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صرعة جديدة في سوريا:جرائم عاطفية بالقنابل اليدوية  
 بيروت -الزمان 

 24 السويداء  شبكة  ذكرت 
من  يبلغ  شابا  أن  السورية  
على  أقدم  عامًا،   23 العمر 
قنبلة  بواسطة  نفسه  تفجير 
حنان  الشابة  بجانب  يدوية، 
امس  فخر،  أبو  اهلل  عبد 
السويداء   محافظة  في  االول، 
جنوبي  الدرزية  االغلبية  ذات 
ملقتلهما  الحادثة  وادى  سوريا 
لعدة  تكررت  حادثة  في   . فورًا 
مرات في مدن سوريا، اذ طاملا  
فتيات  تفجير  على  أقدم شباب 

يحبونها بقنبلة يدوية ..
وكانت حنان البالغة من العمر 
الجامعة  من  عائدة  عاما   22
منزل  بجانب  مرت  عندما 
فخر  أبو  نزار  حافظ  الشاب 
منزلها،  من  بالقرب  يقع  الذي 
ليفجر األخير قنبلة يدوية كانت 
تقدم  قد  بحوزته.  وكان حافظ 
وتم  مرات،  عدة  حنان  لخطبة 

الشاب  علم  وعندما  "رفضه". 
بأن محبوبته حنان على وشك 
قرر  آخر،  شاب  من  الخطوبة 
وقعت  التي  جريمته  ينفذ  أن 
بريف  اللحف  كفر  قرية  في 
السويداء الغربي. وهو ما بات 
الغريبة   الحب  بجرائم  يعرف 
الحرب  ويالت  عانى  بلد  في 

وانتشار السالح تسع سنوات
شهد  قد  املنصرم،  العام  وكان 
محافظة  في  مشابهة  جريمة 
شاب  أقدم  عندما  السويداء، 
على  حذيفة،  خالد  رامي  يدعى 
تفجير قنبلة يدوية داخل منزل 

وليد صادق في بلدة الكفر.
 وكان الشاب اليافع الذي يبلغ 
من العمر 19 عاما، كان قد عرض 
 17( بيسان  الفتاة  على  الزواج 
أن طلبه  عاما( مرات عدة، غير 
عائلة  قبل  من  بالرفض  جوبه 
حينئذ  رامي  وقرر  الفتاة.  
بيسان،  منزل  إلى  التوجه 

يدوية  قنبلة  فجر  ثم  ودخله، 
كانت بحوزته داخل البيت.

رامي  نقل  جرى  ذلك  وعقب 
وقد  املستشفى  إلى  وبيسان 
إصابات  إثر  الحياة  فارقا 
والدة  أما  لها،  تعرضا  خطيرة 
بجروح  مصابة  فدخلت  الفتاة 
إلى  نقلت  حيث  متفاوتة، 
إلجراء  املشددة  العناية  قسم 

اإلسعافات الالزمة لها.
وُأصيب  قتل  قد  رجل  وكان 
يدوية  قنبلة  بانفجار  آخرون 
بمدينة  الجمهورية  حي  في 
الالذقية على الساحل السوري 
في سبتمبر من العام املنصرم.

وقتها  إعالم  وسائل  وذكرت 
الرجل  بني  حصل  شجارًا  أن 
وزوجته ألسباب غير واضحة، 
مما استدعى تدخل جارهم لفك 
النزاع بينهما، حيث قام الزوج 
بفتح قنبلة وانفجرت بهم داخل 

املنزل.

نيكول سابا وتعليقها
على صورة ذات إيحاء جنسي 

 القاهرة - الزمان 
نبيلة  املصرية  الفنانة  احتفلت 
الخامس  ميالدها  بعيد  عبيد 
من  عدد  بحضور  والسبعني، 
الحفل  شهد  و  الفن.  نجوم 
سمير  إيمي  الفنانة  حضور 
غانم، واإلعالمية بوسي شلبي، 
والتي نشرت مجموعة صور من 
الخاص  حسابها  على  الحفل، 

