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القاتل »املتسلسل« الشهير تشالز مانسون احملامي جيوفاني دي ستيفانو

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

»البعبع«.. فين؟

الس����ياديني  التي����ار  ق����درة 
)السياسي الديني( على الصراخ 
وجعل خطابه ومظهره وقوته هي 
األقوى واألعلى واألكثر انتشارا في 
الساحات السياسية العربية، قدرة 
ارتدت عليه سلبا وضعفا وكبدته 
خسارات فادحة، فما عاد في عيون 
اآلخرين، تيارا من تيارات سياسية 
طبيعية ميوج به����ا املجتمع بل 
أصبح هو الطوفان الذي لن يبقي 

ولن يذر.
قدم هذا التيار نفسه لآلخرين 
بصورة »البعبع« فأعطى خلصومه 
فرصة التخويف منه والتحذير من 
شروره، ومزجوا صورته بصورة 
اإلرهاب، فتمكنت بعض األنظمة 
السياسية املستبدة من حكم دولها 
طويال بحج����ة حماية البالد من 
الذين بدورهم  خطر اإلسالميني 
حرنوا عن عصرنة ذواتهم الفكرية 
والسياسية وتقريب تيارهم من 
الفكر احملافظ املؤمن بالدميوقراطية 

ومبدأ تداول السلطة.
أما في حقيقة األمر فقد أثبتت 
اجلماعات واألحزاب السيادينية 
وفي أكثر م����ن دولة عربية، أنها 
ليس����ت أكثر من مج����رد تيارات 
سياسية واجتماعية لها مريدون 
وأتب����اع مثله����ا مث����ل التيارات 
األخرى في املجتمع العربي، أما 
الناس فقد أدركوا أن الس����ماء ال 
متطر ذهب����ا وال فضة وال حلوال 
ملشاكلهم االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية.

كالم مباشر محطات

حسن البنا  أنا إن قّدر اإلله مماتي..!
حركة االخوان املسلمني تنال اليوم 
عطفا شديدا من الشارع املصري بسبب 
حجم الضغط الذي تعرضت له ألكثر 
من نصف قرن، وعندما رأت واشنطن 
أن هذا هو موقف الشعب املصري الذي 
يعبر عنه ف���ي أية انتخابات نقابية 
أو سياس���ية يدخلونها رحبت بأن 
يشملهم احلوار السياسي الدائر اآلن، 
هذه احلركة ترتكز على مفهوم عدم 
اقتصار دور الدين على املسجد وأن 
شعار )ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر( 
قد طرح في أوروبا على خلفية جتربة 
التي  إبان العصور املظلمة  مختلفة 
أعدم فيه���ا العلماء..الخ، وقد لقيت 
دعوة الش���يخ حسن البنا قبوال في 
مصر و72 دولة حسب دراسة نشرت 
مؤخرا، وقد رفعت صورة حسن البنا 
األس���بوع املاضي في اسطنبول في 
تظاهرة تضامن م���ع ما يجري في 
مصر، ما يشير الى أنه معروف خارج 
نطاق العالم العربي بش���كل أفضل 
رمبا من بعض البالد العربية بسبب 
احلملة املعروفة، وهو شيء غريب 
أن يأتي إنصاف الرجل من واشنطن 
واسطنبول بينما تقبع حرية التعبير 
جتاهه حت���ت إرهاب الرأي في بلده 

وبعض الدول العربية.
الهدف من إعادة قراءة جتربة حسن 
البنا هو إنصافه حتى من التصرفات 
التي حدثت من قبل بعض أتباعه من 
بعده، وفرز فكره عن حركات الحقة 
نس���بت إليه بينما هو يدعو إلى أن 
»نعمل لتحقيق ما اتفقنا عليه، ويعذر 
بعضنا بعض���ا فيما اختلفنا عليه« 
أين هذا من فك���ر التكفير الذي قيل 

إنه خرج من عباءته؟
وحدث أن وص���ل البنا الى قرية 
إللقاء خطبة في مناسبة، وكان الباشا 
املسيطر على القرية رافضا السماح له 
بذلك وحرض أعوانه ملنعه فاحتشد 
أنصار البنا وأخذوه من محطة القطار 
الى موق���ع احلفل فطلب أن يأخذوه 

