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تعين أول وزيرة في العالم
منع اانتحار ببريطانيا

مواقيت

الصاة

عينت رئيس الـــوزراء البريطانية تيريزا
مــاي ،أول وزيــر للصحة النفسية في العالم،
كمحاولة خفض عدد اأشخاص الذين يلجأون
إلى اانتحار بسبب اأمراض النفسية.
ومن امقرر أن تكثف وزيرة الصحة العقلية
جاكي دويــل بــرايــس ،اجهود حاولة إنهاء
اأزمــة التي يتعرض لها أصحاب اأمــراض
النفسية ومساعدتهم على الــقــدرة بطلب
امساعدة خوفا من امجتمع ،حسبما أعلنت
تيريزا ماي مناسبة ااحتفال باليوم العامي
للصحة العقلية ،وفقًا لـ“ذا ميرور“ البريطانية.
وجــاء هــذا التعين ،في الوقت الــذي يجتمع
فيه الوزراء وامسئولون من أكثر من  50دولة
في لندن حضور قمة عن الصحة النفسية،
والتي يشارك بها وزير الصحة مات هانكوك،
ودوق ودوقة كامبريدج ،اأمير ويليام وكيت
مــيــدلــتــون .وتــعــهــدت رئــيــس الــــوزراء خال
كلمتها أنه سيتم تخصيص  1.8مليون جنيه
إسترليني مساعدة أولئك اأكثر احتياجا من
أصحاب اأمـــراض النفسية والعقلية ،حتى
يتلقوا العاج بشكل مجاني بالكامل.
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في الصـميم
اجــرائــم التي ترتكبها الصن بحق مسلمي اإيغور
فــي اإقــلــيــم احــتــل تــفــوق الــتــصــور ..هــذا اإقــلــيــم كان
يعرف بتركستان الشرقية واحتلته الصن بعد احرب
العامية اأولــــى ..الــنــظــام الصيني يضطهد امسلمن
ويجبرهم على تغيير هويتهم بــالــقــوة ..الــواجــب على
اأم امتحدة واحكومات اإسامية رفــع الظلم عنهم..
وعلى الشعوب مقاطعة البضائع الصينية!!

وعثر احققون على أشاء بشرية في شقة الزوجن
وفي مكان آخر قريب ،وعمل الزوجان على ااحتفاظ
بهذه اأشاء في داء مليئة باإسمنت ثم وضعها في
ثاجة.ويقول مثلو اادعــاء ،إن الزوجن باعا أشاء
بشرية ،لكن ليس من الواضح من.
وتعد جرائم قتل النساء شائعة في امكسيك ،وكثيرا
مــا مــر دون عقاب  ،لكن التفاصيل الشنيعة لهذه

القضية تسببت في غضب عارم ،وأدت إلى احتجاجات
في شوارع إيكاتيبيك ،وهي ضاحية فقيرة في امكسيك.
وقــال اجــيــران إنهم اعــتــادوا على رؤيــة الزوجن
يدفعان عربة أطفال ،حيث عثرت فيها الشرطة على
أجزاء بشرية.وأوقفت الشرطة امتهمن ،بعد ااشتباه
في وقوفهما وراء اختفاء نانسي هوتيرون ( 28عاما)،
وطفلتها البالغة من العمر شهرين فالنتينا.

ببالغ احزن واأسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء وامواساة من

عائلة اأمير
لوفاة

فهد عبدالكرم اأمير
سائلن العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته
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الطقس

«أشاء بشرية في عربة أطفال» تكشف حيلة «شيطانية» لزوجن
اعتقلت السلطات امكسيكية زوجــن متهمن بنقل
أشــاء بشرية في عربة أطــفــال ،في محاولة إخفاء
اجرائم التي اتهموا بها ،والتي تصل إلى حد تعذيب
وقتل  20امرأة على اأقل وتقطيع أجسادهم.
وفي جلسة استماع بعد اعتقالهما ،اعترف الزوج،
واسمه خوان كارلوس ،بأنه قتل  20امــرأة في إحدى
ضواحي مدينة مكسيكو.

أعلى مد

أدنى جزر
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بعض اخطط سقطت أنها بالية ا تنسجم مع العصر وانفتاحه والتحرر
الفكري اموجود .ا ينفع تكميم اأفواه في أي جهة موقعها الكويت ،فتكوين
شعب الكويت اجيني شجاع وج��ريء ،والذكي واحكيم يستوعب ذلك
ويدرس تبعات أي قرار قمعي أن مصيره الفشل.
نقل اشاء بشرية في عربة اطفال

مرض نادر يحرم فتاة من تناول الطعام!

حرمت فتاة هولندية من تناول الطعام كبقية البشر ،بسبب إصابتها
مرض مجهول نادر جدا تسبب في انسداد في جهازها الهضمي.
وأصيبت الفتاة كيلي بيكرز ( 21سنة) بانسداد مزمن في اجهاز
الهضمي مجهول السبب ،لذلك ،منذ أكثر من أربع سنوات ،ا مكنها
تناول الطعام بصورة طبيعية ،لذلك تأخذ امــواد امغذية عن طريق
مغذ شرياني.وتعرض هذه الطريقة في احصول على امواد امغذية
الفتاة للعدوى ،فقد كادت أن موت عدة مرات بسبب تلوث اأنبوب
الذي يزودها بالغذاء ،ما تسبب في إصابتها بتعفن الدم .وتعلم كيلي
جيدا أن تكرار هذه اإصابة قد يكون نهاية حياتها .ويجبر امرض كيلي
على حمل كيسن خاصن جمع البراز دائما.ومع كل هذا ،حاول كيلي
العيش حياة طبيعية ،وتقوم بسفرات سياحية وتتجول في اجبال
ومارس الرياضة .ولكن الشيء الوحيد الذي تفتقده هو عدم مكنها من
تناول الطعام بصورة طبيعية كما يفعل جميع البشر.

