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الرباطـ  أ.ش.أ: تبث الروائية البلجيكية املغربية األصل بيتي باتول 50
روح التفاؤل في نفوس النساء اللواتي يتعرضن للعنف في روايتها 

اجلديدة »زهرة اخلشخاش في الشتاء«.
وتدور الرواية التي استعرضتها باتول بڤيال الفنون بالرباط حول 
طفلة تعرضت لالغتصاب، إال أنها متكنت من التخلص من انعكاسات كل 
ذلك واستطاعت بناء حياتها، بل متلكت اجلرأة للحديث عن التابوهات 
حول اإلســــاءة لألطفال، حول العنف الزوجي واألمراض االجتماعية 

األخرى التي تســــتهدف بشكل كبير هذه الشريحة وجتعلهم يعانون 
في صمت. وتؤكد الروائية في سياق األحداث أن هذه الرواية هي قبل 
كل شيء شهادة تؤكد جلميع النساء اللواتي يعانني جراء ما تعرضن 

له سابقا، بأنهن سيحصلن على السعادة املوجودة فعال.
وتندرج رواية »زهرة اخلشخاش في الشتاء؟ ملا ال« ضمن سلسلة 
طويلة تدعو جميع الناس إلى التشبث باألمل في مواجهة التحديات، 

كما هو الشأن بالنسبة لزهرة اخلشخاش التي تنمو في الشتاء.

»زهرة الخشخاش«.. في المغرب !

شقيقة زوجة توني بلير تشيّعت واعتنقت اإلسالم

.. ونجمة الراب الفرنسي تكشف أسرار إسالمها وحجابها قريبًا
القاهرةـ  إم.بي.سي: أكدت جنمة الراب الفرنسي 
ديامس انها ستكشف كل الكواليس املتعلقة بإشهارها 
لإلسالم وارتدائها للحجاب في كتاب سيصدر قريبا. 
واعتبــــرت املطربة انها تناضل مــــن اجل القضايا 
اإلنســــانية بالغناء، ومشددة على انها ال تنشد من 
وراء احترافها هذا اللون الفني »النضالي« الذي تعشقه 

وجتد فيه نفسها سوى حتقيق هذا الهدف.
وقالت جنمة الراب ديامس في تصريحات خاصة 
لصحيفة »اخلبر« اجلزائرية على هامش حفل اقامته 
هناك ضمن جولة فنية عاملية »باختصار سأحكي 
تفاصيل إسالمي وارتداء احلجاب في كتاب يصدر 
مطلع العام املقبل«. واشارت الصحيفة الى ان هذا 
احلوار هو االول للمطربة الفرنسية منذ قرابة سنتني، 
بعدما اعلنت القطيعة مع الصحافة الفرنسية، بسبب 

حديثها عن مسألة احلجاب واعتناقها االسالم.

واكتظت قاعة االطلس باجلزائر العاصمة سهرة 
اخلميس 21 اجلاري بأكثر من 2000 شخص من محبي 
جنمة الراب الفرنسي ديامس، التي قدمت حفال دام 
قرابة الساعتني، دعت اليه وزارة الثقافة واالعالم.

واعتبرت ديامس ان ازمة الراب هي أزمة عاملية 
وليست جزائرية، وقالت »صحيح ان االقبال وانتاج 
الراب تقلص، لكن ســــأبقى اغني في النمط نفسه. 
اشــــعر بأنه يناســــبني. اخترت هذا النهج ولست 
نادمة عليه«. ولفتت املغنية الى انها ال جتد نفسها 
فــــي االمناط الغنائية اجلديدة، التي صارت تفرض 
حضورا وتلقى رواجا، وقالت: صرت أهتم في الوقت 
احلاضر أكثر فأكثر بالعمل اخليري والنضالي، حيث 
اسست جمعية باسم »بيج آب« تهتم مبساعدة االيتام 
والطفولة احملرومــــة، واهدف من خاللها الى تقدمي 

خدمة لذوي االحتياجات.

