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قلة النوم تزيد من سمنة األطفال
هونغ كونـــغ ـ د.ب.أ: يواجه االطفال الصغار 
مخاطر االصابة بالبدانة بدرجة كبيرة اذا لم يحصلوا 
على قدر كاف من النوم بحسب باحثني باجلامعة 

في هونغ كونغ.
وكشفت دراسة شملت اطفاال تتراوح أعمارهم 
بني 5 و 12 عاما اجرتها اجلامعة الصينية باملدينة 
ان االطفال الذين ينامون عددا اقل من الساعات التي 
يوصى بها وهي 10 ســـاعات يوميا من املرجح ان 

تتضاعف نسبة تعرضهم لالصابة بالسمنة.
وقال البروفيسور البرتي لي الذي يقود مشروع 
البحـــث ان باحثيه خلصوا الـــي ان نقص النوم 
يتسبب في خلل هرموني يجعل االطفال يريدون 

ان يأكلوا أكثر.
واضاف ان من بني العوامل الكبرى لقلة النوم 
بني أطفال هونغ كونغ هو الكم الكبير من الواجبات 

املدرسية التي تعطى لهم في املدرسة.
وقال لي »هناك عوامل عديدة مثل البيئة وما 
يفعله االباء. كما يعد التعليم والعمل املدرســـي 
عامال كبيرا أيضـــا. االطفال ميضون وقتا طويال 
في اداء الواجبات املدرسية وعليهم ان يستيقظوا 

مبكرا في الصباح«.
وقد ازدادت مستويات السمنة بني الصغار في 
هونغ كونغ بشدة على مدى العقود الثالثة املاضية 
حيث يحمل اخلبراء املســـؤولية لقلة التدريبات 
وزيادة االجتاه نحو الوجبات السريعة على الطراز 

الغربي.

زوجان يخترقان إجراءات األمن في البيت األبيض 
ويشاركان بعشاء رسمي مع أوباما وزوجته

حريق في لندن يجلي 300 شخص

إذا كانا قابالهم. وكانت »واشنطن 
بوست« أول من كشف عن أن طارق 
وميشيل صالحي، وهما زوجان 
من شمال فرجينيا لم يكونا ضمن 

القائمة الرسمية للمدعوين.
الزوجــــني  أن  وذكــــرت 
نشراصورهما على موقع »فيس 
بوك« على االنترنت وهما يشاركان 

في العشاء.

والنقطة األساســــية هي أنه كان 
يجب أال يدخال.

وقالت: يبدو انها املرة األولى في 
التاريخ املعاصر التي يدخل فيها 
أشخاص غير مدعوين الى عشاء 
في البيت األبيض، مشيرة الى أن 
الزوجني كانا في الغرفة نفســــها 
التي تواجد فيها أوباما وزوجته 
وسينغ وزوجته، لكن لم يعرف ما 

ـ يو.بي.آي: أعلن  واشــــنطن 
مسؤول أميركي عن فتح حتقيق في 
كيفية متكن زوجني غير مدعوين 
من حضور مأدبة عشــــاء رسمية 
أقامها الرئيس بــــاراك أوباما في 
البيت األبيض أمس االول األربعاء 
على شرف رئيس الوزراء الهندي 
مامنوهان ســــينغ بعدما اخترقا 

االجراءات األمنية.
ونقلــــت صحيفة »واشــــنطن 
بوست« األميركية عن الناطق باسم 
أمن الرئاسة ادوين دونوفان قوله 
التحقيقات األولية أظهرت أن  ان 
نقطة تفتيش تابعة ألمن الرئاسة 
»لم تتبع اإلجراءات املطلوبة«، ما 
سمح للزوجني بالدخول حلضور 
العشاء برغم عدم ورود اسميهما 

على الئحة املدعوين.
وقــــال »أريد ان أؤكد ان هذين 
الشخصني مرا عبر جهاز الكشف عن 
املعادن وعدة مستويات أخرى من 
التفتيش متاما مثل جميع املدعوين 

الذين حضروا العشاء«.
ورفض دونوفان إعطاء تفاصيل 
أكثر عن املوضوع، خصوصا حول 
نوعية اإلجــــراءات التي لم تتبع، 
واذا ما كان الزوجان اســــتجوبا، 
لكنــــه أكــــد أن التحقيقات جارية 

