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إيالفـ  القاهرة: التزال 
األزمات تالحــــق الفنانة 
األردنية ديانــــا كرزون، 
قــــام منتجها  فبعــــد أن 
محمد املجالي باحلجز على 
أموالها في األردن، يعتزم 
اليوم تقدمي شكوى الى 
احتاد نقابات املهن الفنية 
ضد نقابة املوســــيقيني 
بســــبب عدم اتخاذها أي 
موقف ضد ديانا على الرغم 
من تقدميه شكاوى رسمية 
ضدها منذ بداية رمضان 

املاضي.
وقال املجالي في اتصال 
هاتفي مع »إيالف« خالل 

تواجده في القاهرة انه قرر تقدمي الشكوى الى احتاد النقابات الفنية 
ألن نقابة املوسيقيني لم تخبره بردها على الرغم من مرور فترة طويلة 

على تقدمي الشكوى.
وأشــــار الى ان الشكوى التي قدمها في جلنة الشكاوى في النقابة 
كان من املفترض الرد من خالل خطاب رسمي على العناوين املدونة 

في النقابة لكن هذا الكالم لم يحدث حتى اآلن.
وأكــــد املجالي ان احتاد النقابات الفنية هو اجلهة املســــؤولة عن 
اإلشراف على نقابة املوسيقيني والسينمائيني واملمثلني، الفتا الى انه 
سيستمر في اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد ديانا من أجل إيقافها عن 
الغناء حتى تسدد الشرط اجلزائي املبرم في العقد بينهما. من جهته، 
قال املوسيقار منير الوسيمي ان الشكوى التي قدمها املجالي مازالت 
قيد التحقيق من قبل جلنة الشكاوى، مؤكدا انه سيبحث األمر خالل 
األيام القليلة املقبلة. وفي سياق متصل مازالت ديانا كرزون مختفية 

عن الظهور في املناسبات العامة وال ترد على هاتفها اجلوال.

يو.بي.آي: تتعرض 14% من النساء العامالت في االردن الى حترش 
جنسي لفظي في مكان عملهن فيما تتعرض 0.7% من العامالت لتحرش 
جنسي جسدي. ونقلت صحيفة »الغد« عن دراسة حديثة حملت عنوان 
»دراســــة العوامل التي تشكل االدوار اجلندرية في االردن« ان 8% من 
النساء العامالت يتعرضن لعنف لفظي )ألفاط نابية أو مهينة( مقابل 
2.3% يتعرضن لترويع وتهديد نفسي من رئيس العمل«. وبينت نتائج 
الدراسة التي أعدها فريق بحث من اجلامعة الهاشمية ملصلحة برنامج 
دعم مبادرات تكافؤ الفرص الوكالة الكندية للتنمية الدولية ان %76.3 

من املستطلعة آراؤهم يؤيدون عمل املرأة« مقابل 21.5% ال يؤيدونه.

مكة املكرمة: كشف تقرير طبي عدم تعرض الفتاة اجلزائرية 
التي سقطت من الطابق السادس بأحد الفنادق القريبة من احلرم 

املكي لالغتصاب.
وذكرت صحيفة »الرياض« السعودية ان تقرير الطبيب الشرعي 
مبكة املكرمة اثبت ان الفتاة سارة اخلطيب )14 عاما( لم تتعرض 
لالغتصاب ولكنها تعرضت لكســـور في العمود الفقري وكاحل 
القدم االيسر عند السقوط من الدور السادس بفندق املنهاجرين 

الكائن في الغزة.
وقال الناطق اإلعالمي بشرطة مكة املكرمة الرائد عبداحملسن 
امليمـــان »ان التحقيقات مع اربعة وافدين )وهم من اجلنســـية 
اليمنية والبنغالديشـــية(، مازالت قائمة من قبل هيئة التحقيق 
واالدعاء العام«، مشيرا الى انه مت تصديق االعترافات شرعا أمس 
السبت بعد االنتهاء من كل التحقيقات، مبينا ان الوافدين يقيمان 

بطريقة غير نظامية في اململكة.
وعثرت اجهزة الشرطة فجر االربعاء املاضي على جثة الطفلة 
اجلزائرية على ســـطح فندق مجاور للفندق الذي كانت تقطنه 

