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لندنـ  يو.بي.آي: أظهر أول مسح وطني ألعداد 
احلشرات في بريطانيا وجود أكثر من 750 مليون 
عنكبـــوت فيها أي ما ال يقل عن 30 عنكبوتا في 

كل منزل.
وعمدت منظمة »باغاليف« اخليرية إلى تنفيذ 
املسح الذي أحصى عدد احلشرات في بريطانيا 
وأفاد خالله مئات األشخاص بتخطيهم »رهاب 
العناكب« مؤكدين رؤية هذه احلشـــرات 13265 

مرة.
وقال املنظمة ان هذه املرات تعادل أكثر من 750 
مليون عنكبوت في مختلف أنحاء البالد أو ما ال 

يقل عن 30 عنكبوتا في كل منزل أو حديقة.
وتبـــن ان أكثر أنواع العناكب املوجودة هي 
عناكب احلدائق في حن سجلت النكشاير رقما 
قياسيا إذ وجدت فيها شبكة عناكب بلغ عرضها 

4 أمتار ونصف.
وعثر على عناكب داخل املنازل أيضا واملثير 
للدهشـــة هو العثور على 43 عنكبوتا في أحد 

منازل نورفولك.
وسجل وجود عناكب طويلة األرجل وأخرى 
برونزيـــة اللون مائلة إلـــى اخلضرة باإلضافة 
إلى العديد من األنواع النادرة كاملخططة والتي 

تقفز وغيرها.

ـ يو.بي. لنـــدن 
آي: كشفت عارضة 
البريطانية  األزياء 
كايتـــي برايس انها 
تنفق ســـنويا أكثر 
من 99 ألـــف دوالر 

على شعرها.
برايس،  وأكدت 
التي تكتـــب مقالة 
أسبوعية في مجلة 
»أوكي« البريطانية، 
انه علـــى الرغم من 
انهـــا تفضل »حياة 
بسيطة« بعيدة عن 
الكماليات والترف إال 

انها تنفق أكثر من 24 ألف دوالر على شعرها كل 3 أشهر.
وأضافت »يكلفني شـــعري أكثر من 24 ألف دوالر كل 3 أشـــهر، 
والســـبب الرئيســـي هو انني أقصد لوس أجنيليـــس لالهتمام به 

وتكاليف السفر كثيرة«.
وحتدثت برايس وهي أم لـ 3 أوالد عن نظامها الغذائي قائلة انها 

حترص على أن تتناول وأوالدها طعاما صحيا.

..ورحيل المفكر مصطفى محمود عن 88 عامًا

وفاة وزير الحربية المصري األسبق أمين هويدي

لفهم عصري« و»ملاذا رفضت 
املاركسية« و»أكذوبة اليسار 
اإلسالمي« و»اإلســــالم.. ما 

هو؟«

كتب تعتبر فكرية وفلسفية 
من أشهرها »حوار مع صديقي 
امللحد« و»رحلتي من الشك إلى 
اإلميان« و»القرآن.. محاولة 

ـ رويترز: توفي  القاهرة 
صباح امس الكاتب املصري 
د.مصطفى محمود عن 88 عاما 
بالقاهرة بعد فترة طويلة من 
املرض هي نهاية سنوات من 
االبتعاد عن أضواء عاش في 
ظلها طويال ككاتب مثير للجدل 
ومقدم برنامــــج تلفزيوني 
انقسم حوله اليمن واليسار. 
وقد ولد مصطفى كمال محمود 
حسن يوم 27 ديسمبر عام 
1921 وتلقــــى تعليمه األولي 
مبدينة طنطا في دلتا مصر 
ثم درس الطــــب في جامعة 
فــــؤاد األول )القاهرة اآلن(. 
لكنه اجته إلى الكتابة األدبية 
التي كانت مدخله إلى تأليف 

شددت على خطورة التساهل 
في العالقة بن املرأة والرجل، 
منعا من أي تصرف من شأنه 
أن يفضي إلى احملرم أو الوقوع 

في الكبيرة.
وأكد أن اللقــــاء العام بن 
الرجــــال والنســــاء يتطلــــب 
شروطا، منها »أن يكون اجلمع 
من اجلانبــــن، وال يغلب فيه 
الرجال بشــــكل ملحوظ، وأن 
يكون مما جتري بــــه العادة 
ملصالح الدين والدنيا املتعارف 
إليها، وأن يكون ثمة احتشام 
الزينة أو  وعدم تبرج بلبس 
اســــتخدامها، وهذا االجتماع 
مشاهد سلفا وحاضرا في أماكن 
العبادة، ومنها املسنون فقط، 
وسواها كما في السفر، وحتديدا 
في وسائل النقل احلديثة من 
طائرات وقطــــارات وحافالت 
وســــفن في أمور تكميلية، ال 

حاجة وال ضرورية«.
وعن التخوف من التساهل 
في االختالط اجلائز والتوسع 
فيه، اعتبر احلارثي أن »املقياس 

هو الشرع. 

