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الملكة نور تدعو إلى وضع حّد
لما يسمى بـ »جرائم الشرف«

استقالة رئيس وزراء تايوان
بسبب كارثة اإلعصار

الظالل تصلي في تركيا

تايبيه � د.ب.أ: قدم رئيس وزراء تايوان ليو تش���او ش���يوان 
استقالته امس للرئيس التايواني ليتحمل املسؤولية عن الكارثة 
التي وقعت بسبب إعصار موراكوت الشهر املاضي الذي أسفر عن 

مقتل ما يقرب من 700 شخص وتشريد االالف.

أنق���رة � أ.ش.أ: ألقى تقرير اخباري الضوء على احد مس���اجد 
تركيا القدمية يقول رواده انه يعد االغرب بني مساجد العالم ألن 

ظال كامال لرجل يصلي يتجسد فوق احد ابوابه كل يوم.
ويؤكد سكان قرية دفري التابعة حملافظة سواس � وسط تركيا 
� ان مسجدهم الذي بني قبل 8 قرون به ظل يتشكل يوميا ملدة 15 
دقيقة فوق بابه الغربي على هيئة شخص يصلي خاشعا وامامه 

مصحف، وهذا الظل يظهر صيفا ويختفي شتاء.
واظهر التقرير املصور الظل الذي يتجسد قبل نحو نصف ساعة 
من صالة العصر، اذ بدا فوق باب املس���جد الغربي وكأن شخصا 
يقف وقد احنى رأس���ه الى االرض كما يفعل املصلون وامامه ظل 

صغير على شكل مصحف.
وقال التقرير ان املس���جد واس���مه اجلامع العظيم يعد حتفة 
معمارية نادرة ونس���خة وحيدة ال مثيل لها في العالم، سواء من 
حيث البناء او من حيث انه ينقسم الى جزأين مصلى ومستشفى 

لالمراض العقلية.
وقال امام املسجد حسن غورصوي »العجائب في كل زاوية من 
زوايا املسجد، كل زخارف املسجد ثالثية االبعاد وليست متكررة، 
واذا نظرت اليها من بعيد حتس���بها متناظ���رة، اما عن قرب فهي 

ليست كذلك«.

تامبا � يو.بي.آي: حقق اخوان اميركيان 
رقما قياسيا بعدما اجتازا احمليط االطلسي 
ف���ي قارب صي���د يبلغ طول���ه 6.5 امتار 
ويعتب���ر اصغر مركب م���ع محرك يقوم 

بهذه الرحلة.
وغادر رالف براون )50 عاما( وشقيقه 
روب���رت )52 عاما( مدينة تامبا في والية 
فلوري���دا االميركية في 27 يونيو املاضي 

ووصال الى لندن يوم اجلمعة املاضي.

واف�����ادت صح���يف���ة »ذي تامي���ز« 
البريطانية بأن هذه الرح���لة التي قطعت 
مس����افة تبل��غ 11265 كلم تقريبا حققت 
رقما قياسيا الطول رحلة عبر احمليط في 
ق���ارب نقل داخلي كم���ا ان هذا الق``ارب 
هو االول من نوعه ال���ذي يجتاز احمليط 

االطلسي.
وصمم رالف براون املركب بنفسه وقد 
اصطدم���ا بجبل جليدي في غرينالند كما 

اصطدما بصخور وكاد املاء والوقود ينفدان 
منهما.

وقد قاما بهذه الرحلة تكرميا لثالثة من 
زمالء رالف في البحرية االميركية الذين 
قضوا في العام 1980 في محاولة فاش���لة 
لتحرير رهائن اميركيني في ايران، واعلن 
االخوان انهما يحاوالن جمع مبلغ مليون 
دوالر للتبرع به الى جمعيات تعني بأبطال 

احلرب املصابني.

