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أهل البادية يسمون األمطار بحسب مواسمها 
وحجمها وغزارتها.. و»الديمة« األكثرها شاعرية 

كونا: تتطل����ب طبيعة حياة اهل البادية 
في االماكن الصحراوية املكشوفة واعتمادهم 
على مياه األمطار مهارة عالية واملاما واسعا 
باالحوال اجلوية والتقلبات املناخية واطلقوا 
على االمطار اسماء عدة واعتبروا »الدمية« 
اكثر انواع االمطار شاعرية. وفي هذا الصدد 
اكد الباحث في التراث الشعبي الكويتي احمد 
بن برجس ل� »كونا« ان اهل البادية تعرفوا 
على أحوال الطقس والتقلبات اجلوية وأملوا 
بها ورصدوا اوقاتها وحفظوا مواسمها »ليس 
ترفا بل ضرورة تفص����ل احلياة عن املوت 
والنجاة عن الهالك واطلقوا مسميات كثيرة 
لتلك احلاالت وزادوها باألمثال واالشعار التي 

تردد دائما في حلهم وترحالهم«.
وقال بن برج����س ان اهل البادية اهتموا 
ايض����ا بتحديد اجت����اه الرياح عب����ر مواقع 
النجوم املعروفة واجلهات األربع وامتد ذلك 

الى اطالق التس����ميات عليها حسب حركتها 
وشدتها واجتاهها فضال عن تسمية السحب 

والغيوم واألمطار املرافقة لها.
واوضح ان من أس����ماء املط����ر )الرش( 
و)الطش( في أوله اما )الطل( فهو مطر ضعيف 
وقد يس����مى )الندى( وهو اخف انواع املطر 
واضعفه ثم )الرذاذ( وهو املطر الساكن الصغير 
و)القطر( ويسميه البدو اسماء مختلفة منها 
)السح( او )النضح( او )البغش( او (الدث( 
او )الرك( او )الرهمه( ويطلق عليه )تسكاب( 
اذا زاد من قوته و)التسكاب( يطلق على املطر 

املتوسط السقوط.
وقال بن برجس ان )الهتان( او )الهطل( 
هو املطر الغزير و)العباب( هو املطر الكثيف 
ش����ديد السرعة اما »الدمية« فهو املطر الذي 
يستمر أياما بال رعد أو برق ويروي االرض 
وهو االكثر ذكرا في االمثال والشعر ومحبب 

عند اجلميع. واضاف ان من اسماء املطر ايضا 
)الوابل � الصيب � اجلود( وهو املطر الكثيف 
وغيمته س����وداء ومصحوب بالرعد والبرق 
وترتوي به األرض اما )الودق والعباب( فهو 
املطر القوي واملس����تمر مع رياح شديدة في 
حني ان )املزنة( وجمعها مزن وتطلق على 
املطر والس����حابة معا بنفس االسم وجمعها 
سحب وتكون منقطعة ومطرها يدوم أياما 
في س����كون بال رعد وب����رق و)الصيب( هو 
مطر شديد غزير بسحاب اسود شديد السواد 
يحول النهار الى ليل من شدة الظلمة. وقال 
بن برجس ان )الغيث( هو املطر الذي يأتي 
عند احلاجة اليه وسمي غيثا ألنه يغاث به 
احليوان والنبات والعباد وهو املطر الذي يأتي 
بعد موسم جفاف ويحيي األرض بعد موتها 
وعندما يتكرر سقوط املطر بعد فترات زمنية 
متقاربة يس����مى )الولي( ويسمى )املغرق( 

حينما تكون األرض مبتلة دون وجود جتمع 
للمياه اما )املنقع( فهو املطر الذي يترك بقعا 
كبيرة من املاء وتس����مى برك مياه االمطار 
)اخلبارى( و)الغشنة( املطر السريع يأتي 
فجأة ثم ينقطع ومياه االمطار الغزيرة تكون 
)السيل( و)السحاير( مياه املطر الذي يحفر 
األرض ويقتلع الشجر اما )الطوفان( فهو أن 
يعم املاء األرض ويطوف بها و)اللجة( هي 
وس����ط املاء ومعظمه. وعن اسماء السحب 
والغيوم قال بن برجس ان السحاب املرتفع 
يسمى )الظخاء( و)القزع( هو السحاب الصغير 
احلجم املرتفع و)الكنهور( هو السحاب األبيض 
العظيم و)الركم( هو الس����حاب املتراكم أو 
التجمعي و)الغني( و)النغاض( هو الكثيف 
املتحرك في سرعة ويسمى السحاب ب� )الرهج( 
حينما يكون رقيقا اما )الرهل( فهو السحاب 

الرقيق املنخفض كالندى.

