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ستـكون العالقـة ب العـرب وتركيـا وايران  عالقة طـيبة
ومفيـدة وطبيـعية لو أنّ اجلـارت قد نـزعتا من رأسـيهما
العنيدين مسألة تـصدير مزابلهما الفـكرية إلينا  كما لو

أننا مكب نفايات خلرافات بائدة مضللة سخيفة .
قـبل تسـع وثالث سـنـة وفي اللـحـظة الـتي سـقطت فـيـها
ـطار طـهـران   رفع شـعـار تـصـدير رجال اخلـمـيـني 
فـزعة لهذا الـشعار الكاذب الثورة وكانت اولى الـنتائج ا
هـي شن  احلــرب عـلـى اجلـار الــعــراق وادامــتــهــا حـتى
بلغت من العمـر ثمانية أعوام وانتـهت بواقعة كأس السم
ـة الفارسـية اجمللجـة التي ضيـعها تالـياً الرئيس  والهز
االسـبق صـدام حسـ وذهب بـهـا الى مـطمـسـة الـكويت
الـلـعـيـنـة  في واحد مـن أغبـى الفـرمـانـات الـتي شـهـدها
الشرق كله . تركـيا العثمـانية ومنذ سـنة اجلحيم العربي
هي األخـرى رفـعت شــعـاراً مـخــتـلـفــاً شـكالً ومـتــطـابـقـاً
جوهراً ومعنى  فدست خشمها وسمّها بكل دولة عربية
ـسـلـمون  »فكـانت مـشاركـتـها ال يحـكـمـها  »اإلخوان ا
فاعلة وقـاتلة في حرق سـوريا التي لم تكن تـشكل مثقال
خــطــر عــلــيــهــا وعــلـى مــصــاحلــهــا  ثم حتــولت صــوب
احملروسة مـصر العـروبة  بل قامت بـتبريـد صالتها مع
العرب الذين ال يؤمنون بالعقيدة اإلخواجنية  تماماً كما

صنعت إيران مع العرب الذين ال يعتقدون باخلمينية .
تـركـيـا دولـة زاخرة بـاخلـيـرات وهي خـزان عـمالق لـلـماء
وفوق أرضها وببطـنها ما يجعل أهلـها يعيشون في جنة
عـلى األرض  بـعـد أن حتـولت من بالد مـديـنـة لـآلخـرين
الى بلـد يعـطي ويغـيث اآلخرين  فـلماذا تـريد الـتضـحية
عـجزة األرضـية واخلـوض في مـستـنقـعات قـريبة بهـذه ا
وبعـيدة قد تـغرق في أوحالـها ومن ثم سـيكون الـثمن هو
كلف ? وإيران وت وفشل حلم االمـبراطورية ا التفتت وا
كـذلك دولة غـنيـة وجمـيلـة ومـكتـفيـة ذاتيـاً إن هي اقتـنعت
بحدها ومائها وزرعها ونـفطها وتركت اآلخرين يعيشون

كما يودون ويشتهون .
لـكم أفكـاركم ومـعتـقـداتكم ورؤاكـم والطـرق التـي ترونـها
ـقـابل لــنـا مـا نـؤمن مـنـاسـبــة ومالئـمـة لــشـعـوبـكم  وبــا
ونــعــتــقــد ونــحب  فال أنــتم وكالء الــله عــلى األرض وال
نـحن بـفـاعـلـ . دعــونـا نـتـبـادل مـعــكم الـعـلـوم والـفـنـون
ـربحة الدسمة اء والـنفط والتجارة ا واآلداب والطعام وا
ـشـينـة ضـدنـا  بل أعـيدوا . تـخـلـوا فوراً عن أفـعـالـكم ا
الينا أرضـنا احملتلـة في األسكندرونـة واجلزر االماراتية
الــثالث  قـبل أن تـتـحــول هـذه الـغـنـائم الــتي أسـتـولـيـتم
عـليـهـا بقـانـون الغـفـلة واالنـتـهازيـة  حتـى ال تتـحول الى
قـنــابل وفـخـاخ مـوت تـصـطـاد أرجل اجـيـالـنـا واجـيـالـكم
الـقــادمـة . امـنــحـوا لــلـعـقـل والـضـمــيـر والــشـرف كـامل
الــفــرصـة  وســتــرون كــيف ســنـرمي
بـــوجــوهــكم الــورد والــعــطــر والــود
والـسالم  بـدل تــصـنـيع الـكـراهـيـة
والعداوة التي أنتم عليها قائمون .
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سويـسرا باحلـياد في احلروب
لــكــنه ال يــطــبق هــذه الــقــاعـدة
عـنــدمـا يــتـعـلـق األمـر بـكــتـابـة
اســــمه عــــلى ســــاعــــات الــــيـــد
الفاخرة التي يشـتهر بها البلد

