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دبيـ  العربية.نت: هدد عدد من الطالبات 
املنتقبات في جامعة القاهرة بإقامة دعوى 
ضد وزيــــر التعليم العالي ورئيس جامعة 
القاهرة للطعن في قرار مبنعهن من دخول 

املدينة اجلامعية بسبب ارتدائهن النقاب.
وكان طالب ينتمــــون إلى حزب العمل 
اإلســــالمي )املجمد( قــــرروا التضامن مع 
الطالبات بتنظيم وقفة احتجاجية األربعاء، 
أمام املدينة اجلامعية، خاصة بعد أن تعذر 
على الطالبات مقابلة رئيس اجلامعة خالل 
اليومني املاضيني، وذلك بحسب تقرير نشرته 

صحيفة »املصري اليوم«.
وذكــــرت الصحيفة أن د.عاطف العوام، 
نائــــب رئيس جامعة عني شــــمس، قال إن 
اجلامعة لم تنته من قوائم التسكني، مشيرا 
إلى عدم وجود نيــــة ملنع دخول املنتقبات 

املدينة اجلامعية. وأضاف د. محمود الطيب، 
رئيس جامعة حلوان، أن اجلامعة ال يوجد 
لديها توجه معني ضد الطالب، موضحا أن 

النقاب حرية شخصية.
وفي سياق متصل، أثار طلب شيخ األزهر 
د. محمد سيد طنطاوي، من طالبة في أحد 
املعاهد األزهرية، خلــــع النقاب، وإصداره 
قرارا مبنع دخول املنتقبات املعاهد األزهرية، 
الكثير من اجلدل بني املواطنني، فيما أعلن 
عدد مــــن علماء األزهر تأييدهم ملنع ارتداء 
النقاب في املعاهد، مؤكدين أنه مجرد عادة 

ال عالقة لها بالدين.
وقال د. عبداملعطى بيومى، عضو مجمع 
البحوث اإلسالمية، إن النقاب ليس فرضا 
وال سنة، وإمنا يعتمد على روايات ضعيفة 

ال يعتد بها، وهو مجرد عادة.

بريتني سپيرز أجمل امرأة في العالم
هامبـــورجـ  د.ب.أ: احتلت 
مغنية البوب األميركية بريتني 
سپيرز)27 عاما( قائمة »أجمل 
100 امرأة فـــي العالم« والتي 
أعدتها صحيفة »بيلد« األملانية 

واسعة االنتشار.
وجاءت املغنية األسترالية 
كايلي مينوج في املركز الثاني 
تليها عارضة األزياء البريطانية 

كيت موس.
وأشارت الصحيفة إلى حياة 
سبيرز امللقبة بـ »أميرة البوب« 
املليئة بنقاط الصعود والهبوط 
وحياتها الشخصية املضطربة 
ومحاولتها األخيرة في اخلروج 
من األزمات املتتالية والعودة 

إلى طريق النجاح.
وشملت القائمة التي نشرتها 
الصحيفة األملانية في موقعها 
االلكترونـــي اليـــوم األربعاء 
مجموعـــة أخرى من أســـماء 
النجمات مثل ميجان فوكس 
وهالي بيري واملغنية األملانية 

سارة كونور.

لوس اجنيليس ـ يو.بي.أي: 
أصدرت مجلة »فوربس« األميركية 
الئحة املمثالث العشر األكثر جذبا 
لألرباح وحلت النجمة األسترالية 

نعومي واتس في الصدارة.
انه مقابل  إلى  وأشار املوقع 
كل دوالر دفع لواتس عن أفالمها 
الثالثة األخيرة حققت هذه األفالم 
معدل أرباح يقدر بـ  44 دوالرا.
املمثلة األميركية جنيڤر  أما 
كونيلي فحلت في املركز الثاني 
وقدر معدل أرباح أفالمها الثالثة 
األخيرة 41 دوالرا مقابل كل دوالر 

تقاضته.
واحتلت املمثلة الشابة رايتشل 
ماك أدامز املركز الثالث وفي مقابل 
كل دوالر جنته حصدت أفالمها 

معدال يقدر بـ 33 دوالرا.

