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الرئيس السابق بيل كلينتون يحتضن الطفل التركي 
إيركان )11 عاما( وذلك قب�����ل خطابه أثناء اجتماع حول 
القيادة في اسطنبول، واثن��اء زيارة كلينتون الى املدينة 
التركية املنكوبة إثر الزلزال حيث كان الصبي في الس���نة 
األول���ى من عمره وق���ام ايركان بعصر أنفه على س���بيل 

املداعبة )أ.پ(

طفل الزلزال 
التركي يداعب 

كلينتون
أزمة النقاب مازالت محتدمة في مصر

صحتك

األسبرين ال يقي من اإلصابة باألزمات القلبية 

الجدل ال يزال مستمرًا في مصر

معركة النقاب تحتدم وسيدة منتقبة تؤكد: 
الموت أفضل من أن يجبرني أحد على خلعه

القاهرة � رويت���رز: اليزال موضوع النقاب 
يشهد جدال غير مسبوق في مصر بعد ان اصدر 
مجمع البحوث بيانا مبنعه تأييدا لقرار شيخ 

االزهر د.محمد سيد طنطاوي.
وتقول رقية محمد التي تعمل مدرسة باملرحلة 
االبتدائي���ة إنها تفضل املوت على خلع النقاب 
مما يضعها في قلب معركة يشنها علماء دين 
تدعمهم احلكومة املصرية للحد من انتشار ما 

يرونه تيارا إسالميا متشددا.
وتريد املؤسسة الدينية الرسمية في مصر من 
املعلمات مثل رقية خلع نقابهن أمام الطالبات وهو 
ما أثار رد فعل قويا من اإلسالميني الذين يقولون 
إن النساء ينبغي أن يكن قادرات على اختيار 

تغطية وجوههن مبا يتوافق مع عقيدتهن.
وتضيف رقية »ارتديت النقاب ألنه س���نة، 
النق���اب يجعلني أقرب إل���ى الدين وأقرب إلى 
هيئة زوجات النبي الالئي اعتدن ارتداءه، اعرف 
ما يجعل اهلل ورسوله يحبانني وليس هناك 
شيخ ميكنه أن يقنعني بغير ذلك، أفّضل املوت 

على خلعه حتى داخل الفصل«.
وانتشار النقاب املصحوب بالتفسير املتشدد 
لالس���الم هو تذكرة قوية للحكومة بالتهديد 
السياسي الذي ستمثله أي عودة جديدة للتيار 
اإلسالمي النابع من منطقة اخلليج حيث يذهب 

كثير من الشبان املصريني للعمل.
واحتدم اجلدل حول النقاب الشهر املاضي 
بعدما أمر اإلمام األكبر محمد س���يد طنطاوي 
شيخ األزهر تلميذة بنزع نقابها أثناء زيارته 

للمعهد األزهري الذي تدرس فيه.
وأصدر طنطاوي بعد ذلك بيانا يحظر فيه 
ارتداء النقاب في املدارس األزهرية املخصصة 
للبنات قائال إنه ليس هناك ما يدعو الطالبات 

لتغطية وجوههن في عدم وجود الرجال.
وأيد مركز البحوث االسالمية التابع جلامعة 
األزهر القرار بع���د ذلك قائال: إن على الفتيات 
خلع النقاب داخل الفصول الدراسية اخلاصة 
بالبنات والتي يقوم بالتدريس فيها مدرسات 
من النساء فقط وفي قاعات االمتحانات اخلاصة 
بالفتيات وفي املدن اجلامعية اخلاصة بالطالبات 

إال في حضور الرجال.
كما دعت وسائل اإلعالم الرسمية النساء إلى 
إظه���ار وجوههن بحجة أن النقاب له تداعيات 

»مدمرة« على املجتمع.
ولك��ن محللني يقول���ون إن عددا متزاي���دا 
م���ن املصري�����ات يتركن احلجاب البس���يط 
ويخت���رن ارت��داء النق��اب مم���ا يعكس تأثير 
الفك���ر الوهابي الصارم عل���ى مجتمع محافظ 

ومتدين بطبعه.

