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بي����روت: أقدمت خادمة فلبينية على قتل ش����قيقة54
مخدومتها طعنا بالسكني في »عني سعادة« بقضاء 
املنت بينما كانت حتمم ابنة شقيقها، الطفلة التي اصيبت 
بعدة طعنات سطحية. الضحية روز سعد )48 سنة( اتت 
من اخلارج لزيارة شقيقتها املريضة ماتيلدا سعد، وفيما 
كانت منهمكة بتحميم ابنة ش����قيقها غسان، روز ماري 
سعد البالغة من العمر 7 سنوات، انهالت عليها اخلادمة 

الفلبينية طعن����ا في الظهر، ثم ارتدت الى الطفلة التي 
كانت تصرخ بعدة طعنات من سكني املطبخ املستعمل 
وقد فارقت العمة روز احلياة في املستشفى، بينما الطفلة 
روز ماري متر بظروف حرجة. واعتقلت اخلادمة، وقال 
والد الطفلة غس����ان سعد ان اخلادمة جديدة في خدمة 
شقيقته ماتيلدا وانها حتسن وفادتها، لكنه ال يعلم ما 

الذي حدث وجعلها ترتكب هذه اجلرمية.

خادمة فلبينية تقتل شقيقة مخدومتها طعناً وتجرح ابنة شقيقها الطفلة

جابر الفيفي

مطالبات بـ »تعميم الدمج«  بين أطفال االبتدائي السعودي

العثور على شاب حي تحت األنقاض بعد 27 يومًا من زلزال هاييتي

إلزام »المباحث« بتعويض سعودي سجن ظلمًا

تفكيك شبكة تتاجر باألطفال الرضع في الجزائر

الري����اض � د.ب.أ: أيدت محكمة 
االس����تئناف بالعاصمة السعودية 
الرياض حكما صادرا من ديوان املظالم 
مبنطقة عس����ير البالد بإلزام إدارة 
املباح����ث مبنطقة جازان بتعويض 
مواطن ب� 84 ألف ريال )نحو 22 ألف 
دوالر( لقاء س����جنه دون وجه حق 
على  ج����اء ذلك في اخلطاب املوجه 
من نائب رئيس ديوان املظالم علي 
ب����ن عبدالرحمن احلم����اد إلى مدير 

املباحث العامة.
وقال السعودي جابر بن محمد 

بن زاهر الفيفي لصحيفة »الوطن« الس����عودية في 
عددها الصادر أمس إن »رج����ال األمن ألقوا القبض 
على شخص مجهول وبحوزته مسدس ال يعمل قبل 

أكثر من 5 سنوات وأفاد بأن املسدس 
يعود لي ورغ����م مواجهتي له أمام 
احملقق واعترافه بعدم وجود عالقة 
بيننا إال أنه مت سجني 84 يوما من 
قبل مباحث جازان تعرضت خاللها 
حلالة نفسية فضال عن تضرر أسرتي 

ماديا ومعنويا«.
وأض����اف الفيف����ي »على مدى 5 
سنوات وأنا أقاضي املباحث من خالل 
ديوان املظالم ومحاكم منطقة جازان 
بسبب سجني دون وجه حق إلى أن 
صدر احلكم النهائي املؤيد من محكمة 
االستئناف قبل أيام بتعويضي مببلغ ألف ريال عن 
كل يوم س����جنت فيه بعد أن تبني لديوان املظالم أن 

مباحث جازان خالفت األنظمة والتعليمات«.

اجلزائر � كونا: أعلنت الس����لطات اجلزائرية عن 
تفكيك شبكة مختصة باملتاجرة في الرضع حديثي 
الوالدة بواليتي مس����تغامن وغليزان غربي العاصمة 
اجلزائرية. وقال بيان صادر عن الشرطة اجلزائرية 
ان الشبكة التي تتكون من 14 شخصا يقودها رجل 

يبلغ من العمر 60 عاما.
واعترف رئيس الشبكة خالل التحقيقات بأنه قام 
بالفعل باملتاجرة بأطف����ال رضع آخرهم بداية العام 
احلالي، حيث مت بيع جنني كان في ش����هره الس����ابع 
واليزال ببطن أمه الى مهاجر قدم من فرنسا اضافة 
الى املتاجرة بآخرين خالل س����نة 2009.كما اعترف 

