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 برلنيـ  د.ب.أ: يعتقد الكثير من األطفال في أملانيا أن 42
الشمس تشرق من الشمال، ويعتقد البعض أنها تشرق 

من اجلنوب.
ولم يعرف ســـوى 60% من األطفال بني سن 11 و15 
عاما في أملانيا أن الشمس تأتي من ناحية الشرق، حسب 
اإلجابات التي أدلوا بها للباحثني بجامعة ماربورج األملانية 
الذين أعدوا تقرير »الطبيعة 2010« عن معلومات الشباب 

عن الطبيعة. وبحسب التقرير، يعتقد أغلب األطفال، على 
ســـبيل املثال، أن ضرع األبقار له أكثر من أربع حلمات 
وال يعرف سوى واحد من كل خمسة أطفال أن احلليب 

الذي بضرع األبقار ليس مبسترا.
خلص معدو الدراسة، وبينهم احتاد حماية الصيد 
واحتاد حماية الغابات األملانية، إلى أن احلقائق التي 
توصلوا إليها بشـــأن جهل األطفـــال بأمور الطبيعة 

»مرعبة«. وحســـب يوخني بورشرت رئيس الرابطة 
األملانية حلماية الصيد، لدى إعالنه عن التقرير أمس 
في برلني أنه وحســـب االســـتطالع الذي قامت عليه 
الدراسة، فإن أغلب أطفال هذه املرحلة العمرية يعتقدون 
أن الدجاج يضع متوســـط 3.1 بيضات يوميا، بل إن 
البعض يعتقد أن الدجاج ميكن أن يضع ما يصل إلى 

11 بيضة في اليوم.

 أطفال ألمانيا: الشمس تشرق من الشمال والدجاجة تبيض 11 مرة يوميًا
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سان دييجوـ  رويترز: صمم فريق من علماء أميركيني 
بعض املالبس الداخلية اجلديدة للرجال التي قد تكون مريحة 

ومتينة بل وأنيقة.. وميكنها أيضا أن تنقذ أرواحا.
وطبعت على حزام السراويل وحدة دقيقة لالستشعار 
االلكتروني تالمس اجللد بشكل دائم وهي مصممة لقياس 
ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وغير ذلك من االشارات 

عن حالة اجلسم.
وتفتح هـــذه التكنولوجيا التي طورها جوزيف واجن 
أستاذ الهندسة الدقيقة في جامعة كاليفورنيا سان دييجو 
وفريقه آفاقا جديدة في مجال املنسوجات الذكية وتأتي 
في اطار حتول التركيز في مجـــال الرعاية الصحية من 
العالج في املستشفى إلى توفير امكانية التعامل مع بعض 

احلاالت الصحية دون ان يغادر املرضى منازلهم.
واملشـــروع من متويل اجليش األميركي ومن املرجح 
أن يكـــون اجلنـــود األميركيون أول من يســـتخدم هذه 

السراويل.
وقال واجن لتلفزيون رويترز »يشـــمل هذا املشـــروع 
متابعة إصابة اجلنود اثناء اجراء جراحة في ساحة املعركة 
والهدف هو تطوير أجهزة استشعار بحد ادنى من احلاجة 
الدخالها الى اجلسم وميكنها أن ترصد االصابة في امليدان 
وحتدد نوعها. وفي نهاية املطاف سيكون مبقدور أجهزة 
االستشعار احليوية التي ترصد أي اصابة أن توجه عملية 

اطالق عقاقير لتخفيف األلم بل ولعالج االصابة«.
لكن نطاق تطبيقات هذه التكنولوجيا يتجاوز األغراض 

العسكرية.
وقـــال واجن ان هناك امكانيـــات هائلة لالجتاه الطبي 
»ملتابعة املســـنني باملنزل ورصد مجموعة واســـعة من 
املؤشـــرات احليوية مثل املؤشرات القلبية والتحذير من 
أي سكتة دماغية محتملة والتغيرات املتصلة بالسكري 

أو أي حالة مرضية أخرى«.
كما ميكن أن تقدم أجهزة االستشعار القابلة لالرتداء 
معلومات قيمة للرياضيني ورمبا ميكنها قياس مستويات 

الكحول في الدم.

