
حـــــولالعـالم
السبت

24  اكتوبر 2009

23 القاهرة � ام.بي.س����ي: وصف ش����باب عرب 
ش����خصية »هاري بوتر« بطل سلس����لة األفالم 
الش����هيرة التي حملت االسم نفسه، بأنها عالج 
فعال ضد احلزن واالكتئاب. وفي ساحة للحوار 
حتت عنوان: »ملاذا نحب هاري بوتر« دشنها جروب 
عشاق هذه القصص على موقع »الفيس بوك«، 
اتفق الش����باب على أن قراءة الرواية ومشاهدة 

األفالم تغير احلالة النفسية إلى األفضل.
ومن بني 100 مشاركة استقبلتها ساحة احلوار 
كان تعليق »بتغير مودي« هو القاسم املشترك 
ب����ني أكثر من 70 تعليقا، بينم����ا أعجب الباقون 
بالسمات الشخصية لهاري بوتر التي جنح املمثل 
الشاب »دانيال رادكليف« في جتسيدها باألفالم 

التي أخذت عن القصة.

»هاري بوتر« يعالج االكتئاب

جروب على »الفيس بوك«: 
روبي ليست أفضل من المنتقبة

القاهرة � وكاالت: دش���ن مجموعة من الشباب املصري حملة 
إلكترونية على موقع »فيس بوك« االجتماعي الش���هير من أجل 
رفض قرار ش���يخ األزهر محمد س���يد طنطاوي ووزير التعليم 

العالي هاني هالل مبنع املنتقبات من دخول اجلامعة.
وحسب جريدة »الشروق« املصرية قالت املجموعة التي حملت 
عنوان »احلملة املصرية لرفض منع املنتقبات من دخول اجلامعات، 
روبي مش أحس���ن من املنتقبة«: إميانا منا بحق كل مصري أن 
يرتدي ما شاء وقت ما يشاء، نرفض قرار طنطاوي مبنع الفتيات 
من ارتداء النقاب، كما أعطينا احلق لنانسي عجرم أن تغني وهي 

تلبس ما شاءت، ولروبي أو أي فنانة أخرى.
وتضيف املجموعة »نقول لكل مصرية متس���كي بحقك فمن 

حقك أن تكوني منتقبة وأن تختاري ما تشائني«.
ووصفت املجموعة التي دش���نها الناشط الصحافي »صالح 
لبيب حجاج« وانضم لها 280 شخصا »أن ما يقوم به رجل ميثل 
األزهر يعد صدمة كبيرة خاصة، ألنه كما يعرف اجلميع ال يعبر 

عن قناعته الشخصية«.
وأكدت املجموعة أن قرار ش���يخ األزهر أثار اس���تياء واسعا، 
ألن���ه صدر عن عالم دين ي���درك أن النقاب ليس حراما، وأن من 
حق الفتيات أن يرتدين النقاب، كم���ا أنه يعطي الذريعة جلميع 
مؤسس���ات الدولة أن متنعهم من دخ�����ول مؤسسات وطن��هم 
بحجة قرار عالم دين، كما أنه يعطي الذريعة للرئيس الفرنسي 
نيكوال س���اركوزي الذي كان ينوي منعه باتخاذ قرار مش���ابه، 
في املقابل أثار هجوم نواب جماعة اإلخوان املسلمني على شيخ 
األزهر، ومطالبتهم بعزله اس���تياء عدد كبير من شباب اجلماعة 
الذين اعتبروا الهجوم على طنطاوي انتقاصا من قدر املؤسسة 

الدينية.
وطالب شباب اجلماعة من نواب الكتلة البرملانية التوقف عن 
حملة »التشهير« على طنطاوي باعتباره رمزا ال يجوز التعرض 

له حتى إن كانت له بعض األخطاء.
ودع���ا أعضاء »جروب« اخواني عل���ى »الفيس بوك« قيادات 
اجلماع���ة وكوادرها االقتداء مبوقف مكتب اإلرش���اد الذي فضل 

التزام الصمت في أزمة النقاب األخيرة.

