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صحتك

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: توجت ملكة جمال فيرجينيا كاريسا 
كاميرون ملكة جلمال أميركا للعام 2010 في أكبر احتفال ســــنوي 

نظم ليل السبت مبدينة لوس أجنيليس.
وذكرت صحيفة »واشــــنطن بوســــت« األميركية أن كاميرون 
)22عاما( وهي طالبة في جامعة »كومونولث فيرجينيا« التي فازت 

الصيف الفائت بلقب ملكة جمال آرلينغتون توجت أمس ملكة جمال 
أميركا بعد إجابتها على سؤال حول السمنة لدى املراهقني متغلبة 

على منافساتها الست في النهائيات.
وقالت كاميرون التي بدت مســــتعدة للسؤال من دون تردد أو 
تلعثم »أبعدوا التلفاز، أبعدوا ألعاب الڤيديو، ضعوا بعض املعايير 

ألوالدنا« مضيفة أنه يجب تشــــجيع األطفال على الذهاب خارجا 
»ولعب األلعاب اخليالية ومعهم العصي في الشارع كما كنت أفعل 
وأنــــا صغيرة«. وقال أحد أعضاء جلنة التحكيم راش ليمبوغ إنه 
كان يبحث عن 4 أشــــياء في ملكة اجلمال التي ســــتتوج: »االتزان 

والثقة واللفظ وعليها أن حتب نفسها«.

سؤال عن السمنة منح كاميرون لقب ملكة جمال أميركا 2010!

ڤيتامين »د« يخفف
من حدة نوبات الربو

دبيـ  ســـي.ان.ان: قدمت دراسة أميركية حديثة أدلة 
تشـــير إلى وجود رابط بني نقص ڤيتامني »د« في الدم، 

وحاالت الربو الشديدة وضعف وظائف الرئة.
ووجد الباحثون في الدراسة التي نفذها باحثون من 
املركز القومي اليهودي للصحة في دينفر أن نقص ڤيتامني 
»د« يؤدي إلى تراجع في أداء وظائف الرئة، مقارنة بنوبات 
الربو التي تصيب األشخاص الذين ترتفع لديهم معدالت 
الڤيتامني، كما أن استجابة الفئة األولى للعالجات املتاحة 

للمرض التنفسي تقل عن تلك الثانية.
وقال الباحث أي.راند سذرالند، رئيس شعبة الطب 
الرئوي باملعهد: »نتائج دراستنا تشير إلى أن مستويات 
ڤيتامني »د« لها تأثير على عدد من السمات الهامة ملرض 
الربو، مبا في ذلك وظيفة الرئة، واالستجابة للمنشطات 
العالجية.. الســـؤال املطروح وعليه اإلجابة حاليا هل 
إعطاء مكمالت الڤيتامني »د« ستؤدي إلى حتسن أكلينيكي 

للمرضى الذين يعانون من الربو«.
وتؤكد كل الدراســـات أن ضوء الشـــمس مفيد، ألنه 
يحفز اجلســـم على صناعة ڤيتامني D، والذي ثبت انه 
مينع أنواعا كثيرة من الســـرطانات ويحمي من أمراض 
القلب والتهاب املفاصل الرئوي والسكر وأمراض اللثة، 
وأظهـــرت البحوث أن وجود ڤيتامني »د« في دم الرجال 
أعلى منه في دم النســـاء، ويتناســـب عكسيا مع درجة 

السمنة كما يتناسب عكسيا مع السن.
كذلك وجـــدت األبحاث أن نســـبة ڤيتامني »د« تقل 
عند من يدخنون أكثر من 20 ســـيجارة يوميا، عن عدم 

املدخنني.

الرياضـ  رويترز: أعادت محكمة جديدة أنشئت في 
إطار اإلصالحات القضائية التي أدخلتها السعودية لم 

شمل زوجني أجبرا على الطالق لعدم تكافؤ النسب.
وكان قد مت إبطال زواج منصور التيماني بفاطمة 
العزاز بعدما أقنع إخوة فاطمة غير األشقاء القضاة في 
محكمة عام 2006 بأن قبيلة التيماني ال تكافئ قبيلة 
زوجته مكانة. وأثارت القضية انتقاد جماعات حقوق 

اإلنسان الدولية لكن محكمة جديدة للنقض أنشئت في 
إطار اإلصالحات التي أدخلها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
عاهل السعودية قالت ان الزوجني قد يلم شملهما. وقال 
التيماني لـ »رويترز« بالهاتف امس »أبلغني احملامون 
بأن احملكمة العليا ألغت احلكم السابق يوم األربعاء، 
ال نصـــدق حتى اآلن ان هذا األمـــر حدث. اهلل يطول 
عمر امللك عبداهلل ألن هذه احملكمة من إصالحات امللك 

اجلديدة وهو الذي أنشأها«.
وأضاف التيماني انه وزوجته ينتظران تنفيذ احلكم. 
وقال محاميهما احمد السديري ان احلكم سيستغرق 
يومني كي ينفذ. ولم يتسن احلصول على تعليق فوري 

من مسؤولي احملكمة.
وقال التيماني »أمتنى ان يتم عبر هذا احلكم إقفال 

هذا املوضوع نهائيا«.