على موقع ”انستجرام”.
الحفل،  كيكة  األنظار  لفتت  و 
والتي امتألت بمجسمات لعيون 
وكفوف زرقاء، وذلك للوقاية من 
شلبي  بوسي  وعلقت  الحسد، 
على الصور، بقولها: ”كل سنة 
#نبيله  بلبل  يا  طيبة  وانت 

عبيد”.
حاليا  عبيد  نبيلة  تستعد  فيما 
من  ”نساء  مسلسل  لتصوير 
ذهب”، ويشاركها بطولته نادية 
وسهر  فاخر،  وهالة  الجندي، 
إنتاج  ومن  وغيرهم،  الصايغ، 
املقرر  ومن  الصباح،  صادق 
عرضه في موسم رمضان 2020.
حول  قصته  تدور  واملسلسل 
مواقف  في  يقعون  سيدات   4

عن  مأخوذ  وهو  كوميدية، 
من  أمريكي  مسلسل  فورمات 

إنتاج ديزني.
عبيد  نبيلة  املصرية  والفنانة 
عام  يناير   21 مواليد  من 
عاطف  املخرج  اكتشفها   ،1945
”مافيش  فيلم  سالم وقدمها في 
دور  فيه  أدت  والذي  تفاهم”، 
حصلت  ثم  صامت،  كومبارس 
في  مطلقة  بطولة  أول  على 
للمخرج  العدوية”  ”رابعة  فيلم 

نيازي مصطفى.
كنجمة  عبيد  نبيلة  برزت 
من  الفترة  في  سينمائية 
القرن  سبعينيات  منتصف 
نهاية  وحتى  العشرين 
تلك  في  قدمت  إذ  التسعينيات، 
التي  األعمال  من  العديد  الفترة 
ال تزال تعد من العالمات الفارقة 
املصرية  السينما  تاريخ  في 
األولى«. مصر  »نجمة  بـ  فلقبت 
”رابعة  أعمالها:  أهم  ومن 
الراقصة  التخشيبة،  العدوية، 
املستور،  كشف  والسياسي، 
الراقصة والطبال، الوحل، املرأة 

والساطور، واآلخر”، وغيرها.

كيف بدت نبيلة عبيد في عيد ميالدها اخلامس والسبعني مع كيكة احلسد؟ 
لندن- الزمان 

العمالق  الباكستاني  الشاب  يعد 
 27 الـ  صاحب  حياة،  خيزر  أرباب 
عاًما، والذي يتجاوز وزنه 445 كيلو 
غراما، واحدًا من أقوى وأضخم البشر 
الغذائي  نظامه  ويحتوي  العالم،  في 
يوميًا.  حرارية  سعرة  آالف   10 على 
يطلق  كما  الجبار  هالك  ويستطيع 
ثقيلة  أوزان  رفع  الباكستانيون  عليه 
ال يمكن ألحد غيره رفعها، حيث ظهر 
جالس  وهو  نارية  دراجة  يرفع  وهو 
على مقعد بكل سهولة، كما أن وجباته 
 36 يتناول  فهو  جدًا،  غريبة  اليومية 
وأكثر  اإلفطار،  وجبة  على  بيضة 
لترات  و5  اللحوم،  من  كجم   3 من 
ديلي  صحيفة  وأشارت  الحليب.  من 
رفض  أرباب  أن  إلى  البريطانية  ميل 
اآلن،  حتى  امرأة   300 من  الزواج 
للغاية،  الحجم  صغيرات  كن  ألنهن 
فهو يبحث عن امرأة تشبهه وتزن ما 
يقرب من وزنه، مشيًرا إلى أنها يجب 
لتلبية  ماهرة  طباخة  أيًضا  تكون  أن 

نظامه الغذائي.