الباشا،  الى بيت 
التقاه  وعندم���ا 
قال له »بيتك هو 
القرية، لو  بوابة 
أنت مش حتسمح 
أرجع اآلن حملطة 
القط���ار« وخرج 

االثنان الى موقع احلفل وتعانق الناس 
هناك وألقوا م���ا كانوا يحملون من 

أدوات العراك.
التوافقي مطلوب  الفكر  مثل هذا 
كونه األرضية لبن���اء مجتمع قوي 
متعدد االجتهادات واألديان واملذاهب، 
وقد ساحت في بالدنا أفكار اإلقصاء 
والتهميش عقودا كثيرة، وآن األوان 
إلفساح الدرب للفكر التوافقي الذي 
يستوعب اجلميع، وأعتقد أن التجربة 
احلالية في مصر قد حس���مت – عند 
اإلسالميني هناك – مسألة قبول اآلخر 
كم���ا هو وزودتهم جتارب الس���نني 
بخبرة عدم توظيف الشعار الديني 
ضد من يخالفك الرأي، وهو أكثر ما 
كان معارضو احلركة من االجتاهات 
السياسية األخرى يرفضون رؤيته 

في الساحة السياسية.
كلمة أخيرة: زرت الشيخ حسن أيوب 
رحمه اهلل عندما جاء الى الكويت عام 
1972 فقال لي ولصاحبي: »الكالم اللي 
حأقوله لكم م���ش مجاملة للكويت 
دي احلقيق���ة، أنا بع���د ما خرجت 
من السجن في مصر ما كنتش أنام 
الليل بطول���ه، أصحى مرتني تالتة 
وأنا مفزوع، ومراتي تهديني وتقول 
لي »انت في البيت يا حسن، خالص 
نام«، وده من اللي كان بيحصل لنا 
في الس���جن، يصحون���ك في نص 
الليل، ج���ري بالس���احة بالظلمة، 
وضرب بالسياط زي البهامي ورش 
ميه باردة، كنا بنجري زي املجانني 
نخبط باحليط وحاجات كثيرة، املهم 
ملا جيت هنا عندك���و، ابتديت أنام 

الليل بطوله«.

يخبرني القاضي العراق����ي الفاضل منير حداد الذي 
حكم على صدام باإلعدام أن بعض الكويتيني اعترضوا 
عل����ى حكمه باإلعدام »لرمبا مناكفة إليران« وهو أمر لم 
يفهم����ه القاضي اجلليل، ال اعت����راض لدي على وقوف 
بعض املصريني ض����د الرئيس مبارك )مل����اذا ال يجرى 
استفتاء حر على اخليارات املطروحة؟( ولكن ماذا عن 
الكويتيني الذين س����اهم في حترير أرضهم وسهل لهم 
عمليات التملك والزيارة واالس����تثمار؟! إظهار قليل من 

الوفاء أمر ال يضير.
> > >

يقف هيكل )أطلق مبارك سراحه فور تسلمه احلكم( 
وعمرو موس���ى )عّينه مبارك وزيرا للخارجية ثم أمينا 
للجامعة العربية( ومصطفى بكري )الوحيد من الصحف 
اخلاصة الذي يصطحبه مبارك معه في زياراته للخارج( 
وعزمي بش���ارة وعبدالباري عط���وان )أكبر املتاجرين 
بقضيتهما ويحمالن جثمانها أينما ذهبا( واملسفر، ضد 
الرئيس مبارك مطالبني برحيله، السؤال احملق: هل وقف 
أو نعق هؤالء الغربان مع أي قضية عادلة قط؟! ثم كيف 
لعمرو موسى وهو من يتسلم راتبه من دول اخلليج ان 
يتواجد في ميدان التحرير كل يوم للتحريض والتأجيج، 
ومل���اذا ال تتم إقالته من ِقب���ل من عّينه وتعيني أمني عام 

عاقل ورزين بدال منه؟!
> > >

يظهر عماد أديب وعمرو موسى والبكري وغيرهم من 
شخصيات عامة على الفضائيات وهم يتحدثون وحلاهم 
طويلة فهل يعن���ي هذا انهم لم يج���دوا دقيقة للحالقة 
والنظافة أم انهم يحّضرون أنفسهم بشكل مسبق حلقبة 