محكمة سعودية تلم شمل زوجين تم إجبارهما على الطالق

أميركيون يسرقون أطفال هاييتي والمئات يطالبون برحيل الرئيس رينيه بريفال

تجريم تناول لحوم الكالب
يثير جداًل »ثقافيًا« بالصين

الكالب.
ومن بـــني املعارضني لهذا 
االقتراح، سونغ تسي يان، وهو 
صحافي في مدينة »يانبيان« 
مبقاطعة »جيلني«، شمال شرقي 
الصني، وينتمـــي إلى جماعة 
عرقية كوريـــة، تعتبر حلم 
الكالب من األطباق الشـــهية، 
حيث قال إن »تناول حلم الكالب 
تقليد لـــدى الكوريني، ونحن 
نطهوه للضيوف املهمني، ونقوم 
بتربية الـــكالب لتناولها، وال 

نأكل احليوانات األليفة«.

الصينية »شـــينخوا«، قائال: 
 »مواجهة إيذاء احليوانات هو

تـــراث في الثقافـــة الصينية 
العريقة«.

ولكن القانون املقترح حظي 
بانتقادات واسعة في مختلف 
أنحاء الصني، وكانت أكثر حدة 
من ممثلي املناطق التي تشتهر 
بتناول حلوم الكالب، وقد تكون 
املنطقة األسوأ تضررا، في حال 
تطبيق هذا القانون، هي مناطق 
»األقليات العرقية«، التي لديها 
تاريخ طويل في تناول حلوم 

املهام التي تقوم بها وحدة حقوق 
العناية بحقوق  اإلنســــان وهي 
اإلنســــان وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وخاصة املقبوض عليهم 
واملتهمني من خالل حفظ كرامتهم 
ومتكينهم من حقوقهم املقررة لهم 
شــــرعا ونظاما ومتثيل الرئاسة 
العامة فــــي اللقاءات واملؤمترات 
املتعلقة  والندوات واالجتماعات 
بحقوق اإلنســــان على املستوى 
احمللي واملشــــاركة في ذلك على 
الصعيد الدولي بعد موافقة اجلهات 
ذات العالقة، وكذلك وضع األسس 
والقواعــــد اخلاصــــة بالرد على 
التقارير املتعلقة بحقوق اإلنسان 

الصادرة عن اجلهات الدولية.

اإليجابي نحو العمل املؤسســــي 
املبرمج لالرتقاء بإدارات وأعمال 
الرئاسة ورؤية قيادة اجلهاز التي 
تقوم على الرفع من مستوى أداء 
الرئاسة، فهناك جهود إلعادة هيكلة 
عــــدد مــــن اإلدارات وإيجاد أدلة 
ولوائح داخلية تنظم أعمالها بشكل 
يضمن ســــير آلية العمل بشكل 
منضبط حتدد فيه االختصاصات 
واألهــــداف واالرتبــــاط اإلداري 
وتشكيل الوحدات اإلدارية وطبيعة 
عملها، خاصة بعد موافقة اللجنة 
الوزارية العليا للتنظيم اإلداري 
على تطبيق اخلارطة التنظيمية 
للرئاسة العامة ووكاالتها وعدد من 
إداراتها العامة. واستعرض أبرز 

بكنيـ  سي.إن.إن: أثار اقتراح 
مبشروع قانون لتجرمي تناول 
حلوم الكالب جدال واسعا في 
الصني، خصوصا ان الوجبات 
الساخنة لهذا النوع من اللحوم 
حتظى بشـــعبية كبيرة بني 
الصينيني، كما اعتبر معارضون 
أن االقتراح من شأنه أن »يدمر 
التقاليـــد احمللية«، التي متتد 

إلى آالف السنني.
وأمام هذه االنتقادات، اضطر 
باحثون في »األكادميية الصينية 
للعلوم االجتماعية« للدفاع عن 
اقتراحهم بحظر تناول حلوم 
الكالب والقطط، والذي يندرج 
حتت قوانني »مكافحة ســـوء 
معاملة احليوانات«، ويتضمن 
جترمي طهي الكالب والقطط، 
وفرض غرامة مالية مقدارها 
خمسة آالف يوان )732 دوالرا 
العقوبة  أميركيا(، وقد تصل 