أغاني غوانتانامو تثير غضب الموسيقيينحمالت الستخدام »خراطيم صحية« للشيشة

القاهرة � العربية: شنت وزارتا 
البيئة والصحة املصريتان حمالت 
تفتيش����ية ضد املقاهي بوس����ط 
العاصم����ة املصري����ة »القاهرة« 
لاللتزام بضوابط صحية محددة 
بالنس����بة لتدخني الشيشة، فيما 
يبدو أنه يندرج ضمن جهود منع 

انتشار انفلونزا اخلنازير.
وقال املقدم ياسر خليل مسؤول 
ل�  البيئة  ف����ي وزارة  احلم����الت 
»العربية.نت« إنه مت تشكيل جلان 
على مس����توى مناطق محافظتي 
القاه����رة واجلي����زة مكون����ة من 
اختصاصيني في البيئة والصحة 
والط����ب الوقائي، وذلك للحد من 
انفلونزا اخلنازير، لكننا  ظاهرة 

لم نصدر قرارا بعد مبنع تدخني 
النرجيلة نهائيا«.

وأضاف أن »هذه احلمالت تأتي 
تنفيذا لتوجيهات م.ماجد جورج 
وزير الدولة لشؤون البيئة، واللواء 
حبيب العادل����ي وزير الداخلية، 
وتنفيذا لق����رارات اللجنة العليا 
ملكافحة االنفلونزا برئاسة الوزراء 
لتنفيذ خطة احلد من ظاهرة تلوث 

الهواء ومكافحة التدخني«.
وقامت جلان طبي����ة وبيئية 
ومس����ؤولون ب����اإلدارات احمللية 
املقاهي  بفحص جميع تراخيص 
مبحافظت����ي القاه����رة واجليزة، 
خاص����ة املقاه����ي الت����ي تقع في 
امليادين العامة واألماكن املزدحمة، 

وقامت قوات شرطة تابعة للجان 
بتكسير »الشيش« النرجيلة، في 
املقاهي، فيما سمحت هذه اللجان 
لبعض املقاهي باستخدام النرجيلة 
ولكن بشرط استخدام )خراطيم 
صحية( لالستعمال الفردي فقط 
والتي يصل ثمنها من جنيهني إلى 

7 جنيهات.
القويضي  كما أصدر م.حازم 
محافظ حل����وان األربعاء املاضي 
قرارا بإغالق فصل دراسي مبدرسة 
»الصفا اخلاصة« باحملافظة، بعد 
إع����الن وزارة الصح����ة أمس عن 
إصابة طالبة بها تبلغ من العمر 
8 سنوات، وهي غير مصابة وبائيا 

بحالة إيجابية.

دب���ي � العربية.ن���ت: طالب ائت���الف رفيع من 
املوسيقيني وامللحنني األميركيني أن تعلن احلكومة 
عن أسماء جميع األغنيات التي كانت تذاع منذ عام 
2002 للس���جناء ملدة س���اعات بل وأيام في معتقل 
غوانتانامو ضمن محاولة إلجبارهم على التعاون 

أو كوسيلة للعقاب.
وصادق عشرات املوسيقيني في الواليات املتحدة 
على طلب قانون حرية املعلومات الذي رفعه معهد 
أبحاث »ناش���ونال س���يكيورتي أركاي���ف« ومقره 
نيويورك، سعيا إلى الكشف عن جميع السجالت التي 
تتعلق باستخدام املوسيقى في استجواب املعتقلني، 
وأصدر الفنانون أيضا احتجاجا رسميا على استخدام 
املوسيقى في مجال متصل بالتعذيب، وذلك وفقا ملا 

ذكرت صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية امس.
وتدور تس���اؤالت بني املوس���يقيني فيما إذا مت 
استخدام مقاطع موس���يقية مشهورة في التعذيب 

مثل، موسيقى برنامج »شارع سمسم«، وموسيقى 
فيلم »الفطيرة األميركية« لدون ماكلني، وغيرهما. 
وقالت روزان كاش: »أعتقد أن كل موسيقي يجب 
أن يكون مهتما. يبدو األمر واضحا للغاية. يجب أال 
تستخدم املوسيقى كوسيلة للتعذيب«. وقالت املغنية 
ومؤلفة األغاني )وابنة جوني كاش( إنها ش���عرت 
»باشمئزاز شديد« عندما سمعت عن تلك املمارسات. 
وأضافت: »إنها تفوق احلدود. ومن الصعب مجرد 