التحقيق مع طبيب متهم بسرقة 
أعضاء مريض في السعودية

إدمان الجنس مرض نفسي

فيلم »باتل: لوس أنجيليس« يتصدر 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية 

الرياض � يو.بي.آي: قررت محكمة سعودية أن ميثل طبيب تركي 
اجلنسية في الثالثني من الش����هر اجلاري متهم بسرقة أعضاء من 
جس����د مريض وحقن إبر متلفة خلاليا الدماغ لسعودي أثناء نقله 

للمستشفى في حالة إغماء بنوبة صرع.
ونقلت صحيفة »عكاظ« امس عن مدير عام الش����ؤون الصحية 
في منطق����ة املدينة د.عبداهلل الطايفي تأكيده أنه س����يتولى تتبع 

حالة املريض بدقة.
وطبقا لدعوى والد املريض فإن املريض أدخل مستش����فى امللك 
فهد في املدينة بعد تعرضه لنوبات صرع متكررة وجرى تشخيص 

حالته بعد اإلفاقة من الصرع أنه في كامل وعيه.
وفي وقت الحق أدخل املريض إلى غرفة العمليات وخرج منها 
فاقدا للوعي مع وجود آثار لفتحات في جانبيه األمين واأليسر نحو 

مفصل الفخذ وهي ما زالت باقية رغم مرور عام عليها.
وقال التقرير بعد إفاقة املريض فوجئ ذووه أنه ال يستطيع املشي 
ويشعر بآالم حادة في مفصلي الفخذين إلى جانب فقده حلاسة السمع 
متاما من األذن اليسرى وضعف جذري في السمع من األذن األخرى 
عندها طلبوا من مدير املستش����فى السابق التحقيق في القضية إال 
أنه رفض ذلك مكتفيا بتشخيص حالته من قبل الطبيب ذاته والذي 

يعمل استشاريا في جراحة املخ واألعصاب في املستشفى.
وقال ان الطبيب أعد تقريرا يرفض من خالله التدخل اجلراحي 
بحك����م تردي حالته الصحية مع تأكي����ده بوجود تغييرات جذرية 
فضحت موقفه تكمن في خروج السائل املخي الشوكي من األنف.

ذكرت ذي تامي���ز أن اخلدمات الصحية البريطانية قد تعيد 
النظ���ر قريبا في االدمان على اجلن���س بوصفه حالة اضطراب 
حقيقي بعد قيام اجلمعية االميركية للطب النفسي بإضافته الى 

دليلها التشخيصي الرئيسي.
وهذه احلالة التي يعاني اصحابها من رغبة جامحة في اجلماع 
حتى اذا كان هذا االمر يعني حتطيم العالقات على بساط البحث 
اآلن لتضمينها في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات 

العقلية.
ويعتبر هذا املرجع الذي نشرته اجلمعية املذكورة دليال قاطعا 

ملا يشكل اضطرابا نفسيا حقيقيا كمقابل ملرض تخيلي.
وم���ن بني الذين تلقوا عالجا إلدم���ان اجلنس العب الغولف 
االميركي الشهير تايغر وودز الذي ارتكب سلسلة من اخليانات 
الزوجية، واملمثل الكوميدي راس���ل براند الذي يزعم انه جامع 

نحو الف امرأة.
وم���ع تزايد هذه احلالة حتى اصبح���ت مألوفة يقول بعض 
االطباء النفسيني البريطانيني انهم يعاجلون نحو ثالثة مرضى 
سنويا، بينما يزعم نظراؤهم االميركيون انهم يعاجلون شخصا 

او اثنني اسبوعيا.

واشنطن � أ.ف.پ: 
احتل فيل���م »باتل: 
لوس اجنيليس« الذي 
املارينز  يواجه فيه 
عدوا غامضا يحاول 
االرض،  اجتي���اح 
صدارة شباك التذاكر 
في اميركا الشمالية 
في عرضه االول في 
عطلة نهاية االسبوع 
على ما اظهرت ارقام 
ش���ركة »اكزبيتور 

ريليشنز«.
الفيلم  وحص���د 
36 ملي���ون دوالر. 
وح���ل ف���ي املرتبة 
الثانية فيلم »رانغو« 
للرس���وم املتحركة 
ع���ن حرب���اء حتلم 
بان تصبح بطال مع 

صوت جوني ديب. وحقق الفيلم 23 مليون دوالر في اس���بوعه 
الثاني ليصل مجموع عائداته الى 68.6 مليونا.

