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القاهرةـ  أ.ش.أ: استقبل مطار القاهرة الدولي 46
امس 106 مصريني مرحلني من السعودية بسبب 
اإلقامة غير الشرعية ومحاولة أداء مناسك احلج 

لهذا العام دون موافقة السلطات.
ووصـــل املرحلون على الطائرة القادمة من 
جدة، وبفحصهم في جوازات املطار تبني أن 83 
مرحال منهم كانوا يعملون في الكويت، وأثناء 

عودتهـــم برا من الكويت إلـــى القاهرة حاولوا 
دخول األراضي السعودية وأداء مناسك احلج 
هذا العام إال أن سلطات األمن السعودية ألقت 

القبض عليهم وترحيلهم إلى القاهرة.
وأمر مدير أمن املطار بفحص املرحلني والتأكد 
منهم، ومت تسليمهم إلى مديريات األمن التابعني 

لها.

مطار القاهرة يستقبل 106 مصريين مرحلين من السعودية

صحتك

النساء أكثر عرضة للصداع 

ابتكار طريقة سريعة لصنع جلد 
بشري من خاليا جذعية

تورنتو ـ يو.بي.آي: تصاب النساء بالصداع أكثر من 
الرجال ويتأملن بسببه أكثر منهم أيضا.

وقال د.غاري شابيرو وهو طبيب عائلي في تورنتو 
واختصاصي في معاجلة املرضى الذين يعانون من اآلالم 
والصداع إن األلم يصيب الرجال كما النساء ولكن املرأة 
تشــــكو منه أكثر من الرجل ولديهــــا القدرة على التحكم 

به أكثر منه.
وأظهرت دراسة أجرتها جمعية »فيجن كريتيكال« أن 
الرجال والنساء الكنديني يعتقدون أن باستطاعتهم حتمل 
اآلالم أكثر من غيرهــــم وأن هناك فرقا في الطريقة التي 
يتعامل بها كل مــــن الرجل واملرأة عند اإلصابة باألنواع 

املختلفة من األلم وفي مقدمة ذلك الصداع.
واســــتخدم نحو 90% من الرجال والنســــاء الكنديني 
طرقــــا عالجية مختلفة عندما أصيبوا بالصداع آخر مرة 
مثل احلصول على أدوية من الصيدليات التي ال تتطلب 
وصفــــة طبية وهو األمر األكثر شــــيوعا. وقال 44% من 
النساء والرجال إنهم فضلوا الذهاب إلى املنزل والراحة 

للتغلب على الصداع و4% فضلوا التدليك.

باريس ـ رويترز: ابتكر علماء فرنسيون طريقة 
سريعة لصنع جلد بشري من اخلاليا اجلذعية وهو 
االكتشـــاف الذي قد ينقذ حياة العديد من ضحايا 
احلروق الذين يكونون عرضة للعدوى وينتظرون 
حاليا ألسابيع من أجل زراعة اجللد. وحقق العلماء هذا 
االجناز عن طريق صنع رقعة من اجللد البشري على 
ظهر الفئران باستخدام اخلاليا اجلذعية من اخلاليا 
التي لديها القدرة على التطور الى اي خاليا بشرية. 
وكانت تصنع الرقع اجللدية عادة من خاليا مأخوذة 
من املريض وهي عملية تستغرق 3 اسابيع وهي مدة 
قد تكون طويلة لبعض املرضى الذين يعانون من 
حروق واسعة. والطريقة اجلديدة باستخدام اخلاليا 
اجلذعية تتيح للمستشفيات طلب جلد بشري فور 

استقبالها ضحية مصاب بحروق.

