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المجلس األعلى لألزهر يثني
رئيسه عن موقفه من النقاب

القاهرة ـ رويترز: قال 
املجلس األعلى لألزهر امس 
النقاب مسموح به في  إن 
املعاهد األزهرية وجامعة 
الرجال،  األزهر في وجود 
ناقضا بذلك قول رئيســـه 
شـــيخ األزهر محمد سيد 
إنه لن يســـمح  طنطاوي 
بالنقـــاب في مؤسســـات 

التعليم األزهري.
وكان طنطاوي، خالل 
تفقده بدء العام الدراســـي 
اجلديد يوم السبت املاضي، 
وبخ طالبة في معهد أزهري 
القاهـــرة ألنها ارتدت  في 
النقاب حـــال دخوله ومن 
الفصل  الرجـــال  معه من 

الذي تدرس فيه.
وقال وهو يجبرها على 
خلع النقاب إنه ســـيصدر 
قـــرارا مبنـــع الطالبـــات 
واملدرسات من ارتداء النقاب 
في دور التعليم األزهري.

صحيفـــة  ونشـــرت 
محلية واحـــدة على األقل 
قوله للطالبة »أنا أفهم في 
الدين أكتر منك ومن اللي 
خلفوكي«، وأثارت الواقعة 
غضب رجال دين وطالبت 
جماعة اإلخوان املســـلمني 
بعزله مـــن منصبه، لكن 
رجال دين آخريـــن قالوا 
إن النقـــاب ليس مفروضا 

في اإلســـالم الذي أقر بأن 
وجه املرأة ويديها ليس من 

»العورات«.
وقال املجلـــس األعلى 
لألزهر في بيان عقب اجتماع 
طارئ برئاسة طنطاوي إنه 
النقاب في  يسمح بارتداء 
أفنية املعاهد األزهرية مبا 
فيها التي يقتصر التدريس 

فيها على نساء.
وأضاف »املمنوع فقط 
هو استعماله داخل الفصل 
الدراسي اخلاص بالبنات 
والذي يقـــوم بالتدريس 
فيه املدرســـات من النساء 

فقط«.
وتابع املجلس في البيان 

الذي تـــاله طنطاوي على 
أنه قرر »منع  الصحافيني 
الطالبات في جميع مراحل 
الدراســـة في األزهر وفي 
جامعته من ارتداء النقاب 
فـــي قاعـــات االمتحانات 
اخلاصـــة بالفتيات والتي 
ال وجود للرجال معهن في 
هذه القاعات وتكون املراقبة 
أثنـــاء االمتحانات  عليهن 
النســـاء  مقصـــورة على 

فقط«.
ورفض طنطاوي اإلجابة 
عن أي سؤال قائال إن البيان 
فيه من الوضوح ما يكفي 
لبيان موقـــف األزهر من 

النقاب.

أعمالها مستوحاة من حياتها في ظل ديكتاتورية نيكوالي تشاوشيسكو في رومانيا

ســــتوكهولم ـ د.ب.أ:  أعلنــــت األكادميية امللكية 
الســــويدية امس منح جائزة نوبل لألدب هذا العام 
لألديبة األملانية هيرتا مولر. وجاء في حيثيات قرار 
منح اجلائزة أن األديبة )56 عاما( »من خالل التكثيف 
الشــــعري ودقة التصوير، تصف أحوال احملرومني 
من الوطن«. وقالت جلنة احلكام ان مولر )56 عاما( 
هي كاتبة »عكســــت حياة احملرومني بتركيز الشعر 
وصراحة النثر«. وقد ولدت مولر في منطقة تتحدث 
اللغة األملانية في رومانيا، وفرت من ذلك البلد قبل 
عامني من سقوط جدار برلني العام 1989. وحصلت على 

اجلائزة قبل الذكرى العشرين النهيار الشيوعية.
وقد عكست كتابات مولر احلياة اليومية الكئيبة 
في ظل نظام تشاوشيسكو القمعي واملعاملة القاسية 
للرومانيني األملان. كما شكل الفساد وعدم التسامح 
واالضطهاد أفكارا رئيسية في كتاباتها. وكان والدها 
في احلرس اخلاص النازي خالل احلرب العاملية الثانية 
وقام الشــــيوعيون الرومانيون بترحيل والدتها الى 
معسكر اعتقال في االحتاد السوفييتي بعد احلرب.

