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دبيـ  د.ب.أ: يشارك رجل االعمال االماراتي سليمان 38
الفهيم في انتاج فيلم يجسد مشكلة دارفور في السودان 
باسم »الطريق الى دارفور« مبيزانية تقدر بعشرة 
ماليني دوالر، االمر الذي يشير الى ان الفهيم فضل 
طرق باب جديد لالستثمار، أال وهو عالم االنتاج الفني 
واالبتعاد، ولو قليال، عن االســـتثمار الرياضي بعد 

تفاقم مشاكله في نادي بورتسموث االجنليزي.

وشـــغل الفهيم الرأي العام في الشارع الرياضي 
العاملي خالل الفترة االخيرة، بعد بيعه نسبة %90 
من حصص نادي بورتســـموث االجنليزي لصالح 
امللياردير السعودي علي الفراج واحتفاظه بنسبة 
10%، االمـــر الذي حفظ له بالتراضي منصب رئيس 
مجلس ادارة النادي حتى اآلن، رغم دخول الطرفني 
في مشادات علنية نتيجة للتصريحات الصحافية.

الفهيم من نادي بورتسموث إلى اإلنتاج الفني

صحتك

اآليس كريم لمواجهة
 آثار عالج السرطان

ولنغتون ـ رويترز: يطور علماء من نيوزيلندا نوعا 
من اآليس كرمي )البوظة( مفيدا جدا، حتى أن األطباء قد 

يصفونه كعالج.
ويعمل باحثون من جامعة أوكالند مع شركة فونتيرا 
العمالقة لصناعــــة األلبان لصنع »حلوى طبية« حققت 
نتائج مشــــجعة في التغلب على اآلثار اجلانبية للعالج 
الكيميائي لدى مرضى الســــرطان، ويستخدم هذا النوع 
من اآليس كرمي املسمى »ريتشارج« مكونات نشطة من 
منتجات األلبان لتخفيف اإلسهال واألنيميا وفقدان الشهية 

لدى من يخضعون للعالج الكيميائي.
ويتناول املشاركون في التجربة 100 غرام من اآليس 
كرمي بطعم الفراولة يوميا. وقال جيرميي هيل رئيس قسم 
التكنولوجيا بشــــركة فونتيرا في بيان »مكونا احلليب 
النشطان حيويا اللذان مت تطويرهما من أجل ريتشارج 
لديهما إمكانية فريدة ملعاونة اجلسم على مواجهة اآلثار 
اجلانبيــــة املترتبة على العــــالج الكيميائي«. ومنتجات 
األلبان متثل القسم األكبر من صادرات نيوزيلندا وتهيمن 

فونتيرا على نحو ثلث صادرات األلبان العاملية.

مدارس بريطانيا تسجل سنويًا 
40 ألف حادث عنصري

مقتل 6 أشخاص في حريق بمستشفى 
الصحة النفسية في بريدة

60 مليون عربي ال يستطيعون القراءة والكتابة

سعودية تهدد بفضح زوجها بـ »البلوتوث«

جماعة إسالمية: قصر باكنغهام.. مسجد

لندن ـ عاصم علي
كشـــف تقرير ملنظمة حقوقية بريطانية ان مدارس اململكة 
املتحدة تسجل سنويا نحو 40 الف حادث عنصري بني طالبها، 
ما يؤشـــر الى العالقات املتوترة بني ابناء الســـكان االصليني 
واملهاجرين، واشار التقرير الذي اعدته منظمة »مانفستو كلب« 
للحريات املدنية الى ان مدارس ابتدائية تعاقب تالميذها على 
التفوه بعبارات عنصرية رغم انهم ال يدركون معانيها، واوضح 
التقرير ان السياســـة احلكومية القاضية بإرغام املدارس على 
اعداد تقرير باحلوادث العنصرية التي تقع فيها يعد مضيعة 
لوقت االساتذة، فيما يزيد املبعوثون احلكوميون الى املدارس 
لتوعية طالبها في خصوص العنصرية، الهوة واالنقسام بني 

السود والبيض.

الرياضـ  يو.بي.آي: قتل ستة أشخاص اختناقا في حريق كبير اندلع 
امس االول في مستشفى الصحة النفسية في بريدة شمال الرياض.

