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استراحة املدى

عائلة املوسيقي الراحل (هندريكس)
تطعن يف بيع أغنياته بمبلغ  15مليون دوالر

شجــرة مبـاركــة ومقـدسـة

الـنـخلـــة تـثـمـــر بـــرغـم األمـــراض واآلفـــات
بابل  /مكتب املدى

تتـوزع اكثـر من  20قـرية عـلى جـانبي الـشارع
السيـاحي الذي يـربط مركـز مدينـة احللة بنـاحية
املدحتية وطوله اكثر من  30كم ،شارع مشهور بوجود
بسـاتني الـنخيل والفـاكهـة واملـزارع املعـروفـة بجـودة
فواكههـا ومتيز انواعها عن املثيل لها يف محافظة بابل
وتداول النـاس عدداً من االمثـال الدالـة على نـوعية
الفــاكهــة يف القــرى الــسيــاحيــة ،مـثل عـنب
بيرمانة ورمان احلصني

اكرموا عمتكم النخلة

 ..صارت الفاكهـة يف مزارع هذه
الـق ـ ـ ــرى م ـ ـض ـ ـ ــربـ ـ ـ ـاً لـالم ـث ـ ـ ــال
واشتهــرت ايضـا بـانـواع الـتمـور
وج ـ ـ ــودتـه ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغــم مــن شـك ـ ـ ــاوى
الفالحني بـسـبب اصـابـة بـسـاتني الـنخيل
بــأمــراض ح ـشــرتـي الــدوبــاس واحلـمـيــرة
الـتـي اث ــرت علــى م ـسـتــوى انـتــاج الـتـمــور
ونـوعـيته الن الـنظـام الـســابق لم يـسـتطع
مكـافحـة االمـراض واآلفـات االخــرى التي
اصـابت بسـاتني النـخيل .وعلى الـرغم من
حمالت املكافحة التـي نفذتها دائرة زراعة
ب ــابل ه ــذا امل ــوسـم ،ظلـت نـتـ ــائجه ــا غـي ــر
مـرضيـة .ويف قريـة بيـرمانـة وجدنـا نخـلة
مق ـط ــوع ــة الـ ــرأس لكـنه ــا اثـم ــرت وســط
بـ ـسـ ــاتــني محـمـ ــد تـ ــركـي صـ ــاحــب .وتلـك
ظاهـرة غريبـة ونادرة لـذا التقينـا بالفالح
محـم ــد ت ــركـي وس ــألـن ــاه عـن ذلـك فق ــال.
الـنـخل ــة كـم ــا ت ــرى م ــوج ــودة يف م ــزرع ــة
الشج ـ ــار العـنـب واثـ ــرت بـ ـسـبـب ظـاللهـ ــا
الــواسعــة علــى العـنب والن مـايـرد لـي من
العـنب ميثل دخال مهـما ،قـررت قطع رأس
الـنخلة حلماية اشجار العنب ،كي حتصل
عل ــى م ــاحتـتـ ــاجه مـن ال ـشـم ــس .ولكـنـي
استغربت والكالم مازال لصاحب البستان
الفالح محمـد تركي إذ وجـدت النخلـة قد
ظه ــر له ــا ع ــدد مـن " العـث ــوك " وانـتجـت
متـرا مـن النـوع املعـروف بـالـدكل .والـتقت
(املدى) بالفالح عـبد احلسن محمد فالح
وخبيـر يف شؤون زراعـة النخيل وقـال لنا :
عـنــدمــا قــطع رأس الـنخل ــة ،بقـي القلـيل