وطــــردت مولر من اول عمل لهــــا كمترجمة بعد 
ان رفضت العمل حلســــاب الشرطة اخلاصة التابعة 

للديكتاتور السابق نيكوالي تشاوشيسكو.
وقررت تكريس حياتها لألدب. ومنعت الرقابة في 
النظام الروماني مجموعتها القصصية القصيرة االولى 
التي صدرت في العام 1982 حتت اسم »نيدرونغني« 

ونشرت باإلجنليزية حتت اسم »ناديرز«.
ولم تنشــــر الرواية بشكل كامل اال بعد عامني في 
املانيــــا اثر تهريبها الى خارج البالد. وحتدثت مولر 

عن نفي الرومانيني األملان الى االحتاد السوفييتي في 
روايتها االخيرة »اتيمشوكل« التي صدرت في 2009. 
وفرت مولر من رومانيــــا الى أملانيا العام 1987 بعد 
ان منعت من نشر كتاباتها في بالدها، وبعد ذلك مت 

اكتشافها بشكل كامل في عالم األدب.
 ومن بني اشهر رواياتها »جواز السفر« التي نشرت 
العام 1986 في أملانيا وترجمت في العام 1989، و»املوعد« 
التي نشــــرت العام 2001 وتصف القلق الذي تعيشه 

امرأة بعد ان استدعتها مديرية امن الدولة.

زهايمر كاو

من جهة اخرى يعاني العالم الفذ الذي نال جائزة 
نوبل في الفيزياء من الزهامير ورمبا لن يكون قادرا 
على القاء خطاب عندما يتسلم جائزته في وقت الحق 

من العام احلالي بحسب تقرير أخباري.
 فقد مت تشــــخيص حالة العالم تشالز كوين كاو 
الرجل الذي كيل له املديح ووصف بانه »أب األلياف 
البصرية« بأنه يعاني من مرض تآكل خاليا املخ وهو  

يجد صعوبة اآلن في الكالم. 

تكريم زويل

من جهة اخرى نظمت محافظة ڤيينا مساء امس 
احتفالية كبيرة في مبنى بلدية ڤيينا العريق لتكرمي 
أربعــــة علماء من حاملي جائــــزة نوبل في املجاالت 
املختلفة بحضور العالم املصري د.أحمد زويل بعد 
أن وصل إلى العاصمة النمســــاوية ڤيينا بناء على 

دعوة مت توجيها له حلضور هذا احلفل.

الشاعرة والروائية األلمانية هيرتا تفوز بـ »نوبل لآلداب« 2009

 الفائزون بـ »نوبل« لآلداب في السنوات الـ 15 األخيرة
وفيما يلي أسماء الفائزين في السنوات 
الـ 15 األخيرة بجائزة نوبل لآلداب التي 
منحتهـــا األكادميية امللكية الســـويدية 
اخلميس للروائية األملانية هيرتا مولر: 