لورين بوث: أصلي وأرتدي الحجاب وال أعرف إلى أين ستأخذني هذه الرحلة

اسماعيل هنية مينح لورين جواز سفر فلسطينيا

تركوها على حريتها برغم استغراب 
الغزاويني واســــتهجانهم، وفوق 
ذلك كلــــه منحها رئيس احلكومة 
املقالة اســــماعيل هنية اجلنسية 
الفلسطينية واستضافها، عندها 
بررت اإلحراج وقالت: سبحت ألفك 

احلصار.

اعتنقت اإلسالم«، وفق تعبيرها 
للصحيفة. واشتهرت لورين، في 
غزة التي زارتها قبل عامني، حيث 
الشاطئ  ســــبحت بالبكيني عند 
وســــببت احلرج يومهــــا حلركة 
حمــــاس التي متنع النســــاء من 
ارتياد الشاطئ للعوم فيه، لكنهم 

»اإلسالم« وهي باإلجنليزية وفي 
لندن أيضــــا. وقالت لورين، التي 
تخرج من البيت لتصلي أحيانا في 
مسجد مجاور ملنزلها في لندن، إنها 
حني زارت »فاطمة املعصومة« في 
ايران شعرت بطاقة روحية مدتها 
بالسعادة، »وحني عدت الى لندن 

حلقوق اإلنسان ومعارضة لغزو 
العراق وزارت الضفة الغربية في 
2005 و2006، حيث اجتمعت الى 
الرئيس الفلسطيني أبومازن، كما 
وصلت الى غزة في 2008 على منت 
سفينة أبحرت مع 46 ناشطا آخرين 
من قبرص في محاولة لم تنجح 

لفك احلصار عن القطاع.
وقالت بوث، البالغة من العمر 43 
سنة، إن اعتناقها لإلسالم حدث بعد 
زيارتها لروضة »فاطمة املعصومة« 
في مدينة قم بإيران، وهي ليست 
فاطمة الزهراء، ابنة الرسول ژ، 
بل ابنة اإلمام موســــى بن جعفر 
الكاظم، وتوفيت في قم ولها من 
العمر 28 سنة بحسب األرشيفات 
الشيعية. وكانت لورين بوث دائما 
من دعاة استقالة توني بلير عبر 
مقاالت عــــدة كتبتها في صحيفة 
»صنداي تاميز« كما و»ديلي ميل« 
وفي مواقف معلنة هنا وهناك، وهي 
متزوجة من املمثل البريطاني كريغ 
داربي، وأم منه البنني، وتعمل حاليا 
في محطة »برس تي.ڤي« اإلسالمية 
اإليرانيــــة الناطقــــة باإلجنليزية 
في لنــــدن، وقبلها عملت في قناة 

عن االسالم وعن املذهب وال يعبر 
عنهما امنا يعبر عن رأيه اخلاص 
وهو رأي غير صحيح وليس من 
االسالم واملذهب بشيء، وعندما 
نقول ان هذا السلوك حرام فإنه 

مرفوض بالتأكيد.

الرسول وبوجوب احترامهم، وان 
من يقوم بهذا السلوك يهدف الى 
زرع الفتنة بني املسلمني وتشويه 
املذاهب  سمعة االسالم وصورة 
االســـالمية ككل، واذا كان هناك 
من قال او افتـــى بهذا فهو بعيد 

برلـــني ـ د.ب.أ: عادة ما يجد مســـتخدمو 
االنترنت أن ســـرعات التحميل لديهم ال متت 
بصلة للمعدالت املعلنة عند اشـــتراكهم في 

اخلدمة.
وهذه املشـــكلة تكمن فـــي الفهم اخلاطئ 
واملعلومـــات غير الدقيقة بشـــأن املتطلبات 
الفنية، من جانب العميل وشركة توفير خدمة 

اإلنترنت.
فمن بني الشكاوى الشائعة التي ميكن قراءتها 
على املنتديات االلكترونية حول هذا املوضوع، 
رسالة تقول: »لدي انترنت فائق السرعة )دي.
اس.ال( بسرعة 6 آالف كيلوبايت، ولكنني ال 

