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39 القاهــــرة ـ أ.ش.أ: مت اختيار مفتي مصر د.علي جمعة 
ضمن 10 زعماء دينيني عامليا أثروا في العالم اإلسالمي.

وأوضــــح بيان لدار اإلفتاء املصرية امس أن دراســــة 
أجرتها جامعة »جورج تاون« األميركية ضمت أســــماء 
500 من الزعماء والقادة في العالم اإلسالمي وضعت مفتي 
مصر في املرتبة العاشرة نظرا للجهود التي قام بها خلدمة 

اإلسالم واملسلمني من خالل موقعه.

وذكرت الدراسة أن د.علي جمعة مت اختياره جلهوده 
املتميزة في مجاالت احلوار بــــني األديان وللتطور الذي 
أحدثه بدار اإلفتاء منذ توليه عام 2003، كما أنشأ موقعا 
لدار اإلفتاء بـ 8 لغات ومركزا لالتصاالت يتلقى أكثر من 
ألفي مكاملة يوميا من راغبي الفتاوى بـ 8 لغات. وصدرت 
الدراسة على هامش مؤمتر »كلمة سواء« الذي عقد بواشنطن 

حول حوار احلضارات وشارك فيه مفتي مصر.

مفتي مصر ضمن أبرز 10 زعماء دينيين في العالم

برلني ـ د.ب.أ: 
نتائج  أظهــــرت 
الدراسات الطبية 
تدريبــــات  أن 
اختبار القدرة علي 
التحمل تساعد في 
إبقاء مخ الشخص 
في حالة صحية 
مــــن  وحتميــــه 
االصابة بالسكتات 
الدماغية. واشارت 
الدراسات  نتائج 
التي قدمت خالل 
االجتماع السنوي 
للجمعية األملانية 
لطب األعصاب الى 

ان ممارســــة التمارين الرياضية بانتظام متثل أفضل 
وسيلة حلماية الشخص من اإلصابة بالسكتات الدماغية، 
وأوضحت الدراســــات ان ممارســــة رياضة الركض او 
السباحة او ركوب الدراجات ملدة نصف ساعة يوميا تقلل 

من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية مبعدل الربع.
ويتضاءل أيضا خطر اإلصابة مبرض الزهامير في ظل 
ممارسة التمارين الرياضية ، وتشير نظريات اخلبراء 

إلى أن النشاط املنتظم يخفض ضغط الدم.
يذكر أن ضغط الدم املرتفع ال يزيد فقط من خطورة 
اإلصابة بالسكتة الدماغية، لكنه يرتبط ايضا بانخفاض 

األداء العقلي.

صحتك منع سياسي بريطاني من الترشيح 
لحزب العمال بعد وصفه لزميلته بـ »الفيل«

يو.بي. ـ  لندن 
آي: عاقـــب حزب 
البريطاني  العمال 
أحـــد سياســـييه 
املخضرمني مبنعه 
الترشـــح  مـــن 
ت  بـــا نتخا لال
للســـنوات الثالث 
املقبلة بعد وصفه 
لزميلة له ونائب 
فـــي احلـــزب بأن 
حجمهـــا يضاهي 

حجم فيل.
وذكرت صحيفة 
»الدايلـــي مايـــل« 
أن املدير الســـابق 
حـــزب  ملجلـــس 
العمـــال ألن بولني 
لـــن يترشـــح في 
الثالث  االنتخابات 
املقبلـــة بســـبب 
فظاظته وتشبيهه 
زميلته روز كوبر 

بالفيل بسبب بدانتها وكبر حجمها.
ويحتدم خالف شخصي منذ بعض الوقت بني بولني وكوبر 

ألسباب لم تعرف بعد.
وقالت كوبر مطلع العام احلالي إنها ليست برشاقة عارضة 
األزيـــاء كايت موس بعد رؤيتها وهي تشـــتري حلوى وقطع 

شوكوال ورقائق بطاطس.
واتهم بولني خالل تعيينه عضوا في مجلس محلي للحزب 
»أشخاصا في أعلى املستويات« في احلزب بشن حملة لتشويه 

سمعته.