اسرة الفتاة اجلزائرية التي جاءت الداء مناسك العمرة.
ووفقا للتقارير االولية فإن الشبهات حتوم حول تعرض الفتاة 
حملاولة اغتصاب من احد العاملني في الفندق مبساعدة عدد آخر 
من الضالعني املفترضني، األمر الذي اضطرها حملاولة الهرب ومن 

ثم السقوط من الدور السادس.
وفور حصول احلادثة جتمهر نحو 300 معتمر جزائري بالقرب 
من الفندق للتعبير عن تضامنهم مع اسرة الفتاة واملطالبة باجراء 

حتقيق واضح ملعرفة اجلناة.
مـــن جهته، قال والد الفتاة احلاج بومدين اخلطيب »ان ابنته 
القادمة من فرنســـا تـــدرس باملرحلة الثانوية، وعقب العشـــاء 
اخبرته انها تريد الذهاب لتناول الطعام مع إحدى قريباتهم في 
الفندق، وبعد ســـاعات قابل قريبتهم وسألها عنها فأخبرته أنها 

لم حتضر«.
ووفقا لصحيفة »الرياض« فقد أكد والد الفتاة ان ابنته بالتبني 
محافظة على أداء الصلوات وقراءة القرآن، وملتزمة بكل اآلداب 

واالخالق الفاضلة.

برلــــني ـ أ.ف.پ: ذكرت صحيفة »بيلد« الشــــعبية امس ان وزير 
اخلارجية األملاني غيدو فسترفيلي »تزوج« يوم اجلمعة املاضي في 
بون من شريكه رجل األعمال مايكل مرونز. وأوضحت الصحيفة من 
دون ان تورد اي مصادر ان »رئيس بلدية بون يورغن نيمتش ترأس 
املراسم )..( بحضور افراد العائلة فقط اي نحو 20 شخصا«. وفي اتصال 
هاتفي أجرته وكالة فرانس برس مع الناطق باسم احلزب الليبرالي 
»اف دي بي« الذي يتزعمه فسترفيلي لم ينف هذا األخير كما لم يؤكد 
النبأ مكتفيا بالقول ان »مايكل مرونز وغيدو فســــترفيلي يريدان ان 
يبقى األمر مســــألة شخصية«.  وال تعترف السلطات األملانية بزواج 
املثليني جنسيا اال ان العبارة تستخدم أحيانا للداللة على »الشراكة 
املنزلية« املعتمدة منــــذ عام 2001 والتي توفر الصالحيات ذاتها مثل 

الزواج الفعلي فيما يتعلق باإلرث وتبني األطفال.
 والتقى غيدو فسترفيلي )48 عاما( ومايكل مرونز )43 عاما( الذي 

ينظم مناسبات رياضية، عام 2003 ويقيمان معا منذ ذلك احلني.

محمد هيكلانور الساداتجمال عبد الناصر

د. يوسف القرضاوي

فتوى القرضاوي بإباحة غناء المرأة
تثير عاصفة بين علماء األزهر

دبـــي ـ العربية.نت: أثارت 
الشـــيخ د.يوســـف  فتـــوى 
القرضـــاوي، رئيـــس االحتاد 
العاملي لعلماء املسلمني، بجواز 
غناء املرأة جدال واسعا بني علماء 
األزهر، فالبعض اعتبر أن غناء 
املرأة حرام، مستندين إلى أن 
أهل العلم حرموا الغناء للرجال 
فما بالنـــا باملــرأة، وأن إجازة 
أغاني األم للنساء ستفتح الباب 
أمام بعض مغنيات اإلغراء ألن 
تغني أغنيات لألم أو األطفال، 
البعض اآلخر فتوى  أيد  فيما 
القرضاوي، خاصـــة إذا غنت 
املرأة أغاني مديح للرسول أو 
التي تتنـــاول معاني  األغاني 
إنسانية، واتفقوا على أن هناك 
ضوابط شـــرعية لغناء املرأة 
تتمثل في عدم إثارة الشهوات 
وأال يصاحبها رقص أو شرب 

