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استراحة املدى

رمضــــــــان شهر التوازن والبســــاطة

اخلــــوف قتــــل مــــــارلني مــــونرو
باريس  /وكاالت

بابل /مكتب املدى
اعتـاد العراقيـون أن يستـقبلوا
شهر رمضـان كل على طريقته
اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة إال أن األكــث ـ ـ ــري ـ ـ ــة
يعـتبــرون اإلســراف والـتبــذيــر
همهم األول.
ال ـسـيــد زي ــد علـي سعــود قــال
وأذك ـ ــر بهـ ــذه املـنـ ــاسـبـ ــة قـ ــول
احلكيـم لقمان وهـو يعظ أبنه
(يا بني إذا امـتألت املعدة ثقل
البدن ونـامت الفكـرة وخرست
احلكمـة وقعـدت األعضـاء عن
الـع ـ ـمـل) وهـ ــنـ ـ ـ ـ ــاك طـقـ ـ ـ ـ ــوس
للـص ــائـم ي ــؤديه ــا عـن قـن ــاعه
ورضا.
ال ـ ـس ـيـ ـ ــدة أم رؤى قـ ـ ــالــت ل ـنـ ـ ــا
الـصيـام بـركـة أسـاسه القنـاعـة
والـرضـا لـذلك يـجب أن تكـون
الـبـ ـسـ ــاطـ ــة هـي عـنـ ــوان هـ ــذا
ال ـ ــشهـ ـ ــر وأذكـ ـ ــر بـ ـ ــأن ـنـ ـ ــا ك ـنـ ـ ــا
نـ ـ ـ ـ ـس ـ ـتـق ـ ـبـل هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ــر
ونــستعـمله كـشهــر للـطـاعـة ال
شهـ ـ ـ ــر لإلس ـ ـ ــراف وال ــتخــم ـ ـ ــة
والتبـذير وكانت العـرب تعتمد
عل ــى الـتـم ــر واللـنب وقــبلهـم ــا
ال ــرضـ ــا وتك ــون أنف ــاسـن ــا فـيه
تـسبيحاً ونـومنا عبـادة وعملنا
مقبوالً.
الــسيـد نـعمه كـامـل استقـبلنـا
وهـ ــو يـ ــردد ال ـصـيـ ــام ت ــطهـيـ ــر
الــروح من األقــذار الـتي تـنفــذ
إليهـا وعلـى الصــائم أن ميلك
اإلرادة ال ـتــي هــي مــن أع ـ ـظــم
أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف اإلسـالم وغ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـتـه
والـصيام تـربية إلرادة اإلنـسان
وهــي أن ميلــك أن يقـ ـ ــول نعــم
وأن يقــول ال عـنــدمــا تــداهـمه
شهواته أو تدعوه عازته.
مليــاء محــسن مـهنــدســة أكــدت
أن شهـر الـصيـام هـو املـستـودع
ال ــروحـي ال ــذي يفـيـض ب ــرك ــة
عل ـ ــى الـ ـص ـ ــائ ــم ويجـعل م ــنه

مـتفـتح ــا ً عل ــى الـن ــاس يحـب
لهـم اخليــر ويـفعله ومتـنت أن
يك ــون ه ــذا ال ــشه ــر مـن ــاسـب ــة
لـطهـارة األنفـس والقلــوب من
االدران وع ــنـ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ـاً لـلـ ـ ـ ـسـالم
واألمن وأن يكون العراق منارة
للحق والعدل والسالم.
عـل ــي ع ــب ـ ـ ــاس أك ـ ـ ــد أن شـه ـ ـ ــر
رم ـض ــان هـ ــو شهـ ــر تك ــون فـيه
اإلرادة الـض ــابـط الـ ــذي يكـبح
جـمـ ــاح الغ ــريـ ــزة ويخـفف مـن
س ـي ـط ـ ــرة الــنهــم وال ـ ـش ـ ــراه ـ ــة
ويؤكـد الصـائم علـى إنسـانيته
يف مـواقع الـسمـو عن كل شيء
م ــادي ي ـش ــده مــن األسفل ألن
الغ ــاي ــة مـن ال ـصـ ــوم االرتف ــاع
إلـ ــى األعلـ ــى ومعـ ــرفـ ــة شعـ ــور
الـفقـي ــر واجل ــائـع واخلالص ــة
(أن قـضية الصـيام هي تخفف
ثقل الـضغـط اجلـســدي علــى
م ــواقـع اإلرادة يف شخ ـصـيــتك
كصائم)
احلــاج هشـام جلـيل أوضح لنـا
أنـه يجب أن نـسـتلهـم احلكمـة