..ونعومي واتس األكثر جذبًا لألرباح

بريتني سپير

نعومي واتس

فينكاترامان  ادا يوناث

اهتمام  إعالمي كبير بنوبل 2009        )ا.ف.پ ـ ا.پ(

النقاب يثير أزمة في مصر

توماس ستيتز

»نوبل للكيمياء 2009« ألميركيين وإسرائيلية

الوقت احلالي تعالج أمراضا مختلفة من خالل اعاقة عمل 
الريبوسومات البكتيرية. وقالت جلنة جائزة نوبل ان 
العلماء الثالثة انتجوا مناذج ثالثية االبعاد اظهرت كيفية 

ارتباط املضادات احليوية املختلفة بالريبوسوم.
واضافت ان »هذه النماذج يستخدمها العلماء حاليا 
من اجل تطوير مضادات حيوية جديدة لتساعد بشكل 

مباشر في انقاذ االرواح واحلد من معاناة البشرية«.
من جهة أخرى، ترجح االوساط االدبية السويدية ان 
تختار جلنة ستوكهولم جلوائز نوبل هذه السنة تكرمي 
الشعر مبنحه جائزة نوبل لآلداب بعد ان غابت عنه هذه 
اجلائزة منذ 1996 رغم ترشيح بعض كبار الشعراء لها 

بانتظام كل سنة.
ومبا ان اللغة االســـبانية لم تكافأ منذ العام 1990، 
فقد تعود اجلائزة املتوقع اعالنها اليوم الى البيروفي 

ماريو فارغاس يوسا.

ستوكهولم ـ رويترز: فاز بجائزة نوبل في الكيمياء 
ثالثة علماء قاموا بإنتاج خريطة حسب الذرة للريبوسوم 
الغامض مانح احلياة في انفراج مهم لتطوير مضادات 

حيوية جديدة.
وعلى الرغم من ان جزيئات احلمض النووي تتضمن 
بصمـــة احلياة داخل كل خلية لكل الكائنات احلية فإن 
الريبوسوم هو الذي يترجم هذه املعلومات الى حياة.

وتقاسم األميركيان فينكاترامان راماكريشنان وتوماس 
ستيتز واالســـرائيلية ادا يوناث عترف اجلائزة التي 
تبلغ قيمتها عشرة ماليني كرونة سويدية )1.4 مليون 
دوالر( بسبب عملهم في اظهار كيفية عمل الريبوسوم 

الذي ينتج البروتني على مستوى الذرة.
وقالت جلنة نوبل للكيمياء باألكادميية امللكية السويدية 
للعلوم »نظرا ألن الريبوسومات مهمة للحياة فإنها هدف 

رئيسي ايضا للمضادات احليوية اجلديدة«.

واستخدم العلماء الثالثة أسلوبا يسمى مبحث تصوير 
البلورات باألشعة السينية لرسم خريطة تتعلق بوضع 

مئات اآلالف من الذرات التي تشكل الريبوسوم.
وقالت االكادميية ان كثيرا من املضادات احليوية في 

منع نشر ملصق عنصري
يسيء لإلسالم في سويسرا

وكاالت: قررت السلطات السويسرية منع نشر 
ملصق عنصري مسيء لإلسالم كان قد أطلقه حزب 
الشعب السويســـري اليميني خالل حملة أطلقها 
نهاية الشـــهر املاضي يحـــذر خاللها من تنامي املد 
اإلســـالمي في البالد. البوســـتر عبارة عن صورة 
المرأة منتقبـــة وخلفها مآذن موضوعة فوق العلم 
السويسري. وتأتي حملة حزب الشعب للتحذير من 
القوة اإلسالمية املتنامية - بحسب حملتهم - قبيل 
التصويت املنتظر في سويسرا نهاية الشهر املقبل 

حول قانون منع إقامة املآذن في البالد.

 حبس المجاهر بالمعصية
على الفضائية اللبنانية 5 سنوات

الرياضـ  يو.بي.آي: قضت احملكمة اجلزائية في 
جدة على الشـــاب الذي جاهر باملعصية خالل لقاء 
مع فضائية لبنانية بالســـجن ملدة خمس سنوات 

واجللد ألف جلدة.
وقالت مصادر مطلعة ليونايتد برس إنترناشونال 
إن قاضي احملكمة اجلزائية الشيخ محمد أمني مرداد 
أمر بســـجن مازن عبداجلواد ملدة خمس ســـنوات 

وجلده ألف سوط متفرقة.
وأضاف املصدر أن احلكم شمل أيضا منع عبداجلواد 
من السفر مدة ثالث سنوات بعد خروجه من السجن 
وعرضه هو وشركائه اخلمسة الذين ظهروا معه خالل 
اللقاء الذي أجرته معه فضائية املؤسسة اللبنانية 
لإلرسال »أل بي سي« على جلنة مناصحة وأطباء 

نفسيني واخصائيني اجتماعيني.