لنــدن :بعـ ــد طـ ــول مـنـ ــاقـ ـشـ ــات
وتـ ـ ـ ــرددات ،مت ـك ــن اجلـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــون
البريـطانيـون من احلصـول على
م ـ ــوافق ـ ــة نهـ ــائـيـ ــة إلجـ ــراء أول
عمليـة زراعة للـوجه بالـكامل يف
العالم.
ومـن ج ــانــبه ص ــرح بـيـت ــر بــتل ــر
أختـص ــاصي جــراح ــة التـجمـيل
الـ ــذي سـيـ ــرأس الفـ ــريق قـ ــائالً:
"ميكـنـن ــا اآلن الـبـ ــدء يف تقـيـيـم
املرضـى ووضع قـائمـة مختـصرة
لـألشـخـ ـ ـ ــاص األربـعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي ــن
يريدون إجراء هذه اجلراحة".
أما جلنة أخالقيات البحث التي
صرحت بـاملوافقـة على العـملية،
فتوضح توصلها إلى قرارها بعد
م ــراجع ــة دقـيق ــة لـنـتـ ــائج بحـث
أجــراه بـتلــر وف ــريقه اسـتـمــر 10
أعوام.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ان ـ ـ ـ ـ ــدرو واي امل ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــر
التـنفيــذي للمــستـشفـى إلـى أن

كثيــراً من النـاس الـذين يعـانـون الــزراعــة يف املــستــشفــى يحـظــى
جـروح ـاً خطـرة يف حـاجـة مـاسـة بـسـمع ــة دوليــة ،بحــسب جــريــدة
لل ـمـ ـس ـ ــاع ـ ــدة وف ـ ــريق ج ـ ــراح ـ ــة الشرق األوسط.

الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد  /حازم الباوي

مــنه ،واعـنــي به " اجلـم ــار " وه ــو الـقلـب،
ويف امل ــوسـم ظهـ ــر طلـعه ــا ال ــذي لـقحـته
الـريـاح ،وكـثيـر مـن النخـيل يتـم تلقـيحه
بواسـطة الطلع احملمول بالرياح وهذا ما
حصل مع هذه النخلة
وقــال املهنـدس الـزراعي ابـو زيــد :النخلـة
شجـ ـ ــرة م ـبـ ـ ــاركـ ـ ــة وكـ ـ ــان ــت مقـ ـ ــدسـ ـ ــة يف
احلضـارة الـسـومـريـة واالكـديــة وارحتلت
صفـتها املقدسـة الى احلضارات الـشرقية
واقت ــرنت بــأهـم االلهــات امل ــؤنثــة وصــارت
عـالمة دالـة علـى اآللهـة االم ،وظلـت رمزاً
داالً علـى االم الـكبــرى ونظــامهــا الثقـايف
والديني ،واضاف املهندس ابو زيد قائال :
القـراءة السـريعـة لتـاريخ الفن يف الـعراق
القـدمي ستكـشف لنـا منـذ الوهلـة االولى
وجـود عــدد من االختـام االسطـوانيـة عن
الـنـخلـ ــة .وجـ ــاءت هـ ــذه املـكـ ــانـ ــة بـ ـسـبـب
اهمـيتهــا يف العــراق القـدمي واحلـضـارات
ال ـش ــرقـي ــة واقـت ــرنـت ب ــال ـسـم ــاوي ــة  0وال
اسـتغـرب ممــا ظهــر للـنخلـة الـتي اشـرنـا
الـيه ــا ،النه ــا شج ــرة مـب ــارك ــة ومق ــدس ــة
واطلق عليـها املـواطنـون صفـة (العلـوية)
وبـاالمكان حـدوث ماالميكن حـدوثه ،وانا
لـن استغـرب من ذلك ،فـالنخلـة هـذه هي
امتـداد لـلنخلـة الـتي شهــدت والدة يسـوع
(ع) وقـال احـد املـزارعني  :عـمتنـا النخلـة
تقاوم الفناء واالندثار وتفضي من خالل
الــذي حـصـل لنــا العـمل مـن اجل الـبقــاء
واملقــاومــة لـلحف ــاظ علــى احلـيــاة وبـنــاء
مستقبلنا اجلديد.