األوروبي.
وأعـــــــلــــــــنت وزارة الـــــــدفـــــــاع
السـويسـرية يوم اجلـمعـة أنها
انـتـصـرت في مـعركـة قـضـائـية
خـــاضــتـــهــا مــنـــذ أعــوام أمــام
شركة صغيرة لصناعة ساعات
الـيد تـتعلـق بحق كـتابـة عبارة
اجلـــيش الـــســـويـــســـري عـــلى
السـاعات. وظلت شـركة مـونتر
شـارمـيه ومـقـرهـا قـرب مـديـنة
بــازل تــبــيع ســاعــاتــهــا الــتي
يـتـراوح سـعـر الــواحـدة مـنـهـا
ب 500 و5000 دوالر وعـلـيـها
اسم اجليش السويـسري ألكثر
من  20عــامــا بــعــدمــا ســجــلت
عالمــة جتـاريـة في 1995. لـكن
اخلـالفـــات نـــشـــبـت قـــبل عـــدة
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ـصـريـة اعــتـذرت الـفـنـانـة ا
نـــبــيـــلــة عـــبــيـــد عن  عــدم
ـها في حـضـور حـفل تكـر
حـفل تــخـرج أول دفـعـة من
كــــلـــــيـــــة اإلعـالم في بـــــني
سـويف مؤكـدة أنهـا حتمل
مكانة خـاصة في قلبها ألن
أصـــولــهـــا تـــنـــتـــمي لـــهــذه
احملـافــظـة إضــافـة إلى أن
ابن خـالتهـا الدكتـور إيهاب
إســمــاعــيل هــو أول رئــيس
جلــــامــــعــــة بــــنـي ســــويف
وحتــمل قــاعـة االحــتــفـالــيـة
الـــتي ســـتـــشـــهـــد تـــخـــرج
الـــدفـــعــــة وتـــكـــر األوائل
اســمه وله بــاع كــبــيــر في
دعـم اجلـامعـة ودعـم العـلم
وجــاء اعـــتـــذارهـــا بــســـبب
اضـطرارهـا لـلـسـفـر خارج
مــصــر في مــوعــد انــعــقـاد

االحتفالية.
فـيــمــا اسـتــعــادت  نـبــيــلـة
عـبيد ذكـرياتـها مع الفـنانة
الـلـبـنـانيـة الـراحـلـة صـباح
وذلـك بـــنــــشــــرهــــا صـــورة
ـة لهـما عـبر صـفحـتها قد
ـــــوقع الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة 

إنستجرام.
نبـيلـة عـبيـد نشـرت صورة
من حـــفـل عـــيـــد مـــيالدهـــا
والـذي شـاركت فـيه صـباح
وذلك عــام 1984 وعـــلــقت
علـيها قـائلة: (صـباح كانت
ـسـتـوى قـريــبـة مـني عـلى ا
اإلنـــســـاني ولـــيس الـــفـــني
فـقط وكـنت أعشـقهـا جدا
ولـصـبــاح جـمـلــة دائـمـا مـا
قـرب كـانت تـرددها لـكل ا
منها كانت تقول يا جماعة
أنـا حــضـنت الــدنـيــا.. الـله
يــــرحــــمـك وحــــشــــتــــيــــني)
وحـصـدت الـصورة الـعـديد
من تــعـلــيــقــات جـمــهــورهـا
الـذي تمنى الـرحمـة للفـنانة

