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بالد »الطفل الواحد« تستعد لدخول غينيس بمئات األطفال
اطف���ال رض���ع صينيون 
بصحب���ة أهاليهم يش���اركون 
في مس���ابقة لس���باحة الطفل 
الرضي���ع ف���ي بك���ن، ويأمل 
املنظمون للمسابقة في حتطيم 
العاملي لعدد  س���جل غينيس 
االطفال الرض��ع في مسابق��ة 
السباحة معا للعام 2010 والت��ي 
يش���ارك فيها مئات االطف��ال، 
وتصر احلكومة الصيني�ة على 
سياس��ة الطف��ل الواحد، غير 
انها لم تتمكن من تفادي نحو 
400 ملي���ون والدة منذ تنفيذ 
هذه السياسة الصارمة في العام 
1979 والتي تعهدت بتنفيذها 
على االقل حتى العام 2033 حيث 
من املتوقع ان يبلغ عدد السكان 
في الصن ذروته بنحو 1.5 مليار 
نسمة.                  )ا.ف.پ(

كاي راسل 

مجلس العلماء في إندونيسيا يأسف
لحظر النقاب والبرقع في فرنسا

.. وقيادي إيطالي يطالب بحظر النقاب لغايات أمنية
روما � يو.بي.آي: طالب القيادي في احلزب احلاكم 
بإيطاليا ورئيس كتلته في مجلس الشيوخ ماوريتسيو 
غاسباري اليوم األربعاء باحلذو حذو فرنسا وتشريع 
قانون يحظر النق����اب لغايات أمنية. ونقلت وكالة 
أنباء »آكي« اإليطالية عن غاسباري قوله في بيان 
له »إن قانونا كهذا سيكون وسيلة أمنية«. وأضاف 
»في إيطاليا هناك قانون يحظر التجول بشكل مقنع 

وذلك في سبيل ضمان النظام العام.
إذا ال ضي����ر إن مضينا في بالدنا بس����رعة نحو 
املصادق����ة على قاعدة قانونية عل����ى غرار املوافقة 

النهائية من مجلس الش����يوخ الفرنسي الذي حظر 
استخدام النقاب في األماكن العامة«.

وأش����ار ال����ى أن الهدف من ذلك ضمان س����المة 
املواطن����ن و»الدفاع عن أنفس����نا حت����ى من خالل 
الوس����ائل التشريعية ضد هجمات األصولين التي 

لم تتوقف قط«.
وخت��م غاسباري بالقول »واعتبر أن إقرار قان��ون 
مماث��ل لل��ذي أق��ره أم��س مجلس الشيوخ الفرنسي 
سيفس����ح املجال أمام مزيد من االندماج وسيشجع 

على التعايش احلضاري املسالم.

اعتقال 60 شخصًا في حفل مختلط بإيران

بريطانية نامت تعاني من الصداع لتصحو تتحدث بالفرنسية

سقوط طفلة جزائرية من فندق بمكة
ووفاتها بعد تعرضها لالغتصاب

طهران � رويترز: قالت صحيفة ايرانية امس االربعاء 
ان الش����رطة االيرانية اعتقلت 60 شخصا في حفل اقيم 
في مطلع االس����بوع اختلط فيه الرجال بالنساء بحرية 
وقدمت خالله مشروبات كحولية. وقالت صحيفة جام 
جام »اعتقلت الشرطة 60 من الرجال والنساء في حفل 

اقيم في حديقة«. واضافت »وزعت في احلفل الذي اقيم 
ليل السبت املشروبات الكحولية واختلط الرجال بالنساء 
بحرية«. ولم تقدم الصحيفة املزيد من التفاصيل، ومنذ 
عام 2008 شددت الشرطة االيرانية حمالتها على ما تصفه 

السلطات االيرانية بسلوكيات منافية لالخالق.

لندن � ا.ف.پ: بدأت سيدة بريطانية في التاسعة واالربعن من عمرها 
تتكلم فجأة بلكنة فرنسية اثر اصابتها بنوبة صداع نصفي حادة، لتنضم بذلك 

الى ستن شخصا في العالم ظهرت لديهم »متالزمة اللكنة االجنبية«.
وقالت كاي راسل التي تسكن في شلتهام )جنوب إجنلترا( لصحيفة 
محلية انها ال حتاول ان تتكلم بهذه اللكنة وان االمر يشكل »عائقا«. وتعود 
ه����ذه القضية الى يناير، عندما نامت كاي راس����ل وهي تعاني من صداع 
نصفي مبرح، فاس����تيقظت في اليوم التالي وهي تتكلم بلكنة فرنسية. 
ويظن كل من يرى راسل للمرة االولى انها فرنسية مقيمة في إجنلترا، او 
انها من اصول اوروبية شرقية. وفي حقيقة االمر، فان االشخاص املصابن 
بهذه املتالزمة ال يتكلمون بأي لكنة أجنبية، وامنا يصابون باضطرابات 

في النطق توحي ملن يسمعهم بأنها لكنة اجنبية.
والسبب في ذلك يعود الى ضرر يصيب اجزاء معينة في الدماغ مسؤولة 

عن النطق، اثر االصابة بجلطة دماغية او ضربة على الرأس.
وظهرت هذه العوارض للمرة االولى في العام 1940، وهي نادرة.

