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ان يدلني على م���ن أجنز أكثر 
منه هذه السنة؟«، مضيفا أمام 
أح���د الصحافيني »من الصعب 
اختيار فائز بجائزة نوبل للسالم 
يكون اقرب من اوباما الى وصية 

ألفريد نوبل«.
وكان ياغالن���د مع االعضاء 
األربعة اآلخرين في جلنة نوبل 
املفاجأة عندما منحوا  صنعوا 
جائ���زة نوب���ل للس���الم ألول 

رئيس أميركي اسود »جلهوده 
االستثنائية الهادفة الى تعزيز 
الديبلوماسية الدولية والتعاون 

بني الشعوب«.
وإذا كانت الصحافة الدولية 

أزمة النقاب مازالت مستمرة

كاتي وكروز وطفلتهما سوري

شاكيرا

ياغالند رئيس جلنة نوبل

حقن أحد األطفال ضد الڤيروس                    )أ.ف.پ( 

األمير فيصل بن عبداهلل بن محمد

أوباما

نسبة الغياب في بعض المدارس وصلت %40

خطة سعودية لحماية طالب المدارس
من إنفلونزا الخنازير

الرياض � العربية: قال األمير فيصل بن 
عبداهلل بن محمد، وزير التربية والتعليم 
السعودي، إن احلكومة أقرت خطة تتمثل في 
ربط جميع املدارس مبراكز صحية في إطار 
حملة للوقاية من مرض إنفلونزا اخلنازير، 
وطمأن الوزير في اتص���ال مع »العربية« 
األهالي بأن كل اإلجراءات الالزمة اتخذت. 
وقال »أؤكد لألمهات واآلباء.. كما أنني اتصلت 
ببعض الطلبة.. أن األمور طيبة وال يوجد 
خوف.. عملنا ما نس���تطيع وأطمئنهم بان 
كل شيء موجود، وأبناؤهم في قلوبنا قبل 

أن يكونوا في مدارسنا«.
وفي تقرير من الرياض ملراسل »العربية« 
تبني أن املخاوف من إنفلونزا اخلنازير ألقت 
بظلها على انطالقة العام الدراسي اجلديد في 
العاصمة السعودية الرياض، بحيث شهد 
اليوم األول حلضور طالب املرحلة املتوسطة 
والثانوية معدل غياب بلغ في بعض املدارس 
40%. هذا املعدل الذي لم يسبق تسجيله خالل 
األعوام الدراسية املاضية السبب األول فيه 
هو تعمد بعض أولياء أمور الطلبة استبعاد 
أوالدهم عن امل���دارس خوفا من تعرضهم 
لإلصابة بڤيروس H1N1.  يقول املعلم إبراهيم 
الزامل: ملسنا نوعا من الغياب بحدود %25، 
وملسنا أيضا وعي الطالب باملرض، وقامت 
املدارس باالس���تعداد لوباء H1N1 من خالل 
تأمني غرفة عزل خاصة بالطالب املش���تبه 

ف���ي إصابتهم، إضافة إل���ى جتهيز دورات 
املياه مبعقم���ات وصابون وتنظيم عملية 
الدخول واالنصراف لطالبها. يقول املدرس 
فيصل السلمان: مت تدريب جميع املعلمني 
وتطبيق جميع إرشادات الوزارة وجتهيز 
ميزان احلرارة والكمام���ات.  ويعد اليوم 
الدراسي األول للمرحلة املتوسطة والثانوية 
في السعودية بداية للمواجهة احلقيقية بني 
خطة التوعية مب���رض إنفلونزا اخلنازير 
واس���تعدادات وزارة التربية والتعليم في 

مدارسها.

شاكيرا: صوتي يشبه صوت »العنزة«!

القاهرة � د.ب.أ: أكد الدكتور 
محمد س���يد طنطاوي شيخ 
األزه���ر أنه م���ن طبعه عدم 
االساءة إلى أحد أو ظلم أحد 
أو االعتداء على أحد وأنه ليس 
ضد النقاب ولم تبدر منه أي 

اساءة المرأة منتقبة.
وقال طنطاوي في حديث 
مسجل مع برنامج »العاشرة 
مس���اء« بثت���ه قن���اة درمي 
الفضائية السبت: ان الفقهاء 
االربعة أجمعوا على أن وجه 
املرأة ليس بعورة واستشهد 
بكتاب فتاوى شرعية للشيخ 
حس���نني مخلوف الذي كان 

مفتيا للديار املصرية.
وروى طنطاوي ما حدث 
املعاهد  خالل زيارته ألح���د 
األزهرية االبتدائية للبنات في 

بداية العام الدراسي حيث شاهد فتاة 
صغيرة في الصف السادس االبتدائي 
منتقبة في فصل يضم 15 فتاة وقال انه 
أوضح للفتاة ان النقاب ليس فريضة 
وأك���د أنه ال يقبل بوضع مثل هذا في 
فصل للبنات تقوم بالتدريس فيه امرأة، 
وكرر أن ما فعلته هذه الفتاة »باطل.. 

