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55 القاهرة ـ خديجة حمودة
صرح السفير سليمان عواد املتحدث الرسمي لرئاسة اجلمهورية 
بأنه خالل لقاء الرئيس مبارك صباح امس مع الهيئة البرملانية 
للحزب الوطني الدميوقراطي من اعضاء مجلس الش���ورى اثير 
موضوع األزمة  بني القضاة واحملامني، حيث طلب بعض احلضور 
تدخل الرئيس إلنهاء هذه األزمة وأوضح عواد ان الرئيس ذكر 
ان���ه لم يكن يود أب���دا ان حتدث هذه األزمة وان تس���تمر ألنها 

ازمة بني جناح���ي العدالة بكل ما نحمله لهم من تقدير وتوقير 
واحترام واحملام���ني املصريني الذين ميثلون القضاء الواقف ال. 
وذكر الرئيس انه يأمل ان يحل كال اجلانبني هذه األزمة في أسرع 
وقت بالعقل واحلكمة واعالء القانون. وقال عواد ان الرئيس اكد 
ان���ه لم ولن يتدخل في احكام قضائية وان األمر متروك لعقالء 
القضاة واحملامني لكي ينه���وا هذه األزمة في اطار من االحترام 

املتبادل واحترام القانون.

الرئيس مبارك يرفض التدخل في أزمة القضاة والمحامين

صحتك

 دراسة تؤكد: ال رابط بين سرطانات األطفال 
وهوائيات شبكات الخلوي 

باريس � أ.ف.پ: النساء احلوامل املقيمات 
بالقرب من هوائيات شبكات اخللوي لسن 
اكثر عرضة الجناب اطفال مصابني بسرطان 
الدم او انواع اخرى من السرطان، وفقا لدراسة 

اجريت في بريطانيا ونشرت امس.
الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة 
»بريتيش ميديكال جورنال« تابعت 1397 
طفال ال يتجاوزون الرابعة من العمر، كانوا 
يعانون بني عامي 1999 و2001، من سرطان 
دم او ورم دماغي او ورم في اجلهاز العصبي 
املركزي. ومتت مقارنة كل من تلك احلاالت 
بحالة اربعة اطفال بصحة جيدة في السن 

نفسها.
وفقا للباحثني بقيادة بول اليوت، وهو 
بروفيسور في امبيريال كوليدج في لندن، 
فإن هذه اكبر دراس���ة جت���رى حتى اليوم 
حول الرابط بني سرطانات الطفولة املبكرة 

وهوائيات شبكات اخللوي.
بعد ذلك، رسم الباحثون خريطة لتلك 
الهوائيات في بريطانيا خالل الفترة املمتدة 
بني عامي 1996 و2001 واحتسبوا مستوى 
االشعاعات الذي قد تكون النساء احلوامل 
تعرضن له، تبعا ملكان اقامتهن واملس���افة 

التي تفصلهن عن الهوائيات.
وتبني لهم ان امه���ات االطفال املصابني 
بالسرطان ال يعشن على مسافة اقرب من 
هوائيات شبكات اخللوي مقارنة باالطفال 

االصحاء.
لكن معدي الدراس���ة يق���رون بأنهم لم 
يدرسوا سوى حاالت السرطان لدى االطفال 
الذين لم يتجاوزوا الرابعة من العمر، وليس 
انواع السرطان التي ميكن ان تبرز في مرحلة 

الحقة من احلياة.
وبعد حتليل مئات الدراسات حول املوجات 
املغناطيس���ية الكهربائية، الحظت الوكالة 
الفرنسية للسالمة الصحية املتعلقة ببيئة 
العمل اخلريف املاضي غياب ادلة دامغة على 
كونها ضارة، مشيرة في الوقت نفسه الى 
ان بعض الدراسات اظهرت وجود تأثيرات 

بيولوجية ملحوظة.
كانت الوكالة قد اوصت باحلد من التعرض 
الى هوائيات ش���بكات اخللوي في املناطق 
التي تلتق���ي فيها حزمات موجات محطات 
االرس���ال املختلفة والتي تكون فيها األشد 
حدة، باعتبار ان���ه ال ينبغي انتظار بروز 

»ادلة دامغة« للتحرك.