روزكوبر التي شبهها بولني بـ »الفيل«

الزوجة المثقفة تطيل عمر زوجها
دبي ـ سي.ان.ان: إلى العزاب 
كافـــة.. إذا رغبتم فـــي التمتع 
بحياة مديدة فعليكم باالقتران 
بزوجة على قدر عال من التعليم 
والثقافة.. هذا على األقل ما تزعمه 

دراسة سويدية.
الباحثـــون فـــي  وخلـــص 
الدراســـة، التي قام بها باحثون 
من »معهد األبحاث االجتماعية« 
في ســـتوكهولم، إلى أن تعليم 
الزوجة يلعب دورا كبيرا في طول 

عمر الزوج.
كذلك وجدد الباحثان د. روبرت 
أريكسون وجيني تورساندر أن 
املكانة االجتماعية ومهنة الزوج 
لهـــا دور مؤثر فـــي طول عمر 
شـــريكة العمر، الذي ال يقترن 

مبهنة الزوجة.
ويعرف أن العيش مع شريك 
يقلل مخاطر املـــوت مبكرا، في 
حني تقـــول خالصة الدراســـة 
السويدية املنشورة في »دورية 
علـــم األوبئة وصحة املجتمع«، 
ان اختيار نوعية شريك احلياة 
رمبا تكون جـــزءا مهما في تلك 

املعادلة.
وتلفت الدراسة إلى أن الوضع 
االجتماعي للشريك متعدد األبعاد، 
حيث لكل مـــن التعليم والدخل 

واملهنة واملركز تأثير مستقل.
ونظر الباحثان خالل الدراسة 
في بيانـــات إحصائية في 1990 
ألكثر من 1.5 مليون موظف من 

دبي ـ العربية.نت: اشـــتملت خطة وزارة التربية والتعليم في 
السعودية على الوسائل التقنية احلديثة والتعليم عن بعد لتدريس 

الطالب في حال إغالق املدارس بسبب إنفلونزا اخلنازير.
وتنص خطـــة وزارة التربية والتعليم للتوعية بوباء إنفلونزا 
اخلنازير، ضمن باب األنشطة واإلجراءات التي يجب اتباعها فيما 
يتعلق مبواجهة جائحة إنفلونزا اخلنازير، على إيجاد طرق أخرى 
لتدريس املنهج حال ضرورة إغالق املدرسة لكثرة الغياب، كالتدريس 
من خالل موقع الوزارة على شـــبكة اإلنترنت، البريد اإللكتروني، 
الراديو، التلفزيون، الهاتف، أو غيرها، بحسب تقرير نشرته صحيفة 

»االقتصادية« السعودية امس.
وتضمـــن باب التوعية الصحية املبنية على إكســـاب املهارات، 
عقد الندوات واحملاضرات للعاملني والطلبة وتزويدهم باملعلومات 
الضرورية عن املرض وطرق تفاديه ومكافحته وطرق االســـتعداد 
واجلاهزية ملواجهته، وتوزيع ملصقات التوعية الصحية عن طرق 
غسل اليدين والسلوكيات السليمة الواجب اتباعها عند العطس أو 
الكحة وطرق مكافحة العدوى األخرى عند دورات املياه والساحات 
في املدارس وفـــي األماكن التي يتردد عليها الطالب والعاملون في 

املدارس.
كما تضمن توزيع املطبوعات والنشــــرات املبسطة وذات الرسوم 
التوضيحية للعاملني والطلبة واألسر والتي تبني وتوضح طرق مكافحة 
اإلنفلونزا ومواجهتها وأعراضها وعالماتها وما يجب عمله عندما يصاب 
أحد أفراد األسرة، واستخدام جميع وسائل التقنية احلديثة في ذلك، 
وإيجاد طرق أخرى لتدريس املنهج عندما تكون هناك ضرورة إلغالق 
املدرسة. من جهة اخرى اعلنت مسؤولة االمصال في منظمة الصحة 
العامليـــة د.مارى بول كيني ان املديرة العامة للمنظمة د.مارجريت 
شـــان حددت قائمة بنحو مائة دولة نامية لتزويدها بأمصال وباء 

انفلونزا اخلنازير من منظمة الصحة العاملية.
واضافت كيني في لقاء صحافي مع احتاد صحافيي االمم املتحدة 
بجنيـــڤ امس ان املعيار الختيار الـــدول املائة يقوم على انها دول 

منخفضة الدخل وانه ليس في امكانها توفير املصل.

