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راعي غنم سعودي يتحول إلى 
بروفيسور بأكبر جامعات أميركا

سبعيني يقاتل 
متساحًا إلنقاذ كلبه!

جنود يأكلون طعام كالب

الشرطة التايالندية تلقي 
القبض على مهّرب منور

وفاة املؤلف املوسيقي السينمائي
جوزيف بروكس.. انتحارًا كما يبدو

وكاالت: من بائع ملح ومتر، ثم حامل حطب، ثم راعي غنم 
في قرية نائية جنوب الس����عودية، إلى بروفيسور في واحدة 

من أكبر جامعات أميركا.
هذا هو ملخص قصة الطبيب السعودي حامد البارقي الذي 
ل����م يكن يدرك أن ركضه في احلياة منذ طفولته اليتيمة جلني 
قوت يومه بني جنبات قريته الصغيرة )البارق( سيقوده الى 
مهنة إنسانية راقية شق بها طريقه الوعر بإرادة صلبة، ناقشا 

اسمه على الئحة النجاح والتميز.
فقد توفي والد البارقي وه����و صغير، وظل عمه يرعى أمه 
وإخوته حتى أكمل حامد املرحلة اإلعدادية، عندها أبلغه بضرورة 

أن يبحث عن وظيفة ليتولى مهمة الرعاية.
وبالفعل لم ميانع حامد هذا القرار، فوافق عمه على البحث 
عن وظيفة لكي يؤمن ألهله لقمة العيش، فبدأ مش����واره جتاه 

أسرته متنقال من مهنة بيع التمر وامللح إلى رعي األغنام.
وظل البارقي هكذا حتى أخبره عمه بأنه يعرف ش����خصية 
مسؤولة في منطقه تبوك الش����مالية ستساعده في احلصول 
على وظيفة أفضل هناك، فحزم حامد البارقي حقائبه متوجها 
إلى منطقه تبوك، وهو ال يحمل في جيبه س����وى 50 رياال )12 

دوالرا( تؤمن طريقه.
وهناك ساعدته تلك الشخصية في االلتحاق باجليش كجندي 
أول باللواء املظلي، لتب����دأ التطلعات تدور في أذهان البارقي، 
الذي استغرب وجود ضباط يحملون جنوما على أكتافهم بينما 

هو مجرد جندي.
وكان أول س����ؤال تبادر إلى ذهنه هو كيف ميكن أن يكون 
مثلهم؟ لتصله اإلجابة على لسان الشخصية نفسها التي ساعدته 
في االنضمام للجيش أن هؤالء وصلوا لهذا املس����توى بالعلم 
وبالدراس����ة، فقرر مباشرة أن يكمل دراسته الثانوية ليتخرج 

منها بتقدير امتياز.
وفي تلك الفترة احتاج قطاعه باجليش إلى ممرضني فتم انتداب 
البارقي ومعه بعض زمالئه، ليحصل على ش����هادة التمريض، 
لكن حامد تفوق على كل من كان معهم وحصل على املركز األول، 

ليتم نقله إلى مستشفى الرياض.
ولم يقتصر االمر على ذلك، فقد قررت ادارة املستشفى ابتعاث 
البارقي الى الواليات املتحدة لدراس����ة جراحة الفم واالسنان، 
ليحصل على درجة الدكتوراه، ويعتمد عضوا بالبورد االميركي 

ونائبا لرئيس جمعية جراحة الوجه والفكني بأميركا.

بال���م بيتش � يو.بي.آي: خاض س���بعيني اميركي قتاال 
شرسا مع متساح النقاذ كلبه من بني فكيه.

وذكرت قناة »تي.س���ي.بالم« ان غاري ميرفي )72 عاما( 
من بالم بيتش بفلوريدا كان يعمل على منت قاربه اخلميس 
املاضي حني رأى كلبه البالغ من العمر 11 عاما بني فكي متساح 
فقفز على ظهر التمساح وظل يضربه على رأسه حتى ترك 

الكلب فحمله وركض الى املنزل.
ونقل الكلب في اليوم التالي الى مستش���فى للحيوانات 

حيث خضع للعالج.
وقال ميرفي ان عمل���ه املجهد كعامل بناء ونظام احلياة 
الصحي الذي يتبعه منحاه القوة ملواجهة التمس���اح، وقال 
انه ليس بطال بل اراد انقاذ كلبه فحسب وسأل: ان كان ابنك 

