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اعتبر ط���ارق احلميد رئي���س حترير صحيفة 38
»الشرق األوسط« في تصريح نشرته جريدة »املدينة« 
الس���عودية ان الكاتب عبدالرحمن الراشد هو الذي 
توقف من تلقاء نفس���ه ول���م يبعث للصحيفة بأي 
مقال له منذ عدة ايام، وق���ال اننا حاولنا التواصل 
معه خالل اليومني املاضيني، وحاول معه املسؤولون 
بصفح���ة الرأي بالصحيفة، ولك���ن كل ذلك لم يجد 

حيث لم جند اي جتاوب منه الى اآلن، وأعود وأكرر 
بصفتي رئيس حترير صحيفة »الشرق األوسط« ان 
الصحيفة لم تبعث بأي خطاب للراشد يفيد بإيقافه 
وهذا كالم غير صحيح اطالقا، وانا احب ان اوضح 
انه ال يوجد لدينا في الصحيفة اي مقال للراشد منذ 
عدة ايام وهذا ما يؤكد ان االيقاف جاء منه هو نفسه 

فنحن ال يوجد لدينا له أي مقال حتى نوقفه.

الحميد: »الشرق األوسط« لم توقف الراشد بل هو الذي توقف

صحتك

 كيف تحمي »حرس حدود« جسمك ؟
كولوني����ا � د.ب.أ: من منا لم يعان 
ولو ملرة من تورم إحدى اللوزتني أو 
لم يشعر بالتهاب احللق أو صعوبة 
في ابتالع الطعام، داللة على التهاب 
اللوزت����ني، األطفال بوجه خاص أكثر 
عرضة للمرض الذي متر فترة اإلصابة 

به عادة دون أي مضاعفات.
قالت الطبيبة إلكه جايجر رومان 
وهي طبيبة أطفال وعضو في اجلمعية 
األملانية ألطباء األطفال وصغار السن: 
»عادة م����ا يصاب األطف����ال بأمراض 
اللوزت����ني عند االتصال  التهاب  مثل 
مبجموعة أطف����ال آخرين في رياض 
األطفال أو املدارس االبتدائية واملعتاد 
أنهم يتغلب����ون على التهاب اللوزتني 

بشكل جيد«.
ويوضح ماتياس لوهاوس عضو 
اجلمعية األملانية ألطباء األنف واألذن 
واحلنجرة، ان اللوزتني اللتني متثالن 
مهادا أو حشية للغدد الليمفاوية تقعان 
عند التقاء فتحة الفم واجليوب األنفية 
مع احللق واملسارات الهوائية السفلية 
»يطل����ق عليه����ا العق����دة الليمفاوية 

البلعومية«.
وقال لوهاوس، إن اللوزتني تقومان 
مبهمة حرس احلدود »أي شيء يدخل 
اجلسد أثناء التنفس..يجب أن مير عبر 
هذا النسيج، أي جراثيم أو ميكروبات 
من خارج اجلسد يتم التعرف عليها 

ومهاجمتها هناك«.

وأضاف أن التهاب اللوزتني قد ميتد 
ليصيب النسيج الليمفاوي بأكمله، لكن 
أثره غالبا م����ا يقتصر على اللوزتني 
املوجودتني عل����ى أحد جانبي احللق 
م����ن اخللف، وكذلك الزائ����دة األنفية 
)اللحمية( وتقع في اجلزء األعلى من 
احللق خلف األنف. وتش����ير جايجر 
رومان إلى أن العدوى عادة ما تكون 
نتيجة اإلصابة بالڤيروسات أو بكتيريا 
عقدية »يتم استنشاقها وتستقر فوق 

الغشاء املخاطي للحلق«.
وأضاف����ت أن اجلراثي����م تبدأ في 
التكاثر بعد مرور يوم تقريبا، بعدها 
»يداف����ع اجلس����م عن نفس����ه ضدها 
وتنتفخ اللوزتان وقد يصاب اإلنسان 