ببيع طفلة رضيعة خالل سنة 2008 الى عائلة بقصد 
التبني مقابل 500 دوالر. وكان وزير الداخلية اجلزائري 
نورالدين يزيد زرهوني أكد في تصريحات صحافية 
سابقة أن السلطات حتقق بشأن ظروف اختفاء رضع 
وأطفال، ورجح أن تكون وراءه شبكات لالجتار بالبشر 
واألعضاء البشرية، كاشفا عن شبكة لتهريب اعضاء 
البشر من اجلزائر الى املغرب. وشغلت قضية اختفاء 
الطفل سايسن بوشالح في الضاحية الغربية للعاصمة 
اجلزائرية عام 2008 الرأي العام وصنعت حالة من 
االستنفار لدى احلكومة وأجهزة األمن ملالحقة شبكات 

خطف االطفال في اجلزائر.

تدريب ألكل العقارب
والثعابين والضفادع الحية

اضطر عدد من جنود البحرية االميركية الى ابتالع 
العقارب احلية وقتل الثعابني بأس���نانهم وابتالع 
الضفادع وأكل احلشرات، وذلك ضمن تدريب البقاء 
حي���ا في االدغال الذي يقام في تايلند، وذلك ضمن 
مناورات »الكوبرا الذهبية 2010« التي جترى هناك 
وتستمر ملدة 3 أسابيع ويشارك فيها 14 ألف جندي 

من 6 بلدان وهي: 
تايلند، الواليات املتحدة االميركية، سنغافورة، 
اليابان، وكوريا اجلنوبية، ويقضي  اندونيس���يا، 
التدريب املس���مى ب� »البقاء حي���ا في األدغال« بأن 

يتناول املشاركون كل ما يقع حتت أيديهم.

العربية.نت: فيما طالبت أمهات سعوديات 
بتعميم جتربة الدمج بني طالب املرحلة األولية 
االبتدائية، بعد أن خاضت مجموعة من املدارس 
هذه التجربة خالل الفصل األول من العام الدراسي 
احلالي شملت طالب الصفني األول والثاني، أكد 
خبراء الطب النفسي أن دمج تدريس األطفال 
في املرحلة االبتدائية، وإسناد املهام التعليمية 
إلى معلمات مهم جدا لألطفال في تكوينهم في 

املرحلة العمرية املبكرة.
وأكد د.عبدالرحمن بن عبداهلل الصبيحي 
خبير الطب النفس����ي لألطفال ف����ي حديثه ل� 
»العربية.نت« أن األطف����ال يكونون في أمس 
احلاجة إلى العطف واحلنان وهو ما ميكن أن 
تقدم����ه املعلمات ملن يدرس في مرحلة عمرية 
مبك����رة، موضحا أن الطفل يعاني من التحول 
الذي يجده حني يبدأ في الدراسة فيجد معلما 
قد يقسو عليه في وقت يكون اعتاد فيه على 

حنان األم وتعاملها اللطيف.
وذكر أن تطبيق ه����ذا الدمج يجب أن يتم 
وفق ضوابط علمية تضم����ن عدم حدوث أي 
محظور، موضحا أنه من الطبيعي أن يحصل 
هذا الدمج، خاصة أن املجتمع السعودي اليزال 
يتعامل مع األطفال خارج املدرسة بشكل طبيعي، 
وال يتم الفصل بني اجلنس����ني إال بعد بلوغ 15 

سنة تقريبا.
وفي سؤال حول س����بب أفضلية املرأة في 
تدريس األطفال؟ قال الصبيحي إن املرأة أصال 
حنونة، وهذا يساعد الطفل على الشعور باألمان، 
ويحب املدرسة أكثر، مبينا أنه واجه عددا من 
املش����كالت التي يضرب فيها املعلم الطالب او 
يعتدي عليه بالصفع، وهو ما قد يجعل الطالب 

يكره املدرسة لألبد.
وطالب الصبيحي بتقييم التجارب لتفادي 
مواضع اخللل فيها، مشيرا إلى جتربة بعض 