اإلخوان املسلمني؟!
سؤال آخر: هل سيقتدي اإلخوان بحزب الرفاه التركي 
أم بالترابي وحزب اجلبهة القومية اإلسالمية التي أبقت 
احلرب األهلية مشتعلة لعش���رين عاما ثم تسببت في 
انفصال اجلنوب السوداني، وملاذا ال نسمع خارطة طريق 
اإلخوان السياسية واالقتصادية واالجتماعية ملرحلة ما 
بع���د الرئيس مبارك بدال من الغموض ومبدأ »انتخبونا 
وبعدين نتحاس���ب« الذي اس���تخدمه قبله���م النازيون 

والشيوعيون؟!
> > >

يعتقد بعض اجلهالء العرب ومنهم قادة دول الصمود 
والتصدي سابقا ووزيرا خارجية مصر السابقان اسماعيل 
فهمي ومحمد ابراهيم كامل، ان اس���رائيل كانت مستعدة 
إلرجاع سيناء وتقبيل األيدي واألرجل مقابل اتفاقية كامب 
ديڤيد، واحلقيقة أبعد ما تك���ون عن ذلك الفهم العقيم، 

فكما يروي وزير الدفاع اإلسرائيلي 
عيزرا وايزمان، كان الوفد اإلسرائيلي 
ينوي الرحيل من كامب ديڤيد دون 
اتفاقية س���الم حيث كان موقفهم ان 
سيناء أرض توراتية مليئة بالنفط 
والغاز واخلير )مساحتها 4 أضعاف 
مساحة اسرائيل( وقد حصلوا عليها 

في حرب خسرها العرب، ومن يخسر حربا يدفع الثمن، 
كما انهم عاشوا آنذاك 30 عاما دون سالم وال مانع لديهم 
أن يعيش���وا 300 عام أخرى دون سالم على أال يفرطوا 

في سيناء.
> > >

ما أرغمهم آنذاك على التضحية بس���يناء هو الرئيس 
كارتر وزيارة السادات للقدس، وفيما بعد حرمهم الرئيس 
مبارك من طابا بعد مباحثات مطولة استمرت لسنوات، 
كما منعهم بحكمته ورزانته من اس���تعادة س���يناء من 
خالل حرب جديدة، لذا فالس���يناريو األمثل إلس���رائيل 
هو قيام نظام ف���ي مصر يضم »كوكتيل« من املؤدجلني 
)اخوان وناصريني ويساريني( يعطي اسرائيل الذريعة 
لشن حرب الستعادة س���يناء التي لن ترجع قط ملصر، 

والثالثة ثابتة.
> > >

آخر محطة: )1( قررت إسرائيل باألمس التوقف عن املضي 
في مشروع انسحابها من شبعا بذريعة تغير احلكومة 

اللبنانية فهل من مذكر؟!
)2( هل سنش���هد بعد الصومل���ة واللبننة والعرقنة 
والفلسطنة مشاريع مصرنة وسودنة وميننة... والبقية 

قادمة على الطريق؟!
)3( يقول الش���اعر حافظ إبراهيم على لس���ان مصر 

العظيمة وبصوت أم كلثوم: 
أنا إن قّدر اإلله مماتي

ال ترى الشرق يرفع الرأس بعدي
ما رماني رام وراح سليما
من قدمي عناية اهلل جندي

أنا تاج العالء في مفرق الشرق
ودراته فرائد عقدي

واهلل لو دفع العرب كل أموالهم ودمائهم إلنقاذ مصر 
لقليل عليها فزمن السبي العربي سيبدأ من اليوم األول 
لسقوط مصر ولن تنفع أحدا أمواله فاملستقبل مظلم..!

)4( مصر ببس���اطة تنحر بيد الس���ذج من ش���بابها 
حتت س���مع وبصر من يفترض أن يكونوا احلكماء من 

أشقائها..!

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

اإلنترنت بـ 7 آالف دوالر شهريًا في تركمانستان!

القضاء في بنغالديش يأمر باستخراج جثة الفتاة المجلودة

..و مسابقة جمال للخيول في تركمانستان!

