كأنـها سكائر
محـتـرقـة ..وهالل مـنـحنٍ عـلى قبـة نـسـجـتـها ثـقـوب الـشـظـايا…
فـأصـابـهـا اجلـدري .. دكــاكـ فـارغـة بال رفـوف وقـوائم ديـون
..أبـواب شبه محطمة بال جدران ..شبابيك بال عيون من زجاج
..وذكـرى خطهـا مراهق عـلى اجلص ..ذكرى سمـير مع عاصم

عام 1990.. أصدقاء لالبد ..
لـكن الشـظـايا فـرقت االثـن ..رحل سـمـير وهـو يـحاول الـهرب
نحـو احلرية بـعيدا عن بـطش القتـلة .. بيـنما ظل عـاصم وحيدا
..مــلـتـزمـا بــالـصـمت والــسـكـائـر ..يــجـر احلـســرات في خـيـمـة
ــة شــمـس صــيف الهب ..وظالل ــوصل الـــقــد … ا الـــنــازحــ
أشـجـار الـتـوت ..ومــطـر مـفـاجيء.. وحـقــائب بال مـسـافـرين ..
ومـزاريب باكية ..ولهجة موصلية المثيل لها ..في الدنيا ….اآلن
ـمــيــزة ..وكـادت تــنــاثـرت بــ مــدن أخـرى ..ضــاعت الــقــاف ا
تـتالشى (وي) و (كـوي ) و( قتـولك وقـتـللي ) و(أُمْـبُـغُر) و(وش

صاغ ما صاغ).
ـة ..هي الـهـويـة .. هي الـتي جتد فـيـهـا االسـماء ـوصل الـقد ا
(الــهــويـة) … مــثل يــونس ..يــوسف ..مــحــمـد ..ســرسم ..هــنـاء
….وسـعـاد.. شكـريـة ..يـازي ..عـبوسي ..داود ..تـومـا ..سـامـية
..جــبـريـة ..كــتـبـيــة ..عـدنـان ..عــبـداجلـبــار ..يـاسـ ..عالوي..
عـلــوش .. نـوروز .. مــهـا .. ذنــون .. يـحــيى ..شـهــرزاد ..مـتّي
ـة ..ازقـة ضـيـقـة ..ال ـوصل الـقـد ..حـمه ..حـمـيـد ..مـحي .. ا
نـظـير لـهـا ..حـتى في شـرايـ الـقـلب  وأبـواب جوز مـن خشب
االربـعينيات .. وجـاون جريش ..ومراوح (اندوال) ..وتـلفزيونات
(ميـتسـوبيشي) الـيابـانيـة الستـينـية الـتي ظلت الـعائلـة محـافظة
عـليها ..للـذكرى ..وراديو (فليبـس) أبو اخليط. وصور باألسود
واالبــيض ..لــشــهـداء الــســحل في ثــورة الـشــواف .. ويــشـامغ
منـقـطة بـالسـواد جلـد جلـبهـا من بـاب السـراي في مـولد الـنبي
ة ..بـصل أخضـر نبت في ـوصل القـد اء ورد  ا …وعـطرهـا 
اصـيص صغير على ستائر البيت ..وشدّة بقدونس منقوعة في
سـطل ل قد ..وسكـاك معدنـية من سوق البـالة .وشدة ثوم
مـعلقة في إيـوان البيت ..وأكيـاس طح فارغة مـحشورة خلف
( الـكاونتر ) الذي أصـاب الصدأ حافاته وذاكـرته ..ومنفضات
بيـض بهيئة ساعات من هدايا احلج في الـسبعينيات ..و(طاسة