نيويـورك (رويترز) :دفع مـزايـد خــاص مبلغ 15
مـليــون دوالر مقــابل الفــوز مبلـكيـة أغــان حقـقت
جنـاحـا بـاهـرا لعـازف اجلـيتـار االمــريكـي جيـمي
هـنـ ــدريك ــس وذلك يف م ــزاد ي ــوم اخلـمـي ــس لكـن
شــركــة مملــوكــة ألســرة مــوسيـقي الــروك الــراحل
قـالـت انهــا ستــرفع دعـوى قـضــائيــة الثبــات انهـا
متلك تلك االغاني.
وقــد بـيعـت حق ــوق وسنــدات ملـكيــة وأربــاح أغــان
ب ـي ــنهـ ـ ــا "هـ ـ ــا يـ ـ ــا جـ ـ ــو" Hey Joeو"الـ ـض ـبـ ـ ــاب
االرجواني" Purple Hazeو"الـطفل املشعوذ"
Voodoo Child
و"ال ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــدة امل ـ ـ ــاك ـ ـ ــرة"
Foxy Ladyع ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــر
الهـ ـ ــاتف يف ن ـي ـ ــوي ـ ــورك
ضـمن ممـتلكـات مــايكل
فـ ــرانك جـيف ــري ال ــذي
ك ـ ــان م ـ ــدي ـ ــرا الع ـم ـ ــال
هندريكس ذات يوم.
تــويف هـن ــدريكــس الــذي
ولـ ــد يف سـي ـ ــاتل عـن 27
عـ ـ ــامـ ـ ــا يف ل ـنـ ـ ــدن عـ ـ ــام
 1670.وم ـ ـ ـ ــازال يُ ــب ـ ـ ـ ــاع
زهـ ــاء  100ألف ن ــسخـ ــة
مـن ألبـومــاته الـغنــائيـة
سنويا حتى اآلن.
ولقي جيفـري حتفه يف
حـ ــادث حت ـطـم طـ ــائـ ــرة
بعــد هـن ــدريكــس بـثالث
سنــوات .ويــستـفي ــد من
ممــتلـكـ ــات جــيفـ ــري 14
هيـئة خـيريـة يف اململـكة
املـتحــدة بيـنهــا جمـعيــة
أبحـاث الـربـو ومـؤسـسـة
الـقلــب ال ـب ـ ــري ـط ـ ــان ـي ـ ــة
ومـ ـ ـس ـتـ ـ ــشفـ ـ ــى ك ــنجـ ـ ــز
كوليج.
وق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــوب مـ ـي ـ ـ ــرل ـ ـ ــز
املـتح ــدث ب ــاسـم ش ــرك ــة
اكسبيـرينس هنـدريكس
ل ــرويـت ــرز "أي ــا ك ــان مـن
اشتــرى هــذه (االغــاني)

ندوة بمناسبة الذكرى الـ( )60مليالد الشهيد شازاد صائب

املوافقة عىل إجراء أول عملية لزراعة وجه كامل

السليمانية /مكتب املدى

بحـضــور الــسيــد حـمه تــوفـيق
رحـيم ممثـل املكتب الـسيـاسي
لالحتـاد الوطني الكـردستاني
وعـائلـة واصـدقـاء ورفـاق درب
ال ــشهـيـ ــد ،اقـيــم علـ ــى قـ ــاعـ ــة
(ب ــرونـي ك ــال ــري) يف جـ ــامع ــة
لنـدن نـدوة للـذكـرى الـسنـويـة
الـ ( )10مليالد الــشهيـد شـازاد
ص ـ ــائــب ،ويف ب ـ ــداي ـ ــة ال ـن ـ ــدوة
قـ ــدمــت الفـ ــرقـ ــة املـ ــوســيقـيـ ــة
(النـه ي زيـ ـنـ ـ ـ ــدوو) مـقـ ـ ـ ــاطـع
موسيقيـة وبعضا من األغاني
الـتـي ك ــان ي ــردده ــا الــشهـي ــد
ش ـ ــازاد .ثــم رح ـبــت ال ـ ـس ـي ـ ــدة
س ــرك ــول حـمه غ ــريـب عقـيل ــة
الـشـهيــد بــاحلـضــور وحتــدثت
بـ ـ ــإيج ـ ــاز عــن ح ـيـ ـ ــاته ض ـمــن
كـتـيـب أع ـ ــد لهـ ــذه املـنـ ــاسـبـ ــة