نصوص صريحـــة وواضحة، 
وكتبـــت فيها رســـائل علمية، 
وتوجد في مفاحت املصطلحات 
الفقهيـــة وجـــذور حـــروف 

معاجمها«.
وفي حـــوار مـــع صحيفة 
الســـعودية امس،  »اجلزيرة« 
ذكر أن »عادة املســـلمن جارية 
على االجتماع العام بن جنسي 
النســـاء والرجال ألشياء قد ال 
تكون ضرورية وال حاجة، بل 
تكميلية في شـــؤونهم الدينية 
)كما في السنن واملندوبات( أو 
الدنيوية، وليس ملجرد اللقاء فإن 
كان ملجرد اللقاء فهو مشكوك فيه 
ويتحتم قطعا منعه«، ولفت إلى 
أن »االختالط مشاهد عند اجلميع 
في األســـواق واملستشـــفيات 
وغيرها، وفي أشياء ال تتطلبها 
الضرورة وال احلاجة، وال ميكن 

إنكاره وال إزالته«.
وضرب مثاال على ذلك بالسفر 
للسياحة الدينية والدنيوية »ومن 
املتوقع أن تكون السياحة الدينية 
لتأدية عبادة ليست واجبة، وقد 
استمرت عادات الناس على قبول 

ودنيا، حتى أكرم النساء مبزيد 
من التقدير على الرغم من بقاء 
االختالط املصون، إذ جعل لهن 
بابا وآدابا في املشي في الطرقات 
مراعيا في ذلك ضيق األزقة ومزيد 
احلياء من قبل بعض النســــاء، 
حيث تأتي إحداهن تســــأل بل 
وجتادل، واألخرى تبعث غيرها«، 

بحسب حديث احلارثي.
لكن القاضي في ديوان املظالم 
أشار إلى أن النصوص اإلسالمية 

عواصم ـ وكاالت: قالت منظمة »الصحة 
العاملية« إن هناك حاجة الى جرعة واحدة فقط 
 ،H1N1 من اللقاح للحماية ضد وباء إنفلونزا

وثبت حتى اآلن أن هذه احلقن آمنة.
ويدور نقاش بن خبراء الصحة حول ما 
إذا كان يكفي احلصول على جرعة واحدة فقط 
أو جرعتن للحماية ضد إنفلونزا اخلنازير، 
خاصة ان عدد اجلرعات الالزمة يعد أساسيا 

لتقدير عدد اللقاحات الكافية بشكل عام.
وسعت منظمة الصحة العاملية مرارا الى 
إعادة طمأنة الناس في كل أنحاء العالم بأن 
لقاح H1N1 الذي تصنعه 25 شركة مختلفة 
مبســـتحضرات مختلفة آمن. وقالت ماري 
بول كيني اخلبيرة مبنظمة الصحة العاملية: 
»كل التقارير التي تلقيناها حتى اآلن عقب 
التحصن سواء في التجارب اإلكلينيكية أو 
حمـــالت التحصن العامة أظهرت ان جانب 

األمان لهذه اللقاحات املضادة لألوبئة جيد 
ومشابه الى حد كبير للقاح املعروف باسم 

»لقاح اإلنفلونزا املوسمية«.
وقالت كيني التي تـــرأس ادارة بحوث 
اللقاحات مبنظمة الصحة العاملية التابعة 
لألمم املتحدة للصحافين في مؤمتر أجري 
عبر الدوائر الهاتفية: »لم يجر مالحظة شيء 

خاص من حيث اآلثار السلبية«.
وفي وقت ســـابق من األسبوع املاضي 
فحصت »املجموعة االستشارية االستراتيجية 
للخبراء املعنين باملناعة« اللقاحات املضادة 
لڤيروس H1N1، والتي تســـتهدف حتصن 

املراهقن والبالغن الصغار الى حد بعيد.
وقال بيان مـــن منظمة الصحة العاملية 
ومقرها جنيڤ إن خبراء املجموعة االستشارية 
لم يجدوا »آثارا سلبية« غير معتادة للقاحات 
الوباء، ومن الناحية الفنية املضاعفات احلادة 

مثل املرض أو الوفاة. وقالوا إنه نتيجة لذلك 
يتعن إعطاء النســـاء احلوامل، وهن أكثر 
عرضة للتأثر بڤيروس اتش1 ان1، لقاحات 

الوباء.
وأفـــادت املنظمة، في بيـــان جديد، بأن 
5712 شخصا توفوا بسبب إصابات مؤكدة 

.H1N1بڤيروس
من جهـــة اخرى، أعلنت منظمة الصحة 
العاملية أن عـــدد املصابن بالڤيروس »في 
مختلف أنحاء العالم زاد على 441661 مصابا 

توفي منهم ما ال يقل عن 5712 شخصا.
وأشارت املنظمة في تقرير صدر اجلمعة 
إلـــى ان 8 بلدان تأكدت فيها أول حالة وفاة 
باإلنفلونزا منذ آخر إعالن لها في 24 أكتوبر 
املاضي وهـــي: روســـيا واألردن وصربيا 
وجمهورية التشيك وتركيا وفنلندا وغوادلوب 

ومولدوفا.