التفكير فيها«.
وتقول سوزان كوزيك، أس���تاذة املوسيقى في 
جامعة نيويورك: إذا عزفت املوسيقى مبستوى معني، 

»فهي ببساطة متنع الناس من التفكير«.
وأعرب موس���يقيون آخرون، من بينهم ترينت 
ريزنور من فريق »ناين إنش نايلز«، وتوم موريللو، 
العضو السابق في فريق »راج أجنست ذا ماشني«، 

عن غضبهم.

دبي � سي.إن.إن: بدأت السلطات األمنية املصرية 
امس حتقيقاتها مع سوداني متهم مبحاولة اختطاف 
طائرة مصرية عقب إقالعها من مطار اسطنبول يوم 

األربعاء املاضي.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط إن »نيابة أمن 
الدول����ة العليا بدأت حتقيقاتها م����ع املتهم، وينتظر 
أن تصدر قرارها بالتصرف م����ع املتهم في ضوء ما 
ستسفر عنه نتيجة التحقيقات«، الفتة إلى أن »املتهم 
� ويدعى مصعب إبراهيم � ويحمل جواز سفر مزورا 

باسم محمد حمد نورين«.
ووفقا للوكالة، فإن املتهم »حاول التودد إلى إحدى 
مضيفات الطائرة والتحرش بها، وما أن نهرته املضيفة، 
أمس����ك بها وأحكم قبضته عليها مس����تخدما سكينا 
من بني أدوات الطع����ام وطالبها بإبالغ قائد الطائرة 
برغبته في خفض ارتفاع الطائرة، وتغيير مسارها 

نحو مدينة القدس«.
وتابع��������ت الوكالة »طل���ب املته����م االلتف����اف 
بالطائرة حول منزل رئي���س الوزراء اإلس����رائيلي 
نتنياه����و، إال أن ضباط األمن املت�واج��دين على منت 
الطائرة جنح���وا في ش����ل حركته، والقب���ض عليه 
وتقي���يده في مقعده حتى الوصول إل�ى مطار الق���اهرة 

الدولي«.
وكانت ش����ركة مصر للطيران وسلطات األمن في 
مط����ار القاهرة أكدت تعرض الطائرة التي كانت تقل 
على متنها 93 ش����خصا حملاولة لالختطاف في وقت 
متأخر من مساء األربعاء املاضي بعد قليل من إقالعها 

من مطار اسطنبول متجهة إلى القاهرة.

يحمل جواز سفر مزورًا ونيابة أمن الدولة تحقق معه

خاطف الطائرة المصرية تحرش 
بالمضيفة وطلب الذهاب إلى »نتنياهو«

السلمون والشوفان 
وزيت الزيتون لسالمة القلب

دبي � سي.ان.ان: يعتبر 
الغذاء الصح����ي من أهم 
العوامل املؤثرة في سالمة 
القلب، وأداء وظائفه بشكل 
صحيح دون أي اعتالل، 

فاألغذية التي تكثر بها 
الده����ون مثال قد 

تؤدي إلى زيادة 
لكولسترول  ا
ال����ذي ق�������د 
يغلق األوعية 
الدموي��������ة 
ل����ي  لتا با و
يؤثر في عمل 

القلب.
ينص����ح  و

االختصاصيون 
بعدد م����ن األغذية 

الصحية واملفيدة لعضلة 
القلب، فيما يؤكدون على 
االبتعاد قدر اإلمكان عن 
أغذية بعينها، بحس����ب 
موقع متخصص بالصحة، 
والذي أورد أبرز األطعمة 

الصحية للقلب.
وينص����ح األطب������اء 
بتناول الش����وفان يوميا 
بس����بب احتوائ����ه على 
كميات كبيرة من أحماض 
أوميغا 3 الدهنية، وحمض 

الفوليك والبوتاس����يوم، 
ويعتبر الشوفان مصدرا 
غنيا باأللياف التي تقلل 
الكولسترول الضار  من 
باجلس����م، وحتافظ على 