والعبـرة ويكون مـدرسة روحـية
لل ــدروس املــثل ــى الـتـي نـتـعلـم
مــنهـ ــا الف ـضــيل ــة والـتـ ـسـ ــامح
وليـس تـخمــة البـطــون حــسب
ألن ((مـن كثـر أكـله كثـر شـربه
ومن كثـر شربه كثـر نومه ومن
كـثر نـومه كثـر حلمه ومن كـثر
حلـمه قـلت حــركـته)) أن جعل
هـذا الـشهــر عنـوان ـاً لإلسـراف
والـتـبـ ــذيـ ــر مـن األمـ ــور الـتـي
يجب أن يـبتعـد عنهـا الصـائم
الن غـايـة الـشهـر أسمــى وأنبل
مـن ذلك ألنه شهـر لم الـشمل
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـتـج ـ ـمـع األس ـ ـ ـ ـ ــرة يف
اإلفطار والسحور على احملبة.
الـ ـ ـس ـيـ ـ ــد غـ ـ ــال ــب الع ـم ـيـ ـ ــدي
اسـتـ ــذك ـ ــر العـ ــادات اجلـمــيلـ ــة
الـتـي ك ــانـت تعـب ــر عـن األلف ــة
واحمل ـبـ ـ ــة وال ــتعـ ـ ــاون وت ـبـ ـ ــادل
األطعـمة مع اجلـيران والـناس
والفقـراء يف احمللة وكـم أمتنى
أن تـعـ ـ ـ ــود تـلــك الـ ـتـقـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــد
اجل ـم ــيل ـ ـ ــة ول ـ ـ ــو أن احل ـ ـ ــال ـ ـ ــة
االقـتصـاديـة تغيـرت وأملنـا أن

يـكـ ــون هـ ــذا ال ــشهـ ــر عـنـ ــوانـ ــا ً
للمحبة واخلير والسالم.
الــسيــدة ألهــام نعـيم ق ــالت أن
رب ـ ــة ال ـب ـي ــت الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة له ـ ــا
مــواهب خـاصــة بل هي تـتفنن
يف صـنع املعجنـات واحللـويـات
التي يحتاجها الصائم إضافة
إلــى البقالوة والـزالبيـة والـتي
يــطيـب تنــاولهــا بعــد الفـطــور
وحني س ــألنــاه ــا عن الــسحــور
أجـابتـنا بـأن السحـور يجب أن
يك ــون خفـيفــا ً ولـيــس ثقـيال ً
لكـي ال يـتـض ــايق الـص ــائـم يف
اليوم التالي.
الــسيـد مـحمـد لـطيـف حمـود
متنــى أن يـحتــرم هــذا الــشهــر
وأن ال يك ــون اإلفـط ــار علـنـي ــا ً
وأن تـ ــصـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــوان ــني حتـ ـ ـ ــرم
اإلفـط ــار العلـني كــذلك يـجب
أن تـع ـ ـ ـطـ ــي وس ـ ـ ـ ـ ــائـل األعـالم
االهـتمـام يف هـذا الـشهــر وهي
دع ــوة ك ــذلـك ألن يك ــون شه ــر
رمـضان شهـرا ً لألمان واحملـبة
ووحدة العراقيني.

