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يسود االعتقاد ب الكثيرين أن
حـكــة الـيـد تـعـني أن صـاحـبـهـا
ـال عن ســيـســتـلم مــبـلـغــاً من ا
قريب وهـذا ما حـدث مع سيدة
أمـريـكـية تـصـر عـلى أن احلـكة
التـي شعـرت فيـها بـيدهـا كانت
سببـاً لفوزهـا بجائـزة يانصيب

وصلت إلى 2 مليون دوالر.
وتــقـــول جـــاكــوات بـــراتــر (28
عــامـاً) وهـي من سـكــان فـيــلـنت
بـواليـة ميـتـشـيغـان إنـهـا بدأت
بسحب بطاقـات اليانصيب قبل
نـحــو شــهــر بــســبب حــكـة في
يـــدهــــا قـــبل أن حتــــصل عـــلى
اجلائزة الـكبـرى في سحب يوم

اضي. الثالثاء ا
وقـــالت بـــراتــر »بـــدأت أشـــعــر
بــاحلــكــة مـنــذ شــهــر تــقــريــبـاً
وســمــعـت دومـاً أن هــذا يــعــني
أنـــني ســـأحـــصـل عـــلى بـــعض
ـــال وهــــذا مــــا دفـــعــــني إلى ا
ســحب الـــيــانــصــيـب مــنــذ ذلك
احلـــــ واســــتــــيــــقــــظت يــــوم
األربــــعـــــاء عــــلى اتـــــصــــال من
ـفضـلة تـخبرني أن صديـقتي ا
شــخـــصــاً مـــا اشــتـــرى تــذكــرة
رابحة .«وبعـد التـأكد من الرقم

الـــرابح اكـــتـــشـــفـت بـــراتــر أن
رقـمـهـا 49-46-39-31-20 هو
الـــذي حـــصـل عـــلى اجلـــائـــزة
وتـذكرت عـلى الـفـور حكـة يـدها
الــتي تـعـتـقـد أنــهـا قـادتـهـا إلى
هذا الفوز بحسب موقع يو بي

آي.
وتـقـول بـراتر إن لـديـهـا خـطـطاً
ال حـيث تـقول كـبيـرة إلنـفـاق ا
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{ ســــيـــــول-(أ ف ب)   نــــددت
كـوريا الـشمـاليـة األحد بـتقـرير
ـــنــــظـــمــــة (هـــيـــومـن رايـــتس
ووتـش) أشــــــار إلـى تــــــفــــــشي
ظــاهـرة االســتــغالل اجلــنــسي

للنساء على أراضيها.
وأورد تـقـرير نـشـرته اخلـميس
ـنــظـمـة االنــسـانـيــة ومـقـرهـا ا
ـتـحـدة أن الـشـرطـة الـواليـات ا
الـكـوريـة الـشـمـالـيـة وعـددا من
ـسـؤولـ يسـتـغـلّون الـنـساء ا
وسـط إفـالت شــــــــبـه تــــــــام من

العقاب.
وفي ردّها األحد قالت اجلمعية
الـكـوريـة الـشــمـالـيـة لـدراسـات
حــقــوق االنـســان فـي بــيـان إن
الـتقـريـر (منـاف لـلمـنطق) وإنه
(جـــزء مـن مـــخـــطـط ســـيـــاسي
عادية… لتشويه لفّقته القوى ا
صـــورة جــــمـــهـــوريــــة كـــوريـــا

ـقراطـية) االسم الـشعـبـية الـد
ــعـــتــمـــد لــكـــوريــا الــرســـمي ا

الشمالية.
وتـابـعت اجلـمـعـيـة في بـيـانـها
أن الــتـقـريـر يـشـكل (اسـتـفـزازا
شــديــد اخلـطــورة هــدفه عـكس
مـســار تـيـار الـسالم واالزدهـار
في شــبه اجلـــزيــرة الــكــوريــة)
واصـــفــــا الـــنـــســــاء الـــلـــواتي
قابلتهنّ هيومن رايتس ووتش

بـ(حثالة البشر).
وفي تــقــريـر (هــيــومن رايــتس
ووتش) حتدّثت كورية شـمالية
في الــعـقــد الــرابع من الــعــمـر
كــانت تـعـمل فـي مـجـال جتـارة
األقـمـشـة عن مـعـانـاتـهـا جـراء
وقــوعــهـا (حتـت رحـمــة رجـال)

عاملوها كأداة جنسية.
ـرأة الــتي لـم يـكــشف وقــالـت ا
عن اسـمـهـا (عـندمـا كـان يـحـلو