الفحم الخشبي دواء شاٍف لمرضى الكلى

الصق طبي ذكي يسجل مؤشرات الجسم الحيوية

سان دييغو � يو.بي.آي: قد ميثل الفحم 
احلل ملعاجلة ارتفاع معدالت أمراض القلب 
املرتفعة عند األش����خاص الذين يعانون من 
أمرض كلوية، واشارت دراسة أميركية في 
هذا الشأن إلى أن األشخاص الذين يعانون 
من أمراض كلوية يعانون من معدالت مرتفعة 

في تصلب الش����رايني وميوتون من أمراض 
في القلب. وقالت الطبيبة فالنتينا كون من 
جامعة »فانديربيلت« ان أقراص الفحم اخلشبي 
التي تستخدم تقليديا للعالج الطارئ لبعض 
أنواع التسمم قد تكون لها بعض الفوائد في 

معاجلة أمراض الكليتني.

لندن � د.ب.أ: يعكف احد املستش����فيات 
البريطانية حاليا على اختبار »الصق طبي 
ذكي« يوضع على اجلس����د لتتبع املؤشرات 
احليوية مثل معدل ضربات القلب والتنفس، 

ويقوم بإرسال رسائل حتذيرية لالطباء.
وذكرت صحيفة »ذي تاميز« البريطانية 
أن التكنولوجيا اجلديدة تتميز بكونها خفيفة 
الوزن وال تتطلب طاقة كبيرة وميكن حملها 
أيضا وهي مصممة لتعمل على متابعة احلالة 
الصحية للمريض على مدار الساعة. وجترى 
حاليا أول جتربة اكلينيكية لالصق اجلديد 

في مستش����فى س����انت ميري غربي لندن، 
للتأكد من أن البيانات الطبية تتمتع بالدقة 
املطلوبة وميكن جمعها بشكل متواصل من 
جسد الشخص الذي يضع ذلك احلاسب اآللي 
احملمول. الالصق اجلديد والذي ال يزيد حجمه 
عن حجم هاتف خلوي ميكن التخلص منه 
بعد ارتدائه عدة أيام في كل مرة وهو عبارة 
عن رقيقة من السيليكون مدمج بها عدد من 
أدوات االستشعار تشمل جهاز رسم قلب لتتبع 
نشاط القلب وترمومترا حراريا ومستشعر 

حركة ملراقبة أمناط التنفس.

الذين اصيبوا بالفعل بأزمات قلبية او سكتات 
دماغية.

ويعرف هذا النهج باسم الوقاية الثانوية 
وقد اثبتت فوائد معروفة.. ولكن اآلالف من 
الن����اس في بريطانيا يتناولون االس����برين 
كإجراء وقائي دون ان يصابوا بأي مش����اكل 

في القلب.
وخالل الفترة ب����ني 2005 و2008 ذكرت 
الدراسة انه صدرت 4 مجموعات من اخلطوط 
اإلرش����ادية توصي باس����تخدام االسبرين 
»كوقاية اولية« من اإلصابة بأمراض القلب 
لدى األش����خاص الذين ل����م تظهر عليهم اي 
أعراض للمرض، وشمل ذلك اناسا اعمارهم 
من 50 فأكثر كانوا يعانون من النوع الثاني 

من مرض السكر ومن ضغط الدم.

لندن � أ.ش.أ: أعلن باحثون أنه يتعني على 
األش����خاص الذين ال يعانون من أي امراض 
قلبية التخلي عن تناول االسبرين اعتقادا بأنه 
يقي من اإلصابة باألزمات القلبية والسكتات 

الدماغية.
 ونقلت ش����بكة بي.بي.س����ي اإلخبارية 
البريطانية امس عن دراس����ة اعدتها نشرة 
العقاقير والعالج ان االس����برين قد يسبب 
نزيفا داخليا خطيرا وانه ال يحول دون تطور 

امراض القلب.
وتقول الدراس����ة انه يتعني على األطباء 
فحص كل مرضاهم الذين يتناولون االسبرين 
بهدف الوقاية من اإلصابة بالنوبات القلبية. 
ويشيع تناول جرعات قليلة من االسبرين 
للوقاية من تطور امراض القلب بني األشخاص 

ضمن خطة تطوير شاملة

»هيئة األمر بالمعروف« السعودية 
تفتح المجال لعمل المرأة في الدعوة

الرياض � العربية: فيما وصف بأنه ضمن خطة تطوير شاملة 
تنفذها هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في السعودية، كشف 
الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الشيخ عبدالعزيز 
احلمني لوسائل اإلعالم احمللية أن الهيئة تدرس عمل املرأة ليكون 
لها دور في التوعية والنصح والتوجيه واإلرش���اد، وان ذلك يأتي 
بناء على توصيات من مجلس الشورى السعودي وسيتم حتديد 
طبيعة العمل الذي ستقوم به بعد االنتهاء من دراسة ستحدد ذلك 
وضوابطه وآليات���ه، وخصوصا أن الهيئة مقدمة على نقلة كبيرة 
بالتحول إلى احلكومة اإللكترونية والتي ستشهد نقلة نوعية في 