السعودية تواجه إنفلونزا الخنازير
بـ »التعليم عن بعد«

نوبل االقتصاد 2009 لألميركية الينور ومواطنها وليامسون
ـ د.ب.أ: ذهبت  ســـتوكهولم 
جائزة نوبل لالقتصاد هذا العام 
إلى امرأة وذلك للمرة األولى بعد 
أن فـــاز بها أكثر مـــن 60 رجال. 
وأعلن امس في السويد عن فوز 
باحثة االقتصاد األميركية الينور 
أوستروم )76 عاما( ومواطنها 
أوليفر وليامســـون )77 عاما( 
بجائـــزة نوبل لالقتصـــاد هذا 

العام.
ولم يحصل على تلك اجلائزة 
منذ بدء منحها نهاية ستينيات 
القرن املاضي سوى رجال كلهم 
تقريبا من األميركيني. وستتقاسم 
أوستروم مع وليامسون اجلائزة 
هذا العام والتي تقدر قيمتها املالية 

بنحو مليون يورو.
واعلنت اللجنة أن االقتصاديني 
األميركيـــني الينور اوســـتروم 
وأوليفر وليامسون فازا باجلائزة 
فـــي احلوكمة  عـــن أعمالهمـــا 

االقتصادية.
واوضحت األكادميية امللكية 
الســـويدية للعلـــوم ان منـــح 
اجلائـــزة الوســـتروم إلظهارها 
العامة  امللكية  إدارة  كيف ميكن 
عن طريق احتادات للمستخدمني 
ولوليامسون عن نظريته بشأن 

حلول نزاعات الشركات.
ومتنح جائزة نوبل لالقتصاد 
منذ العـــام 1969 وميولها البنك 
املركزي السويدي، اال أنها تتبع 
آلية شـــبيهة باجلوائز االخرى، 
اذ تبـــت فيها جلنـــة وتتضمن 

أول امرأة تفوز بالجائزة منذ 40 عاما لجهودها في مجال الحوكمة االقتصادية

)أ.ف.پ( أوليفر وليامسون 

ـ 2009: الينــــور اوســــتروم واوليفر وليامســــون )الواليات 
املتحدة(.

ـ 2008: بول كروغمان )الواليات املتحدة(.
ـ 2007: ليونيد هورفيتز واريك ماســــكني وروجر مايرســــن 

)الواليات املتحدة(.
ـ 2006: ادموند فيلبس )الواليات املتحدة(.

ـ 2005: توماس شــــيلينغ )الواليــــات املتحدة(، روبرت جاي 
اومان )الواليات املتحدة-اسرائيل(.

ـ 2004: فني كيدالند )النرويج(، ادوارد بريســــكوت )الواليات 

املتحدة(.
ـ 2003: روبــــرت اف. انغل )الواليات املتحدة(، كاليف دبليو.

جاي غارنر )بريطانيا(.
ـ 2002: دانييل كامنان )اسرائيل-الواليات املتحدة( وفيرنن 

ل. سميث )الواليات املتحدة(.
ـ 2001: جورج اكيرلوف )الواليات املتحدة(، ايه مايكل سبينس 

)الواليات املتحدة(، وجوزف ستيغلتز )الواليات املتحدة(.
ـ 2000: جيمس هيكمان )الواليات املتحدة(، دانييل ماكفادين 

)الواليات املتحدة(.

الفائزون بجائزة نوبل لالقتصاد في السنوات العشر االخيرة 

الرياضة تقي من السكتة الدماغية

)أ.پ( ساركوزي يصافح جنله جان  

باريسـ  د.ب.أ: وقع نحو 
7500 شــــخص يعيشون 
في ضاحيــــة ال ديفينس 
بالعاصمة الفرنسية باريس، 
على التماس يطلبون فيه 
من جنــــل الرئيس نيكوال 
ساركوزي عدم قبول شغل 
وظيفة رئيس الهيئة العامة 
املسؤولة عن التطوير في 