وفي نهاية االس���بوع االول له في دور الس���ينما حقق فيلم 
»ريد رايدين���غ هود« من بطولة كاثرين هاردويك املس���توحى 
من القصة اخليالية الشهيرة »ليلى والذئب« 14.1 مليون دوالر 

واحتل املرتبة الثالثة.
واتى في املرتبة الرابعة فيلم »ذا ادجاس���تنمنت بورو« من 

بطولة مات داميون مع 11.5 مليون دوالر.
وحل فيلم »مارس ني���دز مامز« من انتاج ديزني في املرتبة 

اخلامسة مع 6.8 ماليني دوالر في اسبوعه االول.
واحتل املرتبة السادس���ة الفيل���م الكوميدي »هال باس« من 

بطولة اوين ويلسون مع 5.1 ماليني دوالر.
وتاله في املرتبة السابعة مع خمسة ماليني دوالر فيلم »بيستلي« 

حيث حتول ساحرة شابا جذابا ومحظوظا الى وحش.

اكتظاظ مدن العالم خالل السنوات المقبلة

ميتران يقّلد جيمس إيلروي وإيفا ماري ـ ساينت 
وغوس فان سانت  أوسمة في لوس أنجيليس

تجارة العاج تقضي على الفيلة األفريقية

»جيت« يتوج بطالً ألكبر عرض للكالب في العالم

المحكمة تأمر ابن هيالري كلينتون المجنون 
باالبتعاد عن شارون ستون

أحد شوارع لندن

فريديريك ميتران

الكلب »جيت« سعيد بجائزته!

شارون ستون

كان )فرنسا( � أ.ف.پ: تشهد 
املدن الكبيرة في العالم اكتظاظا 
سكانيا خانقا. ويتوقع اخلبراء 
ان تزداد كثافة وأن يعيش نحو 
70% من س���كان العالم في املدن 

بحلول العام 2050.
ومن ش���أن ذلك أن يش���كل 
عبئا كبيرا على البنى التحتية 
والبيئة، وحتديا كبيرا ملخططي 
املدن ومطوريها ورؤساء البلديات 
الذين اجتمعوا هذا األسبوع في 
منتدى السوق الدولية للعاملني 
في مجال العق���ارات، بحثا عن 

افضل طريقة للمضي قدما.
وقد ق���ال رئيس بلدية لندن 
بوريس جونسون في اليوم االول 
للمنتدى أمس االثنني ان »مستقبل 

العالم يكمن في املدن«.
وأضاف جونسون »علينا ان 
نستمر في محاولة اعادة القرية 
ال���ى املدينة ألن ه���ذا ما يريده 
اليه« مقتبسا  البشر ويصبون 
كالم املهامتا غاندي الذي قال ان 
مس���تقبل الهند يكمن في قراها 

البالغ عددها سبعني ألفا.
واشار جونس���ون »الناس 
يعمرون اطول ويحظون بتعليم 
أكبر  إنتاجية  أفضل ويحققون 

في املدن«.
وفي الع���ام 1900، كان نحو 
14% من سكان العالم يعيشون 
في امل���دن، وبحلول العام 1950 

لوس اجنيلي���س � أ.ف.پ: قلد وزير الثقافة 
الفرنس���ي فريديريك ميتران أوسمة للكاتبني 
جيمس ايلروي واالن مابانكو واملمثلة ايفا ماري-

ساينت واملخرج غوس فان سانت.
وقد قلد الكاتب الكونغولي االن مابانكو احلائز 
جائزة رونودو االدبية الفرنسية واستاذ االدب 
في جامعة كاليفورنيا في لوس اجنيليس وسام 

جوقة الشرف من رتبة فارس.
وأشاد ميتران »بهويته التي حدد معاملها العالم 
وموهبته النادرة التي جتمع بحس مرهف بني 

السخرية والشعر«.
وقال الكاتب من جهته انه يحاول ان »يقنع 
الناس ان الفرنسية هي من اجمل لغات العالم«. 
وقلد الكاتب االميركي جيمس ايلروي وسام 
الفنون واآلداب. وقال ميت���ران متوجها الى 
ايل���وري »احيي فيكم احد اكبر األس���ماء في 

