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إدارية من إحدى مدارس مكس��يكو تعطي س��ائال معقما ألحد التالميذ خالل األسبوع األول لبدء العام الدراسي )أ.پ(

اليابان تغلق عشرات المدارس بسبب إنفلونزا الخنازير
ومصر تحصر أعمار الحجاج هذا العام بين الـ 25 و65 عامًا

عواصم ـ وكاالت: اعلنت وزارة الصحة 
اليابانية ان 77 روضة اطفال ومدرسة في 
ثماني مقاطعات يابانية اقفلت جزئيا او كليا 
وذلك بسبب انتشار انفلونزا اخلنازير فيها 

بني 16 و22 اجلاري.
ونقلت وكالة »كيودو« اليابانية عن وزارة 
الصحة والعمل والضمان االجتماعي ظنها ان 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير قد يكون انتشر 
في معظم املدارس، محذرة من ان االنتشار 
اجلديد للمرض قد يتسع في املدارس بعد 

انتهاء عطلة الصيف.
واشارت الوزارة الى ان 72 مدرسة في ست 
مقاطعات ومن ضمنها اوكيناوا اقفلت بالكامل 
فيما اقفلت 5 مــــدارس في ثالث مقاطعات 

اخرى بعض صفوفها.
من جهتهــــا، اصدرت احلكومة املصرية 
امــــرا مبنع الراغبني في احلج ممن هم دون 
25 عاما واكثر من 65 عاما من اداء الفريضة 
هــــذا العام في محاولة للتصدي النتشــــار 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير. ونقلت صحف 
مصرية االربعاء املاضي عن املتحدث باسم 
احلكومة مجدي راضي ان مجلس الوزراء 

االمن في افغانستان )ايساف(.
وقال بيان صادر عن الدائرة ان اجليش 
االملاني )بوندسفير( قرر اعتبارا من امس 
افغانستان  الى  الرحالت اجلوية  تخفيض 
خشية انتقال انفلونزا اخلنازير من مواقع 
اجليش االملاني في املناطق االفغانية الشمالية 

الى املانيا.
ونسبت الدائرة الى متحدث باسم قيادة 
اجليش االملاني اخلاصة بافغانستان ومقرها 
مدينة بوتسدام القريبة من برلني قوله انه 
مت التعرف في نهاية االسبوع املاضية على 
25 حالة عــــدوى بانفلونزا اخلنازير وذلك 
في القاعدة العسكرية االملانية مبنطقة مزار 
شريف. ولفتت الى ان حجرا صحيا مشددا 
)والسباب صحية( قد فرض على اجلنود 
املصابني وسيستمر حتى ال تتعرض القوات 

االملانية في افغانستان الى اخلطر.
في سياق متصل، أعلن املجلس االعلى 
للصحة في قطــــر اول من امس عن تغيير 
خطتــــه في التعامــــل مع مــــرض انفلونز 
اخلنازيرا )اتش1 ان1( بناء على املستجدات 

واملتغيرات.

اطار اجراءات احلكومة ملنع انتشار مرض 
انفلونزا اخلنازير. وقال راضي ان االجراء 
جاء على ضوء تسارع وتيرة انتشار املرض 

في العالم واملنطقة العربية.
الى ذلك، اعلنت الدائرة االعالمية التابعة 
للحكومة االملانية امس عن انتشار انفلونزا 
اخلنازير في صفوف وحدات اجليش االملاني 
العاملة ضمن القوات الدولية املساعدة الرساء 

قرر تطبيق االجراءات والشروط التي سبق 
ان اتخذتها احلكومة بالنسبة للمعتمرين في 
شهر رمضان على احلجاج املصريني الراغبني 

في اداء فريضة احلج هذا العام.
وتتمثل تلك االجراءات في اال يقل عمر 
احلاج عن 25 عامــــا وال يزيد عن 65 عاما 
مع ضرورة احلصول على شــــهادة طبية 
تفيد خلــــوه من االمراض املزمنة وذلك في 