واشنطن /وكاالت
أكدت نتـائج دراسة حـديثة أن البـالغني الذين
يــتق ــاض ــون رواتـب مـت ــدنـي ــة ي ــرتـفع لـ ــديهـم
مـ ـسـتـ ــوي الـبـ ــروتـني الـ ــذي يـ ــزيـ ــد احـتـمـ ــال
اإلصابة بأمراض القلب.
وبحـ ـسـب الـ ــدراسـ ــة الـتـي نـ ـش ـ ــرت يف العـ ــدد
االخ ـي ـ ـ ــر مــن مـجـل ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ والـ ـ ـسـل ـ ـ ــوك
واحلصانـة فإن البـالغني الذيـن يعيشـون عند
أو حتت مــستــوي خـط الفقــر يــرتفع لــديـهم
مستـوي هذا البـروتني  %15.7مقـارنة بـالذين
يعيشون فوق خط الفقر ،%9.1
من جانبها قـالت البروفسورة إيلني كرميينس
لـوينـارد من مـدرسـة دافيــز لعلم الـشيخـوخـة
"إننـا نعلم منـذ زمن بعيـد أن الفقراء يعـانون
من سـوء الـصحــة البــدنيـة" ،وأضــافت "تقـدم
دراسـتنـا أدلـة علـي أن النـاس الـذيـن يعيـشـون
عـنـ ــد أو حتـت خــط الـفقـ ــر يـ ــرتـفع عـنـ ــدهـم
مـستـوى هــذا البـروتـني إلي الـضعف ،وهـو مـا
ق ـ ــد ي ـ ــؤدي علــي امل ـ ــدى ال ـط ـ ــويـل لإلص ـ ــاب ـ ــة
بـأمـراض القـلب وضعف اإلدراك ،مـشيـرة إلي
أن هـ ــذا م ـ ــا يفـ ـسـ ــر سـبـب إصـ ــابـ ــة الـفقـ ــراء
بالشيخوخة أكثر من غيرهم.

الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد  /حازم الباوي

ـ إلى من تنتمني؟
ـ إلى اخلوف
هك ــذا أج ــابـت م ــارلـني م ــون ــرو حـيـنـم ــا ت ــوجه إلـيه ــا به ــذا
ال ــسـ ــؤال ال ـطـبـيـب الــنفـ ـسـي الـ ــذي كـ ــان يعـ ــاجلهـ ــا "رالف
جرينسون" هذا الوجه اجلـديد ألسطورة هوليوود الراحلة
يـتنـاوله الكـاتـب "ميـشـيل شنـايـدر" فـى روايـته التـي حتمل
عنوان "مارلني ..اجللسات األخيرة".
وبالـرغم من تعـدد الكتـابات حـول شخصـية مـارلني مـونرو
الـتي رحلـت عن عــاملنــا منــذ سنـوات طـويلـة ،فــان "ميــشيل
شنــايــدر" جنح فــى أن يـصــوغ روايـته بــذكــاء مـشهــود حتــى
يعـطـيـن ــا ص ــورة ج ــديـ ــدة مفعـم ــة ب ــاحلـي ــاة بع ــد أن ظلـت
لسنـوات طويلـة أسيرة لـألساطيـر واحلكايـات ،واعتمـد فى
ذلك علــى العالقــة القــوي ــة التـي ارتبـطـت بهــا مــارلـني مع
أخ ــر معـ ــالج نف ـسـي له ــا .جت ــدر اإلش ــارة إل ــى أن م ــارلـني
مـونـرو خـالل حيــاتهــا القـصيــرة ارتبـطت بــأربعــة محلـلني
نف ـسـيـني ك ــان أخ ــرهـم "رالف ج ــريـنــس ــون" ال ــذي ول ــد يف
بـروكلني عام  1911والتقـى باحمللل النـفسي الشهيـر فرويد
فى فيينا عام 1933.
وت ـ ــوط ـ ــدت الـعالق ـ ــة بــني م ـ ــون ـ ــرو
وجـ ـ ـ ـ ــريـ ــن ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــون وأص ـ ـبـحـ ـ ـ ـ ــا
م ـتـالزمــني حــت ـ ـ ــى ل ـيـل ـ ـ ــة 4
أغـ ـ ـ ــس ـ ــطـ ـ ـ ــس  ،1962حـ ــيـ ــث
وجــدت ميتـة ورمبـا مـنتحـرة،
ولـكـن ه ـ ــذه الف ـ ــرضـي ـ ــة ق ـ ــد
استبعـدت بعد أن أفضت
"م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارل ـ ــني" إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ط ــب ــيـ ـبـه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــأن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
بـ ــاخلـ ــوف هـ ــو
فــق ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تنتسب إليه.

