
حـــــولالعـالم
الثالثاء

6  اكتوبر 2009

تونس ـ يو.بي.آي: عمد شاب 42
تونسي في العقد الثالث من عمره 
إلى قتل أمه مدعيا أنه املهدي املنتظر 

وأنه قتل املسيح الدجال.
وذكرت صحيفة »األسبوعي« 
التونســــية امس أن أحداث هذه 
اجلرمية وقعت في بلدة »جبنيانة« 

من محافظة »صفاقس«.
وأوضحت ان خالفات تراكمت 
بني الشاب ووالدته حول امليراث 
الذي خلفه والده تطورت إلى حد أن 
الشاب عمد يوم اجلرمية إلى تعنيف 
والدته أوال ثم حاول خنقها بحزام 
جلدي. ويبدو أن والدة الشــــاب 

متســــكت باحلياة وقاومته بشدة 
ناهية إياه عن صنيعه ولكنه  صمم 
على التخلــــص منها حيث أحاط 
عنقها بسلك كهربائي وصعقها عدة 
مرات مسببا لها حروقا متفاوتة 
ثم ســــدد لها عدة طعنات بسكني 

إلى أن فارقت احلياة.

تونسي يذبح أمه ويّدعي أنه المهدي المنتظر

10 باحثين يطالبون بتوسيع مجال الجائزة لتلبية احتياجات العلم الحديث

ثالثة أميركيين يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2009

ســـتوكهولم ـ رويترز: منحت جلنة 
نوبل جائزة الطب لعام 2009 لالسترالية 
األميركية اليزابيث بالكبرن واألميركيني 
كارول غريدر وجاك شوســـتاك مكافأة 
على أعمالهـــم التي أتاحت التعرف على 
التيلوميرات، وهي العناصر التي تلعب 

دورا أساسيا في شيخوخة اخلاليا.
ومت تكرمي العلماء الثالثة ألنهم اكتشفوا 
كيف تشكل التيلوميرات، املوجودة في 
نهاية الصبغيات )الكروموزومات( احلاملة 
للمكونات الوراثية، درعا حلماية الصبغيات 
ودور انزمي التيلوميريز في احلفاظ على 

هذا الدرع او جتريدها منه.
وقالت اللجنة في بيانها انها »متنح 
جائزة نوبل الطب لهذه السنة الى ثالثة 
علماء وجـــدوا حال ملشـــكلة كبيرة في 
مجال علم األحياء، وهي كيف ميكن نقل 
الصبغيات كاملة خالل االنقسام اخللوي 

وكيف تتم حمايتها من االضمحالل«.
واضاف ان العلماء »برهنوا ان احلل 
يكمـــن في نهايـــات الصبغيـــات، وهي 
التيلوميرات، وفي االنزمي الذي يشكلها، 

اي التيلوميريز«.
وقال البيان ان اكتشـــافات بالكبرن 

وغريدي وشوستاك »اضافت بعدا جديدا 
الى فهمنا للخاليـــا والقت الضوء على 
آليات حدوث االمراض وكانت حافزا على 

تطوير طرق جديدة للعالج«.
االذاعة السويدية  الثالثة عبر  وعبر 

عن فرحتهم الغامرة بالنبأ.
وقالت غريدر »اشعر بالفرح، اعتقد 
ان االعتـــراف باجلهود املتعلقة بالعلوم 
االساسية امر جيد«، اما بالكبرن فقالت 
انها عرفت عندما اكتشفوا التيلوميرات انه 
عمل ضخم للغاية. اما جاك شوستاك فقد 

قرر اقامة حفل كبير بهذه املناسبة.

