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طفلة اخلليفة

ثمّن �صاحب ال�سمو الملكي الأمير خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء بكل التقدير
واالعتزاز الدور الذي تطلع به المملكة العربية
ال�سعودية كعمق و�سند للبحرين وب�إ�سهاماتها
�إقليميا ودوليا في دعم جهود الأمن واال�ستقرار.
وال��واق��ع �أن المملكة العربية ال�سعودية
ت�ستحق تثمين دوره��ا وتقديره من جميع من
يعلم م��اذا تعني ال�سعودية للمنطقة وما الذي
فعلته وتفعله ط��وال ه��ذه ال�سنوات م��ن أ�ج��ل
ا�ستقرار المنطقة و�أمنها وتطورها بل ومن
�أجل خير العالم �أجمع.
�إنها ت�ستحق كل التقدير وت�ستحق الثبات
والت�أييد لها على كل ما تقوم به خا�صة وهي
تتعر�ض لحمالت ت�شويه ممن ال يريدون الخير
للمنطقة وممن يريدون تدمير المنطقة ،لذلك
فالمطلوب من كل �شخ�ص وفي �أي مركز كان
�أن يدافع عن المملكة العربية ال�سعودية وين�شر
كل ما يعرفه عن �أدواره��ا الم�شرفة في تحقيق
ال�سالم والأمن والنمو والرخاء للمنطقة.
�إنها ت�ستحق الدفاع عنها لأن الدفاع عنها
يعني الدفاع عن �أنف�سنا والحفاظ عليها ف�أي
ح��ال �سنكون عليها ل��و تعر�ضت المملكة لأي
م�ك��روه ال �سمح ال�ل��ه� ،إن�ه��ا لكل دول المنطقة
وللبحرين خا�صة �سند ودعم ،وال بد �أن نكون
معها ي��دا بيد ن�شد �أزره ��ا بكل م��ا �أوت�ي�ن��ا من
قوة و�أن نكون معها �صفا واحدا لي�س من �أجل
م�صلحتها فقط وهي ت�ستحق ذلك بل من �أجل
م�صلحتنا نحن �أي�ضا ولم�صلحة المنطقة.

م ��أ���س��اة �أط��ف��ال ر�ضع
ف���ي م���ن���زل ي��اب��ان��ي
قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء ،الإثنين،
�إن عمال نظافة عثروا على جثث ع��دد من الر�ضع
محفوظة في زجاجات �أثناء عملهم في منزل يجري
تجديده بالعا�صمة طوكيو ،بينما ال ي��زال الحبل
ال�سري مت�صال ببع�ضهم.
و�أ�ضافت كيودو �أن � 3أو  4زجاجات عُثر عليها
تحت �أر�ضية المنزل المهجور منذ � 3سنوات والذي
عا�ش فيه طبيب توليد يوما ما ثم ا�شتراه �شخ�ص
ويقوم بتجديده .وقالت الوكالة �إن الجثث كانت
محفوظة في مادة ت�شبه الفورمالين على ما يبدو،
م�ضيفة �أن ال�شرطة توا�صل التحقيق .و�أحجمت
ال�شرطة عن ت�أكيد تقرير الوكالة.

{ طالبات فل�سطينيات يحملن الفتات في مدر�سة تديرها وكالة غوث وت�شغيل الالجئين (الأونروا) ببلدة �سبلين في جنوب لبنان �أثناء وقفة احتجاجية �أم�س �ضد قرار
الواليات المتحدة خف�ض م�ساعداتها للأونروا�( .أ ف ب)

طبيبان ا�ستخدما ً
�ساقا مبتورة كو�سادة لمري�ض!
علقت ال�سلطات الهندية مهام طبيبين وفتحت تحقيقا بعدما ا�س ُتخدمت ال�ساق
المبتورة لمري�ض كو�سادة لت�سنيد ر�أ�سه عليها ،على ما �أف��اد م�س�ؤول في م�ست�شفى
�أم�س الأح��د .وقال الم�س�ؤول في م�ست�شفى ماهاراني الك�سميباي في جهان�سي �سادنا
كاو�شيك�« :أن�ش�أنا لجنة من �أربعة �أ�شخا�ص لتحديد هوية الجهة التي و�ضعت ال�ساق
المبتورة تحت ر�أ�س المري�ض» .و�أ�شار �إلى �أن «تدابير حازمة �ستتخذ في حال كانت
الم�س�ؤولية تقع على عاتق طاقم العمل لدينا» ،وذل��ك �إث��ر ن�شر �صور تظهر المري�ض
على حمالة مع �ساقه المبتورة تحت ر�أ�سه .وتم التعرف على المري�ض على �أنه �شاب
في الثامنة والع�شرين يدعى غان�شيام �أ�صيب بجروح خطيرة جراء حادث حافلة .قال
�أقرباء للمري�ض في ت�صريحات لقناة «�إن دي تي في» المحلية �إن �أفراد طاقم العمل في
الم�ست�شفى رف�ضوا �إعطاءه و�سادة.

