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43 مدريد � رويترز: كانت احلركات النس���ائية االسالمية بهدفها 
املتمث���ل في تغيير وضع املرأة املس���لمة داخل الس���ياقات التي 
يتعرضن فيها للتمييز هي القضية الرئيس���ية التي تركز عليها 
املؤمتر الدولي الرابع للحركات النس���ائية اإلسالمية الذي عقد 
في العاصمة االسبانية اول من امس. وجتمع نحو 500 مبعوث 
من مختلف أنحاء العالم في مدريد ملناقشة سبل تغيير القوانني 
التي تتسم بالتمييز ضد املرأة وتعزيز مشاركة النساء املسلمات 

في كيانات اتخاذ القرار. وقالت زيبا مير حس���يني وهي ايرانية 
متخصصة في دراس���ة االنسان والشريعة االسالمية والنوع إن 
املؤمتر حاول تسليط الضوء على املساواة بني الرجل واملرأة وهو 
جانب منسي في الغالب من االسالم. واضافت »يهدف هذا املؤمتر 
بشكل أساسي إلطالق أصوات جديدة في االسالم وهو ما يعرف 
باملساواة بني الرجل واملرأة في االسالم ويحاول أيضا ان يجمع 

محاضرات اسالمية ومحاضرات حول حقوق االنسان.

مؤتمر دولي في مدريد للحركات النسائية اإلسالمية

مظاهرة اوروبية تندد بالعنف ضد املرأةجورج كلونيأنچلينا چولي

جون ساركوزي

دور الوظيفة في اختيار شريك الحياة

المحامون ال يشترطون الرومانسية
واألطباء ينشدون األخالق والقيم

برل���ني � د.ب.أ: أجرت خدمة 
إلكترونية للتوفيق بني  أملانية 
الراغبني في الزواج يطلق عليها 
»إي دارلنج« دراس���ة نشرتها 
صحيفة »فيرتشافتس فوخه« 
األملاني���ة تناول���ت العالقة بني 
الوظيفة واحلب شملت عشرين 
وظيف���ة ومهن���ة ترك���ز عليها 
وسائل اإلعالم، وعمل القائمون 
على اخلدمة على تقييم نتائج 
الدراسة التي شملت حوالي 25 
ألف شخص في أملانيا من دون 

أن تنشر أسماءهم.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
مفاجئة ومدهشة للغاية في بعض 
األحي���ان، حي���ث أثبتت صحة 
الكثير من الصور النمطية عن 
العالقة بني احل���ب والوظيفة، 
ومطالب شريك احلياة في صفات 
ومواصفات الش���ريك اآلخر عن 
طريق اس���تطالع رأي العاملني 
في الوظائف املختارة التي بلغ 
عددها عشرين مهنة، نعرض عددا 

منها فيما يلي.
احملامون: يض���ع احملامون 
واحملامي���ات ش���روطا صارمة 
الختيار شريك حياتهم،  بحيث 

يكون على مستوى عال في الرتبة 
االجتماعية وأن يتمتع بجاذبية 
كبيرة،  كما يلعب السن واملستوى 
التعليمي لدى احملامني دورا مهما 
جدا. إال أن احملامني واحملاميات 
ليس لديهم جميعا إحساس كبير 
بالرومانسية مقارنة بالوظائف 

األخرى.
األطب���اء والطبيبات: يعول 
األطب���اء والطبيب���ات مقارنة 
الوظائ���ف األخرى  بأصح���اب 
بصورة رئيسية على أن يكون 
رفيق احلياة املس���تقبلي على 
مستوى أخالقي وقيمي عال، إال أن 
أهم ما يشغل األطباء والطبيبات 
في ش���ريك احلياة هو مستواه 
التعليمي كما يهتمون بطبيعة 
احلال باالنس���جام اجلنسي بني 

الطرفني.
موظفو البنوك واملصرفيون: 
أثبتت الدراسة أن أهم ما يشغل 
أصحاب هذه الوظيفة هو االنسجام 
اجلنسي والود واالنفتاح من قبل 
الطرف اآلخر، باإلضافة إلى حس 