باحلمى«.
وتعرض جايجر عددا من وسائل 
العالج قائل����ة »إذا الحظت التهابا في 
احللق فقد يفيد اللجوء للغرغرة في 
أسرع وقت ممكن«، املاء قد يكون كافيا 
لكن الكاموميل البابوجن أو شاي نبات 

املرميية يفيدان أيضا.
وقالت »أهم م����ا في األمر هو عدم 
الس����ماح للجراثيم باالستقرار فوق 
النسيج خالل األربع والعشرين ساعة 
األولى ويجب أن تصرفها«، مش����يرة 
إل����ى أن التعامل مع األطفال قد يكون 
صعبا »فه����م مييلون لعدم االعتراف 
باألعراض بسرعة وال ميكنهم الغرغرة 

مسجد املسلمون التتر في احدى قرى الپولنديةحتى سن الرابعة«.

سهير رمزي

كايلي مينوغ

عبدالرحمن الراشد طارق احلميد

موقع امللهى بعد اقتحام الهكرز املغاربة له

القتيلة ماجدة كمالاملذيع ايهاب صالح 

احد عمال البيئة  في مصر يجمع عينات من مياه النيل

كايلي مينوغ: عانيت من أدوية السرطان
وسأتوقف عن تناولها العام المقبل

التتر المسلمون في پولندا يحتفلون بعيد الفطر

لندن � د.ب.أ: كشفت املغنية األسترالية الشهيرة 
كايلي مينوغ أنها تعاني بش���دة من اآلثار اجلانبية 
ألدوية س���رطان الثدي، والتي تتسبب لها في إعياء 

وصداع شديد.
ونقل املوقع اإللكتروني البريطاني »فيميل فيرست« 
عن مينوغ، التي أصيبت بسرطان الثدي عام 2005 
وشفيت منه، القول: »صدقوني كنت انفرط من البكاء 
أمام طبيبي وأقول له: ال أستطيع حتمل ذلك خلصني 

من هذا األمر«،.
ثم يقطب جبينه ويقول: علينا أن نعاجلك لذلك 

يتعني عليك مواصلة العالج ألنه ينفعك.
وكشفت النجم��ة احلسن�اء )42 عاما( أنها ستنهي 
عالجه�����ا مطلع العام القادم،  إال أنه��ا أعرب��ت ف��ي 
الوقت نفسه عن مخاوفها من الشعور بأي اضطراب��ات 
بعد التوقف ع���ن األدوية التي اعتادت على تناولها 

لفترة طويلة.
وكان��ت مينوغ أك�����دت ف��ي تصريحات أخ��رى 
أن العم��ل ساعده��ا للغاي��ة عل��ى جتاوز مصاعب 
العالج من السرطان، موضحة أنها تعتزم مواصلة 

سيرتها الغنائية حتى الشيخوخة.

احتفلت واحدة من أقدم اجلماعات 
املسلمة في أوروبا يوم اجلمعة بعيد 
الفطر في شمال شرق پولندا بالقرب 

من احلدود مع روسيا البيضاء.
في القرن السابع عشر امليالدي دعا 
امللك يان الثالث سوبليسكي محاربني 
من التتر لالستقرار في منطقة قريبة 
املتاخمة لبروسيا  من حدود پولندا 
الدفاع عن  وروسيا للمس���اعدة في 
كومنولث كان قائما آنذاك بني پولندا 
وليتوانيا، ولقلة املوارد املالية كافأ 
امللك احملاربني التتر بقطع من األرض 

ومنحهم حق التنقل.
ومازال املس���جدان اللذان بناهما 
الپولندي���ون ليم���ارس فيهما التتر 

املسلمون ش���عائر دينهم في قريتي 
كروشينياني وبوهونيكي يستخدمان 
إلى اليوم ويصلي فيهما أحفاد أولئك 

احملاربني.
وال يوجد في القريتني إمام للمصلني 
ولذلك يدعو سكانهما املسلمون إماما 
للحضور من مدينة بالليستوك القريبة 

في األعياد.
وكان يانوس ألكسندروفيتش هو 
إمام املصلني في صالة عيد الفطر يوم 
اجلمعة، وذكر ألكس���ندروفيتش أن 
التتر املسلمني أصبحوا حاليا مندمجني 

