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الشارقةـ  أ.ش.أ: متكن إماراتي من زراعة أرز مستخدما قدرا قليال 42
من املياه املاحلة الذي متكن من حتويلها إلى سماد محوال مزرعته 
في منطقة )الذيد( بالشارقة إلى سنابل أرز تقف شاهدة على جناح 

هذه التجربة الرائدة التي وصفها بأنها كسرت املستحيل.
 وقال خليفــــة عبيد الكتبي: متكنت من ري الزرع مباء تصل 
درجة ملوحته إلى 1500 جزء من املليون علما بأن األرز يزرع في 
مصر والسودان في مياه ال تتعدى درجة امللوحة فيها 200 جزء 

في املليون.  وأضاف: زرعت األرز )البســــمتي( بعد أن اشتريته 
من باكستان واخترت التربة الطينية وحولت األمالح في املاء إلى 
سماد بطريقة خاصة جعلتني أتغلب على شرط مهم من شروط 
زراعة األرز وهــــو وفرة املياه.  وأعرب عــــن اعتقاده بأن تكرار 
التجربــــة على أصناف أخرى من األرز، ميكن أن ينجح، مشــــيرا 
إلى أن الدولة كانت تستورد التمور في سبعينات القرن املاضي 

قبل أن تصبح حاليا من أهم املصدرين.

إماراتي ينجح في زراعة األرز بالمياه المالحة

صحتك

التعساء يأخذون إجازات مرضية أكثر من غيرهم
واشنطنـ  يو.بي.آي: مييل املوظف أو 
العامل التعس في حياته اخلاصة والذي 
يواجه الكثير من املتاعب العائلية اليومية 

ألخذ إجازات مرضية أكثر من غيره.
وقال باحثون بلغار ان دراسة أجروها 
على حوالي 3 آالف عامل بينت أن األكثر 
تعاســـة بينهم في املنزل هم األكثر ميال 
للتغيب عن العمل وأخذ إجازات مرضية، 
مشـــيرين إلى ان اإلرهاق البدني والقلق 
الذهني الذي يعاني منه هؤالء بســـبب 
ظروفهم احلياتية غير املواتية يؤثر على 

إنتاجيتهم في العمل.
كما وجدت الدراسة التي نشر موقع هلث 

داي نيوز ملخصا لها أن العمال التعساء 
يأخـــذون ما ال يقل عـــن 10 أيام إجازات 

مرضية في العام أكثر من غيرهم.
ودعا الباحث إيلس كاليز الذي أشرف 
على الدراسة من جامعة غانت وزمالؤه 
ان املطلـــوب إلـــى »وضع سياســـات أو 
استراتيجيات خاصة من أجل خلق جو 
من التناغم بني أجواء العمل وأجواء املنزل 

اخلاصة«.
ولكن كاليز قال ان هناك حاجة إلجراء 
املزيد من الدراسات من اجل معرفة ما إذا 
كانت مثل هذه السياسات ستخفف من أخذ 

هؤالء العمال لإلجازات املرضية أم ال.

تبديل لون عينيها كاد يصيبها بالعمى

سوزان تدخل مسلسل »ليالي« إلى المحكمة

رسائل هاتفية تتحدث عن اعتقال مي حريري

10 آالف شخص 
في لقطة ڤيديو

لندن ـ يو.بي.آي: أجرت امرأة بريطانية عملية 
جراحية لتحويل لون عينيها من البني إلى األزرق 

فكانت النتيجة انها كادت تفقد البصر.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن شنيز 
فاريل وهي أم عزباء لثالثة أطفال قرأت إعالنا على 
االنترنت لعيادة في بنما جتري عمليات تغيير لون 
العينني مقابـــل 5 آالف دوالر فتوجهت إلى أميركا 
الوســـطى وخضعت للعملية وبعد أسبوعني كان 
اجلراحون البريطانيون يجاهدون إلنقاذ بصرها.