ـ 2009: هيرتا مولر )أملانيا(
ـ 2008: جان ماري غوستاف لو كليزيو 

)فرنسا(
ليســـينغ  دوريـــس   :2007 ـ 

)بريطانيا(
ـ 2006: اورهان باموك )تركيا(

ـ 2005: هارولد بينتر )بريطانيا(
ـ 2004: الفريدي يلينيك )النمسا(

ـ 2003: جون ماكسويل كوتزي )جنوب 
افريقيا(

ـ 2002: اميري كرتيس )املجر(
ـ 2001: في.اس. نايبول )بريطانيا(

ـ 2000: غاو سينجيان )فرنسا(
ـ 1999 غوتنر غراس )أملانيا(

ســـاراماغو  جوزيـــه   :1998 ـ 
)البرتغال(

ـ 1997: داريو فو )ايطاليا(
ـ 1996: ويســـالوا سيزمبورســـكا 

)پولندا(
ـ 1995: سيموس هيني )ايرلندا(

اعترف بأنها ال تبادله المشاعر نفسها

لنـــدنـ  د.ب.أ: اعترف املخرج البريطاني جاي 
ريتشي بأنه مازال يكن الكثير من املشاعر لزوجته 
السابقة النجمة العاملية مادونا، إال أنه أكد أنها ال 
تبادله الكثير من املشاعر. ونقلت صحيفة »ميرور« 
البريطانية الشعبية عن ريتشي الذي طلبت »ملكة 
البوب« االنفصال عنه في أكتوبر املاضي بعد زواج 

دام ثمانية أعوام، قولـــه »مازلت أحبها. لكنها ال 
تبادلني الكثير من املشاعر«.

وأوضح ريتشي )41 عاما( أن مادونا )51 عاما( 
»ذات مواهب متعددة«، مؤكدا أنها إذا قورنت بفتاة 
في الثالثة والعشرين من عمرها، فإنها ستتفوق 

عليها »في العمل والرقص واالداء«.

واشنطنـ  أ.ش.أ: حاولت وزيرة الصحة واخلدمات اإلنسانية 
األميركية كاثلني تبديد املخاوف بشأن انعكاسات اللقاح املضاد 
لڤيروس املســـبب النفلونزا اخلنازير، حيـــث قالت »إن هذا 
اللقاح آمن«، وطالبت اجلميع باتخاذ التدابير الالزمة للوقاية 
من الوباء. ونقل راديو )سوا( األميركى امس عن سيبيلوس 
قولهـــا »إن هذا اللقاح اخلاص بالڤيروس صنع وفق الطريقة 
ذاتها التي يصنع بها لقاح االنفلونزا املوســـمية، موضحة أن 
األعـــراض اجلانبية محدودة مقارنة مع مـــا ميكن أن يحدث 
حينما يصاب الشـــخص بهذا النوع من االنفلونزا. وأضافت 
سيبيلوس انه من املهم حماية الفئات األكثر عرضة لالصابة 
بالڤيروس مثل األطفال والنساء احلوامل. وكان اجلهاز الطبي 
في الواليات املتحدة قد بدأ الثالثاء تلقيح أفراده ضد الڤيروس 
وتلقى هؤالء األشخاص اللقاح عبر األنف وليس عبر احلقنة 
في الذراع. وقد حددت مراكز الرقابة األميركية لألمراض خمس 
مجموعات من الذين سيتلقون اللقاح قبل غيرهم، فإلى جانب 
األجهزة الطبية، هناك األطفال والنساء احلوامل واألشخاص 
الذين جتاوزوا الـ65 من العمر ويعانون من مشاكل صحية.. لكن 
كثيرين لن يتلقوا اللقاح عبر األنف والسيما النساء احلوامل، 

ألن تلك الطريقة لم تختبر عليهن حتى اآلن.

طليق مادونا: مازلت أحبها
وزيرة الصحة األميركية: اللقاح المضاد إلنفلونزا الخنازير آمن

.. وسعودي يشترط فحص عريس ابنته خوفاً من الوباء
الرياضـ  يو.بي.آي: فوجئ شاب سعودي في العقد الثالث من 
عمره عندما طلب منه والـــد فتاة تقدم خلطبتها في قرية تابعة 
ملنطقة املدينة املنورة بإجراء فحص يثبت خلوه من مرض انفلونزا 
اخلنازير ما سبب تأجيل مراسم اخلطبة إلى حني إحضار نتيجة 
الفحـــص. وقالت صحيفة »عكاظ« امس ان »طلب االب جاء بعد 

أن علم والد الفتاة بأن الشـــاب كان يقيم خـــارج اململكة إلكمال 
دراســـته في ماليزيا«. ورغم محاوالت الشاب إقناع والد الفتاة 
بأنه أخضع لفحوصات وحتاليـــل طبية في مطار جدة وأثبتت 
خلـــوه من الڤيروس إال أن والد الفتاة أصر على شـــرطه إلمتام 

مراسم اخلطبة.