متاما في املجتمع الپولندي.
وقال »نحن ف���ي پولندا لنموذج 
التعايش بني ديانتني. فعلى  لنجاح 

سبيل املثال هنا في القرية في أوقات 
سالفة عاش خاللها كثير من املواطنني، 
هنا كان هناك ثالثة أديان وكان اجلميع 
يساعد بعضهم البعض، لم يكن أحد 
يحكم على اآلخر بسبب معتقداته، لم 
يكن مهما إن كان الشخص كاثوليكيا أو 
أرثوذكسيا أو مسلما. كانوا يحتفلون 
باألعياد الدينية معا، كان بينهم احترام 
متبادل، كانوا أمثلة ملبادئ اإلس���الم 
واملسيحية احلقيقية، كانوا يعملون 
معا وتعايش���وا مبس���اعدة بعضهم 
البعض على الوجه األكمل، لكن األمر 
تغير بعض الش���يء هذه األيام، انه 
أمر يدعو لألسف، يدعو لألسف، أنا 

آسف لذلك«. 

جنوب أفريقيا تهدد شرطتها: 
خففوا وزنكم.. أو الفصل!

 42% من يهود إسرائيل علمانيون 

جوهانسبيرغ � د.ب.أ: قال نائب وزير الشرطة في 
جنوب أفريقيا فيكيل مبال����وال إن أوامر صدرت امس 
االثنني إلى رجال الش����رطة البدناء »خففوا وزنكم وإال 
الفصل مصيركم« حيث أصبحوا يتعرضون النتقادات 

بسبب لياقتهم ملمارسة وظيفتهم.
وأصدر مبالوال التحذير خالل قمة ملكافحة اجلرمية 

في بريتوريا.
ونقلت رابطة الصحافة بجنوب أفريقيا عن املسؤول 
قوله »إن بعض ضباط الشرطة يقررون أن يصبحوا 

كالبالونات فور تركهم كليات التدريب«.
وأضاف مبالوال »هؤالء الضباط ال مثيل لهم مقارنة 

باملجرمني الذين يتعقبونهم«.
وقال إن جنوب أفريقيا التي تكافح بعضا من أعلى 
معدالت جرائم العنف في العالم حتتاج إلى ضباط شرطة 

يستطيعون أن يسبقوا املجرمني وبتفوق عليهم«. 

أ.ف.پ: اظهر اس���تطالع لل���رأي اجراه املكتب 
املركزي لالحصاء في اسرائيل ان 42% على االقل 
من اليهود البالغني في الدولة العبرية يعتبرون 

انفسهم علمانيني.
 وبني االستطالع الذي نشره املكتب االحد وشمل 
عينة من 7500 يهودي تفوق اعمارهم عش���رين 
عاما ان 42% منهم يعتبرون انفس���هم علمانيني 
و25% »غير متدينني كثيرا« و13% »تقليديني« و%12 

»متدينني« و8% »متطرفني دينيا«.
 واوضح املكتب ان 72% من االش���خاص الذين 
شملهم االس���تطالع ذهبوا على االقل مرة واحدة 
خالل الس���نة الى كنيس، و82% منهم شاركوا في 
عش���اء الفصح اليهودي و67% في اشعال شموع 

عيد االنوار )حانوكا(.
 واجري االستطالع بني يناير وديسمبر 2009 
على عينة متثيلية من 7500 يهودي تفوق اعمارهم 

عشرين عاما.