وقال الرائد إبراهيم أبا اخليل الناطق اإلعالمي ملديرية الدفاع املدني 
مبنطقة القصيــــم في بيان وزع امس »مت إخالء ثمانية أشــــخاص من 
اجلناح الذي وقع فيه احلريق، في حني مت إخالء 80 شخصا من األجنحة 

املجاورة للجزء املتضرر أثناء حدوث احلريق«.
واضاف »احلادث وقع أثناء نوم املوجودين داخل اجلزء املتضرر من 
احلريق«. ولم يكشــــف عن جنسية املتوفني إال أن بعض املصادر قالت 
انهم »سعوديون«. وقالت مصادر ملوقع »عاجل« اإللكتروني ان مريضا 

نفسيا تسبب باحلريق بواسطة »والعة« كان يحملها ثم الذ بالفرار.

دبيـ  العربية: قال »تقرير املعرفة العربي 2009« الذي أطلقه برنامج 
االمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع مؤسســــة محمد بن راشد آل مكتوم 
ان الدول العربية ميكن أن تواجه اضطرابا سياســــيا واجتماعيا اذا لم 

تستثمر مبا يكفي في تعليم سكانها الذين يتزايد عددهم.
وأطلق التقرير في أول ندوة من سلســــلة الندوات التي ســــيقيمها 
املنتدى االستراتيجي العربي بحضور عدد من كبار الشخصيات وصناع 

القرار في املنطقة.
ويعد التقرير نقص اإلرادة السياسية وليس نقص املوارد سببا جذريا 
فــــي وجود أنظمة تعليم غير مالئمة في املنطقة حيث تنفق احلكومات 

على األمن أكثر من التعليم في محاولة للسيطرة على مواطنيها.
وقال عادل عبداللطيف من برنامج االمم املتحدة االمنائي مبناســــبة 
إصدار تقرير املعرفة العربية لعام 2009 »قطاع األمن يستأثر بالكثير 
من املوارد اذا اســــتثمر نفس القدر من االموال في التعليم فســــتحصل 

على مجتمع أفضل«.
وقال التقريــــر ان العالقة بني التعليم والنمو االقتصادي في العالم 
العربي ضعيفة وقال عبداللطيف ان االمر ال يتعلق باالموال، بل باخلوف 
من أي نتائج تترتب على أي إصالحات تعليمية. وقال التقرير ان األمية 
عقبة كؤود في العالم العربي، حيث يوجد نحو ثلث عدد البالغني أي 60 
مليونا ال يستطيعون القراءة والكتابة ثلثهم من النساء. ويوجد نحو 
تسعة ماليني طفل في سن التعليم االبتدائي ال يلتحقون باملدرسة كما 

أن زهاء 45% من السكان ال يلتحقون باملدارس الثانوية.

الرياضـ  يو.بي.آي: جلأ زوج سعودي من مكة الى الشرطة حلمايته 
من زوجته التي هددت بفضحه ونشر لقطات صورتها في غرفة نومه 

مع زوجته الثانية بعدما علمت بزواجه منها.
وذكــــرت مواقع انترنت امس ان الزوجة هــــددت زوجها بفضحه 
بالبلوتوث، ونقلت عن الزوج قوله »بعدما جن جنونها هددته اما ان 
يطلقها او نشر مقطع الڤيديو الذي قامت بتصويره«. واضاف »بعد 
عدة تهديدات ووعود من قبل الزوجة االولى، جلأ الى مركز الشرطة 

ومت تدوين محضر بذلك حلمايته من تهديدات زوجته الغيورة«.

لندنـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »ديلي اكسبريس« امس ان جماعة 
اسالمية متطرفة تدعو الى فرض احكام الشريعة في بريطانيا تريد 
حتويل املقر الرسمي للملكة اليزابيث الثانية في لندن قصر باكنغهام 

الى مسجد.
وقالت الصحيفة ان جماعة »اسالم من اجل اململكة املتحدة« ادعت 
أنها اكتشــــفت دليال تاريخيا يتحدى حق امللكة إليزابيث الثانية في 
العيش بقصر باكنغهام ودعا زعيم اجلماعة اجنم تشودري )44 عاما( 