ستيل) مجمدة في (افريزر) بابه شبه عاطل عن الكالم ..
ة زيـارات بـيت الـعم في الـعـيـد ..و(بـوسـة) على ـوصل الـقـد ا
جـب اجلـدة الـناعـم ..وبخـور لـزيـارة القـبـور بعـد صالة الـعـيد
..وشــمع مــكـســور في درج (الــصــنـدلــيــة )..وزقـزقــة مــراجـيح
..وعـنبة وصـمون عـلى باب سـينمـا بابل في بـاب اجلديد ..وأب
يـفتح الباب لقنّ الطيور ..فتنطلق حرة ..في السطح الشرقي ..
ـة ..طائرات ورقـية ..و(شـرابت طايبـة الشروب ) ـوصل القد ا
عـــلـى لـــســـان الــــبـــاعـــة مـن األطـــفـــال ..
وعـصافـير تـنتـظـر فتـات خبـز في زاوية
وصل احملـلة .. الـتي صـارت ترابـا .. ا
ة… جنة… ليست للنسيان ..أبدا . القد

وصل ا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ـصري لـلـدراسات ركـز ا أعلـن ا
واألبحـاث االسـتـراتيـجـية خالل
ســحــور رمــضــاني وبــحــضـور
لـــفـــيف مـن الــفـــنـــانـــ ورجــال
األعمـال والـشخـصـيات الـعـامة
إطالق مشروع �سيـما مـصر?�
وذلـك بـــفـــنـــدق ســـيـــمـــرامـــيس

انتركونتننتال.
وكـان من بــ احلـضــور يـسـرا
وفــراس ســعـيــد ومــراد مــكـرم
وانـــتــصـــار وحـــنــان مـــطــاوع
وحــمــدى اجلــنــايــني وســمــيـر
صــــبـــــري ويـــــاســــر عـــــدويــــة
ومـــصـــطــفى بـــكـــري وســعـــيــد
الشيـمي ورامي وحيد ومـحمد
عــز  والــكــاتب جــمــال بــخــيت
واخملــرج أشــرف فــايق وتــامــر
الصـيرفي ورانـيا فـريد شوقي
ـوسـيــــــــقـار إسالم صـبـري وا
وأمل نـعـمــان وهـويـدا بـهـجت
وسماح سمـير وحمـزة العيلي
وتامـر ضـيـائي وسحـر اجلـعار
وهـــــــــو من تـــنـــظـــيم بـــاســـنت

وديع.
ومــشـروع (ســيــمـا مــصـر) يــعـد
ـشـروعات اجلـديدة واحداً من ا
الــتـي تــســعـي في األســاس إلي
تــأكـــيــد أهـــمــيـــة نــشـــر الــوعي
ـساهـمة في إحـياء والثـقافـة وا
ـؤثـر للـسـينـما الدور الـفـعال وا
صرية في رسم وحتديد هوية ا
صـري باإلضافة إلي اإلنسان ا
تـوفيـر أمـاكن لـلتـرفـيه مـتكـامـلة
صرية جتد من خاللها األسرة ا
مــتـنـفــسـاً لـقــضـاء وقت ســعـيـد

بأقل تكلفة. 
وتـلـتـزم (سـيـمـا مـصـر) بـتـقـد
مفـهوم مـتطور لـسيـنمـا الشارع
صـرية فى جمـيع احملـافظـات ا
من خالل إنــشـاء 55 دار عـرض
تقدم اخلدمة لعدد35,827,213
مــواطن في الـ  27 مــحـــافــظــة
ــرحــلــة األولى ويــبــدأ إنــشــاء ا
ـنـتـصف بـعـشـريـن دار عـرض 
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ـصـريـة وفـاء حتـدثت الـفــنـانـة ا
عـــامــر عن الـــفــنــانـــة يــاســمــ
صـــبـــري الـــتي تـــشـــاركــهـــا في
ـسـلـسل الـســبـاق الـرمـضــاني 

(حكايتي).
وقالـت وفاء عـامـر خالل لقـائـها
في برنامج (سائل) مع اإلعالمية
ـذاع عــبـر جــيـهــان عـبــدالــله وا
جنوم إف إم إنـهـا تطـلق عـليـها
لقب (فـاتن حمـامة الـعصر) وأنا
بـــأخــذ مــنــهـــا الــتــفــاؤل واحلب
واحلــنـــان واحلــيــاة واالحــتــرام
وهي بـنـت غـايـة فـى كل حـاجـة..