الفكاهة لديه.
الرج���ال املصرفيون  ويهتم 
بص���ورة خاصة بط���ول قوام 

رفيقة احلي���اة أكثر من الرجال 
العاملني في الوظائف األخرى كما 
يهتمون بأن تكون لها قيمها العليا 
القائمون على  كذلك. ويتساءل 
الدراسة عما إذا كان املصرفيون 
بهذه الشروط يحاولون تصحيح 
أخطائهم الت���ي ارتكبوها أثناء 

األزمة املالية.
املوظفون: أظهرت الدراس���ة 
صحة الصورة النمطية الشائعة 
عن املوظف، حيث يفضل أبناء 
هذه املهنة تنظيم أوقات محددة 
للعمل كما يفضلون العمل داخل 
أبنية عتيقة من فترة السبعينيات، 
وأكثر ما يزعجهم إجناز أعمال 
في جو انفعالي، حيث يعتبرون 
هذا األمر سلبيا في تأثيره على 
العمل في  شراكة احلياة وعلى 

ذات الوقت.
ويرون بدال من ذلك ضرورة 
وجود االنس���جام بني شريكي 
احلياة، كم���ا يكترثون أكثر من 
املتوسط لالهتمامات املشتركة 

بني الطرفني.
مصممو األزياء: وهذه الفئة 
تهتم باجلاذبية الشخصية لشريك 
احلياة اهتمام���ا بالغا، وتعتبر 

مصممات األزياء أنفس���هن على 
درجة عالية من اجلاذبية، لدرجة 
تتجاوز اعتداد موديالت املوضة 
بأنفسهن، وال يضارعهن في ذلك 

إال املضيفات اجلويات.
الطالب: لقد أصبحت اجلاذبية 
اجلنسية مثار اهتمام كبير مع 
التقدم ف���ي العمر وأثناء العمل 
لدى أغلبية البش���ر ومن بينهم 
الطالب، وهذا ما أثبتته الدراسة 
من خ���الل اس���تطالع رأي عدد 
منهم، إال أنهم على خالف جميع 
الوظائف األخرى ال يهتمون بهذا 
األمر إال بصورة متوسطة، وفي 
املقابل يشعرون باملتعة في ألوان 
الش���خصية  أخرى من احلرية 
كما أن معظمهم ال يقبل شريك 
حياة يكون لديه أطفال من زواج 

سابق.
رجال األعمال واملستثمرون: 
وه���ؤالء غالبا ما تكون حياتهم 
اليومية والوظيفية مثقلة باألعباء 
ويتمنون ألنفسهم شريكة حياة 
ودودة ومكافئة في املستوى، كما 
أنهم يعولون بشدة على حاجتهم 
للحديث مع ش���ريك احلياة عن 
املشاعر الذاتية، إال أن املظهر ال 

ينبغي أن يكون مثار انتقاد كذلك 
في رأي هؤالء، حيث يعتبر رجال 
األعمال أكثر من األطباء واحملامني 
ورجال الشرطة أن جمال شريكة 

احلياة أمر الزم.
الصحافي���ون: الرجال منهم 
يفضلون ش���ريكة حياة مثقفة، 
بينم���ا ال تفض���ل الصحافيات 
بالضرورة شريك حياة مثقفا، 
ويحاول الصحافيون والصحافيات 
نقل أخالق مهنتهم )في املستوى 
املثالي( إلى سعيهم في البحث عن 
شريك احلياة، ويبدون اهتماما 
خاصا بالشريك الذي يعيش وفقا 

للقيم األخالقية الرفيعة.
أن  أيض���ا  الالف���ت  وم���ن 
الصحافيات يهتممن بشدة بحس 

الفكاهة لدى الطرف اآلخر.
املعلمون: وهذه الطائفة تتسم 
عموما بالذكاء وتبحث عن شريك 
حياة يتناس���ب مع مس���تواها 
التعليم���ي، بينما يعتبر هؤالء 
أن بقية العوامل ليس���ت مهمة 
وهو األم���ر الذي يختلفون فيه 
مع جميع الوظائف األخرى، فهم ال 
يسألون عن الرغبة في املغامرة، 
كما أن الرومانسية ال تلعب إال 