تسويق لقاح "جاردازيل" للوقاية من رسطان عنق الرحم
لندن /وكاالت
وافقـت هـيـئ ــة أوروبـي ــة رسـمـي ــة عل ــى
ت ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــويـق أول لـقـ ـ ـ ـ ــاح "جـ ـ ـ ـ ــاردازيـل"
اخملـصص للـوقـايـة من سـرطــان عنق
الرحم.
وأش ــارت مجـمــوعــة مـن األســاتــذة يف

نبتة صينية لعالج
مرض السكري

الفقراء أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب

احلمل
21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

أفقي

عمودي
 -1من أفالم ليلى طاهر
 -2زع ـيــم وط ـنــي عـ ـ ــراقــي (نـ ـ ــاق ــص
حرف)
 -3دبـ ـ ـسـه (م ـبـع ـث ـ ـ ــرة)  -مــن أن ـ ـ ــواع
الفعل
 -4مادة قاتلة
 -5بطل فرنسي  -جب
 -6دين سماوي mask -
7شخصيتان كوميديتان -8زعيم تركي
 -9دق (م)  -يسكن الناس فيها
 -10من أنواع التمر
 -11مطربة مصرية
 -12ث ـلـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـغـ ـ ــم  -ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــي

حل العدد السابق

انـتظـر بـشــرى سعيـدة هــذه الفتـرة فـأعمـالك سـتحظـى
بنجاح كبير لم تكن تتوقعه .احلب لن يغيب عنك.

الثور

العقرب

21نيسان 20ايار

21ت اول 20ت الثاني

انـت كثير املغـاالة يف تصرفـاتك وال سيمـا يف تعاطيك مع
ال ــزمالء .ال ميكـنك االسـتمــرار بــدونـهم ل ــذا تفهـم كل مــا
يــدور وعــالج االمــر .تـضـطــر اللغــاء مــوعــد مهـم مع احــد
املسؤولني وقد يكون يف ذلك منفعة لك.

االسـتق ــرار الع ــاطفـي ه ــو مـن أهـم امل ــراحل  ،تـن ــدفع مع
تــأثـيــر احلـظ وحتـظــى بــالــشخـص الــذي طــاملــا متـنـيـت ،
تعيـش أوقـات فــرج واستقـرار  ،انـتبه إلـى صـحتك و جتـنب
اإلرهاق.

اجلوزاء

 -1شـ ـ ــاع ـ ـ ــر شع ـب ــي لقــب بـ ـ ــاملـ ـ ــدرسـ ـ ــة
البغدادية
 -2طائـر اسطـوري  -جهاز لعـملية Hi
و Low -مشى
 -3اسم بيليه احلقيقي
 -4ضاع  -رسام أملاني (م)

