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مدرسة بريطانية تمنع طالبها من تبادل هدايا عيد الحب
ومنظمة إسالمية إندونيسية تحّذر من االحتفال

بيتزا على شكل قلب في اليابان

الكافيين يبطئ تدفق الدم إلى القلب

صحتك

لن���دن � يو.بي.آي: حذر باحث���ون إيطاليون من 
مخاطر الكافيني على صحة القلب بعدما اكتشفوا ان 
مجرد فنجان واحد من اإلسبرس���و قادر على إبطاء 

تدفق الدم إلى القلب.
وذكر الباحثون من جامعة باليرمو اإليطالية في 
دراسة نشرت في »املجلة األوروبية للتغذية السريرية« 
على موقعها على اإلنترنت ان شرب كوب واحد من 
أي مش���روب غني بالكافيني قادر على إبطاء نسبة 

تدفق الدم إلى القلب إلى أكثر من اخلمس.
وأشاروا إلى ان القهوة من دون كافيني على العكس 

تعزز تدفق الدم إلى القلب.
وحذر الباحثون من ان الكميات العالية من الكافيني 
في فنجان إسبرس���و »يترك تأثي���را غير جيد على 

األوعية الدموية والقلب«.
يشار إلى ان فنجان إسبرسو واحد يحتوي على 
139 ميليغراما من الكافيني مقارنة مع 75 ميليغراما 

في كوب من القهوة السريعة.

جراحة ناجحة في قلب بيل كلينتون

نيويورك � رويترز: قال طبيب الرئيس األميركي 
االس����بق بيل كلينتون إنه يتعافى بشكل جيد بعد 
عملية قس����طرة ناجحة للتغلب على انسداد شريان 
في القلب بعدما شعر بآالم في الصدر. وفي عام 2004 
اجريت لكلينتون عملية ناجحة لتغيير شرايني في 
القلب بعد انسداد في اربعة شرايني، وجاءت متاعب 
كلينتون الصحية االخي����رة بعدما ذهب مرتني إلى 

هاييتي ليقود جهود االغاثة من زلزال مدمر.
وص����رح دوجالس باند مستش����ار كلينتون بأن 
الرئيس االسبق ادخل مستشفى كولومبيا برسبيتيريان 

في نيويورك بان دعامتني وضعتا في احد ش����رايني 
قلبه التاجية. وقال باند في بيان »الرئيس كلينتون 
يتمتع مبعنويات طيبة وسيواصل التركيز على عمل 
مؤسسته واالغاثة في هاييتي وجهود التعافي على 

املدى الطويل«.
وقال طبيب القلب أالن ش����وارتز للصحافيني إن 
كلينتون اشتكى له من آالم في صدره استمرت عدة 
أيام وأن الفحوص أظه����رت احلاجة للتغلب مجددا 
على انسداد أحد الشرايني التي أجرى االطباء العملية 

فيها عام 2004.

هدايا عيد احلب في فيتنام
عواصم � وكاالت: منعت احدى 
امل����دارس االبتدائية في بريطانيا 
تالميذها من تبادل بطاقات احلب 
مبناسبة الفالنتاين »عيد احلب« 
النهم اليزال����ون صغارا جدا على 
احلب. وذك����رت صحيف����ة »ذى 
تاميز« البريطانية ان إدارة مدرسة 
اشكومب بجنوب غرب بريطانيا 
منعت التالميذ من تبادل بطاقات 
الفالنتاين  احلب مبناس����بة عيد 
بعد أن اعتبرت ان االطفال في هذه 

السن الصغيرة ال ميكن أن يدركوا 
معنى احلب وأنه من غير املستحب 
إيقاظ عواطف االطفال في مثل هذه 
املدرسة  السن الصغيرة. وكانت 
قد فوجئت بأن بعض اولياء امور 
التالميذ لم يعارضوا تبادل التالميذ 
والتلميذات لبطاقات احلب مبناسبة 

عيد الفالنتاين.
وأضاف����ت الصحيفة ان ادارة 
انها ستقوم على  املدرسة اعلنت 
الفور مبص����ادرة أي بطاقة حب 

مع تالميذ املدرسة الذين تتراوح 
أعمارهم بني 4 سنوات و11 سنة.