دورا ثانويا في تفكيرهم.
أعزاءنا املعلمني: هل أنتم فعال 
بهذا اجلفاف الذي توصلت إليه 

هذه الدراسة؟
املدي���رون: مع���روف عنهم 
االهتم���ام بح���س املس���ؤولية 
والس���لطة واملال والطموحات 
العالية، فهل هذا صحيح؟ يبدو 
أن أصحاب هذه الوظيفة يساء 
فهمه���م أكثر من ال���الزم، ولكن 
الدراس���ة ال تبتعد هي األخرى 

عن هذه الصفات كثيرا.
ويجتهد الرجال منهم في اظهار 
التواضع، وال تتفوق عليهم في 
هذا األمر إال حذلقة النساء، وبهذا 
يتحرك تفكير ه���ؤالء املديرين 
واملديرات في مستوى »عادي« 

متاما.
صاحب األراضي الزراعية: هذا 
الفتي الرومانسي الرائع، الذي ال 
يهتم بثقافة شريكة حياته وال 
يضع القيم األخالقية على سلم 
أولوياته، لكنه���ا البد أن تكون 
رومانسية املشاعر، وتكون قادرة 

على غفران اخلطأ.
الطاهي: يعان���ي الطهاة من 
أوقات عمل غير منتظمة ومصادمة 
الستقرار احلياة األسرية، لذا ال 
يتسم س���عيهم الختيار شريك 
احلي���اة باالنتقائية، كما أنهم ال 
أنفس���هم أيضا على  يعتبرون 
درجة عالية من اجلاذبية مثلما 
يرى أصحاب الوظائف األخرى 
أنفسهم، كما أن الطهاة ال يهتمون 

كثيرا بجاذبية شريك احلياة، وال 
ميانعون في االرتباط بشريكة 

حياة لديها أطفال.
فن���ون  إن  املوس���يقيون: 
البوب خادعة، فاملوس���يقيون 
أناس عاديون جدا، لهم مطالب 
متواضعة متاما، األمر الذي ميكن 

أن يثير العجب.
ويهتم هؤالء في املتوس���ط 
بحريتهم الشخصية وال يعبأون 
كثيرا مبا إذا كان الطرف اآلخر 

جذابا أم ال.
ضمت الدراسة بعد ذلك عددا 
آخر من الوظائ���ف كاملضيفات 
اجلويات واملمرضات كما ضمت 
آراء رجال الشرطة والطيارين 

وغيرهم في شريك احلياة.

  الصحافي�ون يريدونه�ا مثقف�ة والموس�يقيون ال يهمه�م جاذبي�ة الط�رف اآلخر
  موظفو البنوك يش�غلهم حسّ الفكاهة ورجال األعمال يري�دون حياة هادئة ودودة

أرنولد شوارزينجر

كاليفورنيا � د.ب.أ: اقتحم أرنولد شوارزينجر 
مدينة ساكرامنتو، عاصمة والية كاليفورنيا األميركية، 
قبل سبع س����نوات مثل بطل أفالم احلركة متعهدا 
بالتخلي عن السياسات اخلرقاء لكاليفورنيا وإعادة 
أكثر الواليات األميركية كثافة سكانية ملكانتها كرمز 

مشع للحلم األميركي.
ثم خجل بعد ذلك من عدم قراءة أي شخص لنصه. 
ويعود شوارزينجر إلى هوليوود، بعد فترتني في 
منصبه كحاكم لكاليفورنيا، خالي الوفاض تقريبا 

من أي إجنازات.
فامليراث الذي خلفه عبارة عن نظام سياس����ي 
فوضوي مثل الذي أنشأه، ونظام مالي في الوالية 