لــهـم كــان حـــراس الــســوق أو
مسؤولون في الشرطة يطلبون
مــني الــلــحــاق بـهـم إلى غــرفـة
خـالــيــة خــارج الــسـوق أو إلى
مـــــكـــــان آخـــــر يـــــخـــــتـــــارونه)
ــارســة ويــجــبــرونـــني عــلى 

اجلنس معهم.
رأة أن (األمـر يتـكرر وتابـعت ا
كــــثـــيـــرا وال أحـــد يـــدرك مـــدى

خطورته). 
وتؤكـد بيـونغ يانغ أنـها حتمي
(حــقـــوق االنــســان االصـــلــيــة)
وتـــقـــول إنه ال يـــحق لـــلـــغــرب
حتديـد معايـير حقـوق االنسان

في بقية أرجاء العالم.
ديـر التنفـيذي للمـنظمة وقال ا
كــــيـــــنــــيـث روث إن (الــــعـــــنف
اجلـنـسي في كـوريـا الشـمـالـية
ليس سرا وهـو واقع متفش لم

يتم التصدي له).

جـذبت كل األنـظـار إلـيـها خالل
احلــفل وتـغـزل مـتـابـعـيـهـا في

جمالها وأناقتها.
يــــذكـــر أن مـــصـــر تـــشـــارك في
ـسـابقـة الرسـمـية لـلـمهـرجان ا
بفيلم يوم الـدين.  للمخرج أبو
بـكـر شـوقي وهـو الـفـيـلـم الذي
 عــرضـه في مـــهــرجـــان كــان
الـســيـنــمــائي الـدولي كــعـرض

أول.
الـــفــيــلم يــتـــنــاول رحــلــة عــلى
الـطـريق عن رجل في مـنـتصف

ـوقع إنـستـغرام. الـشخـصـية 
وعـلـقت عـلـيـهـا قـائـلـة سـعـيـدة
بتـواجدي في افـتتـاح مهـرجان
أيام قرطاچ السـينمائية والذي
يــــقــــام ألول مــــرة في مــــســـرح
ــديــنــة الــثــقــافــة األوبـــــــرا 
بـتــمــنى الــتــوفـيق لــكل األفالم

شاركة. ا
ـصـريـة ارتدت خالل الـفـنـانـة ا
حـفل اإلفــتــتـاح فــسـتــان زيـتي
ورغم بـــــــعض الـــــــوزن الــــــذي
اكــتـــســبـــته مـــؤخــرًا إال أنـــهــا
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صـرية لـيلى شـاركت الفـنانـة ا
عــــلــــوي في حــــفـل افــــتــــتـــاح
مـــــهـــــرجــــــان أيـــــام قـــــرطـــــاج
السينمـائي في دورته التاسعة
ـقـامـة فـعـالـياته والـعـشـرين وا

في تونس.
وشــــاركت لــــيـــلى عــــلـــوي في
ــهـــرجــان كـــضـــيــفـــة شــرف ا
ونـشــرت صـور إلطالتـهـا خالل
حـفل االفـتـتـاح عـبـر صـفـحـتـها

عـــــــمــــــــــــره تـــــــرعـــــــرع داخل
مُسـتعـمرة لـلمـصابـ باجلُذام
ـصـابة وبـعـد وفــــــاة زوجـته ا
هى االخـــرى بــاجلـــذام يــغــادر
ــســتــــعــمــرة ويــنــطـلق هــذه ا
بـرفـقـة صـديـقه الـنـوبي الـطـفل
(أوبــامــا) وحـمــاره فـي  رحــلـة
عـــــــــــبـــر أنــــحـــاء مــــصـــر في
ــعـــاودة االتـــصــال مـــحـــاولـــة 
بــعـــائــلـــته من جـــديــد بـــهــدف
الــــــوصـــــول إلـى قــــــريـــــتـه في

محافظة قنا.
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(ال أستطـيع االنتظـار حتى آخذ
أطـفالـي إلى التـسـوق بـعد ذلك
ســأقـوم بـبــعض االسـتــثـمـارات
الـذكــيــة فـقــد نـفــتـتح مــطـعــمـاً

.( صغيراً
وتـضيف مـازحـة (لم أعد أشـعر
بـاحلـكـة في يـدي إنـهـا تـتـعـرق
فقط اآلن ال أستـطيع أن أصدق

أنني فزت باجلائزة).
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ايران بـاتت حتت طائلـة العقوبـات االمريكـية اجلديدة
وهي عــقـوبـات التــزال غـامـضــة في أهـدافـهــا بـعـد أن
منـحت واشـنـطن اسـتـثنـاءات لـثـمـاني دول من احلـظر
فروض على ايران  وهـذا العدد مع هامش النفطـي ا
الـتهريـب الذي جتيـده دول البـحار فـإنّ الشق الـنفطي
ــالي ســيــتــأثـر فـي احلـدود الــدنــيــا . لــكن الــقــطـاع ا
جموعة قطاعات سيكون الضحية االولى ألنه يـرتبط 

