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 جدةـ  وكاالت: قالت األميرة عادلة بنت عبداهللا 
رئيسة مؤسســـة الرعاية الصحية املنزلية في 
املنطقة الغربية، إنه صدرت فتوى من هيئة كبار 
العلماء جتيز اســـتخدام أموال الزكاة ملســـاعدة 
املرضى احملتاجني للرعاية الصحية املنزلية على 

توفير األجهزة الطبية والعالج.
  ووفقا لتقرير نشـــرته «االقتصادية»، أكدت 
األميرة عادلة خالل املؤمتر الذي عقدته املؤسسة 
اخليرية للرعاية الصحية املنزلية في جدة أمس، 
املنزلية كاستراتيجية  الرعاية الصحية  اعتماد 
من اجلهـــات الصحية املختصـــة، إذ مت تكوين 
جلنة وطنية بعضوية جميع القطاعات الصحية 
واملؤسســـة اخليرية الوطنية للرعاية الصحية 
املنزلية لتفعيل وضمان جودة خدمات الرعاية 

الصحية املنزلية. وأشارت إلى أن املؤسسة الوطنية للرعاية الصحية 
املنزلية في املنطقة الغربية تعمل على اعتماد املنشآت الصحية على 
إعداد معايير وإجراءات اخلدمة اخلاصة في املؤسســـات الصحية 
املنزلية وفق معايير اللجنة الدولية املشتركة ومعايير دولية أخرى 

مثل كندا، أستراليا، ماليزيا، وسنغافورة.
  وأضافت: «قامت املؤسســـة اخليرية الوطنية للرعاية الصحية 
املنزلية بإعداد أكثر من تصـــور لبرنامج دبلوم متريضي للرعاية 
الصحيـــة املنزلية وجار عرضه على جامعة امللك عبدالعزيز كجهة 
أكادميية متخصصة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية واملستشفيات التي لديها خبرة بهذا املجال».
  من جهتـــه، قال د.عبداهللا الربيعة وزير الصحة في كلمة ألقاها 
نيابة عنه وكيل الوزارة إن مشـــروع تقدمي خدمة الرعاية الصحية 
املنزلية يستفيد منه ٥ آالف مريض ويعادل ذلك إنشاء ١٠ مستشفيات 
بسعة ١٠٠ سرير، واستطاعت وزارة الصحة تقدمي خدمات صحية 
للرعاية الصحية املنزلية حملتاجيها من خالل ٧٧ مستشفى منتشرة 

في أنحاء اململكة خالل عام ونصف العام فقط.
  وأشـــار وزير الصحة إلى أن مؤمتر «شراكة صحية وإنسانية.. 

ثقافـــة التميز» الذي عقد أمـــس، يندرج في إطار 
الســـعي لنشـــر وتطوير خدمة الرعاية الصحية 
املنزلية وتوســـيع اخلدمـــات االجتماعية املقدمة 
للمرضى لتحقيق حيـــاة كرمية وتخفيف املعاناة 
عنهم، ويسعى إلى ضمان تطبيق معايير اجلودة 
في الرعاية الصحية املنزلية واحلصول على دعم 
صناع القرار لسن القوانني التي تساهم في خدمة 
الرعاية الصحية املنزلية، واعتماد تدريب وحتفيز 
الكوادر العاملة في الرعاية الصحية املنزلية إضافة 

