«واجب» آن ماري جاسر يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية
رويترز :فاز الفيلم الفلسطيني
(واجب) للمخرجة آن ماري جاسر
بجائزة أفضل فيلم روائي طويل
بمهرجان مالمو للسينما العربية
ف���ي دورته الثامنة التي أس���دل
الس���تار عليها اول من امس ،في
السويد.
وحصل الفيلم أيضا على جائزة
"النق���اد العرب" م���ن المهرجان
والمقدم���ة م���ن جري���دة النهار
الكويتية.
وذهب���ت جائزة أفض���ل ممثل
للتونس���ي علي يحياوي عن دوره
في فيل���م (بنزي���ن) فيما ذهبت
جائ���زة أفضل ممثل���ة للعراقية
زهراء غندور عن دورها في فيلم
(الرحلة) وف���از العراق���ي محمد
دراجي بجائ���زة أفضل مخرج عن
الفيلم ذاته.
تشكلت لجنة تحكيم مسابقة
األف�ل�ام الروائي���ة الطويل���ة من
الممثل���ة المصرية منة ش���لبي
والناقد اللبناني هوفيك حبشيان
والمخرج المغربي حسن بنجلون.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها
الخاصة للفيلم المغربي (وليلي)
للمخرج فوزي بن سعيدي.
كم���ا ف���از الفيل���م المص���ري
(فوتوكوبي) للمخرج تامر عشري
بجائ���زة الجمهور والتي تقدمها
بلدي���ة مالم���و ثالث كب���رى مدن
الس���ويد وفاز الفيل���م األردني/
التركي (مسافر :حلب  -إسطنبول)
بجائزة أفضل إنتاج والمقدمة من
االتحاد العام للفنانين العرب.
وفي مس���ابقة األفالم الروائية
القصي���رة ،فاز بالجائ���زة الفيلم
اللبنان���ي (آخر أيام رج���ل الغد)
للمخرج ف���ادي باقي فيما منحت
لجنة التحكي���م جائزتها للفيلم
التونس���ي (بالك مامبا) للمخرجة
آمال قالتي.
وفي مسابقة األفالم الوثائقية،
تش���كلت لجن���ة التحكي���م من
المخرج���ة اإلماراتي���ة نج���وم
الغانم والمخرج المصري محمود
س���ليمان والمخرج���ة العراقي���ة
عايدة شليفر.
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هيئة فرنسية
تطالب بحظر تسمير
البشرة الصناعي

بطال الفيلم :محمد البكري (يسار) ،وصالح البكري.

وف���از الفيل���م التونس���ي (في
الظ���ل) للمخرجة ن���دى حفيظي
بجائ���زة أفض���ل فيل���م وثائقي
طويل بينما ف���از الفيلم العراقي
(الناج���ون من س���احة الفردوس)
للمخرج عادل خالد بجائزة أفضل

فيلم وثائقي قصير.
وع���رض المهرجان ف���ي الختام
الفيلم المص���ري (عيار ناري) من
تأليف هيث���م دبور وإخراج كريم
الشناوي وبطولة أحمد الفيشاوي
ومحمد ممدوح وأحمد مالك وروبي

وعارفة عبد الرسول وهنا شيحة.
ويعد مهرجان مالمو للس���ينما
العربي���ة الذي تأس���س  2001من
أبرز المهرجانات الس���نوية التي
تحتف���ي بالس���ينما العربية في
الغرب.

كشف عالقة بين سرطان الحلق وتلوث الهواء
باري���س-أ ف ب :أظهرت دراس���ة أولى من نوعها نش���رت
نتائجها امس ،أن المس���تويات العالي���ة من المواد الملوثة
للغ�ل�اف الج���وي بما يش���مل خصوصا الجزيئ���ات الدقيقة
من الفئ���ة  2,5وبدرجة أقل األوزون ،ق���د تزيد خطر اإلصابة
بسرطان الحلق.
وق���د أجرى ه���ذه الدراس���ة باحثون في تايوان ونش���رت
نتائجها مجلة "جورنال أوف انفستيغاتيف ميديسين".
وعوامل الخطر المعروفة لهذا النوع من السرطان هي التبغ
والكحول والورم الحليمي البش���ري ،فضال عن مضغ التنبول
في بعض مناطق جنوب شرق آسيا.
وفي العال���م ،ثمة حوالى  300ألف حالة جديدة من س���رطان
الشفة والحلق و 145ألف وفاة بحس���ب أرقام عائدة للعام .2012
ويسجل العدد األكبر من اإلصابات الجديدة في أوقيانيا وأميركا
الشمالية وأوروبا فيما أدنى المستويات تسجل في إفريقيا.