بقي منها 19 فقط 

برنامج لحماية أندر بطة في العالم 

المرأة تحكم على الرجل من خالل عظام فكيه ووجنتيه
يونيفرستيـ  بارك يو بي آي: حتكم 
املرأة على وسامة الرجل من خالل عظام 
الفكني والوجنتني والشفاه وليس من 

خالل أي زوايا جمالية أخرى.
وذكرت دراســـة نشرت في مجلة 
علم النفس االجتماعي التجريبي أن 
املرأة عندما تنظر إلى وجه الرجل تركز 
إلى عظام الفكني والوجنتني والشفاه 

وتعتبر أن هذه امليزات هو التي تضعه 
في خانة الوسماء أو أصحاب القسمات 

احللوة ومتيل إليه.
وكان الباحث في علم النفس روبرت 
جي. فرانكلني ومساعد البروفسور في 
علم النفس واالعصاب ريغينالد أدمز 
من جامعة بنسلفينيا عرضا صورا 
لوجوه رجال ونساء على 50 طالبة 

وســـألهن عما إذا كانت الصور التي 
رأينها قد تشجعهن على املواعدة أو 
التفكير في اتخاذ أصحابها شركاء لهن 
وطلب منهن وضع عالمات لذلك من 
1 إلى 7. وتبني للباحثني أن الطالبات 
ركزن على الرجال من خالل وجناتهم 
وشفاههم وعظام أفكاكهم ولم يلتفنت 

ألي زاوية جمالية أخرى.

أنتناناريفوـ  د.ب.أ: 
تعتبـــر أندر بطة في 
العالـــم وفقا لبيانات 
منظمات حماية احلياة 
العاملية هي  البريـــة 
بطة املستنقعات في 
مدغشقر ويطلق عليها 

بطة »أيثيا«.
وصرحت ثالث من 
منظمات حماية احلياة 
العالم هي  البرية في 
منظمة حماية احلياة 
البرية ومنظمة دوريل 
حلماية احلياة البرية 
بيرغراين  وصندوق 
للحفاظ على احلياة 
البرية الثالثاء بأنه لم 

يعد متبقيا من هذا النوع املغرم بالغطس في املاء إال تسع 
عشرة بطة، وقالت هذه املنظمات إن هذا النوع من البط 

مهدد باالنقراض بصورة مباشرة.
يذكر أن هذا النوع كان قـــد اعتبر منقرضا في مطلع 
التسعينيات من القرن املاضي غير أن عددا منها وجد على 

ظهر جزيرة مدغشقر االستوائية في عام 2006.
وكان علماء الطيور أحصوا ســـت إناث من هذا النوع 
املتوطـــن في محيط بحيرة الك أالوترا وهي أكبر بحيرة 

العذبة شرقي  للمياه 
العاصمة مدغشقر.

ويقول مدير منظمة 
البرية  حماية احلياة 
نيغل غاريت إن هدف 
العلمـــاء هـــو إتاحة 
الفرصة لفقس أجيال 
جديـــدة من هذا البط 
وبصورة منتظمة بدءا 
العام املقبل على  من 

األقل.
وستقوم املنظمة في 
املقبل بجولة  أكتوبر 
أخرى فـــي اجلزيرة 
العثور على  من أجل 
الـــذي ميكن  البيض 
أن تكون هذه اإلناث 
وضعته. وأوضح غلني يونغ مدير مشروع دوريل حلماية 
احليـــاة البرية إن فرصة إنقاذ هـــذا النوع من االنقراض 
ضئيلة جدا، مضيفا بالقول: »علينا أن نشـــحذ طاقاتنا 
من أجل احلفاظ على بطة املستنقعات وغيرها من األنواع 

املهددة باالنقراض«.
يذكر أنه منذ إعادة اكتشـــاف هذا النوع من البط مرة 
أخرى عام 2006 جنح العلماء في تربية إحدى عشرة بطة 

صغيرة حتى اآلن.