إلى تعريف املهتمني مبستجدات هذا املجال.
  من جهة اخـــرى قال وزير العمل الســـعودي 
م.عادل فقيه انه سيتم اصدار دليل لضوابط عمل 
املرأة السعودية وأن وزارته تقوم بعملية مراجعة 
للضوابط دون الكشف عنها. وقال فقيه في كلمة له 
على هامش حفل تخريج ألف شاب من املعهد السعودي للبيع بالتجزئة 
بجدة مساء امس انه سيتم التعامل مع الضوابط بشفافية ووضوح 
بحيث ال يكون هناك مجال لســـوء الفهم او اللبس او التفســـيرات 
اخلاطئة، مشددا على ان وزارة العمل هي اجلهة التي كلفت بوضع 
هذه الضوابط واالشراف عليها. وقال إن الوزارة ستصدر الضوابط 
في حدود فترة ما بني ٤ و٦ اسابيع. من جانبه، اكد محافظ املؤسسة 
العامة للتدريب التقني واملهني د.علي الغفيص في تصريح خاص 
نشـــرته صحيفة «الوطن» انه في حال كانت هناك ضرورة إلدراج 
برامج للفتيات في مجال السياحة والفندقة فإن املؤسسة ستعمل على 
تنفيذ تلك البرامج شريطة التناسب مع أدائهن واحتياج سوق العمل. 
واشار الى ان هناك ٤ كليات مختصة بالعمل السياحي والفندقي يتم 
انشـــاؤها حاليا لدعم اجلانب السياحي في اململكة لكل من الشباب 
والفتيات على حد ســـواء. وكشف الغفيص عن ان هناك قرابة ١٫٥ 
مليون وظيفة شـــاغرة للشباب السعودي في محالت بيع التجزئة 
للجنســـني على مستوى اململكة. وكان نائب وزير العمل السعودي 
عبدالواحد احلميد كشف في مايو املاضي عن ارتفاع معدل البطالة 

بني السعوديات مقارنة بالذكور. 

 بعد ١١ يومًا على سقوطها وزير الصحة: ٥ آالف مستفيد من المشروع في المملكة

 األميرة عادلة تؤكد صدور فتوى تجيز 
  استخدام الزكاة للرعاية المنزلية

 محاوالت النتشال منيرة  من بئر أم الدوم  
بالسعودية وأمها تتمسك باألمل

 الطائفـ  العربية: لليوم العاشر 
التزال منيرة العتيبي تربض في 
بئر أم الدوم مع وجود مؤشرات 
وتأكيدات على وفاتها، إال أن أمها 
مازالت تتمسك باألمل في بقائها 
على قيد احلياة وتسارعت عمليات 
احلفر التي يقودها الدفاع املدني 
في موقع البئر في األيام املاضية، 
مما يجعل الساعات املقبلة حاسمة 
بالنسبة النتشالها. وبدأ الدفاع 
املدني سلسلة جتارب وفرضيات 
لطريقة انتشال منيرة من القاع 
الذي يصل عمقه إلى نحو خمسني 
مترا، تتمثل في إدخال صناديق 
حديدية في البئر التي مت حفرها 
بجانب البئر القدمية، مهمة تلك 
الصناديق حمل شخصني من قوات 
الدفاع املدني يقومون بشق نفق 
في عمق التربة باجتاه البئر التي 
حتتضن منيرة، ومن ثم القيام 

بعملية انتشالها.
  ووصل احلفـــر إلى نحو ٤٨ 
مترا بزيـــادة أكثـــر من خمس 
وعشـــرين مترا عن يوم السبت 
املاضي، وهو مـــا يرجح فعليا 

من خاللها شفط جسدها أسفل 
البئر أو االنتظار شهرا كامال حلني 
اكتمال عمليات احلفر، ومحاولة 
الرفض  انتشال جسدها مبررة 
بكون الشفط سيؤدي إلى انتشال 
عضو أو عضوين منفصلني عن 

بقية اجلسد.
  ويقول بدر العتيبي شـــقيق 
الفتاة «: لم أستطع النوم خالل 
الفترة املاضية منذ وقوع احلادث». 
ويكمل: «سقطت في مكان احلفر 
بسبب شـــدة اإلعياء لكن قلقي 
على صحة والدتي بدأ يكبر مع 
أملها بأن تنتج جهود احلفر عن 

انتشال ابنتها حية».
الوحيدة    ويضيف بدر «أمي 
التي التزال تقول ان منيرة حية 
وترفض أي احتمـــاالت تتعلق 
بوفاتها. نرفض أي حل ســـوى 
استخراجها، حتى عندما يتحدثون 
عن الشفط، ال أتصور أنه يوجد 
إنسان يقبل بأن يخرج عضو أو 
عضوين من جســـد أخيه وكأنه 

يتعرض للتقطيع بعد موته».
 