الى تسميته مسجد باكنغهام.
واضافت الصحيفة ان تشــــودري حث املسلمني في بريطانيا على 
املشــــاركة في املسيرة التي ســــتنظمها جماعته في لندن غدا السبت 
للمطالبة بإصالح النظام القانوني البريطاني وادخال محاكم الشريعة 
االســــالمية. ونسبت »ديلي اكسبريس« الى فيليب ديفيز النائب عن 
حزب احملافظني املعارض قوله »هذا الرجل تشودري ابله وميثل النسخة 
االســــالمية لزعيم احلزب القومي البريطاني نك غريفني وانا من اشد 
املدافعني عن حرية احلديث وحق الناس في التعبير عن آرائهم وضد 

من يستخدم هذا احلق إلثارة الكراهية العرقية«.
واضاف ديفيز ان حكومتنا ادخلت الكثير من القوانني الســــخيفة 
ضد التحريــــض على الكراهية العرقية فإن كانــــت هذه القوانني في 
مكانها فيتعني عليها تطبيقها علــــى اجلميع وليس على فئة واحدة 

من الناس.

»وصفة« من ميشيل لعالقة ناجحة بين الرجل والمرأة ميركل تذهب للتسوق بنفسها وتبعث 50 رسالة قصيرة يوميًا

وزيرة الصحة األلمانية »السابقة« تودع منصبها بالدموع

هامبورغـ  د.ب.أ: أدت املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل، األربعاء املاضي، اليمني الدســــتورية لفترة 
ثانية في منصبها كرئيسة للحكومة، وبذلك بدأت 
أول امرأة وصلت إلى منصب املستشارية في أملانيا 
مهامها على رأس ائتالف حكومي جديد يجمع احملافظني 

والليبراليني.
واهتمت الصحف األملانية من جديد بالبحث في 
اجلوانب اخلفية في حياة فتاة أملانيا الشرقية التي 
جنحت في الوصول ألرفع منصب سياسي في البالد، 

بل واحلفاظ عليه لفترة ثانية.
ونشرت صحيفة »بيلد« األملانية واسعة االنتشار 
في موقعهــــا االلكتروني أمس مجموعة من الصور 
النادرة للمستشارة في طفولتها وشبابها،  كما قالت 
عنها إنها »تفكر مثل الكمبيوتر وعندما جتلس إلى 
جوارهــــا ال يتوقف هاتفها احملمول من طراز نوكيا 

6131 عن الذبذبة«.
وتبعــــث ميركل بنحو 50 رســــالة قصيرة عبر 
احملمول في اليوم كما أنهــــا ال ترتدي خامت زواج، 
رغم انها متزوجة من أستاذ الكيمياء يواخيم زاور،  

وليس لديهما أطفال.
وتعيــــش ميركل مع زوجها فــــي الطابق الرابع 
في أحد املباني ويسكن حتتها حراسها كما أنها من 

برلنيـ  د.ب.أ: ودعت وزيرة الصحة األملانية أوال 
شميت موظفيها في الوزارة بالدموع بعدما انتهت 

واليتها في هذا املنصب.
وقالت شميت خالل تسليم مهام منصبها خللفها 
فيليب روسلر في برلني أمس اخلميس: »من الصعب 
علي أن أنفصل عن أي شخص منكم، لم يكن هناك 
يوم خالل األعوام التســــعة املاضية ذهبت فيه إلى 

الوزارة دون رغبة في ذلك«.
وتولت شميت، أقدم وزيرة صحة في أوروبا، حقيبة 

الصحـة في مقريها ببرلني ، وبون منذ 2001.

وحذرت شميت خلفها روسلر من النفوذ الكبير 
للتكتالت، وقالت: »في السياسة ال يسري دائما ما 

هو سليم من الناحية االختصاصية«.
والتزال شـــميت )60 عاما(، املنتمية للحزب 
االشتراكي الدميوقراطي، نائبة في البرملان األملاني 
)بوندستاج(، لكنها ال تعتزم االنشغال بعد اآلن 

بسياسة الصحة.
جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن أعضـــاء احلكومة 
األملانية اجلديدة أدوا اليمني الدستورية األربعاء 

املاضي.