هيروين مع ڤنزويلية 
في مطار بيروت

5 سم حرمت اإلندونيسي
 من تحطيم الرقم القياسي

اإلندونيسي سوبارونو أثناء خروجه من املتحف 
اإلندونيسي لألرقام القياسية، حيث دارت أنشطة حفل 
جوائز جاكرتا وكان اإلندونيسي وطوله 2.71 متر يأمل في 
حتطيم الرقم القياسي املسجل باسم التركي سلطان كوسني 
لكنه اقل بخمسة سنتيمترات، حسبما ورد على لسان 
مسؤول في املتحف                               )أ.ف.پ(

»جزار« يستغيث بالشرطة 
إلنقاذه من زوجته 

بيروت ـ يو.بي.آي: صادر 
رجال اجلمارك في مطار رفيق 
احلريري الدولي )مطار بيروت( 
امس 1300 غرام من الكوكايني 
قيمتهـــا 300 الـــف دوالر من 
ســـيدة ڤنزويليـــة قادمة من 

كاراكاس.
وقالت مصـــادر املطار انه 
متت مصادرة كمية الكوكايني 
من ســـيدة ڤنزويليـــة تبلغ 
من العمـــر 46 عاما قادمة من 

كاراكاس عبر فرانكفورت.
وقد مت توقيف السيدة التي 
صودرت املخدرات منها للحقيق 

معها.
وميكـــن ان تصـــل كمية 
املخدرات املصادرة بني 4 و 5 
كلغ بعد خلطها مبواد أخرى.

القاهرةـ  د.ب.أ: لم يجد جزار 
مصري وسيلة لوقف اعتداءات 
زوجته عليه بالضرب إال بتهديدها 
بالســــجن. فقد ذكرت صحيفة 
»األخبــــار« اليوميــــة املصرية 
امس أن الزوج انتهز فرصة نوم 
زوجته وأوثق قدميها بحبل ربطه 
في السرير ثم أحضر الساطور 
وهددها بالقتل إذا رفضت توقيع 

إيصاالت أمانة على بياض.
وبعد توقيعهــــا فك قيودها 
»فضربته علقة ساخنة« توجه 
بعدها إلى مركز الشرطة واتهم 
زوجته بضربه وطلب أخذ تعهد 
عليها. وبعد اســــتدعاء الزوجة 
اعترفت بضرب زوجها بسبب 
خالفات أسرية واعترف اجلزار 
بإكــــراه زوجته علــــى توقيع 

إيصاالت األمانة.

سنغافورةـ  رويترز: تشير دراسة أميركية إلى أن 
الوحدة معدية مثل االنفلونزا،  فقد قال باحثون من 
جامعة شــــيكاغو وجامعة كاليفورنياـ  سان دييجو 
وهارفارد إن الشــــعور بالوحدة ميكن ان ينتشر بني 
مجموعات من االشــــخاص وان النساء أكثر عرضة 

»لالصابة« به من الرجال.
وباستخدام بيانات من دراسة أجريت على نطاق 
واسع كشف الباحثون ان االشخاص الذين يعانون من 
الشعور بالوحدة مييلون إلى نقل مشاعرهم احلزينة 
إلى احمليطني بهم االمر الذي يؤدي في النهاية إلى أن 
يعيشوا في عزلة عن املجتمع. وقال جون كاتشيوبو 
اخلبير األميركي الرائد في ابحاث العزلة »اكتشــــفنا 

وجود منط غير عادي من العدوى يحرك الناس إلى 
حافة الشــــبكة االجتماعية عند شعورهم بالوحدة. 
وقبل ان يفقدوا اصدقاءهم ينقل االشــــخاص الذين 
يعانون من الوحدة مشاعرهم ملا تبقى من االصدقاء 
الذين يشعرون بدورهم بالوحدة ايضا. وألن الوحدة 
ترتبط بامراض عقلية وجسدية من شأنها أن تقصر 
العمر قال كاتشيوبو انه من املهم ان يعترف الناس 
بالوحدة وان يساعدوا املتضررين قبل الوصول إلى 
العزلة الكاملة.  وفحص فريق الدراسة سجالت دراسة 
فرامينجهــــام المراض القلب التي تناولت في االصل 
مخاطر االصابة بامراض القلب واالوعية الدموية الكثر 

من خمسة آالف شخص منذ عام 9481.

