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لن���دن � يو.بي.آي: أظهرت دراس���ة جديدة أن 38
رجال ايسلندا ونساء قبرص يعيشون حياة أطول 
م���ن نظرائهم في الدول األخرى فيما كانت نتائج 

بريطانيا بني األسوأ في دول العالم املتقدم.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 
أن جامعة واشنطن أجرت دراسة نشرت في دورية 
»النس���يت« وش���ملت بيانات تتضمن احصاءات 

وشهادات وفاة وعمليات مسح لتقدير عدد الوفيات 
املبكرة في 187 دولة في أعوام 1970 1990 و2010.

وقد تراجع خطر املوت املبكر بشكل إجمالي حول 
العالم بنسبة 34% لدى النساء 19% ولدى الرجال 

ويعزا ذلك إلى التطور في عالم الطب.
وظه���ر أن معدالت الوفاة املبكرة في بريطانيا 

أعلى منها في غيرها من الدول االخرى.

البريطانيون مهددون بالموت المبكر

صحتك

رؤية المريض تحفز نظام المناعة
� يو.بي.آي: زعمت دراسة  واشنطن 
جديدة ان مجرد رؤية ش���خص مريض 
قد تعطي دفعة لنظام املناعة في جسم 

اإلنسان.
وأفاد موقع »هيلث داي نيوز« األميركي 
بأن باحثني كنديني عرضوا على مشاركني 
في دراسة مجموعتني من الصور خالل 

يومني مختلفني.
وأوضح���ت ان املجموعة األولى هي 
صور أثاث فيم���ا املجموعة الثانية هي 
إما ألش���خاص يعطس���ون أو يظهرون 
عالمات مرضية أخرى أو آلخرين يحملون 

مسدسات.
وأخذت قبل عرض كل مجموعة من 
الصور عينات م���ن الدم من املتطوعني 

وأضيفت بكتيريا إليها لدراسة ردة فعل 
نظام املناعة، فتب���ني انها كانت األقوى 
عند الذين رأوا صور أش���خاص مرضى 
منه���ا عند من رأوا ص���ور من يحملون 

مسدسات.
وقال الباحثون من جامعة »بريتيش 
كولومبي���ا« ان ردة فع���ل نظام املناعة 
القوية عند رؤية املرضى قد تكون تكيفا 

حتوليا.
وقال املعد الرئيس���ي للدراسة مارك 
شالر انه »يبدو انه من اجليد لنظام املناعة 
ان يستجيب خصوصا عند مصادفة شيء 

يرجح أن يصيب املرء باملرض«.
يشار إلى ان نتائج الدراسة نشرت في 

مجلة »العلم النفسي« على اإلنترنت.

برلمان بلجيكا يؤيد »حظر النقاب« في أول مبادرة من نوعها  المستشار جمعة للديب: أنت أستاذ كبير..
والكالم اللي بتقوله مايدخلش دماغ حد!

صّوتوا باإلجماع باستثناء نائبين 750 مليون جنيه مقابل نسخ للصور الملتقطة للسكري في برج الرماية بدبي

بروكس����ل � وكاالت: ص����ّوت 
الن����واب البلجيكي����ون اخلميس 
على نص يحظر ارتداء النقاب في 
األماكن العامة في بلجيكا وضمنها 
الشوارع، في أول مبادرة من نوعها 

في بلد أوروبي.
ومت التصويت على مش����روع 
القانون باإلجماع باستثناء امتناع 
نائبني، وم����ن املرجح ان يصبح 
مشروع القانون الذي يحظر جميع 
املالبس التي تغطي الوجه بشكل 
كلي او جزئي قانونا في الشهور 
القادم����ة اذ ليس م����ن املتوقع ان 