وتعرف الجزيئات الدقيقة من فئة  2,5بآثارها الضارة على
المجاري التنفسية والصحة القلبية الوعائية.
وللتع���رف إلى الدور المحتمل للم���واد الملوثة في الهواء
على صعيد اإلصابة بس���رطان الحلق ،استكش���ف األس���تاذ
الجامع���ي يونغ بو لياو وزمالؤه قواعد بيانات وطنية بش���أن
السرطان والصحة وشركات التأمين وجودة الهواء.
وقد احتس���ب هؤالء متوس���ط مس���تويات المواد الملوثة
للغالف الجوي (ثاني أكس���يد الكبريت والنيتروجين ،وأول
أكس���يد الكربون وجزيئات دقيقة بمقاس���ات مختلفة) ،تم
قياسها العام  2009في  66محطة لمراقبة جودة الهواء في
تايوان.
وتناولت الدراسة  482ألفا و 659رجال في سن األربعين وما
فوق ممن يس���تفيدون من خدمات صحية وقائية .وقد أبلغ
المشاركون معدي الدراسة بمعلومات عما إذا كانوا يدخنون

أو يمضغون التنبول.
ومن بين هؤالء ،تم تش���خيص  1617إصابة بسرطان الحلق
ف���ي  .2013-2012وقد أتت النتائج متوقع���ة ،إذ أظهرت أن
التدخين ومضغ التنبول باس���تمرار يزي���دان بدرجة كبيرة
خطر اإلصابة بهذه األمراض.
غير أن الباحثين الحظوا أيضا أن المس���تويات التصاعدية
م���ن الجزيئات الدقيقة من فئ���ة  2,5تزيد من خطر اإلصابة
بسرطان الحلق بعد األخذ في االعتبار لعوامل خطر أخرى.
كم���ا أن المع���دالت المرتفع���ة للجزيئات (ف���وق 40,37
ميكروغراما في المتر المكعب) متصلة بزيادة خطر اإلصابة
بس���رطان الحلق بنسبة  % 43مقارنة مع المستويات األدنى
(دون  26,74ميكروغراما في المتر المكعب).
كذلك س���جلت صلة واضحة بين ازدي���اد اإلصابات وبعض
مستويات األوزون.

دراسة :البشر قادرون بالمعدل على التعرف إلى خمسة آالف وجه
باري���س  -أ ف ب :أظه���رت دراس���ة أولى من نوعها أن البش���ر
ق���ادرون على التعرف إلى خمس���ة آالف وجه في المعدل س���واء
ألفراد من العائلة أو أصدقاء أو غرباء يصادفهم المرء في الشارع
أو شخصيات تلفزيونية.
وخالل الج���زء األكبر من التاريخ ،عاش البش���ر ضمن مجموعات
صغيرة ال يتعدى عدد أفرادها المئة فرد ،وهو مسار تغير بشكل
جذري خالل القرون األخيرة.
وتظه����ر هذه الدراس����ة التي أجراه����ا علماء ف����ي جامعة يورك
البريطانية أن قدرات البش����ر في التعرف ال����ى الوجوه تتيح لهم
التعام����ل يوميا م����ع آالف الوجوه الت����ي يصادفونه����ا في أماكن
يرتادها كثر أو يرونها عبر شاشات الهواتف الذكية أو التلفزيون.
وق���ال روب جنكينز من قس���م علم النفس ف���ي جامعة يورك

لوكالة فرانس ب���رس" ،في حياتنا اليومية نح���ن معتادون على
التعرف إلى أصدقاء وزمالء ومشاهير إضافة إلى أشخاص آخرين
كث���ر" ،غير أن "أحدا ل���م يحدد عدد الوجوه الت���ي يتعرف إليها
الناس على أرض الواقع".
وفي هذه الدراسة التي نش���رت نتائجها مجلة "بروسيدينغز
أوف ذي روي���ال سوس���ايتي ب" ،طل���ب جنكين���ز وفريق���ه من
المش���اركين تدوين الوجوه التي في اس���تطاعتهم تذكرها في
حياتهم الشخصية.
بعده���ا دعي المش���اركون إل���ى فعل األمر عينه مع أش���خاص
تعرفوا إليهم من دون معرفة شخصية .كذلك عرض معدو البحث
عليهم آالف الصور لمش���اهير (بواق���ع صورتين لكل منهم) مع
الطلب إليهم بتحديد األشخاص الذين تعرفوا إليهم.