امر�أة تجد �صعوبة في الجلو�س بعد عملية زرع م�ؤخرة
حذرت امر�أة �أمريكية تدعى «�ستار» ،ال�سيدات
من عمليات التجميل وخا�صة الزرع لم�ضاعفة حجم
الأع�ضاء ،عقب ف�شل عملية جراحية خ�ضعت لها
ل��زرع م��ؤخ��رة ،حيث �أُج�ب��ر مذيعا برنامج «ذي�س
مورنينج» البريطاني على إ�ج��راء مقابلة واقفين
ال�ست�ضافة �سيدة تعاني من �ألم �شديد عند الجلو�س.
ظهرت �ستار في البرنامج للتحدث عن مخاوفها بعد
زراعة م�ؤخرة لم�ضاعفة حجمها ،وقالت �إنها ندمت
على قرار الخ�ضوع للعملية الجراحية التي �أجرتها
قبل � 12أ�سبوعا .و�أ�ضافت �أنها لي�ست را�ضية عن
النتيجة وتعاني �ألما �شديدا عند الجلو�س بل �إن
لديها �إح�سا�س �أن م�ؤخرتها �ستنفجر .وح��ذرت
�ستار الآخرين من الهو�س بهذه العملية ،حيث لم
تدرك مخاطرها وخطورتها.

�إزالة  60نملة من عين فتاة
�أ�صيب �أطباء من بلدة بيلتانجادي الهندية
بالحيرة بعد اكت�شاف وج��ود نمل في عين فتاة.
بح�سب موقع ذا �صن ،ا�شتكت طفلة عمرها  11عاما
من �ألم �شديد والتهاب في عينيها ،وقال والدا الطفلة
�إنها �شعرت ب�شيء في عينيها ،وبعد فح�صها وجدا
نملة تحت جفنها ،حيث يعتقدان �أنها ت�سللت �إلى
عين الطفلة وهي نائمة .لكن عندما ا�ستمرت معاناة
الطفلة ،ذهبا �إلى الم�ست�شفى وقيل لهما �إن النمل
دخ��ل من خ�لال �أذنيها ..وو�صف الأط�ب��اء قطرات
العين للتخفيف من �آالم الطفلة ،حيث كان يخرج
من عينيها من � 5إلى  6نمالت يوميا .وفي الأيام
الع�شرة الأخيرة ،و�صل العدد �إلى  60نملة.

الب��رق يقت��ل ع��دة �أبقار
ف��ي مزرع��ة �أ�سترالي��ة
أ���س�ف��رت عا�صفة ب��رق ف��ي منطقة كوين�سالند،
�شرقي �أ�ستراليا ،عن نفوق �ست �أبقار ،م�ؤخرا ،وفق ما
نقلت �صحيفة «ديلي ميل» البريطانية .وذك��ر المزارع
ديريك �شيرلي� ،أن �أرب��ع بقرات وعجلين اثنين ،نفقوا
جراء البرق في المزرعة ،وجرى العثور على الحيوانات
ممدة في �صف واحد .و�أ�ضاف المزارع �أنه �شك في ت�سميم
الأبقار ،حين وجدها ممدة في �صف واحد ،وال �سيما �أن
مظهرها بدا عاديا ،ولم تظهر عليها �أي عالمات غريبة.
وي�صل ال�سعر التقديري للأبقار التي نفقت في المزرعة
الأ�سترالية �إلى ع�شرة �آالف دوالر ،وكانت  68بقرة منتجة
للأبقار قد نفقت في وقت �سابق ج��راء عا�صفة برق في
منطقة نيو �ساوث ويلز.