يعرقله مجلس الشيوخ.
غير ان انهيار احلكومة األسبوع 
املاضي واحتمال إجراء انتخابات 
وشيكة قد يؤدي إلى تأجيل إقرار 
ان����ه يتعني حل  القان����ون حيث 
الذي  القانون  البرملان. وين����ص 
ال يتحدث صراحة عن البرقع او 
النقاب، على ان اي شخص »يظهر 
في الفضاء العام مقنع الوجه او 
وق����د أخفى وجهه جزئيا او كليا، 
بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا« 
يعاقب بغرامة او بالسجن من يوم 
الى س����بعة أيام. واستثنيت من 
ذلك التظاه����رات االحتفالية مثل 
الكرنڤاالت، اذا ما صدرت تراخيص 

بشأنها من السلطات البلدية.
وجادل الليبراليون الناطقون 
بالفرنس����ية في بلجي����كا والذين 
اقترحوا قانون حظر النقاب بأن 
ع����دم القدرة عل����ى حتديد هوية 
األشخاص الذين يخفون وجوههم 
ميثل مخاطر أمنية ووصفوا النقاب 
بأنه »سجن متنقل« بالنسبة للمرأة. 
وأبدى بعض اخلبراء شكوكا بشأن 
جدوى مثل هذا القانون. وأشاروا 
الى ان إج����راءات  باخلص����وص 
الشرطة السارية في معظم البلديات 
البلجيكية حتظ����ر إخفاء الوجه، 
بيد ان هذا القانون اجلديد يحمل 
داللة رمزية. وتبحث فرنسا التي 
يوجد بها اكبر عدد من املس����لمني 
في أوروبا حظر ارتداء النقاب في 
األماكن العامة، ومن املقرر ان تراجع 
احلكومة مشروع قانون بهذا الصدد 
في مايو وقد يصبح قانونا ايضا 

خالل بضعة أشهر.

إجمال���ي الصور يع���ادل 750 
الوقت  مليون صورة، وف���ي 
الذي تقدر فيه قيمة استخراج 
الصورة الواحدة بجنيه واحد 
تكون القيمة اإلجمالية لرسوم 
استخراج الصور 750 مليون 

جنيه.
وكانت اجللسة الثالثة من 
إعادة محاكمة هش���ام طلعت 
مصطفى قد ش���هدت مشادات 
ساخنة بني العقيد محمد سامح، 
رئيس قسم التصوير باإلدارة 
العامة للمساعدات الفنية بوزارة 
الداخلية، وهيئة الدفاع حول 
املسائل الفنية املتعلقة بالصور 
ومقاطع الڤيديو املسجلة حملسن 
السكري داخل برجي الرمال 1 و2 
وفندق الواحة، في الفترة من 24 
إلى 28 يوليو 2008، سواء في 
مداخل ومخارج الفندق والبرج، 
للتأكد من مدى سالمة األشرطة، 
وما إذا كان���ت هذه املقاطع مت 
منتجتها أم أنها سليمة وتتفق 
مع جهاز التسجيل األساسي.

صرح فريد الديب إلحدى القنوات 
الفضائية، واليزال االجتاه يسير 
أيضا كما حدث في احملاكمة األولى 
إلى محاولة تبرئة السكري حتى 

تسقط التهمة تباعا عن هشام.
م���ن جه���ة أخرى، كش���ف 
املستش���ار بهاء أبوشقة، عضو 
هيئة الدفاع عن هشام طلعت عن 
عقد اجتماع مشترك بني هيئة دفاع 
هشام والسكري خالل الساعات 
القادمة، لدراس���ة قرار  القليلة 
املستشار عادل عبدالسالم جمعة 
بتقدير قيمة 750 مليون جنيه 
كمستلزمات لنقل الصور والڤيديو 
املوجودة امللتقطة حملسن السكري 
على مداخل ومخارج برج الرمال، 
وفندق الواحة في الفترة من 24 
إلى 28 يوليو 2008 والبالغة 8 
آالف و500 ساعة واملخزنة على 
جهاز التسجيل بسعة 212 جيجا 

بايت.
وأض���اف أبو ش���قة أن قرار 
احملكمة ه���و حتقي���ق للعدالة 
واستجابة لطلبات الدفاع، خاصة 