ساهموا في تطوير مضادات حيوية جديدة

منتقبات يهددن برفع دعوى ضد وزير التعليم
بعد الجدل الذي أثاره شيخ األزهر

ملكة جمال الكون )العالم( ســـتيفانيا فرنانديس من ڤنزويـــال )إلى اليمني( وملكة جمال 
إندونيســـيا زيڤانا ليتيشا يظهران أمام عدسات املصورين وذلك أثناء وصول فرنانديس إلى 
جاكارتا عاصمة إندونيســـيا. وتتواجد فرنانديس في إندونيسيا في جزء من جولتها العاملية 
ومن املقرر أن تقوم بتتويج ملكة جمال إندونيسيا غدا اجلمعة           )أ.پ(

ملكة جمال العالم 
في إندونيسيا

صحتك

النساء أكثر عرضة لمرض تصلب األنسجة

 السجن 8 سنوات المرأة
ادعت إصابة زوجها بالسرطان

ديالوير ـ يو.بي.آي: حكم على امرأة من والية أوهايو األميركية 
بالسجن 8 سنوات بعد انكشاف ادعائها الكاذب بإصابة زوجها بالسرطان 

من أجل احلصول على مساعدات مادية من األقارب واألصدقاء.
وأفـــادت صحيفة »ذي كولومبوس ديســـباتش« األميركية بأن 
القاضي في محكمة الشمل العام مبقاطعة ديالوير دانكن ويثني أصدر 
حكما على ميالني شـــني )30 سنة( أجبرها من خالله على دفع 792 
ألف دوالر إلى 13 ضحية والســـجن 8 سنوات. واعترفت شن بذنب 

السرقة، مشيرة إلى انها أنفقت املال على »أمور غير مهمة«.

يؤثر تصلب األنسجة 
املتعـــدد علـــى اخلاليـــا 
العصبيـــة، وهـــي خاليا 
الدماغ واحلبل الشـــوكي 
التي حتمـــل املعلومات، 
وتخلـــف الفكر واإلدراك، 
وتسمح للدماغ بالسيطرة 
على اجلسم. يحيط ويحمي 
البعض مـــن هذه اخلاليا 
العصبية طبقة ســـميكة 
تساعد اخلاليا العصبية 
علـــى حمـــل اإلشـــارات 
الكهربائيـــة. ويتســـبب 
تصلب األنســـجة املتعدد 
بدمار تدريجي لهذه الطبقة 
في كافـــة أنحـــاء الدماغ 

واحلبل الشوكي.
إن النظرية الســـائدة 
اليوم أن تصلب األنسجة 

املتعـــدد ينتج من هجوم نظام مناعة الفرد على نظامه العصبي، ولهذا فهو يصنف عادة كمرض 
ذاتي املناعة. هناك وجهة نظر تقول ان تصلب األنســـجة املتعدد ليس مرضا ذاتي املناعة، لكنه 
مرض تابع بشكل أيضي. بالرغم من أن الكثير معروف حول كيفية تسبب املرض باألضرار، فإن 
ســـببه املباشر يبقى مجهوال. قد يأخذ تصلب األنســـجة املتعدد عدة أشكال مختلفة، وبأعراض 
جديدة قد حتدث إما في الهجمات املنفصلة أو املتجمعة ببطء مبرور الوقت. وقد تزول األعراض 
بني الهجمات بالكامل، لكن املشـــاكل العصبية تستمر في أغلب األحيان، خصوصا إذا كان املرض 
في مراحله املتقدمة. ال يوجد حاليا عالج تام لتصلب األنسجة املتعدد ولكن توجد عدة عالجات 
متوافـــرة قد تبطئ ظهور األعراض اجلديدة يؤثر تصلب األنســـجة املتعدد بشـــكل مبدئي على 

البالغني، منوذجيا بني 20 و40 سنة، وأكثر شيوعا في النساء من الرجال.

الحمامات التركية في غرفة اإلنعاش
اسطنبولـ  أ.ش.أ: بعد سنوات طويلة من االهمال، يتهافت اآلن رجال 

األعمال على شراء وجتديد أرقى احلمامات العثمانية.
اســــتضافت احلمامات القدمية في اســــطنبول »باشاوات« متآمرين 
ومحظيات رشــــيقات قبل ان تضمحل امام احلمامات احلديثة، غير ان 
اقبال الســــائحني عليها ومنو صناعة املنتجعات الصحية يبشر بعودة 
احلياة اليها. وينفق رجال االعمال ماليني الدوالرات على شراء وجتديد 
ارقى احلمامات )حمامات البخار( في اسطنبول بعد عقود من االهمال.
ويبنــــون آمالهم على زيادة عدد الســــائحني واهتمام اكبر بالتقاليد 
العثمانية. وتشير كل التوقعات الى املستقبل املزدهر الذي ينتظر هذه 
احلمامات، حيث اقنع جناح حفنة من احلمامات التاريخية التي تركز على 
السائحني ومن بينها جاغال »اوغلو« رجال االعمال باجلدوى االقتصادية 
لعشرات من احلمامات االخرى في اسطنبول. وقد تصل تكلفة تنظيف 