جـ ــودي هـ ــاري ــس الفـنـ ــانـ ــة الـتــي تقـ ــدم م ــسل ــسل
(امسكـني إن استطـعت أيها اللـص) حتاكم بـتهمة
النـصب واالحتـيال هـذه األيام وقـد تسجـن ملدة ال
تقل عـن ثالث سـنــوات ونــصف ال ـسـن ــة ودفع مـئــة
وخمـســة وسـبعـني ألف دوالر تعــويـض ـاً للـضحــايــا
اخملدوعني.
تـبلغ هاريـس  28سنة وهـي من مديـنة تنـجالب يف
كـ ــويـنـ ــزالنـ ــد وقـ ــد متـت إدانــته ـ ــا وفق املـ ــادة - 43
احـتـيــال  -مـن قـبل بــولـيــس املــديـنــة .ويف الــوقـت
الـذي لم تقــدم بيّنـة بعـكس الـتهمـة فـإن القـاضي
أكـد علـى احلـكم الصـادر ضـدهـا وهـو الـسجن ملـدة
أربع سـنوات مـع غرامـة ال تقل عن  175.000دوالر
كتعـويض إلـى املعـاهـد املـاليـة التي قـدمت اإلدانـة
التي أكدت احتيالها.
وقـد سرقت هذه احملتـالة ذلك املبلغ من ماال يقل
ع ــن  33ضح ـي ـ ــة وق ـ ــد ت ـ ــواجـه ته ـمـ ـ ـاً أخ ـ ــرى ويف
مجـاالت احتيال أخـرى .وقد اعتادت هـاريس على
ســرقــة اإلجــازات وبـطــاقــات املـصــارف وزي شــرطــة

امليزان

تكـون أمورك سهلـة التعاطـي بحيث تأخـذ قرارات و تكون
م ــدركـ ـاً أنـك عل ــى ص ــواب  ،ف ــرص العـمل ســتك ــون كـثـي ــرة
عنـدمـا تـتلقـى عـروضـاً مـتنـوعــة ولكـن كن مـتيقـظ ـاً عنـد
االختيار.

ج ـ ــامع ـ ــة ك ـ ــامــب ـ ــري ـ ــدج م ـ ــارج ـ ــاريــت
ستــانلي ،إلــى أن اللقـاح الـذي يـطلق
علـيه "جـ ــاردازيل" يعـتـب ــر نـب ــأ جـي ــداً
حـ ـي ــث أن اسـ ـتـخـ ـ ـ ــدامـه سـ ـيـق ــي م ــن
وفيات عدد كبير من السيدات
وأض ــافت الــدراســة أن قــراب ــة  % 7من

حتوالت تـكون أسـاسيـة يف اختيـاراتك املسـتقبليـة  ،فلـيس
عليك إال أن تتقدم والقـدر يجعل الباقي ممكناً  ،أنت دائماً
مـسـتعــداً لـلمــواجهــة  ،ألن الـتغـييــرات تفــرض عـليـك ذلك
فاهتم لنفسك وأعتمد احلكمة بقراراتك.

القوس
21ت ثاني 20ك االول

يق ــول املـثـل( :قل لـي مــن تع ــاش ــر اقـل لك مـن انــت) فال
تتـســاءل عـن االسبــاب الـتي اضــرت بــسمـعتـك بل تخلـص
فـورا من اصحاب السوء .عاطفيـا ،اجواء دافئة تعيشها مع
احلبيب.

السرطان

اجلدي

21حزيران 20متوز

21ك اول 20ك الثاني

ستقـدم على مـشاريـع حيث خبـرتك ستـدعمـك على عـمل متمـيز و
ستـدر عليك بـاستثمـارات جديـدة ،السـعادة تقف أمـام بابك و حـياتك
االجتماعية غنية ،أحرص على أوقات نومك ونوعية غذائك.

كــم يـ ــصع ــب عل ـي ـن ـ ـ ــا تق ـبـل وجهـك امل ـتـجهــم وع ـي ـن ـيـك
احل ــزيـنـتـني ي ــا ص ــاحـب االبـت ـس ــام ــة االجـمل واحلـي ــوي ــة
الـدافقـة .ال تـدع قلقك علـى العـائلـة يـفســد عليك فـرصـة
االنطالق.