فرص انتشال منيرة خالل ساعات 
قليلة بحسب عبدالرحمن العتيبي 
ابن عم الفتاة واملوجود في موقع 
البئر. وقـــال عبدالرحمن  حفر 
بنبرة يائســـة «تأخروا كثيرا، 
لكن يبـــدو أن العمل اآلن صار 
يجري بصورة أســـرع، وأتوقع 
أن يتم انتشال منيرة في ساعات 
قليلة»، ويضيـــف عبدالرحمن 
«ال منلك فرصة واحدة لنجاتها، 
نحن فقط نريد استخراجها من 

البئر لدفنها بطريقة شرعية». 
وكانت عائلة منيرة العتيبي قد 
رفضـــت اقتراحات تتعلق بردم 
البئر وجعلها قبرا للفتاة، معتبرة 
ذلك يشكل مصيبة أخرى تضاف 
إلى فشل اجلهود في إنقاذها حية 

قبل انتشالها ميتة.
  ورفضت أســـرة الفتاة أيضا 
التوقيع منتصف األسبوع اجلاري 
على تعهـــد خطي باســـتخدام 
طرق بديلة النتشال الفتاة يتم 

 د.عبداهللا الربيعة

 صالح الدين احلسيني 

 القاهرةـ  أ.ش.أ: توفي صالح 
الدين احلسيني (أبو الصادق) 
شاعر الثورة الفلسطينية في 
منزله بالقاهرة عن عمر يناهز 
٧٦ عاما، بعد رحلة طويلة من 
العطاء أثرت املسيرة الثقافية 

واألدبية الفلسطينية.
  وقـــال د.حســـام طوقـــان 
املستشـــار الطبي في سفارة 
فلسطني بالقاهرة إن احلسيني 
توفي إثر اصابته بنزلة رئوية 
حادة ومفاجئة أدت إلى توقف 
عمل اجلهاز التنفسي وهبوط 
الدورة  القلـــب وتوقـــف  في 

الدموية.
  ونعى بركات الفرا ســـفير 
فلسطني في القاهرة ومندوبها 
لـــدى جامعة الـــدول العربية 
الراحـــل وعبر عن  الشـــاعر 
حزنه الشـــديد لرحيله. وقال 
إن الشعب الفلسطيني والعربي 
فقد علما بارزا من أعالمه في 

بالقاهرة. وقد نعت سفارة دولة 
فلسطينية بالقاهرة ومندوبيتها 
لدى جامعة الـــدول العربية،  
الوطني  التحريـــر  وحركـــة 
إقليم مصر،  الفلسطيني/فتح 
شـــاعر الثورة صـــالح الدين 

احلسيني.
  وقـــال بيـــان صـــادر عن 
الســـفارة واملندوبيـــة: فقـــد 
الفلسطيني قائدا فذا  الشعب 
كرس حياتـــه من أجل قضية 
شعبه العادلة، لقد كان قدوة 
في النضال واملثابرة واإلبداع 
واجلـــد وكان صـــوت الثورة 
الفلسطينية وأحد أبرز املدافعني 
عن قضايا أمته العادلة، وفي 

مقدمتها قضية فلسطني.
  بدورها، عبرت حركة فتح-
إقليم مصر عن حزنها الكبير 
لرحيل الشاعر «أبو الصادق»، 
مؤكدة أنه كان من خيرة أبنائها 

املنتمني للحركة وللوطن. 

مجـــال األدب والثقافـــة.. كما 
قـــدم التعازي ألســـرة الفقيد 
والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وأبناء حركة فتح وشعب 
فلسطني في وفاته. ومت تشييع 
اجلنازة امس وشارك فيها الفرا 
وأعضاء ســـفارة فلسطني في 
القاهـــرة وعدد كبير من أبناء 
املقيمني  الفلسطينية  اجلالية 

 وفاة شاعر الثورة الفلسطينية صالح الدين الحسيني

 أيان حرسي 

 البرلمانية الهولندية حرسي تتراجع  عن فيلم يسيء لإلسالم 
 أمستردام ـ وكاالت: أعلنت أيان حرسي علي ـ 
وهي برملانية هولندية سابقة من أصول صومالية 
ـ أنهـــا توقفت عن إنتاج اجلزأين الثاني والثالث 
من فيلم «اخلضوع» الذي تضمن إساءة لإلسالم 
واملســـلمني. وبررت حرســـي تراجعها عن إمتام 
املشروع بدواع أمنية حتى ال يتعرض املتعاونون 
معهـــا للخطـــر، وجتنبت ـ في حديـــث مع قناة 
تلفزيونية هولندية ـ أن تتطرق إلى حالة تهديد 
جديدة أو تخوف من مسلمني متشددين كما دأبت 
سابقا من أجل احلصول على احلماية. وقد صدر 
اجلزء األول من فيلم «اخلضوع» عام ٢٠٠٤ وأثار 