في املاء ورأسه داخل فم متساح ماذا ستفعل؟

موس����كو � يو.بي.آي: قال مدعون عسكريون في روسيا ان 
جنودا في ثكنة عسكرية تناولوا طعام كالب من دون ان يعرفوا 

بعدما باع الضابط املعني طعامهم بآالف الدوالرات.
وذكرت وكالة انباء »نوفوستي« ان ضابطا سابقا في اجليش 
ب����ث ڤيديو عبر االنترنت الش����هر املاضي اتهم فيه عناصر في 
وزارة الداخلية باطعام اجلنود في ثكنته العس����كرية مبدينة 
فالديفوستوك طعاما للكالب معلبا مكتوبا عليه »حلم بقر ذو 
جودة عالية«. وقال مسؤولون في وزارة الداخلية احمللية انهم 
اكتشفوا في مراجعة في ابريل املاضي ان الضابط املسؤول عن 
امدادات الطعام في وجدة فالديفوستوك العسكرية سرق الطعام 
الذي تبلغ قيمته 35490 دوالرا واستبدله مبعلبات مخصصة 
للكالب. وذكرت »نوفوس����تي« ان قضية جنائية فتحت بحق 

الضابط.

بانكوك � د.ب.أ: ألقت الش���رطة التايالندية القبض على 
عضو مهم في اكبر عصابات تهريب النمور في جنوب شرق 
آس���يا، حيث هربت ما يقدر بألف منر في السنوات االخيرة 
وفقا ملا ذكرته جماعة مناهضة لالجتار في احليوانات البرية 

امس.
وكان قطاع شرطة جرائم الطبيعة قد القى القبض السبت 
املاضي على سودجاي تشانتهاوونغ )49 عاما( في منطقة 
اودون ثاني )300 كيلومتر شمال شرق بانكوك( واحضرته 

الى بانكوك االحد املاضي الستجوابه.
والقت الشرطة القبض على سودجاي بعد ان تأكدت ان 
حسابه املصرفي يستخدم لتلقي اموال بيع منر صغير في 
عملية خداع نظمتها قوة عمل شرطة احلياة البرية اخلاصة 

في العام املاضي.
وقال ستيفي جالستر، مدير مؤسسة فريالند، وهي جماعة 
مناهضة لالجتار في احلياة البيئية تزود الشرطة التايالندية 
بدعم فني ومالي، ان الشرطة التايالندية يجب تهنئتها لتعقبها 
االموال وايجاد اح���د زعماء العصابات متورطا في عمليات 

تهريب حليوانات احلياة البرية عبر احلدود.
وتعتقد املؤسسة ان العصابة ومقرها مقاطعة تشايابهوم 
تديرها امرأة تايالندية � ڤيتنامية متزوجة من ضابط شرطة 
تايالندي بارز، وتش���تهر العصابة ان لديها صالت بضابط 
كبير ف���ي اجليش في دولة الوس املج���اورة وفقا ملا ذكره 

جالستر.

نيويورك � أ.ف.پ: اعلنت الش����رطة وفاة املؤلف املوسيقي 
السينمائي واملخرج وكاتب السيناريو جوزيف بروكس احلائز 
جائزة أوس����كار في العام 1977، االحد املاضي في نيويورك عن 
عمر 73 عاما، مش����يرة الى ان املخرج أق����دم على ما يبدو على 

االنتحار.
وكان بروكس ينتظر بدء محاكمته في تهم اغتصاب نس����اء 
استدرجهن الى منزله بذريعة إخضاعهن الختبارات سينمائية، 

وهي تهم نفى تورطه فيها بحسب مصادر قضائية.
واوضح متحدث باسم الشرطة ان صديقا للمخرج وجده في 

منزله في مانهاتن، واضاف »من الواضح انها حالة انتحار«.
ويبدو ان جوزيف بروكس انتحر بواس����طة منشفة عقدها 
حول عنقه وكيس بالس����تيكي لفه حول رأس����ه، قبل ان يعلق 

نفسه بكيس هيليوم، على ما نقل اإلعالم عن احملققني.
وكان جوزيف بروكس قد حاز في العام 1977 جائزة االوسكار 
عن افضل اغنية اصلية »يو اليت اب ماي اليف« في فيلم أخرجه 

وحمل االسم ذاته. وحازت االغنية ايضا جائزة غرامي.
وفي العام 2009، دفع بروكس بأنه غير مذنب فيما يتعلق 
بتهم االغتصاب واالعتداءات اجلنس����ية بحق 13 امرأة، على ما 
ذكرت الصحافة النيويوركية. ولم يحدد بعد موعد محاكمته.