األدب راهنا«.
وأشاد صاحب كتاب »الداليا السوداء« بالثقافة 
الفرنسية مستشهدا بستندال وبروست وكامو 

وسارتر وبوفوار وجينيه.
وقال���ت املمثلة االس���طورية االميركية ايفا 
ماري � س���اينت )86 عاما( التي حازت وس���ام 
الفنون واآلداب انها ش���اركت مع ايف مونتان 

بانكوك � أ.ف.پ: لطاملا ش����كل 
جنوب شرق آس����يا مربى للفيلة 
يسد حاجة جتار العاج التايلنديني 
غير الشرعيني، لكن هؤالء، ومنذ 
هالك عدد كبير من تلك احليوانات 
في املنطقة، راحوا يتطلعون إلى 
مواط����ن الثروات ف����ي احملميات 

األفريقية الشاسعة.
وقد ضبط����ت جمارك بانكوك 
1600 ناب فيل منذ بداية العام 2009، 
وهي تعود بالتالي إلى حوالي 800 

فيل أجهز عليه.
ويش����رح كريس ش����يفرد من 
منظمة »ترافيك« غير احلكومية 
أن »تايلند حتتفظ دائما مبوقعها 
األول« في قائمة االجتار بالعاج، 
الذي حظ����رت جتارته عامليا منذ 

العام 1989.
التي تشهد  وعمليات الضبط 
ارتفاعا ملحوظا منذ 5 سنوات ال 
تشكل بالنسبة إليه سوى »نسبة 
املتاجر بها  صغيرة« من األنياب 
من قبل شبكات تأتي بالعاج من 
موزمبيق وتنزانيا وكينيا. ويلفت 
املقدم أدتابون سودساي من قسم 

لن���دن � ا.ف.ب: توج كلب من فصيلة ريتريفر 
يدعى »جيت« مساء االحد بطال ملهرجان »كرافتس« 
البريطان���ي وهو اكبر عرض س���نوي للكالب في 

العالم.
وكان »جيت« وأصله من ادنبره في اسكتلندا فاز 
في وقت سابق بجائزة فرعية في املهرجان ليتوج 
الحقا بطال متغلبا على 21 الف كلب آخر في املسابقة 

التي اقيمت في برمنغهام في وسط إجنلترا.

وقال جيم ايرفني مدرب الكلب البالغ تسع سنوات 
»نحن سعيدون جدا لفوزنا بهذا العرض«.

واضاف »شاركت الكثير من الكالب اجليدة في 
االيام االربعة االخيرة اال ان جيت يتمتع بشخصية 
فرحة ومنفتحة على اآلخري���ن وهذا يظهر جليا 

عندما يكون في احللبة«.
ويحتفل املهرجان الذي ينظمه نادي الكالب هذه 

السنة مبرور 120 عاما على تأسيسه.

ربحت املمثلة شارون ستون 
دعوى قضائية ضد مهووس بها 
يدعى برادلي برودن ويبلغ من 
العم���ر 38 عاما وكان يالحقها 
أينما ذهبت، وقضت احملكمة 
العليا في لوس اجنيليس ببقاء 
هذا املهووس بعيدا عن املمثلة 
احلسناء وأوالدها مسافة 100 

متر.
اال ان موقع »بيور بيبول« 
نقل ان هذا الشاب استاء كثيرا 
من قرار احملكمة، ودخل على اثره 
الى مستشفى األمراض العقلية 
بعدما كان يهلوس ويدعي أنه 
ابن هيالري كلينتون، وأنه كتب 
سيناريو فيلم »خطاب امللك« 
الذي فاز بعدة جوائز أوسكار 

حني كان يبلغ سنتني.

ارتفعت هذه النس���بة الى %30 
وهي تبلغ 50% اليوم.