تبدأ القناة اأولى للتلفزيون
الــــروســــي ،فـــي  15أكــتــوبــر
اجـــــــاري ،عــــرض مسلسل
”سفيتانا“ عــن حــيــاة ابنة
يــوســف ســتــالــن ،سفيتانا
اليلويفا.
وقـــال نــاطــق بــاســم القناة
التلفزيونية اأولــى إن أحداث
امسلسل تــدور في الفترة بن
عامي  1942و ،1966وتعرض
فــتــرة دراســــة ســفــيــتــانــا في
امـــدرســـة وزواجـــهـــا ووادة
أطفالها ومــغــادرتــهــا ااحــاد
السوفيتي عام .1966
ونــقــل الــنــاطــق عــن مخرج
امسلسل ،يفغيني زفيزداكوف،
قوله إن الفيلم مستوحى من
كــتــاب سفيتانا ”رسائل إلى
صديقي“ ،الصادر في الوايات
امتحدة بعد هجرتها إلى أمريكا.
وأضـــاف قــائــا” :انطلقنا من
أقوالها فــي الكتاب وليس من
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مشهد من فيلم سفيتانا

مذكرات عنها“.
وحسب امــخــرج ،فــإن فيلمه
يعرض أكثر حقبة درامــيــة في
تاريخ ااحاد السوفيتي ،بدءا
من فترة تقديس ستالن ،وانتهاء
بــإزالــة قناع القداسة عنه في
امؤمر الـ 20للحزب الشيوعي
السوفيتي ،عام .1956

وتــولــى كــاتــب السيناريو
الــروســي امــشــهــور ،ألكسندر
بوروديانسكي ،تأليف سيناريو
امسلسل .وقــام اممثل ،سيرغي
كولتاكوف ،بــأداء دور يوسف
ســتــالــن .أمــا اممثلة الشابة،
فيكتوريا رومانينكو ،فلعبت
دور ابنته سفيتانا.

بعد امقابلة امثيرة للجدل ..مجلة
«مصر للطيران» تعتذر

اعتذرت مجلة تابعة لشركة مصر للطيران ،عن
مقابلة مع اممثلة اأميركية ،درو بارمور ،أثارت
جــدا على اإنترنت في ظل تشكيك الكثيرين
على مواقع التواصل ااجتماعي في أن امقابلة
حقيقية.ونشرت رئيسة حرير مجلة حورس
ومدير وكالة اأهـــرام للدعاية واإعـــان التي
تصدر امجلة ،رسالة ،توحي بأن امشكلة جاءت
من الترجمة من اإجليزية للعربية والعكس.
وكتبا في الرسالة” :نعتذر عن أي فهم قد م
تفسيره على أنه إساءة للفنانة الكبيرة“ ،وفقا
لوكالة ”رويترز“.
وكان الكاتب واحلل السياسي ،آدم بارون،
نشر صورا التقطها لصفحات امجلة وامقابلة على
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منطقة الئ اخيران حولت الى اس فيغاس واية النصب وااحتيال
تكاثرت فيها شركات النصب العقاري مثل تكاثر غيرها من الشركات مباركة
وتسهيات من مسؤولن الدوله  .مليارين دينار حصيلة ماجمعه النصابن
من امواطنن امخدوعن بهيبة الدوله  !..مليارين كم مسؤول تقدر تشتري
فيهم !!!

ابنة ستالن في مسلسل تلفزيوني روسي

النا�ر :دار الأخبار لل�صحافة والن�ر والتوزيع «ذ.م.م».
اإدارة التحرير

Huda Saleh Aldakheel @HudaSSD
اهداف التنمية امستدامة تتحقق فقط عبر التنمية بشرية السليمة .والتنمية
البشرية السليمة التي نحتاجها ليست ما يروج له البنك الدولي وزبانيته من
”اعداد الناس احتياجات السوق“ ،بل هي ”إعداد الناس احتياجات احياة
الشريفة واآمنة وامنتجة“.
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”تويتر“ ،قائا إنه كان على من رحلة ”مصر
للطيران“ ،وتصفح امجلة التي نشرت مقابلة
وصفها ”بالسريالية“ مع اممثلة اأميركية ،وذكر
أن امقال تضمن أخطاء إمائية ونحوية.
وجــاء في احــوار امنشور” :من امعروف أن
بارمور كان لديها أكثر من  17عاقة وخطبة
وزواج ،ويعتقد علماء النفس أن سلوكها هذا
يعد طبيعيا ،أنها افتقدت دور الرجل القدوة في
حياتها بعد انفصال والديها عندما كان عمرها
 9سنوات فقط“.وأبلغ متحدث باسم بارمور
صحيفة ”مترو“ اأميركية ،أن النجمة حدثت
مع الصحفية ،إا أن كامها ”لم يكن مخصصا
للمجلة“.
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