دمشـــق ـ د.ب.أ: فاز الفيلم 
السوري »الليل الطويل« بجائزة 
أفضل فيلم في مهرجان نيودلهي 
ألفالم آسيا والعالم العربي خالل 

دورته احلادية عشرة.
وقال املخرج السوري املعروف 
هيثم حقي لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( إن »الليل الطويل« الذي 
هو من تأليفه وإخراج السوري 
حامت علي قد فاز أيضا بجائزة 
العاملين  الســـينما  احتاد نقاد 
ومؤسسة دعم الفيلم اآلسيوي 

في املهرجان نفسه.
وكان الفيلـــم نـــال اجلائزة 
الكبـــرى )الثـــور الذهبي( في 
الدورة اخلامســـة واخلمســـن 
البحر  ملهرجان تاورمينا لدول 
إنتاج  املتوســـط، والفيلم من 
شركة ريل فيلمز التي يديرها 

حقي.
وتنافس الفيلم مع عدد من 
األفالم الهامة من الهند والصن 
واليابان وكوريا وتركيا وإيران 

وتونس.
ويشارك فيلم »الليل الطويل« 
أيضا في مهرجـــان مونبلييه 

سورية يحظى بهذا االهتمام 
العاملي.

تأتي هـــذه اجلائزة لفيلم 
سوري في وقت تستعد فيه 
ســـورية إلطـــالق مهرجانها 

السينمائي مساء غد األحد.
وتشارك في دورة مهرجان 
العـــام عشـــرات األفالم  هذا 
الرسمية  في إطار املســـابقة 
ومئات األفالم خارج املسابقة 

الرسمية.

 أعياد الهالوين
لطرد الشياطين 

وأرواح الموتى
احتفلت أكثر من دولة 
في العالم امس 31 أكتوبر 
بأعيـــاد الهالوين، حيث 
يعتقد الكهنة ان العرافات 
والشياطن وأرواح املوتى 
جابت األرض في هذا اليوم 
ولذلك اعتادوا إشـــعال 
املشـــاعل لطردها بعيدا، 
وفي الصورة األولى شباب 
يقلدون ملك الپوپ الراحل 
مايكل جاكسون في اليابان 
ويحتفلون بعيد الهالوين، 
وفي الصورة الثانية فتاة 
تقف بجوار اثنن يرتديان 
أقنعـــة مرعبـــة كما هي 
العادة في االحتفال بهذا 

اليوم.

الذي ستعلن نتائجه يوم األحد 
القادم.

الفيلـــم عـــرض داخل  كان 
املسابقة في عدد من املهرجانات 
العربية والدولية وأثار الكثير من 
النقاش حول طريقته السينمائية 
العالية في نقل قضية أخالقية 
وسياسية مبفهوم إنساني، كما 
أن الفيلـــم مدعو لعدد آخر من 
املهرجانات الهامة، وهو أول فيلم 
من إنتاج القطـــاع اخلاص في 

هذا الشيء على الرغم مما فيه من 
االختالط بن الرجال والنساء«.

وشرح احلارثي أن املنع التام 
من رؤية أي من اجلنسن لآلخر 
التصورات  »تولد عن بعــــض 
الطقوسية لدى بعض الكنائس 
بوصفها مرتبة سامية في حياة 
الرهبنة«. لكن في السنة النبوية 
الشريفة توجد »صور من هذا 
التالقــــي العفيف بــــن الرجال 
والنساء لتسيير متطلباتهم دينا 

دبيـ  العربية.نت: أكد القاضي 
بديوان املظالم في الســـعودية 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
احلارثي أن كلمة »االختالط« بن 
الذكور واإلناث هي كلمة حديثة 
وذات مفهوم متسع، داعيا إلى عدم 
التخوف من التساهل في االختالط 
اجلائز العتباره أن »عادة املسلمن 
جارية على االجتماع العام بن 

النساء والرجال«.
وتابع أن »اعتبار أن االختالط 
محرم أشد حترمي، فهذا من القول 
على اهلل بال علم، ومن االستعجال 

باألحكام بال دليل«.
جـــاء حديـــث احلارثي في 
معرض التعليق على االختالط 
في جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية التي اعتبر إنشـــاءها 
مبنزلة »هدية من العالم اإلسالمي 
لإلنسانية جمعاء، وعنوانا حلسن 
النوايا« خاصة مع قيمتها العلمية 