ردود فعل غاضبة من املسلمني في أنحاء العالم ومت 
اغتيال مخرج الفيلم الهولندي «تيو فان خوخ» 

من قبل شاب هولندي من أصول مغربية.
  ومنذ اغتيال تيو فان خوخ عاشت حرسي حتت 
احلماية املشددة خاصة بعد أن ترك لها قاتل فان 

خوخ رسالة يقول فيها إن الدور عليها قادم.
  لكن أحد البرامج التلفزيونية الهولندية كشف 
في مايو ٢٠٠٦ تضليل حرسي للعدالة من خالل 
تقدمي معلومات كاذبة عن ســـيرتها الذاتية، مما 
أنهى حياتها السياسية ودفعها إلى مغادرة هولندا 

باجتاه الواليات املتحدة األميركية. 

 إنجاز طبي أميركي: إنتاج دم صناعي من جزيئات في الجسم

 إندونيسيا ترحب بتعهد الشركة المصنعة ألجهزة 
البالك بيري بحجب المواد اإلباحية

 

 واشنطنـ  أ.ش.أ: توصل باحثون أميركيون 
إلى تطوير جزيئات مرنة وصغيرة شبيهة 
بكريات الدم احلمراء ميكنها أن تسري في 
الدم كما تفعل هذه الكريات، وقد تشكل يوما 
ما أساســـا لبديل الدم أو تستخدم لتطوير 
أدوية ألمراض مثل السرطان. وذكر موقع 
«اليف ساينس» األميركي أن الباحثني في 
جامعة «نورث كاروالينا» استخدموا تقنية 
إلنتاج جزيئات شبيهة بكريات الدم احلمراء 
بعضها يتمتع مبرونة عالية، وقد استطاعت 
اجلزيئات األكثر مرونة البقاء في الدم مدة 
أطول بـ ٣٠ مرة من األقل مرونة لدى اختبارها 

عند الفئران.
  ومن املعروف أن كريات الدم احلمراء احلقيقية تتمتع مبرونة 
عالية وتســـتطيع أن تنكمش لتمر عبر األوعية الدموية، وهي 
تشيخ تدريجيا وتتصلب لتموت بعد ١٢٠ يوميا. وقال الباحث 
املشارك في الدراسة جوزيف دزميون إن اجلزيئات املطورة لم 

تتمكن بعد من حمل األوكسجني كما تفعل 
كريات الدم احلمراء، وبالتالي فإن اخلطوة 
املقبلة ســـتكون معرفة إن كان بإمكانها أن 

حتمل مواد كاألوكسجني.
  وأشار األطباء إلى أنه خالل اختبارهم لهذه 
اجلزيئات عند الفئران تبني أن األقل مرونة 
منها متكنت من الدوران في الدم قرابة ٢٫٩ 
ســـاعة، أما األكثر مرونة فواصلت الدوران 

٩٣٫٣ ساعة، أو قرابة ٤ أيام.
  وتعلق اجلزيئات الصلبة االصطناعية 
داخل الرئتني، فيما تنهـــي تلك التي أنهت 
مهامها، مسارها داخل الطحال وهو العضو 
الذي يزيل عادة خاليا الدم احلمراء. ويقول 
األطباء إن حتسني صفات سطح اجلزيئات من شأنه أن يحسن 
مدة ســـريانها في الدم، ويأملـــون أن تتمكن هذه اجلزيئات من 
حمل ليس فقط األوكسجني بل أيضا أدوية ميكن أن تكون عالجا 

للسرطان وأمراض القلب. 