سهير رمزي: أجلس مع زوجي عارية!
قالت الفنانة سهير رمزي إن عودتها للتمثيل 
لم تكن بس���بب االحتياج املادي، وإنها مستورة 

ماديا من غير الفن.
وقالت إنها في السابق كانت تقدم أدوارًا جريئة 
عما يقدم اآلن في السينما، وأعربت عن أسفها إلطالق 
لقب »السينما النظيفة« وطالبت بعدم التضييق 
على صناع السينما والفنانني، مؤكدة انها معجبة 
بأفالم املخرج خالد يوسف وذلك بحسب ما نقلته 

جريدة »البشاير املصرية«.
وعن س���بب عودتها للفن مؤخ���را، قالت إنها 
عندم���ا اعتزلت، مرضت والدتها مرضا ش���ديدا، 
وكان���ت تالزمها طوال ال� 13 عام���ا، وبعد وفاتها 
شعرت بفراغ كبير، ومن ثم شعرت بحبها القدمي 
للتمثيل، فبدأت مبش���اهدة األعمال التي تعرض 
مجددا، وفكرت في كيفية عودتها للفن مرة أخرى 

وهي محجبة.

وعندما س���ألتها الدغيدي عن إمكانية خلعها 
للحج���اب فجأة، ردت عليها »ربنا ما يكتبها عليا 
ابدا«، وذلك في محاول���ة منها للرد عليها بنفس 
مقولتها التي قالتها ايناس عندما مت س���ؤالها في 

برنامج »ملاذا« عن إمكانية حجابها.
وصرحت بأن سبب عدم وجودها هذا العام في 
أعمال رمضان، هو عرض جميع األعمال بش���كل 
مش���ابه ملسلس���ل »حبيب الروح« وبسؤالها عن 
إمكانية ارتدائها لشعر مستعار أثناء اشتراكها في 
األعمال الدرامية، رفضت ذلك ولم تعلق على شعر 

صابرين املستعار في »شيخ العرب همام«.
ورفضت سهير أن تؤدي مشاهد قبالت في الدراما، 
وعندما سألتها إيناس عن فقدانها للمصداقية إذا لم 
تؤد تلك املشاهد، خاصة في غرفة النوم مع زوجها، 
وسألتها هل جتلسني مع زوجك في املنزل باحلجاب، 

فأجابت سهير »أجلس مع زوجي ملط«.

محكمة مصرية تقرر إيداع المذيع قاتل زوجته 
مستشفى األمراض النفسية

القاهرة � د.ب.أ: قررت محكمة 
جنايات اجليزة أمس، تأجيل أولى 
جلسات محاكمة املذيع في قطاع 
األخبار بالتلفزيون املصري املتهم 
بقتل زوجته إلى جلسة الثامن من 

نوفمبر املقبل.
وجاء قرار احملكمة بالتأجيل 
إليداع املتهم مستش����فى أمراض 
نفس����ية وعصبية، وذلك إلعداد 
تقرير بش����أن مدى سالمة قواه 
الصحية النفسية والعصبية وقت 

ارتكابه للجرمية.
وكان املتهم إيهاب صالح سالم 
املذيع في قطاع األخبار بالتلفزيون 
اتهم بقتل زوجته ماجدة كمال كامل 
حسن، مستخدما سالحه الناري 
املرخص له بعد مشاجرة نشبت 
بينهما في منزلهما مبنطقة الهرم، 
كما يواجه املذي����ع تهمة تعاطي 

مخدري احلشيش والبانغو.
وبدأت أولى جلسات محاكمة 
املذيع في وقت سابق اليوم وذلك 

الثاني����ة مبحكمة  الدائرة  أم����ام 
جنايات اجليزة وس����ط حضور 

إعالمي وجماهيري متوقع.
ونسبت النيابة إلى املذيع القاتل 
تهمة القتل العمد، والتي يعاقب 
القان����ون بعقوبة اإلعدام  عليها 
شنقا، وتبني من التحقيقات األولية 
أنهما متزوجان منذ ما يقرب من 
ثماني سنوات، وأن خالفا أسريا 
ممتدا كان يدور بينهما وتصاعد 

قبيل وقوع اجلرمية.