وقـــد اتصلت فاريل برقم شـــركة »نيو كولور 
أيريـــس« في الواليات املتحدة التـــي حولتها إلى 
عيادة في بنما يديرهـــا الطبيب ديليري خان ثم 
طلـــب منها أن جتري خمســـة فحوص عند أطباء 
عيون فـــي بريطانيا للتأكد ممـــا إذا كانت مؤهلة 
إلجراء هذه العملية باإلضافة إلى دفع عربون بقيمة 
3 آالف دوالر وارســـال نســـخة عن تذكرة السفر 

وحجز الفندق.
وكان األطباء البريطانيون قد نصحوها بعدم 
اخلضوع إلـــى العملية غير أنها جمعت مدخراتها 
وذهبت إلى بنمـــا بعدما قالت لعائلتها إنها ذاهبة 
في إجازة. وتقوم العملية على إدخال عدسة ملونة 
إلـــى داخل العني فوق القزحيـــة وهي عملية غير 

مجازة في أوروبا.
وأشارت فاريل إلى إنها أحست بكثير من األلم 
أثناء العملية وكانت تصرخ غير أن العملية انتهت 
بعد عشر دقائق وأرسلت إلى الفندق وقال لها األطباء 

أن تشتري املسكنات على نفقتها اخلاصة.

باشر عبدالستار متيم، والد الفنانة الراحلة
سوزان متيم، اإلعداد لرفع دعوى خالل األيام 
املقبلـــة من خالل محاميه، علـــى العاملني في 
مسلسل »ليالي« أمام محكمة األمور املستعجلة 

للمطالبة بوقف عرضه.
فالعمل الذي كتـــب بحرفية عالية حتى ال 
يعرض نفسه ملسؤولية حيث انه يتعرض حلياة 
الراحلة سوزان متيم، وانه طبقا لنص القانون 
ال يجوز تقدمي اي عمل فني حول قضية مازالت 
منظورة امام القضاء، فسيتم االستناد في الدعوى 
إلى ان صناع هذا العمل خالفوا القانون، ألنهم 
تبنوا وجهة نظر معينة وفرضوها على اجلميع، 
ولذلك سيتم إدخال رقابة املصنفات الفنية ضمن 
املختصمني، نظرا ملنحهم تصريحا بتقدمي العمل 

قبل صدور حكم بات في الدعوى.
كما سترفق الدعوى بعدد من املالحظات التي 
تؤكد ان الشخصية التي تناولها املسلسل هي 
شخصية الفنانة املغدورة، خاصة ان الراحلة 
سوزان كانت طالبة في الصيدلة، وهو ما جتسده 
املمثلة »زينة« في شـــخصية »ليالي«، كما ان 
الفنانة املغدورة كانت في الكلية نفســـها التي 
دخلتها زينة وقد خرجت منها في الفرقة الثانية، 
كما ان سوزان متيم كانت تربطها ايضا قصة 

حب قوية مع شخص يدعى »علي«.
وكان محامي عبدالستار متيم أرسل من خالل 
محضر رسمي الى نقابة املمثلني والسينمائيني 
املصريني ملعرفة االســـم الكامـــل للعاملني في 

القاهرة ـ د.ب.أ: فوجئ العشــــرات من مشتركي 
اخلدمات االخبارية النصية برسائل تصل هواتفهم 
خالل اليومني األخيرين تؤكد حصول أسامة شعبان 
الزوج السابق للمطربة اللبنانية مي حريري على 

حكم قضائي بسجنها ملدة ستة أشهر.
وقالت الرسالة املقتضبة إن حريري مت توقيفها 
في مطــــار بيروت صباح اخلميــــس لتنفيذ احلكم 
بالســــجن الصادر في قضية أقامها زوجها السابق 
ضدها بســــبب امتناعها عن تسليمه ابنتهما سارة 
)3 سنوات( رغم حصوله سابقا على حكم بأحقيته 

في حضانتها من احملكمة الشرعية.
من جانبها قالت فاطمة داود املتحدثة باسم حريري 
لوكالــــة األنباء األملانيــــة )د.ب.أ( إنه حتى اآلن لم 
يصلهم رســــميا ما يفيد بصدور حكم قضائي ضد 
املطربة لصالح زوجها السابق، نافية بشكل قاطع 
توقيف مي أمنيا خاصة أنها موجودة حاليا في دبي 