وتمكن جميع المش���اركين الذين خضعوا لالختبارات من تذكر
عدد من الوجوه يتراوح بين ألف وعشرة آالف.
وق���ال روب جنكين���ز" ،الحظنا أن الناس يتعرف���ون الى حوالي
خمسة آالف وجه في المعدل".
ولف���ت الباحثون إلى أن هذا العدد من ش���أنه المس���اعدة في
تطوير برمجيات للتعرف الى الوجوه ،وهي تس���تخدم على نحو
متزايد في المطارات والتحقيقات الجنائية.
كما من ش���أن ذلك أن يساعد العلماء على تحسين فهم حاالت
التعرف الخاطئ إلى الوجوه.
ولفت جنكينز إل���ى أن "الوجوه المجهولة غالبا ما يتم التعرف
ُ
إليه���ا خطأ .الوجوه المألوفة تع���رف بطريقة موثوقة جدا لكن ال
نعلم تحديدا كيف".

ثروة أغنى أغنياء الصين  39مليار دوالر
بكي����ن  -د ب أ :أظهر مس����ح لمجلة "ه����ورون" الصيني����ة أن الملياردير
الصيني "جاك ما" استعاد لقب أغنى شخص في الصين ،بثروة تصل إلى
 39مليار دوالر.
ووفقا للمسح ،الذي تم نشره ،امس ،فإن ثروة "ما" ( 53عاما) ،ارتفعت بنسبة
 %35خالل العام الماضي ،ألس���باب أبرزها جولة جديدة من التمويل لش���ركة
"آنت فاينانشال" ،للدفع عبر اإلنترنت التي أسسها.
وأصبح "ما" ،الذي بدأ بداية متواضعة كمدرس لغة إنجليزية ،أكثر رجل أعمال
نفوذا في الصين من خالل تأسيسه مجموعة "علي بابا" للتجارة اإللكترونية،
والت���ي تبل���غ قيمتها اآلن  390مليار دوالر .وتجدر اإلش���ارة إل���ى أن القيمة

السوقية لـ"آنت فاينانشال" تبلغ مئة مليار دوالر.
وتراجع قطب العقارات شو جياين ،الذي جاء في المركز األول العام الماضي،
إلى المرتبة الثانية هذا العام بعدما تراجعت ثروته بـ %14إلى  36مليار دوالر.
كما تراجعت ثروة "بوني ما" مؤسس شركة التكنولوجيا العمالقة "تينسنت"
ب���ـ %4خالل العام الماضي إلى  35مليار دوالر ،وهذه هي المرة األولى منذ أكثر
من عشر سنوات التي تتراجع فيها ثروته.
وم���ن بين  1893ش���خصا ضمتهم القائمة هذا الع���ام ،تراجعت ثروات 1012
ش���خصا أو ظلت كما ه���ي ،وذلك في ظل تباط���ؤ االقتص���اد الصيني وتراجع
البورصة بـ.%20

مطار دبي« :ممر ذكي» لتسهيل إجراءات السفر
دبي  -أ ف ب :بدأت س���لطات إمارة دبي ،ام���س ،اختبار تقنية جديدة
لتسهيل إجراءات السفر هي عبارة عن "ممر ذكي" يتم أثناء السير فيه
تحديد هوية المس���افر ووجهته ،دون الحاجة للتوقف بعده عند قسم
جوازات السفر.
ُ
ووضع "الممر الذكي" في المبنى المخصص لمجموعة "طيران االمارات"
في مطار دبي الدولي ،في قس���م درجة االعمال ،في إطار مرحلة تجريبية
أولى ،على أن يتم اعتماده بشكل دائم في مرحلة الحقة.
وق���ال اللواء محمد أحمد الم���ري مدير اإلدارة العامة لإلقامة وش���ؤون
ّ
األجان���ب للصحافيين أم���ام "الممر الذك���ي" في المطار" ،نحن ندش���ن
التشغيل التجريبي للممر ( )...بعد أربع سنوات من التجارب".
وأضاف ،ان المرحلة التجريبية "لن تطول" وقد تستمر لمدة شهر واحد
فقط ،مشيرا إلى أن االعتماد الرس���مي للممر كبديل عن قسم الجوازات
ينتظر الضوء االخضر من رئيس الحكومة االماراتية حاكم دبي الش���يخ