صحتك

علماء أميركيون يصممون سراويل 
داخلية يمكنها إنقاذ األرواح

صياد برازيلي احتجز ابنته 16 عامًا 
وأنجب منها 7 أطفال

ـ  ريـــو دي جانيرو 
أ.ف.پ: اوقـــف صيـــاد 
اسماك من والية مارانهاو 
البرازيلية ووجهت اليه 
تهمة اغتصاب ابنته على 
مدى 16 عامـــا واجناب 
سبعة اطفال منها، وفقا 
ملا ذكرت الشرطة في هذه 
املنطقة الفقيرة الواقعة 

في شمال شرق البالد.
جوزيـــه  ووضـــع 
بيســـبو  اغوســـتينو 
بيريريـــا )54 عاما( في 
الســـجن بعدمـــا تلقت 
الشـــرطة بالغـــا مـــن 

مجهول.
وكان الصياد يحتجز 

ابنته منذ كانت في ســـن الثانية عشرة في كوخ مصنوع من الطني 
سقفه من القش في بلدة بينيرو النائية الواقعة على بعد 300 كيلومتر 

عن ساو لويس عاصمة مارانهاو.
ويشتبه في انه اعتدى ايضا على احدى حفيداته البالغة السابعة 
وفقـــا ملا ذكرت مفوضة الشـــرطة ادريانا ميريليس املشـــرفة على 

التحقيق.
واوضحت املسؤولة في الشرطة ان ابنة الصياد االمية التي يبلغ 

عمرها اآلن 28 عاما،  اجنبت سبعة اطفال.
واضافت ان ستة منهم وهم في سن الشهرين و4 و5 و7 و8 و12 
سنة كانوا يعيشون معها في الكوخ و»هم عراة ويعانون من سوء 

التغذية«. وقد سلم الطفل السابع الى عائلة اخرى عند والدته.
وكان الصياد منفصال عن والدة الشابة. اما اطفاله االخرون )ابنان 
وابنة( فيعيشـــون مع والدتهم في ســـاو لويس ويجهلون مصير 

شقيقتهم وفقا ملا اوضحت الشرطة.

حذاء عمره  5500 سنة في أرمينيا

80% من أساتذة تايلند 
يرسبون في المواد التي يدّرسونها!

بانكوكـ  يو.بي.آي: رسب أكثر من 80%من األساتذة التايلنديني 
فـــي االمتحانات التي صممت الختبار معلوماتهم في املواد التي 
يدرســـونها ومنها علوم الكمبيوتر وعلوم احلياة والرياضيات 
وغيرها. وذكرت صحيفة »بانكوك بوست« ان األساتذة الثانويني 
اضطـــروا للخضوع لهذه االمتحانات للمـــرة األولى وقد جاءت 
النتائج مخيبة لآلمال، وقال مكتب مفوضية التعليم األساسي إن 
معظم األساتذة الثانويني رسبوا في االختبارات، وتعتبر درجة 

59% درجة النجاح في االختبارات. 
وقال املكتب إن 88% من أساتذة علوم الكمبيوتر رسبوا في االمتحان 
و86% في علوم احلياة و84% في الرياضيات و71% في الفيزياء و%64 

في الكيمياء و63% في علوم الفضاء واألرض. 
وقد أثارت النتيجة السيئة التي حققها األساتذة جدال حول املستوى 
العلمي للطالب. وقال وزير التربية تشيناوورن بونياكيات »حتى 

األساتذة يرسبون، إذن كيف سنرفع مستوى الطالب؟«.

ـ يو.بي.آي: أعلن  واشــــنطن 
علماء عن العثور على أقدم حذاء 
جلدي يعود إلى نحو 5500 سنة 

داخل كهف في أرمينيا.
وذكرت شبكة »سي.ان.ان« أن 
فريق البحث الذي يقوده العالم 
رون بنحاسي من جامعة »كورك« 
في ايرلندا عثر على احلذاء في كهف 
في مقاطعة فايوتز دزور جنوب 
العاصمة يريفان قرب احلدود مع 

تركيا وإيران.
وقد نشرت تفاصيل الدراسة في 

دورية »بلوس وان« األميركية.
وقيــــاس احلــــذاء اجللدي 5 
باملقياس األميركي 35 )أوروبي( 

ذو قدمني صغيرتني.
واليزال اخليط اجللدي موصوال 

بحلقات احلذاء.