شركة بلجيكية تبني جزيرتين صناعيتين قبالة أبوظبي

لصوص يعطلون حركة القطارات بين فرنسا وجاراتها

عشق آباد � أ.ف.پ: إن  كنتم تريدون االستفادة 
من كل منافع اإلنترنت عالي السرعة في تركمانستان، 
تقترح عليكم شركات توزيع اإلنترنت في هذا البلد 
الواقع في آسيا الوسطى هذه اخلدمة لقاء 6821.05 

دوالرا في الشهر.
هذا يتيح للزبون االستفادة من سرعة 2048 
كيلوبيت بالثانية وحتميل ملفات ال محدود، وفقا 
لشركة توزيع اإلنترنت »تركمان تلكوم« احملتكرة 

لالتصاالت في هذا البلد.
ولس���رعة أقل تبلغ 1024 كيلوبيت بالثانية، 
يجب دفع 3410.53 دوالرا. ولسرعة 64 كيلوبيت 
بالثانية، ال تتجاوز التعرفة الشهرية 213.16 دوالرا، 

لكن بهذه السرعة البطيئة، يجب التحلي بالكثير 
من الصبر.

وإن كان الزبون مستعدا للحد من استعماله 
لإلنترنت، لن يدفع أكثر من 43.12 دوالرا لقاء 2 

غيغابايت بسرعة 64 كيلوبيت بالثانية.
تركمانستان، اجلمهورية السوفييتية السابقة 
في آسيا الوسطى، هي من البلدان األكثر انعزاال 

واستبدادا في العالم.
حتى العام 2008، لم يكن بإمكان األفراد تركيب 
اإلنترنت في منازلهم، وأول مقهى مزود بأجهزة 
كمبيوتر متصلة بالشبكة افتتح في مطلع العام 

.2007

أمرت احملكمة العليا في بنغالديش السلطات 
البنغالديشية بإخراج جثة هناء بيغوم التي توفيت 
بع���د بضعة أيام من جلدها علنا 80 جلدة، وذلك 
من أجل إعادة عملية التش���ريح.نظم جتمع في 
شرياتبور للمطالبة مبتابعة املسؤولني عن وفاة 
الفتاة وأقيم احلد في الش���هر املاضي على الفتاة 
التي كانت في الرابعة عشرة من العمر بتهمة إقامة 

عالقة غير شرعية مع قريب لها متزوج.
وأمرت احملكمة جلن���ة تضم ثالثة خبراء في 
الطب الشرعي بإجراء عملية تشريح أخرى للتأكد 

من أسباب وفاتها.
وصدر هذا احلكم القضائي بعد أن خلص تقرير 
للطب الشرعي إلى »خلو جثة هناء بيغوم من أي 

أثر جلرح خارجي أو داخلي«.
وقال املدعي العام محبوبي عالم لبي بي سي 
إن: »احملكمة استدعت األطباء احملليني الذين أجروا 
عملية التشريح األولى للمثول أمام احملكمة في 

العاشر من هذا الشهر«.
وأضاف هذا املصدر قائ���ال: »نرجو أن يكون 

تقرير تشريح اجلثة جاهزا قبل هذا املوعد«.
وجاء قرار احملكمة ردا على تقارير صحافية 
اشتبهت في وجود مسعى مقصود للتستر على 

القضية.
وبينما ألقي القبض على أربعة أشخاص بشبهة 
الضلوع فيما حدث، تقتفى السلطات آثار 14 آخرين 

من بينهم أستاذ في مدرسة دينية.

موسكو � رويترز: ذكرت وكالة االعالم 
الروسية )ار.اي.ايه( يوم االثنني ان رجال 
روسيا اعترف في محكمة بسرقة عشرة 
ماليني دوالر أميركي من فرع وورلد باي 
التابع لرويال بنك اوف س����كوتلند في 
2008 عن طريق التسلل الى حسابات.

وقال محقق���ون ان يفجيني انيكني 
)27 عاما( كان عضوا في حلقة تسلل 
دولية نسخت معلومات حساب عميل 
وعززت حد السحب االقصى اليومي قبل 
احلصول على اوراق مالية من ماكينات 
بنكي���ة في اوروبا وآس���يا والواليات 

املتحدة.
وقال انيكني في تصريحاته النهائية 
للمحكمة في نوفوسيبيرسك في سيبيريا 

حيث اتهم بالسرقة »اود ان اقول انني 
نادم واعترف بالتهمة كامال«.