أ�ح��ادي��ث ال�شيخ عي�سى ب��ن را��ش��د �سريعة ال��ذوب��ان
وخفيفة الظل ،لذلك ال تجد �صعوبة كبيرة في ت�سللها �إلى
الم�شاعر.
بالأم�س انت�شر له مقطع فيديو �صغير يتحدث فيه عن
ظاهرة و�إن بدت للبع�ض عادية� ،إال �أنها حقيقة باتت م�ؤثرة
في مجتمعاتنا ،خا�صة مع التغيير الديموغرافي الكبير،
والذي نتج عنه اختالل ثقافي رهيب� ،أ�صبح يهدد توازنات
كثيرة في حياتنا االجتماعية خالل ال�سنوات الما�ضية.
عي�سى بن را�شد تحدث في �أقل من دقيقة عن ظاهرة
ُ
ال�شعراء الذين باتوا يخرجون علينا من كل حدب و�صوب،
بل�سان معوج وعقال مائل على طرف الر�أ�س ،حتى تخاله
للتو قد خرج من ال�صحراء ،وفي الأخير تجده لي�س من
�أهل البلد �أ�صال.
طبعا لي�س عيبا �أال تكون من �أه��ل البلد ،لكن العيب
�أن تكون مز َّيفا ،و�أن تقبل ب�أن تكون كذلك فقط للو�صول
والح�صول!
البع�ض �أ�صبح يغيِّر ا�سمه ويختلق لقبا ج��دي��دا له
بل ويع ُمد �إل��ى ت�سمية �أبنائه �أ�سماء معينة؛ فقط حتى
يبدو ب�أنه «بدوي» و«ق َبلي» ،ظنا منه ب�أنها لزوم الذوبان
واالن�صهار والترقي!
ُ
ال�شخ�صيات المز َّيفة ظاهرة ابتليت بها مجتمعاتنا
لي�س في مجال ال�شعر فقط ،ففي معار�ض الكتاب باتت
تباع الروايات ممهورة بالروائي فالن الفالني ،وعندما
تبحث في �سيرته ،تجده لم يتخرج من الثانوية ،كما تجد
روايته عبارة عن خواطر «وات�س �آب» مجمعة ،لكن للأ�سف
مع الخلط البائن والتزوير في ال�شخ�صيات والم�سميات
بات كل �شيء جائزا.
ت��زوي��ر ال�شخ�صيات والم�سميات ل��م يعد ي��ؤث��ر على
�سمعة �أ�صحابها فقط ،ولكنها باتت تقدح في الهويات
تحولت مع مرور الوقت �إلى هجين ،كما
الوطنية ،التي َّ
باتت �أداة تدمير للذوق العام.
م�شكلة مجتمعاتنا �أنها �ش َّكلت بيئات م�شجعة على
بروز تلك الفطريات.
حتى ف��ي مجال الكتابة ال�صحفية� ،أ�صبح على من
يريد الو�صول مثال� ،أن يتقن فن المدح والتطبيل والنفاق
والتخوين� ،سائرا على المثل« :مع الخيل يا �شقرا» ،ال يُحد
حبره �ضمير وال مبد�أ.
اليوم مع اليمين وغدا مع ال�شمال ،يميل حيث تميل
المنافع والم�صالح والأهواء.
البع�ض تجده غائبا عن الوعي المجتمعي ،ولكن مع
ِّ
المنظرين،
قرب توزيع المنا�صب يظهر مرة واحدة ك�أمهر
ثم يعود ويختفي ،وق�س على ذلك!
ب��رودك��ا��س��ت :م��ا �أج�م��ل الإن���س��ان حينما ي�ك��ون على
�سليقته وطبيعته ،ال تتغير مبادئه وال �أخالقه وال َميالنه!
ُنزل نف�سه المنزلة التي
�أكثر النا�س احتراما ،هو من ي ِ
تليق بها.
م��ن ي�ح�ت��رم نف�سه وي �ق��دره��ا ،ت �ج��ده �أك �ث��ر اح�ت��رام��ا
للآخرين.
كن كما �أنت ،و�ستلقى ما ت�ستحقه.