وقد تس����تمر اضطرابات النطق بضع ساعات فقط، كما انها قد تكون 
مزمنة، ولم يكتشف عالج لها حتى اآلن.

الرياض � يو.بي.آي: طوقت اجلهات األمنية في مكة 
املكرم����ة فجر امس جتمعا وفوض����ى أحدثها معتمرون 
جزائريون في منطقة الغزة عندما أغلقوا الطريق العام 
مطالبن بحضور أعلى س����لطة أمني����ة وكذلك حضور 
السفير اجلزائري في اململكة إثر تعرض طفلة جزائرية 
حلادثة اغتصاب ووفاتها الحقا بعد سقوطها من الطابق 

اخلامس بفندق املهاجرين في الغزة.
وأشارت مصادر إلى أن غرفة العمليات املشتركة تلقت 
بالغا يفيد بس����قوط طفلة من الطابق اخلامس بفندق 
املهاجرين الكائن في الغزة ووفاتها في احلال فيما اتضح 
بعد الكش����ف األولي على اجلثة من قبل الطب الشرعي 

تعرض الطفلة لالغتصاب قبل سقوطها ووفاتها.
ونقلت اجلثة إلى ثالجة املوتى في مستش����فى امللك 
فيصل فيما طلب إخضاعها لكشف جلنة الطب الشرعي 
وإصدار تقرير مفصل عن حالتها. وفي وقت الحق حتفظت 
اجلهات األمنية على ش����خصن »ميني وبنغالديش����ي« 
يعمالن في الفندق ذاته يعتقد بأن لهما صلة باحلادثة. 
مصادر أمنية كشفت لصحيفة »سبق« اإللكترونية امس 
أن الوافد اليمني اعترف بأن الطفلة املتوفاة كانت موجودة 
معه في إحدى غرف الفندق بعد العثور على عباءتها في 
داخلها. والتزال اجلهات األمنية تبحث عن شخصن من 

اجلنسية البنغالديشية لهما صلة بالواقعة.

جاكرت����ا � أ.ف.پ: اع����رب مجل����س العلماء في 
اندونيس����يا، ابرز هيئة دينية في اكبر بلد اسالمي 
في العالم، عن اسفه االربعاء لقرار البرملان الفرنسي 

حظر ارتداء النقاب والبرقع في االماكن العامة.
وفي تصري����ح لوكالة فرانس برس، قال اميدان 
رئيس مجلس العلماء غداة اقرار مجلس الش����يوخ 
الفرنسي بشكل نهائي قانونا يحظر البرقع في فرنسا 

»لسنا موافقن على القانون«.
واضاف »لكن هذه املسألة ليست بالغة االهمية 
في نظرنا« الن »املسلمات االندونيسيات ال يرتدين 

البرقع«.
وكان البرملان الفرنس����ي قد أقر بصورة نهائية 
الثالثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع 
القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في األماكن 
العام����ة، على ان يبدأ س����ريان هذا احلظر في ربيع 

.2011
ويتطلب إصدار القانون اآلن إحالته الى املجلس 

الدستوري الذي يتوقع ان يبت بشأنه في غضون 
شهر. وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالي 
1900 امرأة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات 
الرسمية، أول بلد أوروبي يفرض هذا احلظر املعمم. 
وتتخذ حاليا في بلجي����كا اإلجراءات إلقرار قانون 
مماث����ل. وال يذكر النص النقاب او البرقع باالس����م 
لكن »إخفاء الوجه في األماكن العامة«، وذلك يشمل 
الش����وارع وأيضا »األماك����ن املفتوحة للعامة« مثل 
املتاجر ووس����ائل النقل واحلدائق العامة واملقاهي، 
او »التي تقدم خدمات عامة« مثل البلديات واملدارس 

واملستشفيات.
ويحظر النص في الواقع ارتداء العباءة التي تغطي 
كل الوجه ما عدا العينن، او البرقع الذي يغطي كامل 
اجلسد، حتت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع 

اخلضوع لدورة تدريب عن املواطنة.
ولن يدخ����ل احلظر حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 

بعد فترة »تربوية« 6 أشهر.