تقنية املعلومات واالتصاالت وهي خطوة مليكنة أعمالها بالكامل.
كما يتم العمل على إنش���اء مركز إعالمي متخصص في الهيئة، 
وإيجاد كادر كامل متفرغ للعمل، وس���ينتج عن ذلك إنتاج برامج 

هادفة على مستوى وسائل اإلعالم عموما.
جاء حديث احلمني ضمن محاضرته في جامعة امللك سعود في 

الري���اض، )االثنني( خالل الندوة التي احتضنتها اجلامعة بعنوان 
»الهيئة بني النقد والتجريح«.

وأكد أنه منذ توليه رئاس���ة هيئة األم���ر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وجد »تعاونا وتفهما من وسائل اإلعالم في نقل أعمال الهيئة 

في خدمة املجتمع«، كما رحب بالنقد الهادف.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير أداءها لتفادي القصور في 
عملها، وأنها تعمل مع العديد من الش���ركات واخلبراء واملختصني 
إليجاد خطة إس���تراتيجية لتطوير العمل في الهيئة على مستوى 

العمل امليداني واإلداري واملالي.
وأضاف أن الهيئة تلقى الدعم املتواصل من القيادة، وهي مستمرة 
ف���ي العمل على جوانب عديدة ومن أهمه���ا قضايا ابتزاز الفتيات، 
في إطار من الس���رية والستر. كما توجد شراكة مع وزارة التربية 
والتعليم للمساهمة في غرس القيم الدينية لدى األطفال في جميع 

مراحل التعليم العام.

جواهرجي يلقي 
بزوجته من الرابع

نجوم هوليوود 
يبيعون منازلهم

البحرينيات يتسوقن في السعودية والكويت اإلرهاب داخل برقع امرأة مغربية 
لندن � يو بي أي: أدينت امرأة من أصل مغربي بالسجن ملدة سنتني في 
بريطانيا بعدما ألقي القبض عليها وهي تخبأ ذاكرة الكترونية حتتوي 
على ارشادات حول صنع اسلحة وقنابل ألهداف ارهابية داخل البرقع 

الذي كانت ترتديه في مطار في مدينة ليڤربول.
وذكرت صحيفة »الدايلي ستار« البريطانية الصادرة امس ان حورية 
شاهد ش����نتوف )41 عاما( وهي ام لستة أوالد اعترفت بجرمية حيازة 
وثائق قد تستخدم ألغراض ارهابية. وقد ادينت بالسجن ملدة سنتني غير 
انها خرجت حرة بعدما احتسبت محكوميتها من الوقت الذي قضته في 
السجن قبل احملاكمة. وكانت املرأة قد أوقعت اداة ذاكرة الكترونية كانت 
مربوطة بكم البرقع الذي كانت ترتديه وحتتوي على وثائق »ارهابية« 
في مط����ار جون لينون في مدينة ليڤربول. وقد وجهت اتهامات للمرأة 
مبوج����ب قانون االرهاب لعام 2000. وق����د ورد في احملاكمة ان الذاكرة 
االلكتروني����ة كانت حتتوي على 7 آالف ملف حول املتفجرات ل� »اخوة 
املجاهدين« باإلضافة إلى ملفات اخرى حول االس����تخدامات العسكرية 
لألجهزة االلكترونية. وقد كش����فت احاديث املرأة على مواقع الدردشة 
االلكتروني����ة انها تؤيد العمليات »االنتحارية«. وقد افادت احملكمة بأن 
املرأة لم تكن تنوي استخدام تلك التعليمات فعليا غير ان الشرطة اكدت 

ان شنتوف ستظل حتت املراقبة.

املنامة � العربية: أظهرت دراسة حديثة تناولت 
منط اس���تهالك الس���لع الكمالية لدى النساء في 
البحري���ن أن نصفهن يغيرن هواتفه���ن النقالة 
سنويا، وأن النسبة نفس���ها تفضل التسوق في 
اململكة العربية السعودية على حساب باقي دول 

اخلليج العربي. 
وأظهرت الدراس���ة التي أجراها مركز البحرين 
للدراس���ات والبحوث ونشرت االثنني ان 22% من 
النساء اللواتي شملتهن الدراسة يقمن بشراء أدوات 
التجميل ومستحضراته ألكثر من ست مرات سنويا، 
وان 34% من النساء يشترين ثيابا جديدة تسع مرات 
في العام الواحد، أي مرة تقريبا كل شهر، وهو ما 
أظهر نوعا من »البذخ« رغم انخفاض معدالت األجور 

في البحرين مقارنة مبثيالتها في اخلليج.
وش���ملت الدراسة 250 امرأة بحرينية تتراوح 
أعماره���ن بني 18 و40 عاما، ومت���ت مقابلتهن في 

املجمعات التجارية التي تعج بها البحرين. 