اليزال غارقا في أزمات طاحنة.
وكان إلخفاق ش����وارزينجر صداه في كثير من 
النواحي، حيث أصبح حكم أغنى الواليات األميركية 
وأكثرها من حيث التعداد السكاني في الفترة احلالية 
»وظيفة ال يرغب فيها أحد«، وفقا ملارك أمبيندر، كبير 
املراسلني السياسيني في صحيفة »ذي أتالنتيك«. 
واليزال اثنان من املرشحني، سواء إذا كان هذا يعود 
إلى الطموح الوحشي أو اإليثار السخي من األطياف 
السياسية، يخوضان منافسة خلالفة أرنولد. أحدهما 
هو عضو احلزب الدميوقراطي جيري براون، والذي 

كان في يوم ما أصغر حاكم لكاليفورنيا.
ويرغب في الوقت احلالي أن يصبح أكبر حاكم 
أيضا، وبالتالي يستطيع تقدمي خبرته إلصالح حال 

الوالية. والثاني هي عضوة احلزب اجلمهورية ميج 
وايتمان، الرئيسة التنفيذية السابقة ملوقع »إيباي«، 
وهي ام����رأة أنفقت 150 ملي����ون دوالر من أموالها 
اخلاصة في مسعى للحصول على املنصب، حيث 
وعدت بأنها ستدير كاليفورنيا كما لو كانت شركة 
جتاري����ة. لكن على الرغم من هذا يش����ير محللون 
سياسيون واستطالعات رأي الى أنه من غير املرجح 
أن يضمن اإلنفاق الضخم لوايتمان فوزها في السباق 

االنتخابي. 

عصر أرنولد المليء باألخطاء يخلف إرثاً من الفوضى

نجل ساركوزي يعود لألضواء 
بعد انتخابه مفوضاً عن دائرة نويي � بوتو

الشعارات الدينية ممنوعة في االنتخابات المصرية 
وزقزوق يؤكد: األقباط خط أحمر

القاهرة � يو.بي.آي: حذرت اللجنة العليا لالنتخابات 
في مصر املرشحني من استخدام شعارات في االنتخابات 
البرملانية املقررة الشهر املقبل مهددة بشطب أي مرشح 
يخالف احملاذير من قوائم املرشحني. ويأتي حتذير 
جلنة االنتخابات من استخدام الشعارات الدينية في 
خطوة هي األحدث ملنع جماعة االخوان املسلمني من 
الدعاية ملرشحيها والتي اعتادت طبع ملصقاتهم مرفقة 
بشعار »اإلسالم هو احلل«. وطالبت اللجنة في بيان 
لها املرشحني باالمتناع عن استخدام شعارات أو رموز 
أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات 
طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب اجلنس أو 

األصل. كما أكدت اللجنة على حظر استخدام املباني 
واملنشآت ووسائل النقل اململوكة للدولة أو شركات 
القطاع العام وقطاع األعمال العام والش���ركات التي 
تس���اهم الدولة في رأس مالها ف���ي الدعاية وحظر 
استخدام دور العبادة واملدارس واجلامعات وغيرها 
من مؤسس���ات التعليم في الدعاية االنتخابية. من 
جهة أخرى، ش���دد وزير األوقاف املصرية د.محمود 
حمدي زقزوق عل���ى ان األقباط خط أحمر ال يجوز 
املس���اس بهم، وأشار زقزوق الى ان هناك حتذيرات 
جلميع أئمة املساجد التابعة لألوقاف بعدم التعرض 

واإلساءة لألقباط من خالل اخلطبة.

باريس � أ.ش.أ: أعيد انتخاب جون س���اركوزي جنل الرئيس 
الفرنس���ي نيكوال س���اركوزي، مفوضا عاما لدائرة نويي � بوتو 
بباريس بفضل مس���اندة أنصار حزب االحت���اد من أجل احلركة 

الشعبية )اليميني احلاكم املؤيد للرئيس ساركوزي(.
وذكرت صحيفة »ليبراس���يون« الفرنسية أن مؤيدي احلزب 
جنحوا في إعادة انتخاب جون ساركوزي )24 عاما( بنسبة %85.62، 

مفوضا عن دائرة نويي � بوتو التي يتكاثر فيها األثرياء.
ويعد إعادة انتخاب جون ساركوزي مبنزلة أول ظهور رسمي 
له منذ اجلدل الذي أثاره ترشحه في عام 2009 ملنصب رئيس حي 

ال ديفانس )أكبر حي للمال واألعمال في فرنسا(.
وكان ترش���ح جون ساركوزي ملنصب رئيس حي ال ديفانس، 
قد آثار زوبعة في فرنس���ا لكونه م���ن املناصب التي تتطلب قدرا 
من اخلبرة أو على األقل قدرا كبيرا من التعليم في الوقت الذي لم 

يستكمل بعد جون ساركوزي تعليمه اجلامعي.