إلى احلبس.
وقال تشـــانغ جـــي ون، 
الباحـــث في معهـــد القانون 
التابـــع لألكادميية، والباحث 
الرئيسي في صياغة االقتراح 
القانون، إن »قتل  مبشـــروع 
الـــكالب والقطـــط عمل غير 
باملـــرة«، وأضاف،  إنســـاني 
وفقا ملا نقلـــت وكالة األنباء 

الريــــاضـ  العربية: أكد مدير 
اإلدارة القانونية بالرئاسة العامة 
لهيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر في السعودية الشيخ خالد 
بن عبداهلل الشــــافي أن الرئاسة 
تبني عالقة متميزة مع هيئة حقوق 
اإلنسان وجمعية حقوق اإلنسان 
وتسعى إلى معاجلة أوجه اخللل 
التي قد توجد وتفرضها طبيعة 
العمل امليداني ومباشرة التصدي 

لعدد من اجلرائم واملخالفات.
وقال في تصريح مبناســــبة 
استحداث وحدة حقوق اإلنسان 
في الهيئــــة إن إيجاد كيان إداري 
حلقوق اإلنسان ضمن التشكيالت 
للشؤون القانونية يجسد التحول 

طرابلس )لبنان(ـ  أ.ف.پ: جنحت باخرة جتارية 
امس قبالة شاطئ شمال لبنان، وتدخلت على االثر 
وحدات انقاذ وسحبتها الى مرفأ طرابلس، ابرز مدن 
الشمال وانقذت افراد طاقمها، بحسب ما افاد مصدر 

مسؤول في املرفأ وكالة »فرانس برس«.
وقال املصدر ان باخرة شــــحن محملة باجلبس 
حتمل اسم »سيواي« وترفع علم بنما »جنحت في 
امليــــاه االقليمية قبالة مرفأ طرابلــــس بينما كانت 
متجهة من االســــكندرون في تركيا الى االسكندرية 

في مصر. ونتج اجلنوح عن عطل طرأ على الباخرة 
وأدى الى تســــرب املياه الى داخلها، ما دفع الطاقم 
الى ارسال »نداءات استغاثة جتاوب معها القيمون 
على املرفأ«. وتوجهت وحدات من فرق االنقاذ نحو 
الباخرة وعمدت الى سحبها الى املرفأ بعد ان اجلت 

افراد طاقمها العشرة.
واكد املصدر ان افراد الطاقم الذين ينتمون الى 
جنسيات اوكرانية وجورجية وتركية »بخير، وانهم 

اصبحوا على اليابسة«.

بعض الصينيني يقدمون وجبات حلوم الكالب الساخنة لضيوفهم املميزين

)ا.ف.پ(كاميرون حلظة اعالن النتيجة اثناء التتويج وفي االطار غير مصدقة 

»اختبارات بال قلق« في السعودية

ربع التونسيين لم يقرأوا
كتابًا واحدًا في حياتهم

الرياضـ  د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري أمس إن بعض املدارس السعودية 
استحدثت نظاما جديدا في اختبارات الطالب حتت شعار »اختبارات بال 
قلق« بهدف التخلص من النظرة العامة لالختبارات املصحوبة بالرهبة 

واستبدالها ببيئة مناسبة لتأدية االختبارات.
وقالت صحيفة »الوطن« السعودية إن عددا من مدارس منطقة جنران 

بجنوب غرب السعودية طبق هذا املشروع اجلديد.
ونقلت الصحيفـــة عن مدير عام التربية والتعليم للبنني في 
املنطقة أن عددا من مدارس املنطقة طبق املشروع من خالل تغيير 
أســـماء اللجان إلى قاعات وتوزيع مطويات إرشـــادية للطالب 
إضافة إلى طباعة أسئلة االختبارات على أوراق ملونة وتوزيع 
املاء واحلليب والقهـــوة العربية والتمر والعصائر على الطالب 
داخل القاعات وإقامة إفطار جماعي بني الفترتني في بوفيه مفتوح 
للمعلمني والطالب وإعداد لوحات كتب عليها »اختبارات بال قلق« 

داخل وخارج املدرسة.

تونسـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة ميدانية أن أكثر من ربع التونسيني لم 
يقرأوا كتابا واحدا في حياتهم رغم اقتناع الغالبية بأهمية املطالعة.

