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استضافتنا الزميلة منتهى الرمحي ضمن برنامجها الشائق 
»بانوراما« على قناة العربية للحديث عن احلملة الدولية القادمة 
على مواقع تنظيم داعش، ومما ذكرته في اللقاء ان تعامل بعض 
املفكرين واإلعالميني والسياسيني العرب مع احلدث يدل لرمبا 

على تشويش بالفكر وضبابية في النظرة ممزوجني بعند سياسي 
موروث قائم على قاعدة بسيطة هي مخالفة الواليات املتحدة في 

كل ما تقول وتفعل بغض النظر عن صحته من عدمه.

>>>

فمن يهاجمون احلملة الدولية على »داعش« هذه األيام هم 
متاما من كانوا يتهمونها باإلساءة لإلسالم ومبحاولة تقسيم 

دولنا العربية وإعادة رسم خرائطها حتى ادعوا ان اإلمبريالية 
والصهيونية هما من تقفان خلف وجودها! لذا كان من املصداقية 

واملنطق السليم ملن يؤمن بهذا القول ان يكون أول املهللني 
واملرحبني بقيام حتالف دولي تقوده الواليات املتحدة لضرب 

»داعش« مادامت اجلامعة العربية تغط في سبات عميق دون حتى 
محاولة تفعيل ملعاهدة الدفاع العربي املشترك وجيوشنا دون 

العالم يعتدى عليها وال تعتدي.

>>>

ولو ان الواليات املتحدة سكتت عن أعمال »داعش« اإلرهابية 
لصاح هؤالء املفكرون والسياسيون: ألم نقل لكم ان »داعش« 
صنيعة اميركا؟! ولو هاجمت الواليات املتحدة »داعش« دون 

خلق حتالف لصاحوا: من أعطاها حق التجاوز على سيادة دولنا 
والدخول للبيوت دون استئذان؟! اآلن وبعد ان استأذنت الواليات 

املتحدة دولنا العربية وخلقت حتالفا سبق ان قامت مبثله ابان 
حرب حترير الكويت 1991 واحلملة على أفغانستان 2001 عندما 

صاحب احلرب اجلوية خلق حتالف لقوى الشمال األفغاني 
وتسليحه للعمل على األرض كاحلال هذه األيام مع القوى 

الكردية الشمالية ومثل ذلك التحالف الذي أقامته إلنقاذ املسلمني 
من الصرب فِلم الصياح والنواح؟!

>>>

ومازال وطننا العربي يصّدر لألسف اإلرهاب ومعه الغباء 
السياسي والتشويش الفكري والتناقض احلاد فمازالت بيننا 

مجاميع كانت ضد احتالل الكويت، إال انها في الوقت ذاته ضد 
حتريرها، وضد اإلرهاب، إال انها دون العالم أجمع ال تستطيع 

»تعريفه«، لذا ال تعلم ان كان التفجير بالنساء وقتل األطفال 
وقطع رقاب املدنيني األبرياء هو عمل إرهابي ام حركة حترير 

وطني؟! هذه األيام  العقول نفسها تروج انها ضد »داعش«، اال 
انها في الوقت ذاته ضد احلملة الدولية للقضاء عليه!

>>>

آخر محطة: )1( »داعش« ال يشكل جيشا منظما يسهل إعالن 
النصر عليه، »داعش« منظومة من أفراد سيختفي أتباعها وعلى 
رأسهم البغدادي في القرى والبيوت واملزارع والكهوف واجلبال 
والسهول، لذا سيخرج قادتها فور انتهاء احلملة اجلوية إلعالن 

نصرهم املكلل بالغار!
)2( »داعش« هو النسخة الدينية حلزب البعث حيث يرفع مثله 

شعار الوحدة ويعمل في الواقع على االنفصال والتشطير وخلق 
الفنت بني مكونات الشعوب، ويعتمد مثله على الكذب واخلداع 

والقمع والقتل واإلرعاب واإلرهاب، »داعش« هو الوليد الشرعي 
حلزب البعث بفرعيه السوري والعراقي!

هل اقترب إعالن 
»داعش« النصر؟!