أحصل اال على 3 آالف كيلوبايت«. 
ورغم أن تعهد شركات خدمات 

االنترنت في إعالناتها بتوفير 
أكبر لالتصال  ســـرعات 
ال يجـــدي نفعا، إال أنها 
في احلقيقة ال ميكنها 
حتديد سرعة االنترنت 
لدى مشتركيها، نظرا 
ألن ســـرعة االتصال 
فائـــق  باالنترنـــت 
السرعة تختلف كثيرا 

من مكان آلخر.
أن ســـرعة  صحيح 

النطـــاق  االنترنـــت ذي 
الترددي العريض التي تكشف 

عنها الشركات في إعالناتها هي 
الســـرعة القصوى، والتي ميكن أن 

يحصل عليها املستخدم في الظروف املثالية، 
لكن ذلك ال يحدث تقريبا في الواقع.

الشـــركات للضغط من  وعندما تتعرض 
العمالء، فإنها توضح لهم أن استقرار معدل 

انتقال البيانات ليس مضمونا.
يقول مالته راينهارد، املتحدث باسم شركة 
»دويتشـــه تيليكوم« إن »هنـــاك الكثير من 
املتغيرات املاديـــة والفنية التي يجب أخذها 

بعني االعتبار«.
فعلى ســـبيل املثال، تلعب املسافة بينك 
وبني نقطـــة االتصال التالية في خط اخلدمة 

دورا حاســـما في جودة االتصال بالشـــبكة 
املعلوماتية.

تتصل هذه النقطة، التي تســـمى معقاب 
دخول خط املشترك الرقمي )دي.اس.ال.ايه.

ام(، مباشرة بجهاز املودم )اجلهاز املسؤول عن 
االتصال باالنترنت( في غرفة معيشتك، وكلما 
قل طول السلك النحاسي بني اجلهازين، زادت 
سرعة نقل البيانات. غير أن ذلك أيضا ميكن 

أن يختلف باختالف الوقت أثناء اليوم.
وتســـتخدم األلياف الزجاجية في شبكات 
الكابالت للحصول على تردد عريض عال، بيد 
أن اإلشـــارات تنتقل عبر كابالت محورية في 
األمتار القليلة األخيرة التي تصل إلى 
املنزل لذا فإن السرعة ميكن أن 
تقل بصورة كبيرة إذا نشط 
الكثير من املستخدمني في 

املنطقة نفسها.
ماركـــو  ويقـــول 
جاســـني، املتحـــدث 
باسم شـــركة »كابل 
إنـــه  دويتشـــالند«، 
»عندئذ، نفقد االتصال 
باملجموعة )مجموعة 

األجهزة(«.
الكثيـــر من  هنـــاك 
املتاحة  خدمات االنترنت 
التي تســـاعدك على اختبار 
ســـرعة التحميل من االنترنت 
وإليه، والتأكـــد من وجود االتصال، 
ومعرفة فترات متلمس طريق الرزم )بنج(، 
وهـــي خاصية تعمل على إرســـال حزمة من 

بيانات وحتديد زمن تلقيها.
وال تعتمد النتائج على اجلودة فحسب، بل 
كذلك على العوامل التي يتحكم فيها العميل، 
مثل االتصال بني جهاز الكمبيوتر واملودم، ومنه 
إلى كابينة اخلطوط الهاتفية، أو املستويات 

األساسية لقدرات جهاز الكمبيوتر.
من املمكن أيضا أن يتســـبب جهاز املودم 
القدمي، وكـــذا اإلعدادات اخلاطئـــة في نظام 

التشغيل، في إبطاء االتصال باالنترنت.

 بـــور او برنـــس ـ أ.ف.پ: وصل وباء 
الكوليرا الى عاصمة هاييتي بور او برنس 
بعد ان اودى بحياة اكثر من 220 شخصا 
في شـــمال ووســـط البالد بسبب ظروف 
احلياة الســـيئة للسكان بعد عشرة اشهر 
على الزلزال املدمر الذي ضرب البلد االشد 

فقرا في القارة االميركية.
وأكد مختبر تابع لوزارة الصحة الهاييتية 
رصد اصابات بالكوليرا في املنطقة الغربية 
التي تشمل العاصمة، دون حتديد عددها.