باطل.. باطل«.
واضاف طنطاوي: إن الفتاة حرة في 
ارتداء النقاب في الشارع أو في فناء 
املدرسة أو طرقاتها لكن هذا غير مقبول 
في قاعات الدراسة أو االمتحانات التي 

ال يوجد بها غير نساء.
من جهة اخرى أكد رئيس جامعة 

األزهر الدكتور أحمد الطيب أن النقاب 
ليس حرام���ا أو مكروها ولكنه مباح 
وفق ما أقرته الش���ريعة اإلس���المية 
واملذاهب الفقهية وهو عادة من العادات 
كالزى العربي القدمي وأن الفريضة هي 
احلجاب.. مشيرا إلى أن علماء األزهر 

ليسوا ضد النقاب.
وقال الدكت���ور الطيب في حواره 
امس مع عدد من طالبات جامعة األزهر 
حول النقاب في إطار جولة تفقدية على 
بعض الكليات: إن اجلامعة هي محراب 
العلم والتحصيل مطالبا بعدم ارتداء 
النقاب داخل املدينة اجلامعية أو أثناء 
أداء االمتحانات وعدم االنسياق وراء 

الفنت ومروجي األفكار الهدامة.

كاتي هولمز تقهر توم كروز
وتلحق »سوري« بمدرسة »كاثوليكية«

لوس اجنيليس � د.ب.أ: انتصرت املمثلة األميركية كاتي هوملز 
عل���ى زوجها جنم هوليوود توم كروز ف���ي معركة اختيار نوع 
املدرسة التي ستلتحق بها ابنتهما الوحيدة »سوري«، وذلك بعد 

أن قررت إدخالها في مدرسة »كاثوليكية«.
ويشار إلى أن كاتي )30 عاما( متكنت من اتخاذ القرار بصعوبة 
بس���بب اعتناق ك���روز )47 عاما( ملذهب »الس���اينتولوجي« أو 
العلمولوجيا، حيث يعد من أعالم املشاهير املعتنقني له وأكثرهم 
دعما وتأييدا له. وأوضحت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية الشعبية 
التي أوردت النبأ في عددها الصادر امس أن »كنيسة الساينتولوجي« 
دائما م���ا كانت مثار 
جدل بني كاتي وكروز 
الذي يرغ���ب في أن 
ابنت���ه على  تنش���أ 
تعاليم املذهب القائم 
على على دور الروح 
او طاق���ة احلياة في 

الك���ون امل��ادي.
كات���ي  وكان���ت 
تقدم���ت االس���بوع 
املاضي بطلب التحاق 
ل� »س���وري« )ثالثة 
أع���وام( ف���ي إحدى 
مدارس مدينة بوسطن 
بوالية ماساشوستس 
األميركي���ة، حي���ث 
االس���رة  تعي���ش 
حالي���ا  الصغي���رة 
بينم���ا يق��وم كروز 
بتصوي���ر فيلم جديد 

هن���اك.

غضب الحوامل يعرض 
األجنة ألمراض القلب

لندن � يو.بي.آي: قد يؤثر غضب النساء احلوامل على 
منو قلوب األجنة داخل األرحام. ونقلت صحيفة »دايلي 
مايل« البريطانية عن باحثني بريطانيني أن التصرفات 
الغاضبة التي قد تنتج عن احلامل كإغالق الباب بقوة أو 
الصراخ أو رمي األطباق أو حتى اإلفراط في األكل كلها 
أمور من شأنها أن تؤثر على منو قلب اجلنني، وبالتالي 
فإن النس���اء اللواتي يغضنب خالل فترة حملهن يضعن 

أجنتهن حتت خطر التعرض ملشاكل قلبية.
وأظهر الباحثون من جامعة »سوسكس« البريطانية 
أيضا أن التغيرات الهرمونية في جسم احلامل التي تسبب 
مثل هذه التصرفات العنيفة قد متر عبر املشيمة إلى اجلنني 

وقد يكون لها تأثيرها على طريقة منو خالياه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة التي أجراها الباحثون 
ش���ملت 49 امرأة حامال تت���راوح أعمارهن بني 22 و39 
عاما. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن »امليل إلى 
التصرفات االنفعالية له آثاره على النمو الفيزيولوجي 
للجنني ما يجعله عرضة الحقا خلطر متزايد للتعرض 
ألم���راض القلب«. وأظهرت أن النس���اء اللواتي أظهرن 
تصرفات غاضبة لدى استفزازهن عبر صور معدة إلثارة 
غضبهن وموسيقى لهذا الغرض أيضا كن حوالي نصف 
املتطوعات، وان لدى أطفالهن الحقا قلة تغير في معدل 
ضرب���ات القلب وهو أمر غير طبيع���ي، فالقلب يحتاج 
لتغيي���ر معدالت ضرباته للتكيف مع الظروف إذ تزداد 