لندنـ  د.ب.أ: شـــب حريـــق هائل صباح أمس 
اخلميس في منطقة سكنية بالعاصمة البريطانية 
لندن، واضطرت السلطات إلى إجالء 300 شخص 

عن منازلهم.
وذكرت مصادر الشـــرطة أن احلريق اندلع في 
موقع بنـــاء بضاحية بيكام جنـــوب لندن وامتد 
إلى منازل الشارع وأسفر عن احتراق العديد من 
املنازل والسيارات، وإصابة أربعة أشخاص، بينهم 
ضابط شـــرطة، بإصابات طفيفة، ومت نقلهم إلى 

املستشفى.
وأضافت الشرطة أن نحو 125 من أفراد املطافئ 
واالنقاذ شـــاركوا في السيطرة على احلريق الذي 

امتدت ألسنته إلى ارتفاع ستة أمتار.
وتشتبه السلطات في أن تكون اسطوانات الغاز 

املعيبة هي السبب في وقوع احلريق.
جدير بالذكر أن بعض املساكن في جنوب لندن 
تعرضت أوائل يوليو املاضي إلى حريق هائل أسفر 

عن مقتل ستة أشخاص.

شقيق جاكسون : انتحار متهم شقيقي 
بالتحرش الجنسي دليل على براءته

زوجة برلسكوني تطالبه بدفع نفقة 
سنوية تقدر بـ 43 مليون يورو

أول طالق ملكي إسباني

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: أعلن جيرماين جاكسون 
شقيق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون ان انتحار 
والد الفتى الذي اتهم املغني بالتحرش اجلنســـي في 
بداية تسعينيات القرن املاضي يثبت ان مايكل بريء 

من هذه االتهامات.
ونقل موقع »تي ام زي« األميركي عن جيرماين 
الذي حتدث في حفل خيري ان والد املدعي لم يتمكن 
من العيش مع الذنب ولهذا الســـبب أقدم على قتل 
نفسه، كما لفت الى شائعات على االنترنت نسبت 
الى املدعي نفســـه أي الطفل تفيد بأن جاكسون لم 

يلمسه.
وكانت الســـلطات قد أعلنت في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر انه مت العثور على ايفان تشالندر )65 عاما( 
ميتا نتيجة إطالق عيار ناري في الرأس داخل شقته في 
مدينة جيرسي بوالية نيوجرسي األميركية ورجحت 

ان يكون أقدم على االنتحار.
وكان تشالندر قد أبلغ السلطات في مدينتي لوس 
اجنيليس وسانتا باربرا خالل تسعينيات القرن املاضي 
ان جاكسون حترش جنسيا بابنه جوردان الذي كان 
في الـ 13 من عمره في ذلك الوقت، وقد رفع تشـــالندر 
وابنه دعوى قضائية على النجم غير انهما توصال الى 

تسوية قضت بنيلهما مبلغ 15 مليون دوالر.

ميالنو ـ د.ب.أ: طالبـــت فرونيكا الريو زوجها 
رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني، الذي 
اقامت دعوى طالق ضده بدفع نفقة سنوية تقدر بـ 

43 مليون يورو.
وذكرت صحيفة »كورير ديال ســـيرا« االيطالية 
الصادرة امس اخلميس استنادا الى مصادر مطلعة 
ان برلسكوني »73 عاما« رفض مطلب زوجته »53 
عاما« بدفع نفقة شهرية اكثر من 3.5 ماليني يورو، 
وعرض عليها نفقة شهرية تتراوح بني 200 و 300 

الف يورو الن معركة الطالق لم تبدأ رسميا بعد.

مدريد ـ د.ب.أ: أعلـــن محامون األربعاء أن األميرة 
األسبانية إيلينا )45 عاما(، االبنة الكبرى للملك خوان 
كارلوس، ســـيتم طالقها من زوجها بعد زواج دام 14 
عاما. وكانت إلينا تزوجت من رجل البنوك االرستقراطي 
خاميي دي ماريتشاالر )46 عاما( في حفل ملكي فاخر 
عام 1995 في إشـــبيلية. جدير بالذكر أن هذا الطالق 

سيكون األول في العائلة امللكية في اسبانيا. 