امللكة نور

طفلة أميركية تتلقى حقنة التطعيم ضد اإلنفلونزا املوسمية ضمن اجراءات الواليات املتحدة ملواجهة إنفلونزا اخلنازير      )أ.پ(

الشقيقان براون قبل انطالقهما برحلتهما لعبور األطلسيقارب الصيد البالغ طوله 6.5 امتار

والسياس���ية للعم���ل من اجل 
متكني املرأة وحتس���ني ظروفها 

االقتصادية والعائلية«.
 واش���ارت الى ان مؤسستها 
تعمل كذلك على »تقدمي النظام 
القضائي ال���ى املناطق الريفية 
والوصول الى املجتمع مبختلف 
مس���توياته من اج���ل اعطائهم 

املعلومات الالزمة«.
 وبحس���ب امللكة ن���ور فان 
»املؤسس���ة تبادل���ت خبراتها 
وجتربتها في تنمية املجتمعات 
احمللية مع دول مثل سورية واليمن 

ودول اخلليج والعراق«.

عم���ان � أ.ف.پ: اكدت امللكة 
نور ارملة العاهل االردني الراحل 
امللك حس���ني بن طالل امس ان 
»مؤسس���ة امللك احلسني« التي 
تترأسها تعمل جاهدة للحد من 
اجلرائم التي ترتكب في اململكة 
ضد النس���اء بداعي الدفاع عن 

»شرف العائلة«.
 وقالت امللكة نور في مقابلة 
خاصة مع وكالة فرانس برس ان 
»احد اهداف مؤسسة احلسني هو 
احلد مما يسمى بجرائم الشرف 
امل���رأة والعنف  والعنف ض���د 

االسري«.
 واضاف���ت ان »هناك العديد 
من الضحايا واستخدام العائلة 
لتكتيكات من اجل اقناع شقيق 
الفتاة بواجبه في أن يقتل شقيقته 
هو ببساطة مسألة تثير الصدمة 
)...( وحكم القضاء بأن الشقيق 
ال ينبغي أن يعاقب بقسوة امر 
يثير الدهشة«، واشارت الى ان 
هذه »اجلرائم ليست جرائم شرف 

بل جرائم عار«.
 واوضح���ت ان مؤسس���تها 
»تبحث في االس���باب اجلذرية 
لهذه املشكلة من جميع جوانبها 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 

الرياض � رويترز: دعا الشيخ 
سلمان العودة املسلمني ان يتفادوا 
الدعاء من اجل إهالك غير املسلمني. 
وقال الشيخ سلمان العودة لقناة 
تلفزيون )ام.بي.سي( في دبي ان 
الدعاء به���الك او دمار كل الكفرة 
غير مسموح به ألنه يخالف شرع 

اهلل الذي ينادي بدعوتهم الى اتباع 
الطريق القومي.

الدعاء بزوال ذريتهم  وقال ان 
واملنحدري���ن م���ن اصالبهم ليس 
مش���روعا )فيما عدا( الطغاة من 
الكفرة وم���ن ينتهكون احلرمات 

ويؤذون املؤمنني.

العودة: الدعاء بهالك كل الكفرة مخالف للشرع

وفاة قائد أمن رئيس اإلكوادور بسبب إصابته بإنفلونزا الخنازير
وإغالق مدرستين خاصتين في اإلسكندرية بعد إصابة طالبتين

الطبية للحد من وقوع انتش����ار 
للمرض بني تلك التجمعات.

من جانب����ه، أوضح د.عمرو 
قندي����ل وكي����ل وزارة الصحة 
أن املدرسة  الوقائية  للش����ؤون 
البريطانية مت إغالقها لظهور حالة 
إيجابية النفلونزا اخلنازير بها، 
كما أن املدرسة األميركية ظهر بها 
حالة ويتم حاليا اتخاذ إجراءات 
اإلغالق، موضحا أنه يجرى اتخاذ 
جميع اإلجراءات الوقائية وفحص 
جميع املخالطني للحالتني للتأكد 

من سالمتهم.