عبده مغربي رئيس حترير »البالغ«خالد ابوالنجانور الشريف

إقبال على شراء الرغيف املصري في اجلزائر

أزمة النقاب في طريقها لالشتعال مرة أخرى

الفنان الكبير محمد عبده سيارات غارقة في السيول بجدة

النطق بالحكم في قضية جريدة »البالغ« 6 يناير المقبل

القاهرةـ  يو بي آي: أنهت محكمة مصرية 
امس اجراءات االستماع للشهادات في قضية 
محاكمة ثالثة صحافيني بتهمة الطعن في 
االعراض بعد ان نشرت صحيفتهم تقريرا 
قالت فيه ان ممثلني مصريني من بينهم نور 
الشريف وخالد أبو النجا اعتقلوا في »شبكة 

شذوذ جنسي«.
وقال مصدر قضائــــي ان محكمة جنح 
الســــيدة زينب حددت جلسة السادس من 
ينايــــر املقبل للنطق باحلكم بحق املتهمني 
من صحيفة »البالغ اجلديد« االســــبوعية 

املستقلة.

وكان النائب العام في مصر قرر احالة 
الصحافيــــني: عبده محمــــد مغربي رئيس 
حترير اجلريدة وأحمد فكري أبو احلسن 
رئيس التحرير التنفيذي وإيهاب العجمي 
احملرر باجلريدة الى احملاكمة في السادس 

من اكتوبر املاضي.
وكانت النيابة املصرية امرت بالتحقيق 
مع رئيس حترير الصحيفة بعد نشرها خبرا 
يشير الى قيام أحد مكاتب االدعاء العام في 
القاهرة بالتحقيق مع مجموعة من املمثلني 
بينهم الشريف وابو النجا وحمدي الوزير 
بتهمة االنضمام لشبكة »ملمارسة الشذوذ 

اجلنسي« في احد فنادق القاهرة الفاخرة، اال 
أن مكتب النائب العام املصري نفى التحقيق 

مع املمثلني.
وفي حال ثبوت ادانة املتهمني فان العقوبة 
ستتراوح بني احلبس والغرامة لكونها تتصل 
بالطعن في أعراض األفراد بطريق النشر.

وقرر املجلــــس االعلــــى للصحافة في 
اخلامس من اكتوبر وقف التصريح اخلاص 
بطباعة الصحيفة قائال ان صحيفة »البالغ 
اجلديد« قامت »باختالق أخبار غير صحيحة 
تستهدف القذف والتشهير واالبتزاز لبعض 

الشخصيات الفنية«.

اتهمت نور الشريف وأبو النجا والوزير بالشذوذ »الرغيف المصري« في الجزائر يتخطى األزمة الكروية
اجلزائــــر ـ العربية: لم تؤثر 
األزمة الكروية األخيرة بني مصر 
واجلزائــــر فــــي اإلقبــــال الكبير 
جلزائريني على »رغيف« اخلبز 
الذي يعده مصري يقيم مبنطقة 
بئر خادم بالعاصمة اجلزائرية، 
وتوافد عشرات الزبائن طيلة نهار 
الثالثاء املاضــــي للحصول على 
»الرغيف املصري«، خصوصا أن 
احملل أغلق أبوابه مؤقتا بســــبب 

املباراتني األخيرتني.
ومتكنت »العربية.نت« ـ عند 
مدخل الفرن التقليدي ببئر خادم 
ـ من الوقوف على مشاهد إنسانية 
مؤثرة تناقض صور الفضائيات 
ومقاالت الصحف حول »احلرب 
الكروية« بني مصــــر واجلزائر، 
فــــال عــــداوة وال بغضــــاء وإمنا 
حتيات متبادلة مبناســــبة عيد 
األضحى بني جزائريني ومصريني 
التقوا كلهــــم عند صاحب الفرن 
املصري، عمرو عبداملجيد صاحب 
الشهادة اجلامعية واملتزوج من 

جزائرية.
وصــــادف أن كان من الزبائن 
مصري يســــمى أحمد إمام، وهو 
يشــــتغل باملقــــاوالت، وعندمــــا 
ســــألناه كيف أمضــــى العيد في 
اجلزائر رغــــم أحاديث »اخلطف 
واالعتداءات« التي رددتها بعض 
وسائل اإلعالم املصرية، أوضح 
قائال »بصراحة، أمضيت عيدا رائعا 
وسط اجلزائريني، فقد اشتريت 

