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eOL²…∫ كاميرون أندروود قبل وبعد خضوعه للجراحه التجميلية  WŠ«dł

{ نـيـويـورك  —وكـاالت - (لدي
أنف وفم واســـتــعـــدت قــدرتي
عــــلى االبــــتـــــســــام واحلــــديث
واألكل).بــهــذه الــكـلــمــات عــبـر
كــامـــيــرون أنـــدروود عن حــاله
بـعـدمــا خـضع لـعـمــلـيـة زراعـة
وجه إثـر تـشـوه وجـهه نـتـيـجة
مـــحـــاولـــة انــــتـــحـــار بـــإطالق
الـنــار.وأضـاف قـائال( أتـعـرض
لنـظرات واسـتفـسارات أقل من
ارة والغرباء).وحتدث جانب ا
أندروود ( 26عاما) عن جتربته
خـالل مــــؤتـــمــــر صــــحــــفي في
نـيــويـورك بــعـد مــرور سـنــتـ
عــلى إطالقه الـنـار عــلى نـفـسه
في مـحـاولة لـالنتـحـار.حيـنـها
فــقـد الـشـاب أنــفه ومـعـظم فـكه
الـــســفـــلي ولم يـــتــبق فـي فــمه
ســـوى ضــــرس واحـــد. يـــحس
أنـدروود بــالـعــرفـان حلــصـوله
عــــلـى وجه جـــــديــــد بـــــطــــريق
الزراعـة ويـقول (إن ذلك مـنحه
فـرصـة جـديـدة لـلـحـيـاة).وقـال(
لـــقـــد اســتـــعـــدت قــدرتـي عــلى
ارسـة الكـثيـر من النـشاطات
الــــتـي أحــــبـــــهــــا كــــاخلــــروج
ــارسـة الــريــاضــة وقــضـاء و
الــوقت مـع أصــدقـــائي وأفــراد
عــائــلــتي وآمل بــالــعــودة إلى

عــمـلـي قـريــبــا).واشـار تــقــريـر
لـــلـــبـي بي سي انـه(شـــارك في
العملية التي أجريت ألندروود
واســـتــمــرت 25 ســـاعــة مـــئــة
شــخـص يــعــمــلـــون في قــطــاع
الصحة وأعـلن عن شفائه هذا
األسـبـوع. وقـد خـضع أندروود
لـلـعـمـلـيـة بـعـد مرور 18 شـهرا
عــلى مـحـاولـته االنـتـحـار. وقـد
أجريت 40 عـملـية مـشابـهة في

أنــحـاء الــعـالـم مـنــذ الـعــمـلــيـة
األولى الـــــــتـي أجــــــريـت عــــــام

2005.(
وأشرف عـلى العـملـية إدواردو
رودريـــغــيـــز الــذي يـــقــول (إن
إصــرار أنـدروود عــلى الــشـفـاء
ســـاهم في جنـــاح الــعـــمــلـــيــة
بـــاإلضـــافـــة إلى الـــتـــطـــور في
مجال الطب)..وكانت هذه ثالث
عملية يجريها رودريغيز الذي

الـــذي كــان كـــاتـــبـــا مـــوهـــوبــا
ومـــــــــــــخــــــــــــرج أفـالم قــــــــــــبـل
وفـــاته.وتـــقـــول ســالـي والــدة
ـــتــــبـــرع (كـــانت وفـــاة ابـــني ا
مــأســـاة وأنــا ســعـــيــدة أنــني
نــفــذت وصــيـــته الــتي مــنــحت
حــيـاة جــديــدة لــشــخص آخـر
ـواجـهـة وهـذا مـنـحـني الـقـوة 
حتــديــات وضــعي الــصــعب. ال
أظـن أنــــني كــــنت ســــأحـــتــــمل