تشملها العقوبات  منها
ـالــيـة األجـنــبـيـة مع ـؤســسـات ا ــعـامالت من قــبل ا ا
الـيـة اإليرانـية ؤسـسـات ا ركـزي اإليـراني وا الـبـنك ا
وتـشـمل فرض عـقـوبات عـلى تـوفيـر خـدمات الـرسائل
ـــركـــزي اإليــراني ـــتـــخــصـــصـــة لـــلــبـــنك ا ـــالـــيــة ا ا
ـالــيــة احملـددة فـي قـانــون الــعـقــوبـات ـؤســســات ا وا
الشامل وسحب االستثمارات اإليرانية لعام 2010.
وخــدمــات الــتــأمــ أو إعــادة الــتــأمــ وهـذا يــتــعــلق
بـالــسـفن الــنـاقــلـة والــطـائــرات وكـذلك قــطـاع الــطـاقـة

اإليراني.
ايران مـحاطة بـدول غير مـخلصـة للسـياسة االمـريكية
ا عدوة لـها  لذلك ـنطقـة بل متقـاطعـة معهـا ور في ا
تحـدة تطبـيق العقـوبات بشكل لن تسـتطيع الـواليات ا
محـكم في العالقات االيـرانية مع جـوارها الروسي أو
الـتـركـي أو الـعـراقي ومــايـتـصـل به من جـوار سـوري

ولبناني بالنيابة.
تـحدة وال مـادامت العـقوبـات غـير صـادرة عن اال ا
تـلـتـزم بـهـا الـدول الـصـنـاعـيـة ومـنـطـقـة الـيـورو إالّ في
االطار الذي يـجنبها الـغضب االمريكي فـإنّ العقوبات
ستفقد مداها التأثيري بعد عدة سنوات السيما ح
يــعــيــد االقــتــصــاد االيــراني تــرمــيم نــفــسه من خالل
سـربـة من اجلـوار. لكن ـاليـة احملـلـيـة وا التـعـامالت ا
بــاحملـصــلـة ســتــجـد ايــران مــعـوقــات لـهــا في جــمـيع
ـاليـة  وسـتلـجـأ للـسوق احملافل الـدولـية الـتـجاريـة وا
الـسوداء التـي ستنـتعش المـحالـة في االطار االقـليمي

لصالح ايران .
أمّا إذا اعـقبت العـقوبات لـوائح تفصـيليـة عن عقوبات
تشـمل كل الداعـم لـلتـدخل االيراني في سـوريا فإنّ
األمر سيتسع وسيشمل العراق أيضاً  وهنا سيكون
أول امـتـحان لـقـوة الـنـفـوذين االمـريـكي وااليـراني في
الـعــراق بـعــد تــوافـقــات وتـراضــيــات امـتــدت من عـام
2003 وحــتى اآلن . وعـنــد ذاك ســيـكــون هــنـاك كالم

ثان.
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غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ومـــحــمـــود الــبـــزاوي وأحــمــد
داش وهــو مـن تــألـيـف هــشـام
هالل ومن إخـراج بـيتـر مـيمي
ومـن إنـــتــاج ولـــيـــد مـــنـــصــور
ويـوسـف الـطـاهـر. أمـيـر كـرارة
ـقرر أن يتم قال إن الـفيلم من ا
عـرضه في مـوسـم عـيـد الـفـطر

حـيث يـتم االسـتـعـداد لـه جـيدا
لـــيـــكـــون إضـــافـــة لـــصـــنـــاعــة
الــسـيـنـمــا. خـالـد أرغـنش جنم
تـركي نــال شــهــرته في الــعـالم
الــعـربي عــنـدمــا قـدم ســلـســلـة
(حــر الـسـلــطـان) وقـام بـأداء

شخصية السلطان سليمان 
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مــفـاوضـات مع الــنـجم الـتـركي
شاركـة في الفيلم ان يقنـعه با
وبــالــفـعل وافـق خـالــد أرغـنش
على ذلك وقال إن إضافة له أن
يشارك في فيلم مصري. الفنان
ــصـري أمــيـر كــرارة عـبـر عن ا
سعادته بهـذا االنضمام وكتب