 جاكرتاـ  د.ب.أ: رحبت إندونيسيا بتعهد الشركة 
املصنعة ألجهزة البالك بيري باالستجابة لطلب 
احلكومة منـــع ظهور املواد اإلباحية بالنســـبة 

ملستخدمي الهاتف الذكي في البالد.
  وهدد وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
تيفاتول ســـيمبيرينج األسبوع املاضي بحجب 
بعض خدمات شـــركة ريسرش إن موشن خالل 
أسبوعني اذا لم تضع الشركة ومقرها كندا قيودا 

على املواد اإلباحية.
  وقال املتحدث باسم الوزارة جاتوت ديوا بورتو 
اليوم: «إننا نقدر بيان ريسرش إن موشن. انه حقا 
تقدم». وأضاف ان احلكومة ومســـؤولي الشركة 
ســـوف يجتمعون يوم االثنني املقبل ملناقشـــة 

املوضوع بصورة أبعد.
  وقال بيان الشركة: «تؤكد ريسرش إن موشن 
انها تشارك الوزير تيفاتول سيمبيرينج اإلحساس 

باحلاجـــة العاجلة ملعاجلة هـــذا املوضوع وانها 
ملتزمة متاما بالعمل مع الشركات اإلندونيسية 
لوضـــع حل حازم ملنع هذه املـــواد اإلباحية عن 

مستخدمي بالك بيري».
  وأغضـــب تهديد ســـيمبيرينج بإغالق خدمة 
التصفح على البالك بيري الكثير من املستخدمني 
احملليني الذين يستخدمون الهاتف الذكي للدخول 
على مواقع الشبكات االجتماعية مثل تويتر وفيس 

بوك إلى جانب البريد اإللكتروني.
  وكان املوقع اإللكتروني تويتر موضع انتقادات 
من تيفاتول وهو رئيس ســـابق حلزب مســـلم 

محافظ.
  وشـــنت إندونيسيا حملة ضد املواد االباحية 
منذ مترير قانون مكافحـــة االباحية عام ٢٠٠٨. 
وقالت احلكومة إنها أوقفت بنجاح آالفا من املواقع 

اإللكترونية اإلباحية. 

 تفاصيل مفزعة في جريمة «قتل شرف» هزت سورية

 إجبار عشرينية على تناول مبيد حشري 
  لشك أسرتها في سلوكها 

 دمشق ـ وكاالت: كشـــف النقاب مؤخرا 
عن جرمية قتل على خلفية الشـــرف هزت 
األوساط السورية، فبعد أيام من دفن فتاة 
عشرينية وتسجيل احلادث على أنه انتحار، 
توصلت دوائر التحقيق إلى أن وراء اجلرمية 
أسرة الفتاة التي أجبرتها على تناول املبيد 

احلشري عنوة بعد الشك في سلوكها.
  وبـــدأت أحداث الواقعة حـــني عثر على 
املغدورة «ص. ح». متوفاة في منزل شقيقها 
مبنطقة كفر زيتا في حماة السورية، وذلك 
بعد تناولها مبيد حشري قاتل، وتقرر تسليم 
اجلثة إلى ذويها لدفنها أصوال، وقيدت احلادثة 
انتحـــارا وفقا ملا تناقلتـــه مصادر إعالمية 
عديدة، ولكن شـــكوك قيادة شـــرطة حماة 
بتزايد حوادث االنتحار، وعددها ٢٠ خالل 
العام املاضي هنا وهناك من أرجاء احملافظة، 
دفعتها للتدقيق في تلك احلوادث والتحقيق 

فيها بشكل سري وعميق.
  ووفقا ملا نشرته صحيفة الوطن السورية، 
فقد أفضت التحقيقات إلى أن وراء احلادث 
األخير جرمية قتل، ارتكبها شـــقيق بحق 
شقيقته، التي ادعى ذووها آنذاك أنها ماتت 

منتحرة تسترا على املجرم الشقيق. 
  وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن انتحار 
تلك الفتاة املفاجئ، وهي بصحة جيدة وغير 
مصابة بأي مرض نفسي أو غيره، أثار الشك 
لدى العميد عبداحلكيم وردة رئيس فرع األمن 
اجلنائي، وبعـــد حتري وتقصي املعلومات 
من عدة مصادر سرية للفرع، حول أسباب 

ومالبسات حادثة االنتحار، طلب اللواء قائد 
الشـــرطة موافقة احملامي العام على إعادة 
فتح التحقيق في هذه احلادثة، التي بينت 
التحقيقـــات فيها أن املـــرأة املنتحرة ماتت 