وهي القادمة بقوة.
مـسـلــسل (حـكـايــتي) من تـألـيف
ــعــطى وإخــراج مــحـــمــد عــبــدا
أحمـد سمـيـر فرج وإنـتاج شـركة
(سيـنرجي) ويـشارك في بـطولته
إلى جـانب يــاسـمـ صـبـري كال

من الفنانة وفاء عامر و إدوارد
أحــمــد صالح حــســني وأحــمــد
حـــا وأحــمـــد بــديـــر واتــامــر
شـــلـــتـــوت ومــــهـــا أبـــو عـــوف
وإسالم جــمــال وأحــمــد جــمــال
ـصري و جـمال سعـيـد ودنيـا ا
عبدالـناصر ومـصطفى درويش
وسارة نخلة وهبة عبداحلكيم.
كـمـا وجـهـت وفـاء عـامـر رسـالـة
للفنان رشدي أبـاظة قالت فيها:
(من الـنـجـوم الـلي بـالـنـسـبـة لي
ا بـتفرج عليه شيء مفرح حتى 
بـاألبيض واألسـود بـقـول لـيه ما
عشتش في الزمن ده.. بـيعقدونا
في رجالتنا بصراحة). واعتبرت
وفاء عـامـر خالل احلـلـقة أن أهم
دور قدمته هو مشـهدها في فيلم
(اللـيلـة الكبـيرة) عن الـشخـصية
الــصــعــيــديــة الــتي كــانت تــكــلم
الــــــولـي. ووصــــــفـت الــــــدرامــــــا

الـصــعـيـديـة بـأنــهـا تـسـتـحق أن
جتسـدها والـصـعيـد غني كـرامة
وحــــكــــايــــات وقــــصص كــــفــــاح
تـسـتــحق الـكـثــيـر.. وكـشـفت عن
مـشـاركتـهـا في مـسـلـسل (هـجرة
الصعايدة) وهو من كتابة ناصر
عبـدالرحـمن. من جهـة اخرى  لم
ـصـرية يـحـالف احلظ الـفـنـانـة ا
ـــوسم مي عـــز الـــدين فـي هــذا ا
الــرمــضــاني بـعــمــلــهــا الـدرامي
اجلــديـد (الــبـرنــسـيــسـة بــيـسـة)
حــيـث تــعـــرضت لـــلـــكـــثــيـــر من

االنتقادات.
جمهور مي لم يـحب فكرة العمل
الــــذي تـــــقــــدمه وســــخــــروا من
أدائـهـا ووجدوا أنـه مبـالغ فـيه
وانـتـشـرت عــدد من الـكـومـيـكس
والصور التي تسـتهدف الهجوم
عــلـيــهــا عـلى مــواقع الــتـواصل.
الفنانة الشـابة لم تستطع حتمل

اخلـاص عـبـر مـوقع أنـسـتـغـرام
وأكـدت لــهـا أنـهــا جنـمـة كــبـيـرة
صاحـبة تـاريخ طـويل وخرج من
أعمالها جنوم أصـبحوا يقدمون

اآلن أعماال منفردة.
الفنانة زينة طالبت صديقتها أن
الي تظل فـخورة بـنـفسـها وبـا
الـذين يـحــبـونـهـا من اجلـمـهـور
وأكـدت لـهـا أنـهـا حتب مـسلـسل
˙ ¨البرنسيسة بيسة .
˙ ̈الـبـرنـسـيـسـة بـيـسة تألـيف ?
فــاروق هــاشم ومـصــطــفى عــمـر
إخراج أكـرم فـريد وإنـتاج شـركة
سينرجى وبطولة مى عز الدين
ـــصــرى وجنم بـــوسى أمـــيــر ا
مــســـرح مـــصـــر مـــحـــمـــد أنــور
ـان الـسـيـد سـلــيـمـان عـيــد وا
حــجــاج عــبـدالــعــظــيم وحــسـام
داغر وسـامى مـغاورى وضـياء