تـطــرقـت الــى مــاكـتـبه جـمـيل
صائب والـد الشهيدحيث ذكر
بـ ـ ــان ال ـ ــشه ـيـ ـ ــد شـ ـ ــازاد ولـ ـ ــد
مبــدينـة الـسلـيمــانيـة يف يـوم
األحـد  ،1641/10/13مـشيـرا
يف حـ ـ ــدي ــثه ال ـ ـ ــى محـ ـطـ ـ ــات
مختلفــة من حيـاته اخلـاصـة
واي ـ ـ ـ ــام ال ـكـف ـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـسـلـح يف
"ال ـب ـي ـ ـش ـم ـ ــرك ـ ــاي ـتــي" وشغـله
م ـن ـ ــاصــب مخ ـتـلف ـ ــة اذ شـغل
م ـنـ ـصــب وزي ـ ـ ــر للـ ـ ــزراعـ ـ ــة يف
حكــوم ــة اقلـيـم كــردسـتــان يف
االدارة الـســابقــة قـبل رحـيله،
وك ـ ـ ــان اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى ع ـمـلـه
الـ ـسـيـ ــاسـي وال ـ ــدبلـ ــومـ ــاسـي
والصـحفي وكــاتبـا بـالـفطـرة،
كــان عــازف غـيتــار مــاهــر .ويف
املـنــاسـب ــة نفــسهــا قــدم ممـثل

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

تــواجه بعـض اخلـسـائـر إذا تــركت أمـورك املــاليـة يف أيـدي
اآلخـرين .قـد تفـضل أال تعـطي إجـابـات مبـاشــرة لألسئلـة
املــوجهــة لك .اخـتالطك بـاآلخــرين هـو املـصـدر األســاسي
ملعـرفـتك ،لــذا فيـنبـغي علـيك أن تقـضي بـعض الــوقت مع
أشخاص ذوي خبرات كبيرة.
الثور
21نيسان 20ايار

ال تـت ــردد يف اإلدالء بـ ــآرائك فـيـم ــا يخـتـص ب ــالعـمل .ي ــوم
يـسوده طابع من االضطراب والتـوتر .ركز مجهوداتك على
جـلب بعـض التفــاصيـل ،وال تخبـر بهـا أحــداً حتــى تنـتهي
من العمل.

املـك ـتــب الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاســي ورف ـيـق
ال ــشهـيـ ــد كلـمـ ــة اشـ ــاد فــيهـ ــا
بـشخــصيــة الـشـهيــد الثــوريــة
وث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن دوره يف الـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
اجلــديــدة لــشعـبـن ــا ،وبعــدهــا
حتـدث عدد من اصـدقائه عن
ذكـ ـ ــري ـ ـ ــاتهــم مـعه ،ثــم قـ ـ ــرأت
بعـض ال ــرس ــائل الــشخـصـي ــة
الـ ـ ـت ـ ــي وصـل ـ ــت م ـ ــن اقـلـ ـ ـي ـ ــم
كــردستــان ،ويف اخلتـام عـرض
فـل ــم وثـ ـ ـ ــائـق ــي اعـ ـ ـ ــد لـهـ ـ ـ ــذه
املنــاسبـة يـظهــر فيه عــدد من
القياديني يف االحتاد الوطني
الـكـ ـ ــردس ـتـ ـ ــانــي وأصـ ـ ــدق ـ ـ ــائه
وأقــرب ــائه ،الــى جــانـب بعـض
مـن املـفك ــريـن ال ــذيــن بعـث ــوا
بـرسالـة خلـدوا فيهـا الشهـيد
شازاد صائب.