مؤكدا أن محافظة اإلس����كندرية 
قامت بوضع خطة متكاملة حلماية 
أبنائها في حالة ظهور جائحة وأنه 
مت وضع جميع املستشفيات في 
حالة استعداد لتلقي أي حاالت 
إصابة جديدة باملرض. وأشار إلى 
أنه مت تشكيل جلنة من مديرية 
الش����ؤون الصحية وكلية الطب 
بجامع����ة اإلس����كندرية لفحص 
الشباب واألطفال ورواد األندية 
الش����عبية والرياضية وجميع 
األلع����اب الرياضية والتجمعات 
وعمل كل التحاليل والفحوصات 

بلغت 3500 حالة.
وفي جمهورية مصر العربية 
قرر محافظ اإلس����كندرية اللواء 
ع����ادل لبي����ب »األح����د« إغالق 
املدرس����ة البريطاني����ة مبنطقة 
رش����دي واألميركي����ة مبنطقة 
شدس التابعتني إلى إدارتي شرق 
التعليمية إلى أجل غير مس����مى 
بعد ظهور حالتي إصابة بڤيروس 
»اي����ه / اتش 1 ان 1« بني طالبتني 
باملدرس����تني. وقال لبيب إنه مت 
اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية 
حلماية الطالب والعاملني باملدرسة، 

عواص����م � وكاالت: أعلن����ت 
حكوم����ة االك����وادور أمس وفاة 
قائد أمن الرئيس رفاييل كوريا 
جراء إصابت����ه بڤيروس »إتش 
1 إن 1« املع����روف عامليا باس����م 
انفلونزا اخلنازير. من جانبها، 
قالت صحيفة »الس����يودادانو« 
التابعة للحكومة  االلكتروني����ة 
اإلكوادورية نقال عن فرانسيسكو 
توريس طبيب مكتب الرئاسة، إن 
الليفتنانت كولونيل جون ميرينو 
توفي »األحد« عقب تلقيه العالج 
في املستشفى من الڤيروس ملدة 
28 يوم����ا. وأضافت الصحيفة � 
حسبما ذكرت شبكة »إن بي سي« 
األميركية االثن����ني � أن الرئيس 
كوريا أعرب عن تعازيه لعائلة 
ميرينو في املستشفى العسكري 
التي توفي فيها. من جهة أخرى 
أعلنت وزارة الصحة السعودية 
األحد عن تس����جيل ثالث حاالت 
وفاة لسعوديات أصنب بالڤيروس 
املتوفني جراء  »ليرتفع مجموع 

املرض 26 حالة«.
وكانت السلطات السعودية 
طمأن����ت األس����بوع املواطن����ني 
واملقيم����ني بأنها رصدت ارتفاعا 
في نسبة الشفاء من االنفلونزا 
خالل متابعتها الوضع الصحي 
واملراقبة الوبائية لالنفلونزا حيث 
بلغت نسبة الشفاء 98% من حاالت 
اإلصابة املسجلة حتى اآلن التي 

الفلسطينيون يصطادون الخنازير البرية للوقاية من اإلنفلونزا 
 نابلس � أ.ف.پ: يقوم مزارعون فلسطينيون بصيد اخلنازير 
البرية في وادي الباذان شمال شرق الضفة الغربية خوفا من 

انتشار انفلونزا اخلنازير وحلماية محاصيلهم الزراعية.
وينتظر املزارعون الصيادون مغيب الشمس لتخرج قطعان 
اخلنازير البرية الهاجعة بني شجيرات البوص )القصب( التي 

منت على مسار جداول مياه وادي الباذان.
وما ان تبدأ اخلنازير بالتحرك باجتاه الش����رق حتى تبدأ 

بنادق املزارعني باالنطالق.
ويصيب مزارعون خالل مطاردة خنزيرا ولى هاربا قبل 
ان يطل����ب ابو جه����اد حمدان )45 عاما( م����ن باقي املزارعني 
الشبان التوقف عن مالحقة اخلنازير النهم »اصابوا اخلنزير 
وس����ينفق وحده«. وقال ابو جهاد ان »اخلنازير ظهرت منذ 
ثالث سنوات في منطقتنا وادي الباذان والنصارية ومنطقة 
االغوار )وادي االردن( وبدأت تدمير املزروعات واكل الثمار 

