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2000 طفل في ضيافة أوباما احتفاالً بـ»الهالوين«

واشنطنـ  أ.ف.پ: استقبل الرئيس 
االميركي باراك اوباما وزوجته ميشيل 
مساء السبت في البيت االبيض حوالي 
الفي طفــــل لالحتفال بهالوين، عيد 
جميع القديسني، فيما تنكرت السيدة 

االولى بزي »املرأة القطة«.
وفي هذه املناســــبة وزع اوباما 
الذي يحتفل بهذا العيد للمرة االولى 
في البيت االبيض السكاكر واحللوى 
على االطفال املتنكرين بأزياء االشباح 

والسحرة.
وقدم هؤالء االوالد الذين تتراوح 
اعمارهم بني 6 و14 عاما من 11 مدرسة 

من عدة واليات.
وأضــــيء البيت االبيــــض لهذه 
البرتقالي نسبة  باللون  املناســــبة 
الى اليقطني الذي يرمز لهذا العيد، 
فيمــــا حضــــر احلفــــل ايضــــا عدة 

شخصيات.
وارتدت السيدة االميركية االولى 
زيا برتقاليا واسود مرقطا متنكرة 
كاملرأة القطة فيما تنكرت السفيرة 
االميركية لدى االمم املتحدة سوزان 
رايس بدينغو شخصية ديزني بينما 
اختار املتحدث باسم البيت االبيض 
روبرت جيبــــس لباس دارك فادور 

شخصية افالم »حرب النجوم«.

ميشيل تنكرت في زى قطة

مأدبة غداء بـ 52 ألف دوالر!في إيران.. رجل دين لكل مدرسة

..ومخالفة مرورية بـ 1.5 مليون دوالركمبيوتر جديد يعمل بخاصية اللمس 

طهرانـ  أ.ف.پ: ذكرت صحيفة إصالحية في ايران االحد ان وزارة 
التعليم تعتزم تعيني رجل دين يكلف بتأدية الصالة واملسائل الدينية 
في كل مدرسة في البالد. ونقلت صحيفة حياتنو عن علي أصغر يزداني 
املسؤول عن التربية »البدنية واألخالقية« في وزارة التعليم الوطني 
قوله »نحن بصدد وضع تفاصيل خطة لتعيني رجال دين في املدارس 
بشــــكل دائم«. وأضاف »ان رجال الدين سيكلفون خصوصا بتنظيم 

الصالة اجلماعية والرد على أسئلة التالمذة بخصوص الدين«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: انفق مليونير روسي مبلغ 52 ألف دوالر على 
وجبة غداء في مدينة نيويورك. ونشر موقع »تي.ام.زي« نسخة عن 
فاتورة الغداء الذي تناوله مالك فريق تشلسي البريطاني لكرة القدم 
املليونير الروسي رومان ابراموفيتش يوم اجلمعة املاضي في مطعم 
»نيلــــو« في نيويورك والتي بلغــــت 47221.09 دوالر باالضافة الى 5 
آالف دوالر كبقشــــيش. وشارك في مأدبة الغداء 10 أشخاص تناولوا 

أفخر أنواع األطعمة، باإلضافة الى النبيذ الباهظ الثمن.

فرانكفورت ـ د.ب.أ: بالتزامن مــــع طرح نظام ويندوز 7 اجلديد، 
أزاحت شــــركة )إم.إس.اي( لإلكترونيات الستار عن كمبيوتر جديد 
يعمل بواسطة نظام التشغيل اجلديد من شركة مايكروسوفت العمالقة 
للبرمجيات ويتميز بخاصية اللمس. ومثل أجهزة كمبيوتر سطح املكتب 
التي تنتجها شركة ماك، فإن مكونات اجلهاز اجلديد الذي يحمل اسم 
»إم.إس.اي ويند توب إيه إي 2200« موجودة داخل صندوق الشاشة. 
ويتضمن اجلهاز اجلديد إمكانيات متطورة مثل معالج رباعي النواة 

ووحدة تشغيل اسطوانات بلو راي.