اعتقال 12 صائغًا ساعدوا حارس هنية
في تهريب الذهب عبر األنفاق لغزة

القاهرة: كشفت مصادر صحافية مصرية أمس 
ان سلطات األمن اعتقلت 12 صائغا بالقاهرة وبعض 
احملافظات لالشتباه في مساعدتهم حارس رئيس 
وزراء احلكومة الفلسطينية املقالة إسماعيل هنية 

على تهريب الذهب الى قطاع غزة عبر األنفاق.
وذكرت صحيفة »املصري اليوم« ان هذا القرار 
باعتقال جتار الذهب صدر خالل األسابيع املاضية 
لالشتباه في تورطهم مبساعدة محمد نعيم، احلارس 
الشخصي لهنية، الذي اعتقلته السلطات األمنية 

قبل 6 أشهر في القاهرة.
ونقل���ت الصحيفة عن مصدر امني قوله: »ان 
عددا من التجار كانوا يبيعون الذهب لنعيم مببالغ 
أعلى لعلمهم انه سيهربه الى غزة«، مشيرة الى ان 
اعتقال نعيم جاء بعد ثبوت »تورطه في امتالك 

احد األنفاق على احلدود بني غزة ورفح املصرية، 
وانه يساعد في تهريب املال والذهب من مصر الى 
فلس���طني، فضال عن مساعدته في تهريب بعض 

املتهمني املتورطني في قضايا إرهابية«.
وذكرت املصادر ان نعيم حضر الى مصر بهدف 
إكمال دراس���ته في العلوم السياس���ية، حيث مت 
اعتقاله في ابريل املاضي أثناء تواجده في شقته 

وبحوزته مبلغ كبير من املال والذهب.
ومت إبالغ أهله في قطاع غزة من بعض أصدقائه 

بأمر االعتقال.
وأشارت مصادر رسمية وقتها الى ان االعتقال 
مت على خلفية امتالكه أحد األنفاق اخلاصة بتهريب 
األموال والذهب، كما يواجه نعيم تهمة غس���يل 

األموال.

مغاربة يعطلون الموقع اإللكتروني لـ »ملهى مكة« للمطالبة بتغيير االسم
 الرباط - العربية: قام ش����بان مغاربة 
باختراق املوقع اإللكتروني للملهى الليلي 
الذي أطلق عليه اس����م »مكة«، تاركني على 
الصفحة الرئيسية للموقع رسائل وأبياتا 
ش����عرية عن أسباب االختراق، مع املطالبة 
بتغيير االسم املسيء. واعتلى املوقع املخترق 
حديثا، شعار للهاكرز بقبعة حمراء، تزينها 
جنمة خماسية للعلم املغربي، وفي وسط 
املوقع صورة ملكة املكرمة أثناء موسم احلج. 
جدير بالذكر أن رجال أعمال إسبانيني افتتحوا 
منذ أسابيع قليلة بالقرب من مدينة مورسيا 
ملهى ليليا، يشبه في تصميمه مسجدا ذا قبة 
ومئذنة بارزة، وأطلقوا عليه اس����م »مكة«، 
األمر الذي استفز مشاعر اجلاليات املسلمة 

في أوروبا.
 وحرص املخترق����ون املغاربة على أن 
يحتل صدر الصفحة الرئيسية للموقع آية 
قرآنية من س����ورة آل عمران جاء فيها: )إن 
أول بيت وضع للن����اس للذي ببكة مباركا 
وهدى للعاملني(، في إشارة إلى املكانة التي 
حتتلها مكة في عقيدة املسلمني بنص القرآن 

الكرمي.
وتركوا رس����ائل في الصفح����ة األولى، 

للموقع الذي شهد زيارة أكثر من 130 ألف 
شخص، مطالبا بتغيير اسمه من مكة إلى 
أي اسم آخر، بس����بب الداللة الدينية التي 
يحتلها اسم »مكة« عند املسلمني في شتى 

بقاع األرض.
وحتسبا الحتمال مبادرة املشرفني على 

املوقع إل����ى تغيير »اخلادم« )الس����يرفر( 
اخلاص باملوقع، أكد املخترقون نيتهم »تدمير 
محتويات املوقع«، بالرغم من كل االحتياطات 

التي قد يتخذها القائمون عليه.
كما أكدوا عزمهم على ش����ن ما وصفوه 
»حربا كبرى« على اإلسبان، من خالل اختراق 

مواقع إلكترونية هامة أخرى، لدفعهم إلى 
وقف إهاناتهم املتكررة للمسلمني.