قبل نضوجها في مزارعنا«.
وتابع ان اخلنازير »هاجمت السكان واالطفال ألنها تقترب 

من البيوت وتقضي على املزروعات البيتية«.
واضاف ان »اسرائيل تركت اخلنازير تتكاثر دون اعتراض 
او تدخل للحد من انتشارها الكبير ومتنعنا من حمل السالح 
او اصطيادها الن منطقتنا ومنطقة وادي االردن هي مناطق 

)جيم( تخضع للسيطرة االمنية االسرائيلية«.
وتابع »بعد ان يئسنا من ان اسرائيل ستحارب اخلنازير 
بدأنا نتعقبها خصوصا بعد انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
وقمن����ا بعمل افخاخ لها وصنعنا بن����ادق صيد يدوية وقمنا 
بشراء خراطيش )رصاصة صيد( ب� 17 شاقال )نحو خمسة 

دوالرات(«.
واوض����ح حمدان »نعرف بوجودها ف����ي بياراتنا من اثار 
اقدامها وحفرها حتت الشجر. صرنا نصطداها وبعد ان نقتلها 

اما ان نحرقها او ندفنها بواسطة اجلرافة«.
وقال امين حمدان )25 عاما( ش����قيق ابو جهاد ويقيم في 
قرية النصارية املجاورة »كنت ذاهبا في مارس املاضي لري 
مزرعتي عندما ظهر لي فجأة من بني االش����جار خنزيرا ذكرا 
فقتلته«. واضاف »بعدما قتلته وبسرعة البرق ظهرت خنزيرة 

ضخمة وهاجمتني بأنيابها ورفعتني حوالي مترين ورمتني 
عند جذع شجرة«.

واوضح ان اخلنزيرة »تسببت لي انيابها بفتح جرح فوق 
الركبة بطول ثمانية س����نتمترات وعمق وصل حتى العظم 

تقريبا، وخرجت احدى عضالت الساق من مكانها«.
واضاف »عاجلوني في مستشفى نابلس احلكومي وبقي 
اجلرح مفتوحا ملدة شهرين« وادى الى »تلف نسيج العضلة 
يحتاج الى عملية جراحية«. وتابع امين حمدان »كنت ارتدي 
ثالثة س����راويل. وجزمة طويلة فنح����ن نعمل ليال في الري 

وتسميد االرض وال نعرف ماذا يخرج لنا من البرية«.
واشار الى ان اخلنازير تقوم بتدمير شبكة الري البالستيكية 

التي تعمل بطريقة التنقيط.
وقال ان »تكلفة شبكة الري التي يدمرونها تصل الى خمسة 
آالف شاقل اي نحو 1300 دوالر للدومن الواحد الى جانب صنابير 

التنقيط التي يتلفونها والبطاطس التي يأكلونها«.
وتابع ان »املش����كلة هي ان طريقي للمزرعة هو طريقهم. 
مازلت اتألم واعالج لكن اذا واجهت خنزيرا سأقتله النني ان 

لم افعل سيقتلني«.

تكريمًا لثالثة جنود من البحرية قتلوا في إيران

شقيقان اجتازا األطلسي بقارب صيد صغير

طعام »المتوسط« األفضل لمرضى السكري
دبي � CNN: أشارت دراسات علمية كثيرة 
إلى الدور الذي يلعبه غذاء الناس في منطقة 
حوض البحر األبيض املتوسط، باعتباره يتكون 
من أطعمة صحية، ولتنوعه واحتوائه على 
األسماك واخلضار والفواكه وزيت الزيتون، 
ما يجعله سببا في تأخير الزهامير، وتقليل 