خمر.
وجـــاءت فتوى القرضاوي 
خالل اســـتضافته في برنامج 
تلفزيوني على إحدى القنوات 
إذا  الفضائية عندما سئل عما 
كان غناء املرأة جائزا في اإلسالم 
أم ال، حيث أجاب بأنه »ال يوجد 
مانع في غناء املرأة بشرط أن 
يكون ذلك في إطار الضوابط 
التي تتضمن عدم  الشـــرعية 
احتواء األغنية على احملرمات 
التي يأتي في مقدمتها الرقص 

وظهور املسكرات«. 
القرضاوي أن  كما اشترط 

الشـــريعة جامعة األزهر، أن 
»الغناء بشكل عام حرام، وأنه 
ال يجوز للمرأة أن تغني إال مع 
النساء فقط بشرط أال يكون ذلك 
مثيرا للغرائز، أما أمام الرجال 

فال يجوز مطلقا«.
وأشار صالح إلى أن »صوت 
املرأة ليس عورة في حالة واحدة 
فقط وهي دروس العلم، مدلال 
على ذلك بأن املســـلمني كانوا 
الرسول عن  يأخذون أحاديث 

نسائه من وراء حجاب«.
أما د.عادل عبدالشكور، أستاذ 
اللغة العربية والشريعة مبعاهد 
إعداد الدعـــاة بوزارة األوقاف 
املصرية، فأوضـــح أن قضية 
الغناء هي قضية مختلف فيها، 
فاإلمام ابن حجر، رحمه اهلل، 
كان يقول: »إشـــاعة املختلف 
فيه منكر«، ألنه يحدث كثيرا 
مـــن اخللط واللغط عند عوام 
األمة، فإذا كان األمر قد اختلف 
فيه فكيف بنا نزيده، سواء بأن 
نحمل عليه ممنوعا أو غير جائز 
شـــرعا، والقضية تعيدنا مرة 

أخرى إلى صوت املرأة.
وقال: »املتشددون يخلقون 
العموم بأن صوت املرأة عورة 
وهذا ال يليـــق وال يصح، ألن 
اآلثار النبوية الشريفة أثبتت أن 
النساء حتدثن بني يدي رسول 
اهلل ژ في شؤون احلياة، أما من 
يقولون باإلباحة العامة لصوت 
املرأة فهم أيضا مخطئون ألن 

وقال إدريس: »إن الشـــارع 
لم يبح غناء املرأة إال في حالة 
العرس، إذا كانت تغني لنساء 
ليس معهـــن رجل، وليس في 
املكان وسيلة لنقل صوتها أو 
صورتها الى اخلارج، ملا روي 
عن عائشة رضي اهلل عنها أنها 
كانت لديهـــا يتيمة فزوجتها 
لرجـــل من األنصار، فســـألها 
رسول اهلل: أأهديتم الفتاة إلى 
زوجها؟ قالت عائشة: نعم، قال 
الرسول: فما قلت؟ قالت عائشة: 
دعونا بالبركة، قال الرســـول: 
فهال بعثتم معها من يغني لها«. 
وأشار إدريس إلى أنه كانت في 
املدينة امرأة حســـنة الصوت 
اسمها زينب، فقالت لها عائشة: 
»أدركيها يا زينب وغني لها«.

من جهتـــه، يرى د.إبراهيم 
صالح، أســـتاذ الفقـــه بكلية 

يكون غناء املرأة ذا قيمة وغير 
مثير للشـــهوات، واستشـــهد 
في هذا الصدد بأغنية »ســـت 
الراحلة  احلبايب« للمطربـــة 
فايـــزة أحمد التي تتغنى فيها 

بحب األم. 
واتفق عضو مجمع البحوث 
اإلســـالمية فـــي األزهـــر د. 
عبداملعطـــي بيومي،، مع رأي 
د.القرضاوي بجواز غناء املرأة. 
واشترط أال يكون صوت املرأة 

أقرب »للميوعة« واخلضوع.
كما أيد د.إبراهيم صالح الدين 
الهدهد، وكيل كلية اللغة العربية 
بجامعة األزهر، كالم القرضاوي 
قائال: »إن أهل العلم أجازوا غناء 
املرأة للنساء بضوابط شرعية، 
منها أال تكون الكلمات املغنى 
الشـــهوات وتخالف  بها تثير 
صحيح الديـــن، وأال يصاحب 
الغناء محرمات شرعية كالرقص 
وشرب اخلمر، وأال يكون هناك 
آالت تصوير تعرض من خاللها 