واشترى انيكني الذي اعتقل في 2009 
ش����قتني في نوفوسيبيرسك باإلضافة 
الى سيارة فارهة. وطلب انيكني الذي 
يخضع حاليا لإلقامة اجلبرية من القاضي 
التسامح في احلكم قائال: انه بدأ بالفعل 

رد االموال للشركة.
وباع رويال بنك اوف سكوتلند وورلد 
باي في 2010 لكونسورتيوم يتكون من 

ادفنت انترناشيونال وباين كابيتال.
وقضت محكمة في سانت بطرسبرج 
بس����جن عضو اخر من حلقة التسلل 
بالس����جن ست س����نوات في سبتمبر 

.2010

التي قامت بها عصابته )عائلة مانسون(. 
من ضحاي����اه املمثلة األميركية ش����ارون 
تايت زوجة املخرج رومان بوالنس����كي 6 

وغيرها.
وحوكم مانسون عام 1971 بتهمة املؤامرة 
وتنظيم عمليات قتل وحكم عليه باإلعدام إال 

أن احلكم خفف الحقا إلى السجن املؤبد.

وأوضح دي ستيفانو الذي يعرف باسم 
»محامي الشيطان« بسبب املوكلني سيئي 
السمعة الذين مثلهم إنه يريد الدفاع عن 
مانس����ون، ألنه يؤمن بالعدالة على الرغم 

من اجلرائم الشنيعة التي ارتكبها.
يش����ار إلى أن مانسون مجرم أميركي 
اشتهر في أواخر الستينيات بعمليات القتل 

واش����نطن � يو.ب����ي.آي: طلب احملامي 
البارز جيوفاني دي س����تيفانو الذي كان 
من بني محامي الدفاع عن الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسني ووزير الدفاع العراقي 
السابق علي حسن املجيد املعروف باسم 
»علي الكيميائي« متثيل القاتل املتسلسل 
األميركي الشهير تشالز مانسون في مسعاه 
لطلب محاكمة جديدة. ونقلت شبكة »سي 
ان ان« عن دي ستيفانو أنه قدم طلبا إلى 
جانب اللجنة األميركية حلقوق اإلنس����ان 
بالنيابة عن مانس����ون يق����ول فيه إنه لم 
يخض����ع حملاكمة عادلة حني أدين قبل 40 
سنة، ألنه من بني أشياء أخرى لم يسمح 
له بتمثيل نفسه. غير أن املدعي العام الذي 
شارك في القضية قال إن طلب دي ستيفانو 

ال يستحق النظر فيه.
وكانت احملكمة قد عينت ملانسون محاميا 
عاما بعد انزعاج القاضي من سلوكه فيما 
كان ميثل نفسه ويقول دي ستفانو الذي 
يقيم في إيطالي����ا إن ذلك ينتهك التعديل 
السادس في الدستور األميركي ويفتح املجال 

أمام محاكمة جديدة.

باريس � أ.ف.پ: ولد في احد مستش���فيات 
منطق���ة باريس اول »طفل ش���اف« س���يتيح 
معاجلة احد اخوته األكبر س���نا، حسبما أعلن 
البروفيسوران رينيه فريدمان وارنولد مونيخ 

لوكالة »فرانس برس«.
الطف���ل، وهو ذكر ولد ف���ي 26 يناير وغير 
مص���اب باملرض الذي يعاني منه اخوته األكبر 
سنا، سيتيح امكانية معاجلة احد أشقائه ألنه 

واهب مالئم لهم.
وقال البروفيس���ور رينيه فريدمان لوكالة 
»فرانس برس« ان اوموت )ومعناه »أمل« باللغة 
التركية( طلحة الصغير الذي كان يزن 3.650 

كلغ عند والدته »في صحة جيدة جدا«.
وقد عاد الوالدان، وهما من أصول تركية وفي 
الثالثينات من العم���ر، الى منزلهما في جنوب 

فرنسا برفقة طفلهما. هذا »الطفل الشافي« الذي 
أطلق عليه اخلبراء اسم »طفل األمل املزدوج« ولد 
نتيجة عملية اخصاب في االنبوب بعد تشخيص 

جيني مزدوج قبل زرع اجلنني.
عملية التشخيص املزدوج أتاحت التأكد من 
ان الطفل غير مصاب باملرض الوراثي اخلطير 
»بيتا تالسيميا« الذي يعاني منه أطفال العائلة، 

ومن انه واهب مالئم ألحد اخوته املرضى.
تطابق األنس���جة هذا سيتيح الحقا زرع دم 
ألحد اخوته من حبله السري الذي مت االحتفاظ 
به عند والدته. »بيتا تاالسيميا« مرض وراثي 
خطير يتسبب بفقر الدم ويتطلب عمليات نقل 

دم متكررة البقاء املريض على قيد احلياة.
وقد حصلت والدات مماثلة سابقا في العالم، 

لكنها األولى من نوعها في فرنسا.