الراحلة.
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انتهت رسمياً معركة حترير العراق من براثن تنظيم
داعش وتـتـجه العـمـليـات لتـمشـيط الـزوايا والـوديان
والـصـحاري واحلـدود حـيث يـتم القـاء الـقـبض على
وسـجـون بـغـداد عـنـاصـر من الــتـنـظـيم هـنـا وهـنـاك 

وأربيل تضم آالفاً من تنظيم داعش. 
ــتــطـرف في تــكـاد تــطــوى صـفــحــة هـذا الــتــنـظــيم ا
العراق من دون أن يسمع العراقيون شهادةً واحدةً
عتـقل  عن التعلـيمات التي من قيـادات التنظـيم في ا
تـلــقـوهـا في تـصـفـيـة شــخـصـيـات عـراقـيـة أو نـسف
مساجد ومـتاحف ودور علم وكيف كـانت النقاشات
الداخـلية تـتم ب اعضـاء قيادة الـتنظيم فـي التعامل
مع الــعـــراقــيــ وبــلــدهـم احملــتل من ذلـك الــتــنــظــيم
ـهاجمـة اقليم اذا صدرت قـرارات فجأة  الدمـوي و
كـردستـان والتـوقف عن التـمدد جـنوب تكـريت وعدم
مـهــاجـمــة سـامــراء الـتي ســلـمــهـا الــله من بـطــشـهم
وأسـئـلـة أخـرى كـثـيـرة البـد أن يـكـون هـنـاك مـتـسع
ليطلع على اجاباتها العراقيون ضحايا االرهاب. 
الـدواعي األمنـية لـعـدم بث االعتـرافات أو جـزء منـها
ليـس لها مـسوّغ بـعد مـضي وقت طويل عـلى حترير
ـدن . كــمـا إنّ الــنــاس بـهم حــاجــة لـفك كــثــيـر من ا
األلـغـاز أو بـقــايـاهـا لــفـهم كـيف أســتـبـيــحت مـدنـهم
وأمــوالــهم وأعــراضـهـم . هـنــاك مــصــائــر عــراقــيـ

مجهـولة بعد أربع سـنوات على خطف الـتنظيم لهم 
البــد أن يـتـم نـشــر اعــتــرافـات ولــو مــنـتــخــبــة لـكن
لـقــيـادات الـتـنـظـيم بـحــيث تـكـون مـجـديـة في اضـاءة
الـطــريق أمـام الــنـاس لـيــعـلــمـوا شـيــئـاً عن مــصـائـر

أبنائهم.
اضيـة بث اعترافات  سبق أن جـرى في السنـوات ا
مـــشـــكـــوك بــهـــا وكـــانـت لــلـــتـــســـقـــيط الـــســـيـــاسي
واالسـتـهـداف الـطـائـفـي ولـيـست لـهـا عالقـة بـجـرائم
تــنـظــيم داعش االرهــابي مـا جــعل الــتـنــظـيم نــفـسه
يـســتـغل تــلك األخــطـاء ويـوظــفـهــا لـصــاحله ويــجـنـد

غفل من خاللها. البسطاء وا
 ثمّة تـاريخ حزين البد أن يكـتب  وبطريقـة صحيحة

تنفذون غير راض عنه.  حتى لو كان ا
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قال مدير معامل البحث العلمي ألمراض
اجلــلــديـة في فــرنــســا لـوك لــوفــوفـر إن
ــنـبــعث من الــتــعـرض لــلــضــوء األزرق ا
ــبـات   LED وشــاشــات الــكــمــبــيــوتـر
دة والتـلفزيون وأجهزة التليفون الذكية 
ئة تتراوح إشعاعاتها ما ب  30و40 با
مــسـئــولــة عن تـكــوين الــبـقع ذات الــلـون

البني في الوجه; خاصة لدى الشباب.
وأشـار اخلبـير إلى أن الـضوء األبيض
الـذي يتـعـرض له اإلنـسان في الـصـباح
ــثل أيــة مــشـكــلــة عــلى اجلــلـد وأنه ال 
ـئـة األشـعـة وهـو يـبـعث مـا ب 5 و7 بـا
ــــوجـــودة في يــــخــــتـــلف عـن األشـــعــــة ا
ــكـــتب والــنــوم أمــا الــضــوء حــجــرتي ا
األزرق فـله تأثـيـر عـلى شـيخـوخـة اجلـلد
ــطـــاطـــة بــاألنـــســـجــة وتـــلف األلـــيـــاف ا
والـكوالجـ وتـكـون الـتجـاعـيـد. ويـنصح
اخلبـير الـفرنـسي بتنـاول فيـتام (سي
ــقـاومــة تـأثــيـر الـضــوء األزرق عـلى هـ) 