ويعيش مئات اآلالف ممن شردهم الزلزال 
في بور او برنس فـــي خيام وفي ظروف 

صحية بائسة.
وبدأت منظمات غيـــر حكومية توزيع 

املياه عليهم السبت املاضي.
وأكد املدير العام لوزارة الصحة العامة 
غابرييل تيموتي تسجيل 208 وفيات بينها 
194 في دائرة ارتيبونيت )شمال( و14 وفاة 

في وسط البالد.
وســـجلت 16 وفاة اخرى في مستشفى 
سانـ  نيكوال في مدينة سانـ  مارك بإقليم 

ارتيبونيت.
ونقـــل نحـــو ثالثة آالف شـــخص الى 
مستشفيات ومراكز صحية تفتقر غالبا الى 
امكانات كافية، وفق ارقام اعلنتها السلطات 

الصحية الهاييتية.

لوس اجنيليسـ  رويترز: قال 
ممثلون عن املغنية سيلني ديون 
واملمثل مات دميون إن النجمني 

رزقا مبولودين جديدين.
ووضعـــت ديون البالغة من 
العمر 42 عاما واحلائزة جائزة 
جرامي توأمـــني من الذكور بعد 
جراحة قيصرية في مستشفى 
بفلوريدا، وفي نيويورك قالت 
متحدثة باســـم مات دميون إنه 
رزق وزوجته لوســـيانا بابنة 

األسبوع املاضي.
كما أن لديون املغنية الكندية 
املولد وزوجها رينيه اجنليل ابنا 

عمره 9 سنوات.
وقال ممثل ديون ملجلة بيبول 
»سيلني ورينيه وابنهما رينيه 

شارل سعداء للغاية«.
والتوأمـــان في حالة صحية 
جيدة لكنهما غير مكتملي النمو 
وسيقضيان عدة أيام في حضانة«. 

هربوا من الشيطان.. 
فقتلوا رضيعًا!

ڤرساي ـ أ.ف.پ: قتل طفل في 
الشهر الرابع من عمره بعدما قفز 11 
شخصا من نافذة مبنى في ضواحي 
باريس هربا من شخص حسبوه 
الشيطان، على ما أعلنت مصادر 

قضائية.
وأشارت التحقيقات األولية الى 
ان عددا من سكان الشقة أصيبوا 
بالذعر عندما شاهدوا بعد منتصف 
الليل رجــــال عاريا متاما ونصف 
نائم إلى جانب طفله الذي يبكي، 

فظنوا انه الشيطان.
وقالت اوديل فيفر نائبة املدعي 
العام في ڤرســــاي ان »13 شخصا 
كانوا موجودين في الطابق الثاني 
من املبنى، عندما سمع احدهم ابنه 

يبكي قرابة الثالثة فجرا«.
وأضافت »نهض الرجل، وهو 
من أصول افريقية، عاريا إلطعام 
طفله، فظن األشــــخاص اآلخرون 

بأنه الشيطان«.
واوضحت فيفــــر ان طفال في 
الشهر الرابع توفي متأثرا بجروحه 

البالغة.
ونقل اجلرحــــى، ومن بينهم 
أشــــخاص يعانون مــــن إصابات 
متعددة، الى عدد من مستشفيات 
النيابة  املنطقة، على مــــا أعلنت 

العامة في ڤرساي.

وذكرت املجلة أن املغنية الشهيرة 
»تقضي فترة راحة«.

التي تشـــتهر  وكانت ديون 
بأغاني مثل »قلبي سيســـتمر« 

نقلت إلى املستشفى بناء على 
نصيحة األطباء في وقت سابق 
من الشهر اجلاري ملنع الوالدة 

املبكرة للطفلني.