عشاق موسيقى ريتشارد فاجنر.
وتتناول املستشارة ستة أكواب من القهوة في اليوم 

كما أنها حتب التنزه والنوم لساعات طويلة.
وتتسوق ميركل بنفسها، ويصل راتبها إلى نحو 

بصمة قدم بيكام للبيع في الدوحة240 ألف يورو سنويا.
الدوحةـ  د.ب.أ: ميكن اآلن ملن يحلم باقتناء بصمة قدم وتوقيع 
وحملات من حياة أسطورة كرة القدم االجنليزي ديفيد بيكام حتقيق 
حلمه عبر اقتناء عمل فني فريد سيطرح اليوم اجلمعة للبيع في 

مزاد علني بالعاصمة القطرية.
وتســـتعرض لوحة »ديڤيد بيكام احتفـــال«، التي يقدر ثمنها 
بنحو 4.1 ماليـــني دوالر وتطلب اجنازها مـــن الفنان البريطاني 
الهندي األصل ساشـــا جفري العمل ملدة 14 ساعة يوميا على مدى 
أســـبوعني متواصلني، جوانب مختلفة من حياة العب كرة القدم 
االجنليزي الشهير داخل املستطيل األخضر وخارجه عالوة على 

بصمة قدمه وتوقيعه.
وســـيتضمن املزاد، الذي يقام على هامش أنشطة قادة القرن 
احلادي والعشرين وسيخصص ريعه لألعمال اخليرية في آسيا، 
مجموعة من املجوهرات والقطع الفنية اليدوية الثمينة ولوحات 

فنية بعضها يعرض للمرة األولى.

نيويوركـ  د.ب.أ: قدمت سيدة أميركا األولى ميشيل أوباما 
مجموعة من النصائح املفيدة عند البحث عن شريك احلياة 
املناســــب، وقالت قرينة الرئيس األميركــــي باراك أوباما في 
تصريحات ملجلة »جالمور« تنشرها في عددها للشهر املقبل: 
»عندما يتمتع )الرجل( مبظهر طيب، فهذا مقبول ولكن الشكل 
اجليد يكفي لفترة محدودة فحسب، وبعد ذلك يأتي السؤال: 

اي نوع من البشر أنت؟«.
وقالت ميشيل: »ال تنظروا الى لقبه او الى حسابه البنكي 

ولكن الى روحه«.
واضافت السيدة االميركية االولى )45 عاما(: »العالقة مع 
الرجل يجب ان تعطي شــــعورا طيبا، ال ينبغي الدخول في 

عالقة مع شخص ال يكملك وال يجعلك سعيدا للغاية«.
يذكر ان ميشيل متزوجة منذ عام 1992 من الرئيس األميركي 

أوباما ولها منه ابنتان.
وشــــددت ميشيل في الوقت نفسه على أهمية وجود قدر 
جيد من االعتــــداد بالنفس في العالقات بــــني الرجل واملرأة 
وقالــــت: »حاولت دائما ان أضع أطفالي فــــي املرتبة األولى، 
ولكني أضع نفسي أيضا في املرتبة الثانية، وليس اخلامسة 

او السابعة«.

ديڤيد بيكام

ميشيل أوباما

املستشارة األملانية أجنيال ميركل

مرشد اإلخوان: لم أطالب نوابنا برفع »الَجْزمة« ضد معارضيهم
الغول: لو المرشد عنده »جزمة« أنا عندي 20 جزمة!

القاهرة ـ العربية: نفى محمد مهدي عاكف، 
املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني، أن يكون 
قد طالب أعضاء الكتلة البرملانية بضرب من 
يعارضهم في مجلس الشعب املصري باحلذاء. 
وقال عاكف: »لقد خرج مني لفظ اجلزمة )احلذاء( 
كمداعبة بينـــي وبني أحد أعضاء الكتلة، على 
هامش لقائي بهم في مؤمتر )نصرة القدس(، 
ولكن ال يصح أن تركز وسائل اإلعالم على هذه 
املداعبة غير املقصودة وتتجاهل موضوع اللقاء 
الرئيسي بيني وبني أعضاء الكتلة البرملانية، 
وانني بشـــكل عام آسف على خروجها وآسف 
أيضا على اإلعالم الذي يلتقط ما يشاء حسب 
أهواء وتوجهات كل وســـيلة دون مراعاة أي 