ألفه باحثان أميركيان وأصدرته بالعربية دار نشر في بيروت

»نصف المجتمع«.. كتاب يفضح عالم اضطهاد النساء

بيروت � رويترز: الكتاب بعنوانه 
املعبر »نصف املجتمع« واملترجم 
عن االجنليزية الى العربية يصف 
ما تتعرض له النساء من ظلم في 
أنحاء من العالم وحمل على دفة 
غالفه األخيرة كلمات حتدثت عن 
محتواه كتبها مش����اهير يتذكرها 
الق����ارئ موافقا عليه����ا حني يقرأ 
الكتاب. من املش����اهير الس����بعة 
املستشهد بآرائهم النجم السينمائي 
جورج كلوني الذي قال: اعتقد انه 
من املستحيل الوقوف وعدم فعل 
شيء بعد قراءة »نصف املجتمع«، 
انه يقدم اكثر ما نحتاج اليه فهو 
يحمل شهادة على القسوة البالغة 
التي ميكن لإلنس����ان ان يسببها 

لإلنسان«.
وحتدثت النجمة أنچلينا چولي 
عن النساء � الضحايا والبطالت � 
الالتي وردت قصصهن في الكتاب 
فقالت »انهن إله����ام لكل من يقرأ 
الكت����اب ومنوذج ألولئ����ك الذين 
العدالة حول  يقاتلون من إج����ل 
العالم.. لن تستطيع ان تترك هذا 

الكتاب من يديك«.
خالد حس����يني مؤلف رواية 

»طيارة من ورق« األفغاني كتب 
قائال »هذا الكت����اب املثير هو في 
الوقت نفسه إدانة وحشية للظلم 
القائم على اجلنس في العالم النامي 
وش����هادة ملهمة عن شجاعة هذه 

النسوة«.
العن����وان الكام����ل للكتاب هو 
»نصف املجتمع: حتويل االضطهاد 
الى فرصة تس����تفيد منها نس����اء 
العالم«، وق����د كتبه باالجنليزية 
الكاتب����ان الباحث����ان األميركيان 
نيكوالس كريس����توف وش����ريل 

وودن وترجمه الى العربية احمد 
حيدر وصدر في بيروت عن »الدار 
العربية للعلوم ناشرون« في 320 

صفحة متوسطة القطع.
يتحدث الكاتب����ان عن الكتاب 
فيق����والن عنه ان����ه »نتاج رحلة 
العودة ال����ى الوعي التي قمنا بها 
بأنفس����نا بينما كنا نعمل لصالح 
»نيوي����ورك تامي����ز« وكانت اول 
محطة رئيسية لنا في هذه الرحلة 
هي الصني.. فشيريل أميركية من 
اصل صيني..«.. لفتت انتباههما 

بداية »دراسة س����كانية مغمورة 
لكنها دقيقة تستعرض انتهاكات 
حقوق اإلنسان كانت قد أسفرت عن 
إزهاق آالف األرواح، وتبعا لهذه 
الدراسة فإن 39 الف رضيعة مينت 
في الصني سنويا ألن أهاليهن ال 
يقدمن لهن الرعاية الطبية والعناية 

التي يتلقاها الصبيان..«.
اضافا »ظهر منوذج مشابه في 
بلدان اخرى وحتديدا في جنوب 
آسيا: ففي الهند يحدث حرق عروس 
� ملعاقبة امرأة على مهر غير الئق 

او للتخل����ص منها بحيث يتمكن 
الرجل من الزواج مرة اخرى � مرة 

كل ساعتني تقريبا.
»وفي املدينتني التوأمتني اسالم 
آباد وروالبندي في باكستان وفي 
األع����وام التس����عة األخيرة فقط 
تعرضت 5 آالف امرأة وفتاة الى 
التغطيس في اجل����از ثم إضرام 
النار فيهن من قبيل أفراد العائلة 
واألصهرة او � رمبا كان ذلك أسوأ � 
مت سعفهن باألسيد بحجة اخلروج 

عن الطاعة«. 