محمد بن راشد آل مكتوم.
وتابع ،إن الممر "صناعة إماراتية وبأياد إماراتية" ،رافضا الكش���ف عن
تكلفته.
وتعتمد إمارة دبي التي يزورها نحو  15مليون س���ائح س���نويا وتعتبر
مدينة ذكية ،ش���بكة مواصالت متطورة وتقنيات حديثة تتسارع فيها
االبتكارات بشكل متواصل.
ويض���م مطار دبي الدولي ،ومطارات اخرى ف���ي دولة االمارات" ،بوابات
ذكية" تتيح للمس���افرين المقيمي���ن في الدولة الخليجية اس���تخدام
بطاقات إقاماتهم للتوجه نحو الطائرة من دون الحاجة للمرور عبر قسم
الجوازات.
ّ
وحل مط���ار دبي الدولي ف���ي  2017في المرتبة األول���ى عالميا كأكثر
مطارات العالم إش���غاال من حيث المس���افرين الدوليين ،وذلك للس���نة
الرابعة على التوالي مع استخدامه من قبل  88,2مليون مسافر.

ريهانا تحث على التصويت
في االنتخابات األميركية

فيينا ّ
تحدد مستوى الكحول
في دم أصحاب الكالب

واش���نطن  -الواليات المتحدة  -أ ف ب :دعت المغنية ريهانا الش���باب
األميركي إلى تس���جيل اس���مائهم في اللوائح االنتخابية للمشاركة في
انتخابات منتصف الوالية األميركية التي تنظم في تش���رين الثاني في
البالد.
وبثت النجمة وهي من بارب���ادوس لكنها مقيمة في الواليات المتحدة
حيث ال يحق لها التصويت ،رس���الة على حس���ابها عبر "إنستغرام" حيث
يتابعها  65مليون شخص.
وكتب تقول" ،صباح الخير إيها الشعب األميركي .هل انتم مستيقظون؟
لديكم مهمة اليوم وهي ان تسجلوا أسماءكم على اللوائح االنتخابية".
وأتت هذه الرسالة بعد أيام قليلة على طلب مماثل من نجمة أخرى هي
المغنية تايلور سويفت.
وأوضحت نجمة موس���يقى الكانتري والبوب أنها س���تصوت ش���خصيا
لصالح الديمقراطيين في والية تينيسي.
وقالت مس���ؤولة في المنصة الفدرالية للتسجل في اللوائح االنتخابية
ردا على أسئلة "بازفيد نيوز" إن  65ألف شخص تقدموا بطلبات للتسجل
في الساعات األربع والعشرين التي تلت رسالة تايلور سويفت.
وبالمقارنة تقدم  56669اميركيا للتسجل على هذه اللوائح طوال شهر آب.

فيينا  -د ب أ :س���يتعين على أصحاب ما تسمى "الكالب القتالية" في
فيينا عدم اإلف���راط في تناول الكحول ،بموجب قواعد جديدة وضعتها
ً
المدين���ة؛ بعد أن قتل كلب س���يدة مخمورة ،من ن���وع "روتفيلر" طفال
صغيرًا.
وحتى اآلن ،يتعين على األش���خاص الذين يملكون تلك السالالت ذات
الفك القوي اس���تكمال برنامج تدريبي واس���تخدام كمامة أو مقود على
كالبهم.
وبموجب القواع���د الجديدة التي أعلن عنها مس���ؤولو المدينة ،أمس،
يجب أن يكون مس���توى الكحول في الدم ألصحاب الكالب عند  0.5جرام
للتر ،ويجب أن يضعوا كمامة أو مقودًا على كالبهم.
وقالت أولي س���يما ،التي ترأس إدارة البيئة في حكومة المدينة" :أريد
أن أفعل كل ش���يء يمكنني فعله لحماية األشخاص ،ال سيما األطفال في
تلك المدينة من الحوادث المرتبطة بالكالب".
وطرحت تغيير القواعد بع���د أن توفي طفل ال يتجاوز عمره عامًا واحدًا
بالمستشفى ،في أواخر أيلول الماضي.
وكان الطفل خارج المنزل مع جده وجدته في فيينا عندما هاجمه كلب
"روتفيلر" ،ما أدى لتعرضه إلصابات خطيرة في الجمجمة.