للناس«. 
أكـــد  مـــن جانـــب آخـــر، 
د.عبدالفتاح إدريس، رئيس قسم 
الفقه املقارن بكلية الشـــريعة 
جامعة األزهر، أنه »كمبدأ عام 
غناء املرأة حرام مباشرة سواء 
كان بآلة أو بغير آلة، لوجود 
أحاديث كثيرة تنهى عن الغناء 
بوجه عـــام، وتنهى عن تولي 
املرأة إســـماع الرجال بالغناء 

بصوتها«.

النساء عندما حتدثن مع الرسول 
حتدثن في قضايا مهمة تخص 
أمور الدين والدنيا، فاملرأة لها 
أن تتحدث وتسأل في قضايا 
إذا  شؤون احلياة والدين، ثم 
انتقلنـــا بعد ذلـــك إلى قضية 
الغناء حرمه  الغناء، فإذا كان 
أهـــل العلم للرجـــال فما بالنا 

بالنساء؟«.
وأشـــار عبدالشكور إلى أن 
اإلمام مالك قال: »إذا اشـــترى 
رجل جارية ووجدها مغنية فله 
أن يردها بالعيب الذي فيها«، 
وقد أفتى اإلمام مالك بأن غناء 
املرأة من العيوب التي تفســـد 

عقد البيع. 
وأضـــاف: »مـــن يتعللون 
التي كانت  بحادثة اجلاريـــة 
تغني في بيت رسول اهلل ژ 
بني يدي عائشة، فقد قال أكثر 
أهل العلم: إنـــه لم يكن غناء، 
وإمنا كان )حداء( وهو ما يشبه 
إنشاد الشعر، كما أن املرأة ال 
يحل لها شرعا أن ترفع صوتها 
في الصالة، فكيف لها أن تغني 
ويســـمعها الناس، أما إذا كان 
غناء املرأة ما يشبه )احلداء( أو 
اإلنشاد أو اإلشعار، أو أهاذيج 
األفـــراح في حضرة النســـاء 
الرجال ومن دون  وبعيدا عن 
إسفاف يخرج املرأة عن فطرتها 
السوية من احلياء واحلشمة، 
وال يتضررن به شبيهاتها من 

النساء فهذا ال حرج فيه«.

هيكل: السادات أعد قهوة مسمومة لعبدالناصر!

القاهرة: مع اقتراب الذكرى األربعني لرحيل 
الرئيس املصري األسبق جمال عبد الناصر، 
فجر الكاتب الصحافي محمد حسنني هيكل 
مفاجأة حني حتدث عن مالبسات وفاته وقال 
ان أنور السادات الرئيس الذي أعقبه أعطاه 

فنجان قهوة رمبا كان مسموما.
وفي برنامجه »جتربة حياة« الذي يذاع 
على قناة »اجلزيرة« قال هيكل إنه »حتى هذه 
اللحظة ال أستطيع أن أقطع برأي بأن وفاة 
عبدالناصر لم تكن طبيعية إن لم تكن هناك 

أدلة، حتى وإن كانت هناك شكوك«.
وقال هيكل انـــه قبل ثالثة أيام من وفاة 
عبدالناصر كان هناك حوار بني عبدالناصر 
والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في جناح 
الزعيم املصري بفندق النيل هيلتون، واحتد 
احلوار بينهما وتسبب في ضيق لعبدالناصر 
وبدا منفعال وإن كان حاول كتمان ذلك وقال 
لعرفات« إما ننزل غرفة االجتماعات وننهي 
املؤمتر ونفض املوضوع أو نتكلم كالم جد 

ونتفق«.
وتابع هيـــكل: »الســـادات الحظ انفعال 
عبدالناصر، فقال له يـــا ريس انت محتاج 
فنجان قهوة وأنا حاعملهولك بإيدي، وبالفعل 
دخل السادات املطبخ املرفق باجلناح وعمل 
فنجـــان القهوة لكنه أخرج محمد داود وهو 

رجل نوبي وكان مسؤوال عن مطبخ الرئيس 
عبدالناصر، أخرجه السادات من املطبخ«.