خطر اإلصابة بالسرطان.
 لكن دراسة جديدة أظهرت أن هذا النوع 
من الغذاء يساهم في احلفاظ على وزن مثالي 
ملرضى الس����كري من الن����وع الثاني، كما إنه 
يقلل من اعتماده����م على األدوية التي تعمل 
على خفض الس����كر، مقارنة بنظرائهم الذين 
يتناولون طعاما قليل الدهون، ويستخدمون 
األدوية خلفض السكر، وفقا لدراسة نشرت 

في دورية »حوليات الطب الباطني«.
والنوع الثاني من مرض السكري هو األكثر 
انتش����ارا في العالم، إذ يعاني منه حوالي 20 
مليون شخص في الواليات املتحدة وحدها، كما 
يعتقد الباحثون أن ثلث األطفال الذين ولدوا 
منذ بداية القرن اجلديد س����يصابون باملرض 

في إحدى مراحل حياتهم.
 وفي هذا اإلطار، قال املتخصص في الغدد 
الصماء في جامعة ميسوري، ريتشارد هيلمان: 
»غذاء منطقة املتوسط ليس غذاء سحريا، لكنه 
يحت����وي على الكثير من اخلصائص، ونعلم 

جميعا أنه طعام صحي«.
لكنه عاد ليقول: »لست مفاجأ من نتيجة 
الدراسة، فبعد األبحاث الكثيرة التي سبقتها 

وبينت أن ذلك الغذاء يقلل من احتمال اإلصابة 
باجللطات والنوب����ات القلبية، ميكننا توقع 
مثل هذه النتائج، لكن الدراسة أيضا، أعطتنا 

معلومات مفيدة حول مرض السكري«.
ومتت الدراسة على 215 شخصا ممن يعانون 
السمنة، ومت اكتشاف إصابتهم بالنوع الثاني 
من مرض السكري مؤخرا، وجرى الطلب من 
مجموع����ة منهم تناول أطعمة قليلة الدهون، 
فيما تتن����اول املجموعة الثانية أطعمة كتلك 
التي يتم تناولها ف����ي منطقة حوض البحر 
األبيض املتوسط.  وبعد أربع سنوات، وجد 
الباحثون وه����م إيطاليون، أن 44% فقط من 
الذين اس����تمروا في تناول الغذاء املتوسطي 
كانوا بحاجة الستخدام األدوية خلفض السكر 
في الدم، مقابل 70% من الذين تناولوا أطعمة 
قليلة الدهون.  وتقول د.كريستني لني محررة 
املجلة العلمية التي نشرت الدراسة: »الناس 
الذين يتناولون أطعمة املتوسط، أكثر قدرة 
على تنظيم مس����توى السكر في الدم بسبب 
الغذاء الذي يتناولونه، في حني تعمل األدوية 
فقط عندما يرتفع مس����توى السكر عن احلد 
الالزم«. وميكن ألولئك الذين يعانون النوع 
األول من مرض السكري، وتتطلب حالتهم تناول 
األنسولني، أن يتناولوا األطعمة املتوسطية، 
مع ممارس����ة التمارين الرياضية ما يجعلهم 
في غنى عن تناول األنس����ولني، وفي حال لم 
تنجح هذه الوصفة في تخفيض السكر فيجب 

العودة لتناول األنسولني.

صحتك

تثبت الصور أعاله ان املرأة ال تصلح ابدا الن تكون مصارعة ثيران، ففي الصورة األولى تبدو مصارعة 
الثيران لوپتيا لوبيز وهي تس���تعد لغرز سيفها في جس���د الثور وذلك خالل مباراة ملصارعة الثيران في 
مدينة مكس���يكو امس االول، غير ان الصورة الثانية تثبت ان الثور كان اسرع وقام بطرحها قبل حتى ان 

تتحرك ولم تصب لوبيز بأذى جراء »النطحة«.

المرأة ال تصلح مصارعة ثيران

أحد املزارعني الفلسطينيني يستعد الطالق النار على اخلنازير البرية