موضوعية في نقل األخبار«.
كما ذكرت صحيفة »اليوم السابع« واقعة 
لوم املرشد للنائب أحمد دياب لعدم الرد على 
انتقادات النائب عن احلزب الوطني عبدالرحيم 
الغـــول له، وقال عاكف موجها حديثه للنائب 

»كان يجب عليه أن يضربه 
باجلزمة، فرد النواب )اجلزمة 
تاني(«. من جانبه قال مهدي 
عاكف موضحا: »كنت أضحك 
مع النائب أحمد دياب، وحني 
سألت عن النائب عبدالرحيم 
الغول وما فعله للنائب طالبته 
باملعاملة باملثل«، إال أن عاكف 
نفى صدور هذا التصريح قائال 
»كل ما قلته أن يعاملوا نواب 
الوطني مبثـــل معاملتهم«، 
وانتقـــد عبدالرحيـــم الغول 
رئيس جلنة الزراعة مبجلس 
الشعب كالم املرشد، وقال إن 

»هذا يعكس منهج هذه اجلماعة احملظورة في 
التعامل مع مـــن يعارضهم«. وقال الغول في 
معرض رده على ما نســـبته بعض الصحف 
لعاكـــف انه طالب اعضاء االخوان بضرب من 

يعارضهم باحلذاء: لو املرشد 
»عنده جزمة انـــا عندي 20 
جزمة«. وهاجم الغول عاكف 
في اتصال هاتفي مع برنامج 
»90 دقيقة« على قناة احملور 
الفضائية مساء األربعاء، وقال 
انه تقدم مبذكرة إلى كل من 
د.فتحي سرور، رئيس مجلس 
الشعب، وصفوت الشريف، 
األمني العام للحزب الوطني، 
وم.أحمد عز رئيس التنظيم 
باحلزب، حول ما اعتبره إهانة 
وسبا وقذفا صدرت بحقه من 
املرشد العام جلماعة اإلخوان 
املسلمني مهدي عاكف، عندما قال خالل لقائه 
بنواب الكتلـــة البرملانية لإلخوان وبالتحديد 
للنائب محمود مجاهد »بقى الواد اللى اسمه عبد 
الرحيم الغول ميد إيده عليك ده واد فاسد وفاشل، 

وكان املفـــروض تديله فوق دماغه باجلزمة«. 
وكانت تصريحات عاكف قد أثارت   عاصفة من 
الغضب واالستياء خاصة بني رموز وأعضاء 
مجلس الشـــعب الذي ســـبه املرشد وقال إنه 
يوافـــق على الباطل فقط،  في الوقت الذي دعا 
فيه النـــواب االخوان الى ضرب مخالفيهم في 

البرملان بـ »اجلزمة« . 
وطالب النواب مبحاكمة عاكف بتهمة إهانة 
مجلس الشعب في تصريحاته التي أدلى بها في 
املؤمتر الصحافي الذي نظمته مجموعة النواب 
اإلخوان في منيل الروضة وشهد خروجا عن 
النص ونزوال بلغة احلوار إلى مستوى اجلزمة ، 
 حيث ســـأل عاكف عن محمود مجاهد صاحب 
طلب إقالة وزير النقل بســـبب كارثة العياط 
واستفسر عما إذا كان النائب عبدالرحيم الغول 
قد مد إليه يده ام ال فنفى النواب اإلخوان ذلك، 
فقال لهم عاكف :  هذا اإلنســـان - يقصد الغول 

مرشد االخوان املسلمني محمد مهدي عاكف- جلموه وال تتركوه . 

نوفارتيس تسلم لقاحات »إتش 1 إن 1« في موعدها رغم الصعوبات

عشاق جاكسون اللبنانيون أضاءوا الشموع قبل حضور فيلمه

بــــازل ـ كونا: أكــــدت شــــركة نوفارتيس 
السويسرية لألدوية أنها قد شحنت أكثر من 
7.5 ماليــــني جرعة من اللقاح املضاد لڤيروس 
)ان 1 اتــــش 1( الى الواليات املتحدة األميركية 
على ان يتم شحن ما بني 25 و30 مليون جرعة 

أخرى حتى نهاية نوفمبر 2009.
وقالت الشركة انها تسعى لتلبية احتياجات 
السوق من اللقاح رغم تراجع معدات تصنيعه 
بنســــبة 23% اال أنها ســــتتمكن من توريد 90 
مليون جرعة لقاح الى الواليات املتحدة حسب 