ويكمـــل هيـــكل: »عمـــل الســـادات هو 
فنجان القهوة وجابه بنفسه قدامي وشربه 

عبدالناصر«.
هيكل الذي حكى الواقعة ألول مرة وخلفت 
وراءها شكوكا كثيرة حول مغزى روايتها إال 
أنه في الوقت نفسه قال بعد سرده للقصة: 
»ال أحـــد ميكن أن يقول إن الســـادات وضع 
الســـم لعبدالناصر في هذه الفترة، ألسباب 
إنسانية وعاطفية، ال ميكن تصديق هذا، ألن 
هذا املوضوع ال ميكن القطع فيه إال بوجود 
دليل مادي، فلم يستدل على وجود السم في 
الهيلتون، حتى وإن كانت هناك حالة تربص 
إليه شـــخصيا وكتب  بعبدالناصر وصلت 

عنها بنفسه«.
بدورها اتهمت سكينة السادات »شقيقة 
الرئيس الراحـــل أنور الســـادات«، الكاتب 
الصحافي محمد حســـنني هيكل بالتخريف، 
وقالت لبرنامج 48 ساعة الذي يذاع على قناة 
»احملـــور« الفضائية: »وفاة الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر مت الفصل فيها بحكم محكمة 
عندما أثارت هدى ابنة الرئيس عبد الناصر 
هذا املوضوع واتهمت الرئيس السادات بوضع 
سم لوالدها، وأخذنا عليها حكم تعويض«.

األزمات تالحق ديانا كرزون 14% من النساء العامالت في األردن 
تعرضن للتحرش اللفظي

السعودية: الطبيب الشرعي يؤكد عدم 
تعرض »الفتاة الجزائرية« لالغتصاب

وزير الخارجية األلماني »تزوج« من شريكه! 
ديانا كرزون

»الجزيرة« تطلق شبكة إقليمية في البلقان في 2011

يحبط محاولة اختطافه بالتظاهر بإصابته بأزمة قلبية

ســــراييڤو ـ أ.ف.پ: ذكــــرت 
البوسنية  افاز«  صحيفة »دنفني 
اليوميــــة امس ان قنــــاة اجلزيرة 
القطرية ســــتطلق في يناير 2011 
شــــبكة تلفزيــــون اقليمية يكون 
مقرها سراييڤو، عاصمة البوسنة 

والهرسك.
واضافت الصحيفة ان اجلزيرة 
اشــــترت شــــبكة »ان.تي.ڤي 99« 
التلفزيونية احمللية مقابل 1.2 مليون 
يورو وهي تنوي استثمار حوالي 
10 ماليني يورو حتى نهاية السنة 
في مشروعها االقليمي »اجلزيرة 

البلقان«.

وقد نشــــرت اجلزيرة اجلمعة 
املاضي في الصحافة البوســــنية 
اعالنا الختيــــار مدير عام لفرعها 
البلقاني، لكنها لم حتدد موعد بدء 

بث برامجها االقليمية.
وجاء في االعالن ان »اجلزيرة 
البلقان ستكون رائدة اعالم عالي 
اجلودة في املنطقة، على ان تكون 
مكاتب مراســــليها فــــي كل انحاء 
البلقــــان وفي مناطــــق مهمة من 
العالم«.وتنوي الشــــبكة تشغيل 
40 صحافيا في بلدان املنطقة، على 
ان يكون القســــم االكبر منهم في 

البوسنة وكرواتيا وصربيا.

مانيالـ  د.ب.أ: ذكرت الشرطة 
الفلبينيـــة أول مـــن امس ان 
رجـــل أعمـــال )54 عاما( في 
الفلبني أحبط محاولة  جنوب 
الختطافـــه بالتظاهر بإصابته 

بأزمة قلبية.
فقد حاول اثنان من املشتبه 
بهما اختطاف فرانك تشـــونغ 

اخلميـــس املاضي مـــن محله 
التجاري الذي ميتلكه في بلدة 
إقليم نورث  »ميدساياب« في 
كوتاباتـــو الـــذي يبعـــد 930 
كيلومتـــرا جنـــوب العاصمة 