واألنف وإعادة بناء اللسان.
ــــركـــز الــــطــــبي الـــذي وقـــال ا
أجريت فيه الـعمليـة إنها كانت
األكـــثــر تــقــدمــا مـن الــنــاحــيــة
الـتـكـنـولـوجـيـة إذ اسـتـخـدمت
فـيــهـا لـلــمـرة األولى الـطــابـعـة
ثالثية األبعاء لبناء قناع لوجه
ــتــبـرع.وقــد حــصـل أنـدروود ا
عــلى وجـه شــاب في الـــثــالــثــة
والــعـشــرين يــدعـى ويل فــشـر

يقول (إن الـوقت القصـير الذي
مــضـى بــ تـــعــرض أنــدروود
لإلصـابـة وإجـراء الـعـمـلـيـة قـد
ســاهم في جنـــاحــهــا وجــنــبه
ــعـــانــاة الــنـــفــســيـــة لــفــتــرة ا
طــويـــلـــة).وقــد قـــام الـــطـــبــيب
بـــإعــادة بــنـــاء الــفك الـــعــلــوي
والـــــســــفـــــلي ألنـــــدروود خالل
الـــعـــمـــلــــيـــة بـــاإلضـــافـــة إلى
اسـتـبـدال سـقف وأرضـيـة الـفم

ـــأســاة لـــوال مـــا قــدمـه ابــني ا
لـكـاميـرون احلـيـاة أمامه اآلن
ويـسـعــدني أن ابـني سـاهم في

ذلك).
وعــبـــر أنــدروود عن امـــتــنــانه
لويل ودعم عـائلـته وقال (أريد
أن تــعـرف ســالي والـعــائـلـة كم
ـتــنـون لـهـم وسـأعـمل نــحن 
عـــلى تـــخــلـــيــد ذكـــرى ويل مــا