أوباما.. حقيبة وقناع ودمية
في الصورة أعاله إلى اليمني سائحة في مدينة ڤانيارد األميركية 
حتمل حقيبة حتمل صورة الرئيس األميركي باراك أوباما. وفي الصورة 
األعلى إلى اليسار الفنان الكولومبي منديز يعرض دمى لرؤساء ومن 
بينها دمية للرئيس أوباما يرتدي حلة بابا نويل، والرئيس الڤنزويلي 
هوغو شـــاڤيز، وقد مت منع معرض للفنان منديز كان ينوي اقامته 

في بوغاتا وكان عذر السلطات انه يستهزئ برمز الدولة.
وفي األسفل مزارع يرتدي قناع أوباما خالل مظاهرة للمزارعني 
في املكسيك مدعني ان أراضيهم أخذت منهم بالقوة بواسطة نافذين 

)رويترز ـ ا.ف.پ(

إصدار فتوى تجيز لالعبي المنتخب المصري 
االمتناع عن الصيام خالل شهر رمضان

العبو منتخب مصر للشباب رفضوا االفطار وأصروا على الصيام

 محمد نور داشانالالعب مونتارياملدرب مورينو

رئيس الجاليات اإلسالمية يرد على مدرب االنتر:
»الالعب المؤمن أفضل أداء في الملعب«

98% من المسلمين العرب 
يتمسكون بصيام شهر رمضان

عواصـــم ـ د.ب.أ: كشـــف اســـتطالع 
الكتروني حديث عن متسك املسلمني في 
الوطن العربي مبمارسات وعادات وتقاليد 
شـــهر رمضان وأظهر أن أغلبية ساحقة 
من الذين شـــملهم االســـتطالع تتمسك 

بالصيام.
وأظهر االستطالع، الذي أعلنت وحدة 
»مكتوب »لألبحـــاث« نتائجه الثالثاء أن 
معظم املســـلمني يلتزمون بالصيام وأن 
الصائمني تصل نسبتهم مقارنة بغيرهم 
إلى 98% وأن 89% منهم يرغبون في تناول 

وجبات اإلفطار مع عائالتهم.
وأجريت الدراسة خالل أغسطس اجلاري 
قبل بداية شهر رمضان مباشرة وشملت آراء 
4335 مسلما بالغا من مختلف أرجاء العالم 
العربي وأتيحت الفرصة للمســـتطلعني 
الختيار أكثر من إجابة واحدة عن بعض 

األسئلة.
وتعليقا على نتائج االستطالع، قالت 
تامارا ديبريز مدير عام »مكتوب لألبحاث«: 
»أجرينا االســـتطالع لنحدد كيف يشعر 
املقيمون في منطقة الشرق األوسط بقدسية 
شهر رمضان حيث كشفت النتائج بوضوح 
عن متسك العرب الوثيق بالعادات والتقاليد 
احلميدة واملمارسات االجتماعية في هذا 
الشهر كما كشفت محاوالت العينة لالستفادة 
من األوقات اخلاصة خالل العام لتقوية 
عالقاتهم وروابطهم مع أحبائهم ومشاركة 

روح رمضان مع زمالئهم املسلمني«.
وألقت نتائج االستطالع الضوء على ما 
يعنيه رمضان في الوقت احلالي بالنسبة 
للمسلمني والحظت كيفية اتباعهم للعادات 
والتقاليد واملمارسات املشتركة اخلاصة بهذا 
الشهر حيث أعرب 98% من املستطلعني عن 
عزمهم صيام الشهر وبرر غالبية الباقني 
عدم قدرتهم على الصيام باملرض أو السفر 

أو احلمل.
وجاءت إجابات جميع املستطلعني في 
كل من السعودية »782 شخصا« واملغرب 
»443« وعمـــان »257« والبحرين »231« 
باإليجاب عندما مت ســـؤالهم عن عزمهم 
على الصيام هذا العام في حني أن 99% من 
مسلمي قطر والكويت ومصر و97% من 
املسلمني في األردن واإلمارات أكدوا نيتهم 

صيام شهر رمضان هذا العام. 
وأكد 52% أنهم يعتمدون على املساجد 
ملعرفة زمن الصيام وموعد اإلمساك وموعد 
اإلفطـــار في حني متثلت املصادر األخرى 
ملعرفة هـــذه املعلومات فـــي التلفزيون 

والصحف وشبكة االنترنت واإلذاعة.
واعتبر 89% من املســـتطلعة آراؤهم 
أن رمضان مناسبة مهمة لضبط النفس 
واالنضباط في حـــني أن 67% يعتقدون 
بأن الشـــهر يتيح لهم الفرصة للشعور 
باأللفة والتضامن وإبداء مشاعر األخوة 

التي جتمع بني املسلمني.