باري����س  -د ب أ :دعت هيئ����ة حكومية
فرنس����ية ،امس ،إلى حظر تسمير البشرة
االصطناعي باألش����عة فوق البنفس����جية،
معلل����ة ذل����ك باحتمال اإلصابة بس����رطان
الجلد.
وكانت الهيئة الوطنية للصحة والسالمة
ترد على طلب م����ن وزارة الصحة ،التي من
المقرر أن تراجع اللوائح في القطاع.
وقال����ت الهيئ����ة ،إنها دع����ت إلى حظر
"في الوقت المناس����ب" ،لتس����مير البشرة
االصطناعي ف����ي تقرير س����ابق في العام
 ،2014وأيدت بيان����ات جديدة ،متاحة منذ
ذلك الحين ذلك الوضع.
وفي مذكرة تفصيلية للوزارة ،ش����ددت
على "التأثير الس����رطاني على األش����خاص
الذين يتعرضون لألشعة فوق البنفسجية
االصطناعية ،التي تس����بب تسمير البشرة
واإلصابة بضربة شمس على حد سواء.
وأضافت المذك����رة ،إنه يتعين أن تتخذ
الس����لطات كل اإلج����راءات إلنهاء تعريض
الجمه����ور لألش����عة ف����وق البنفس����جية
االصطناعية ألغراض جمالية.

تركيا :ضبط مخدرات
بقيمة  460مليون
دوالر العام الحالي
إس����طنبول  -رويترز :قالت الس����لطات
التركي����ة ،امس ،إنه����ا ضبطت مخدرات
تزي����د قيمته����ا على  460ملي����ون دوالر
خالل الش����هور التسعة األولى من العام
الجاري ،وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام
الماضي وتأتي مع تكثيف تركيا لجهود
مكافحة تهريب المخدرات.
وقال���ت وزارة الداخلية ،إن عمليات
ضبط الهيروين والكوكايين ارتفعت
بنس���بة  51ف���ي المئة بينم���ا زادت
عملي���ات ضب���ط عق���ار إكستاس���ي
المنشط بنسبة  245في المئة.
وتقع تركيا عل���ى ما يعرف بطريق
البلق���ان لتهريب المخ���درات الذي
يس���تخدم إلمداد الغ���رب بمخدرات
مصدرها آس���يا والش���رق األوس���ط
بما يش���مل الهيروي���ن المنقول من
أفغانستان إلى أوروبا.
وأف���اد بيان لل���وزارة ب���أن تهريب
المخدرات يعد أحد مصادر التمويل
الرئيسية للجماعات اإلرهابية.

