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مصر تتسلم 70 ألف جرعة من األمصال المضادة لڤيروس 
إنفلونزا الخنازير وأفغانستان تغلق مدارسها لمدة 3 أسابيع

عواصمـ  وكاالت: وصلت الى مطار القاهرة الدولي 
في ساعة مبكرة من صباح امس 70 ألف جرعة متثل 
الدفعة الثانية من االمصال املضادة لڤيروس اتش 1 

إن 1 املسبب ملرض انفلونزا اخلنازير.
وصرح مصدر أمني مسؤول بان األمصال وصلت 
على طائرة اخلطوط الهولندية القادمة من امستردام 
وعلى متنها طردان يحتويان على 70 ألف جرعة أمصال 

ضد انفلونزا اخلنازير خاصة بوزارة الصحة.
وأضاف املسؤول أنه مت اتخاذ االجراءات األمنية 
لنقل الشحنة الى مقر هيئة املصل واللقاح وكانت 
80 ألف جرعة من االمصال قد وصلت االحد كدفعة 
أولى. من جهة اخرى أعلنت أفغانستان حالة الطوارئ 
امس ملساعدة احلكومة في احتواء االنتشار السريع 

للوباء باغالق املدارس ملدة ثالثة أسابيع.
ونصحت احلكومة أيضا املواطنني باالبتعاد عن 
التجمعات مثل حفــــالت الزفاف في األماكن املغلقة 

بعد أن أعلنت أفغانستان أول حالة وفاة بها بسبب 
الڤيروس األسبوع املاضي.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة العامة أن نحو 
350 حالة اصابة بالڤيروس رصدت بني أجانب وأفغان 

ويشتبه في اصابة مئات آخرين بالڤيروس.
وفي اوكرانيا ناشــــد الرئيس األوكراني فيكتور 
يوشتشــــينكو املجتمع الدولي تقدمي املساعدة الى 
بالده على خلفية انتشــــار وباء انفلونز اخلنازير 

بشكل كبير في البالد.
ووجه الرئيــــس األوكراني برقيــــة الى االحتاد 
األوروبــــي وحكومات الدول املجــــاورة أكد فيها أن 
املرض سيشــــكل تهديدا لألمــــن الوطني، مؤكدا ان 
أوكرانيا ليســــت في وضع يسمح لها بحل املشكلة 
وحدها. وذكرت تقارير اعالمية اليوم االثنني أن وفدا 
من منظمة الصحة العاملية بدأ في تقييم الوضع في 

أوكرانيا والوقوف على حجم املساعدة املطلوبة.

أوكرانيا تستنجد بالمجتمع الدولي لمساعدتها في مكافحة الوباء

صحتك

اختبار جديد للدم يخّفض  وقت المعمل إلى عدة دقائق
هامبورغـ  د.ب.أ: قال فريق من الباحثني 
األملان يعملون باملشاركة مع خبراء مصريني 
إن اختبـــار دم متنقل يعتمـــد على رقيقة 
كمبيوتر جديدة يسمح لألطباء في امليدان 
باكتشاف ســـبب املرض خالل دقائق دون 
احلاجة إلى نتائج املعمل التي تســـتغرق 

الكثير من الوقت.
وفي مصر يجمع األطباء الدم الذي هناك 
حاجة ماسة إليه في العيادات واملستشفيات 
من خالل التوجه للبلـــدات والقرى وعمل 
حمالت للتبرع بالدم فـــي حافالت مزودة 

مبعامل.
واملشكلة هي أن 25% من العينات التي 
أخذت حتتوي على مسببات لألمراض من 
بينها ڤيـــروس إتش آي في والتهاب الكبد 
الوبائي والزهري. وحيث ان تلك األمراض 
ميكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم فإن الدم 

امللوث ال ميكن استخدامه.
واالختبارات التقليدية الســـريعة غير 
مناســـبة في معظم احلاالت بالنسبة ملثل 

تلك احلمالت املتنقلة للتبرع بالدم.
ويقول اخلبراء املصريون والعلماء األملان 
إنهم طوروا وسيلة متطورة تقدم األساس 
لتحليل أســـرع سواء في املستشفى أو في 