لتسجيل حلقات تليفزيونية لبعض البرامج.
وقالت داود إن األزمة بني مي وزوجها حول حضانة 
ابنتهما مازالت مستمرة ولم يتم الفصل فيها بعد رغم 
صدور حكم لصاحله باحلضانة، مشيرة إلى أن مي 
ال تنوي تسليم ابنتها لزوجها السابق ألنها قانونا 
أحق بحضانتها نظرا لسنها الصغيرة، مشيرة الى 

ان احلكم باحلضانة لألب كان مفاجأة للجميع.
وأضافت أن مي حريري ال تعلم شيئا حتى اآلن 
عن صدور حكم بحبسها من عدمه وأنها عند عودتها 
خالل األســــبوع اجلاري إلى لبنان ستقوم بالبحث 
عن مصــــدر اخلبر ومدى صحته واتخاذ اإلجراءات 

وأضافت أن »غشـــاوة« ما كانت تغطي عينيها 
ولم تتمكن من الرؤية بشـــكل جيد وعندما عادت 
إلى بريطانيا اضطرت لتلقي املســـاعدة في املطار 

ألنها لم تكن ترى أمامها.
وعلى الرغم من أن األطباء متكنوا من إنقاذ بصر 
فاريل إال أنها باتت أكثـــر عرضة لإلصابة بإعتام 
عدسة العني أو املاء الزرقاء كما أنها تكلفت 5 آالف 

دوالر والتزال عيناها بنيتني.

املسلســـل، خاصة انه متت كتابة االسم ثنائيا 
على مقدمة العمـــل فيما يفترض لرفع دعوى 

كتابة االسم الثالثي.

الالزمة للرد على من أطلقه.
وأشارت املتحدثة باسم املطربة اللبنانية أن األمر 
يبدو مجرد »شــــائعة« الن هناك من يحاول تعكير 

فرحتها بالنجاح دون أن حتدد أشخاصا بعينهم.

شارك أكثر من 10 آالف شخص في تصوير لقطة ضمن ڤيديو 
كليب جديد يحمل اســـم »الســـؤال الكبير مرة أخرى« للمخرج 
البلجيكي نيك بالتزار والذي يهدف إلى لفت االنتباه إلى ظاهرة 

التغير املناخي استباقا لقمة كوبنهاغن.

)أ.پ(املرآب الذي كان يحتجزها بداخله اخلاطف مع ولديها  )أ.پ(جايسي في عمر الـ 11 

الكبش »القياسي« مع صاحبه

شنيز فاريل

سوزان متيم

مي حريري

)رويترز(منظر عام حلرائق كاليفورنيا كما التقطت أمس األول

)رويترز(

إيقاف برلماني مغربي سابق متورط
في قضايا االتجار بالمخدرات

»كبش« إسكتلندي بـ 377 ألف دوالر 

الرباط ـ أ.ش.أ: مت إيقاف برملاني ســــابق متورط في قضايا االجتار 
في املخدرات وخاصة القوية منها، وذلك حسب ما أفاد به بيان لإلدارة 
العامة لألمن الوطني. وأوضح البيان أنه »في إطار اجلهود التي تبذلها 
املصالح األمنية ملكافحة ظاهرة االجتار في املخدرات وخاصة القوية منها، 
واستغالال للمعلومات التي مت جتميعها والتحريات امليدانية، مت إيقاف 
املسمى محمد جوهري امللقب بـ »الرايس«، البرملاني السابق عن حزب 
التجمع الوطني لألحرار واملمثل جلهة زرهون-عرب سايس«. وأضاف 
البيان الذي أذاعته وكالة األنباء املغربية أن »املعني باألمر، الذي يعتبر 
من كبار جتار املخدرات القوية، يخضع للبحث حتت اإلشراف املباشر 

للنيابة لدى محكمة االستئناف بالدار البيضاء«.