مطالبة بتوسيع المجال

من جهة أخرى، كتب عشرة من أكبر 
الباحثني في العالم رسالة مفتوحة إلى 
»مؤسسة نوبل« ليوضحوا لها أن مجال 
تقدمي اجلائزة في ميدان العلوم الذي ال 
يشمل سوى علم النفس والطب والكيمياء 
والفيزياء أضيق من أن يعكس اتســـاع 
العلم احلديث، كما أوردت صحيفة تاميز 

أون الين البريطانية.
ورأى الباحثون أن جائزة نوبل مع أنها 
أعلى جائزة ينالها الباحثون والعلماء، 

وتلحقهم شرفا بروادها من أمثال ألبرت 
أينشتاين وألكسندر فليمينغ، لم تعد تقوم 
بدورها، وأنه البد من إصالحها وتوسيع 
مجالها لتلبـــي التحديات التي يواجهها 

العلم في القرن احلادي والعشرين.
وأوضحت الرســـالة أن جائزة نوبل 
األكثر متيزا في مجال العلوم، يستبعد 
منها العديد من الباحثني الذين يستحقون 
مثـــل هذا التميز، ألنـــه ال توجد جوائز 
لتخصصات مثل علم األحياء التطوري 
والصحة العامة والعلوم البيئية وعلم 

النبات وعلم اإليكولوجيا.
وضـــرب الباحثون مثال بـــأن العالم 
تشالز داروين الذي أتى بنظرية التطور، 
وريتشارد دول الذي اكتشف العالقة بني 
التدخني وسرطان الرئة من املستحيل أن 
يناال اجلائزة على الرغم من اكتشافيهما 
العظيمني لسبب بسيط وهو أن املجال 

الذي بحثا فيه لم تخصص له جائزة.
ولذلك طالب الباحثون بإضافة مجالني 
جديدين على األقل إلى املجاالت التي متنح 
لها اجلائزة، من أجل مكافأة الباحثني أو 
املؤسسات في مجال علوم البيئة والصحة 

العامة.

وقد أعلن معهد نوبل ان املمثل 
االميركي ويل سميث وزوجته 
جادا بينكيت سميث سيقدمان 
حفل تسليم جائزة نوبل للسالم 

في 11 ديسمبر في اوسلو.
واعلـــن مديـــر املعهـــد غير 
لوندســـتاد ان ويل سميث )41 
عاما( اختير بســـبب شـــهرته 
كفنان وبسبب التزامه السياسي 

واالنساني.

ويل سميث وزوجته  
في حفل التسليم

شيخ األزهر يجبر طالبة على خلع النقاب:
»أنا أفهم في الدين أكتر منك ومن اللي خلفوكي«.

الماليين في انتظار طوني بلير

»شد شعر وتشابك باأليدي« بين مادونا وجاجا

 برنامج لمكافحة اكتئاب األطفال

نيويوركـ  د.ب.أ: دخلت »ملكة البوب« األميركية 
مادونا )51 عاما( في شجار امتد إلى التشابك بااليدي 
و»شـــد الشـــعر« مع املغنية املثيرة للجدل ليدي 

جاجا )23 عاما(.
ولكن هذا الشجار لم يكن حقيقيا بل كان ضمن 
فقرات برنامج »ساترداي نايت اليف« الكوميدي 
األميركي والذي ظهرت فيـــه مادونا و»خليفتها« 

في مالبس مثيرة.

وبدأت مادونا بـ »شد شعر« ليدي جاجا لترد 
األخرى بدفعها بعيدا عنها. ولم ينجح حتى مذيع 
البرنامج كينان ثومبسون في تهدئة النجمتني حتى 
بعد أن تركتا املســـرح وجلستا معه على األريكة 

حيث واصلتا التشابك بااليدي.
وحاولـــت النجمتان اظهار محبتهما لبعضهما 
بعد هذا »الشجار العابر« من خالل قبلة استقرت 

على وجنتي املذيع.

كامبيراـ  يو.بي.آي: أطلقت احلكومة الفيدرالية 
االســـترالية برنامجا جديدا يهـــدف إلى حماية 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنة واحدة 

وسبع سنوات من اإلصابة باالكتئاب.
ونقلت وكالة األنباء االسترالية )اي اي بي( 
عن مدير مجموعة مكافحة االكتئاب »بيوند بلو« 
جيف كنيت معرفته أن األطفال هم هدف احلملة 
اجلديدة غير أنه أكد على اقتناعه بان البرنامج 
الذي أعدته جمعية »األطفال يهمون« )كيدز ماتر( 