واشــــنطنـ  ســــي.ان.ان:  تلقى أربعة رجال شــــرطة من شيكاغو 
»أغلى« مخالفة ســــير على اإلطالق، وقدرها 1.5 مليون دوالر. وبدأت 
الواقعة عندما حرر موظف تابع »لهيئة إدارة املرور« مخالفة وقوف 
في املكان اخلطأ ملركبة شــــحن خفيفة في ضواحي شيكاغو، اتضح 
الحقا أنها تخص الشــــرطي، روبرت ريد، الذي كان عندها يستجيب 
حلالة طارئة. ودخل ريــــد وثالثة من زمالئه في جدل حاد مع محرر 
املخالفة لدى اكتشافها. وتدخلت جاكلني فيغان، مشرفة املرور، لفض 

النزاع، ورفضت طلبا لريد إللغاء املخالفة.

وفاة مؤسس علم 
الفيزياء الصيني

بكنيـ  أ.ش.أ: توفى صباح امس 
العالــــم البيولوجي الصيني »بي 
العاملية  شي تشانغ« ذو الشهرة 
مؤسس علم الفيزياء احليوية، عن 
عمر يناهــــز 107 أعوام. جاء ذلك 
وفقا لبيان صــــدر عن األكادميية 
الصينية للعلوم اليوم األحد حيث 

يعد »بى« أكبر معلم بها.
يشار إلى أن »بي شي تشانغ« 
ولد في 10 أكتوبر 1903 في محافظة 
تشــــنهاي مبقاطعة تشــــجيانغ 
شــــرق الصــــني، ووصفــــه بيان 
الفيزياء  األكادميية بأنه مؤسس 
احليوية والبيولوجيا االشعاعية 
والبيولوجيا الكونية وقدم العديد 
من املســــاهمات املهمــــة في علم 
احلياة وبرامــــج الفضاء املأهولة 

في الصني.

أولمبياد 2012 يعيد »سبايس جيرلز«

بشرة ليونا السوداء طردتها من المتجر

رفض الصداقة على الـ»فيسبوك« يجرح المشاعر
واشنطن ـ ســــي.ان.ان: قال مختصون إن هناك 
ظاهرة جديدة بدأت تسجل في علم النفس، تتعلق 
بـ »جرح املشاعر االفتراضية« وذلك عندما يتعرض 
شخص ما للرفض على مواقع اجتماعية، مثل »تويتر« 
و»فيسبوك«، أو عندما يتجاهل البعض طلبه لبناء 
عالقــــات صداقة معهم ويتركونــــه دون رد لفترات 

طويلة.
ويجزم خبراء بــــأن »آالم« التعــــرض للرفض 
»اإللكتروني« تعادل آالم الرفض على أرض الواقع، 
إن لم تكــــن تفوقها، وذلك باعتبــــار أن املجتمعات 
واملواقع اإللكترونية باتت ظاهرة منتشرة إلى درجة 
جتعل اجلميع يعتقدون بســــهولة االنضمام إليها 
ومصادقة مســــتخدميها، ما يجعل رفض طلباتهم 

مبثابة »صدمة« حقيقية.

عالقات سطحية

وقال كيب ويليامز، أخصائي علم النفس االجتماعي 
في جامعة »بوردو« إن الناس يعتبرون العالقات التي 
تتم على شبكة االنترنت »سطحية وال تتمتع بالعمق، 
ولكن مع تزايد االعتماد على الوسائل التكنولوجية 
للتواصل، بات من املهم لكل شخص جمع أكبر عدد 

ممكن من األصدقاء على شبكة االنترنت«.
من جهتها، لفتت جــــني توينغ، وهي أخصائية 

اجتماعية من جامعة ســــان دييغــــو، عملت لفترة 
طويلة على دراســــة آثار العالقات عبر الوســــائط 
اإللكترونية على البشر، إن آالم الرفض اإللكتروني 
كبيرة ألنها تتم أحيانــــا بطريقة فظة، في حني أن 
البشر اعتادوا التصرف بلباقة وتهذيب عند مقابلة 

اآلخرين وجها لوجه.
وأضافت: »اآلثار األسوأ لرفض عروض الصداقة 
عبر االنترنت ناجمة عن استخدام الناس في معظم 
األحيان ألسماء وهمية أو صور غير حقيقية، ما يدفعهم 

للتصرف بوقاحة مخالفة لطباعهم العادية«. 