ايالف: أشار املرجع الشيعي 
العراقي آية اهلل حسني اسماعيل 
الصدر الى ان اختياره رجال دين 
سنة معتمدين وممثلني ملرجعيته 
في عدد من املدن العراقية ينطلق 
من حاجة الواقع العراقي ألن يكون 
او  الديني  مترابطا في اجلانبني 
الوطني مـــن خالل االهتمام بكل 
التوجهات واملسميات، واوضح انه 
جتسيدا لذلك فقد قامت مرجعيته 
باعادة بنـــاء وترميم الكثير من 
مساجد السنة في انحاء العراق 
سواء التي دمرها العدوان االميركي 
او العنف الطائفي. وعن موقفه 
كمرجع شيعي من سلوك البعض 
بسب الصحابة وزوجات الرسول 
ژ، قـــال: ان هـــذا ليس مقبوال 
دينيا ونحن اوضحنا في فتوى 
شرعية بحرمة ســـب الصحابة 
وفي مقدمتهم اخللفاء الراشدون 
رضـــوان اهلل عليهـــم وزوجات 

باريــــس ـ وكاالت: قالــــت 
الصحافيــــة البريطانية لورين 
بوث إنها اعتنقت اإلسالم منذ 6 
أسابيع في إيران وبدأت ترتدي 
احلجاب، ومنذ 45 يوما لم حتتس 
مشروبا كحوليا، وألول مرة منذ 
25 سنة، إضافة الى أنها تؤدي 
الصلوات اخلمس »وال أدري إذا 
كنت ســــأرتدي البرقع ألني ال 
أعرف الى أين ســــتقودني هذه 
الرحلة الروحية«، وفق ما ذكرت 
امس لصحيفة »ميل أون صنداي« 
وهــــي طبعة األحد من صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
ولوريــــن بوث هــــي االبنة 
السادســــة للممثل توني بوث 
واألخت غير الشــــقيقة لشيري 
بليــــر، زوجة رئيــــس الوزراء 
البريطاني األسبق توني بلير، 
واشتهرت في بريطانيا بحصولها 
قبــــل عامــــني على اجلنســــية 
الفلســــطينية ودعوتها الدائمة 
الســــتقالة توني بلير بعد غزو 
العراق واحتالله. أما في اخلارج 
فاشتهرت للعرب واإلسرائيليني 
معا، بوصفها ناشطة في جمعيات 

جنمة الراب الفرنسي ديامس في اجلزائر ضمن جولة عاملية

املرجع الشيعي العراقي آية اهلل حسني اسماعيل الصدر

سيلني مع عائلتها

الصدر: سب صحابة النبي وزوجاته
 زرع للفتنة ومرفوض شيعيًا

هل تعرف سر اختالف سرعة اإلنترنت؟ 

حكم مخفف على ملك الهرب من السجون في فرنسا

»زرقاء العينين« قتلت زوجها بـ 200 طعنة

»ويندوز 7« يساعدك على مراقبة
 ما يفعله أوالدك عبر اإلنترنت

توأمان لـ »سيلين ديون« وطفلة لـ »مات ديمون« 

باريسـ  د.ب.أ: حقق أنطونيو فيرارا املشهور مبلك 
الهرب من السجون جناحا قضائيا امس في باريس بعد 
أن وقعت عليه إحدى احملاكم الفرنسية حكما مخففا 
بالسجن. ووقع القضاة الفرنسيون حكما بالسجن 
اثني عشــــر عاما على فيــــرارا الذي ينحدر من أصل 
إيطالي، بعــــد أن كانت محكمة الدرجة األولى قضت 
بسجنه سبعة عشــــر عاما كعقوبة على آخر هروب 
له من السجن، اتسم باستخدام العنف أثناء تنفيذه. 

كان فيرارا هرب عام 2003 بصورة الفتة للغاية من 
أحد سجون باريس، حيث قامت فرقة كوماندوز من 
أصدقائه حتمل أسلحة الكالشنكوف باقتحام السجن 
الذي كان مودعا به في مدينة فريســــني الفرنســــية 
وحررته منه بعد تفجير بوابة السجن. ولم يصب أحد 
بجراح أثناء تلك العملية االستعراضية التي تصلح 
لفيلم سينمائي، إال أن فيرارا ألقي القبض عليه بعد 

ذلك بأربعة أشهر في أحد البارات.