سيكون عمال رائدا على املستوى الدولي.
وقال »ســـنعمل اآلن مع أطفال صغار لنرى 

كيف نســـتطيع أن نساعدهم بشكل أفضل ألنه 
لألسف يحضر الكثير منهم إلى املدارس االبتدائية 
وهم يعانون من التوتر والقلق وعوارض أسوأ 

أحيانا«.
الفيدرالي االســـترالي  وأعلن وزير الصحة 
نيكوال روكســـون عن اطالق صندوق متويلي 
بقيمة 16.33 مليون دوالر لدعم برنامج مكافحة 
اكتئاب األطفال في املدارس االبتدائية التي تتطوع 
للمشاركة في املشـــروع، موضحا ان احلكومة 
تسعى إلى إصالح برنامج الرعاية الصحية من 

البداية بدل أن تبدأ من النهاية.

رسمي مبنع ارتداء النقاب داخل املعاهد األزهرية، 
ومنع دخول أي طالبة أو مدرســـة املعهد مرتدية 

»النقاب«. 
وشملت جولة طنطاوي التفقدية أيضا مجمع 
معاهد مدينة نصر، وفتيات املنطقة السادسة. وشدد 
خالل جولته على ضرورة لصق اإلرشادات اخلاصة 
مبواجهة ڤيـــروس انفلونزا اخلنازير في األماكن 
الظاهرة باملعاهد األزهرية، واالهتمام بغرف الرعاية 
الصحية والنظافة الدائمة في الفصول الدراسية 
ودورات املياه، مع التأكيد على عدم جتاوز الكثافة 

املسموح بها داخل الفصول.

دبي ـ العربية.نت: أجبر شـــيخ األزهر محمد 
سيد طنطاوي إحدى الطالبات املنتقبات في الصف 
اإلعدادي الثاني، على خلع نقابها، العتباره »مجرد 
عادة ال عبادة«، مؤكدا نيته إصدار قرار رسمي مبنع 

دخول املنتقبات إلى املعاهد األزهرية.
وقعت احلادثة خالل جولة تفقدية لطنطاوي 
لالطالع على استعدادات املعاهد األزهرية ملواجهة 
انتشـــار ڤيروس انفلونـــزا اخلنازير، ففي معهد 
فتيات أحمد الليبي مبدينة نصر، فوجئ طنطاوي 
بطالبة في الصف الثاني االعدادي ترتدي النقاب 
داخل الفصل، ما أدى إلى انفعاله بشدة، وطالبها 
بضرورة خلعه قائال »النقاب مجرد عادة ال عالقة 
له بالدين اإلســـالمي من قريب أو بعيد، وبعدين 
إنت قاعدة مع زميالتك البنات في الفصل البســـة 
النقاب ليه؟«، بحسب ما نقلت صحيفة »املصري 

اليوم« امس.
ولم جتد الطالبة أمامها وسيلة أخرى في مواجهة 
إصرار شيخ األزهر على خلع النقاب سوى تنفيذ 
األمر بخلعه وكشف وجهها، فعلق طنطاوي قائال: 
»ملا انت كده ُأمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي 

إيه؟«.
وردت إحدى املدرسات باملعهد قائلة إن الطالبة 
تخلـــع نقابها داخل املعهد ألن كل املتواجدات فيه 
فتيات، »ولم تقم بارتدائه إال حينما وجدت فضيلتك 

والوفد املرافق تدخلون الفصل«. 
لكن شـــيخ األزهر طلب من الفتاة عدم ارتداء 
النقاب مرة أخرى طوال حياتها، فقالت إنها تقوم 
بارتدائه حتى ال يراها أحد، فرد طنطاوى منفعال: 
»قلت لـــك إن النقاب ال عالقة له باإلســـالم وهو 
مجـــرد عادة، وأنا أفهم فـــي الدين أكتر منك ومن 

اللي خلفوكي«.
على الفـــور، أعلن طنطاوي عزمه إصدار قرار 

ـ يو.بي.آي: سيكسب  لندن 
رئيس الوزراء البريطاني السابق 
طوني بليــــر مبلغ 5.83 ماليني 
دوالر اميركــــي في حال صحت 
التوقعات واصبح الرئيس االول 