املنطقة.
وجاء في االلتماس الذي 
أوردته الطبعة االلكترونية 
مــــن صحيفة »لــــو بوان« 
الفرنســــية األسبوعية ان 
»ترأس مثل هذه املؤسسة 
يتطلب كفــــاءة وخبرة... 
نطلب منك يا جان ساركوزي 
أن تنتهــــي من دراســــاتك 
القانونيــــة وأن تخــــوض 
العديد من فترات التدريب 
في الشركات.. قبل أن تعاود 
التقدم بطلب للحصول على 
هذه الوظيفة، رمبا، في يوم 

من االيام، من يدري«.
ويشار إلى أن االلتماس 
يأتــــي ضمن موجة غضب 
تسبب فيها االعالن عن نبأ 
ترشيح جان ساركوزي )23 
عاما( لشغل وظيفة الرئيس 

التماس يطالب نجل ساركوزي
بعدم قبول الوظيفة المرشح لها

.. وكارال بروني مريضة نفسيًا

اجلديــــد للجنــــة مديري 
العامة للتنمية في  الهيئة 
ال ديفينس يوم اخلميس 

املاضي.
ومــــن جانبهــــا أكدت 
سيجولني رويال املرشحة 
االشــــتراكية  الرئاســــية 
السابقة التي خسرت أمام 
ساركوزي في االنتخابات 

التي جــــرت عام 2007، ان 
ترشــــيح جنل ساركوزي 
قائم على عالقاته العائلية 

فحسب.
وقالــــت: »إذا لم يكن لـ 
)جان ســــاركوزي( االسم 
الذي ميتلكه حاليا، فهل كان 
من املعقول أن يظل في نفس 

مكانته اليوم؟«.

باريس ـ د.ب.أ: متتلـــك كارال بروني 
قرينة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
الكثير من األمور التي تؤدي إلى السعادة 
فهي تتمتع باجلمال الشـــديد والثراء كما 

أنها زوجة رئيس دولة.
ولكن يبدو أن كل هذه األمور ليســـت 
السبب في السعادة حيث اعترفت عارضة 
األزياء السابقة واملغنية احلالية بأنها تزور 

الطبيب النفسي منذ 8 أعوام.
وقررت كارال ان تفتح قلبها لتكشـــف 
عن الكثير من تفاصيل حياتها في برنامج 
تسجيلي تلفزيوني يجرى اإلعداد له في 

الوقت احلالي وسط تكتم شديد.
وقالت إحدى الشخصيات اإلعالمية التي 
شاهدت بعض اللقطات من البرنامج في 

تصريحات نشـــرت على شبكة اإلنترنت 
امـــس: »ســـتتعرى كارال أمام الشـــعب 

الفرنسي«.
وأضافت: »إنها )كارال( حتكي عن زيارتها 
لطبيب نفسي وعما كان يحدث خالل تلك 
اجللسات وعن السر وراء احتياجها لهذه 
الفترة الطويلـــة من العالج. ال نعرف ما 
إذا كان الرئيس قد شـــاهد مقتطفات من 
البرنامج ولكن الصحافيني ينتظرون األمر 

بفارغ الصبر«.
وكانـــت كارال قد ذكرت فـــي موقعها 
االلكتروني الذي مت تدشـــينه حديثا أنها 
تشعر وكأنها في مســـابقة دائمة مللكات 
اجلمال خـــالل املناســـبات التي جتمعها 

بقرينات رؤساء دول العالم.

مكافأة ماليـــة )970 الف يورو( 
يتم توزيعها في حال منحها ألكثر 

من فائز.
الفائزيـــن بهـــذه  وجميـــع 
اجلائزة منذ تأسيسها من الرجال 
ومعظمهم اميركيون. فلم متنح 
جائزة نوبـــل لالقتصاد الى اي 
امرأة اال هذا العام. وكافأت جلنة 
نوبل السويدية العام املاضي في 
خضم العاصفة املالية التي هبت 
على العالم بأسره االميركي بول 
كروغمان خبير العوملية وكاتب 
املقاالت املعروف بحمالته العنيفة 
علـــى ادارة الرئيـــس االميركي 
السابق جورج بوش وجتاوزات 
النظام املالي االميركي والسياسة 

النقدية االميركية.