أن املواد املسجلة بها حلقة مفقودة، 
حيث إنها حملت صورا ومقاطع 
ڤيديو حملسن السكري يوم 24 
و28 يوليو، إال أنها لم تتضمن أي 
صور أو مقاطع ڤيديو في الفترة 

البينية بني اليومني.
إلى أن هيئة  وأشار أبوشقة 
الدفاع عن محس���ن والس���كري 
ستتقدم بطلب إلى رئيس احملكمة 
خالل األيام القادمة تثبت فيه أنها 
لم تطلب نسخا ورقية من جميع 
الصور املوجودة بجهاز التسجيل 
والتي تصل تكلفة نس���خها إلى 
750 مليون جنيه، إمنا تريد نقل 
تلك الصور من جهاز التسجيل 
على الهارد ديسك الذي مت تقدميه 

بجلسة اليوم.
وأوضح مص���در قضائي أن 
قرار احملكمة بتقدير 750 مليون 
جنيه كقيمة لرسوم الصور يأتي 
من أن عدد ساعات الصور عبارة 
عن 8 آالف و500 س���اعة وجهاز 
التسجيل يسجل 25 صورة في 
الثانية الواح���دة، مبا يعنى أن 

أحمد عفيفي
بعد ان مت قبول نقض احلكم 
بإعدام هش���ام طلعت ومحسن 
السكري وإعادة محاكمتهما من 
البعض ان احملاكمة  جديد، ظن 
هذه املرة ستكون اقل إثارة من 
السابقة لكن العكس كان صحيحا، 
الثانية  حيث شهدت اجللستان 
والثالثة إث���ارة غير عادية بعد 
عرض صور مقتل سوزان متيم 
وصور الس���كري في فندق دبي 
التي التقطتها كاميرات املراقبة، 
لكن األكثر إثارة كانت التسجيالت 
الصوتية بني هش���ام والسكري 
والتي تب���ني االتفاق بني االثنني 
على اجلرمية وان لم يتم اإلشارة 
صراحة الى اسم سوزان متيم في 
احملادثات، حيث مت أثناء اجللسة 
سماع املكاملات بصوت مكبر بحيث 
يسمعه بوضوح تام كل من كان 

بالقاعة.
ورغم ما يعرف عن املستشار 
عادل عبدالسالم جمعة من هدوء 
وروية إال انه خرج عن شعوره 
بعد مرافعة فريد الديب ومحاولة 
تبريره ان الصوت في التسجيل 
ليس صوت هشام طلعت مصطفى 
وانه صوت مت تركيبه الى جانب 
دفاعه ايضا عن الس���كري فيما 
يخ���ص الصور التي التقطت له 

في دبي.
هنا قال املستشار جمعة للديب 
باحلرف الواحد: انت استاذ كبير، 
واللي بتقوله ما يدخلش دماغ حد، 
ولن اسمح في اجللسات القادمة 
مبثل هذا الكالم، ولم ميلك فريد 
الديب اال ان يطرق برأسه وكأنه 
يقول: حاضر يا افندم ورغم ما 
نشر قبال عن االتفاق بني هيئة 
الدفاع عن هشام طلعت بالفصل 
التام ف���ي القضية بني هش���ام 
والس���كري، اال انه من الواضح 
انهم لم يأخ���ذوا بهذا األمر، كما 

 ابتكار نظارة صوتية
تسهل حياة المكفوفين

نيودلهي � أ.ش.أ: ت�م��كن ط�الب هندي 
من ابتكار نظ��ارة صوتية مزودة بتقنية 
بسيط�ة تساعد فاقدي البصر على احلركة 
وجت����اوز العقب��ات، حيث تصدر النظارة 
رنات حتذيرية ح����ال اقتراب مرتديها من 
ج��دار أو ش����خص. وقال مخترع النظارة 
الصوتية أخيليش »لقد متكنت من استخدام 
األشعة احلمراء في تقنيتها فعندما يرتديها 
فاقدو البصر تخرج األشعة وإذا ما صادفت 
عائقا أمامها تنعكس األشعة فيلتقطها جهاز 

االستشعار وحينئذ تصدر رنينا.
ونقلت قناة )اجلزيرة( الفضائية امس 
عن املخترع الهندي قوله »ان نبرة التنبيه 
تصدر مبس����تويات مختلفة متكن مرتدي 
النظارة من حس����اب حجم العائق وبعده 
عنه بحي����ث كلما كان العائق قريبا ارتفع 

صوت التنبيه«.