جبل النور

فرق ميدانية لنظافة »جبل النور«
العربية:  ـ  الريــــاض 
شــــكلت أمانة العاصمة 
الفرق  املقدسة عددا من 
امليدانية لنظافة منطقة 
جبــــل النور، نظــــرا ملا 
تشــــهده تلــــك املنطقة 
خــــال هــــذه الفترة من 
كثافة عالية من احلجاج، 
وكونها إحــــدى املناطق 
الدينية والتاريخية التي 
يرتادها احلجاج بشكل 

كبير.
وأوضــــح وكيل أمني 
املقدســــة  العاصمــــة 
للخدمات، م.عبدالسام بن 
سليمان مشاط، أن األمانة 
ضاعفت أعمالها وجهودها 
بالنظافــــة  املتعلقــــة 
واإلصحاح البيئي خال 
هذه األيام وفي مختلف 
املواقع، مستخدمة أحدث 
األجهزة كمكانس الشفط 
الكهربائيــــة وصناديق 
التــــي تعمل  النفايــــات 

بالطاقة الشمسية وعربات 
الغولف وغيرها، خاصة 
في املناطق التي تشــــهد 
كثافة من احلجاج، إضافة 
إلى فرق النظافة األخرى 
العاملة داخــــل األحياء 
والشوارع الفرعية، حيث 
خصصت األمانة حوالي 
8500 عامل نظافة للعمل 
املكرمة خال  في مكــــة 
املوســــم مجهزين بعدد 
كبير من املعدات املختلفة 

في األنواع واألحجام.
من جانبه، قال مدير 
النظافــــة باألمانة،  عام 
م.محمد بن عبدالرحمن 
املورقي، إن األمانة شكلت 
فرقا للقيــــام بعمليات 
الكنس اليدوي، والكنس 
اآللي ملنطقة جبل النور 
والساحات احمليطة به، 
ومت جتهيز تلك الفرق بكل 
ما حتتاجه من معدات، 
مشيرا إلى أنه مت وضع 

حاويــــات للنفايات ذات 
أشكال وأحجام مناسبة 
في جميــــع أنحاء جبل 
النــــور، يتــــم تفريغها 
بشــــكل يومي، الفتا إلى 
التقاريــــر ســــجلت  أن 
ارتفاعــــا ملحوظــــا في 
كميات النفايات املنقولة 
في جبل النور، مؤكدا أن 
األمانة ستوالي جهودها 
الفترة  املكثفــــة خــــال 
املقبلة، والتي ستشــــهد 

ازدحاما شديدا.
أمانــــة  أن  يذكــــر 
العاصمة املقدسة حرصت 
علــــى تســــخير جميع 
اإلمكانات اآللية والبشرية 
واخلدمات املساندة لها، 
إلظهار العاصمة املقدسة 
باملظهر الائق، وللوصول 
ألعلى مستوى من النظافة 
واإلصحاح البيئي، وذلك 
وفق تطلعات املسؤولني 

ووالة األمر.

شيال فون ويس

الزوجان فيل واميان

دماء تنزف من حقيبة سفر
جاكرتـــا ـ ســـي ان 
ان: اعترف أميركي من 
واليـــة شـــيكاغو بقتل 
التي  والدة صديقتـــه، 
الشـــهر  وجدت جثتها 
املاضي في حقيبة خارج 
فندق مبنتجع بالي في 
اندونيسيا، بحسب ما 

ذكرت الشرطة.
هيـــذر ماك، 19 عاما، 
وتومي شيفر، 21 عاما، مت 
توجيه االتهام لهما بقتل 
»شيا فون ويس«، والدة 
ماك ويبدو أن الدافع وراء 
اجلرميـــة كان بســـبب 
معارضها لعاقة شيفر 
مع ابنتها هيذر بحسب 
ما أفاد املتحدث باســـم 
الشركة هيري ويانتو.

والقصـــة حدثت في 
الغرفـــة رقـــم 317 في 
منتجع سانت ريجيس 
بالـــي، وما يـــزال دور 
هيذر ماك في اجلرمية 
قيد التحقيق بحسب ما 
أفاد جوكو هاري أوتومو 
رئيس شرطة دنباسار. 
وتضمنت األدلة تسجيا 
من كاميـــرات املراقبة 

بـــني الصديقني  للجدل 
الفندق  فـــي  والضحية 
ودخول املشـــتبه فيهم 
وخروجهم مـــن غرفة 
الفندق بحسب ويانتو. 
وعثر على جثة شيا 
ماك 61 عاما، وقد تعرضت 
لضرب شديد، ملفوفة 
بغطاء الســـرير امللطخ 
بالـــدم، وموضوعة في 
حقيبة كبيرة من النوع 
الصلب، بحسب ما ذكرت 
السلطات اإلندونيسية.