حمالت التبرع بالدم املتنقلة.
وميكن اختبار قطرات قليلة من الدم في 
احلافلة لتقرير مدى إمكانية استخدامه. وإذا 
كانـــت النتيجة فقط إيجابية يأخذ األطباء 

كميات كبيرة من دم املتبرع.
وقدم األساس لذلك علماء البحث في معهد 
فراونهوفر للهندسة البيولوجية الطبية في 
سانكت إينجبيرت بأملانيا في ظل مشروع 
لالحتاد األوروبي يضم أيضا شركة فاكسيرا 

املصرية.

زحام شديد على الفيلم وفي اإلطار أحد محبي جاكسون يرتدي تشيرت عليه صورته        )أ.پ(

)محمود الطويل(األمطار أغرقت الشوارع بصورة غير مسبوقة وفي االطار برق في سماء بيروت

عبدالرحمن البلعة  

أوكرانية تتحدث في احملمول وهي ترتدي القناع الواقي                )رويترز(

حفالت الطالق موضة جديدة إلى مصر!البلعة.. ملك جمال لبنان
القاهرة ـ وكاالت: ليــــس كل رجل بخيل يجب 
التخلــــص منه، وليس كل رجل أناني تســــتحيل 
عشــــرته، ولكن هناك أزواج يعــــد اخلالص منهم 

مبثابة ميالد جديد للمرأة. هذه احلقيقة تثبتها 
حفالت الطالق التي تقيمها بعض الزوجات 

مبجرد حصولهن على الطالق، أو خلع 
الــــزوج الذي كانــــت حياتها معه 

مستحيلة، فالطالق عندهن هو 
الفرحة التي طال انتظارها، وعلى 
الرغم من اندهاش املجتمع منها، 
الكثيرين للفكرة  ومعارضة 
باعتبار أن الطالق خســــارة 
للطرفني ولألسرة كلها، ورفض 
علماء الدين لها، إال أن اخلبراء 
النفسيني يعتبرونها تعويضا 
عن الهزمية ورد فعل طبيعيا 

لإلحساس بالفشل.
وحسب اليوم السابع بدأت 

حفالت الطالق كـ »موضة« ابتدعتها 
بعض الفنانات الغربيات ثم انتقلت 

إلى الفنانات العربيات ومنها إلى قطاع 
عريض من الســــيدات تعبيرا عن امليالد 

اجلديد بعد اخللع أو الطالق، حيث تقيم بعض النساء 
احتفاالت باملناسبة السعيدة بالنسبة لهن ويقدمن 
دعوات شبيهة بدعوات الزفاف تنص على »أتشرف 
أنا.....بدعوتكن حلضور حفل العشاء املقام مبناسبة 
طالقي، وذلك في متام الساعة الثامنة والنصف مساء 

يوم.......في فندق....... بقاعة........ وبحضوركن 
تكتمــــل فرحتي«.  عدد مــــن املطلقات حتدثن عن 
الفكرة، تقول »نادين فؤاد«: »لم أكن أتخيل أبدا أنى 
ســــأفكر في الطالق، لكن إذا كنت قد اضطررت 
إليه فاحلياة لن تقف، وكما كنت حريصة 
على االحتفال بزواجي، فال مانع من 
أن احتفل بنهايته«، وتعلق »بدور 
محمود« علــــى الفكرة بأنها بعد 
فترة قصيرة من زواجها األول 
الذي ســــبقته عالقة عاطفية، 
اكتشفت خيانة زوجها ورفضه 
تطليقها، فنذرت أن حتتفل 
مبجرد خالصها منه. وتقول 
د.سهير عبدالعزيز، أستاذة 
علم االجتماع، جامعة األزهر، 
أن الطــــالق حالل، ولكن اهلل 
يبغضه فال يجوز لنا أن نفرح 

به ونقيم االحتفاالت.
ويفرق د. عبد املنعم عاشور، 
أستاذ الصحة النفسية، بني نوعني 
من الطالق تختلف مبررات االحتفال 
بهمــــا، فاألول يأتي بنــــاء على رغبة من 
الزوج فتقوم الزوجة باالحتفال حتى ال يشــــمت 
أحــــد فيها، وتعطي إيحاء لآلخرين أن الطالق كان 
أمنية حتتفل بتحقيقها، ويكون االحتفال في هذه 
احلالة تعويضا نفسيا عن الهزمية ورد فعل على 

اإلحساس بالفشل.