سالمة الشرايني.
ويتميز سم����ك 
الس����لم�������ون 
باحتوائه على 
كبيرة  كمية 
أحماض  من 
أوميغ�������ا 3 
الدهني��ة، ما 
ميكنه من أداء 
دور فعال في 
خفض ضغط 
الدم، كما يلعب 
دورا مهما في تخثر 
الدم، كما ان تناوله مرتني 
في األس����بوع يؤدي إلى 
خفض احتم����ال اإلصابة 
القلبية مبعدل  بالنوبات 

الثلث.
وينص����ح األطب������اء 
بالسلمون البري، واالبتعاد 
عن الس����لمون املنتج في 
املزارع، كما ميكن أن يكون 
س����مك التونا والسردين 
بديال مناسبا ملن ال يحبون 

السلمون.

صحتك

روبي املنتقبات في مصر وأزمة ال تنتهي

معتقل غوانتاناموفتاة تدخن الشيشة

طفلة في ميامي أثناء تطعيمها ضد املرض                        )أ.پ(

»الصحة العالمية«: لقاحات إنفلونزا الخنازير متوافرة بمستويات غير معهودة
جنيڤ � وكاالت: يشير تقرير 
تقييمي جديد عن منظمة الصحة 
العاملية واليونيس���يف والبنك 
اللقاحات  الدولي أن اس���تحداث 
اخلاصة  مبرض انفلونزا اخلنازير 
بات يشهد انتعاشا كبيرا في جميع 
أنحاء العالم ومتوافرة مبستويات 

غير معهودة.
ويورد التقرير املعنون »حالة 
اللقاح���ات والتمنيع في العالم« 
بيانات جديدة تشير إلى أن عدد 
التمنيع  الرضع املستفيدين من 
يبلغ اآلن مس���تويات لم يسبق 
لها مثيل-حيث ناهز 106 ماليني 
رضيع في ع���ام 2008، مما ميثل 
رقما قياس���يا. ويناشد واضعو 
التقرير، ف���ي الوقت ذاته، الدول 
املانحة سد العجز التمويلي الذي 
يظل ماليني األطفال بسببه عرضة 
الدول  للخطر، والسيما في أشد 
واملجتمعات احمللية فقرا، حيث 
تفرض األمراض التي ميكن توقيها 
أفدح أعبائها. ويأتي صدور البينات 
اجلديدة على النجاح الذي حققته 
جهود التمنيع العاملية إجماال في 
الوقت الذي تضطلع فيه كثير من 
التمنيع  الدول بحمالت من أجل 
 ،A/H1N1 ضد االنفلونزا اجلائحة
مما يبرز الدور الفذ الذي تؤديه 

اللقاح���ات في توق���ي األمراض 
الس���ارية والتحديات املطروحة 
فيم���ا يخص بلوغ أش���د الفئات 

استضعافا.
وقال���ت د.مارغريت تش���ان، 
العام���ة ملنظمة الصحة  املديرة 
العاملي���ة، »إن جائحة االنفلونزا 
تسترعي االنتباه إلى ديناميكية 
اللقاحات  عملي���ات اس���تحداث 
واآلفاق الواعدة التي تتيحها تلك 
العمليات. غير أنها تذكرنا، مرة 
أخرى، بالعقبات التي حتول دون 
متتع عامة الناس في أشد الدول 
فقرا مبزايا العلم. ويجب علينا سد 
الفجوة التي تفصل بني األغنياء 
والفقراء بني من ميكنهم احلصول 
املنقذة لألرواح  اللقاح���ات  على 
ومن يتعذر عليهم ذلك«. وحذر 
مسؤول���ون بارزون في الوكاالت 
الدولي���ة من أن اللقاحات املنقذة 
التي باتت ش���ائع����ة  لألرواح، 
في البل���دان الغني�����ة، ال تصل 
بعد لنح���و 24 مليون طفل ممن 
يواجهون أكبر املخاطر، وعليه البد 
من توفير مبلغ إضافي ال يقل عن 
مليار دوالر أميركي كل عام لضمان 
توفير اللقاحات القائمة واجلديدة 
جلميع األطفال في أش���د البلدان 

فقرا والبالغ عددها 72 بلدا. 