ويبدو أن الصديقني 

الشـــابني قامـــا بوضع 
احلقيبة فـــي صندوق 
تاكســـي خارج الفندق 
في 12 أغســـطس وعادا 
إلى الفندق، حيث أبلغا 
التاكسي  سائق سيارة 
بأنهما سيعودان، وبعد 
انتظرهمـــا لفتـــرة  أن 
طويلة، الحظ الســـائق 
الدماء وقـــام باالتصال 
بالشـــرطة، حيث قامت 
الســـلطات فـــي محطة 
ســـاوث كوتا في بالي 
بفتح احلقيبة والعثور 
على اجلثة بحســـب ما 

قالت الشرطة.
ابنة القتيلة وصديقها 
مت العثور عليهما في فندق 
آخر يبعد 15 كيلومترا 
عن فندق سانت ريجيس، 
الذي كانا يقيمان فيه، 
وقد وجدت غرفتهما في 
الفندق الذي غادراه بحالة 
مزرية من الفوضى، وقد 
اخبر االثنان الشرطة في 
البدايـــة، بأنهما اعتقا 
من قبل عصابة مسلحة 
في املنتجـــع ولكنهمـا 

هربـا.

رجل يصطاد »أناكوندا عمالقة« بيديه!
وكاالت:  ـ  غينيــــا 
بيدين عاريتني من أي 
ساح، اصطاد رجل من 
غينيا الفرنسية أفعى 
من نــــوع »أناكوندا«، 
يبلــــغ طولها أكثر من 
5 أمتار. وكان الصياد 
قد اســــتدعي إلى بيت 
صديــــق له بعــــد أن 
التهمــــت األفعى كلبا 

من شاطئ النهر.
موقــــع  وحســــب 
إيه نيوز«، فإن  »سي 
التي  األناكوندا  حيــــة 
كانــــت تعيش في نهر 
صغير بغينيا الفرنسية 
التهمت كلبا من حديقة 
أحد املنازل املطلة على 
النهر، وعلى  شــــاطئ 
الفــــور مت اســــتدعاء 
الصياد »سيباستيان 
باسكولس« )39 عاما(، 
الذي لبى نداء صديقه، 
ليخلصــــه مــــن هذه 

احلية.
وفي الڤيديو الذي مت 
بثه على موقع »محطة 
تلفزيــــون باكروفت« 
يقول باســــكولس إنه 
لم يكن خائفا، واعتقد 
انهــــا حيــــة صغيرة، 
لكنه فوجئ بضخامتها 

وقوتهــــا عندما بدأت 
بالتحرك.

يقول باســــكولس: 
»حقا، إنه من الصعب 
اصطياد هذا النوع من 
األفاعي، ألنهــــا قوية 
لهــــذا طلبت من  جدا، 
صديقي املساعدة في 
اإلمســــاك بذيلها، وإال 
أو  كانت ســــتعضني 

تخنقني«.
وفور الوصول إلى 
األرض وضع باسكولس 

قطعة قماش حول رأس 
األناكوندا، و»أصبحت 
غير مؤذية، مثل دودة 

كبيرة«.
وقرر باسكولس أن 
يأخــــذ األناكوندا معه 
إلى منزلــــه، ويضعها 
البانيــــو )حوض  في 
االستحمام(. وفي اليوم 
التالي أطلق باسكولس 
النهر  فــــي  األناكوندا 
مبنطقــــة بعيــــدة عن 

املنازل.

رحالت جماعية لصيد األشباح

لندن ـ رويترز: من أجــــل هواة املغامرة واإلثارة 
والغموض، وأولئك الذين يرغبون في رفع مستوى 
األدرينالــــني في دمائهم بني حــــني وآخر، تخصصت 
شــــركة بريطانية في تنظيم رحات صيد جماعية 
لـ »األشــــباح«، التي ارتبط اسمها بالرعب والهرب، 
بينما تغير األمر في حالة هذه الشركة للجري وراء 