بيروت: عبدالرحمن البلعة، ملك جمال لبنان يحمل جائزته، في 
حفل اقيم برعاية وزير الســـياحة اللبناني ايلي ماروني ومبشاركة 
الفنان جورج الراســـي والفنانة صوفيا املريخ جنمة برنامج »اكس 
فاكتـــر« رجاء قصباني، ومن شـــاهد حفل االنتخاب مســـاء األحد، 
احتفظ في ذاكرته مبشـــهد كوميدي عن واقع كرنڤاالت اجلمال في 
لبنان، »مشـــهد ال يفوت« كما يقال. سواء في اإلخراج او التقدمي او 

املشتركني او الفكرة نفسها.

فازت صوفيا املاريا بجائزة افضل منتجة افالم واعدة عن 
فيلمها »املتسابق« ومدته دقيقة واحدة ومت عرضه في مهرجان 
الدوحة لالفالم السينمائية مبتحف الفن في قطر، وفي الصورة 
املمثل االميركي روبرت دي نيرو املشارك في املهرجان يتبادل 
اطراف احلديث مع صوفيا.         )أ.پ(

دي نيرو 
يهنئ صوفيا

على »المتسابق«

أردني ُيضرب عن الطعام 
للتحذير من دمار األرض

عمانـ  يو.بي.آي: أعلن مواطن اردني انه 
بدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على 
احلروب املندلعة في اكثر من مكان في العالم 
وللتحذير من دمار سيلحق بكوكب االرض. 
ونقل موقع »خبرني« االلكتروني امس عن 
سامر عفيفي قوله »أعلن للعالم اضرابي عن 
الطعام بسبب التعامل السياسي مع العالم 

بوحشية وعدائية«.
ودعا عفيفي قادة العالم الى انتهاج سياسة 
حكيمة والبحث »عن عقل مركزي يدير شؤون 

العالم ويعيد التوازن اليه«.
وقال »ال اريد اخلـــوض في تفاصيل ما 
يجري للعالم من ازمات اقتصادية او عقائدية 
او سياسية، فباسم االنسانية اناشد العالم 
التفكير باحلياة بدال من املوت، وبالســـالم 
بدال من احلرب، وباحملبة بدال من الكراهية. 
محبتنا للذات أنستنا اننا ننتمي لكرة ارضية 
واحدة ان لم نفق فستحترق«. ودعا عفيفي 
جميع املنظمات احلقوقية الدولية لالنضمام 

اليه في دعوته النقاذ العالم.

معرض المليونيرات 
أمستردام ـ أ.ش.أ: يخوت وطائرات ومنازل وفرص 
استثمار وحمامات سباحة وأفخر أنواع اخلمور وأغالها 
سعرا، كلها ستجدها في مكان واحد هو معرض املليونيرات 
في هولندا. كما ســــتعرض خالل املعرض الذي سيقام 
في مدينة امســــتردام في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 
املقبل أفخر أنواع االطعمة واملالبس واالثاث. الطريف 
أنه ستكون هناك فرصة في هذا املعرض للتشاور مع 

اخصائيني وأطباء الجراء عمليات جتميل.