شواهد القبور 
حسب الطلب

لندن � يو.بي.آي: أطلقت شركة 
اسكتلندية مشهود لها دوليا بإنتاج 
ورق اجلدران واألقمشة تتخذ من 
مدينة غالسكو مقرا لها تصاميم 
حديثة لشواهد القبور لتصبح أول 
شركة من نوعها في اململكة املتحدة 

تنتج مثل هذه الشواهد.
وقال����ت صحيف����ة هيرال����د 
االس����كتلندية الصادرة امس إن 
شركة »تيموروس بيستيز« ستدعو 
زبائنها في غالسكو ولندن الختيار 
التصميم ال����ذي يريدونه من بني 
مجموعة مخت����ارة حلفرها على 
أو األلواح  الغراني����ت  أو  الرخام 
الصخرية حسب رغبتهم لوضعها 

على قبورهم بعد وفاتهم.
واضافت أن الشركة الصانعة 
ستجهز شواهد القبور حسب الطلب 
وتسلمها إلى اصحابها خالل مدة 
ستة أسابيع وبكلفة 2500 جنيه 

استرليني للواحد منها.
ونسبت الصحيفة إلى ألستير 
ماكولي الشريك املؤسس لشركة 
تيموروس بيستيز قوله »هناك 
بالتأكيد مج����ال لتصميم مقابرنا 
القبور بطرق  ومن بينها شواهد 
طبيعية تستند إلى تصاميم األزهار 

وأوراق الشجر«.

وفاة مايكل جاكسون  أطلقت 
حمى تجارية تقدر بالمليارات 

لوس أجنيليس � أ.ف.پ: أكدت وفاة مايكل 
جاكسون قبل س����نة مقولة ان الفنان يحظى 
بأقصى درجات الش����عبية بع����د رحيله مع 
بيع اعداد هائلة من اسطواناته وانتاج فيلم 
ناج����ح حوله ووابل م����ن املنتجات املرتبطة 

به وبفنه.
في سنوات حياته االخيرة كان وضع ملك 
البوب املالي صعبا جدا. وكانت مزرعته الشهيرة 
»نيفرالند« مهددة باملصادرة فيما تقدر ديونه 

بحوالي نصف مليار دوالر.
اال انه في االشهر ال� 12 التي تلت وفاته في 
يونيو 2009 درت امبراطورية مايكل جاكسون 
عائدات تقدر بأكثر من مليار دوالر االمر الذي 
سمح بتس����ديد اكثر من نصف ديون املغني. 

واحلمى التجارية انطلقت عمليا مع اعالن وفاة 
النجم الناجمة عن جرعة زائدة من االدوية مع 
بيع حوالي اربعة ماليني ألبوم في غضون ستة 
اس����ابيع فقط. وفي غضون عام بلغ مجموع 
مبيعات االسطوانات تسعة ماليني نسخة على 
االراض����ي االميركية فقط، على ما تفيد ارقام 

معهد نيسلن ساوند سكان. 
وفي العالم بيعت 24 مليون نس����خة من 
ألبومات����ه. يضاف الى ه����ذه االرقام عمليات 
التحمي����ل على االنترنت الت����ي تقدر قيمتها 
بحوالي 26.5 مليون دوالر في العالم ورنات 
الهواتف النقالة، األمر الذي يرفع عائدات مايكل 
جاكس����ون املوسيقية الى حوالي 429 مليون 

دوالر على ما تفيد مجلة »بيلبورد«.

تقرير اللجنة الثالثية للطب الشرعي يؤكد:
الشاب اإلسكندراني مات بإسفكسيا الخنق

القاهرة � أ.ش.أ: عرض املستش����ار ياس����ر رفاعي احملامي العام األول لنيابة استئناف اإلسكندرية في 
املؤمتر الصحافي الذي عقده ظهر امس التقرير املبدئي الوارد من مصلحة الطب الشرعي بشأن ما أسفرت 
عنه إعادة تشريح جثة املتوفى خالد سعيد مبعرفة اللجنة الثالثية التي أمر بتشكيلها املستشار عبداملجيد 
محمود النائب العام، وقد ورد فيه أنه قد ظهر من استخراج وإعادة جثة املتوفى أن وفاة املذكور قد نشأت 
نتيجة اسفكس����يا االختناق بانسداد املسالك الهوائية بجسم غريب ثبت من حتليله أنه عبارة عن لفافة 
بالستكية حتوي مادة خضراء اللون ثبت أنها لنبات الباجنو. وتبني وجود إصابات تتفق وما هو مثبت 
بتقرير الطب الشرعي السابق نشأت نتيجة التصادم بجسم أو أجسام صلبة، وذلك أثناء محاولة السيطرة 
على املجني عليه. وهذه اإلصابات في مجملها بس����يطة، ولم تتسبب في حدوث الوفاة، وتبني من حتليل 

أحشاء املتوفى وجود مادة الترمادول املدرجة بجدول املخدرات، وكذا على آثار تعاطي احلشيش.