وكان أحد أبنائه املخرج نيكوال بروكس )24 عاما( قد اتهم 
قبل اشهر قليلة مبحاولة قتل بعد وفاة صديقته سيلفي كاشاي، 
وكاش����اي وهي مصممة ثياب للبحر وه����ي من أصل بيروڤي، 
وجدت مقتولة في فندق س����وهو هاوس في ديسمبر املاضي، 

هو ايضا دفع بأنه غير مذنب.
وقد عثر على الشابة )33 عاما( وقد فارقت احلياة في حوض 

االستحمام، مع آثار خنق.

مادة هالمية تخفف آالم الظهر

تؤثر آالم الظهر في نحو 80% من الناس عند مرحلة معينة 
في حياتهم. وفي الواليات املتحدة وحدها يعتبر ألم الظهر 

السبب األكثر شيوعا للعجز الوظيفي، حيث إنه عامل 
رئيسي في جعل الناس يخسرون وظائفهم.

لكن يبدو أن هذه املشكلة قد وجدت طريقها للحل، فقد 
طور علماء في جامعة مانشستر البريطانية مادة هالمية 
)جل( ميكن أن تصلح األقراص النخاغية للعمود الفقري.
ويقول العلماء إنهم اكتشفوا كيفية استبدال طريقة عمل 

القرص بني الفقرات بطريقة دائمة. ويكمن اجلواب في 
جزيئات مجهرية اسفنجية الشكل تتجمع مع بعضها 

لتصلح األقراص املتآكلة.
وأشارت »ديلي تلغراف« إلى أن رئيس البحث د.براين 

سوندرز وفريقه جنحوا في ربط جزيئات املادة الهالمية 
املتناهية الصغر مع بعضها لتكوين مواد هالمية قابلة 

للحقن وشديدة التحمل ومرنة وقادرة على حتمل 
التغيرات الكبيرة الدائمة في الشكل بدون تكسر.

وحتتوي احلقنة ـ التي هي نتاج عمل متواصل منذ 25 
عاما ـ على مليارات اجلزيئات الدقيقة التي تشكل سائال 

في احملقنة، ومبجرد دخولها إلى اجلسم تتحول إلى 
»جل«.

وقال د.سوندرز إن فريقه قفز خطوة مهمة إلى األمام 
على طريق تصميم مواد مبتكرة من مادة هالمية قابلة 

للحقن ملعاجلة تدهور األقراص بني الفقرات.
وأضاف أن تدهور األقراص بني الفقرات يؤدي إلى ألم 
مزمن في الظهر يكلف البلد مليارات الدوالرات سنويا، 

ويسبب معاناة كبيرة للمصابني وأسرهم.

صحتك

مهرجان املساخر في كاليفورنيا.. جنون وألوان وفوضى
الشخصيات اخلرافية التي ظهرت 
في السينما أو تلك التي تركت 
بصماتها على احلياة الشعبية 

في املاضي.
وكان���ت الفكرة قد بدأت عام 
1978 ردا على مهرجان مس���يرة 
الورود الذي يتس���م بالرسمية 

ويقام أيضا في باسادينا.

الرئيسية،  العديد من الشوارع 
وقد ارتدى اجلميع مالبس خاصة 
باملهرجان، وتتناسب مع فكرته 
القائمة على السخرية من كل شيء 
تقريبا، كما شاركت في املهرجان 
العديد من الفرق الشعبية للرقص 
واملوس���يقى والغناء، ويتميز 
املهرجان أيضا بتقليد العديد من 

كاليفورنيا � وكاالت: للسنة 
الرابع���ة والثالثني على التوالي 
أقيم ف���ي مدينة باس���ادينا في 
والي���ة كاليفورنيا األس���بوع 
املاضي مهرجان املساخر املعروف 
باسم »استعراض دو � داه.. نخب 
اجلنون والفوضى«. وكالعادة، 
شارك اآلالف في مسيرات طافت 