اجللد.
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السويد عن قرارها بـتخصيص فصل دراسي عن
ـصورة ـواد ا ـقـاطع الـفيـديـو وا موقـع  يوتـيـوب 
ـرحلـة الـثـانويـة. وتـوفر في إطار بـرنـامج لـطالب ا
مــدرســة ثــوريــان لالبــتــكــار (مــجــمــوعــة مــدارس
لـلـثـانويـة الـعـلـيـا تـقع في 6 مـدن سـويـديـة) مادة
وقع تـقاسم مقاطع الـفيديو في تخصص تتـعلق 
وضوعات اجلماليـة ما عرضها النتقادات إطار ا
ـدارس الثـانويـة العـلـيا وتـعلـيم الكـبار من وزيرة ا
ــوقع (ذا ــدرســة وفــقـا  آنــا إكـشــتــروم وردت ا
لوكال) اإلخبـاري األوروبي بأن عـددا ال يسـتهان
به من الــدراســات أثــبت أن جــمــيع أنــواع الـعــمل
ستشهد زيادة في التـشغيل اآللي خالل السنوات
قبـلة األمـر الذي من شأنه إيـجاد أنـواع جديدة ا
ـهن والـوظـائف مـتعـلـقـة بـوسائل من الـشركـات وا

اإلعالم على اإلنترنت.

أعــوام بــعــدمــا حـاولـت وكــالـة
ـشـتــريـات الـتـابـعــة لـلـجـيش ا
ــلــكــيـة تــســجــيل حــقــهــا في ا
الـفـكريـة لالسم لـدى السـلـطات
عنية وذلك في أعـقاب تغيير ا
لـكية الفكرية طرأ على قانون ا
فـي ســويـســرا. وقــضى احلــكم

الــصـادر يــوم اجلـمــعـة بـرفض
محاولـة شارميه مـنع احلكومة

من فعل ذلك. 
وقــــالـت احملـــــكــــمـــــة اإلداريــــة
االحتــــــــاديـــــــــة إنه يـــــــــجب أال
تـــســـتـــخــــدم عـــبـــارة اجلـــيش
الـسويـسـري على الـسـاعات إال

في احلــاالت الـتي تـســمح بـهـا
احلكومة.

وقالت احلـكومـة إن احلكم عزز
قـدرتـهـا عـلى حمـايـة عالمـاتـها
التجارية كاجليش السويسري
وسالح الــطـيـران الـسـويـسـري

من أي استغالل جتاري.
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اخلبـيرة الـفرنـسيـة جان ماري
تـخصـصة في عالج كوسـان ا
األمـــراض الــــرومـــاتـــيــــزمـــيـــة
بحمامات الـبخار احلرارية في
مركـز (آميـلي ليـه بان) الـفوائد
الــطــبـــيــة الســتـــخــدام الــطــ
األخضـر والوردي الـساخن في
عالج الــرومـــاتــيــزم واجلــروح
ــشـاكل اجلــلــديــة من بــثـور وا
وحــــــروق وجــــــلــــــد تــــــالف أو
مــشــروب لـــعالج االلــتــهــابــات

الهضمية.
وأوضـحت اخلـبيـرة أن الـط
السـاخن يسـتخـدم بعـد وضعه
في ضمادة توضع على العمود
الفـقري أو الـركبـة أو العـرقوب
ــدة ثالثـة أســابـيع كـل يـومـ 
ـــفــصــلــيــة لـــتــخــفــيف اآلالم ا
شروب هو أن مشيـرة إلى أن ا
يتم حتـضيـر معلـقة قـهوة على
دة 3 كـوب مـاء في الـصـبـاح و

عدة واألمعاء. أيام لتطهير ا