لالحتاد االوروبي.
وافادت صحيفــــة »الصن« 
البريطانية ان بلير سيتقاضى 
املبلغ خالل واليته الرئاسية التي 

تستمر خمس سنوات.
ومبوجب القوانني الضريبية 
اخلاصــــة باالحتــــاد االوروبي 
ســــيدفع بلير 25% من مدخوله 
للضرائــــب ولكن باالضافة الى 
الراتب سيحصل رئيس احلكومة 

البريطانية الســــابق على مبلغ 
64.7 الف دوالر سنويا بدل سكن 
و25580 دوالرا للترفيه وسيارة 
ليموزين مع سائق و20 موظفا 
ومعونات مالية الوالده وراتب 

تقاعدي ضخم.
كما ســــيحصل بليــــر على 
حوالي 800 الف دوالر حني تنتهي 
واليته ملساعدته على العودة الى 
حياته الطبيعية. يشار الى ان 
حظوظ طوني بلير بالوصول الى 
منصب رئيس االحتاد االوروبي 
قد عززها تصويت االيرلنديني 
باملوافقة على معاهدة لشبونة 

يوم اجلمعة املاضي.

صحتك

الزهايمر ال يمكن عالجه 
لكن منع حدوث النسيان ممكن

درع األمم المتحدة لراغب عالمة
بيروت: تسلم الفنان راغب عالمة امس درع االمم املتحدة في 
احتفال اقيم في خيمة الفرانكوفونية مبناســـبة تعيينه سفيرا 
لدى املنظمة الدولية ومباشـــرة مهامه املتعلقة بقضايا البيئة 

)محمود الطويل(والتغير املناخي.                      

برلــــنيـ  د.ب.أ: الزهاميــــر ال ميكن عالجه لكن منع 
حدوث النســــيان ممكن. هذا ما اكده خبراء في الصحة 
حيث يتســــبب مرض الزهامير في مراحله األولى في 
تعرض الناس لنسيان األشياء الصغيرة مثل األسماء 
أو مــــكان احتفاظهم باملفاتيح، ومبــــرور الوقت تزداد 
الزالت اخلاصة بالذاكرة. والزهامير مرض عضال في 
املــــخ يتطور مع الوقت التزال أســــبابه مجهولة، لكن 
اخلبراء يأملون في أن اإلستراتيجية الصحيحة ميكن 
أن تؤخــــر وبدرجة كبيرة تطور املــــرض. وفي أملانيا 
على ســــبيل املثال من 1.2 إلى 1.5 مليون شــــخص من 
عدد سكان يبلغ 82.3 مليون يعانون من بعض أشكال 
العتة، وذكر تقرير للسلطات األملانية إن ما يقدر بنحو 
60% منهم لديهم الزهامير. وقالت أليزابيث ستيشل من 
املستشفى اخليري ببرلني »إن العدد التقديري للحاالت 
هو بالتأكيد أعلى«. ورغم أن ســــبب هذا املرض اليزال 
مجهوال، يعتقد الباحثون أن الصفات الوراثية وتأثيرات 
خارجية أخرى تلعب دورا، والســــن التي يصبح فيها 
النــــاس أكثر عرضة خلطر اإلصابــــة باملرض هو 65. 
وقال البروفسور جونثر دوشيل مدير عيادة األمراض 
العصبية في عيادة جامعة شوليسويج هولشتني »في 
الناس املصابني بعتة الزهامير فإن خاليا املخ املسؤولة 

عن تنشيط وحركية املخ تصاب بالفشل«.

بداية الشجار.. مادونا تشد شعر جاجا

اليزابيث بالكبيرن فرحة بفوزها

د.محمد سيد طنطاوي

طوني بلير

وجاك شوستاك يتلقى خبر الفوزكارول جريدر سعيدة بالفوز

حلظة اعالن النتيجة   )أ.پ - أ.ف.پ(

ويل سميث وزوجته جادا

شجار النجمتني تطور الى محاولة خنقتشابك بااليدي


