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المقال االخير

عجيب أن تراك جهات االختصاص يف بالدك 
بنظرة دونيــة وتراك جهات أخرى يف بالدك أيضا 
أنك لســت يف مســتوى التكريم، بينام العكس 
صحيح عندما تراك الجهات النظرية يف بالد الغرب 
أنك مــن العيار الثقيل، وذلك مــا رأيته مع هدى 
املراغي املرصية التي ذهبت إىل كندا لتحصل عىل 
الدكتوراه يف الهندســة الصناعية، وبعد تخرجها 
عادت إىل بالدها مرص لتقــف أمام املنكر عندما 
رفضت جهــة االختصاص أن تعــرف بدرجتها 
العلمية التي تؤهلها يف كندا للحصول عىل درجة 
أستاذ مســاعد وعرضت عليها أن تنزل من درجة 

أستاذ مساعد إىل درجة مدرس.
شمرت د. هدى املراغي عن ساعدها وعادت 
إىل كنــدا، فام الــذي حصل ما معــر العرب؟ 
أصبحت د. هــدى املراغي أول امــرأة يف تاريخ 
كندا تتبوأ منصب عميد كلية الهندسة وأول امرأة 
تحصل عىل األستاذية يف الهندسة الصناعية يف 

تاريخ كندا.
وأي تجليات أخرى دفعــت بالدكتورة هدى 
املراغــي إىل دائــرة الضوء؟ تناقلت الوســائط 
الرســمية واألكادميية يف كندا أن الدكتورة هدى 
املراغي أول امرأة تعني مستشــارة لوزير الدفاع 
انتخابهــا زميلة يف األكادميية  الكندي، كام تم 

الدولية املرموقة لبحوث اإلنتاج يف باريس.
الدكتورة هدى املراغي هي املهندسة الوحيدة 
التي ذكر اســمها يف كتاب األضواء الشــاملية 
للمرأة الكندية املتميــزة، وبرزت الدكتورة املراغي 
يف مجال أبحاث اســتفادت منهــا رشكة فورد 
وحصلت عىل وســام "أونتاريو" الكندي تقديرا 
لجهودها العلمية ويعادل هذا الوســام يف مرص 

العربية "وسام الجمهورية" من الطبقة األوىل.
يا خلق الله أيــش بتقولوا عىل هذه اللوحة 
الغريبة؟ لوحــة لها وجهان كالقمر وجه ميضء 

من ناحية كندا ووجه مظلم من ناحية مرص!

اإلعالمية االنتقالية هدى الكازمي:
هي الشابة هدى خالد أحمد نارص الكازمي، 
من مواليد عدن عــام 1988م، وتلقت كل مراحل 
والجامعي  والثانوي  واإلعدادي  االبتدايئ  تعليمها 

من عدن.
بدأت هوايتها وحبها لإلعالم منذ التاســعة 
من عمرهــا عرب مشــاركتها يف برامج األطفال 
اإلذاعية بتشــجيع من والدتهــا وعمتها املربية 

املعروفة شيخة أحمد نارص.
تخصصــت هــدى الكازمي يف دراســتها 
الجامعيــة صحافــة وإعــالم وحصلــت عىل 
اإلعالمي  عملها  وبدأت  2011م  عام  البكالريوس 
يف قناة عدن الفضائية منذ عام 2009م وتفرغت 
بعد حرب 2015م، الســتكامل دراســتها العليا 
املاجســتري  الحصول عىل درجة  ومتكنت مــن 

بامتياز من جامعة عدن.
أصبحت هدى الكازمي )أم حســني( وجها 
إعالميــا مرموقا من خالل قنــاة عدن الفضائية 
وبعــد ذلك من خالل إعالم النتقــايل وقناة عدن 
لقاءات مع شــخصيات  املســتقلة وأجرت عدة 
التلفزيوين  باللقاء  وترفت  وإبداعية  رســمية 

الذي أجرته معي.

هدى وكالم يف أحمد مللس:
أجرت الزميلة املتألقة هــدى الكازمي لقاء 
مع األستاذ أحمد حامد مللس محافظ عدن األمني 
العام للمجلس االنتقــايل الجنويب رئيس اللجنة 
األمنية وقالت :" عنــد لقايئ به وجدت فيه روح 

جنيب محمد يابلي

هدى المراغي 
المصرية وهدى 
الكازمي الجنوبية

أعجمياتأعجميات

عدنان االعجم

شــكونا يف 94 من احتالل الجنوب بالقوة ، 
فشكوا يف 2014 من احتالل الشامل بالقوة.

 طالبنا يف 2007 باســتعادة الدولة وطالبوا 
يف 2015 باستعادة الدولة .

بدأت الحرب يف احتــالل الجنوب من عمران 
وبدأت حرب السيطرة عىل الشامل من عمران.  

قاد عفاش  تحالًفا الحتالل عدن  وقاد تحالًفا 
الحتالل صنعاء .

وتحرر الجنوب من  الغزو  وبقي الشامل تحت  
احتالل املليشيات، فهل  تتعظون من  حكمة املوىل 

جل جالله؟!

صــورة للذكرى جمعت بني صــدام الخليفي 
الذي  التفجري اإلرهايب  الخليفي، شــهداء  وأسامة 

استهدف محافظ العاصمة عدن.

األمناء /وكاالت :
فــازت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة، بعضوية 
مجلس حقوق اإلنسان يف الفرة من 2022 إىل 2024، 

يف إنجاز جديد عىل الصعيد الدويل.
اإلمارات عىل 180 صوتا عن مجموعة  وحصلت 
دول آســيا واملحيط الهادي، وذلك خــالل االنتخابات 
التي جرت يوم أمس بني أعضاء الجمعية العامة لألمم 
املتحدة باالقراع الرسي املبارش، بحسب وكالة األنباء 

اإلماراتية.
وذكــرت الوكالة أن هــذا الفوز "يــأيت تتويجًا 
للسياســات الحكيمة التي تنتهجها دولة اإلمارات يف 
ترســيخ الحقوق والحريات، ويؤكــد إدراكها أهمية 
حقوق اإلنسان يف تحقيق التنمية املستدامة، ويعكس 
جهودها الحثيثة عىل الصعيديــن اإلقليمي والدويل، 
ونهجها الثابت يف التعاون مع األمم املتحدة ومختلف 
أجهزتها مــن أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه 
املجتمع الدويل والتوصل إىل مســتقبل أكرث ازدهارًا 

لجميع دول وشعوب العامل".

اإلخوان  أفعى 
قبل وبعد النكبة..!

اإلمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق اإلنسان للمرة الثالثة