وحالي���ا يوجد اكثر من 400 
مدينة يفوق عدد سكانها املليون 
نسمة، و19 مدينة تضم اكثر من 
10 آالف نسمة، حسبما قال روبرت 
بيتو، رئيس املؤسس���ة امللكية 
للمساحني القانونيني خالل مؤمتر 
في اطار منتدى السوق الدولية 

للعاملني في مجال العقارات.
وستسجل معظم هذه الطفرة 
املقبلة  الس���نوات االربعني  في 
في م���دن البل���دان النامية مثل 
الصني والهند، في آسيا وأميركا 
الالتينية وافريقيا، وكلها تنمو 
بسرعة كبيرة، حسبما قال توني 

مكافحة اجلرائم ضد البيئة التابع 
للشرطة التايلندية الى أن »تايلند 
هي بلد يصدر أوامر لقتل الفيلة 
اإلفريقية«. يضيف »عندما تطلب 
نابني للزينة، يقتل فيل. أن جتهز 
عليه.. هذا هو الطلب«. وتش����كل 
السوق التايلندية وجهة جزء كبير 
من العاج املستورد الذي يسلم وهو 
لم ينظف بع����د من دماء صاحبه 

لويد جونز، االس���تاذ احملاضر 
الدولي والتنمية  التخطيط  في 
املستدامة في جامعة ويستمنستر 
في لندن، لوكالة فرانس برس.

وتتوقع دراسة حديثة اجرتها 
شركة »سيتي غروب« ونشرت 
ف���ي صحيف���ة ديل���ي تلغراف 
ف���ي بريطانيا ان تك���ون لندن 
وشيكاغو وطوكيو ونيويورك 
ولوس اجنيليس وهونغ كونغ 
وس���او باولو ومكسيكو سيتي 
وش���نغهاي وبوينوس ايريس 
ومومباي وموسكو من بني املدن 
الكبرى التي ستكون اقتصاداتها 
االس���رع منوا بحلول منتصف 

العقد املقبل.

املجه����ز عليه، أما اجل����زء اآلخر 
فيصدر إلى الصني واليابان اللتني ال 
متلكان فيلة. ويحلو لبعض »رجال 
أعمال« اململكة وعدد من »مسؤوليها 
رفيعي املستوى« تعليق أنياب هذه 
الثدييات الضخمة التي تعتبر رمزا 
للسلطة، بحسب ما يلفت سيري 
تايجونغراك مدير مكتب التحقيقات 

التابع للجمارك.

ف���ي فيلم »اجلائ���زة الكب���رى« للمخرج جون 
فرانكنهامير وأكدت »ووقعت في حبه على غرار 
اجلميع«. وقال ميت���ران ان بطلة فيلم »اون ذا 
 واترفرانت« اضفت على الس���ينما »نورا رائعا
والكثير من الش���اعرية. ان���ك تنتمني فعال الى 

تاريخنا«.

منح جائزة محمود درويش لإلسباني 
غويتيسيلو والفلسطيني شقير

� رويترز:  الغربي���ة  الضفة 
منحت جائزة الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش للثقافة 
واالبداع لكل من الكاتب االسباني 
خ���وان غويتيس���يلو واالديب 

الفلسطيني محمود شقير.
وجاء في بيان جلنة التحكيم 
التي يرأس���ها الكات���ب والناقد 
الفلس���طيني املقيم في سورية 
فيصل دراج وقرأه الشاعر محمود 
ابو الهيجاء االحد »قررت جلنة 
التحكيم اخلاصة بجائزة محمود 
درويش للحري���ة واإلبداع في 
دورته���ا الثانية التي عقدت في 
عمان في الس���ادس والعشرين 
من شهر تشرين الثاني املاضي 
منح اجلائزة هذا العام إلى الكاتب 
اإلس���باني خوان غويتيسيلو 
وإلى األديب الفلسطيني محمود 

األدبي���ة املوضوعية في آن ذلك 
أن جائزة الش���اعر الفلسطيني 
التي متنح في يوم ميالده ترجمة 
للقيم اإلنس���انية الطليقة التي 
صاغها شعرا والتي جعلت منه 
شاعرا كونيا وعربيا وفلسطينيا 

معا«.
البيان اسباب منح  وأوضح 
اجلائزة للكاتب االس���باني )80 
عاما( »انطالقا من قيم محمود 
دروي���ش تذهب اجلائ���زة إلى 
اإلس���باني خوان غويتيسيلو 
احتفاء بجهده الكبير الذي امتد 
قرابة )50 مؤلفا( تضمنت الرواية 
والس���يرة واملقاالت الصحافية 
وأدب الرحالت وعبر عن مقت لكل 
أنساق القهر واالضطهاد والتزام 
بالقضية الفلس���طينية وجميع 

القضايا اإلنسانية العادلة«.

شقير«.
البي���ان »يلب���ي  وأض���اف 
إليه  ال���ذي وصلت  هذا اخليار 
جلنة التحكي���م معنى اجلائزة 
ووظيفته���ا ويتفق مع املعايير 

محمود درويش