اجلنســـني يقيمون مع شركاء، 
تتراوح أعمارهم بني 30 إلى 59 
عاما، ومعدل الوفيات خالل الفترة 

من 1991 إلى 2003.
وكما هو متوقـــع، ارتفعت 
معدالت الوفيات من اجلنســـني 
بني األفراد األقل تعليما ودخال، 
وتضاعفـــت احتمـــاالت الوفاة 
بواقـــع 1.1 بني الرجـــال من لم 
يكملوا الثانوية مقارنة بخريجي 

اجلامعات.
الوفاة  وارتفعـــت مخاطـــر 
إلى 1.25 بـــني الرجال من ذوي 
اللواتي لم يكملن  الشـــريكات 

تعليمهن الثانوي.
وترى الدراسة أن املرأة املتعلمة 
ميكنها فهم املشـــاكل الصحية 
لزوجها والتعامل مع املتغيرات 
بشكل أفضل من نظيرتها األقل 
تعليما وأضافت الدراسة أن دخل 

الرجل ووضعه االجتماعي يؤثران 
في عمر املرأة . 

وأكد اريكسون الذي أن املرأة 
تقوم مبهام أكبر في املنزل ،   لذلك 
فان مستوى تعليمها قد يشكل 
نقطة فارقة في أســـلوب حياة 
العائلة وعاداتها الغذائية ،   كما 
أن املـــرأة املتعلمة حتصل على 
رعاية صحية أفضل رمبا يستفيد 

منها زوجها . 

الينور اوستروم

القاهرةـ  العربية: تراجع شيخ األزهر د.محمد 
سيد طنطاوي عن أفكاره املناهضة للنقاب، مؤكدا 
احترامه الشديد للنساء »املنتقبات« وأنه ليس 
ضد »النقاب« بأي حال من األحوال، وللمرأة أن 

ترتديه »سواء كانت حلوة أو وحشة«.
وكان األزهر أصدر قرارا امس يقضي بحظر 
ارتداء النقاب داخل املعاهـــد التابعة له، تاركا 
خيـــار ارتدائه خارج الفصول الدراســـية أمرا 

شخصيا.
وجاء القرار بعد انتقاد طنطاوي بعدما دفع 
طالبة أزهرية في الصف الثاني اإلعدادي، إلى خلع 
نقابها كونها تدرس بني فتيات، ألن النقاب »عادة 
وليس عبـــادة«. ويومها، نقل عنه قوله للفتاة 

»أمال لو كنتي حلوة كنتي عملتي إيه؟«.
وفـــي أول حديـــث علني بعـــد الواقعة، أكد 
طنطاوي »أنا لست ضد النقاب واحترم النساء 

املنتقبات«. 
وأضاف »مرحبـــا بالنقاب، واقول ان للمرأة 
املنتقبة كل االحترام والتقدير مادامت تستعمل 

النقاب في محله«.
وتابع شيخ األزهر، خالل افتتاح انشطة املوسم 
الثقافي للمجلس األعلى للشـــؤون االســـالمية 
مبســـجد النور بالعباســـية، األحد »للمرأة كل 
احلرية في استعمال النقاب في الشارع أو العمل 
أو بيتها ســـواء كانت »حلوة أو وحشة« فهذه 
حرية شخصية، اما ما نرفضه فقط هو ان ترتدي 
الطالبات او املدرســـات النقاب داخل الفصول 
الدراسية التي يدرس بها الطالبات فقط، وتقوم 
بالتدريس لهن مدرسة فإذا خرجت الطالبة الى 

شيخ األزهر تراجع عن أفكاره المناهضة للنقاب مؤكدًا احترامه الشديد للنساء »المنتقبات«

طنطاوي يجيز للمرأة وضع النقاب سواء كانت »حلوة أو وحشة«

الطرقات لها ان تلبس 20 نقابا، واذا نزلت الى 
فنـــاء املعهد االزهرى او املدرســـة تلبـــس 40 
نقابا حتى اليراهـــا الرجال ولها مطلق احلرية 

في ذلك«.
وقال طنطاوي إنه رفض ارتداء احدى الطالبات 
للنقاب في احد فصـــول املعاهد االزهرية التي 
يدرس بها الفتيات فقط، وكله من النســـاء، ألن 
ارتداءه في هذه احلالة لون من التشـــدد الذي 
ترفضه الشريعة االسالمية التي تدعو دائما الى 

الوسطية واالعتدال.

شيخ األزهر د.محمد سيد طنطاوي