حييت).
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ـكنـها أن حتط مرة اليستـبعـد أحدا بـان تدويـر االزمات  
ـختلف الوانه اصبح اخرى في ارض العراق  فاالرهاب 
ســلـعــة دولــيــة مــرة يــكـون ارهــابــا  ومــرة اخــرى حــركـة
ــقــؤاطــيـة  ومــثـل هـذه احــتــجــاجـيــة تــريــد احلــريــة والــد
الـتوصـيـفـات صـارت جـزءا اسـاسـيـا من عـوامل الـتـسويق
ـثال  الدولي لـتـدمـير الـبـلدان . فـفي سـوريـا علـى سبـيل ا
اصبح القـتل اجملاني لـلناس  بـانه عمال مـشروعا  أو أنه
يـدخل من بـاب الدفـاع عن الـنـفس  وتـقع ضـحـايـا نـتـيـجة
ذلك  هذا ماتروج له بعض وسـائل االعالم الغربية وبعض
الـعـربـيـة واالسـرائـيـلـيـة  ولـكن مـاذا يـعـني لـتـلك الـوسـائل
ــعـارضـة والـدول الــسـانـدة لـهـا  االعالمـيـة ومــايـسـمى بـا
قصف مـديـنـة حـلب مـؤخرا بـالـسالح الـكـيمـيـاوي واصـابة
ــاذا تـسـكت تـلك الـدول عن هـذه الـعـشـرات من الـنـاس  و
اجلرائم  في ح تـقوم الدنـيا ولم تقـعد عنـد قيام اجليش
وت ? . إن اخملتـفون خلف ا السوري بالـتصدي لالرهـابي
 باتـو يـتالعـبـون بـشكـل مكـشـوف بـعـدما خـسـروا مـعـركة
االرهــاب في الــعــراق وفي ســوريــا  فــاحلــدود الــعــراقــيـة
الـسـوريــة لم تـعــد امـنـة نــتـيـجــة االنـتــقـال بـاالرهــابـيـ من
االراضي الـســوريــة الى حــدود االراضي الـعــراقــيـة  وان
ــرحــلــة الــقـادمــة تــؤشــر بــان الــوضع االمــنـي احلـدودي ا
ـمكن ان ـدن الـقـريبـة من تـلك احلـدود من ا العـراقي وان ا
تـشــهـد تــصـعــيــدا الفـتــا  وهـذا مــاحـذرت عــنه الـقــيـادات
الـسيـاسـيـة والـعـسكـريـة الـعـراقـية مـؤخـرا . ثـمـة تـساؤالت
منـطقـيـة عن سكـوت الدولـة الـتركـية والـسلـطـات العـسكـرية
ـديـنـة حـلب بـالـسالح االمـريـكـيـة  عن هـجـوم االرهـابــيـ 
الـكــيـمـيــاوي  وكـذلـك عن مـحــاوالت االرهـابـيــ في خـرق
احلدود الـعراقـية  من إن هـذه االطراف التـريد االسـتقرار
عـلـنة لـتلك للـمـنطـقة  وان االهـداف الـسيـاسـية الـكامـنـة وا
الـدول  ابــعــد بــكـثــيــر من اجــتـمــاعــات اسـتــانــا من جــهـة
ومـايـسـمى بـاتـفاقـات وقـف التـصـعـيـد في ادلب مـن اجلـهة
الثانية  فاالهـداف السياسية تـبتغي االستمرار بـالتصعيد
عـــبـــر االرهـــاب واضــعـــاف وحـــدة اراضـي الــبـالد بـــغـــيــة
تقسيمها واالستيالء على اجـزاء منها . لقد اكدت مجموعة
االحــداث إن الــوجــود الــعــســكــري االمــريــكي في اراضي
البـلدين  وكـذلك االحتالل الـتركي لـيس هدفـهمـا مواجـهة
ـــــتــــحــــرك من االراضـي اخلــــاضــــعــــة االرهــــاب  وهــــو ا
ـنطـقـة بالـصـراعات ـا الـهـدف اشغـال ا لسـيـطرتـهـما  وإ
لـتحـقـيق اهـداف سـيـاسـيـة خـطيـرة . ان الـقـيـادة الـعـراقـية
السـيـاسـية والـعـسـكـرية  يـتـوجب عـليـهـا االنـتبـاه الـشـديد
وجات االرهاب التي حتاول خرق احلدود وحتقيق مواطئ
ــنــاطـق  وهــذا يــحــتم الـــتــخــلص من قــدم لــهــا فـي تــلك ا
ــوقف الـعــراقي وعـدم ـنــاكـفــات الـســيـاســيـة وتــرصـ ا ا
ـناكـفات . قـاومـة بتـلك ا اشغـال اجلـيش واحلشـد وقـوى ا
ـكـان  حتـقـيق تـواصل فـعـلي فـقـد اصـبح من الـضـرورة 
سـيــاسي وعـســكـري مع اجلــانب الــسـوري لــكـون مــعـركـة
الـتـحـدي والـتــصـدي واحـدة  وان اي ضـعف أو تـردد في
بلورة مشتـركات الكفـاح ضد االرهاب بكـافة الوانه  يعني
تغليب مـخططـات القوى ضد الـبلدين . فـالعراق الذي جنح
بـامـتـيــاز بـتـضـحــيـات ابـنـاءه مـن طـرد االرهـاب من مـدنه 
ومــابـقـي سـوى مــجــمــوعـات مــخــتــفـيــة حتــتــاج الى جــهـد
اسـتـخـبـاراتي ووطـني شـعـبي  البـد له من حتـقـيق قـفـزات
نوعـية بـالتـعـاون مع سوريـا عسـكـريا وسـياسـيا  وسـوريا
ـعـارك في الـعـصـر احلديث التـي خاضـت اشرس واكـبـر ا
وحققت انتصارات باهرة مطلوب منها مع حلفاؤها االنتباه
ضي وت وا الشديـد للـمختـف خـلف ا
بتحريـر ماتبـقى من االرض  فوحدة
ـــعـــركـــة ضـــد االرهـــاب تـــقـــلل من ا

اخلسائر وتنجز االهداف ..
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

الــــــصـــــــغــــــيـــــــرة (ذا لــــــيـــــــتل
مــيـرمـيــد).وسـاهم مــيـرانـدا في
جـهود جـمع الـتـبرعـات لإلغـاثة