صور متنوعة من املهرجان

مصر بال زواج أو طالق أو أعراس في الشهر املقبل!
يجري عقد الزواج هو املأذون 
التابع له محل إقامة الزوجة، 
واعترض املأذونون على تطبيق 
هذه امل����ادة ولم يؤخذ بها من 
وقتها، ألن هن����اك مناطق بها 
عدد كبير من املأذونني ومناطق 

أخرى ال يوجد بها أحد.
وأكد الشيخ صالح مصطفى 
عبداحلليم، املأذون الش����رعي 
وعالم من علماء األزهر الشريف، 
لصحيفة »الوفد« أن احلكومة 
تفجر أزم����ة جديدة بتجاهلها 
للمأذونني، وإهدار حقهم، ألن 
املأذون ه����و حجر الزاوية في 
استقرار األس����رة واملجتمع، 
مطالبا د.عصام شرف رئيس 
الوزراء باملوافقة على إنش����اء 
نقاب����ة للمأذون����ني، لن تكلف 

احلكومة شيئا.

القانون املنظم للمهنة، والتي 
املأذونني  أطاحت بالكثير من 

عند بدء تفعيلها.
وتنص هذه املادة على أن من 

دبي � العربية: يبدأ مأذونو 
ال��������زواج في مصر إض���رابا 
شامال الش����هر املقبل في حال 
ل����م تت����م تلبي����ة رغباتهم. 
وسيمتنع�ون عن العمل نهائيا 
س����واء في حاالت ال����زواج أو 

الطالق.
ومن ش����أن ه����ذا اإلضراب 
أن يؤث����ر على خط����ط كثير 
م����ن العائالت ل����زواج أبنائها 
وبناته����ا، ويؤج����ل إلى وقت 
ال����زواج،  الحق مش����روعات 
وقد يلغ����ي حجوزات الفنادق 
وصاالت األفراح إلقامة حفالت 

األعراس.
املأذون����ون على  ويطالب 
مستوى اجلمهورية بتأسيس 
نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، 
وكذلك وقف امل����ادة »20« من 

بركان غرميسفوتن اآليسلندي

ريكيافيك ـ أ.ف.پ: 
واصل بركان غرميسفوتن 
االيسلندي صباح االثنني 

املاضي قذف كميات كبيرة 
من الرماد البركاني الذي 

بات يغطي قسما كبيرا من 
اجلزيرة وطاول العاصمة 

ريكيافيك على مسافة 400 
كلم من الفوهة، بحسب 

االرصاد اجلوية.
وقال عالم الفيزياء االرضية 
اينار كيارتانسون من معهد 
االرصاد اجلوية اآليسلندي 
لـ »فرانس برس« ان بركان 

غرميسفوتن الذي ثار 
السبت »مازال ينشط حتى 
وان قوة الثوران تراجعت 
بالنسبة الى صباح االحد 
املاضي، اال انها باملستوى 

الذي كانت عليه الليل 
املاضي« على علو حوالي 

10 كلم.
واضاف متحدثا ان »الرماد 

انتشر فوق قسم كبير 
من البالد، كان هناك رماد 

فوق ريكيافيـك، لكنه تبدد 
اآلن«.

وقال كيارتانسون من جهة 
اخرى ان ثورة البركان 
قد تستمر »اسبوعا او 

اسبوعني«، مؤكدا انه »من 
املستحيل« التكهن بهذه 

الفترة بشكل دقيق.
واضاف ان »االختصاصيني 
يقولون ان الرماد قد يتجه 

نحو اوروبا في وقت 
الحق هذا االسبوع، لكن 
هذا مجرد احتمال، ليس 

مؤكدا«.
وثار السبت املاضي 

البركان غرميسفوتن الذي 
يقع على جبل فاتنايوكول 

اجلليدي جنوب شرق 
آيسلندا ويعتبر اكثر 

البراكني نشاطا في البالد 
حيث انه ثار تسع مرات بني 

1922 و2004.

بركان غرميسفوتن اآليسلندي 
مازال يقذف الكثير من الرماد

الطبيب السعودي حامد البارقي