»راديو للمطلقات« ينطلق من مصر
يشتركون معنا في البرامج احلوارية، 
اننا نوجه دعوة لكل سيدة مصرية او 
عربية بأن تتمرد على الرجل وتعلن 
حالة العصيان، ومن ثم تطلب االنفصال 
عنه والطالق حتت دعوى احلرية او 
القدرة على العيش منفردة دون رجل، 
لكن مبرور الوقت ومن خالل املناقشات 
املستمرة وطبيعة البرامج التي نقدمها، 
ادرك كل من شـــن علينا هجوما اننا 
ندعو حلياة كرمية لكل سيدة عربية 
بعيدا عن ابغض احلالل، وان الشعار 
الذي وضعناه للراديو ليس هدفه ابدا 

هذه النظرة التمردية للمرأة«.
 ويبلغ فريق العمل في الراديو نحو 
25 فتاة وســـيدة ورجال، من مختلف 
األعمار بداية من عمر 22 وصوال الى 50 
عاما وكلهم متطوعون للعمل من خالل 
عرض برامجهم اخلاصة وجتاربهم في 
احلياة، باالضافة الى العديد من االطباء 

النفسيني واساتذة علم االجتماع.

وهذا هو الشعار الذي وضعته محاسن 
لراديو املطلقات.

وعن جتربتها مع »راديو املطلقات«، 
تقـــول: »في بدايـــة إرســـالنا اعتقد 
الكثيرون، خاصة الرجال الذين كانوا 

درجة املعاناة التي عانتها او املشاكل 
التي واجهتها في زيجتها الفاشـــلة«.  
وقالت: »عندما ينعدم األمان في احلياة 
الزوجية وتصبح الطمأنينة حلما بعيد 
املنال، فعندها، مرحبا بأبغض احلالل«، 

العربية نـــت: اطلقت مجموعة من 
الشابات املصريات اول راديو للسيدات 
من مختلف األعمار السنية ممن تعرضن 
لتجربة الطالق، وحمل اســـم احملطة 
االذاعية التي تبث على االنترنت كمرحلة 

أولية »راديو املطلقات«.
وتقول مؤسسته محاسن صابر 30 
سنة لـ »العربية.نت«: اآلن اصبح في 
مقدور كل امرأة مطلقة في الوطن العربي 
ان حتكي جتربتها بكل عفوية وصراحة 
لتجد من يتلقف معاناتها الشخصية من 
جتربة انسانية الزال املجتمع الشرقي 
ينظر اليها بعـــني التحامل على املرأة 

دوما ألنها الطرف األضعف«.
وتضيف: »لقد عشت جتربة شخصية، 
جعلتني افكر بشكل ايجابي في حالي 
وفي حال كل الفتيات املطلقات الالتي 
يعانني من جتربة الطالق وتبعاتها، في 
ظل نظرة مجتمعية في الوطن العربي 
تلقي باللوم علـــى البنت مهما كانت 

شعاره »مرحبًا بأبغض الحالل إذا تحول الزواج إلى جحيم«

شعار الراديو

باراك أوباما يهنئ المسلمين بعيد األضحى وليبيا عيّدت أمس

عواصــــمـ  وكاالت: وجه الرئيس األميركي باراك 
أوباما حتياته الى املســــلمني فــــي الواليات املتحدة 

والعالم مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك.
وقال اوباما فــــي بيان صادر عن البيت االبيض: 
ميشــــيل وأنا نود أن نبعث بأطيــــب التمنيات الى 
كل الذين يــــؤدون فريضة احلج هــــذا العام، والى 
املســــلمني في أميركا وحول العالم الذين يحتلفون 

بعيد االضحى.
وأشار الى ان »مناسك احلج وعيد االضحى على 
حد ســــواء هما مبنزلة تذكير للجذور االبراهيمية 

املشتركة بني ثالث ديانات رئيسية في العالم«.
وأضاف »خالل احلج الذي يعتبر التجمع االكبر 
واالكثر تنوعا في العالم يقف ثالثة ماليني مسلم من 
جميع مناحي احلياة مبا فيهم آالف املسلمني االميركيني 
للصالة على جبل عرفات وفي اليوم التالي يحتفل 
املسلمون حول العالم بعيد االضحى ويوزعون الطعام 
على الفقراء لذكرى استعداد ابراهيم گ التضحية 