{ لــوس اجنـلــوس - وكـاالت -
ؤلف األمريكي مـثل وا حصل ا
لــ مـانــويل مــيــرانــدا الــفــائـز
ي وغـرامي بـجـوائـز تـوني وإ
ـشـاهـيـر ــر ا عــلى جنـمـة في 
بـهولـيـوود.وأزاح ميـرانـدا بطل
وسـيقية مسـرحية هـاميلـتون ا
الـشـهـيـرة الـسـتـار عن الـنـجـمـة
اخلــــاصــــة به خــــارج مــــســــرح
بانتيجيـز في هوليوود اجلمعة
ـاضـيـة وتـذكـر أول دور له في ا
مـسـرحـية مـوسـيـقـيـة وكان ذلك
في مـسـرحـيـة (إين ذا هـايـتس)

عام .2010
وقـال مـيـراندا ( 38عـاما) خالل
راسم (أشـعر أنـني في حلم... ا
وجــــود جنــــمــــتي خــــارج هــــذا
ـــــســــرح الـــــرائع يـــــعـــــني لي ا

الكثير).
ويشارك ميـراندا في مشروعات
سـيـنمـائـية مـثل الـفيـلم اجلـديد
عــودة مـــاري بــوبـــيــنـــز (مــاري
بـوبيـنـز ريتـرنـز) كمـا شارك في
كـتـابـة مـوسـيـقى فـيـلم الـرسـوم
تحـركة (موانـا) ويعمل حـاليا ا
عـــلى فــيـــلم مــوســـيــقـي جــديــد
يــحـكـي قـصــة حــوريــة الــبــحـر

من اإلعـصــار مـاريـا عـام 2017
في بــويـرتـوريــكـو مـسـقط رأس

أجداده.
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أي مـــحـــاولـــة تـــودّد بـــســـيـــطــة
كابوسًـا بالنسـبة لي فأرجع من
لـقـائنـا مُـثـقـلة بـثِـقَل الـعـالم على
صـــدري راغـــبـــةً في االنـــفـــجــار
بالبكـاء وأن أمزق جسدي كنت
أتــمــنى لــو كـان لــدي مــقــدرةً مـا
جتـعـلـني ال أقع في احلب أو أالّ
يــلـحــظـني الــنــاس أصالً لـكي ال
يُـكـوى قـلـبي وحتـتـرق أعصـابي
من كــثــرة الـتــفــكـيــر والـتــحــلـيل

ومحاولة إيجاد حلول.
كـان يـتـفـهّم أو يـتـصـنّع الـتفـهم
حـقًـا لم أكن واثـقـة كـان يـحـاول
تـهـدئـتي وإخـباري أن األمـور لن

تكون بهذا السوء.
مـــا كــنـتُ أعــرفـه - وهــو أيـــضًــا
بـشــكلٍ مــا - أن إجـراءات إتــمـام
الــــــزواج مـــــــا هي إال مـــــــجــــــرد
ـنـاسب تـمـثـيـلـيـة وفي الـوقت ا
سأُعلن أني لن أكمل ولن أتزوج.
كنت أعرف أن هـذا سيكـسر قلبه
فـينـكـسـر قلـبي مـعه كـان يُراهن
في كل مـرةٍ أن مقـدار مـحـبتي له
- وهــو مـــقــدار ضـــخم - ســوْف
يُـنـقـذ العـالقة وسـيـحل كل شيء
ولــكن فـي كل مــرةٍ كــان يــخــســر

أمـام اجلــنس األمــر أكـبــر مـني
فانفصلنا لألبد.