الدول اخلليجية التي طبقت الدمج دون دراسة، 
وباءت التجربة بالفشل ألنها لم تدرس بشكل 
جيد. وحول بلوغ األطفال سن الثانية عشرة، 
والتعامل مع األطفال الذين يصلون إلى البلوغ 
)شرعا( في سن مبكرة، قال الصبيحي إن البلوغ 

عادة يكون في سن اخلامسة عشرة.
وشدد الصبيحي على أن أغلب دول العالم 
تتعامل مع من هم دون الثامنة عشرة على أنهم 
أطفال، موضحا أن اإلنس����ان إلى سن الثامنة 
عشرة طفل في احلقيقة وان كان شكله كبيرا 

إال أن الداخل يبقى صغيرا.
وجاء حديث د.عبدالرحمن الصبيحي بعد 
أن جنحت مجموعة من املدارس الس����عودية 
في تطبيق الدمج بني ط����الب املرحلة األولية 
االبتدائية، حيث قامت بتطبيق برنامج جتريبي 
في األشهر األربعة املاضية، استعدادا لتطبيقه 

في املستقبل. 

ب���ور او بران���س � أ.ف.پ: اكد اطباء 
يعاجلون مواطنا هاييتيا امس في الثامنة 
والعشرين من العمر مصاب بهزال شديد، 
انه عاش 27 يوما حتت االنقاض اثر زلزال 

12 يناير املاضي.
 وروى الش���اب ال���ذي يدع���ى ايفانز 
مونسيغراس الطباء املست���شفى امل���يداني 

جلامعة م��يامي في بور او برانس انه دفن 
حتت االنقاض بينما كان يطهو ارزا. 

 وقال رئيس اطباء املستشفى امليداني 
د. بوشيانتا جاياوويرا »من املدهش انه 

بقي على قيد احلياة بعد 27 يوما. 
انه امر ال يصدق ونحن فخورون بأنه 

هنا«. 

وأوضح الطبيب ان املريض في حالة 
مس���تقرة وان »التوقعات بشأن صحته 

جيدة جدا«. 
ولم يتسن التحقق من تصريحات ايفانز 
مونسيغراس وال احلصول على اي تفسير 
ملموس لبقائه طوال هذا الوقت على قيد 

احلياة.

خاتم تخرج عاد بعد 21 سنة
أورلندو � يو.بي.آي: تلقى رجل أميركي رسالة إلكترونية مفاجئة 
أرسلتها له امرأة تبلغه فيها بأنها عثرت على خامت تخرجه الذي 

أضاعه في رحلة بحرية قبل 21 سنة.
وذكرت صحيفة »أورلندو سانيتل« أن طوم ويتني من مدينة 
أورالندو ف���ي والية فلوريدا أوقع خامت تخرجه العائد لعام 1989 
بينما كان في رحلة بحرية في السنة التي تخرج فيها من املدرسة 
الثانوية وقال إنه تلقى بريدا إلكترونيا األسبوع املاضي من امرأة 
تبلغه  بأنها عثرت على اخلامت. وقال »اإلثنني املاضي تلقيت رسالة 
من امرأة تقول ان خامتي معها«. وأشارت املرأة في رسالتها إلى أن 
والدها عثر على اخلامت بينما كان يستخدم آلة البحث عن املعادن 

على شاطئ دايتونا في فلوريدا.

خلل في الدماغ قد يؤدي لإلقبال على المقامرة
بسادينا � يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية أن بنية محددة في 
الدماغ هي مسؤولة عن الشعور باخلوف من فقدان املال والتحكم 
باإلقب���ال على املقامرة. وقد أعد الطبي���ب بينيديتو دي مارتينو 
وزمالؤه دراسة بشأن ظاهرة »بغض اخلسارة« عند مريضني اثنني 
يعانيان من آفات في منطقة اللوزة وهي منطقة عميقة في الدماغ 
ترتبط بالعواط���ف واتخاذ القرارات. وقد منعت اآلفات املريضني 

من إدراك اخلوف أو التعرف إليه أو الشعور به.
وخضع كل من املرضني إلى جانب 12 شخصا سليما إلى مهام 
عدة مصممة خصيصا ملعرفة م���ا إذا كانت احتماالت فقدان املال 

تؤثر بإقبال الشخص على املقامرة.
وظهر أن األشخاص السليمني كانوا أقل ترجيحا للمقامرة حني 
كانت احتماالت الربح أقل من احتماالت اخلسارة غير أن هذه املعادلة 
بدت أقل تأثيرا على املريضني الذين يعانيان من آفات في منطقة 
اللوزة في الدماغ وقد استمرا في املقامرة حتى حني ظهر أن احتماالت 
اخلسارة أكبر من احتماالت الربح. ويعني ذلك أن املريضني يعانيان 
من نقص في »بغض اخلسارة«. وقد نشرت تفاصيل الدراسة في 

مجلة »إجراءات األكادميية الوطنية للعلوم«.