يرغنى. ا

الـــنـــقــد الـالذع من جـــمــهـــورهــا
وعــبـارات الــسـخــريـة; فــلم جتـد
أمــــامـــهـــا ســـوى غـــلق خـــاصـــة
الـتــعـلـيــقـات عـلى صــورهـا عـبـر
حـسابـهـا الـشـخـصي عـلى موقع

(أنستغرام).
ـقـابل تــلـقت الـدعم من قـبل في ا
عـدد كـبـيـر من زمالئـهـا بالـوسط
الفني بـعد أن تـعرضت للـهجوم
ومن بـــيـــنـــهـم الـــفـــنـــان أحـــمـــد
السـعدني والـذي أشاد بـالعمل
وأكـد أن مي بـذلت فـيه مـجـهـودا

واضحا.
كما أشـادت بالعـمل الفنـانة دينا
˙ويزو ?¨وكذلك الـفـنان محسن 
حــــســـــام داغــــر أحـــــد أبــــطــــال
ــــســــلــــسـل والــــفــــنــــانــــة ر ا

البارودي.
ووجـهت زينـة أيـضـا رسـالة إلى
صديقتهـا مي من خالل حسابها
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حـضــرت الـفـنــانـة الـتــركـيـة ديالن
ديـنيـز حـفل افتـتـاح مهـرجـان كان
الــــســــيــــنــــمـــائـي في دورته الـ72
ـــقــامــة حــالــيــاً في مــديــنــة كــان ا

الفرنسية.
و حضرت الفـنانة التـركية  احلفل
بـاعتـبـارهـا وجهـاً إعالنـيـاً إلحدى
مـاركــات اجملـوهــرات وقـد سـرقت
الـنجـمـة التـركـيـة األنظـار بـإطاللة
الفـتـة ارتدت فـيـهـا فـسـتانـا نـيـلـيا
شفـافا مكـشوف الـكتفـ متـزينة
ـــاكـــيـــاج هـــاد نـــاسـب أنـــاقــة

فستانها.
أمـــا الــتـــفــصـــيل األبــرز فـي طــلّــة
ديالن والـذي كــان حـديث وسـائل
ـــــيــــة كـــــان طــــقم اإلعالم الـــــعــــا
اجملــوهــرات الـذي ارتــدته ويــصل

ثمنه لـ800 ألف يورو.
من نـاحـيـة أخـرى يُـعرض لـديالن
ــوسم الـثـاني من ديـنـيــز حـالـيـاً ا
مسلسل (احلفرة) الذي تشارك في
بـــطــــولــــتـه أمــــام أراس بــــولـــوت
إيـنمـلي وقـد حقـق العـمل جنـاحاً
كــبـيــراً واحـتل الــصـدارة مــا بـ
ـعـروضـة حـالـياً في ـسـلسالت ا ا

تركيا وذلك على مدى موسميه.

شــــهــــر اغـــــســــطس مـن الــــعــــام
شروع اجلاري ودور العرض با
ستغطي 33 فدان على 55 موقع
مـن األراضـي فــي جــــــــــــمـــــــــــــيـع