اتـــخــذتُ من حلــظـــتــهــا قــرارًا -
غـــريــبًــا عـــلى اجملــتـــمع- بــعــدم
االرتبـاط بـأي شـاب رغم عروض

الــــزواج والــــتــــودّد وأالّ أقع في
احلـب أو أدخـل فـي أي عـالقـــــــــة
جـنـسـية فـمـهـمـا حـاولت إيـجاد
ُـعــضـلـة تـظل كـلــمـات لـوصف ا
الـغصّـة في قـلـبي تـؤكـد أن األمر
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يـــتــحــدث اجلـــمــيـع عن اجلــنس
خِــــلـــســـة وبــــخـــوف وفي حـــال
جتـــرأت فـــتــاة عـــلى ذكـــره يُــدّق
ناقوس اخلطر ولـكي يتخلصوا
من هـذا الـرعب يــوقـعـون عـلـيـنـا
عـــقــوبـــةً اســمـــهــا احلَـــرَكي هــو

اخلتان \ الطهارة.
كـــان سن احلـــاديــة عـــشـــرة هــو
اللحظـة التي تلقـيت فيها درسيَ
الــقــاسي عــنــدمــا خـضــعتُ بــكل
بــــســـــاطــــة لـــــقــــطـع أجــــزاء من
أعـــضــائي الـــتــنــاســـلــيــة ألوقِن
يـــومـــهـــا أن حـــقي فـي أن أكــون
مـخــلـوقًــا كـامالً قــد انـتـهى وأن
جـســدي وأي مـحـاولـةٍ لــلـتـعـرّف
ـعــاصي الـتي لن عـلــيه هيَ كل ا
تُـغتـفـر فلـم أقرَب جـسـدي طوال
ثالثــ عـامًــا حــتى ولـو عــرَضًـا
أثـــنــاء االســـتـــحــمـــام أو ارتــداء
مالبسي كـنّا أغرابًـا عن بعـضنا
الـبـعض فلـم أعد أنـظـر لـلـمـرايا
الـــتي حتـــوّلت لـــعــدوّي الـــلــدود

الذي أخشى انعكاسي عليه.
عـــلّـــمـــوني أن اجلــــســـد يـــعـــني

اجلــــــــــــنــس واجلــــــــــــنـس ذنـب
وخطـيئـة إذن اجلـسد لـعنـة لذا
أهرب بـكل طـاقتي مـن هذا الـشر
اخلـالـص الـذي خُــلـقت به.لــكـني
رغم ذلك كــنـت أقف مُــرتــاعــةً من
الـتــحـوّل الــذي يـصــيب جـسـدي
كلما كبرتُ عامًا وأنتظر العقاب
ة في أي حلـظة عـلى تـلك اجلـر
الـشــنـعــاء الـتي ال ذنب لـي بـهـا:
كـوْنـي أنـثى.تـتــنـازعــني األفـكـار
وتنتـابني احليـرة حول صورتي
الــــذهــــنــــيـــــة عن نــــفـــــسي وعن
توجّهاتي اجلـنسية كيف لي أن
أعـرف? دائـمًــا أسـال نـفـسي: هل
أكــــره اجلـــنس ألنـــنـي تـــشـــرّبت
كراهيته فتعلّمت اخلوف منه أم
أنه بالفعل لم يعد يهمني?يسخر
كثيـرون مني ويُخـبرونني أنني
أُخـالـف الـطـبـيــعـة الـتي خــلـقـهـا
ـــرأة خُـــلـــقـــا الــــله فـــالـــرجل وا
لـلــزواج. يـقــولـون الــزواج ألنـهم
يــخــافـــون أن يــقــولــوا اجلــنس.
يجب أن تظل العالقات اجلنسية
ضـــمـن إطـــار مـــجـــتـــمـــعي لـــكي

يناموا مرتاحي الضمير.
عـنـدمـا تـقـدم خلُـطـبـتي صـديـقي

شـاعر قـرّب لم تـنتـابـني تلـك ا ا
الـتـي كـنت أسـمع عــنـهـا عــنـدمـا
يحـتضن احلـبيب يـد حبـيبه; بل
كـــنـت أشــــعــــر بـــاالنــــزعــــاج من
إحلـاحه عـلى بــعض احلـمـيـمـيـة
الـــتي كـــانت مـن وجــهـــة نـــظــره
تعني أنني أحبه وأرغب فيه كما
يـــرغب فيّ. بـــيْــنـــمــا كــنـت غــيــر