التعرض للرفض

ولفتت توينغ إلى أن اإلحباط أو جرح املشاعر 
الناجم عن التعرض للرفض عبر االنترنت ال يحدث 
فقط في حال كان الرافض إنسانا آخر، بل حتى إن 
كان جهاز كمبيوتر يتولى مهام حتديد األشــــخاص 
الذين يســــمح لهم بدخول منتديــــات أو مجتمعات 

إلكترونية معينة.
أما بولدويــــن واي، الباحث في الطب العصبي، 
فقد كشف أن لرفض الصداقة االفتراضية آثارا على 
اجلسد أيضا، إذ تتسبب في آالم مماثلة ملا ميكن أن 
يشــــعر به املرء لدى مواجهة مواقف محرجة على 

أرض الواقع.

والدة قاتل مروة الشربيني: 
ابني اكتسب كراهية اإلسالم من التلفزيون

هامبورغـ  د.ب.أ: أعربت والدة قاتل الصيدالنية 
املصرية مروة الشربيني عن بالغ أسفها للجرمية 
البشعة التي ارتكبها ابنها وراح ضحيتها الشابة 

املصرية ووليدها الذي لم تنجبه.
وقالت الريسا دبليو )55 عاما( لصحيفة »بيلد 
آم زونتاج« الصادرة امس: اشـــارك أسرة الفقيدة 
احلزن وأعرب عن بالغ أسفي وحزني لوفاة الزوجة 
الشابة ووليدها الذي مات في رحمها ولطفلها الذي 

رأى هذه املأساة بعينيه.
وأكدت األم التي تعمل مهندســـة معمارية أنها 
ابتعدت متاما عن الرأي العام واجليران ولم تتحدث 
مع أحد ولكنها زارت ابنها أليكس )28 عاما( خمس 
مرات في احلبس التحفظي ومنعتها السلطات من 
التحدث معه عن اجلرمية وسمحت لها في املقابل 

بعناقه وملس يده.
وأشارت األم التي يدل تورم عينيها على البكاء 
املتواصل لفترة طويلة إلى حالة اليأس التي تتملك 
ابنها وأنه اهتز بعنف فور معرفته أن ضحيته كانت 
تنتظر طفال ثانيا وأضافت األم »ابني ال يرغب في 

مواصلة العيش«.
ونقلت األم عن ابنها قوله »في ألعاب الكمبيوتر 

ميكن أن يضبط الشخص اللعبة عند نقطة الصفر 
ويبدأ من جديد ولكن هذا األمر ال يســـري لألسف 

في واقع احلياة«.
وأوضحت األم أنها كانت ســـتمنع حدوث هذه 
»املذبحة« في حال حضورها جللسة احملاكمة في 
األول من يوليو املاضي ولكن عدم اخطار ابنها لها 

مبوعد اجللسة حال دون حضورها.
وشـــددت األم على أنها لم تالحظ نظرة ابنها 
املتعصبة حول اإلسالم وتوقعت أن يكون ابنها قد 

اكتسب كراهيته لإلسالم من التلفزيون.
ووصفت األم أحداث اخلالف بني ابنها واملصرية 
مروة الشـــربيني وقالت إنهـــا كانت موجودة في 
ملعب األطفـــال عندما كان ابنهـــا أليكس يجلس 
على أرجيحة وحفيدتها على أرجيحة أخرى وفي 
ذلك الوقت جاءت مـــروة وخاطبت أليكس قائلة 
»ابتعد، ابني يريد اللعب« وهنا رد أليكس »ميكنك 
أن حتـــددي ذلك في بلدك« وهنا ردت مروة »هذه 

أيضا ليست بلدك«.
وأوضحـــت األم أن ابنها أحس باملرارة وجرح 
في كرامته عندما أنكـــرت »مواطنة أجنبية« أنه 

ينتمي لألملان.