وفي اليابان رغم ارتباط اسم 
الشوكوالتة بهدايا عيد احلب في كل 
أنحاء العالم ولكن في اليابان تأمل 
احدى سالسل مطاعم البيتزا في ان 
تستحوذ بيتزا مصنوعة على شكل 
قلب على جزء من انفاق احملبني. 
النس����اء شوكوالتة  وعادة تقدم 

للرجال في عيد احلب.
ويرد الرجال الهدية بعد شهر 

وبالتحديد في اليوم األبيض، ولكن 
بالنسبة ملن يفضلون دعوة احبابهم 
عل����ى وجبة الذع����ة الطعم كانت 

االجابة عند سلسلة دومينوز.
من جهة اخرى دعت منظمات 
إس����المية اندونيس����ية املسلمني 
إلى جتنب االحتفال بعيد احلب، 
مشددة على أن االحتفال بذلك العيد 

يتعارض مع التقاليد اإلسالمية.
وق����ال الناطق باس����م مجلس 
العلماء املسلمني أكبر جهة إسالمية 

ان  الرحمن  باندونيسيا كي. ليل 
السلوكيات املواكبة الحتفاالت عيد 
احلب التي تقام في الرابع عش����ر 
من فبراير من كل عام باندونيسيا 
تتعارض مع التعاليم اإلسالمية.

وأض����اف لي����ل الرحم����ن في 
تصريحات صحافية اليوم أن عيد 
احلب ال عالقة له باإلسالم، موضحا 
أن املسلمني االندونيسيني ينبغي 
عليهم التوقف عن التقليد األعمى 

ملظاهر احلياة الغربية.

تواجد إعالمي أمام املستشفى وفي االطار بيل كلينتون  )رويترز(

األميرة عادلة: مشروع لتطوير واقع المرأة 
في السعودية بدعم كبير من والدي

العربية: حتدثت األميرة   � الرياض 
عادلة ابنة العاهل السعودي امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز عن عدة قضايا كانت مثار 
حديث الرأي العام الداخلي واخلارجي 
في اآلون���ة األخيرة، في مقدمتها زواج 
القاصرات واالخت���الط. وقالت إنها ال 
ترى ما مينع من ارتداء االيشارب على 
الرأس، وهو أقرب إلى الزي االسالمي، 
وذلك في مع���رض حديثها عن النقاب 

واحلجاب.
كم���ا تناولت، في حوار مع صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنسية ونشرت »النهار« 
اللبنانية ترجمة له اخلميس املاضي، 
موقع »الفيس بوك« قائلة إنها ال جتد 
مش���كلة في التعامل معه، وإن لديها 5 

أوالد يفعلون ذلك.
وأكدت أنها مستمرة في مشروع يرمي 
لتطوير واقع املرأة في السعودية، مشيرة 
إلى أن ذلك يتم بدعم كامل من والدها، 
ومنطلقة من موقع مميز يتيح لها امتالك 
كامل احلرية في التح���رك االجتماعي 
والتعبير عن آرائها، وإن لم تكن تناسب 

أو تنال رضا بعض املتطرفني.
أنه  كما أوضح���ت األمي���رة عادلة 
 في نهاية املطاف في الس���عودية كما 
في فرنس���ا األم���ور يج���ب أن تكون 
مسألة اختيار شخصي. فاالختالط في 
املستشفيات موجود حيث تعالج املرأة 
الرجال والعكس أيضا، وهو أمر سيمتد 
طبيعيا ليش���مل كل قطاعات النشاط 

االجتماعي.
كما تعرضت ابنة العاهل السعودي في 
حديثها ملوضوع زواج القاصرات، حيث 
أكدت أنه البد من حتديد حد أدنى للسماح 

بزواج الفتيات في ظل تكرار حدوث بعض 
إلى احلادثة األخيرة  احلاالت، مشيرة 
لطفلة بريدة، مؤك���دة أن »إجبار فتاة 
في سن الثامنة عشرة على الزواج من 
رجل مسن وال حتبه هو شكل من أشكال 
العنف. وزواج ابنة 12 سنة فيه نظر، 
ألنها في هذه الس���ن غير مخولة حتى 
لتوقيع العقد. وحتى لو وافق األهل على 
زواج كهذا فهو غير منطقي. ونحن نهتم 
مبثل هذه القضايا، وأكثر منها. ليست 
لدينا سن محددة للزواج. وهناك العديد 
من املؤسسات التي تسعى لتحديد سن 
الزواج بشكل ثابت. ووالدي شخصيا 

مهتم بهذه القضية«.
وعن رأيها في اجلدل احملتدم حول 
النقاب في فرنسا، قالت األميرة عادلة 
»برأيي هذا املوضوع متعلق بالتقاليد 

أكثر ما هو بالدين ذاته«.
وأبدت األميرة عادلة استغرابها من 
عدم تفهم البعض لألسباب التي تفرض 
عمل الرجال والنس���اء في بيئة واحدة 
مثل املستشفيات أو في مناسك احلج، 
مشيرة إلى أنه سيتحقق تدريجيا في 
ظل تطبيق القوانني التي حتظر التحرش 