صحتك

 التعرض لإلشعاع بدرجة عالية يزيد
من خطر اإلصابة بالسرطان مرة أخرى

ش����يكاغو � رويترز: قال باحث����ون أميركيون 
امس األربعاء في دراس����ة تقدم معلومات جديدة 
عن احتماالت اإلصابة بالسرطان بسبب التعرض 
لإلشعاع إن ضحايا التفجيرات الذرية الذين حالفهم 
احلظ في النجاة من الس����رطان ف����ي املرة األولى 
ه����م معرضون أكثر لإلصابة بامل����رض مرة ثانية 

لتعرضهم لإلشعاع.
وله����ذه النتائ����ج أهمية كبي����رة ألن الباحثن 
يس����تخدمون املعلومات التي حصل����وا عليها من 
الناجن من تفجير قنبلتن ذريتن في اليابان للتكهن 
مبخاطر التعرض لإلشعاع من مصادر أخرى مبا في 
ذلك اإلصابة بالسرطان نتيجة التصوير باألشعة 
ألغراض طبية. وقال د.كريستوفر لي من مركز فريد 
هاتشينسون ألبحاث السرطان الذي قاد الدراسة 
التي نشرت في دورية أبحاث السرطان »وجدنا أن 
اإلشعاع يزيد من احتمال اإلصابة بالسرطان مرة 
أخرى بطريقة مماثلة للغاية لكيفية ارتباط اإلشعاع 
باإلصابة في املرة األولى«. وأضاف »وجدنا أيضا أن 
الناجن من السرطان لديهم على وجه اخلصوص 
احتمال كبير في اإلصابة بالسرطان مرة ثانية ونعلم 
أنه مرتبط باإلشعاع، ويشمل ذلك سرطان الثدي 

والقولون والرئة والغدة الدرقية واملرارة«.
وحلل الباحثون بيانات مجموعة من الناجن من 
القنبلة الذرية التي القيت على كل من هيروشيما 
وناجازاكي جمعت منذ ع����ام 1950 أي بعد خمس 
س����نوات من تفجير القنبلة الذرية إلى عام 2002. 
وتابعت الدراس����ة: 10031 ممن جنوا من السرطان 
منهم 1088 أصيبوا بالسرطان مرة أخرى، وكان أكثر 
أنواع السرطان شيوعا سرطان املعدة والرئة والكبد 
والثدي سواء في املرة األولى أو الثانية من اإلصابة. 
وقال لي »تشير نتائجنا إلى أن الناجن من السرطان 
الذين لديهم تاريخ من التعرض لإلشعاع البد من 
متابعتهم بعناية حتسبا إلصابتهم بالسرطان مرة 
أخرى«. وأقر لي بأنه يصعب تطبيق هذه النتائج 
على أش����كال تعرض أخرى لإلشعاع ألن الناجن 
من التفجيرات الذرية تعرضوا لإلش����عاع في كل 
مناطق أجس����امهم. في حن أن التعرض لإلشعاع 
من خالل التصوير باألش����عة لألغراض الطبية أو 
حتى للعالج من السرطان يقتصر عادة على منطقة 

واحدة من اجلسم.

»فيس بوك« يهزم »غوغل« في أميركا
كاليفورني����ا � أ.ش.أ: أصبحت »فيس بوك« األميركية، 
عمالق شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت، اآلن أكثر 
املواقع االلكترونية ش����هرة في أميركا، متفوقة بذلك على 

شركة »غوغل«، حسبما أشار تقرير إخباري جديد.
ووفقا ملجلة »بي سي ورلد« األميركية فإن عمالق الشبكات 
االجتماعية جنح خالل ش����هر أغسطس املاضي في تخطي 
عمالق البحث األميرك����ي )غوغل( وأن يصبح أكثر مواقع 

الويب شعبية لدى املستخدمن األميركين.
وكش����فت شركة »كومس����كور« البحثية األميركية، في 
إحصائياتها الش����هرية، عن أن مستخدمي اإلنترنت داخل 
أمي����ركا قضوا ما يقرب من 413 مليار دقيقة على اإلنترنت 
خالل شهر أغسطس، وأن ما يقرب من 10% منها أو ما يعادل 

41.1 مليون دقيقة قضيت في تصفح شبكة »فيس بوك«.
أما »غوغل« وصفحات الوي����ب التابعة له مثل »أخبار 
غوغل« و»يوتي����وب« و»جي ميل« و»البحث« فقد حظيت 

بوقت تصفح وصل إلى حوالي 39.7 مليون دقيقة.
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النساء املرتديات للحجاب الكامل في فرنسا

إجمالي املنتقبات
في فرنسا 1.900

ثالث منتقبات من بني كل 
100.000 قاطن

جزر فرنسية
في احمليط الهندي
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أيل دو فرانس

رون ألب

بروڤانس ألب، كوت دازور

النقاب عادة ما يغطي اجلسد بالكامل ما عدا العينني

ومن هؤالء النساء

معتنقات لدين جديد، ولدن
في عائالت غير مسلمة

حاصالت على اجلنسية 
الفرنسية

من هن حتت
سن 40 سنة

املصدر: إحصائيات لوزارة الداخلية الفرنسية