وهو للرجل اليمنى ورجح العلماء 
أنه يعود إلى امرأة غير أنهم أشاروا 
إلى احتمال أن يكون صاحبه رجل 

وقال العلماء إنهم وجدوا السنة 
املاضية منزال داخل الكهف وكان 
فيه روث خراف أو ماعز وحتته 
بعض الفخاريات واحلذاء الشهير 
وهو ما ساهم باإلضافة إلى درجة 
احلرارة املعتدلة داخل الكهف في 

احملافظة على احلذاء.
وقد أجريــــت اختبارات على 
عينــــات من اجللد فــــي جامعتي 
أوكسفورد وكاليفورنيا لتحديد 

عمر احلذاء.
يذكر أن احلذاء األقدم املعروف 
هو صنــــدل مصنوع من األلياف 
عثر عليه في كهف في ميسوري 

بالواليات املتحدة.

محامون غاضبون في مصر يحتجزون
 3 من أعضاء النيابة العامة

بريطانية تبيع حليبها 
»الفائض عن الحاجة« عبر اإلنترنت!

اإلسكندرية »أول مدينة بال تدخين« في مصر

لندن ـ يو.بي.آي: تبيع امرأة بريطانية حليب 
صدرها للراغبني على اإلنترنت بعدما تبني لها أن 

لديها كمية كبيرة منه بعد إجنابها لطفلها.
وذكرت صحيفة »الدايلي مايل« أمس أن توني 
إبدون )26 عاما( تبيع القارورة التي حتتوي على 

237مل من احلليب بحوالي 21.9 دوالرا.
وخطرت الفكرة إلبدون التي انفصلت عن شريكها 
غاريث أبدون )29 عاما( وإجنابها منه طفلها داڤيد 
بعدما قالت لها إحدى صديقاتها وهي تضحك ان 

لديها كمية حليب تكفي إلقامة شركة لأللبان.
وما أن سمعت إبدون بذلك حتى فكرت جديا في 
بيع حليب صدرها وأعلنت ذلك على موقع »امم« 

على االنترنت.
وكانت دهشة إبدون كبيرة عندما تبني أن الكثير 
من زبائنها هم من الرجال وليسوا من النساء بعدما 

كانت تظن أن الطلبات ستنهال عليها منهن.
وقالت إن الكثير مــــن الرجال الذين يتصلون 
بها يقولون لها إنهم يريدون شرب حليبها بسبب 

فوائده الصحية ولوقايتهم من األمراض.
وأظهرت دراسات سابقة أن حليب الثدي يحتوي 
على خصائص مقاومــــة لاللتهابات والوقاية من 
األمــــراض، ومن بني ذلك الســــرطان وفيه حمض 

اللوريك ومواد للشفاء من اإلسهال.
وتســــتغرق عملية احللب ما بني ربع ســــاعة 
وســــاعة كاملة وتقوم بتسليم القارورة للراغبني 

على باب منزلها.
وقالت إبدون أخيرا إنها ستواصل بيع حليب 
صدرها حتى ينضــــب، وإذا ما حبلت مرة أخرى 
فستستخدم مضخة كهربائية ألن ذلك يجعل مهمتها 

أسهل في املستقبل.

القاهرةـ  أ.ف.ب: تريد مصر، التي ينتشر التدخني 
فيها، ان جتعل من االسكندرية »اول مدينة بال تدخني«، 
على امل ان متثل منوذجا يحتذى به في بقية انحاء 
البــــالد التي ظل قانون مكافحة التدخني فيها حبرا 
على ورق. وقالت مديرة ادارة مكافحة التدخني في 
وزارة الصحة سحر لطيف لوكالة »فرانس برس« 
ان وزير الصحة حامت اجلبلي ومحافظ االسكندرية 
عادل لبيب وقعا اخلميس في املدينة الواقعة على 

البحر املتوسط اعالنا في هذا الشأن. 
واكدت ان »خطــــة الوزارة تقضــــي بجعل كل 
املناطق العامة في االســــكندرية اماكن بال تدخني«. 
واوضحت انه سيتم تطبيق حظر التدخني اوال في 
املستشفيات واملؤسسات العامة. وهناك في مصر 
قانون يحظر التدخني في االماكن العامة، غير انه 