مسؤولة دولية: 250 مليون شخص
ضحايا الطبقية في العالم

مجلة نسائية ألمانية: ال للعارضات النحيفات

كرة الغولف قتلت العجوز اإلسكوتلندية»لص قنوع« يطلب فقط 20 يورو

القاهرة ـ أ.ش.أ: أكـــدت نافي بيالي مفوضة األمم املتحدة العليا 
حلقوق اإلنســـان أن الطبقية لها تأثير ســـلبي للغاية علي مبادئ 
حقوق اإلنسان خاصة املساواة وعدم التمييز حيث انها تدين األفراد 
منذ مولدهم ومجتمعاتهم لعيش حياة االســـتغالل والعنف والنبذ 
االجتماعي والفصل العنصري، مضيفة أن التمييز الطبقي ليس فقط 
انتهاكا حلقوق اإلنســـان ولكن يعرض اآلخرين النتهاكات للحقوق 

املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية.
وقالت في بيان لها وزعه املركز اإلعالمي لألمم املتحدة في القاهرة 
امس إن املجتمعات املتأثرة اليوم من الطبقية والنشطاء في مجال حقوق 
االجتماعية يطالبون بالقضاء على التمييز من خالل تعزيز املعايير 
الدولية للمســـاواة وعدم التمييز موضحة أن »النبذ« يعد الظاهرة 

االجتماعية التي تؤثر على 250 مليون شخص في العالم.

برلـــني ـ أ.ش.أ: قررت مجلة »بريجيته« األملانية املتخصصة في 
شـــؤون املرأة االستغناء عن نشـــر صور العارضات النحيفات في 
أعدادها التي ســـتصدر ابتداء من السنة املقبلة. وأكد رئيس حترير 
املجلة أندرياس ليبيرت على أن »بريجيته« ستستخدم صورا لسيدات 
عاديات من املجتمع األملاني، كالتلميذات وطالبات اجلامعة والنساء 
العامالت، يقفن كعارضات أمام عدسات كاميرات املصورين. ويرى 
املراقبون أن قرار املجلة الـــذي وصفه الكثيرون بـ »اجلريء« يعد 
نوعا من الثورة على ظاهرة النحافة الشديدة املنتشرة في أوساط 
عارضات األزياء وأيضا محاولة للحد من ظاهرة النســـاء والفتيات 
اللواتي يقللن أوزانهن بطريقة غير صحية اقتداء بالعارضات، وتأمل 
»بريجيته« في أن يساهم قرارها في تغيير صورة املرأة التي يجب أن 
تكون شديدة النحافة وإال لن تتمكن من اللحاق بركب أحدث خطوط 
املوضة واملكياج، فضال عن رغبتها في فتح املجال أمام عارضات غير 

محترفات ومبقاييس املرأة العادية للعمل في عالم املوضة.

براتيسالفاـ  د.ب.أ: سطا »لص قنوع« على بنك في سلوڤاكيا ولم 
يطلب أكثر من 20 يورو من موظفة البنك فأخذها ثم انصرف سريعا. 
وذكرت وكالة األنباء السلوڤاكية )تي.إيه.إس.آر( امس أن الرجل )26 
عاما( كســـر احلاجز الزجاجي الذي يفصل العمالء عن املوظفني في 

البنك باستخدام حجر وهدد املوظفة وطلب منها 20 يورو.
ولم جتد املوظفة املذهولة أمامها سوى إعطاء الرجل ما طلب ليفر 
سريعا من مكان احلادث. لكن الشرطة متكنت بعد فترة قصيرة من 

القبض على »اللص القنوع«.