مانيال.
وقال قائد شرطة البلدة ايدلي 
ماجبانوا إن تشـــونغ صاحب 

احملل تظاهر بانه يعانى من أزمة 
قلبية ووقع على األرض حينما 
كان املشتبه فيهما يقتادونه إلى 

خارج احملل.
وأضاف ماجبانوا: »عندما 
سقط تشونغ على األرض شعر 
اخلاطفان بالفزع حتى أن احدهما 
اطلق النار مـــن بندقيته.. لقد 

تفوق حقا بذكائه على خاطفيه 
اللذين تـــركاه وهربا«، وتابع 
ماجبانـــوا ان رجال الشـــرطة 
طاردوا املشتبه بهما اللذين فرا 
في سيارة فان ولكن فشلوا في 
إلقاء القبض عليهما، وحذر رجال 
أعمال آخرين في املنطقة من أي 

محاولة محتملة الختطافهم.

الطائفـ  العربية: تستعد مدينة الطائف السعودية الستضافة 
أنشطة سوق عكاظ في نسخته الرابعة مبقر السوق التاريخي 
بضاحية العرفاء )شــــمال مدينة الطائــــف(، حيث مت حتديد 
يوم 28 اجلاري موعدا لبدء األنشطة في حفل كبير دعيت له 
شخصيات أدبية عاملية، ويرعاه أمير منطقة مكة املكرمة األمير 
خالد الفيصل رئيس اللجنة العليا لسوق عكاظ. ومن املقرر أن 
تقام العديد من األنشطة الثقافية املتنوعة، حيث أعلنت اللجنة 

املنظمة عن 12 ندوة نقدية وأمسيات شعرية وكذلك املسرحية 
الرئيســــية لهذا العام وهي بعنــــوان »طرفة بن العبد«، وهي 
مسرحية تسلط الضوء على معلقة طرفة بن العبد الشهيرة 
وكذلك سيرته وأعماله، وسيكون زوار السوق هذا العام على 
موعد مع نشــــاط جديد يقدم ألول مرة وهو »مهرجان الكتاب 
العرب«، حيث يتم تســــليط الضوء على أبرز أعمال الكتاب 

العرب وعرض مؤلفاتهم بجناح خاص بهذا الشأن.

مدينة الطائف السعودية تشهد انطالقة النسخة الرابعة من سوق عكاظ

صحتك

األسبرين يمنع اإلصابة بسرطان األمعاء
لنـــدنـ  ايالف: قال فريق من العلماء إن 
تناول حبة صغيرة من األسبرين يوميا قابل 
ألن يقلل من االحتمال باإلصابة بســـرطان 
األمعاء. فحبة مبقـــدار 75 ملليغراما فقط 
يوميـــا تنقص احتمال اإلصابة بســـرطان 
االمعاء بنسبة 30%. وهذا االكتشاف يقدم 

دليال إضافيا إلى الفوائد الصحية 
املتحققـــة من هـــذا الدواء 

املدهش.
وكان األطباء على 

علم في السابق بأن 
األسبرين يقلل من 
احتماالت اإلصابة 
القلبية  باجللطة 
اجللطـــة  أو 
الدماغيـــة وقـــد 
يكون حاميا من 

اإلصابة بالزهامير. 
لكنهم للمرة األولى 

متكنوا مـــن حتديد 
كمية 75 ملليغراما من 

الدواء لتكون كفيلة بحماية 
األشخاص من اإلصابة بأورام 

األمعاء.
وحسبما ذكرت صحيفة الديلي أكسبريس 
البريطانية فإن عدد الوفيات نتيجة لإلصابة 
بسرطان األمعاء سنويا في بريطانيا يصل إلى 
حوالي 16 ألف شخص بينما يتم تشخيص 