األشباح أينما وجدت.
املاجئ املســــكونة، والقاع والبيوت والقصور 
وحتى املتاحف في مختلف أنحــــاء اململكة املتحدة 
التي اشتهرت بحوادث بشعة أو بتاريخ مع األشباح 
والظواهر الغريبة، هي مقصد فعاليات الشركة التي 
حتمل اسم »فيل واميان« لصيد األشباح، وذلك بهدف 
»استكشــــاف عوالم اآلخرة والتواصل مع األشباح، 
وأرواح الســــاكنني في هذه األماكن«، حسبما ذكرت 
الشــــركة على موقعها الرسمي على اإلنترنت، وهي 
الفكرة التي جذبت العشرات على الرغم من اننا في 
عــــام 2014، ومن املفترض ان هناك الكثيرين ممن ال 

يؤمنون بوجود األشباح.
وفي مزيج مدهش بني التكنولوجيا وعالم األشباح، 
فإن حضور إحدى رحات الصيد يتطلب احلجز من 
خال اإلنترنت عبر املوقع، وتتراوح أسعار الرحلة 
الواحدة بني 25 جنيه إسترليني و 60 تبعا لطبيعة 
املكان الذي يقصدونه في الرحلة التي تنتهي بالعثور 

على شبح.
وحسب موقعهم الرسمي ايضا فإن هذه الشركة 
تأسســــت على يد »فيــــل واميان« خبيــــر اخلوارق 
واملتخصص في اصطياد األشــــباح، تعاونه زوجته 
اجلميلة »سارة« في تنظيم الفعاليات اخلاصة بالسفر 

واالنتقال لصيد األشباح.

العثور على جثمان امرأة
بتصفيفة شعر أنيقة

»القمر األحمر« ميثل املغرب
في األوسكار 2015

مولودة في ماسورة صرف صحي!
8 فوائد للعشاء املبكر

بكني - وكاالت:  رصدت صحيفة »ميرور« البريطانية، حادثا 
مروعا ملولودة عثرت عليها الشرطة الصينية محشورة في 
»ماسورة« دورة مياه مبساكن الطلبة في مقاطعة شاندونغ 

شرق الصني.
وتعتقد الشرطة أن إحدى الطالبات كانت تأمل في إخفاء 
حملها، وعند والدتها في دورة املياه تخلصت من املولودة في 
املرحاض، ولكن حجم املاسورة لم يتمم خطتها، حيث سمع 
بعض الطاب صوت صراخ طفل داخل املاســـورة وأبلغوا 

مسؤولي اجلامعة.
وقال »تاو فانغ«، املتحدث باسم كتيبة اإلطفاء: »كان من 
املســـتحيل إنقاذ املولودة من األعلى، لذلك حاولنا إخراجها 
من بني الطابق الثالث والرابع باســـتخدام طاحونة كسرنا 
بها املاسورة لنتمكن من دفع املولودة للطابق الرابع حيث 

يلتقطها زمائي ليأخذوها إلى املستشفى«.
وتوصلت الشـــرطة إلى الطالبة والدة الطفلة، وتنتظر 

خروجها من املستشفى للتحقيق معها.

القاهرة ـ وكاالت: يعتقد الكثيرون ان تناول وجبة العشاء 
البد أن تكون في وقت متأخر من الليل، وعلى العكس ففوائدها 

تزيد وميكن تافي أضرارها بتناولها مبكرا.
تقول د.شيرين أحمد اخصائية التغذية، إن وجبة العشاء 
قنبلة موقوتة عليك باالهتمام مبواعيدها ومكوناتها. وأكدت 
د.شـــيرين أن تناول العشـــاء في وقت مبكر له فوائد كثيرة، 

وإليكم أبرزها:
1- يجعلك تتناول فطورا صحيا مبكرا وفي مواعيد ثابتة وينظم 
لك يومك، 2ـ  العشاء مبكرا يجعلك تخلد إلى النوم مبكرا، وهي 
قاعدة أساسية في ترتيب يومك، 3 ـ يفيد في سهولة اإلخراج 
والتبـــرز والتبول صباحا وتنظيمه ملن يعانون اإلســـهال أو 
اإلمساك أو اضطراب اإلخراج، 4ـ  العشاء باكرا يجعلك نشيطا 
في الصباح، 5ـ  يفيد في احلالة النفسية لليوم التالي بالكامل، 
ويهدئ النفســـية واملزاج، 6 ـ يفيد في سهولة التنفس أثناء 
النوم وراحة الشهيق والزفير، 7 ـ يفيد في جتنب قرح املعدة 
واحلموضة وصعوبة الهضم ومشكات التمثيل الغذائي، 8 ـ 
يفيد في االســـتيقاظ املبكر وممارسة الرياضة بسهولة دون 

الشعور بكسل وآالم في اجلسم.