لندن ـ يو.بي.آي: توفيت جدة في اسكوتلندا بعدما أصابتها كرة 
غولف في رأسها أثناء ممارستها لهذه اللعبة في أحد املالعب.

ونقلـــت صحيفة »الصن« أن جانيت ليويلني )66 عاما( وهي أم 
لولدين وجدة حلفيدين أصيبت في رأسها بكرة غولف شاردة ونقلت 

إلى املستشفى في مروحية غير أنها توفيت في اليوم التالي.
وقـــد أكد ابن ليويلني أن والدته توفيت نتيجة صدمة في الرأس 
تعرضـــت لها إثر أصابتها بكرة غولف شـــاردة، وقـــد اقفل ملعب 

»ستراثندريك« للغولف في اسكوتلندا لثالثة أيام بعد احلادث.

تعتبر رائدة وقد تطبق على البشر

لندن ـ يو.بي.آي: جنحت عملية جراحية أجريت لكلب مشلول 
جعلته ميشـــي مرة أخرى على قوائمه ما ينعش اآلمال في إيجاد 

عالج للذين يعانون من الشلل في العالم.
وأصيب الكلب هنري، وهو من فصيلة »مينياتور داشبوند«، 
بالشـــلل بعد متزق أقراص بني فقرات عموده الفقري في نوفمبر 
املاضي لكن عملية رائدة أجراهـــا له علماء في جامعة كامبريدج 
نزعـــوا خاللها خاليا من أنفه وحقنوها في عموده الفقري أعادت 

احلركة إلى قوائمه وجعلته ميشي مرة أخرى.
وذكرت صحيفة »الدايلي مايل« امس أن العلماء استخدموا تلك 

اخلاليا ألنها تساعد على منو ألياف عصبية جديدة وتعيد احلركة 
إلى األطراف املشلولة. وبإمكان هنري ـ وعمره ست سنوات اآلن 

ـ املشي على قوائمه األربع وهز ذنبه مرة أخرى.
وجنحت جتربة مشابهة أجريت على جرذان مشلولة في املاضي 
وجعلتها متشي مرة أخرى، وهو ما شجع البروفيسور نيك جيفري 
وزميله البروفيســـور روبن فرانكلني مـــن جامعة كمبريدج على 

تكرار التجربة على الكالب.
ويتلقى هنري حاليا عالجا طبيعيا ومن ذلك الركض على جهاز 

للسرعة من أجل استعادة كامل لياقته السابقة.

كلب مشلول يمشي بعد عملية جراحية ناجحة

د. سيد طنطاوي

)أ.ف.پ( املدينة اجلامعية مغلقة أمام املنتقبات      

)رويترز( اللقاح اجلديد عن طريق احلقن في األنف   

هيرتا مولر

د.أحمد زويل

مادونا وريتشي

هنري أثناء التدريب على املشيالكلب هنري 

تشالز كوين كاو

صحتك

دواء جديد لمكافحة 
ترقق العظام

ـ يو.بي.آي:  دورهام 
يطور أطباء أميركيون 
حاليـــا تقنيـــة جديدة 
حملاربـــة مـــرض ترقق 
العظم وغيرها من أمراض 
تفتت العظام باستخدام 

األدوية.
وأفـــاد الباحثون من 
جامعة »ديوك« األميركية 
الطبيعية  الـــدورة  بأن 
لبناء العظام للمحافظة 
على قوة الهيكل العظمي 
ثم تفتيتها لتلبية حاجات 
اجلســـم من الكالسيوم 
متوازنة بشكل دقيق، غير 
أن األمـــراض مثل ترقق 
العظام تفتت كمية زائدة 
من العظام دون استبدالها 
بأخـــرى ما يـــؤدي إلى 

كسور فيها.
الباحثون  واكتشف 
آلية تشكيل عظام عند 
الفئـــران تعمـــل دون 
اللجوء إلى تفتيت العظام 

التكميلية.