 اضخم كائن بشري رفض الزواج
من 300 فتاة 

لندن -الزمان  اعلن علماء في جامعة أدنبره 
باسكتلندا، أّن عقارًا للسرطان قد يساعد في 
عالج فشل الكبد املفاجئ ويمكن أن يساعد 
زرع  إلى  الحاجة  ويقلل  املريض  شفاء  في 
كبد جديد. ويمتلك الكبد قدرة طبيعية مذهلة 
على إصالح نفسه، ولكنه قد يفشل في هذا 
ويفقد القدرة على إصالح عيوبه بسبب بعض 
الزائدة  الجرعات  ذلك  في  بما  اإلصابات 
كبد  يتطلب ضرورة زرع  مما  املخدرات،  من 

جديد.
لذلك فإن هناك عقارًا، هو في األصل لعالج 
على  الكبد  قدرة  زيادة  يمكنه  السرطان، 
إصالح نفسه وتجديد خالياه. ورغم أن العمل 
على هذا ما زال في مرحلة مبكرة جدًا، لكن 
الفريق الطبي يقول إن البدائل لعملية الزرع 
سيكون لها تأثير كبير على املرضى. ويعاني 
حوالي 200 شخص في بريطانيا وحدها من 

فشل كبدي مفاجئ يهدد حياتهم كل عام.

العامة  النيابة  قررت  -الزمان   القاهرة 
املتهمني  من  عدد  سبيل  إخالء  مصر  في 
حمادي  نجع  في  معزة  بسبب  تشاجروا 
التصالح.  قبولهم  بعد  مصر،  بصعيد 
وأخلت النيابة العامة بنجع حمادي، إخالء 
سبيل املتهمني، بعد إصابتهم في مشاجرة 
جنوبي  بهجورة،  بقرية  معزة  موت  بسبب 
البالد، بحسب موقع صحيفة »أخبار اليوم« 
تلقت  فقد  الصحيفة،  وبحسب  املصري. 
شرطة  مركز  من  إخطاًرا،  قنا،  أمن  مديرة 
في  مواطنني   10 بإصابة  حمادي،  نجع 
مشاجرة بسبب وفاة عنزة. وأشارت إلى أن 
تحريات املباحث كشفت أن املشاجرة نشبت 
بني املجني عليهم، بسبب أن أحد املصابني 
اصطدم في أحد األغنام »بعربة كارو« أدى 

إلى نفوقها.
محضر  وتحرر  املتهمني،  على  التحفظ  وتم 
لتتولى  العامة  النيابة  وأخطرت  بالواقعة 
سبيل  إخالء  قررت  التي  التحقيقات، 

املتهمني من سرايا النيابة بعد التصالح.

 عالج غير متوقع 
لتجديد خاليا الكبد 

معزة تشعل مشاجرة 
عنيفة بني عائلتني 
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بيروت- الزمان 
نيكول  اللبنانية  الفنانة  فاجأت 
سابا متابعيها على مواقع التواصل 
تحمل  صورة  بنشرها  االجتماعي، 
أسد  بني  جريئة  جسدية  ايحاءات 

وزوجته في وضع حميم.
بتعليق  الصورة  ارفقت  نيكول 
كتبت فيه: » Oh! Yes we did it« أو »لقد 
اللبنانية  النجمة  لتجد  فعلناها«، 
التي  االنتقادات  من  قوية  عاصفة 
لحذف  الفنانة  معها  اضطرت 
قد  الصورة  كانت  ولكن  املنشور، 
عبر  الهشيم  كالنارفي  انتشرت 

مواقع التواصل االجتماعي.
بأن  تكهن  البعض  أن  الالفت 
من  مباشر  غير  إعالن  الصورة 
مولودها  في  حملها  عن  الفنانة 
كبير  فريق  توجه  وبالفعل  الثاني، 
من محبيها بالتهاني للفنانة، األمر 
الذي أجبر نيكول على كسر صمتها 
للموضوع  توضيحي  فيديو  ونشر 

بأكمله.
الذي  القوي  الهجوم  من  وبالرغم 
منشورها  بسبب  الفنانة  نالته 
عن  نيكول  تعتذر  لم  اإلباحي، 
نفسها،  عن  دافعت  بل  الصورة، 
مع  باملتصالحة  نفسها  ووصفت 
للمثالية  مّدعية  وغير  الحياة، 
ما  نافية  الفنانات،  كبعض  والعفة 

اثير حول حملها الثاني.
 « وقالت:  منتقديها،  عّنفت  نيكول 
عم  وناس  تهاني  علي  صحيت  نا 
تقولي مبروك وإنتي حامل ومواقع 