أكد ان مورينو فهم مسألة الصيام خطأ

روما ـ أ.ف.پ: انتقد رئيس اجلاليات 
واملنظمات االســـالمية في ايطاليا محمد 
نور داشان الثالثاء تصريحات البرتغالي 
جوزيه مورينو مدرب نادي انتر ميالن 
االيطالي لكرة القدم حول شهر رمضان 
والتـــي ادلى بهـــا في نهاية االســـبوع 

املاضي.
وكان مورينو قد اخرج العب وسطه 
فريقه الغاني سولي علي مونتاري بعد 
نصف ساعة من انطالق املباراة ضد باري 
)1ـ  1( في الدوري احمللي يوم االحد بسبب 

ادائه الضعيف.
واعتبر مورينو ان مونتاري ادى بشكل 
سيئ ألن جســـده كان يفتقر الى الطاقة 

بسبب صيامه.
بيد ان داشـــان اعتبر ان مورينو فهم 
مسألة الصيام خطأ، وقال »اعتقد ان على 
مورينو ان يقلـــل من الكالم، ان الالعب 
)املسلم( الذي يؤدي الصوم ال يضعف 

نتيجة لذلك ونحن نعلم من معهد الطب 
الرياضي ان االستقرار العقلي والنفسي 
ميكـــن ان يعطي الرياضي دافعا اضافيا 

على ارض امللعب«.
وأضاف داشان »ان الالعب املؤمن سواء 
كان مسيحيا او يهوديا او مسلما هو أكثر 

راحة نفسيا وهذا يحسن أداءه«.
لكن مورينو ال يشـــارك داشان رأيه 
وهو بـــدا منزعجا مـــن مونتاري عقب 
املباراة عندما قال »واجه مونتاري بعض 
املشاكل املتعلقة بشهر رمضان، ولعل من 
االفضل له ان ال يقوم بذلك )الصيام( في 
ظل هذا احلر، لم يأت شـــهر رمضان في 
اللحظة املناسبة لالعب كرة قدم ليخوض 
مباراة«. وأشار مورينو إلى أنه لن يشرك 
مونتاري في مبـــاراة الدربي ضد ميالن 
بنهاية االســـبوع احلالي بسبب حالته 
الضعيفة، وذكر ان النادي سيحاول ايجاد 

حل ما بالتعاون مع اجلهاز الطبي.

القاهــــرة ـ أ.ف.پ: أصــــدرت دار اإلفتاء 
املصرية فتوى جتيز لالعبي املنتخب املصري 
لكرة القدم االمتناع عن الصيام خالل شهر 
رمضان قبيل انطالق بطولــــة كأس العالم 
للشباب التي تســــتضيفها مصر بدأ من 24 
سبتمبر أي عقب انتهاء شهر رمضان،  ولكن 
الالعبني رفضوا ذلك. وأثارت الفتوى ردود 

فعل غاضبة لدى املتشددين في البالد.
وقال املتحدث باســــم االحتــــاد املصري 
لكرة القدم عــــالء عبدالعزيز لوكالة فرانس 
برس ان دار االفتاء وهي املؤسســــة املخولة 
أيضا بإصدار الفتاوى »سمحت لالعبني بأن 
ميتنعوا عن الصيام« كــــي ال يؤثر الصيام 
العالم  على حتضيراتهم الستضافة بطولة 
ملا دون 20 عاما »ولكــــن الالعبني هم الذين 

رفضوا األمر وأصروا على الصيام«.