وتضمنت الرسائل التي تركها املخترقون 
ملوقع امللهى اإلسباني أبياتا شعرية يقول 

بعضها:
أنا هاكر مسلم هلل لم أظلم يوما أحدا

فمن ذا الذي يتحدى أمر اهلل إال عاصيا
أن����ا من س����هر الليالي في س����بيل اهلل 

مجاهدا
حني ين����ام كل كاف����ر يحل����م باألماني 

املتواليا
فإذا يوم اعتقلت في سبيل اهلل فإمنا

اعتقل����ت فقط يوم����ا ليغف����ر اهلل لي 
ذنوبيا

ومن سكت عن اعتقالي حينها فكأمنا
كتم حقا سيلقاه غدا أمام اهلل املتعاليا
ولو كان رسول اهلل ژ حيا وباقيا ملا

س����كت اليوم على ما يفعل����ه الكفار يا 
غافال

فو الذي نفس����ي بي����ده لننتصر عاجال 
على

كل من أس����اء إلى دينن����ا ولو كان ملك 
إسبانيا

تسرب 110 أطنان سوالر من ناقلة في نهر النيل يثير الذعر بجنوب مصر
اخلت نيابة اسوان بجنوب مصر سبيل قائد احدى 
ناقالت البترول )صندل نهري( تس����ببت في تسرب 
110 اطنان من السوالر الى مياه النيل مع وضعه حتت 

تصرف النيابة حلني انتهاء التحقيقات.
وكانت ناقلة للسوالر تابعة لشركة النيل للنقل 
النهري قد تعرضت لغرق جزئي خالل رس����وها في 
مدينة اس����وان قبل يومني بحس����ب جريدة »الشرق 
االوس����ط« اللندنية، مما ادى الى تسرب جزء كبير 
من حمولتها البالغة 244 طنا من الس����والر الى مياه 
النيل شمال مدينة اسوان، مما تسبب في حدوث ذعر 
بني اهالي جنوب مصر خش����ية تعرض مياه الشرب 

واالحياء النهرية للتسمم.
وامرت النيابة بتش����كيل جلان فنية من وزارتي 
البيئة والصحة وش����ركة مياه الشرب واملسطحات 
املائية ومحافظة اسوان لتحديد االسباب الفنية للحادث 

ومن املسؤول عنه.
واكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي 
بأسوان م.جمال احيد ان بقعة الزيت خرجت من مدينة 
ادفو شمال اس����وان في طريقها الى املدخل اجلنوبي 
حملافظة االقصر، وقال في اتصال هاتفي ب� »الشرق 

االوسط« انه لم يتم قطع املياه اطالقا عن محافظات 
الصعيد كما اشيع اول من امس، وجميع محطات املياه 
تعمل بصورة طبيعية اآلن بعد ان مت التأكد من سالمة 
العينات التي مت حتليلها بواسطة معامل الشركة، ومت 
تش����غيل جميع احملطات ومآخذ مياه الشرب، حيث 

تعمل بكامل طاقتها على مستوى احملافظة.
واضاف م.احيد ان حركة املالحة النهرية للمراكب 
والبواخر السياحية عادت لطبيعتها، نافيا تأثر االحياء 

املائية في نهر النيل.
هذا واصدر د.س����مير فرج محافظ االقصر امس 
قرارا باغالق خمس محطات مياه تقع في مسار بقعة 

السوالر املتسربة.
وصرح احملافظ بأن البقعة بدأت في املرور باالقصر 
مساء اول من امس ووصلت ملدينة اسنا في السادسة 
صباحا، مما ادى النقطاع املياه ملدة 6 ساعات حلني 
مرورها، مشيرا الى ان غرفة الطوارئ مبدينة اسنا 
وعلى طول خط النيل باالقصر قامت بتحليل املياه 
قبل وصول البقعة الى كل نقطة بحوالي 5 كيلومترات 
ليتم غلق احملطات واخذ عينات من املياه لتحليلها 

والتأكد من صالحيتها.

إغالق 5 محطات مياه لحين عبور البقعة الملوثة