اهلل  حلو  فال  الصراحة  تكتب،  عم 
يجيب الخير.. بس هايدي املوضوع 
أقول..  بدي  شو  وماحزرتو  إشاعة 
من  أذكي  أنا  املفروض  وبصراحة 
إذا  هيك.. ولو راح أعلن عن حملي 
بهيدي  أعلنه  راح  مش  أكيد  صار 
وصورة،  بوست  وراء  من  الطريقة 
أكثر  أكون أوريجنيال  ساعتها راح 
الخبر  هذا  مثل  أعلن  ملا  وابتكارية 
املرة  حزرتوا  ما  لألسف  بقيمته، 

دي«.
من  أقولكم  راح  »خلينا  وأضافت: 
اآلخر أنا إنسانة كثير متصالحة مع 
ومع  الحياة  مع  ومتصالحة  حالي 
جوزي واللي بيعرفني كثير بيعرف 
عقلي وتفكيري، فبليز أنا مو ناقصة 
في  إشي  في  مكبوتني  وال  معقدين 
علي  التعليق  من  بكثير  أهم  الدنيا 
األشياء التافهة بي كول.. كلنا عندنا 
أناميل تشانيل وبنعلق عليهن.. ما 
كل  لنعلق  البير  من  الزير  شيلت 
اللي  الفنانات  مثل  أنا  القد..  هاد 
أنا  طيب..  والعفة..  املثالية  بيدعوا 
مش رايحة ع الجنة خيي.. ارتحت 
وكفاية  حالي  في  سيبوني  منيح.. 

بقي معقدين«.
يوسف  اللبناني  الفنان  أن  ُيذكر 
على  بزفافه  احتفل  قد  كان  الخال 
قصة  بعد  سابا،  نيكول  الفنانة 
عام  ديسمبر  جمعتهما  طويلة  حب 
بابنتهما  الثنائي  ُرزق  وقد   ،2011
عام  »نيكول«  والوحيدة  األولى 

.2013

اربيل - الزمان
اقليم  عاصمة  اربيل   شهدت 
كردستان العراق  حفل اشهار 
كتاب في السيرة الذاتية ملؤلفه 
فيه  تناول  رفيق  هوشمند 
حياة أحد اعالمها االكاديميني 
أحمد  الدكتور  االستاذ  هو    ،
جامعة  رئيس  يي  دزه  أنور 
صالح الدين . وحضر احتفال 
االعالن عن الكتاب الذي صدر 
الشخصيات  حديثا  عدد من  
والعلم  السياسة  مجاالت  في 
والثقافة في االقليم . ويتناول 
العلمية  السيرة  الكتاب 
واملسيرة االدارية وجوانب من 
العراق  في  الحياتية  الرحلة 

تحظى  لشخصية  واملهجر، 
باجماع في االوساط الجامعية 
لتطوير   االيجابي  الدور  على 
جامعة صالح الدين  .  والقيت 
في الحفل الذي اقيم في املركز 
باربيل  للجامعة  الثقافي 

شهادات  مثلت  عدة  كلمات 
وموضوعه،  الكتاب  في  ورؤى 
منها كلمة االمني العام التحاد 
الدكتور  العربية  الجامعات  
العدوان  عرابي  ابو  سلطان 
عبدالسالم  فاتح  والدكتور 

الزمان  جريدة  تحرير  رئيس 
شكرية  والدكتورة  لندن  في 
جامعية  استاذة  رسول 
الكردستاني  برملان  وعضوة 

سابقا
مسؤول  شيرواني  وهاكار 

اللجنة الطالبية في الجامعة 
وهوشمند رفيق مؤلف الكتاب

مدير  عزالدين  ابو  ووجدي   
شركة دار الهندسة

عادل  نبيل  الدكتور  واالستاذ 
الدين  صالح  والدكتور  فخري 
مجمع  دائرة  مدير  بابير 
والقاضي  الجديد  الجامعة 
عائلة  عن  نيابة  فاروق  هيوا 

دزه يى .

كتاب عن سيرة
حياة رئيس جامعة صالح الدين