ال تــثق يف أح ـ ــد ح ـ ــال ـيـ ـ ـاً .مــن األفـ ـضـل أن تق ـ ــوم بــبع ــض
األعـمــال يف املـنــزل إذا ك ــان ذلك مـتــاحـ ـاً لك .تـصــرف ــاتك
الغريبة تسبب بعض القلق لشريكك.
العقرب
21ت اول 20ت الثاني

شـخص مـا يحـاول أن يـسيء مـن سمـعتك .قـد يكـون ذلك
هو الـوقت املناسب كي جتمع األعمال الـتي أهملتها سابقاً
وحت ـ ــاول أن تقـ ــوم بــبع ــضهـ ــا .ميـكـنـك إحـ ــراز املـ ــزيـ ــد مـن
املكاسب املادية إذا مارست بعض هواياتك اإلبداعية.
القوس

أفقي
 -1فاحت االندلس
 -2كاتب رواية رد قلبي
 -3معــاهــدة بني فــرنـســا وبــريـطــانيــا
حول فلسطني -نصف رائد
 -4مفرد نحك -حكمها املأمون
 -5هدماه –اداة نفي -ضد يكثر (م)
 -1اقــارب زوجتي -بـزغ -ضـد نعـصيه
(م)
 -7ميــشني عـليـه بنــات طــارق حــسب
قول هند -ضد يتفاءل
 -8شاعر عربي
 -6بعث شعاعاً -يقذف DAYS -
 -10دولة يف قارة اميركا -متشابهان
 -11غزال –حروف متشابهة
 -12احد ابطال معركة الطف

عمودي
 -1فلسطيني اغتال كنيدي
 -2العب منتخبنا الشبابي عام 77
 -3هولندي يف بـايرن ميونخ -ماضي
يسمع

اجلوزاء

21ت ثاني 20ك االول

21ايار 20حزيران

ال تتــوقع الـســوء إذا سمـعت أمــراً سلـبي ـاً عن شــريكك .قـد
تك ــون هـ ــذه العالق ــة ج ــادة .ت ــشعـ ــر أنك غـي ــر مـت ــأك ــد مـن
مشاعرك.

اخــرج لتقـضي بـعض الــوقت املـمتع .قــد تتعـرف علـى رفـاق
جــدد مـن خالل خــروجـك مع أصــدق ــائك وذه ــابك لـبعـض
الــرحالت التـرفـيهيـة .تـأكـد مـن أن يكــون أي تقـدمي لــديك
جاهزاً.
 -4اسقيك (مبعثرة) –جيل
 -5فـسـبه (مـبعـثــرة) –االبـتعــاد عـنه
(م)
 -1ضرس -سأم  -رجاء (م)
 -7افتتنت بيوسف -ضد ينقص
 -8يثمل –تهم (مبعثرة) –ضعف
 -6كبير بني حمدان
 -10ثلثا دار -من أنواع التمور -اله
 -11شبكة للجوال يف العراق –افنت
 -12شهر ميالدي (م) –ضد مشرق

اجلدي

فقـ ــد اشـت ـ ــروا النفـ ــسهــم احلق يف ان ي ـصــبحـ ــوا
خـص ــوم ــا يف دع ــوى قـض ــائـي ــة ".وال ـش ــرك ــة الـتـي
مق ـ ــره ـ ــا س ـي ـ ــاتـل ممل ـ ــوك ـ ــة الف ـ ــراد مــن ع ـ ــائل ـ ــة
هـن ــدريكــس .وأضــاف ق ــائال "سـت ــرفع (الــدعــوى)
على وجه السرعة".
وتقول شـركة اكـسبـيريـنس هـندريـكس انهـا متلك
كل حقوق موسيقى وتسجيالت عازف اجليتار.
ورفــض مـن ـظـم امل ــزاد وه ــو قـ ـسـم امل ــزادات بـبــنك
اوشن تــومــو الـتجــاري ومقــره شـيكــاجــو الـتعلـيق
على ملكية حقوق االغاني.