يتــــم جتاهله على نطاق واســــع. واعتبرت وزارة 
الصحة في بيان اصدرته ان هذه املبادرة »تهدف الى 
ان تكون االسكندرية مدينة رائدة كأول مدينة بال 
تدخني حتى تكون منوذجا لبقية املدن املصرية«. 
ووصف البيان هذه املبادرة بأنها »خطوة تاريخية 
في ســــياق اجلهود من اجل مكافحــــة التدخني في 
مصر وفي املنطقة بأسرها«. وينفق املصريون %6 
من دخلهم الشــــهري على التدخني، بحسب دراسة 
اجرتها في يناير املاضــــي منظمة الصحة العاملية 
بالتعاون مع اجلهــــاز املركزي للتعبئة واالحصاء 
ووزارة الصحة. ويدخن اكثر من 40% من الرجال 
البالغني في مصر، وفق هذه الدراســــة التي افادت 
بأن 70% ممن شملتهم اكدوا انهم ضحايا التدخني 

السلبي في منازلهم او اماكن عملهم.

القاهرةـ  رويترز: قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مئات احملامني 
الغاضبني احتجزوا امس 3 من أعضاء النيابة العامة في مدينة احمللة 
الكبرى مبحافظة الغربية شمالي القاهرة مطالبني باإلفراج عن زميلني 
لهم صدر ضدهما حكم بالسجن ملدة 5 سنوات إثر مشاجرة مع مدير 
نيابة. وقالت مصادر إن احملامــــني الغاضبني اقتحموا مكتب احملامي 
العام لنيابات شرق طنطا الواقع مبدينة احمللة الكبرى إيهاب عصمت 
واحتجزوه باإلضافة لرئيســــي النيابة إبراهيم أبوالســــعود ومحمد 

معوض اللذين كانا في اجتماع معه.
وأضافــــت أن املقتحمني جدعوا أنف مديــــر املكتب محمد رضوان 

وحطموا مائدة االجتماعات.
وتابع ان قيادات أمنية طلبت من املقتحمني تعيني 10 منهم للتفاوض 
لكنهم رفضوا قبل اإلفراج عن زميليهم محمد إبراهيم ســــاعي الدين 
ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم اول من امس بالسجن 
ملدة 5 ســــنوات وغرامة 300 جنيه )57 دوالرا( لكل منهما من محكمة 
جنح قســــم أول طنطا على الرغم من احتشــــاد آالف احملامني خارج 
مجمع محاكم مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية مطالبني باإلفراج 
عن زميليهما احملتجزين. وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان 
أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا مبدينة طنطا دون إذن منه يوم 

السبت مما أدى إلى مشادة كالمية بينهما. 
وقال شهود عيان إن حرس مكتب أبوالروس قاموا بتكبيل ساعي 
الديــــن وضربوه وان أبوالروس صفعه ممــــا أدى إلى جتمهر محامني 
خــــارج املكتب ومحاصرته. وأضافوا ان قيادات قضائية وأمنية فكت 
احلصار ونقلت املتشــــاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء حتقيق 
وان ساعي الدين متكن خالل ذلك من رد الصفعة ألبوالروس. وأحيل 
احملاميــــان على اثر ذلك حملاكمة عاجلة صدر احلكم فيها في جلســــة 
واحدة. ويطالب احملامون مبحاكمة مدير النيابة أيضا. وقال شــــاهد 
عيان إن احملامني املقتحمني في مدينة احمللة الكبرى يرددون هتافات 
تطالب باملســــاواة بني احملامي ومدير النيابــــة في احملاكمة والعقاب. 
ويبلغ عدد احملامني املســــجلني في مصر نحو 456 ألفا ميارس املهنة 

منهم نحو 275 ألفا.
ويقول مراقبون إن أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة متر بها مصر 

قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بني جناحي العدالة في البالد.

السدالن: يؤكد فتوى »إرضاع الكبير« 
الرياض ـ يو.بي.آي: أيـــد عالم الدين 
السعودي أستاذ الدراسات العليا في جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية د.صالح 
السدالن فتوى إرضاع الكبير ضمن ضوابط 
شرعية مشددا على أنه ال دليل على كالم 
من قال إن هذه الفتوى خاصة بحالة واحدة 

وال تعمم.
وقال السدالن في تصريح خاص نشرته 
صحيفة »عـــكاظ« في عددها أمس قضية 
إرضاع الكبير وردت في الســـنة النبوية 