الضربات مثال أثناء ممارسة الرياضة.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: اعترفت جنمة الغناء 
العاملية شاكيرا بأن موهبتها الصوتية لم تكن على 
املستوى املطلوب، وقالت إن صوتها في مرحلة 

ما كان يشبه صوت »العنزة«.
ونقل موقع »فيميل فيرست« االلكتروني عن 
املغنية الكولومبية قوله���ا »لم أجنح مطلقا في 
االشتراك في كورال املدرسة ألن معلم املوسيقى لم 

يحب صوتي، لذلك شعرت باحلزن الشديد«.
وأضافت شاكيرا »لكنه )املعلم( كان محقا على 
األرجح حيث ان صوتي وقتها كان يشبه صوت 

العنزة لكن والدي قال إن علي عدم اليأس ومواصلة 
العمل ألن هذا سيجدي في النهاية«.

وأكدت شاكيرا أن صوتها لم يكن الشيء الوحيد 
الذي جنحت في تطويره على مدار السنوات بل 
ثقتها في نفسها أيضا، وقالت »قبل عشرة أعوام 
كنت تقليدية ومحافظة للغاية لكن الناس تكبر 

وتتغير، أشعر اآلن بأني امرأة«.
وكانت شاكيرا قد اعترفت في وقت سابق بأن 
ش���كلها خالل فترة املراهق���ة كان بعيدا جدا عن 

اجلمال حيث كانت فتاة بدينة وقصيرة.

العجوز 
تنافس

على البطولة

لم مينع عمر هذه السيدة العجوز )90 عاما( من 
املشاركة وبحماس شديد في مسابقة رمي اجللة 
للنس���اء وذلك خالل ألعاب االساتذة في سيدني 
باس���تراليا. وقد ابدت العجوز سعادتها البالغة 
باملشاركة، قائلة: ان الشباب شباب القلب، ومادمت 
قادرة على احلركة فلن استسلم ابدا لعمري الذي 
يقترب من املائة.                     )أ.پ(

صحتك

د.طنطاوي: ليس من طبعي اإلساءة إلى أحد
وما فعلته تلميذة المعهد األزهري »باطل.. باطل«

رئيس لجنة نوبل يرّد على انتقاد منحها ألوباما:
لم نجد أكثر منه إنجازًا هذا العام

رئيس جامعة األزهر: النقاب ليس حراماً

د.محمد سيد طنطاوي

قد انقس���مت في قراءتها ملنح 
اجلائزة للرئيس األميركي فإن 
رئيس جائزة نوبل الذي تسلم 
منصبه هذا في فبراير املاضي 
وجد نفسه ايضا في مواجهة في 
النرويج مع انتقادات املعارضة 
اليمينية بش���كل خاص وليس 

فقط بسبب اجلائزة.
الش���هر   وانتخب ياغالند، 
املاض���ي، عل���ى رأس مجلس 
أوروبا في ستراسبورغ وأخذت 
عليه املعارضة ان تسلمه هاتني 
املسؤوليتني قد يدفعه مثال الى 
جتنب تكرمي معارضني روس 
لعدم اغضاب اعضاء فاعلني في 

مجلس اوروبا مثل روسيا.
وطالبت زعيمة حزب التقدم 
النرويجي املعارض سيف جنسن 

باستقالة ياغالند.
الى  وقالت ف���ي تصري���ح 
صحيف���ة »برغن���ز تيدندي«: 
»سيكون من املفيد سياسيا ان 
يقدم ياغالند استقالته بعد ان 
يكون درس الوضع لتجنب حتمل 

مسؤوليتني«.

أوس���لو � أ.ف.پ: رد رئيس 
التي  النرويجية  جلنة نوب���ل 
منحت الرئيس باراك اوباما جائزة 
نوبل للسالم، على انتقادات الذين 
القرار س���ابقا ألوانه،  اعتبروا 
معتبرا ان منحه اجلائزة حاليا 
يبقى أفضل من منحه اياها »بعد 

فوات االوان«.
وفي حني توالت التهاني بعد 
من���ح الرئيس األميركي جائزة 
نوبل للس���الم، أب���دى البعض 
القرار  حتفظاته���م على ه���ذا 
وانتقده ثالثة حائزين سابقني 
على اجلائزة نفسها مبن فيهم 
ليخ فاونس���ا، ال���ذي اعتبر ان 
اجلائزة منحت مقابل اجناز قليل 
وفي وقت سابق ألوانه أي بعد 
اقل من تس���عة اشهر من تسلم 

اوباما مهامه.
ورد ثورنبيورن ياغالند في 
مؤمتر صحافي عقده في مركز 
نوبل للسالم بالقول »أريد ان اقول 
ايضا انه كان ميكن ان يحصل 

عليها بعد فوات األوان«.
وتساءل »هل يستطيع أحد 