اســــكتلندا ـ يو.بي.آي: بيع »كبش« في اســــكتلندا مطلع األسبوع 
اجلاري بحوالي 377 ألف دوالر أميركي مســــجال بذلك رقما قياسيا لم 

تعهده جتارة هذا النوع من اخلراف في املاضي.
وذكــــرت صحيفة »ديلي تلغراف« الســــبت أن مربي اخلراف جيمي 
دوغالس من مقاطعة أبردين اشــــترى الكبش من سوق الرناك تاكسيل 
االسكتلندي الوطني وأضافت أن املبلغ الذي دفعه يفوق املبلغ الذي مت 
دفعه في السابق لشراء كبش في جزيرة تكسيل الهولندية بـ 100 ألف 
جنيه استرليني كما ان ســــعره أعلى أيضا من الثمن الذي دفع لكبش 

بيع في وقت سابق باستراليا في ثمانينيات القرن املاضي.
إلى ذلك قال املدير التنفيذي جلمعية تكسيل للخراف »يعتقد كثيرون 
أن هذا السعر مرتفع جدا لشراء كبش ولكن مربي األغنام ينظرون إلى 
ذلك على أنه استثمار جيد«. وولد الكبش »ديفيرونفايل بيرفكشن« بعد 
عملية تلقيح جيني وأبواه هما الكبش »كلسو أكسجني« والنعجة »نوك 
ماغنوم« وهما من أفضل اخلراف نســــال في اسكتلندا. ولن يكون حلم 
هذا الكبش متوافرا على موائد الذين يحبون حلم األغنام بسبب قيمته 

العالية من حيث حتسني نسل قطعان اخلراف في املستقبل.

كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات
ـ أ.ش.أ: أعلنــــت  واشــــنطن 
حالــــة  األميركيــــة  الســــلطات 
الطوارئ في بعض مناطق والية 
)كاليفورنيــــا( بعدمــــا التهمــــت 
حرائق الغابات مساحات واسعة 

من االراضي.
وذكــــر تلفزيون هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( السبت 
املاضي أن رجال اإلطفاء يواصلون 
جهودهم حملاولة اخماد احلريقني 
الواقعة  اللذين نشــــبا بالغابات 
شمال شرق مدينة لوس اجنيليس 
ودمرا نحو خمسة أالف هيكتار 
من األراضي وعرضا مئات املنازل 
للخطر. وقد أجبرت احلرائق ما 
يقرب من 1500 شخص على النزوح 
من منازلهم، فيما أعاقت درجات 
احلرارة املرتفعة محاوالت إخماد 
احلرائــــق على مــــدار ثالثة أيام 

املاضية.

المحققون األميركيون يقّرون بارتكاب 
أخطاء جسيمة في البحث عن جايسي 

أقر  ـ د.ب.أ:  سان فرانسيســـكو 
احملققون األميركيون بارتكاب أخطاء 
جسيمة فيما يتعلق بجرمية اختطاف 
الطفلة األميركية جايسي لي دوجارد 
قبل 18 عاما وذلك عندما كانت في سن 

احلادية عشرة.
وقال وارين روبف مسؤول الشرطة 
بضاحية أنتيوك قرب مدينة ســـان 
فرانسيسكو إن السلطات األميركية 
كانت تســـتطيع الكشف عن فيليب 
كاريدو الذي اغتصب الطفلة جايسي 
على مدى 18 عاما منذ عام 1991 وزوجته 
نانسي التي عاونته في جرميته لوال 

ما ارتكبه احملققون من أخطاء.
وأشـــار روبف إلـــى أن احملققني 
األميركيني املعنيني مبتابعة أصحاب 

السوابق واحملكوم عليهم بعقوبات 
مع وقف التنفيذ فتشوا منزل فيليب 
كاريدو وزوجته أكثر من مرة بحثا عن 
الطفلة جايسي إال أنهم لم يكتشفوا 
املخبـــأ الـــذي احتجز فيـــه الطفلة 
علـــى مدى 18 عاما في حديقة الفناء 
اخللفي للعقار الذي يقطنه اجلاني 

وزوجته.
كمـــا أكـــد روبف أن ســـيدة من 
جيران املتهـــم ارتابت في أمره عام 
2006 واتصلت بالشـــرطة غير أن 
رجال الشرطة ســـرعان ما غادروا 
العقار دون التدقيق في البالغ الذي 
تقدمت به السيدة مضيفا: »احبطنا 
محاولة التدخل في وقت سابق لصالح 

الطفلة«.