 مجلس أوروبا يدعو سويسرا 
إلى إلغاء قرارها منع بناء المآذن

ستراس����بورغ � أ.ف.پ: دعا برملاني����و مجلس اوروبا امس 
سويس����را الى إلغاء قرارها مبنع بناء املآذن الذي أصدرته في 
ضوء استفتاء ش����عبي، كونه يعتبر متييزا بحق املسلمني في 

هذا البلد.
وعقب نقاش حول »اإلسالم والتيار اإلسالمي وكره اإلسالم 
في أوروبا«، دعا املجلس البرملاني سويسرا الى »املصادقة على 

إلغاء قرارها منع بناء املآذن منعا كامال«.
وأوصى املجلس في بيان »بإلغاء املنع في اقرب وقت ممكن 

ألنه إجحاف بحق املسلمني«.

وأوض����ح البيان ان »بناء امل����آذن يجب ان يكون ممكنا على 
غرار أجراس الكنائ����س مع احترام ظروف األمن العام وكيفية 

تنظيم املدن«.
ووافق السويس����ريون في 29 نوفمبر بأكثرية 57.5% على 
تعديل للدستور السويسري يقضي مبنع بناء مآذن جديدة ما 

اثار ضجة في العالم السيما في البلدان االسالمية.
ورفعت جمعية إسالمية شكوى بتهمة التمييز أمام احملكمة 
األوروبي����ة حلقوق اإلنس����ان التي لم تبت ف����ي الدعوى حتى 

اآلن.

األمير وليام يتزوج من ميدلتون 28 الجاري
القاه����رة � وكاالت:  قرر األمير 
وليام ولى عهد بريطانيا ان 28 يونيو 
اجلاري هو املوعد النهائي لزواجه من 
صديقته كيت ميدلتون بعد تأجيالت 
كثيرة. ووفقا ملا نشرته »ايرث تاميز« 
سيستأنف األمير وليام تدريبه في 
شهر س����بتمبر املقبل بسالح اجلو 
امللكي للبحث واإلنقاذ بقاعدة جزيرة 
أجنلسي، في البحر االيرلندي على 
الساحل الغربي. وقال األمير وليام، 
الثاني في ترتيب والية العرش، »منذ 
عدة سنوات كان لى احلق في الزواج 
منذ ان بلغت ال�� 20 من عمري، لكن 
لم أكن أود الزواج قبل سن 28 عاما 
او رمب����ا 30 عاما، وقد حان الوقت 
اآلن لل����زواج، فعالقتي مبيدلتون 
ممتدة منذ أن كنا في اجلامعة معا 

عام 2003«. 
يذكر أن األمير ويليام وشقيقه 
األصغر هاري عادا من رحلة مشتركة 
ملدة 10 أيام جلن����وب أفريقيا يوم 
األحد املاضي، والتي شملت زيارات 
ملش����اريع خيرية في بوتس����وانا 
وليسوتو، باالضافة حلضور مباراة 
إجنلترا واجلزائر التي كانت مخيبة 

لآلمال.

بعد عودته من أفريقيا

خالد سعيد

األمير وليام وميدلتون

بعض املنتقبات وفي اإلطار فاروق حسني

أطفال هنود مسلمون من مدرسة العشاقية يتضرعون طلبا للمطر في احد مساجد أحمد 
آباد، حيث تعاني والية منوجارات في الغرب مع اجزاء عديدة من الهند من ارتفاع حاد في 
درجات احلرارة                            )أ.ف.پ(

التضرع.. طلبًا للمطر

فاروق حسني: النقاب إهانة لإلسالم!

..ومطالبة بحظر ارتداء النقاب في إسبانيا 
مدريد � أ.ف.پ: صادق مجلس الشيوخ االسباني امس 
على مذكرة حتض احلكومة االشتراكية بقيادة رئيس الوزراء 
خوسيه لويس ثاباتيرو على حظر ارتداء النقاب في األماكن 
العامة. وصادق املجلس على هذه املذكرة، التي تقدمت بها كتلة 
»احلزب الشعبي«، احلزب الرئيسي في املعارضة، بغالبية 
131 صوتا مقابل 129 )لم ميتنع اي عضو عن التصويت(. 
وكان وزير العدل فرانشيسكو كامانو أعلن أخيرا ان احلكومة 