واشـــنطن ـ سي.إن.إن: تعيد 
هيئـــة محلفني جديدة النظر في 
قضية امرأة من تكساس تقضي 
عقوبة السجن املؤبد لطعن زوجها 

أكثر من 200 مرة عام 2003.
التي  وتقضي سوزان رايت، 
أطلقت عليها وسائل إعالم »اجلزار 
بالعينـــني الزرقاويـــن«، عقوبة 
بالسجن ملدة 25 عاما لقتل زوجها 

جيفري )34 عامـــا( في جرمية 
حملت طابعا جنسيا وذلك بإغوائه 
في السرير وتقييده وصب شمع 
ساخن على جسده ومن ثم قتله، 
وفق وثائق احملاكمة التي جرت في 
2004. وأيدت محكمة االستئناف 
إدانة رايت بتهمة القتل من الدرجة 
األولى ولكنها وضعت جانبا احلكم 
الصادر ضدها، بدعوى أن طاقم 

محاميهـــا لم يقـــم بواجبه فيما 
يتعلق وعقوبة في القضية.

وتتفاوت األحكام األخرى التي 
قد تصدر بحـــق رايت، وهي أم 
لطفلني، مـــن إخضاعها لبرنامج 
تأهيلي أو إعادة احلكم بالسجن 
املؤبد، وهو قرار يقع على عاتق 
هيئة محلفني جديدة مكونة من 

12 شخصا.

واشنطن ـ د.ب.أ: هل انت قلق بشأن ما يفعله 
أبناؤك عبـــر اإلنترنت؟ »ويندوز 7« لديه احلل، 
فالنســـخة مزودة ببرنامج »حمايـــة أبوية« قد 
يســـاعدك، افتح قائمة البدء، واكتـــب »بارنتال 
كنترول« أو »حماية أبوية«، ثم اضغط على أول 
بيان يظهر أمامك، ومن خالل مربع احلوار اخلاص 

بالرقابة األبوية ميكنك وضع قيود على ما يفعله 
أطفالك عبر اإلنترنت، كما ميكنك حتديد املدة التي 
بوسعهم اســـتغراقها في تصفح الشبكة. الحظ 
أنه ينبغي أن تعرف نفسك أوال كمشغل اجلهاز 
الرئيسي، وأن يكون ألطفالك حساب تشغيل خاص 

بوصفهم مشغلني غير رئيسيني للجهاز.

صحتك

نصائح للحفاظ على العمود الفقري 
والركبتين من الخشونة والهشاشة

القاهرةـ  وكاالت: أعدت د.صباح عمار، املدرس بقسم الباطنة 
واجلراحة بكلية التمريض جامعة حلوان في مصر، بعض الدراسات 
واألبحاث التي أكدت أن باجللوس والوقوف بوضعية صحيحة 

يجنبك مشاكل العظام واملفاصل والعمود الفقري.
ــابع امس: »تعتبر مشاكل  وتقول د.عمار حسب اليوم الس
ــائعة في  ــام واملفاصل والعمود الفقري من األمراض الش العظ
ــخص أو أكثر  ــا، ويكاد ال يخلو منزل في بلدنا من ش مجتمعن

ممن يعانون هذه املشاكل«. 
ومن أكثر هذه املشاكل شيوعا خشونة مفصل الركبة وآالم 
الرقبة وأسفل الظهر ومرض هشاشة العظام وغيرها، ولهذا فإن 
الوقاية دائما خير من العالج، وذلك بتوخي احلرص على اجللوس 
والوقوف بوضعية صحيحة واستخدام األجهزة املساندة للظهر 
والرقبة وممارسة رياضة املشي واستخدام األحذية املناسبة عند 
املشي وجتنب العادات الغذائية السيئة، ولعل التغيير في أمناط 
احلياة املذكورة سابقا قد يكون صعبا في البداية، ولكن الفوائد 

الصحية املرتقبة تكون ذات قيمة عالية.

وباء الكوليرا يصل إلى عاصمة هاييتي
 بعد أن حصد أرواح 220 شخصًا