الـعثــور عىل سـمكــة شــديــدة
الـشـبــه بـاإلنـســان

القدس :تفاجـأ كفر قـاسم داخل
اخلــط األخ ـض ــر بـ ــالعـثـ ــور عل ــى
سمكة شديدة الشبه باإلنسان.
ومــن جـ ـ ــان ــبه ي ـ ـش ـيـ ـ ــر
ال ــدكـت ــور محـم ــود أب ــو
صـعلـ ــوك إلـ ــى أن هـ ــذا
ال ـن ـ ـ ــوع مــن الـ ـ ـس ـمـك
ي ـ ـ ـ ـس ـ ـمـ ـ ـ ـ ــى (هـ ـ ـ ـ ــوايـ ــن
سـتــنغ ـ ــري) يعـي ــش يف
احمل ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــط الــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ
وخ ـ ــاصـ ـ ـةً يف سـ ـ ــواحل
كــوبــا ومـن النــادر جــداً
وصوله إلى فلسطني.
أم ــا عـن ال ـش ــاب ال ــذي
وقعت هـذه الـسمكـة يف
سـنـ ــارتـه فهـ ــو يـ ــسعـ ــى
لـتحـنـيــطهـ ــا ووضعه ــا
ف ـ ـ ــى املـ ـ ـسـج ـ ـ ــد عـل ـ ـ ــى

اعـتبـارهـا معجــزة وليـسـت سمكـة
حقـيقيـة ،بحـسب جـريـدة الـرايـة
القطرية.

هيفاء وهبي تغنّي لألطفال جمدد ًا
مراد النتشـة من دبي :على الرّغـم من استعدادها لـوضع اللمسات
األخيرة على ألبومها اجلـديد ،إالّ أن الفنانة هيفاء وهبي ما تزال
من دون شركة إنـتاج فني حتى اآلن ،ومن املـرجّح أن تنتج ألبومها
املـقبل علــى حسـابهـا اخلـاص ،إذ أنهـا لم تـوقّع مع أيّـة شـركـة رغم
كثـرة العـروض التـي تلقتهـا بعـد إنتـهاء عـقدهـا مع شـركة "روتـانا"
التي رعت أولى خطواتها مع الغناء..
األلبـوم اجلديـد من املتـوقع أن يحمل عنـوان "خليني معـاك" ،وقد
تعاونت بـه مع مجموعـة كبيـرة من صنّـاع األغنيـة يف لبنـان ومصر
مـن شعراء وملحـنني ،منهم بهـاء الديـن محمد ،شـريف تاج ،عـزيز
الشـافعي ،جـون مـاري ريـاش ،كـرمي عبـدالـوهـاب ،مـدحـت خمـيس،
روجـيه خــوري ،متـيم وطــوني ســابــا ،وامللـحن مـحمــد يحـيي الــذي
تـتعاون معه يف مجموعة من األغنيـات التي حتمل اجلديدة ،منها
أغنيـة حتمل عنوان "مـش قادرة أستنـى" كلمات مـودي عبد العـزيز
وتـوزيع أميـر محـروس ،ومـن املتــوقع تصـويـرهــا بطـريقـة الفيـديـو
كليب لتظهر بها كأول أغنية من األلبوم.
كمـا تـتعـاون هـيفــاء مع امللـحنــة رشيـدة احلـارس يف أغـنيـة حتـمل
عنوان "من يومني" من كلمات الشاعر محمد رفاعي.
ومـن املتــوقع أيـضـاً أن يـضـم األلبـوم أغـنيــة أو أغنـيتـني لألطفـال،
بعـد جنــاحهـا يف أغـنيـة "بـوس الــواوا" ،واألغنـيتــان حتمـال عنـوان
"نوتي" و"ملا الشمس تروح".
هذا وتتـواجد هيفاء وهبي حاليـاً يف لبنان إلحياء بعض احلفالت
الغنائيـة والسهرات التي تبدأهـا من كازينو لبنـان التي ستقدم بها
ثالث حفالت غنائية

السرطان

21ك اول 20ك الثاني

21حزيران 20متوز

قد تعوقك بعض قيود العمل .زمالء العمل قد يساندونك
يف مـجهـ ــوداتـك .الـ ــوقـت مـنـ ــاسـب متـ ــام ـ ـاً إلعـ ــادة تقـيـيـم
دوافعك ومشاعرك.