العالية.
وشدد احلارثي على التمييز 
بن االختالط واخللوة »التي لها 
أحكام فقهيـــة متعددة مذكورة 
في أحكام النكاح وغيرها، ولها 

القاهرةـ  يو.بي.آي: شيعت 
بعد ظهر امس جنازة رئيس 
جهاز املخابرات العامة املصرية 
ووزير احلربية األسبق والكاتب 
فــــارق هويدي  أمن هويدي. 
احلياة بعد معاناة طويلة مع 
املرض عن عمر يناهز 88 عاما 
النيل بحي  مبستشفى وادي 
حدائق القبة حيث كان يتلقى 
العالج. وشيع جثمان الفقيد 
القوات املسلحة  من مســــجد 
بالعاصمــــة املصرية القاهرة 
في جنازة عسكرية. وقد ولد 
هويدي مبحافظة املنوفية بدلتا 
النيل في ســــبتمبر سنة 1921 
وتخرج فــــي الكلية احلربية 

الكاتب الراحل د.مصطفى محمود

الراحل أمني هويدي

االختالط جائز حسب عالم دين سعودي

لقطة من الفيلم

عروسان في أوكرانيا احتفال بعقد القران وهما يرتديان القناع الواقي

فتاة تقف بجوار اثنني يرتديان أقنعة مرعبة            )رويترز( شباب يقلدون مايكل جاكسون في عيد الهالوين

كايتي برايس

عالم دين سعودي: االختالط بين الجنسين جائز
دعا إلى عدم التخوف منه

في بريطانيا أكثر»الليل الطويل« أفضل فيلم سوري في »نيودلهي«
 من 750 مليون عنكبوت!

كايتي تنفق 99 ألف دوالر للعناية بشعرها

»الصحة العالمية«: لقاح إنفلونزا الخنازير آمن وجرعة واحدة تكفي
عدد المصابين تعدى الـ 441661 توفي منهم ما ال يقل عن 5712 شخصًا

صحتك

الخضار مفيد لألجّنة في بطون األمهات 
السويدـ  يو.بي.آي: اكتشف باحثون ان احلوامل اللواتي 
أكلــــن كميات من اخلضار يوميــــا أجننب أطفاال أقل عرضة 

لإلصابة مبرض السكري من النوع 1.
ووجد الباحثون في أكادميية سهلغرينسكا في جامعتي 
غوتنبيرغ ولينكوبينغ بالسويد ان 3% من األطفال الذين 
أخضعوا لفحص دم كانوا يشــــكون إمــــا من ارتفاع معدل 
األجسام املضادة التي تهاجم اخلاليا املنتجة لالنسولن أو 
انهم أصيبوا بالســــكري من النوع 1 عندما بلغوا اخلامسة 
من العمر. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة »سكري 
األطفال« ان عالمات خطر اإلصابة بالسكري كانت مرتفعة 
مرتن أكثر عند أطفال األمهات اللواتي نادرا ما أكلن خضارا 
خالل فترة احلمل. وقال مؤلف الدراسة هيلد بريك »هذه أول 
دراسة تظهر رابطا بن تناول اخلضار خالل احلمل ومخاطر 
إصابة الطفل بالسكري لكن البد من إجراء دراسات متنوعة 

قبل القول بأن النتائج نهائية«.

وفاة أبو برنامج الفضاء 
في الصين 

بكن ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء 
الصــــن اجلديدة امس بوفــــاة العالم 
الصيني تشيان شو سن الذي يعتبر 
على نطاق واسع »أبو برنامج الصواريخ 
النووية والفضاء في الصن« عن عمر 
98 عاما. وولد تشيان في شرق الصن 
لكنــــه انتقل إلى الواليات املتحدة عام 
1935 للدراسة في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ثم في معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا.  وعاد تشيان إلى الصن 
عام 1955 بعد الثورة الشيوعية وانضم 
إلى احلزب الشيوعي عام 1958. وكان 
تشيان مسؤوال عن تطوير أول صواريخ 
تصنعها الصن كما أشرف على تطوير 

أول قنبلة ذرية صينية عام 1964.
وقالت وســــائل إعالم رسمية في 
تقرير عنه العام املاضي »أعاد رجوعه 
األمل إلى الصن في تطوير علوم الفضاء 

والصواريخ اخلاصة بها«.

ووزارة احلربيــــة أيضا في 
عهد الرئيس جمال عبدالناصر 
ليكون الوحيد الذي جمع بن 

املنصبن.

إلى تنظيم الضباط  وانضم 
األحرار ليشارك في ثورة 23 
يوليو 1952. وتولى رئاسة 
العامــــة املصرية  املخابرات 