ناشطون حقوقيون يعرضون طريقة »اإليهام بالغرق« أمام مبنى احملكمة حيث أدين اجلندي

وآخر يشرب من دم ثعبان بعد أن قتله بأسنانهجندي أميركي يبتلع عقربا حيا خالل تدريب »البقاء حيا«

)رويترز( ... سحلية    وآخر يبتلع ضفدعا

المكتئب رمادي والسليم أصفر

..والمكتئب يكلف عمله 1038 دوالراً سنوياً

مانشس����تر � يو.ب����ي.آي: الح����ظ باحثون 
بريطانيون ان األشخاص الذين يعانون من القلق 
واالكتئاب مييلون إلى اختيار األلوان الرمادية 

على الزرقاء لإلشارة إلى حالتهم الذهنية.
وعمل بيتر وورويل من مستش����فى جنوب 
مانشستر اجلامعي مع فريق من الباحثني في 
جامعة مانشستر لتحضير آلة تسمح للناس 
باختيار األلوان التي يريدونها ردا على أسئلة. 
وقال وورويل في بيان ان »األلوان تس����تخدم 
عادة لوصف املشاعر«. وأعد الباحثون دوالبا 
من األلوان بتدرجات مختلفة ومن بينها ظالل 

رمادية. وسأل الباحثون مجموعة من األشخاص 
غير القلقني وغير املكتئبني الختيار اللون الذي 
يجذبهم أكثر. وعندما تكرر االختبار على مجموعة 
قلقني ومكتئبني اختارت الغالبية اللون األصفر 
متاما مثل املشاركني االصحاء، فيما كان اللون 

األزرق هو اللون املفضل.
لكن عند الس����ؤال عن اللون الذي يعبر عن 
مزاجهم اختارت الغالبية اللون الرمادي خالفا 
لالصحاء الذين مالوا إلى اختيار اللون األصفر. 
يشار إلى ان الدراسة نشرت في مجلة »منهجية 

أبحاث بي إم سي الطبية«.

واشنطن � رويترز: جاء في تقرير لطومسون 
رويترز نشر امس الثالثاء ان العاملني املصابني 
باالكتئاب يتغيبون عن العمل أكثر من أقرانهم 
االصحاء حتى لو عوجلوا من املرض مبضادات 
االكتئاب املعتادة. واقترح التقرير الذي طلبته 
شركة س����ونافي أفينتيس لصناعة الدواء على 
أصحاب العمل احلرص عل����ى توفير عالجات 
أفضل ملرضى االكتئاب الن ذلك سيعود عليهم 
بالنفع في نهاي����ة املطاف. وكتب فريق البحث 
لطومسون رويترز الش����ركة االم ل� »رويترز« 
في دورية الطب املهني والبيئي »حتى اذا عولج 
مرضى االكتئاب مبضادات لالكتئاب فإنه ستكون 

هناك خسائر ملموسة في االنتاج. اما العالجات 
التي تس����يطر على االكتئاب بشكل أفضل فقد 
تتيح فرصة الصحاب العمل للتوفير«. وقالت 
س����وولني كركندال مديرة النتائج البحثية في 
طومسون رويترز »قد يرجع ذلك الى ان املرضى 
عادة ال يس����تجيبون للنوع االول من مضادات 
االكتئاب الذي يصفه لهم الطبيب. او رمبا أيضا 

ال يأخذون الدواء بشكل منتظم«.
ووجد ان اخلسائر الناجمة عن عدم القدرة 
عل����ى العمل بلغت خالل عام واحد 1038 دوالرا 
ملرضى االكتئاب مقابل 325 دوالرا فقط للعاملني 

االصحاء.