اكتشـــف علماء اآلثار الذين ينقبون في املدينة األثرية 
»تل العمارنة« جثة ســـيدة بتصفيفة شـــعر أنيقة تضم 
أكثر من 70 خصلة مركبة، ولم يكشـــف العلماء أي شيء 
عن هوية املرأة غير أنها عاشـــت في املدينة القدمية قبل 

3 آالف عام.
وتعتبر الســـيدة واحدة من الكثيرين الذين مت العثور 
على أجسادهم في املدينة األثرية التي تعود إلى زمن مصر 
الفرعونية، حيث يحاول األثريون التنقيب في أسرار احلياة 

في تلك املدينة القدمية وفقا ملا نشرته اإلندبندنت.
وقالت جوالندا بوس وهي واحدة من األثريني الذين عملوا 
على مشروع الكشف عن احلياة القدمية في املدينة األثرية 
ان السيدة امتلكت تصفيفة شعر معقدة تضم أكثر من 70 
خصلة موصلة بشعرها )اكستنشن(، ولكنها غير محنطة 

بل دفنت بشكل طبيعي بعد لفها بقطعة من السجاد.
وقادت »بوس« دراســـة عن تصفيفات الشعر لسكان 
املدينة القدمية ونشـــرت اكتشافاتها في مجلة علم اآلثار 
املصرية، مشيرة إلى أن تلك التصفيفات قد تكون صنعت 
بعد وفاة الشـــخص وقبل عملية دفنه، دون أن تستبعد 
استخدامها في احلياة اليومية لسكان املدينة القدمية تل 

العمارنة.
وتقـــول بوس إن 28 جثة مـــن 100 ال تزال حتمل تلك 
التصفيفات، مشيرة إلى أن اجلثث تفيد بأن ضفائر الشعر 
كانت أمرا شائعا بني ســـكان املدينة األثرية، الفتة أيضا 
إلى استخدام مستحضرات جتميلية مثــل احلنة لتغطية 
الشـــعر األبيــض بني ســـكــان مديـنــة تـــــل العمارنــة 

الفرعونيــة.

البيضاء - ا.ف.ب: مت اختيار الفيلم املغربي »القمر األحمر«، 
ملخرجه حسن بنجلون، لتمثيل املغرب في حفل جوائز األوسكار 

لعام 2015، في فئة »أحسن فيلم أجنبي«.
وقال بيان صادر عن املركز السينمائي املغربي إن جلنة االنتقاء 
اختارت فيلم »القمر األحمــــر« لكونه يحتوي على املعايير التي 

وضعتها األكادميية األميركية لفنون وعلوم الصورة املتحركة.
ويتناول فيلم »القمر األحمر« السيرة الذاتية والفنية لعبدالسام 
عامر، املوسيقي املغربي الضرير الذي آمن مبوهبته وحلن أغاني 
خالدة في تاريخ األغنية املغربية. وسبق أن توج الفيلم في مهرجان 
الفيلم املغاربي باجلزائر، بجائزة تقدير للفنان املغربي عبدالفتاح 
نكادي الذي أدى دور الراحل عبدالسام عامر. وبغض النظر عن 
كون فيلم »القمر األحمر« اختير لتمثيل املغرب في حفل األوسكار، 
فإنه لم يستطع أن يحقق جناحا يذكر على املستوى اجلماهيري 
بدور السينما. يذكر أن جلنة االنتقاء تشكلت من املمثلة واملخرجة 
سناء عكرود، واملخرجة سلمى بركاش، والناقد السينمائي محمد 
بلفقيه، واملنتج واملخرج يوسف فاضل، واملنتج واملخرج عبدالكرمي 

الدرقاوي، والناقد السينمائي حسن نرايس.

جمجمة بتصفيفة شعر أنيقة

ملصق القمر االحمر

األمانة استخدمت 
مكانس الشفط 

الكهربائية 
وصناديق 

النفايات التي 
تعمل بالطاقة 

الشمسية

املتهم اعترف 
باجلرمية وابنة 
القتيلة ساعدته