لوس أجنيليــــس ـ يو.بي.آي: 
حقق فيلم »ذيس إيز إيت« الذي 
يصور الشهور االخيرة من حياة 
ملك البوب الراحل مايكل جاكسون 
إيرادات بقيمــــة 101 مليون دوالر 
في االيام اخلمسة األولى لعرضه 

حول العالم.
وذكر موقع مجلة »فاريتي« أن 
الفيلم حقق 68.5 مليون دوالر في 
الصاالت في العالم و32.5 مليون 
دوالر في الواليات املتحدة في االيام 

اخلمسة األولى للعرض.
وحقق الفيلم أعلى إيراداته في 
اليابان حيث وصلت الى 10.4 ماليني 
دوالر وأعلنت شــــركة »سوني« 
املنتجة للفيلم أنها ستمدد عرضه 
ملدة ثالثة أسابيع إضافية في أميركا 
الشمالية في حني سيناقش متديد 
العرض في الدول األخرى في كل 
دولة على حــــدة، وأعلن متحدث 
باسم »ســــوني« أن األرقام كانت 

مذهلة.

فيلم مايكل الجديد يحصد 101 مليون دوالر 

صندوق أسود للسيارات
لندنـ  يو.بي.آي: قد يتعني على السائقني األوروبيني 
في املستقبل جتهيز سياراتهم بصندوق أسود كالذي 
يستخدم على منت الطائرات ملساعدة الشرطة في حتديد 
كيفية وقوع حوادث السير. وذكرت صحيفة »ديلي 
ستار« البريطانية امس أن االحتاد األوروبي يريد إلزام 
جميع السيارات بوضع الصندوق الذي يسجل 20 
نوعا مختلفا من البيانات مبا فيها السرعة واستخدام 
املكابح وغيرها من املؤشرات. وأفاد خبراء بأن هذا 
اإلجراء اجلديد سيساهم في احلد من ادعاءات التأمني 
االحتيالية حيث انه ســـيصبح بإمكان الشركات أن 
تتحقق من روايات السائقني حول احلوادث ومقارنتها 

مبا حصل فعال.

املنامةـ  العربية: نفت وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية في 
البحرين تعيني نساء في وظيفة 
مؤذنات ببعض املساجد وذلك 
في أول تعليق لها على ما أثاره 

أحد النواب السلفيني.
وبعد ســـؤال من »العربية.
نـــت«، أصدرت الـــوزارة بيانا 
رســـميا، امس، قالـــت فيه إنه 
»من املعلوم بالضرورة شرعا 
وعرفا أنـــه ال يوجد في مملكة 
البحرين نساء يشغلن وظيفة 
مؤذنات«. وأضاف البيان أن ما 
جرى تداوله »جاء نتيجة قراءة 
مغلوطـــة لقوائم القائمني على 
املساجد والتي تتضمن املؤذنني 

وموظفي املساجد«.
وكان النائب السلفي املستقل 
جاسم السعيدي قد اتهم إدارة 
األوقـــاف اجلعفريـــة بتعيني 

مؤذنات معتبرا أن األمر »بدعة لم 
يتجرأ عليها أحد من املسلمني من 
قبل«. جاءت هذه االتهامات بعد 
حصول النائب على وثائق من 
وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
تثبت وجود أسماء 4 نساء على 
كادر املؤذنني الذي يسمح لهؤالء 
باحلصول على رواتب شهرية 

مقابل خدمتهم في املساجد.
وقال بيان الوزارة إن أسماء 
النســـاء األربع اللواتي يعملن 
املرافق اخلدمية  كمنظفات في 
التابعة ألقسام النساء باملساجد 
وردت بجانـــب قائمة شـــملت 
املؤذنني والعاملني في املساجد. 
ودعا البيان إلى »توخي الدقة في 
حال تداول مثل هذه املعلومات 
خاصة عندمـــا تكون املعلومة 
املتداولة تنافي الواقع والشرع 
والعرف« في إشارة إلى النائب 

الوزير في  الذي هدد مبساءلة 
حال عدم »تصحيح هذا األمر«. 
من جانبـــه اعتبر رئيس إدارة 
األوقاف اجلعفرية أحمد حسني 
أن ما حصل »خطأ ال يســـتحق 
اإلثارة«. وقـــال في اتصال مع 
»العربية.نت« أن أسماء النساء 
وردت عن طريق اخلطأ في كادر 
املؤذنني. وأكد أن إدارته لم تتلق 
اتصاال من وزارة العدل حول هذا 
املوضوع، مشيرا إلى أن هذا األمر 
يؤكد »تفهم الوزارة لوجود خطأ 

في املستندات«.
وأوضح رئيس إدارة األوقاف 
أن تعيني املؤذنات لم يحدث »ال 
في عهد الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم وال األئمة املعصومني وال 
في اخلالفة الراشدة فكيف نشذ 
عن هذا األمر وهو في األصل ال 

يجوز بفقه اإلمامية«.