صحتك

شقيقة ملك البوب: هناك أشخاص متورطون بالجريمة

طبيب مايكل جاكسون يدفع 
بالبراءة من تهمة القتل 

جندي أميركي يستخدم
تقنية »اإليهام بالغرق« ضد ابنته

لوس اجنيلي����س � يو.بي.آي: دفع طبيب ملك البوب الراحل 
مايكل جاكسون بالبراءة من تهمة القتل غير املتعمد التي وجهت 
له االثنني في مدينة لوس اجنيليس األميركية فيما يتعلق بوفاة 

النجم العام املاضي إثر جرعة زائدة من العقاقير.
وذكرت ش����بكة »سي إن إن« اإلخبارية األميركية أن الطبيب 
كونراد موراي مثل أمام القاضي كيث شوارتز ودفع بالبراءة بعدما 

سلم نفسه حملكمة فرعية قرب مطار لوس أجنيليس الدولي.
وأشارت صحيفة »لوس أجنلوس تاميز« الى أن كفالة موراي 

حددت ب� 75 ألف دوالر.
من جهتها أعربت عائلة جاكس����ون عن اس����تيائها من التهم 
املوجهة ضد الطبيب معتبرة أنها »غير كافية« وهو ما عبر عنه 

شقيقه جيرماين.
وذكر موقع »بيبول« أن والدة املغني كاثرين وصفت الطبيب 
موراي ب� »الوحش« فيما قالت ش����قيقته التويا »لقد قتل مايكل 
وعل����ى الرغم من أنه مات على ي����دي الطبيب كونراد موراي إال 
أنني أظن أن الطبيب موراي كان جزءا من خطة أكبر« وأضافت 
»ثمة أشخاص آخرون متورطون ولن أرتاح وسأستمر في القتال 
حتى ميثل جميع األش����خاص املتورطني أم����ام العدالة وينالوا 

عقابهم«.
يشار إلى أن موراي كان يخضع للتحقيق فيما يتعلق بالعالج 
الذي كان يقدمه جلاكس����ون عند وفاته عن عمر 50 عاما في 25 
يونيو املاضي بسبب جرعات زائدة من عقار البروبوفول وغيره 

من العقاقير املهدئة التي وجدت آثارها في جسمه.
وأفادت الش����رطة بأن موراي اعترف بأنه أعطى جاكس����ون 

العقاقير ملساعدته على النوم قبل وفاته.
وجاء في بيان االدعاء ان موراي »قتل مايكل جوزيف جاكسون 

من دون وجه حق ودون توافر نية إحلاق األذى به«.
وينفي م����وراي ارتكابه أمرا خاطئا فيم����ا يقول محاميه إنه 

تعاون بشكل كامل مع احملققني.

واشنطن � أ.ف.پ: أدين جندي أميركي في السابعة والعشرين من 
عمره، ألنه أخضع ابنته البالغة من العمر 4 سنوات لتقنية »اإليهام 
بالغرق« بعدما عجزت عن حفظ درسها. وقالت شرطة واشنطن ان 
جوشوا تابلور الذي كان حتت تأثير الكحول غضب بعد ان عجزت 

الطفلة عن تسميع األبجدية التي تعلمتها لتوها.
وقد اقتادها مع صديقته الى حوض املطبخ ووضعا رأس���ها في 
املاء مرات عدة إليهامها بالغرق. واستخدمت هذه التقنية الستجواب 
متهمني باإلرهاب في عهد الرئيس الس���ابق جورج بوش منذ بداية 

احلرب على االرهاب التي تخوضها الواليات املتحدة منذ 2001.
وقال ستانسل ان »الطفلة تخاف كثيرا من املاء« وخرج تابلور من 
منزله بعد احلادثة مهددا بكسر زجاج نوافذ املنازل املجاورة. وبعد 
ان سمع اجليران صراخ تابلور، اتصلوا بالشرطة التي أتت وعثرت 
على الفتاة املذعورة مصابة برضوض عدة في جس���دها.وأوضحت 
الفتاة للشرطة انها هربت لالختباء في احلمام. وأوقف تابلور وأدين 
بتهمة الضرب واجلرح املتعمدين، وأثناء االدالء بإفادته قال ان »االيهام 

بالغرق« يعد »عقوبة مناسبة« بحسب ما نقل ستانسل.