40 ألف إصابة سنويا.
ونشر البحث اجلديد في مجلة »غات« 

)األحشاء( الطبية وفيها متت دراسة ما يقرب 
من حالة 6000 مريض يعاني الكثير منهم من 
سرطان األمعاء. وفي االستطالع الذي أجري 
معهم سئلوا عن منط حياتهم وأي نوع من 
احلبوب املهدئة لآلالم يستخدمونها مبا فيها 
األسبرين وعقاقير خالية من االستيرويد أو 
تلك املضادة لاللتهابات. وأوضح 
االستطالع أن تناول حبة 
اسبرين يوميا مبقدار 75 
ملليغراما ملدة تتراوح 
ما بني سنة إلى ثالث 
ســـنوات أدى إلى 
تخفيض مخاطر 
اإلصابة باملرض 
 .%19 إلى  لديهم 
الذين  أما أولئك 
أخذوا االسبرين 
لفترة تتراوح ما 
بني 3 و5 ســـنوات 
فانخفضـــت لديهم 
مخاطر اإلصابة بنسبة 
24%. وهذه النسبة ارتفعت 
إلى 31% بالنسبة ألولئك الذين 
أخذوا االســـبرين لعشر سنوات فما 
فوق. لكن األطباء ظلوا يحذرون مرضاهم 
من أخذ حبات األسبرين ألنها تتسبب في 
حدوث نزيـــف داخلي لذلك فهم ينصحون 
األشخاص الذين يريدون أخذ كميات ضئيلة 
من األسبرين أن يستشيروا أطباءهم قبل 

القيام بذلك.

إطالق شفرة »دياسبورا« المنافس لـ »فيس بوك«

.. والـ »فيس بوك« يدخل الخدمة في السيارات

كاليفورنيا ـ أ.ش.أ: 
الشــــفرة  إطــــالق  مت 
لشــــبكة  املصدريــــة 
»دياسبورا« االجتماعية 
املفتوحة املصدر املنافس 
القادم لشــــبكة »فيس 

بوك« للمطورين، مما يشير إلى اقتراب موعد 
إطالقها.

وقال مطورو مشروع »دياسبورا« إنهم 
أطلقوا الشفرة املصدرية اخلاصة به، وقاموا 
بنشر أولى لقطات له على مدونة املشروع 

الرسمية على اإلنترنت.
الذي  وبدأ االهتمام باملشـــروع اجلديد، 
قـــام بتطويره 4 طـــالب بجامعة نيويورك 
األميركية، في أعقاب التهديد الذي فرضته 
عمالق شبكات التواصل االجتماعي »فيس 
بوك« على خصوصية مستخدميها في وقت 

سابق هذا العام.
وقال مؤسســـو املشـــروع »هذا هو اآلن 

مجتمعي،  مشـــروع 
والتطوير فيه مفتوح 
أمام أي شخص ميلك 
اخلبرة التقنية ويريد 
املشاركة برؤيته في 
شبكة اجتماعية جديدة 

متنح املستخدمني حق التحكم فيها«.
ويخطط مطورو املشروع جلعل منتجهم 
متكامال مع شـــبكة »فيس بوك«، مما ميكن 
املستخدمني من مشاركة ونقل البيانات بني 

املنصتني.
وقد قام مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي 
لشـــبكة »فيس بوك« بتمويل جزء من هذا 

املشروع تشجيعا منه للمهارات اإلبداعية.
ومـــن املتوقـــع أن يتم إطالق النســـخة 
التجريبية األولى من شـــبكة »دياسبورا«، 
التـــي توصف بأنها شـــبكة اجتماعية تعي 
خصوصية املستخدمني وتخضع إلدارتهم 

الشخصية، في أكتوبر املقبل.

نيويورك: بدأت شركة السيارات األميركية 
»جنرال موتورز« في اختبار برنامج جديد يسمح 
للســــائقني بتحديث حاالتهم الشخصية على 
موقع »فيس بوك« عن طريق األوامر الصوتية 
فقط. ويوجد في اخلدمة اجلديدة ايضا امكانية 
حتويل الرسائل اجلديدة الواردة على حساب 
السائق في فيس بوك الى صوت مسموع حتى 

ميكنه االستماع اليها والرد عليها بسهولة تامة 
وعن طريق احلديث فقط. كما أعلنت شــــركة 
»جنــــرال موتورز« انها تقوم باختبار برنامج 
آخر يسمح للسائقني باالستماع الى الرسائل 
النصية القصيرة املرسلة إليهم عبر تليفوناتهم 
احملمولة، مع السماح للسائقني بالرد السريع 

على هذه الرسائل.