تتجه لتضمني قانون جديد حول »حرية الديانة« بندا يحظر 
ارتداء النقاب في األماكن العامة، موضحا ان »هناك عناصر 
مثل البرقع من الصعب ان تتالءم مع الكرامة اإلنسانية كما 
انها تطرح خصوصا مشاكل أمام التعرف على الهوية في 
األماكن العامة«. وكانت احلكومة االشتراكية أعلنت في 2008 
اإلعداد لقانون أطلقت عليه اسم »احلرية الدينية« يفرض 
احتراما اكب����ر للعلمانية والتعددية الدينية في بلد التزال 

الكنيسة الكاثوليكة فيه حاضرة بقوة وفاعلية.
وخ����الل األيام املاضية عمدت بلدي����ات عدة في منطقة 
كاتالونيا )شمال شرق( الى حظر ارتداء النقاب في األماكن 
العامة في نطاقها البلدي. وأقرت بلجيكا أواخر ابريل قانونا 
يحظر ارتداء النقاب في األماكن العامة، في حني يجري في 
فرنسا االعداد ملش����روع قانون مماثل من املقرر ان يطرح 

على البرملان في يوليو للتصويت عليه.

القاهرة: قال وزير الثقافة املصري
فاروق حسني ان احلجاب أصبح »زيا 
شعبيا« ملعظم فتيات الطبقات الفقيرة، 
فيما اعتبر املرأة التي ترتدي النقاب أنها 

تقوم ب� »إهانة اإلسالم«.
وأضاف في حوار مع جريدة الدستور 
املصرية امس: احلجاب حرية شخصية 
وال أعترض على من تلبسه، ولي أخت 
محجبة وعالقتي بها جيدة جدا، إال أن 
احلجاب أصبح اآلن زيا شعبيا للطبقات 
الفقي���رة وموضة عند األثرياء، وأنا ال 

أجتنى بكالمي على أحد.
وتابع »العاشقات على شواطئ النيل 
معظمهن محجبات، واحلجاب أصبح اآلن 
أشكاال وألوانا وبعضه فيه إثارة وميشي 
حسب املوضة وصاحبته تهتم مبظهر 
الدين على حساب جوهره«، متسائال: 
»هل يتفق ذلك م���ع تعاليم الدين في 
ش���يء؟« وأضاف: »أما ما أرفضه فهو 

النقاب، فاملرأة التي ترتديه تنس���حب 
من الدنيا باالضافة الى إهانتها لإلسالم 
ال���ذي ال يقبل هذه الصورة من أتباعه 
املؤمنات وربنا خلق اإلنس���ان جميال 

والنقاب يخفيه«.
وجتدر اإلشارة الى أنها ليست هذه 
املرة األولى التي يهاجم فيها حس���ني 
احلجاب، إذ وصفه قبل س���نتني بأنه 
»دعوة إل���ى الرجعية والتأخر«، قائال: 
»احلجاب موضة قدمية كانت ترتديه 
السيدات للتفريق بينهن وبني اإلماء«.

وفجرت هذه التصريحات موجة من 
الغضب الشعبي وفي أوساط اإلخوان 
املسلمني ورجال الدين، فسارع إلى تبرير 
موقفه بالتأكيد أن كالمه عن احلجاب كان 
رأيا شخصيا تناوله خالل حديث ودي 
جانبي عبر الهاتف مع إحدى الصحف 
ولم يكن تصريحات رسمية صادرة عن 

الوزير كشخص مسؤول.

أثار أزمة قبل عامين بسخريته من الحجاب

نيويورك � إيالف: أكد مقربون من بريتني سپيرز 
خب���ر تعريها أمام موظفيها، وذلك بعد اس���تقالة 
حارسها الشخصي الذي اتهمها بتحرشها به جنسيا. 
وقال حارسها املستقيل إنه قد تكتم على أكثر من 
ذلك، فعادة سپيرز في التعري الدائم داخل أو خارج 
غرفة نومها معروفة لكل من يقصدها أو يعمل معها. 
من جهة أخرى حتفظوا على تعبير التحرش 
اجلنس���ي الذي ورد في استقالة احلارس 
وبعضهم يعتقد أنه ترك العمل بتحريض 
من والده طمع���ا في مكافأة عالية من 
محاكم تصرف مبال���غ قيمة لضحايا 
التحرش اجلنسي خالل ساعات العمل. 
وقدم احلارس اخلاص لبريتني سپيرز 
اس���تقالته بسبب شعوره بالتعرض 
للتحرش اجلنسي من قبل ربة العمل. 
وذكر أن احلارس فيرناندو فلورس 
)29 عاما( لم يعد باستطاعته 
العمل مع س���پيرز بس���بب 
حتركها في املنزل باستمرار 

وهي عارية.

سپيرز تتعرى أمام موظفيها 