الموز لعالج مشاكل الهضم
باري���س � أ.ش.أ: 
أظهرت دراسة جديدة 
البروكل���ي واملوز  أن 
ميكن أن يس���اعدا في 
عالج مش���اكل املعدة 

واألمعاء.
الدراس���ة  وذكرت 
التي نش���رتها مجلة 
»توب س���انتيه« في 
عدده���ا األخي���ر أن 
الباحثني  فريقا م���ن 
أكدوا أن األلياف التي 

استخلصت من املوز والبروكلي كانت مفيدة جدا في مكافحة 
البكتيريا خالل مسارها باجتاه غزو اخلاليا في األمعاء.

وأضافت املجلة أن هذا البحث أظهر أنه بإمكان املكونات 
الغذائي���ة املختلفة أن تكون له���ا تأثيرات قوية على حركة 

البكتيريا في األمعاء.
يذك���ر أن كال من املوز والبروكل���ي غنيان بالڤيتامينات 
وامل���واد املعدنية لكن حتى اآلن ل���م يتوصل الباحثون إلى 
فهم كيفية تعزيزهما للدفاع الطبيعي للجسم ضد اإلصابة 
بالتهاب األمعاء. وش���ددت املجلة عل���ى ضرورة أن يتناول 
املرضى املصابون بالتهاب األمعاء األطعمة الصحية واحلد 

من األطعمة املصنعة.

صحتك يستخدمه 7 ماليين شهريًا

»ياهو مكتوب« يطلق موقعًا مجددًا للمرأة 
القاهرة � أ.ش.أ: أطلق ياهو 
مكتوب الش���رق األوسط، أحد 
أكبر الشركات العاملية األميركية 
في تق���دمي احملتوى واخلدمات 
االعالنية عبر االنترنت موقعه 
املجدد بالكامل للمرأة، مبا في ذلك 
موقع »حلوة« وحتت العشرين 
و»أبراج«، باإلضافة إلى منتديات 
»الفراشة« وأربع املعاد تصميمها، 
مما يوفر واجهة تصفح أسهل، 
ومحت���وى جديدا وأكثر تنوعا 
للمستخدمني من جميع الفئات 

العمرية.
وخالل ع���ام 2010، بلغ عدد 
مس���تخدمي »ياهومكت���وب« 
إلى 7 ماليني مس���تخدم شهريا 
ملوقع امل���رأة التابع له، والذين 
ب���ني 20 و29 عاما  يتراوحون 
من العمر، وينحدر معظمهم من 
اململكة العربية السعودية ومصر 
واملغرب، باإلضافة إلى مناطق 
أخرى تش���مل منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وسيتاح الدخول إلى جميع 
املواق���ع املع���اد تصميمها من 

خالل الصفحة الرئيسية ملوقع 
»حلوة«، ال���ذي يتمتع مبظهر 
جديد يحقق الوعد الذي قطعه 
»ياهومكتوب« لتوفير محتوى 
محلي مناس���ب ميكن تصفحه 

بسهولة.
وتتميز إعادة تصميم موقع 
»حلوة« بأقسام موجهة للقراء 
م���ن مختلف الفئ���ات العمرية 
والبلدان واجلنس���ني، مع قسم 

مخصص الهتمام���ات الرجال، 
وآخر للشباب، وقسم ملا يتعلق 
بحفالت الزفاف، وروابط إضافية 
الذي يغطي جوانب  للمحتوى 
اجلم���ال والصح���ة والطب���خ 
واملشاهير واألبراج، كما سيضم 
املوقع واجهة دردشة فريدة من 
نوعها تتيح للمستخدمني التفاعل 
مع بعضهم البعض ومناقشة أي 

من محتويات املوقع.
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