بقصة سالم مولى أبي حذيفة.
وأضاف السدالن »احتج بعض أهل العلم 
على هذه الفتوى وقالوا هذه حالة خاصة 
وال ميكن أن تعمم لكنه ال دليل على أنها 
قصة خاصة بأبي حذيفة وزوجته، وإمنا 
ألبي حذيفة ولغيره مما كانت حاجته مماثلة 

حلاجة أبي حذيفة«.
وشدد الســـدالن على أن فتوى إرضاع 
الكبير حتتاج إلى تأمل ودراسة وتخضع 
للحاجة والضرورة. وقال السدالن انه ال 
يجوز شرعا التهكم بهذه الفتوى والسخرية 
منها، ألنها صحت عن الرســـول ژ وعن 

عدد من العلماء وهي ثابتة.
ووّجه السدالن نصحا لبعض العلماء 
وطلبة العلم بعدم التحدث باألشياء غير 
املعهودة في الفتوى إال عن طريق املفتي 
العام الذي يرجح بني كونها جائزة أو أنها 
حالة خاصة، أما أنها حالة خاصة فتقدير 

هذه املســـائل للمفتي ومن أسند له هذه 
املهمة حلساسية مثل هذه القضايا.

وكان املستشار في الديوان امللكي الشيخ 
عبد احملسن العبيكان قد أجاز إرضاع الكبير 
وحصرها في حاالت معينـــة وقد أثارت 
هذا الفتوى جدال فقهيا وإعالميا كبيرا في 

األوساط السعودية والعربية.

امرأة تؤم صالة الجمعة اليوم.. للمرة األولى في بريطانيا
لندن ـ يو.بي.آي: ستصبح كاتبة كندية من 
أصول باكستانية في الستني من العمر أول امرأة 
مســـلمة املولد في اململكة املتحدة تؤم املصلني 
من الرجال والنســـاء في صالة اجلمعة مبدينة 

أوكسفورد واملقررة اليوم.
وقال املركـــز الثقافي اإلســـالمي في مدينة 
أوكسفورد إن راهيل رضا ستلقي أيضا خطبة 
اجلمعة أمام املصلني الرجال والنساء مع انطالق 
أعمال مؤمتر دولي حتت عنوان »اإلسالم: الطريق 
إلى األمام« ستعقده في كلية سانت أندروز بجامعة 
أوكسفورد من احلادي عشر إلى الثالث عشر من 

يونيو اجلاري.
وأضاف أنه يدافع عن حقوق النساء املسلمات 
لوضعهن على قدم املساواة في املجتمع اإلسالمي 
واثبـــات عدم وجود أي قيود على النســـاء في 

اإلسالم لكي يقمن بإمامة صالة اجلمعة.
ودعا املركز »املســـلمني في بريطانيا رجاال 
ونســـاء الذين يؤيدون املســـاواة والتكافؤ بني 
اجلنسني في اإلسالم إلى حضور صالة اجلمعة 

التاريخية« املقررة اليوم اجلمعة.
وكانت راهيل رضا تلقـــت تهديدات بالقتل 
بعدما أمت صالة جمعة مختلطة مبدينة تورنتو 
الكندية منذ خمس سنوات وقالت في تصريحات 
صحافية إنهـــا »ال تأخذ املهمـــة التي يقوم بها 
اإلمام«، حني تؤم املصلـــني لكنها تريد »تذكير 
اجلالية املسلمة أن 50% من أتباعها من النساء 
الذيـــن هن على قدم املســـاواة مع الرجل وعلى 
قدم املساواة في ممارسة الشعائر ويستحققن 

مسجد أكسفورداالستماع إلى أصواتهن«.

راهيل رضا باحلجاب 

راهيل بال حجاب في صورة نشرت في موقعها محتضنة ترجمة املصحف 

د.صالح السدالن

الصياد البرازيلي

4 ماليين باكستاني تحت حكم طالبان

مقاتلون من طالبان باكستان ورجال القبائل 
يحيطون بجثـــة رجل بعد اعدامـــه بعد ان اتهم 
باختطاف ثالثة اشـــخاص في احدى قرى اقليم 
بيشـــاور وأدين على أيدى مقاتلي طالبان الذين 

قاموا باعدامه. وقالـــت منظمة العفو الدولية ان 
نحو 4 ماليني شخص يعيشون عمليا حتت حكم 
طالبان في شمال غرب باكســـتان وان احلكومة 

الباكستانية تخلت عنهم.