أعربت عن حزنها الشديد على الضحية وجنينها

لندنـ  د.ب.أ: من املقرر أن يقوم فريق 
الغناء البريطاني الشهير سبايس جيرلز 
بالغناء في حفل افتتاح أوملبياد 2012.

وذكـــرت صحيفة »ديلـــي ميرور« 
البريطانية في عددها الصادر امس أن 
سفينجالي سيمون فولير مدير أعمال 
الفريـــق الذي ســـاعد الفتيات على أن 
يصبحـــن أجنح فريق غنائي نســـائي 
يعتزم التحضير حلفل ضخم للفريق 

خالل االوملبياد.
ويقول ســـيمون )49 عاما( »انهن 
ميثلن إرثـــا عظيما بالنســـبة لتاريخ 
املوسيقى البريطاني ولذلك ال أستطيع 
أن أفكـــر في وقت أفضل لعودتهن مثل 
وقت االوملبيـــاد«. وأضاف »إن الطلب 
على عودة الفريق يتزايد االن أكثر من 
أي وقت مضى«. ويقدر أن يشاهد احلدث 

نحو مليوني شخص.

لندنـ  يو.بي.آي: طردت النجمة 
البريطانية ليونا لويس ووالدها 
من أحــــد املتاجر في مدينة لندن 
بســــبب لون بشــــرتهما. وذكرت 
صحيفة »ديلي ميرور« امس أن 
لويس ووالدها جــــو املولود في 
غيانا قد طردا من املتجر اللندني 

بسبب لون بشرتهما السوداء.
وقالــــت لويــــس ان امرأة في 
املتجر طلبت منهما اخلروج على 
الفور بينما كانا يشتريان إطارات 
للصور. وأشارت البائعة إلى والد 
املغنية وقالــــت »ال أحب منظره 

أريــــده أن يخرج اآلن«. وأضافت 
»أعرف لم أتيتما إلى هنا« ملمحة 
إلى أن لويس ووالدها حضرا بدافع 
السرقة. وقد صرخت املرأة على 
الزبائن اآلخرين في  أمام  لويس 
املتجــــر غيــــر أن املغنية رفضت 
املغادرة على الرغم من أن عينيها 
ترقرقتا بالدموع. وقالت انها شعرت 
بغضب شديد عندما أخرجها والدها 
من املتجر مشيرة إلى أنها لم متر 
قط بتجربة مماثلة مؤكدة أن احلكم 
على شخص ما استنادا إلى لون 

بشرته هو أمر رهيب.

أوباما يداعب طفلة في عيد الهالوين

أوباما يبتسم لطفل وميشيل تقدم له هدية                                                                      )رويترز(

سيدات منتقبات وفي االطار شيخ األزهر

فريق سبايس جيرلز  

ليونا لويس 

الضحية مروة الشربيني و ابنهاالقاتل اليكس

مجمع البحوث اإلسالمية يؤيد رسميًا قرار طنطاوي بحظر النقاب

من الزكاة ليصل بها الى مآربه، 
ومنها ما يأخذه ليتزوج به اذا 
لــــم تكن له زوجة كما ورد في 
االثر عن عمــــر بن عبدالعزيز 
أنه أمــــر من ينادي في الناس: 
»اين الغارمون؟ اين الناكحون؟« 
أي: الذيــــن يريــــدون الزواج، 
وذلك ليعطيهــــم من بيت مال 

املسلمني.