البشرة والتدليك في تلك احلمامات الى 55 دوالرا.
ويحرص السائحون على جتربتها وفي مخيلتهم ما يتردد من قصص 
عن سحر الشرق حيث قام 3.26 ماليني سائح بزيارة تركيا في عام 2008 
كما تهدف الدولة جلذب 63 مليون ســــائح بحلول عام 2023 من خالل 
برنامج لتحسني البنية التحتية وتسويق أماكن جديدة وأغراض اخرى 

لتمضية العطالت تشمل الصحة.

إعالن في موقف للحافالت: »حبيبتي.. أريد الزواج منك«

قهوة تايوانية من جثث الموتى!

طفل في الخامسة يقود شاحنة 

شيكاغو ـ يو.بي.آي: فكر رجل من شيكاغو في 
طريقة مميزة للتقدم بطلب يد حبيبته فاختار موقفا 
للحافالت ونشــــر فيه إعالنا يسألها املوافقة على 
الزواج منه. ونقلت صحيفة »شيكاغو تريبيون« 
األميركية عن إيريك أندرسون )25 سنة( قوله انه 
كان يبحث عن الطريقة املناسبة لطلب الزواج من 
حبيبته عندما ملح موقف »شيريدان رود سورف 
ستريت« الذي تقصده حبيبته يوميا فلمعت الفكرة 
في ذهنه. وقال أندرسون »في البداية خفت من أال 
يكون األمر رومانسيا فهذا موقف للحافالت ولكنني 

ذكرت األمر أمام أختها وإحــــدى قريباتي فأبديتا 
حماسة للموضوع فقمت بتنفيذه«. واتصل الرجل 
بشركة »جاي سي ديكو« التي تهتم باإلعالنات في 
مواقف احلافالت ووافق أحد املسؤولني على تأجيره 
حيزا ملدة أسبوع مع خصم مالي. وجاء في اإلعالن 
»رايتشــــل أحبك فلنشكل فريقا هل تتزوجينني.. 
قبالتي.. إيريك«. وحتدثت احلبيبة عن وقع املفاجأة 
عليها فقالت »مشيت إلى محطة احلافالت وكان يقف 
خلفها كمن يقول لي اقرئي، وما أن فعلت حتى بدأت 

أقهقه وأضحك وأقول نعم.. نعم«.

تايبيه ـ د.ب.أ: يستغل أحد مراكز حرق جثث 
املوتى في تايوان الطاقة احلرارية الناجتة عن حرق 
اجلثث في »عمل القهوة«. وميكن للمعزين االنتظار 
في أحد املقاهي التابعة للمركز حلني انتهاء عملية 
حرق اجلثة التي تستغرق نحو 90 دقيقة ليأخذوا 
بعد ذلك رماد فقيدهم. ويتم حتويل الطاقة احلرارية 
الناجتة عن عملية حرق اجلثث إلى طاقة كهربية 

تستخدم في تشغيل املكيفات وماكينات عمل القهوة 
في املركز. وقال ياجن شــــي زين مدير املركز امس: 
»يوفــــر لنا هذا األمر نحــــو 15 ألف دوالر تايواني 
)ما يعادل 315 يورو( شهريا«. ويقدم املقهى الذي 
يتسع لنحو 130 شخصا عشرات األنواع املختلفة 
من القهوة والوجبات الســــريعة. ويتم حرق نحو 

50 جثة يوميا في هذا املركز.

كالركســـفيل ـ يو.بي.آي: ذكرت الشرطة في 
والية تينسي األميركية ان طفال في اخلامسة من 
العمر قاد شاحنة والده واقتحم احلدائق اخللفية 

في منازل ما ال يقل عن اثنني من اجليران.
وأفادت صحيفة »غانيت تينسي« األميركية 

ان تقرير شرطة كالركسفيل افاد بأن امرأة عادت 
إلى منزلها واكتشـــفت ان شـــاحنة قفزت فوق 
حائط من القرميد ما تســـبب ذلك في تضرر 11 
حجر قرميد باإلضافة إلى تسوية مشواة تعمل 

على الغاز باألرض.