عـــبـــر حـــســابـه اخلــاص عـــلى
انــســـتــغـــرام (غــزو دا وال مش
غــــزو) فـي إشــــارة جلــــمـــــلــــته
الشهيرة (سنغزو العالم). فيلم
(كازابالنكا) بطـولة أمير كرارة
وغـــادة عــــادل وعـــمــــرو عـــبـــد
اجلـــلــيـل ودالل عــبـــد الــعـــزيــز
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انــضم الــنـــجم الــتــركي خــالــد
أرغــنش والـشـهــيـر في الـعـالم
الـــعـــربي بـــاسم (الـــســـلـــطـــان
سليمان) إلى فـريق عمل الفيلم
نتج صري »كازابالنكا .«ا  ا
ولـيــد مـنـصــور اسـتـطــاع بـعـد
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أعـلـنت خـدمة تـلـيـغـرام أن اإلصدار 5.0.13 اجلـديـد من تـطـبيق
التـراسل الـفوري يـدعم الـسـاعة الـذكـيـة أبل ووتش بعـد إيـقاف
اإلصــدار اخلـاص بــسـاعـة أبـل في طـرح اإلصـدار 5 من تــطـبـيق

تليغرام.
وجتــدر اإلشــارة إلى أن ســاعــة أبل ووتش فــقــدت الــكــثـيــر من
ـاضـيـة واسـتـغـنت خـدمات الـتـطـبـيـقـات عـلى مـدار السـنـوات ا
زادات على اإلنترنت إي باي ا أو موقع ا إنستغرام أو بانـدور
عن توفـير تـطبـيـقات لـساعـة أبل الذكـيـة إضافـةً إلى العـديد من
التـطبيـقات الشـائعة مـثل واتس آب التي لم تـطلق أي تطـبيقات

نصة الساعة الذكية. أصالً 
وأُطــلق اإلصـــــــــــــــدار 5 مـن تـطــبـيق تــلـيــغــرام في سـبــتـمــبـر
ـاضي دون دعم ساعة أبل الـذكية مـا يوضح أن نظام (أيلول) ا
تــشـــغــيل الــســـــاعــة الــذكــيــة (watchOS) لــيس مـن أولــويـات

طورين حالياً. ا
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ـانـيـة ألطـباء قـالت الـرابـطة األ
األنف واألذن واحلــــنــــجـــرة إن
لـــنــزيف األنـف أســبـــابــا عــدة
أولها عـوامل وراثية مـثل تمدد
األوعـــــــيــــــة الـــــــدمـــــــويــــــة أو

اضطرابات تخثر الدم.
وأضــافت الـــرابــطــة أن تــكــرار
نــزيـف األنف قــد يــرجع أيــضـاً
إلى احلساسية مثل حساسية

حمى القش.
ويـعـد جـفـاف اجلـيـوب األنـفـية
أكــــثــــر أســـبــــاب نــــزيف األنف
شـيـوعـاً في الـشــتـاء عـلـمـاً أن
سبب جفافها في الغالب هواء

دفأة اجلاف. ا
وإضــافــةً إلى ذلك قــد يــحــدث
نــزيف األنـف بــســبـب تــعــاطي
األدويـــة الــتـي تــســـاعـــد عــلى
ســيـولـة الـدم مــثل الـعـديـد من

أدوية الصداع.
وعــنـــد تـــكــرر نـــزيف األنف أو
تفـاقمه يجـب استشـارة طبيب
أنف وأذن وحـنــجـرة. من جـهـة
اخـرى  قال الـبـروفيـسور آرنه
ماي إن الـصـداع العـادي الذي
يـــحــــدث من وقـت إلى آخـــر ال
يحتاج سوى الهدوء والراحة.
وأضــــاف طـــبــــيب األعــــصـــاب
ــاني أنـه في حــال الــصـداع األ
ـــــكن تـــــعـــــاطي الـــــشـــــديـــــد 

ـسكـنات الـتي ال حتـتاج إلى ا
وصف الــــطـــبــــيب مـع جتـــنب
تـعاطـيـها أكـثر من  3أيام على
الــتـوالي وأال يــتـجـاوز ذلك 10
أيــام في الـشـهــر وإال سـتـؤدي

ـسكـنـات إلى نتـيجـة عـكسـية ا
وتتسبب في تفاقم الصداع.

ويــفـرض الــصــداع اســتــشـارة
الــطـــبـــيـب عــنـــد اإلصـــابـــة به
ــعــدل يــزيــد عن 10 أيـام في

الـشـهـر أو إذا كـان مـصـحـوبـاً
بـــحــــمى شـــديـــدة أو إذا كـــان
نـاجـماً عن سـقـوط عـلى الرأس
أو تـعـرض الـرأس لالصـطـدام.