Æ27 احملافظات الـ
ـــصـــري لـــلـــدراســات ـــركـــز ا وا
واألبــحـاث االســتــراتـيــجــيـة هي
مـؤسـسـة بـحـثـيـة مـسـتـقـلـة غـيـر
هادفه لـلربح تـعمل عـلي تطـوير
مفـهـوم حديث لـلوعي الـتـعلـيمي
ؤسسي وبرؤية واإلجتماعي وا
تسعى إلى أن يـصبح أكبـر مركز
لــــــــلــــــــدراســـــــات واألبــــــــحـــــــاث
االستـراتيـجيـة بالـشرق األوسط
قام األول ـركز في ا حيث يركز ا
علي إجراء األبحـاث التي تسعى
إلي تنمية اجملتمعات احمللية في
جـمــيع أنـحـاء جـمــهـوريـة مـصـر

العربية. 
وذكر هـاني غـنيم رئـيس مـجلس
صري: �لقد قـمنا ركـز ا أمنـاء ا
بــدراسـة الــصــنـاعــة وهـيــكـلــهـا
فـضالً عن جـغـرافـيـا احـتـيـاجات
مـجــتـمـاعـتـنــا وحتـلـيل الـفـرص
ـتـاحـة بـالـسـوق الـبـحث الـذي ا
ــركـز اظــهـر قــمـنــا بــإجـراءه بــا
ناطق الـترفية في نقص شديـد 
مـصـر حـيث  إغالق مـا يـقـرب
من 250 دار عـرض خالل الــعـقـد
ــــاضـي و اســــتـــــبــــدالـــــهــــا ا
ـشــروعـات ســكـنـيــة وجتـاريـة
والــفــئــة الــعــمــريــة لــلــجــمــهــور
ـسـتهـدف لـلـمـشـروع مـا ب ال ا
ــثل45 إلي 15  عـــام وهــو مـــا 
تقريبا 15 مليون مواطن أي ما
ئة من الـسكان بكل يعادل 10 با
مـحـافـظـة في حـاجـة إلي وسـائل
تــرفــيـه مــجــهـــزة ومــنــخـــفــضــة

التكاليف.
ـعـلــومـات الـتي حتـصـلـنـا ومن ا
علـيهـا من خالل نـتائج الـدراسة
قادنـا احلمـاس اجلمـاعي لتـلبـية
هذه اإلحتيـاجات بطريـقة حديثة
تــمــتــاز بــالــكــفــاءة وعــلـي نــحـو

مستمر.

فـاطـمة أمـس األربعـاء لـتـجلس
فـي قـــاعــة االجـــتـــمـــاعـــات إلى
جـانب مــجــمـوعــة من الـنــسـاء
ضــحـــايـــا الــعـــنف يـــصـــغــ
خلـبيـرة مـتخـصـصة في مـجال
العنف تـقوم بتقـد محاضرة
ـنـاسبـة شـهر رمـضـان حول
ـــــرأة واالجــــراءات حـــــقـــــوق ا
ــســاطــر الـقــانــونــيــة الـتي وا
ينبغي عليهن تتبعها السترداد
حقوقهن كاملة عندما يتعرضن
لـعنـف مهـمـا اختـلف شـكله أو

نوعه.
مـن جــــــانب آخــــــر أوضــــــحت
وزيــــرة األســـرة والــــتــــضـــامن
ـــــســـــاواة والـــــتـــــنـــــمـــــيــــة وا
االجتمـاعية بسـيمة احلقاوي
ها لـلنتـائج األولية خالل تقـد

لـلــبـحث الـوطـني الـثـاني حـول
الــعــنف ضــد الــنــســاء مــسـاء
ـغـربـية الـثالثـاء بـالـعـاصمـة ا
الـربـاط أن الـفـئـة الـعـمـريـة مـا
ب 25 و29 سنـة أكـثر عـرضة
ئة. للـعنف بنـسبة 59.8 في ا
واعـتـبـرت الـدراسـة أن الـوسط
الــزوجي هـــو الــفــضــاء الــذي
ـغــربـيـة ــرأة ا تـتــعـرض فـيه ا
لــلـــعــنف أكــثــر  حـــيث بــلــغت
ــتــزوجــات نـــســبــة الــنـــســاء ا
اللـواتي تعـرضن للـعنف 52.5
ـائـة كـمـا أن اخملـطـوبـات في ا
هن األخـريـات يـطـالـهن الـعـنف
ــســـتــقــبل) من طــرف (أزواج ا
ــــئــــة. بـــــنــــســــبــــة 54.4 فـي ا
ــــــــســــــــؤولـــــــة واوضــــــــحـت ا
احلـــكـــومـــيـــة أنه رغـم دخــول