ف���ي تقليعة غريبة وأس���لوب أكثر غرابة قررت فرق���ة »هيڤي ميتال« 
الفنلندية ان تغني لألطفال أغنية حتثهم فيها على أداء واجباتهم املدرسية، 
وقام أعضاء الفرقة بارتداء أزياء وحوش، وتخلط الفرقة كلمات أغنياتها 
بقصص عن الوحوش وعن الواجب املدرس���ي بطريقة مبسطة، يذكر ان 

جمهور الفرقة تتراوح أعمارهم بني ال� 5 سنوات وال� 11 سنة فقط.

 فرقة موسيقية تغني
لـ »الواجب المدرسي«

)أ.ف.پ( أعضاء الفرقة أثناء تأديتهم ألغنية تدعو حلل »الواجب املدرسي« في مسرح مدينة هيفيسوروس الفنلندية 

املستشار عادل جمعة أثناء اجللسة.. وفي اإلطار هشام طلعت

الداعية يوسف البدري د.محمد البرادعي

فتوى دينية: البرادعي خطر على اإلسالم.. وقيادي في الحزب الحاكم ألبسه عباءة اإلخوان
القاه����رة � وكاالت: في وقت ألبس فيه 
قيادي في احلزب احلاكم، املرشح احملتمل 
للرئاسة املصرية في مصر د.محمد البرادعي، 
عباءة الرئيس االيراني احمدي جناد وجماعة 
االخوان املسلمني، أصدر الداعية االسالمي 
الشهير الشيخ يوسف البدري، فتوى دينية 
اعتبرت البرادعي خطرا على اإلسالم، ألنه 
دعا لفتح محافل للماسونيني والبهائيني في 
البالد، وهذا أمر »يساعد على تدمير االسالم 

وتخريب عقائده«.
وحسب جريدة الشرق األوسط اللندنية 
امس كشف حديث م.أحمد عز امني تنظيم 
احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم، لشبكة 
»سي إن إن« األميركية، فيما يشبه املناظرة 
مع د.البرادعي، عن شكل املواجهة التي ميكن 
للحزب ان يخوضها مع البرادعي، بعد ان 
تفرغ عقب تقاعده من عمله كمدير للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، للدعوة الى التغيير 
السياس����ي  في مصر، من خالل رئاس����ته 
للجمعية الوطنية للتغيير التي اسس����ها 
مع معارضني آخرين قبل نحو ش����هرين. 
وت����دور تكهنات في مصر عن أن البرادعي 
في حال متكنه من حتقيق الشروط الصعبة 
للترشح للرئاس����ة، سوف ينافس مرشح 
احلزب احلاكم، سواء كان الرئيس مبارك، 
أو جنله جمال، أو غيرهما من أعضاء الهيئة 

العليا للحزب.
وعند ظهوره في حلقة »مستقبل مصر« 

التي اذاعتها شبكة »سي إن إن« االخبارية 
االميركية االربعاء املاضي وقدمتها املذيعة 
االميركية كرستني أمانبور، طرح عز، الذي 
يعتبر من أقرب املقربني إلى جمال مبارك جنل 
الرئيس املصري، بعض التلميحات التي اراد 
أن يرسم بها صورة لدى الغرب للبرادعي، 
باعتبار األخير منافسا محتمال على الرئاسة 
في مصر، ومن هذه التلميحات اشارة عز 
الى ان البرادعي »حليف اإلخوان«، و»يصل 
للحكم على طريقة )الرئيس اإليراني( احمدي 