االسد
21متوز 20اب

الدلو
21ك الثاني 20شباط

الـعديـد من الفـرص اجلديـدة ستظـهر أمـامك يف إطـار عملك وذلك
بعـد مـا مـررت بـه من صعـوبـات و لـذلك سـتبقـى حــذراً .يف احلب ،إنهـا
قترة مناسبة لترسيخ العالقة.

السيـدات النشـطات جـنسيـاً ميكن أن
يـكنّ عـرضـة لـلفيـروس املـسـبب لهـذا
ال ـس ــرط ــان وذلك يف أثـن ــاء حـي ــاتهـن
وعلى سـبيل املثال يـتسبب هـذا النوع
مـن ال ــسـ ــرطـ ــان يف وف ـ ــاة نحـ ــو 1000
سيدة كل عام بفرنسا.

سيدة اخلديعة واالحتيال

ندن  /وكاالت
افـادت دراســة صيـنيـة حــديثـة بـان مـسـتخلـص جـذور نـبتـة
صـينيـة تـسمـى "بـربـرين" ميكـن ان يسـاعـد يف عالج مـرضـى
النوع الثاني من السكري.
واش ــار الـب ــاحـث ــون مـن الـصـني وك ــوري ــا واسـت ــرالـي ــا ،إل ــى ان
مـسـتخلــص تلك املــادة يـســاعــد علــى تخـفيـض مــستــويــات
السكر يف الدم.
ومـن خالل الــدراســة الـتي اجــريـت علــى بعــض احليــوانــات
اتـضـح ان "البــربــريـن" يعـمل عل ــى تنــشيـط انــزمي مـعني يف
الكـب ــد له عالق ــة بـتح ـسـني احل ـس ــاسـي ــة ض ــد االن ـس ــولـني،
وبالـتالي يؤدي إلـى تخفيض مستـويات السكـر يف الدم ،كما
انه يساعد على تخفيف الوزن.
واضـاف الباحثـون انه يف حالـة اثبات فعـالية تلك الـنبتة يف
عالج االنـ ـسـ ــان مـن الـنـ ــوع الـثـ ــانـي مـن الـ ـسـكـ ــري فـ ـسـيـتـم
االسـتغنـاء عـن العقــاقيــر املتـواجـدة يف االسـواق ،والـتي قـد
تؤدي إلـى اصابـة املرضـى بالـسمنـة واستـبدالـها بـالعـقاقـير
املستخلصة من نبتة "البربرين".

21ايار 20حزيران

 -5رش ـ ــد  -ال ـنــيل (مــبع ـث ـ ــرة)  -ممــثل
الفسترن الراحل
 -6حـيلــة  -أحــدث ضجــة ضــد النــووي
يف أمريكا  -ليس فقيراً (م)
 -7متشابهان  -قيم سعرها
 -8تدريب (م)  -أسيطر على أعصابي
 -9بحر monkys - -صديق
 -10من أنواع الغناء  -نعلم  -أداة نفي
 -11سـن ــة  -كـي ــان ــو (مــبعـث ــرة)  -أح ــد
الوالدين
 -12ضـ ـ ـ ــد جـ ـبـ ـ ـ ــر  -أتـ ـ ـ ــرك  -يـ ـتـ ـيـه يف
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش
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ت ـت ـم ـتـع بقـ ـ ــدرة م ـ ـ ــذهل ـ ـ ــة و إرادة واثق ـ ـ ــة لل ــنجـ ـ ــاح ح ـيــث
شـخصيتـك متكنك من الـتقرب إلـى معارفـك ألن أسلوبك
اخلاص مييزك عن غيرك.

العذراء

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

جتنب كل مـصروف غيـر ضروري فـليس يف كل مـرة تسلم
اجلـرة ،عاطفيـاً ،احذر من احد االصـدقاء الذي قـد يسبب
لك املشاكل مع احلب اجلديد.

مهـنيــا ،زن كـلمــاتـك واضبـط عفــويـتك فعـملـك يتـطـلب
ديبلـوماسـية وسـالسة .عـاطفـيا ،تـتسـاءل عن سبـب غضب
احلبـيب وخاطـره املكسـور وتنسـى يف املقابـل ان كالمك هو
السبب.