واملضايقات بني الطرفني.
وأوردت الصحيف���ة أنها التقت مع 
األميرة، وهي خريجة األدب اإلجنليزي 
في جامعة امللك س���عود وزوجة وزير 
التربية والتعليم السعودي، في منزلها 
الذي وصفته »لوفيغارو« بأنه »ال يشبه 
القص���ور« وأنه أيضا لم تكن هناك أي 
بروتوكوالت، ووصفته���ا أيضا بأنها 
»تعلمت الكثير من احلكايات عن الشجاعة 

خاصة عن والدها وجدها«.

ابنة العاهل السعودي تتحدث لصحيفة فرنسية عن زواج القاصرات والنقاب

حفيدته أنقذته من الغيبوبة!

دراسة حول »ماو« و»هو« في الصين

لندن � يو.بي.آي: استعاد بريطاني في ال� 60 من العمر وعيه 
بعد غيبوبة دامت أسبوعني عندما زفت إليه زوجته خبرا أفرحه 

وهو انه أصبح جدا.
ونقلت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية عن هيلني راسل قولها 
ان زوجها ديڤيد كان في غيبوبة طوال أسبوعني عندما انحنت 

بقربه وهمست في أذنه انه أصبح جدا لطفلة اسمها »إيدي«.
وأوضحت املرأة ان األطباء كانوا يتوقعون أال يستيقظ زوجها 
م���ن حالة الغيبوبة التي دخل فيها بعد س���قوطه من ارتفاع 4 
أمتار. وقالت راسل )57 سنة( »جنا )من السقطة( ولكن عندما لم 
يستيقظ من حالة الغيبوبة قال األطباء ان أسوأ السيناريوهات 

هي أن يكون دماغه تضرر وأصبح عاجزا«.
لكنها أضافت »ولدت إيدي وذهبت إلى املستش���فى فقلت له: 

استيقظ ايها اجلد اآلن البد أن تستيقظ«.

بكني � أ.ش.أ: مع اقتراب حلول الس���نة الصينية القمرية 
اجلديدة وهي س���نة النمر، أصدرت جلنة الس���كان وتنظيم 
األسرة دراسة ذكرت فيها أن االسم الصيني »هو« يعني حرفيا 
»منر« وهو اس���م لنحو 16.23 مليون شخص في الصني مبن 

فيهم الرئيس الصيني هو جني تاو.
ويعتقد اخلبراء أن لهذا االس���م مصدرين محتملني، األول 
هو أنه جاء من اسم امبراطور حكم البالد في الزمن السحيق 
قبل 4300 عام مضت، أما الثاني فهو أنه نشأ من اسم عائلة 
من أقلية هوى العرقية »أكبر القوميات العش���رة املس���لمة 

الصينية«.
وميثل النمر اجلسارة والقوة سواء ارتبط بالعام القمري 
الصيني أو باس���م شخص حس���ب دائرة البروج الصينية 

التقليدية التي تضم 12 حيوانا ولكل عام سماته الفريدة.
وأشارت اللجنة إلى أن اسم عائلة »ماو« والذي كان يحمله 
الرئيس الراحل ماو تسي تونغ يعني حرفيا »قطة« لكنها لم 

تتوصل بعد إلى مصدره.

بريطاني يسير 5 أشهر بقدمين »شمال«!

لندن � يو.بي.آي: أمضى بريطاني سبعيني فترة خمسة أشهر وهو 
يعاني من طرف اصطناعي لرجل يسرى مركب مكان رجله اليمنى التي 

فقدها بسبب املرض فبات ميشي برجلني يسريني دون أن يدري.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية أن باترك موريسون )76عاما( 
فقد قدمه اليمنى بعد إصابته مبرض ولم يعلم انه كان ميش����ي برجلني 
يس����ريني إال حني ساعدته زوجته في تغيير جوارب احلماية في رجله 
االصطناعية. وقال موريسون إنهما تأخرا في اكتشاف اخلطأ ألنهما انتظرا 

أشهرا عدة قبل تغيير جوارب احلماية في الطرف االصطناعي.
وأش����ار إلى أن اكتش����اف اخلطأ أزعج زوجته كثيرا وقال إنه أبلغ 
املستشفى باخلطأ وان الطرف االصطناعي أكبر من الالزم وقد استبدله 

في املستشفى.

أدى االمتحان
 بداًل من صديقته!