جناد«.
وبحس����ب مراقبني مصريني، فإن هذه 
الكلمات املوحية التي استخدمها عز حتمل 
معاني تتناسب مع اجلمهور االميركي املوجه 
إليه البرنامج باألساس، قائلني ان اختيار 
عز، كمتحدث من احلزب احلكم جاء موفقا 
إلى حد كبير، أو كما علق أحد املراقبني بأنه 

»الرجل املناسب للمكان املناسب«.
أما د.البرادعي فقد أش����ار في البرنامج 
نفسه، الى ضرورة توفير ضمانات للترشح 
في انتخابات الرئاسة املقبلة في 2011، التي 
تتمثل في الشفافية والرقابة الدولية وتوافر 
فرص متكافئة للمرشحني كافة في وسائل 

اإلعالم.
ومن جانبها، استغلت اجلبهة الشعبية 
حلماية مصر، التي تضم 8 أحزاب معارضة، 
تصريحا منسوبا إلى د.البرادعي في وسائل 
اإلعالم حول مطالبته بفتح محافل للماسونيني 

والبهائيني في مصر، وأرسلت في طلب فتوى 
حول هذه التصريحات من الشيخ يوسف 
الب����دري. وجاء في فتوى البدري املعتمدة 
منه، التي حصلت »الشرق األوسط« على 
نسخة منها قوله: »إن دعوة محمد البرادعي 
لوجود محفل للبهائية واملاسونية في مصر 
البد أن تقابل بالرفض، وإذا ما رشح نفسه 
بناء على هذه األفكار وجبت مقاطعته حتى 
يتوب ويستغفر، ويرجع عن ذلك«. وتابع 
البدري في فتواه قائال إن دعوة البرادعي 
لالعتراف بهذين احملفلني حتت زعم احلرية 
الدينية الكاملة واملواطنة »دعوة باطلة ألن 
هذين احملفلني ليسا دينا، وإمنا ارتداد عن 
الدين وحرب لإلسالم وهدم للمسجد األقصى 
أولى القبلتني وثال����ث احلرمني، وحتويل 
احلج إلى يافا ومس����اعدة ف����ي هدم عقائد 
املسلمني«. وشدد البدري على أن »من يدعو 
إلى االعتراف باحملفل املاس����وني والبهائي 
يكون مساعدا على تدمير اإلسالم وتخريب 
عقائده ودينه في خطر عظيم ان كان يظن 

ان هذا من احلرية«.
وعقدت اجلبهة الشعبية حلماية مصر، 
األحزاب الثمانية، مؤمترها الثاني أول من 
أمس حتت ش����عار »ال للبرادعي«، وأعلن 
أمينها العام د.سامي حجازي انه مت تأسيس 
اجلبهة ملواجهة االخطار الشرسة التي حتاك، 
ويتم التخطيط لها ضد الشعب املصري في 

هذه الفترة العصيبة.

يوسف البدري: دعوته لفتح محافل الماسونيين والبهائيين.. باطلة

النقاب
 يغطي الوجه بأكمله

ما عدا العينين

احلجاب
يغطي الشعر والعنق 

عادة ولكن ليس الوجه

اخلمار
غطاء دائري للرأس 

ذو فتحة ويغطي عادة 
الشعر والعنق والكتفين

الشادور
يغطي الجسم بأكمله 

من دون فتحتين 
لليدين ويستخدم 

عادة مع وشاح 
للرأس وترتديه 

المرأة اإليرانية

البرقع
رداء يغطي الوجه 

بأكمله مع جزء من 
الشبك للعينين وهو 

مستخدم غالبا في 
أفغانستان

أما في باكستان والهند 
فيمكن للبرقع ان 

يكشف عن الوجه أو 
العينين

اجللباب
سترة تغطي الجسم كله 
ما عدا اليدين والقدمين، 

ويغطى الشعر بوشاح 
منفصل

األميرة
غطاء للرأس من 

قطعتين إحداهما 
قلنسوة واألخرى وشاح 
يغطي الرأس والكتفين 

والجسم

الشيلة
وشاح طويل ومستطيل 

يلف حول الرأس ويثبت 
على الكتفين