ــحــاربــة ــتــعــلق  الــقــانــون ا
ـغـرب الـعـنف ضــد الـنـســاء بـا
حـيــز الــتـنــفــيـذ في الـ  12من
أيلـول (سبـتمـبر) 2018 إال أنه
ال يــــزال يـــــثــــيـــــر اجلــــدل  في
ــــغــــاربــــة بــــ من أوســــاط ا
يــعــتــبـرونه قــانــونــا تـقــدمــيـا
ــــرأة ويـــضع حـــدا يــــنـــصف ا
ـعـانـاتـهـا وبـ من يـشـكـكون
في قـدرته عـلى حفـظ كرامـتـها
وحــمــايـــتــهـــا من انــتـــهــاكــات

تعترض سبيله.
وفي هــــــذا االطـــــار كــــــشـــــفت
النتائج األولية للبحث الوطني
حـــول الــعـــنف ضـــد الــنـــســاء
مـعــطـيــات صـادمــة ومـهــيـنـة
حـيـث أنه يـسـتـعـصي الـقـضـاء
علـيه بـصـفـة نـهائـيـة مـعـتـبرة

أن الـعــنف الــنــفـسي يــأتي في
ـمارس صـدارة أنواع الـعـنف ا
ـغرب بنسبة ضد النساء في ا
ـائة عـلى الـصعـيد 49.1 في ا
الــــوطـــــنـي يـــــلـــــيه الـــــعـــــنف
االقـتــصـادي بـنـسـبـة 16.7 في
ـــائــة ثم الـــعــنـف اجلــســدي ا
ئة فالعنف بنسبة 15.9 في ا
اجلـــنــسي بـــنــســـبــة 14.3 في

ئة. ا
فيما كشفـت النتائج أن النساء
ـطــلـقـات يــتـعــرضن بـدورهن ا
للـعنف من أزواجـهن السـابق
حتى بـعد الـطالق حيث بـلغت
نسبـة النسـاء في حالة الطالق
أو الـــتـــرمّل الـــلــواتـي طــالـــهن

ئة. العنف 30.9 في ا
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ـتـطـرّف الـيــمـيـني—الــيـمـيــني ا
ـــــنع ارتـــــداء احلــــجـــــاب في
ــدارس االبــتــدائــيــة. غــيـر أنّ ا
ــــــاني احملــــــافظ الــــــنـــــائـب األ
ـتــخـصّـص بـقــضـايــا األسـرة ا
ماركوس فاينبرغ قال لصحيفة
بــيــلـد إنّ (احلــظــر الــعــام عـلى
ارتــــداء احلــــجـــــاب كــــمــــا في
الـنمـسا يـعوق أيـضاً الـفتـيات
الــــلــــواتـي قــــرّرن من تــــلــــقــــاء
أنـفسـهن ارتداء احلـجاب كـرمز
).وذكّـــر الــــنـــائب لـــديــــانـــتــــهنّ
بـ(احلق الــراسخ في الــدسـتـور
عـتقده ـرء  ـمارسة ا اني  األ
الــديـني بــحــرّيـة). ويــقــدّر عـدد
ـــســلــمــة في أفـــراد اجلــالــيــة ا
ــــانــــيــــا بــــحــــوالي  5مالي أ
ــئــة شــخص أي حــوالي 6 بــا
من إجمـالي السـكان غـالبـيتهم

أتراك أو من أصول تركية.