اهتام طفلة كندية عمرها  12عاما
و 3مراهقني بالقتل

األطفال قد يفـرضون عليك بعض القيود .ال تدع شعورك
بـاإلحبـاط يـؤثـر علـى من حتـبهم .حـاول أن حتضــر بعض
الندوات التي ميكنها أن تزيد من إدراكك وفهمك.

وينـيبج (مـانـيتـوبــا) (رويتــرز)  -وجهت لـطفلــة كنـديــة عمـرهـا 12
عـامـا وثالثـة مــراهقني آخـريـن (فتـاتــان وفتـى) اتهـامـات بـارتكـاب
جرمية قتل من الـدرجة الثانية بعد ان ضربوا امرأة حتى املوت يف
وسط ويـنيبج باقليم مانيتـوبا .قالت الشرطـة يف مدينة بريري يف
إف ــادة صحفـيــة يــوم اخلـمـيــس انه ــا ألقـت القـبـض علــى الــطفلــة
وفتـاتني أخريني ( 14عاما) وفتى ( 15عاما) وووجهت لهم االتهام.
وتـزعم الشرطـة ان االربعة لكموا وركـلوا املرأة ( 34عامـا) التي عُثر
عليها مصـابة بجراح تـهدد حياتهـا يف الساعـات االولى من يوم 21
من اكتوبر تشرين االول .وتوفيت الحقا يف املستشفى.
وقع هــذا احلــادث بعــد بـضعــة أيــام فقــط من احـتجــاز مـجمــوعــة
أطفال آخـرين أعمـارهم بني ثمـاني سنـوات و 11سنة ملـراهق معاق
من وينيبج يف سقيفة ثم اضرامهم النار فيها.
وأصـيب الفتـى البـالغ من العـمر  14عـاما بـاختـناق مـن استنـشاق
الدخان اال انه جنا بعد انقاذ ساكن قريب من السقيفة له.

قلة الهمـة والنشاط قد تؤثر على عملك .احذر من الوعود
الـواهية التي جتعلك تعلق آماالً ليـس لها أساس .شركاؤك
قد يحاولون اجملادلـة معك يف إحدى األمور ،متسك برأيك
وموقفك معهم.

الدلو
21ك الثاني 20شباط

االسد
21متوز 20اب

حل العدد السابق
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كن علـى استعـداد ملـواجهـة أي تهـديــدات ولكن بـشكل حكـيم .أحالمك
التـي رأيتهـا يف نـومـك حتمل معـاني هـامـة .ينـبغي أال تقـطع صالتك
باآلخرين إذا كنت تعزم على تغيير عملك.

احلوت
العذراء

21شباط 20اذار

21اب 20ايلول

ي ــوم من ــاسب متــام ـاً للـبحـث واإلطالع علــى امل ــواد اجليــدة
واملفيـدة .سـاعـد مـن ليـس لــديهم قـدرة علــى التعـامل مع
األمـور الـشخـصيـة .ممـارسـة بعـض الهـوايــات يفيـد كـثيـراً
حالتك املزاجية.

ال جتـه ـ ـ ــد نـفـ ـ ـسـك وإال س ـت ـتـع ـ ـ ــرض ل ـبـعـ ــض املـ ـ ـشـكـالت
الـصحية .تقـوم بأمور عـديدة يف وقت قـصير فيـما يختص
باملكـان الذي تعـيش فيه .حـان وقت الـتحرك والعـمل على
نحو شخصي.