عشق آباد � رويترز: يجري حاليا إعداد مجموعة 
من اخليول األصيلة التي تش����تهر بها تركمانستان 
والت����ي كانت قدميا محل إعجاب اإلس����كندر األكبر 
لسرعتها وقوة حتملها متهيدا لالشتراك في سلسلة من 
مسابقات اجلمال صدر بها مرسوم رئاسي نشر يوم 
االثنني. وأمر الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف 
الذي يتمتع بس����لطات واس����عة النطاق في الدولة 
الصحراوية التي يبلغ عدد س����كانها خمسة ماليني 
نس����مة واملعروف مبهارته في الفروس����ية بتنظيم 

مسابقات جمال اخليول من فصيلة أخال تيكي القدمية 
في ش����هر ابريل من كل عام. وجاء في املرس����وم أن 
أفضل اخليول من تلك الفصيلة التي تتميز بألوانها 
الالمعة ورقابها وس����يقانها الرفيعة الرقيقة والتي 
توصف بأنها » أجنحة التركمان« ستختار »إلعالء 
شأن خيول السباق الرائعة في كل أنحاء العالم«. كما 
ستمنح جوائز خاصة للحرفيني عن أفضل سجادة 
عليها رسم احلصان وأفضل »زي للعطالت« للخيول 

وأفضل صورة ومتثال.

بروكس���ل � رويترز: قالت ش���ركة التجريف 
البلجيكية »دي.اي.ام.اي« االثنني املاضي ان شركة 
دريدجينة انترناشونال التابعة لها فازت بجزء 
من عقد بقيمة 260 مليون دوالر لبناء جزيرتني 

صناعيتني قبالة سواحل ابوظبي.
واضافت في بيان ان العمل س���ينفذ مناصفة 
مع شركة الشرق االوس���ط للجرف واحلفريات 

)ميدكو( القطرية.

باريس � د.ب.أ: أعلنت شركة السكك احلديدية 
الفرنسية »إس.إن.سي.إف« ان رحالت القطارات 
بني فرنسا وجاراتها في ش���مال أوروبا تعطلت 
صباح أمس بعدما سرق لصوص أسالك الكهرباء 

اخلاصة بتشغيل تلك القطارات.
وتأثرت بهذا التعطل قطارات »ثاليس« السريعة 

التي تقوم برحالتها من باريس شماال الى بروكسل 
وأمستردام أو كولونيا في أملانيا.

كما تأخرت قطارات »يوروستار« التي تربط بني 
فرنسا وبريطانيا. وذكرت شركة »إس.إن.سي.إف« 
انه على املستوى الداخلي أيضا تأخرت خدمات 
القطارات التي تربط بني باريس وشمال فرنسا.

روسي يعترف بسرقة 10 ماليين دوالر عن طريق اإلنترنت

والدة أول »طفل شاٍف« في فرنسا

محامي صدام حسين يطلب الدفاع عن أشهر قاتل »متسلسل«
رنا ابنة صدام مصابة 

بالشيزوفرينيا
أف����ادت مص����ادر م����ن 
العاصمة األردنية عمان بأن 
ابنة الديكتاتور صدام حسني 
اصيبت باجلنون وهي تتخذ 

من عمان مقرا لسكنها.
وأضافت املصادر ان رنا 
صدام ابنة الرئيس املخلوع 
وزوجة ص����دام كامل الذي 
قتل����ه والدها مع ش����قيقه 
حس����ني كامل ق����د اصيبت 
باضطرابات نفس����ية منذ 
ذلك احلني وتفاقمت حالتها 
ال����ى اجلنون  االيام  ه����ذه 
الرس����مي مبا يطلق عليه 

)الشيزوفرينيا(.