للمجمع اخرى اصدرها د.علي 
جمعة مفتي مصر واكد فيها انه 
يجوز شرعا لالفراد والشركات 
واجلمعيات اخليرية تقدمي زكاة 
االموال واالعانات املادية للشباب 
الذين ال ميلكون ما يستطيعون 
الزواج به ملساعدتهم في امتام 
زواجهم، مضيفا انه يستوي ان 
يكون ما يتم تقدميه للشباب 

في صــــورة نقديــــة او عينية 
كشيء يحتاجون اليه من لوازم 

الزواج.
وقال جمعة فــــي فتواه ان 
اخــــراج الزكاة كمســــاعدة ملن 
اراد الــــزواج وهــــو عاجز عن 
تكاليفه امــــر جائز عند علماء 
الفقه االسالمي، واستند املفتي 
الى انه من الشرع اعطاء الفقير 

استعمال النقاب في محله.
الى ذلك اصدر اعضاء املجمع 
الســــبت فتوى  في اجتماعهم 
شــــرعية بعدم جــــواز توجيه 
زكاة االموال لتزويج الشباب 
الفقير وغير القادر على حتمل 
نفقات الزواج، معتبرين ان ذلك 
ال يدخل ضمن مصارف الزكاة 
الشرعية. وتخالف هذه الفتوى 

العربية: أعلن  ـ  القاهــــرة   
اعضاء مجمع البحوث االسالمية 
في اجتماعهم السبت برئاسة 
د.محمد ســــيد طنطاوي شيخ 
االزهر تأييدهم لقرار املجلس 
الطالبات  األعلى لالزهر مبنع 
من ارتداء النقاب داخل فصول 
املعاهــــد االزهريــــة وقاعــــات 
االمتحانــــات واملدن اجلامعية 
التابعة لألزهــــر، واكد اعضاء 
املجمع ان قرار املجلس االعلى 
لالزهر برئاسة طنطاوي يتفق 
مع احكام الشريعة االسالمية الن 
النقاب ليس فريضة اسالمية 
وامنا يجب على املرأة ستر جميع 

جسدها عدا الوجه والكفني.
وكان قــــرار طنطاوي مبنع 
النقاب قد اثار جدال، ودفع نواب 
االخوان املســــلمني في مجلس 
الشــــعب الى توجيه انتقادات 
علنية وغاضبة، وأصدر شيخ 
االزهر قراره في مطلع الشهر 
املاضي بحظر ارتــــداء النقاب 
داخل املعاهد التابعة له، تاركا 
خيــــار ارتدائه خارج الفصول 

الدراسية امرا شخصيا.
وجــــاء القــــرار بعــــد قيام 
طنطاوي بدفع طالبة ازهرية 
في الصف الثاني االعدادي الى 
خلع نقابها النهــــا تدرس بني 
فتيات، ويومها نقل عنه قوله 
للفتاة »أمال لو كنتي حلوة كنت 
عملتي ايــــه«، واكد ان النقاب 

»عادة وليس عبادة«.
وفي وقت الحق، عاد طنطاوي 
ليعلن احترامه للنقاب والنساء 
املنتقبات، مشددا على ضرورة 

أصدر فتوى برفض إنفاق الزكاة في تزويج الشباب

صحتك

مضغ الطعام 30 مرة مفيد للصحة
طوكيو ـ يو.بي.آي: نصحت وزارة الصحة اليابانية 
املواطنني مبضغ طعامهم 30 مرة للمحافظة على صحتهم. 
وذكرت وكالة األنباء اليابانية »كيودو« أن وزارة الصحة 
في البالد تسعى إلى جعل فكرة »30 مضغة« أساس حملة 
تهدف إلى الترويج لفوائــــد الطعام املمضوغ جيدا لدى 

االطفال والراشدين على السواء.
وقال خبير صحة ان األبحاث العلمية اثبتت أن االطفال 
الذين ميضغون طعامهم بني 20 و30 مرة يبتلعون الطعام 

بسالمة ويسرع ذلك منو االسنان لديهم.