وزارة العدل البحرينية تنفي
 تعيين »مؤذنات« في المساجد

القاهرة ـ العربية: تنظر محكمة جنايات 
القاهرة في 17 نوفمبر اجلاري، الدعوى التي 
أقامها أحد احملامني املصريني ضد رجل األعمال 
هشام طلعت مصطفى احملكوم باإلعدام في 
قضية مقتل املغنية اللبنانية سوزان متيم 
لتسببه في حضور محامني أجانب للترافع 
في القضية، األمــــر الذي أحلق به وبجموع 
احملامني املصريني ضــــررا بالغا، خاصة أن 
حضور احملامني األجانب للترافع في احملاكم 

املصرية يخالف قانون احملاماة.
 وكان احملامي ممــــدوح متام أقام دعوى 
تعويض مدنــــي ضد طلعت باعتباره املتهم 
األول في القضية التي أدت إلى وقوف احملامني 
األجانب في ساحات احملاكم املصرية، إال أن 
محكمة جنايات القاهرة لم تتعرض للدعوى 
بالقبول أو الرفض وخال حكمها الذي صدر 

فــــي 25 مايو املاضي مــــن أي ذكر للدعوى 
املدنية. وهذه هي املرة الثانية التي يقف فيها 
رجل األعمال أمام املستشار محمدي قنصوة، 
رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي أصدر 
حكم اإلعدام بحقه مع الضابط الســــابق في 
جهاز مباحث أمن الدولة محســــن السكري 
في قضية سوزان متيم.  وقدم املدعي طلبا 
إلى املستشار انتصار نسيم رئيس محكمة 
االستئناف لتحديد جلسة لنظر الدعوى من 
جديد متهيدا للفصل فيها سواء بالقبول أو 
الرفض.  وشرح مصدر قضائي لـ »العربية.

نت«، امس االثنني أن احملكمة يجب أن تتعرض 
جلميع طلبات اخلصوم في كل الدعاوى التي 
تنظرها ولها أن تقبلها أو ترفضها، وهو ما 
ميكن أن يشــــكل سببا قويا يستند إليه في 

الطعن باحلكم.

محامون أجانب للدفاع عن هشام طلعت 
في قضية سوزان تميم

سوزان متيم وفي االطار هشام مصطفى

بيروتـ  كونا: ضربت لبنان عاصفة 
هوجـــاء محملـــة باالمطـــار الغزيرة 
ومصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح 
السريعة ما ادى الى وقوع حوادث سير 
وتضرر العديـــد من املنازل واالراضي 
الزراعيـــة من جهة وتفجيـــر الينابيع 
اجلوفية من جهة اخرى. وذكرت مصلحة 
االرصـــاد اجلوية فـــي ادارة الطيران 
املدني ان منخفضا جويا متمركزا فوق 
تركيـــا مصحوبا بكتـــل هوائية باردة 
وعواصف رعدية وامطار غزيرة يسيطر 
على احلوض الشرقي للمتوسط يبدأ 
باالنحسار تدريجيا عن لبنان بدءا من 
غد. واضافت ان درجات احلرارة على 
املرتفعات وخصوصا في االرز ستتراوح 
بـــني 4 درجات مئوية حتت الصفر و11 
درجة فيما تتراوح على الساحل من 12 
الى 20 درجة.  وادت االمطار الغزيرة التي 
هطلت خالل اليومني املاضيني وجتمعت 
في احلفر املتواجـــدة في الطرقات الى 
حوادث سير وغرق السيارات ودخول 

االمطار والوحول الى املنازل.

عاصفة ممطرة تضرب لبنان وتُحدث أضراراً