مرتاحة.
كـــانـت تـــتــــنـــازعــــني مـــشــــاعـــر
متضاربة ب رفضي وكراهيتي
االقــتــراب عـــمــومًــا من أي رجل
حتى بـلمـسات بـسيـطة كـإمساك
يـد أو طـبع قــبـلـة أو احـتـضـان
وب رغبتي أال أفقده من حياتي
وتفـاصـليـهـا عنـدمـا ال يجـد منّي
أي اســتـــجــابـــة.كــنتُ أحــاول أن
أتـقن الـتـمــثـيل - بـوعيٍ مـنّي أو
ـا مـنسـاقـةً لـلـمـوقف - فـكنت ر
فـي كل مــــرة أكـــرهــــني وأكــــرهه
وأكــــــره جـــــــســـــــدي واجلـــــــنس

وعائلتي واجملتمع.
حـاولـتُ شـرح كل هــذه اخملـاوف
واآلالم واحلـيرة لـه كنـتُ أحاول
إفهـامه أن اخلـتـان والتـحـرّشات
اجلـنسـيـة جتارب قـاسـيـة جتعل

أصعب وأكبر من ذلك أقسى من
قـدرتـنـا عــلى الـوصف وقـدرتـكم
على الـتفـهّم.لكن هل يـا تُرى كان
األمـر سيـخـتـلف لو كـنت بـخـير?
كــامـلــةَ اجلــسـد والــروح أُقـدّس

جسدي وأعرف تـميّزه فال أخاف
من االقـتـراب أو االنـكـشـاف عـلى
اآلخــــر والــــذي مــــا إن ســــيـــرى
الــنــاقـص من جــســدي ســيــنــفُــر
مؤذيًا روحي كـاسرًا إيّاي لألبد?

فأرفض األمـر من بدايـته ليـكون
لي أنــا أخـيـرًا الــقـرار والــتـحـكم
األوْحـــد في جـــســـدي وحـــيـــاتي

وليس لآلخرين سيطرة عليه.
عــــنـــــدمـــــا أشـــــاهـــــد في األفالم
األحــضــان الـــدافــئــة والــقــبالت
الــصـبــاحـيــة اجلــمـيــلـة أتــمـنى
شـيـئـا كـهـذا. أتـمـنى احملـبة وأن
مـيّـز والوحـيد أكون الـشـخص ا
الذي  اخـتـيـاره. ولكن ربط كل
شـيء كـــمــقـــدمـــات تـــنـــتـــهي في
الـسريـر من أجل عالقـة جـنـسـية
تُزعـجني وتُـثير رعـبي.عرفتُ في
إحـدى مُــحـاضــرات عـلم الــنـفس
كنها ُختنة  رأة ا رأة أن ا وا
أن تسـعـد بحـيـاة جنـسـية جـيدة
ولكن هذا يتطلّب مـجهودًا كبيرًا
وتـــفــهّــمًــا وصـــبــرًا من الــطــرف
ُـفـترض أن يُـشـعرني اآلخر.من ا
هــذا بــاألمل ولــكــنّي الزلـت غــيـر
مصدقة أن يقترب شخص غريب
مــني وأن يـكــون من الــطـبــيـعي
ــكـان الــذي يــعـني س ا رؤيــة و
األذى والـكـراهـيـة والـعنـف الذي
مُورس ضدي. فكيف سـيستطيع
عقلي ترجمة أن هذا ليس أذى?