طفل م�ص��اب بمتالزمة «داون» يغن��ي لأول مرة
ا�ستطاعت �أ�سرة طفل م�صاب بمتالزمة «داون»� ،أن ُتحدث تغييرا الفتا في
�سلوك فلذة كبدها ،حتى بات قادرا على التفاعل والإن�صات للمو�سيقى.
وظهر طفل في الثانية من عمره ،في مقطع فيديو ،وهو ي�ستمع ب�إمعان �إلى
عزف �أخته على� آلة الجيتار .وتنجم متالزمة «داون» عن تغير في كرمو�سومات
الج�سم ،وي�ؤدي المر�ض �إلى خلل في النمو الج�سدي والذهني .وعلى الرغم من
حداثة �سنه ،ا�ستطاع الطفل الم�صاب بالمتالزمة �أن يواكب عزف �شقيقته ،كما
بد أ� بالغناء لأول مرة .ويبذل �آباء الم�صابين بمتالزمة «داون» ،جهودا م�ضنية
في العادة لتعليم �أبنائهم ،ويجري �إلحاقهم في العادة بمدار�س خا�صة ،لكن
باحثين يدعون �إلى دمجهم في المدار�س العادية حتى ي�صبحوا �أكثر قدرة على
االندماج.

م��ق��ت��ل خ��م�����س��ة �أ���ش��خ��ا���ص بتحطم
م���روح���ي���ة ف���ي ن��ه��ر ب��ن��ي��وي��ورك

وف���اة �أ���س��ط��ورة الكوميديا
ال���ب���ري���ط���ان���ي ك���ي���ن دود
ب��ع��د ي��وم��ي��ن م���ن زواج����ه

« ُتوفي خم�سة �أ�شخا�ص» م�شي ًرا إ�ل��ى �أن
القتلى هم جميع ركاب المروحية .وقال
دان�ي�ي��ل ن�ي�غ��رو ق��ائ��د ف��ري��ق الإط �ف��اء في
م�ؤتمر �صحفي «نجح الطيار في النجاة
بنف�سه ،لكن الخم�سة الآخرين لم يتمكنوا»
م��ن ذل��ك .و��س��ارع غ��وا��ص��ون على الفور
�إلى المكان حيث انت�شلوا الركاب الذين
�أُعلنت وفاة اثنين منهم على الفور فيما
نقل الثالثة البقية �إلى الم�ست�شفى قبل �أن
تعلن وفاتهم الحقا.

ُتو ِّفي الممثل الكوميدي البريطاني ،الحا�صل على لقب �سير ،كين
دود ،عن عمر ناهز  90عاما ،في منزله بليفربول ،بعد يومين من زواجه
من �شريكة حياته البالغة من العمر  40عاما .وكان �أ�سطورة الكوميديا
قد غادر الم�ست�شفى في �أواخر فبراير الما�ضي ،بعد تلقيه العالج مدة
�ستة �أ�سابيع �إثر �إ�صابته بعدوى في ال�صدر .وتزوج دود من �شريكة
حياته� ،آن جونز ،يوم الجمعة الما�ضي ثم توفي يوم الأح��د ،بح�سب
ما قاله �أم�س المتحدث الإعالمي با�سمه ،روبرت هولمز ،لوكالة �أنباء
«بر�س �أ�سو�سي�شن» .وكان الممثل الكوميدي يخطط لتقديم عر�ض في
مدينة بولتون ب�شمال �إنجلترا في وقت الحق من ال�شهر الجاري� ،إال
�أن العر�ض تم �إلغا�ؤه ب�سبب مر�ضه .دخل دود �أي�ضا مو�سوعة جيني�س
للأرقام القيا�سية بعد �أن �ألقى  1500نكتة في � 3ساعات ون�صف.

لقي خم�سة �أ�شخا�ص حتفهم �إثر
تحطم مروحية تابعة لمجموعة �سياحية
ف��ي النهر ال�شرقي ف��ي ن�ي��وي��ورك ،وفق
ما ذك��رت ال�شرطة �أم�س الإثنين .وكانت
المروحية التابعة لمجموعة «ليبرتي»
ال�سياحية تقل �ستة �أ�شخا�ص بينهم الطيار
عندما تحطمت ف��ي النهر بعد ال�ساعة
 23.00( 19.00ب�ت��وق�ي��ت جرينت�ش)
بوقت ق�صير يوم الأحد .وقال ناطق با�سم
�شرطة ن�ي��وي��ورك لوكالة فران�س بر�س
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