بابنه طاعة هلل«.
وأوضح أوباما »هذا العام أنا مسرور ألن وزارة 
الصحة واخلدمات االنسانية شاركت وزارة الصحة 
الســــعودية في احلد من انتشار انفلونزا اخلنازير 

خالل احلــــج، التعاون في مكافحــــة االنفلونزا احد 
طرق تنفيذ التزام ادارتي بالشراكة في مجاالت ذات 

اهتمام مشترك«.
وختم بالقول »باسم الشعب االميركي أود أن أوجه 

حتياتي خالل موسم احلج.. عيد مبارك«.
هذا، واعلنت ليبيا رسميا ان امس اخلميس هو 
اول ايام عيد االضحى، وذلك برغم تزامنه مع وقوف 

احلجيج على صعيد جبل عرفات.
وبعد جدل خالل اليومني املاضيني حول حتديد اول 
ايــــام العيد منذ ان قررت احلكومة الليبية ان تكون 
عطلة العيد اعتبارا من يوم االربعاء من دون ان حتدد 
بداية العيد قطع التلفزيون الليبي برامجه في الساعة 
الثانية فجر أمس ليعلن ان اخلميس العاشر من ذي 

احلجة في ليبيا هو اول ايام عيد االضحى.
وشــــهدت ليبيا على مدار اليومني املاضيني جدال 
واسعا بني الليبيني منذ ان بثت وكالة االنباء الليبية 
الرسمية فتوى صادرة عن أمني جلنة الفتوى باالزهر 
الشــــيخ محمد عبدالعزيز، اوضح فيها ان »مناسك 
احلــــج ال تنطبق اال على احلجــــاج فقط، وال يوجد 
تعارض هنا في أن يســــبق عيد االضحى في ليبيا 

العيد في السعودية«.

)أ.پ( قطار محمل مبئات البنغاليني مغادرا احدى احملطات الرئيسية في بنغالديش ليقضوا عطلة العيد مع اسرهم 

)رويترز( بائع لبناني يعرض خروف العيد في سوق املاشية ببيروت  )أ.پ( باكستانيان يجران خلفهما جمال اشترياه كأضحية للعيد في حيدر آباد 

)أ.پ( )أ.پ(افغاني يحمل خروف العيد في سيارته مغادرا سوق املاشية في كابول أمس استعدادا لعيد األضحى  بائع حلوى العيد ينتظر زبائنه في كشمير  

احلريق قبل اخمادهالزوجان حلظة دخولهما البيت األبيض

مكة ـ د.ب.أ: واجه العاملون في الهاتف املجاني للتوعية االسالمية في احلج 
والعمرة والزيارة في منى مجموعة من االســــئلة الغريبة التي وقف الدعاة في 

حيرة، واستغرب منها.
واوضح االمني العام للتوعيةاالســــالمية في احلج والعمرة والزيارة الشيخ 
حســــن بن سليم القرشي ان من بني االسئلة الغريبة التي وردت اليهم من سأل 
عن تغطيةوجهه نظرا لكونه يحج عن امه، كما ان شــــخصا وجه ســــؤاال حول 
صحة حجه لعشرة من اقاربه في حجة واحدة، وآخر تساءل عن امكانية وصوله 

الى بلده قبل فجر يوم العاشر.
وفي ســــؤال آخر ظن احدهم انه ال يجوز لــــه الزواج بعد ادائه للحج، وآخر 
يســــتغرب جواز النكاح في مكة، وشخص يســــأل عن قبول حجه مع كونه ال 

يصلي.
وهكذا تتوالى االســــئلة الغريبة والتي لها داللة واضحة على حاجة الناس 
لتوعية مبسائل احلج وتطوير اساليبها وطرقها وتظهر ايضا تساهل الكثيرين 

في تعلم احكام احلج والسؤال عن املسائل قبل الوقوع فيها.

حج عن أمه ويسأل: هل أقوم بتغطية وجهي؟.. وآخر حج عن 10 من أقاربه بحجة واحدة