إعداد /عمران السعيدي
عن /ديلي تلغراف

فيـكتــوريــا وبـطــاقــة أصــول شــرطــة لــواليــة أخــرى.
وكــانت حتـمل جــواز سفــر استــرالي ـاً مــزوراً حلـظــة
إلقـاء القبـض عليهـا يف متوز املـاضي خالل عملـية
مداهمة لشرطة كوينزالند وفيكتوريا.
وقــد ك ـسـبـت هــاريــس لقـب املــسلــسل املــذك ــور بعــد
الفـيلـم الــذي مـثل لـيــون ــاردو ديكــابــريــو دور سـيــد
اخل ــديع ــة واالحـتـي ــال  -وق ــد أخ ــذت ع ــادة ت ــوبـيخ
رجال األمن مع مواعيد كاذبة لتسليم نفسها.
ويف ع ــدة م ــرات وأثـن ــاء مـالحقــته ــا ك ــانــت تخ ــدع
النـاس بـأنهــا دكتـورة وقــد اعتقــد أبنـاء مـنطـقتهـا
ب ــأنهــا دكـت ــورة فعالً .ويف مــرات أخــر كــانـت تــدعـي
بــأنهــا ام ــرأة أعمــال كـبي ــرة أو ابنــة أخ الــشخــصيــة
العاملية من فيكتوريا ماريو كونديلو.
وكـانت هـذه احملتـالة يف حـالة اسـترخـاء تامـة وهي
جتلــس يف قفــص االتهــام ســاعــة إص ــدار القــاضـي
احلكـم يف قــاع ــة احملكـم ــة احمللـيــة املــركــزيــة .وقــد
قــدمـت عالم ــة النـصــر إلــى املــراسلـني حني غــادرت
قفص احملكمة وهي تردد كلمة ( )Peaceالسالم.

حالة والدة جترب طائرة
عىل اهلبوط اضطراريا
كندا CCN /
اضـطرت سـيدة مـسافـرة علـى منت اخلطـوط البـريطـانيـة إلى
وضع وليدتهـا قبل قليل من نهايـة رحلة الطائـرة الرابطة بني
العاصمة البريطانية وبوسطن يف الواليات املتحدة.
السيدة أحـسّت بعوارض الوالدة بعد أن قـطعت الطائرة نصف
املسـافة تقـريبا.وقـال أحد أعـضاء الـطاقم أنّ زمـيال لهم تكفّل
بـالقيام بـدور طبيب الوالدة ،فـيما تكفّل طـالبا طبّ ،كـانا على
نفس الرحلة ،بالقيام بدور طبيب األطفال.
وكــان مـن املتــوقع أن تـضع الــسيــدة املــولــود بعــد شهــر ونـصف
الــشه ــر ،إال أنّ اخمل ــاض ف ــاج ــأه ــا عل ــى مـنت الـط ــائ ــرة ،ف ــوق
األجواء الكندية.
وقـال عـضـو طــاقم الـطـائـرة كـام دوبـي إن "خبـرة املـسـاعـدة يف
والدة أطفـالي الثالثـة كانت يف املـوعد وسـاعدتـني على معـرفة
ما ينبغي القيام به".
وقـال مـسـافـرون إنّ طـالـبي الـطبّ سـاعـدا بـدورهمـا يف عـمليـة
الوالدة قبل أن يتكفال مبـساعدة املولـودة ،التي متّ اختيار اسم
نادين لها.
وبعـد الــوالدة ،حطّـت الطـائـرة علـى عجـل مبطـار هــاليفـاكـس
الكـنــدي ،حـيـث كــانـت سـي ــارات اإلسعــاف يف انـتـظــار ال ـسـيــدة
وابـنـته ــا ،قـبل أن ت ــواصل ال ــرحل ــة م ـس ــاره ــا إل ــى محـطـته ــا
النهائية يف بوسطن.