{ نــيــروبي - وكــاالت - نـظــمت
جمـعيـة البـهق الكـينـية اخلـيرية
مــسـابــقـة الخــتـيـار مــلك ومــلـكـة
ـصـابــ بـالــبـهق الـتي جـمــال ا
ضمت  30مـتـسـابـقـا مع شـركـاء
في أوغندا وتنزانـيا. وسيحصل
ـهـق عـلى مــلك ومــلـكــة جــمــال ا
ـدة عـام جـوائـز نـقـديـة والـعـمل 
كـــــســـــفــــراء لـــــلـــــمــــنـــــظـــــمــــات
ــــشـــاركـــة.وذلك فـي مـــحـــاولـــة ا
لــتــأكـيــد كــرامـة هــذه الــفــئـة من

الـنـاس الـتي تـواجه تـمـيـيـزا في
عاملة وعنـفا بل والقتل بسبب ا
تــلك احلــالــة الـوراثــيــة. وتــقـول
ـتــحـدة (إن الـبــهق حـالـة األ ا
وراثيـة نـادرة غيـر مـعديـة تؤدي
إلى نـقص الــصـبـغــة في الـشـعـر
ـا يـسـبب والـبـشـرة والــعـيـون 
احلـســاسـيـة لـلــشـمس والـضـوء
ـبــهـر). ويـقــال إن هـذه احلـالـة ا
مـــنــتــشـــرة في الــدول الـــواقــعــة
جنـوب الصـحراء بـأفريـقيـا أكثر

تـحدة من غيـرهـا. وتقـدر األ ا
1400 أن واحـــــــدا مـن بـــــــ كل 
شخص يـصاب بـهذه احلـالة في
تنـزانيـا وواحـدا من ب كل ألف
ـبـابوي. ويُـهاجم شخص في ز
هق أو ـصابـون بـا األشخـاص ا
حتى يتم قتـلهم في بعض الدول
األفريـقـية لـلـحصـول عـلى بعض
أجـــزاء من أجـــســامـــهم بـــســبب
ـتــلـكــون قـوى اعــتـقــاد بـأنــهم 
ـسابـقة التي سحـرية. ونـظمت ا

تــهــدف إلـى الــتــغــلب عــلى هــذه
الـوصمـة حتت عـنـوان (تقـبـلني
احـتــويـني. أنـا أســتـطـيع).وقـال
احملــــــامي األوغـــــنـــــدي أوكـــــوي
سـيـمـون بـيـتـر الـبالـغ من الـعـمر
عاما في تصريح ( إنه شارك 26
ـسـابـقـة إلظـهـار أن العـيش في ا
مع الــبــهق ال يــجـعــلك شــخــصـا
مخـتلـفا).وقـال ( إننـا هنـا بشكل
أســاسي خلــلق وعي ولــلــدفـاع..
وإلظـهــار جـمـالـنـا ومــوهـبـتـنـا).
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مصابات بالبهق يتبارين على لقب اجلمال

شاهير ر ا ل ميراندا عند جنمته في 

{ بـلــيــفـ  —وكــاالت - اصــيب
نــزالء ســجن بــلــغــاري بــصــدمـة

كـبــيـرة عـنـدمـا عــثـروا عـلى كـنـز
ضخم من العمالت الفضية التي

تــــعـــــود إلى اإلمـــــبــــراطـــــوريــــة
العثمانية.واكتـشف الكنز الكبير

إلى جــانب وعــاءين مــكــســورين
كانـا يحـمالن الـعمالت الـفضـية
في أحـــد الــســجــون فـي مــديــنــة
بـلــيـفـ الــبـلـغـاريــة حـيث عـثـر
الــســجـــنــاء عــلى الــنــقــود حتت
ســـطح حـــقل كــانـــوا يـــزرعــونه.
ويعـتـقد أن الـكـنز دفن في الـقرن
التـاسع عـشر وهـو يضم 1046
قطـعة نـقدية من الـفضـة التـركية

العثمانية والتي تسمى آقجة.
تزن القطع النقدية معا أكثر من
ــيــر8  كــيــلـــوغــرام وقــال فالد
نـــايـــدنـــوف عـــالـم اآلثـــار الــذي
سـاهم في عـمـلـيـات احلـفـر(إنـهـا
من أنواع مـختـلـفة من الـعمالت
ا  وهي ذات قيم مختلفة ور
جـــمـــعـــهــا عـــلى مـــدى ســـنــوات

عديدة).