وبحســــب النتائج التي خلصت إليها الدراســــة التي أعدتها اللجنة 
الوطنية لالستشارة حول الكتاب واملطالعة لتقف على »عالقة التونسي 
بالكتاب واملطالعة« فإن 22% من التونســــيني لم يطالعوا طيلة حياتهم 

كتابا واحدا مهما كان نوعه.
واســــتندت هذه الدراسة التي نشرت صحيفة »الصباح« التونسية 
امس الى استطالع شمل 1029 شخصا من شرائح عمرية وفئات اجتماعية 
مختلفة، وأظهرت هذه الدراسة أيضا أن ثالثة من بني كل أربعة تونسيني 
لم تطأ أقدامهــــم قط مكتبة عمومية، رغم أن عــــدد املكتبات العمومية 
املوزعة فــــي كامل أنحاء البالد يبلغ 378 إلــــى جانب وجود 30 مكتبة 

متجولة تغطي 1800 جتمع ريفي.

)أ.ف.پ( الرئيس بريفال يتحدث لبعض املعارضني له من خلف سياج مقره الرئاسي وفي اإلطار تظاهرة تنادي بخلعه 

أ.ف.پ:  ـ  او برنـــس  بـــور   
أعلن وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الهاييتي ايف كريتساالن 
لـ »فرانس برس« انه مت توقيف 
عشرة مواطنني أميركيني يشتبه 
بقيامهم بسرقة 31 طفال تتراوح 
أعمارهم بني شـــهرين و12 عاما، 
وجاء ذلك بعد أسبوعني من الزلزال 

الذي ضرب هاييتي.
واوضح الوزير ان األميركيني 
العشرة، وهم خمسة رجال وخمس 
نساء، أوقفهم محقق في الشرطة 
الهاييتية وهم بصحبة 31 طفال 

قرب احلدود مع الدومينيكان.
واكد »انها عملية سرقة وليست 
تبنيا«، مضيفا »ملغادرة هاييتي 
يحتاج الطفل الى اذن من معهد 
اجتماعي يهتم بحاالت التبني«، 
وأضاف ان قسني، األول في هاييتي 
والثاني في اتالنتا )جنوب شرق 
الواليات املتحدة( ضالعان ايضا 

في القضية.
وسلم األميركيون الى القضاء 
وكانـــوا موقوفني لـــدى اإلدارة 
القضائية في  العامة للشـــرطة 
بور او برنس إضافة الى شريكني 
هاييتيني مفترضني، وفق ما اكد 
لفرانس برس املدير العام للشرطة 
ماريو اندروسول، وقال اندروسول 
ان التحقيق بوشر ملعرفة الظروف 
التي متكن فيها األميركيون من 

احلصول على األطفال.

واضاف »علـــى القضاء اآلن 
ان يقوم بعملـــه«، الفتا الى انه 
مت نقـــل األطفال الى دار للرعاية 
في شمال بور او برنس، وأعرب 
الوزير عن أسفه »لكون االميركيني 
ضالعني فـــي هذه القضية ألنهم 
يســـاعدوننا على غرار ما تقوم 

به بلدان أخرى«.
وصرح قريب من األميركيني 
بأنهم متهمون باالجتار باألطفال 
وفي رأيهم ان القضية تشكل سوء 
فهم اداريا، وقدم األميركيون على 

انهم ينتمون الى منظمة خيرية 
اسمها »امللجأ من اجل حياة جديدة 
لألطفال« مقرها في والية ايداهو 
)شمال غرب الواليات املتحدة(، 
ومت تبني العديد من األطفال منذ 
الزلزال الذي دمر هاييتي في 12 
يناير. ودعـــت اإلدارة األميركية 
من تبنـــوا هؤالء األطفـــال الى 
آليات  انتظار وضع  الصبر، في 
»شفافة« لتفادي األخطاء واالجتار 
باالطفال، من جهة اخرى طالب 
مئات الهاييتيني في تظاهرة عفوية 

برحيل الرئيس رينيه بريفال فيما 
كان يتفقد للمرة األولى منذ الزلزال 
الذي ضـــرب البالد ركام القصر 
الرئاسي في بور او برنس، وفق 

مراسلي وكالة فرانس برس.
وهتف شبان عند سور القصر 
الذي يجــــاور مخيما  الرئاســــي 
لــــم يفعل  للمشــــردين »بريفال 
شيئا لنا منذ الزلزال« و»بريفال 
ال يتحدث الى الناس« و»يجب ان 
الى  اريســــتيد« في إشارة  يعود 

رئيس هاييتي السابق.

األمر بالمعروف: وحدة جديدة لحقوق 
اإلنسان لحماية المقبوض عليهم

جنوح باخرة قبالة شمال لبنان وال ضحايا

)أ.پ( أطفال هاييتي البؤساء تتم سرقتهم  