وأكدت دار اإلفتاء على لســــان املتحدث 
باســــمها ابراهيم جنم انها أصدرت الفتوى 
معللة ذلك بأن »الالعب املرتبط مع ناد مبوجب 
عقد ملزم بتأدية واجباتــــه، وفي حال كان 
عمله مصدر رزقه ويتحتم عليه املشــــاركة 
في مباريات خالل شهر رمضان وكان الصيام 
يؤثر على أدائه فــــإن بإمكانه أن ميتنع عن 
الصيام في هذه احلالة«. وأضاف جنم ان النص 
الديني ينص على ان »من يؤدون أعماال شاقة 
ويصبحون اضعف نتيجة للصوم، ميكنهم 
االمتناع عن الصيام«. في املقابل أثارت الفتوى 
حفيظة طالب األزهــــر املتدينني األصوليني 
الذين نشروا بيانا على موقعهم االلكتروني 
يشجبون فيه إصدار الفتوى »اللعب هو لعب 
وليس جزءا أساسيا من احلياة يبرر االمتناع 

عن الصيام خالل شهر رمضان«.

بطة املستنقعات النادرة

صحتك

الحمية قليلة الكربوهيدرات 
تضر بالشرايين

بوسطن ـ يو.بي.آي: قد تؤدي احلمية 
الغذائية القائمة على تناول كمية صغيرة من 
الكربوهيدرات إلى انسداد الشرايني وزيادة 

مخاطر اإلصابة باألزمات القلبية.
وأفادت دراســــة لألكادمييــــة الوطنية 
للعلوم فــــي الواليات املتحدة بأن احلمية 
القائمــــة على اإلكثار من اللحم والســــمك 
واجلنب واحلد من تنــــاول الكربوهيدرات 
والتي باتت رائجــــة مؤخرا قد تؤدي إلى 
انسداد الشرايني وزيادة مخاطر اإلصابة 

باألزمات القلبية.
ووجد الباحثون في مركز »بيت اسرائيل« 
الطبي في بوسطن أن هذه العادات الغذائية 
تســــبب انسدادا في الشــــرايني وذلك بعد 

أبحاث أجروها على الفئران.
وأشارت الدراسة إلى أن الباحثني أطعموا 
الفئران 3 أنواع مختلفة من الطعام األول 
عالي الدسم والثاني قليل الكربوهيدرات 

والثالث غني بالبروتني.
وأظهرت النتائج أن احلمية القائمة على 
كمية قليلة من الكربوهيدرات لم تؤثر على 
معدل الكولسترول في الدم غير أن الفرق 
قد لوحظ على مستوى التصلب العصيدي 
أي ارتفاع كمية الدهون في الشــــرايني ما 
قد يؤدي إلى اإلصابــــة باألزمات القلبية 

أو الذبحات.
وبعد 12 أسبوعا كســــبت الفأرة التي 
الكمية  الكربوهيدرات  تتناول غذاء قليل 
األقل من الوزن غير أنها أظهرت نســــبة 
دهون في الشــــرايني تفوق النسبة التي 
أظهرتها الفأرة التي تأكل طعاما دسما إذ 
بلغت نســــبة الدهون 15% مقابل 9% عند 

الفأرة التي تتناول الطعام الدسم.
من جهته، قال الباحث أنطوني روزنزيغ 
»يبدو أن احلمية املعتدلة واملتزنة وممارسة 
التمارين الرياضية هما الوسيلة األفضل 

للكثير من األشخاص«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تناقلت املواقع االلكترونية طوال أمس االول خبرا 
بوفاة الفنانة الكبيرة صباح، ونقل عدد من املواقع 
اخلبر بصيغة شــــبه رســــمية جاء فيها ان الفنانة 
الكبيرة صباح توفيت في ســــاعة متأخرة من مساء 

األحد املاضي عن عمر يناهز )82 عاما(.
وذهب بعض املواقع الى التأكيد ان الفنانة توفيت اثر 

حادث سيارة وقع لها وكان مبعيتها 5 أشخاص.
وفي اتصال أجرته »األنباء« مع مصدر مقرب من 
الفنانة الكبيرة أكــــد املصدر على انها بصحة جيدة 
جــــدا ونقل املصدر عن »الشــــحرورة« متنياتها بأن 
يحمل الشــــهر الفضيل اخلير والبركة للعرب بشكل 
عام وللشعب الكويتي بشــــكل خاص الذي تكن له 

محبة خاصة.

وفاة صباح.. مجرد إشاعة إلكترونية