اخلطة املتفق عليها بني اجلانبني.
واشــــارت الى أن تغيير مواعيد تســــليم 
اجلرعات املتفق عليها ميكن أن ينتج من التقلبات 
الكامنة وراء عملية االنتاج البيولوجي للمواد 

املستخدمة في انتاج اللقاح.
واوضح اندرين اوزفالد الرئيس التنفيذي 
لقسم اللقاحات والتشخيص في »نوفارتيس« 
اننا مسرورون للتقدم الذي أحرزناه حتى اآلن 
نظرا للتحديات العديدة اال أننا نبذل كل جهد 
لتوفير أكبر كمية ممكنة من اللقاح في أسرع 

وقت ممكن. ويرى خبــــراء تصنيع اللقاح أن 
املشكالت التقنية التي تصادف انتاح مضادات 
ڤيروس )ان 1 اتش 1( تعود الى تراجع نسبة 
استخراج املواد الفعالة النتاج املصل بنسبة 
تصل الى 23% مقارنة مع متوسط انتاج اللقاحات 
املضادة لالنفلونزا املوسمية العادية. واعتمدت 
»نوفارتيس« على زراعة خاليا ڤيروسية جديدة 
منذ منتصف سبتمبر 2009 ادت الى احلصول 
على 63% من اساسيات تصنيع اللقاح ومكن 

الشركة من تصنيع 42 مليون وحدة.

بيروتـ  أ.ف.پ: احتفل محبو 
مايكل جاكسون في لبنان بذكراه 
امام صالة السينما التي بدأت 
مســـاء االربعاء املاضي عرض 
فيلمه »ذيس ايز ايت« بالرقص 
والغناء واضاءة الشموع مللك 

البوب الراحل.
وتوزعت خارج الصالة التي 
بدأت عرض فيلـــم »هذا هو« 
املخصص للمغنـــي االميركي 
بالتزامـــن مع عـــدد كبير من 
الصاالت في كل انحاء العالم، 
شاشات صغيرة عرضت مشاهد 

من اغنيات مايكل جاكسون.
واضاء عشـــرات الشـــبان 
والشابات من عشاق جاكسون 

الشموع حول صور له، وحملوا الورود البيضاء واحلمراء والفتات 
عليها صوره وكتب عليها »لبنان يحبك« و»نحبك الى االبد ايها 

امللك«.
وحتلق مئات املتفرجني حول الشـــباب الذين ارتدى بعضهم 
قمصانا سوداء عليها صورة املغني االميركي وتاريخ والدته ووفاته 
1958 ـ 2009، فيما لبس البعض اآلخر قبعات شـــبيهة بقبعاته 

الشهيرة، وارتدوا مالبس تذكر 
بأزيائه.

وتنكرت معدة العرض تاالر 
سوغمونيان )26 عاما( مبالبس 
مايكل جاكسون وشعره، وقدمت 
عرضا راقصا على انغام اغنية 
»بيلي جني«، وسرعان ما انضم 
اليها رفاقها ورقصوا جميعا على 
وقع اغنيات جاكسون املعروفة 
مثل »بيت ايـــت« و»زي واي 

يومايك مي فيل« و»ثريلر«.
التي  ـ  وقالت سوغمونيان 
حتمل شهادة في ادارة االعمال 
والعلوم املالية وتعمل في شركة 
تهتم بالبورصة لوكالة »فرانس 
برس« ـ »انـــا من هواة مايكل 
جاكسون مذ كنت في الثانية عشرة«. واضافت »منذ ذلك احلني، 
احـــاول ان اقلـــده وارقص على ايقاع اغنياتـــه، كما انني اعرف 
ادق التفاصيل عنه وعن حياته وموســـيقاه«. وتابعت »حاولت 
الوصول اليه عبر مئات الرســـائل البريدية التي بعثت بها الى 
الواليات املتحدة، لكنني لم اجنح في ان التقيه، واآلن بعد وفاته 

املفاجئة، لم اعد استطيع حتقيق حلمي«.

)ا.ف.پ( عشاق جاكسون يقطعون كعكة افتتاح فيلم ملك البوب في بيروت امس االول

النائب عبدالرحيم الغول