عامل في مخبز

AL-AYYAM

سما حسن

نش���ر أحد المخابز الشهيرة في غزة إعالنا من خالل صفحة المخبز على موقع
فيس���بوك ،وتضمن اإلعالن وظيفة ش���اغرة لعامل في المخب���ز ،وفوجئت إدارة
المخبز أن عدد المتقدمين لش���غل الوظيفة قد تجاوز الثالثة آالف متقدم وفي
غضون أربع وعشرين ساعة من نشر اإلعالن فقط ،وقد تراوحت أعمار المتقدمين
ما بين  49 _18س���نة ،فيما تباينت تخصصاتهم الجامعية ما بين البكالوريوس
والدبلوم في فروع علمية مهمة مثل الهندسة ،والحقوق وغيرها ،والمؤسف أن
ه���ذه الوظيفة المعلن عنها ال يتجاوز األجر اليومي لمن س���يحصل عليها مبلغ
الثالثين شيكال ،ولكن التهافت عليها كان عجيبا ومؤلما.
هذه الحالة المعلن عنها والتي تش���ير إلى نس���بة البطالة العالية المنتشرة
في قطاع غزة بين قطاع الش���باب خصوص���ا ،والخريجين الحاصلين على الدرجة
الجامعية األولى ،وكذلك تشير إلى ما وصل إليه الحال من سوء لدرجة أن يفكر
الخري���ج الجامعي بأن يعمل عامال باليومية بعد أن دف���ع له أهله المال الكثير
حتى حصل على شهادته التي يغيبها درج منسي ومعتم في خزانة البيت ،أو
يتركها معلقة على الجدار ويعتليه���ا الغبار ،فيما يمضي به قطار العمر يوما
بعد يوم ،وشهرا فسنة ،وهو ال يعرف إلى أين النهاية أو المصير وزهرة شبابه
تذبل ما بين ترقب وانتظار وهو في الحقيقة الخديعة للنفس ال األمل لها.
ال يمكن اإلتيان على أرقام حقيقي���ة لمعدالت البطالة في غزة ،والبطالة تجر
الفقر ،والفقر يؤدي إلى تأخر س���ن الزواج بالنس���بة للجنس���ين ،وهذه حقائق
صادمة بالنس���بة لمجتمع كان يحرص على الزواج في س���ن مبكرة لمن لم يتلق
تعليما ،وعل���ى الزواج بمجرد التخرج والحصول عل���ى الوظيفة أي في منتصف
العشرينيات للشاب وأوائلها بالنسبة للبنت ،ولكن الوضع قد تغير مع أكثر من
عشر سنوات من الحصار ،ومع ثالث حروب متتالية على غزة خلفت ما خلفته من
تدمير للبيوت والبنية التحتية للقطاع.
قطاع غزة يمثل ما نس���بته  %1,3من مس���احة فلس���طين ،ولكن���ه األعلى كثافة
بالنس���بة للمس���احة حيث يقطنه أكثر م���ن مليوني مواطن في ظروف معيش���ية
صعب���ة ،وفي ظل الحص���ار ،وانعدام األفق للتعمير واالس���تثمارات التي لو حدثت
فمن الممكن أن تحرك المياه الراكدة وتدفع بهؤالء الشباب الذين تقدموا لوظيفة
عامل في مخبز إلى صفوف اإلنتاج الحقيقية التي تليق بتخصصاتهم وتناسبها،
فالعامل في المخبز ال يحتاج لشهادة جامعية ،ولكنه يحتاج للقوة البدنية والقدرة
على التحمل .فالمهندس يمكن أن ينجز عمال وهو في مكتبه ويحرك يديه ويمعن
فك���ره ،والطبيب يداوي في عيادته ،ولكن كل واحد منهما يحتاج لمن يقدر جهده
لكي يقدم كل ما لديه وافضله ،المهندس لو أخطأ س���تكون عاقبة خطئه وخيمة،
والطبيب س���يفقدنا روحا عزيزة لو أخطأ ،أما عامل المخبز فهو سيحرق الخبز ويحمر
الكعك زيادة عن المعتاد في أغلب األحيان ،فعاقبة خطئه ليست عظيمة ،فما بالنا
نريد أن ندفع بخريج الهندس���ة لكي يقف أمام الفرن ،ولماذا نريد من خريج كلية
التمريض أن يعمل في صف الخبز بعد خروجه من الفرن؟
األدوار المتبادلة ال أحد يشعر بوبالها إال في وقت متأخر ،وحين تمر السنوات،
ول���و أن كل واحد حصل على العمل الذي يس���تحق لما كان���ت هناك جرائم وال
س���رقات وال تجاوزات ،ولكن ال أحد يحصل على ما يس���تحق وما يقابل شهادته
وثمرة تعبه وجهده.
غ���زة التي تدفع ب���آالف من أوالدها خريجي الجامعات للعمل في مخبز ،ليس���ت
مجرمة ،ولكنها ضحية ،وغزة ضحية منذ سنوات طويلة وليس منذ سنوات قريبة،
فهي عبر التاريخ كانت ملتقى قارتين ،ونقطة صغيرة على الخريطة ولكنها كانت
تغير التاريخ في كل مرة ،في حرب خاس���رة أو رابحة ،ولو قرأنا التاريخ سنكتشف
أنه سيتغير بسبب ما وصل إليه حال أبنائها ،فلنحذر ،كل الحذر.