وأضاف (أن القـرن التـاسع عشر
لــيس مــعـروفــا بــشــكل جــيـد في
الواقع ولـهذا السـبب فإن الـكنز
ــعـــلـــومــات يــعـــتـــبــر مـــصـــدرا 

تاريخية). 
واحــــــتل الــــــعــــــثـــــمــــــانــــــيـــــون
اإلمــبــراطــوريــة الــبــلــغـاريــة في
نــهــايـة الــقــرن الــرابع عــشـر في
الــعــصـــور الــوســطى وهــذا مــا
يـــفــســـر وجــود هــذا الـــنــوع من

العمالت في البالد.
ا ويعـتــــقـد علـماء اآلثـار أنه ر
ـــزيــــد من قـــد يــــكــــون هـــنــــاك ا
الـــــعــــمــــــالت اخملـــــفــــيــــة حتت
أراضي الــســجن ويــأمــلــون في
ـــــزيـــــد من األبـــــحــــاث إجــــراء ا
والتحقيقيات في ما يتعلق بهذا

األمر.
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{ لندن  —وكاالت - كشف جدول
ي عـن نـتـائـج صـادمـة دوري عـا
حول البـلدان األعلى واألدنى من
نـــاحـــيــة الـــصــحـــة في الـــعــالم

وتـناولـت الدراسـة نـظم الـرعـاية
الصـحيـة في البـلدان ومـستوى
األمــراض ومـــعــدالت الــســمــنــة

وغيرها من التدابير.

وتــصـدرت ســنـغــافــورة اخملـطط
البـيـاني الذي يـشمل  149دولة
تــلـيـهــا لـوكــسـمــبـورج في حـ
ـراتب الـعـشـر األخـيـرة شـمـلت ا
الـدول اإلفـريـقـيـة قـيـاس عـوامل
ــوت مـــثل الـــعـــمــر احلـــيـــاة وا
ــشـــاكل ـــتـــوقع وتـــصـــورات ا ا
الـصـحـيـة ومـعـدالت الـتـحـص

بـاإلضــافـة إلى الــسل والـســمـنـة
والسـكـري وأخذ بـعـ االعتـبار
مــدى رضـا الــنـاس عـن الـرعــايـة
الــصـحــيـة فـي بـلــدهم ونـوعــيـة
مرافق الصـرف الصحي. وكشف
الــتـقــريـر أن أســتـرالــيـا احــتـلت
رتبة الـ 12من ناحية الصحة ا
لــتــحــقق أفــضل أداء بــ الـدول
الــغـربــيـة الـكــبـرى ثم تــبـعــتـهـا
رتبة  17 وكندا نيوزيلـندا في ا

ـرتـبة 21 واحتـلت بـريطـانـيا با
ــرتــبــة 26 تـــلــيــهـــا الــواليــات ا
رتـبة 35. وجاءت تـحـدة في ا ا
كل من الــيــابــان وقــطــر وهــوجن
ـراتب كـوجن واإلمــارات ضــمن ا
الــعـشــر األولى وظــهـرت كل من
ســويـسـرا والــنـمــسـا والــسـويـد
ــراكـز الــعــشـرة والــنــرويج في ا
األولـى. وتــعـــتـــبـــر جــمـــهـــوريــة
إفـريـقـيـا الـوسـطى األسـوأ حاال
حـــيـث تـــراجـــعت كل من تـــشـــاد
وغـيـنـيا ومـدغـشـقـر وجـمـهـورية
ـقـراطـيـة وكـذلك الـكـونـغـو الـد
نـيجـيـريا وسـيـراليـون والـنيـجر
وأوغنـدا وحقـقت الوس والهـند
وطــاجـــيــكــســتــان أفــضل زيــادة
حديثة فـي جودة أنظمـة الرعاية

الصحية. 