كبشا واستقبلت زيارات جيراني 
اجلزائريــــني«، قبــــل أن يضيف 
»تعرض بيتي في غيابي لهجوم 
من مناصرين متعصبني، لكنهم في 
اليوم التالي أعادوا لي كل شيء، 

وهذه حتسب لهم برأيي«.
وتقول شابة في مقتبل العمر، 
تسكن بالقرب من الفرن املصري، 
تعليقا علــــى األزمة األخيرة: أنا 
شخصيا لست مهتمة كثيرا بكرة 
القدم، ومع ذلك دخلت في اجلو 
وشــــجعت فريق اخلضــــر، لكن 
الرغيف املصري فهذه  أقاطع  أن 

حماقة.
وتزامنــــت الزيارة مع خروج 
تالميذ املــــدارس فــــي الظهيرة، 
حيث جتمع العديــــد منهم، عند 
»عمو عمر« بالتعبير الدارج في 

العاصمة، يطالبونه بحصتهم من 
األرغفة.

وأصر أحد املوظفني اجلزائريني 
بشركة اتصاالت اجلزائر احلكومية 
على احلديــــث مع »العربية.نت« 
لينقل إعجابه بالرغيف املصري 
رغم انزعاجه الشديد من االهانات 
التي حلقــــت بشــــهداء اجلزائر 
على لســــان من ســــماه ببعض 

اإلعالميني.
وقال املتحدث »أنا مناصر وفي 
للخضر ولفريق وفاق سطيف، 
لكن ما ذنب أخينا املصري عمرو 
عبداملجيد؟ إنه عربي مسلم وليس 
يهوديا«، قبل أن يضيف »هل تعلم 
أن الرغيف الذي يصنعه ذو مذاق 
لذيذ جدا وأمــــي العجوز تطلبه 

يوميا«.

ستيفي وندر رسواًل للسالم
ـ يو.بي.آي: أعلنت  نيويورك 
األمم املتحدة عن تســــمية املغني 
ومؤلف األغاني والناشط األميركي 

ستيفي وندر رسوال للسالم.
وأشارت إلى ان وندر سيحصل 
على اللقب رســــميا فــــي مؤمتر 
صحافي يعقــــد اليوم. وقال أمني 
عــــام األمم املتحدة بــــان كي مون 
»رسولنا اجلديد للسالم هو شخص 
يحظــــى بإعجاب ماليــــني الناس 
وأعطى الكثير للماليني«. وأضاف 
»أعترف أنه استخدم مرارا صوته 
وعالقته اخلاصة باجلمهور خللق 
عالم أفضل وللدفاع عن احلقوق 
اإلنسانية واملدنية ولتحسني حياة 
األقل حظوة«. وتابع »ستيفي وندر 
هو مصدر إلهام حقيقي للشــــبان 
في مختلف أنحاء العالم بســــبب 
إجنازاتــــه التي حققها على الرغم 
من أي حدود جسدية«. يشار إلى 
ان وندر ولد مكفوفا وهو ينضم 
إلى 10 رسل للسالم اختيروا بناء 
على مواهبهم في مجال الفن واألدب 
والرياضة والترفيه التي ساهمت 
في زيادة الوعي وفهم نشــــاطات 
وأفكار األمم املتحدة. يذكر ان رسل 
السالم اآلخرين هم قائد األوركسترا 
اليهودي دانيال بارنبومي واملمثل 
جــــورج كلوني والكاتــــب باولو 
كويهلــــو واملمثل مايكل دوغالس 
وعاملة اإلنسان جاين غودال وعازف 
الكمان ميدوري غودو واألميرة حياة 
بن احلسني وعازفة التشيلو يو يو 
ما واملمثلة شارليز ثيرون والفائز 

بجائزة أوسكار إيلي فيزل.