القاهرة � وكاالت: شهدت جامعة 
بنها مبصر واقعة غريبة من نوعها 
حيث تنكر أحد األش����خاص في زي 
فتاة ودخل االمتحان بدال من صديقته 
الطالبة بكلية التجارة تعليم مفتوح. 
وحسب »اليوم السابع« تلقى رئيس 
مباحث قس����م بنها بالغا من عميد 
كلية التجارة ببنها بقيام ش����خص 
بانتحال صف����ة فتاة ألداء االمتحان 
بدال م����ن محبوبته. مت إخطار مدير 
األمن، فتبني ان الفتاة )ع.ا.ح( بكلية 
التجارة شعبة تعليم مفتوح اتفقت 
مع حبيبها على أن يتنكر في زى فتاة 
ويدخ����ل اللجنة ألداء االمتحان بدال 
منها فقام بارتداء مالبس فتاة ووضع 
باروكة على رأسه وأثناء االمتحان 
شك مراقب اللجنة فيه وطلب منه 
حتقيق الشخصية فارتبك ورفض 
إخراج الكارنيه وحاول الهروب إال 

أن املالحظني أمسكوا به.

أيمي تتخلى عن قططها

لن����دن � يو.ب����ي.آي: تخلت 
البريطاني����ة أمي����ي  املغني����ة 
واينهاوس عن قططها وقدمتها 
إل����ى ملجأ للحيوانات بس����بب 
صعوبة االعتن����اء بها. وذكرت 
صحيفة »الص����ن« البريطانية 
أن واينه����اوس اتصلت مبلجأ 
للحيوانات قبل أن تس����افر إلى 
جامايكا االثنني املاضي وطلبت 
من العاملني احلضور ألخذ هررها. 
وامتلكت املغنية 11 هرا منحت 
اثنني منها إلى الفتاة التي ترعاها 
املغنية ديون بومفيلد. ونقلت 
الصحيفة عن مصدر مقرب من 
النجمة أنها كانت مستاءة من هذا 
القرار ألنها حتب قططها كثيرا 
غير أنه����ا اضطرت إلى التخلي 
عنها ألنها كانت توسخ منزلها 

وتتكاثر بسرعة.

أميي واينهاوس

انقسام في المجتمع الروسي بسبب جثمان لينين المحنط
موس���كو � رويترز: قال متحدث إن الكرملني 
لن ينقل اجلثمان احملنط لزعيم الثورة البلشفية 
فالدميير لينني من قبره في امليدان األحمر بسبب 
مخ���اوف من أن يؤدي الى حدوث انقس���ام في 

املجتمع الروسي.
وكان لينني الذي تزعم الثورة البلشفية في 
عام 1917 وأسس االحتاد السوفييتي قد حنط بعد 
وفاته في 21 من يناير 1924 ووضع في ضريح 

في ظل جدران الكرملني.
لكن مصير هذا الث���وري القوي الذي مازال 
يجذب حشودا من الزائرين مسألة مفعمة بالعاطفة 
الى حد كبير في حقبة روس���يا ما بعد االحتاد 
السوفييتي وتظهر اس���تطالعات الرأي وجود 

انقسام في املجتمع في هذه املسألة.
وق���ال فالدميير كوزهني رئيس إدارة امللكية 
في الكرملني للصحافيني: »القيادة الروسية ليس 
لديها خطط حاليا لنقل لينني من ضريحه، فأي 
نقل أو قرار بشأن هذه املسألة قد يثير هياجا في 

البالد ويقسمها، فلماذا اإلقدام على ذلك«.
وقال كوزهني »في مرحلة ما قد يجري بحث 
ما سيجري عمله بالضريح ورمبا دفنه، لكن متى 
ال أعرف، بالقطع ليس مسألة في األمد القصير 

أو حتى املتوسط«.
ويقول املعارضون للينني الذين يوجهون له 
اللوم باملسؤولية عن استهالل عقود من االضطراب 
ووضع روس���يا على طريق للدمار، إن أشباح 
االحتاد السوفييتي يتعني تسكينها وإنه يجب 

دفن لينني بشكل مناسب.
لكن احلزب الشيوعي � وهو ثاني اكبر حزب 
في روسيا � يقول إن مؤسس االحتاد السوفييتي 

يتعني ان يبقى مكانه.
وأظهر استطالع للرأي أجري في 2008 ان %38 
من الروس يرغبون في دفن لينني بشكل مناسب، 
بينما قال 28% انه يتعني على الكرملني ان ينتظر 
جيال، وقال ربع الذين أجابوا في االستطالع انه 

يتعني ان يظل لينني في الضريح.