ورأى مساعد األمني العام للدراسات العلمية باملركز 
أن هذه الدراسة أظهرت أن هناك »ترفا ومحاكاة من 

قبل النساء ألصحاب الطبقة العليا«. 
وأضاف البروفيسور عبدالرحمن مصيقر الذي 
أشرف على إعداد الدراسة، في اتصال مع »العربية. 
نت« أن »اإلحصائيات تثبت أننا نحب املظاهر ومنيل 
إلى ش���راء حاجيات قد ال تكون أساسية بالنسبة 

لنا حتى عند الناس املعوزين«. 
وس���لطت الدراس���ة الضوء للمرة األولى على 
مدى تدخل األهل في اختيار مالبس النساء، حيث 
قالت 36% من النساء إنهن يرتدين ما يلبسن دون 
تدخالت من أحد، في حني قالت 49% من النس���اء 

إنهن يحظني ببعض املالحظات أحيانا. 
وفضلت النساء شراء املالبس وأدوات التجميل 
من السعودية والتي كانت وجهة 50% منهن، وجاءت 
الكويت في املرتبة الثانية بنسبة 26% ثم اإلمارات 

بنسبة %21.

القاهرة � يو.ب����ي.آي: أطاحت 
البورصة بعقل صائغ بعدما خسر 
كل أمواله في املضاربة على األسهم 
وأغلق محلني لبيع املش����غوالت 
الذهبي����ة ميتلكهما فق����ام بإلقاء 
زوجته وطفلتيه الصغيرتني من 
شرفة مسكنهم بالدور الرابع وسط 
ذهول األهالي مبحافظة السادس من 
أكتوبر. وقالت صحيفة »األهرام« 
املصرية امس ان الصائغ أصيب 
بحالة نفس����ية سيئة لعجزه عن 
اإلنفاق على أسرته فألقى بزوجته 
الشابة وطفلتيه من الدور الرابع 
غير أن القدر كتب لهم النجاة من 
املوت احملقق. وتابعت الصحيفة ان 
الزوجة والطفلتني أصيبوا بإصابات 
بالغة قام على أثرها األهالي بنقلهم 
إلى املستشفى في محاولة إلنقاذهم 
ومت إبالغ أجهزة األمن ومت القبض 

على املتهم.

� يو.ب���ي.آي:  واش���نطن 
الرك���ود االقتصادي  أجب���ر 
أبرز جنوم هوليوود  بعض 
على تخفيض ثمن منازلهم 

املعروضة للبيع.
وذكر موقع »أو أم جي« ان 
املمثل الكوميدي ادي مورفي 
يع���رض قصره ف���ي مدينة 
نيوجرسي للبيع مقابل 30 
مليون دوالر منذ 5 سنوات 
ولكن ل���م يتق���دم اليه بعد 
أي ش���ار مما اضط���ر النجم 
إلى تخفيض س���عره إلى 15 

مليونا.
كما ان املغنية الش���هيرة 
ويتن���ي هيوس���ن خفضت 
الذي تشاركته  سعر منزلها 
مع زوجها السابق بوبي براون 
من 5.6 ماليني دوالر إلى 2.5 

مليون دوالر.
النجم السينمائي  ووجد 
نيكوالس كايج نفس���ه في 
ظروف مالية كارثية ما اضطره 

إلى بيع قصره في بڤاريا.

مدڤيديڤ يكّرم 
رجل الدين الروسي المسلم

أسبوع 
أزياء الصين

الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ يقلد رجل الدين الروسي املسلم راڤيل غيانوتدين 
وسام اخلدمة من الدرجة الرابعة. وفي اإلطار يستمع ألداء املطرب نيكوالي باسكوف عقب 

تقليده وسام فنان الشعب أثناء حفل  جوائز أقيم في كرميلن موسكو. )رويترز(

عارضة تسير على خشبة املسرح أثناء عرض »إن إي تايغر« 
وذلك في أسبوع أزياء الصني في بكني                          )أ.پ(