محمد عبده يبكي ضحايا السيول بـ »جدة يا وهج الشموس«
القاهرة ـ إم.بي.ســــي:  قدم فنان العــــرب »محمد عبده« عزاءه 
ومواساته ألســــر ضحايا كارثة السيول التي داهمت مدينة جدة، 
حيث سيطرت مشــــاعر احلزن على أغلب وصالته الغنائية التي 
أداها خالل أولى حفالته الغنائيــــة في عيد األضحى بأحد فنادق 

القاهرة.
واختلطت دموع الفنان السعودي الكبير احلزينة على كارثة 
سيول جدة بدموع الفرح للحضور اخلليجي والعربي الذين امتألت 

بهم القاعة، بحسب صحيفة »الوطن« السعودية الثالثاء.
وخصص عبده اجلزء األول من سهرته للغناء جلدة عبر أغنيتي 
»قالــــوا جدة« و»جدة يا وهج الشــــموس«. وبعدها غنى باقة من 
أغانيه املشهورة مثل: »السيل« و»محتاج لها« و»الشديد القوي« 
و»املعازمي« و»يا ســــارية« و»ما فيه داعــــي« و»يا من يراعيني« 

و»اختلفنا«.
وبعد فترة االستراحة التي استمرت 40 دقيقة بدأ وصلته الثانية 
بأغنية »كل ما نسنس« و»حبيبي احلب« و»األماكن« و»واحشني 
زمانك« و»يا ناعس اجلفن« و»لي ثالث أيام ما جاني خبر« و»مهما 

يقولون« و»أيوه«.
وقد استمرت احلفلة حتى الثامنة من صباح اليوم التالي بقيادة 

فرقة سالم عاشور وتنظيم »روزانا« لإلنتاج الفني.
يذكر أن أعداد قتلى السيول واألمطار بجدة قد وصلت إلى 83، 
وسط اســــتمرار عمليات اإلنقاذ والبحث عن اجلثث التي يتوقع 
العثور عليها في األحيــــاء املتضررة، وذلك طبقا لبيان صدر عن 

الدفاع املدني بجدة.

منع المنتقبات من امتحانات نصف العام في مصر

الوحدة مثل اإلنفلونزا.. »معدية«

فــــي  ـ وكاالت:  القاهــــرة 
تصعيد جديــــد ألزمة النقاب 
في اجلامعــــات املصرية، قرر 
مجلس جامعة عني شــــمس 
منع دخول الطالبات املنتقبات 
امتحانات نصف العام التي تبدأ 
23 يناير املقبل، وهو ما ينذر 
بأزمة جديــــدة بني املنتقبات 
واجلامعــــة بعــــد منعهن من 
قبل دخول املدينة اجلامعية، 

فحررن الدعاوى القضائية.
الطالبات من جانبهن أكدن 
حسب جريدة »اليوم السابع« 
على عدم خلع النقاب، حيث 
وصفت الطالبتان الزهراء طه 
بالفرقة الثالثة بكلية العلوم 
وهاجر محمد بالفرقة السادسة 
بكلية الطب، القرار بأنه ظالم، 
وشددن على أنهن وغيرهن من 
الطالبات املنتقبات لن ميتثلن 
لهذا القــــرار مهما حدث، ألنه 
ينتقص من حريتهن وحقوقهن، 
وإن أكدن في الوقت نفسه على 

حق اجلامعة في التعرف عليهن 
عندما يطلنب ذلك، وأنهن لن 

يعترضن مطلقا.
من جانبــــه، أكد د.عاطف 
عــــوام على تنفيــــذ اجلامعة 
للقرار بغض النظر عن امتثال 
الطالبــــات املنتقبــــات له من 
عدمه، وقال »هذا قرار مجلس 
جامعة يضــــم رئيس جامعة 
وعمداء كليات ووكالء اجلامعة، 
وليس قرار فرد بعينه، وعلى 
اجلميع أن ميتثل له«. وأضاف 

د.عوام ان هذا القرار ال فصال 
فيه والبد من منع النقاب داخل 
اللجــــان، ألنه يجب أن يكون 
كل شيء داخل اللجان واضحا 
طوال فترة االمتحان، رافضا 
ما تقوله الطالبات بتأكيدهن 
على الكشــــف عن الشخصية 
قبل دخول اللجنة، معتبرا أن 
هذا القرار واجب النفاذ، ليس 
على الطالبات فقط، إمنا أيضا 
على أعضــــاء هيئة التدريس 

واملشرفني.