مقتولة باملبيد احلشري!
  وفي البداية أنكر والد الفتاة وأشقاؤها ما 
إليهم، ولكن مبواجهتهم باملعلومات  نسب 
التي توافرت لدى فرع األمن اجلنائي، جعلتهم 
يعترفون باجلرمية التي ارتكبها شـــقيقها 
الذي وضع لها املبيد احلشـــري في كوبني 
مع مادة ســـامة أخرى موجودة في املنزل 
لقتل احلشرات، ثم قام بربط يدي شقيقته 
إلى اخللف وأجبرها عنوة على تناول كوب 
الشـــاي املذاب فيه املبيد احلشري واملادة 
السامة.. فتقيأته فورا، فأرغمها على تناول 
الكـــوب الثاني، وجلس على رجليها ملنعها 
من احلركة، ووضع وسادة على فمها ألنها 
كانت تتألم ما يقارب الســـاعة حتى لفظت 

أنفاسها األخيرة وتأكد من موتها.
  عندئذ نظف مـــكان اجلرمية من أدواتها 
وآثارها، وخرج من املنزل دون أن يشاهده 
أحد، وعند عودة والدتها إلى املنزل وجدتها 
جثة هامدة، وقام شقيقها الذي قتلها بإسعافها 

مع خاله إلى مستشفى بكفر زيتا. 
  وأفاد الشقيق القاتل بأنه ارتكب جرميته 
تلك بدافع الشرف وألنها حامل سفاحا بشهرها 
الثالث من دون زواج شرعي حسب اعترافاته، 
وبذلك مياط اللثام عن حالة االنتحار هذه، التي 

قد يكون لها نظير بانتظار من يكشفه. 

 أول سيارة قادها جون لينون 
  تباع في مزاد علني بلندن

  لندن ـ يو.بي.آي: تعرض أول سيارة قادها جنم فرقة «البيتلز» 
الراحـــل جون لينـــون للبيع في مزاد علني تقيمـــه دار «بونهامز» 

للمزادات في العاصمة البريطانية لندن الشهر املقبل.
  وأفادت وكالة «برس أسوشيان» البريطانية ان السيارة الزرقاء 
وهـــي من طراز «فراري جي تي» ســـتباع في مزاد علني يقام في ٥ 

فبراير املقبل بسعر يتوقع أن يتراوح بني ١٢٠ و١٧٠ ألف يورو.
  يشار إلى ان هذه الســـيارة كانت أول سيارة اقتناها لينون في 

العام ١٩٦٥ بعد حصوله على رخصة قيادة.
  وقال فيليب نورمان مؤلف قصة حياة لينون ان بائعي السيارات 
تهافتوا إلى منزل لينون ما ان سمعوا باألنباء عن انه جنح في اختبار 

القيادة بالعام ١٩٦٥ وعرضوا عليه سيارات فخمة.
  ويذكر ان بزة بيضاء شـــهيرة ظهر فيها لينون على غالف ألبوم 
«أبي رود» في العام ١٩٦٩ بيعت في بداية الشـــهر اجلاري مقابل ٤٦ 

ألف دوالر في مزاد بوالية كونكتيكت األميركية. 

 وافقـــت محكمة الفيوم 
الشـــخصية  لألحـــوال 
علـــى تعيني اول ســـيدة 
فـــي محافظة  «مأذونـــة» 
الفيـــوم وأصغرهم ســـنا 
وهي احملامية أمورة نبيل 
حسني (٢٧ عاما)، من قرية 
كحك مبركز يوسف الصديق 
كأول مأذونة على مستوى 
محافظة الفيوم، وذلك بعد 
ان تقدمـــت بأوراقهـــا الى 
احملكمة في مسابقة ضمت 
٢٥ متســـابقا من الرجال، 
واختارتهـــا احملكمة ألنها 
األعلى فـــي املؤهل العلمي 

حيث انها حاصلة على ماجســـتير فـــي القانون من جامعة بني 
ســـويف. أوضحت أمورة نبيل سنهابي اول مأذونة شرعية في 
الفيـــوم في حديث لها لبرنامج «٩٠ دقيقة» انها تفوقت على ٢٥ 
رجال تقدم لشغل وظيفة املأذون وانها حتدت رغبة أسرتها وأهالي 
القرية الذين رفضوا في البداية ان تتقدم بأوراقها خاصة مع رغبة 

عدد من أقاربها في شغل الوظيفة.
  وأكدت أمورة انها ستتفوق ايضا على زمالئها من الرجال في 
هذه املهنة وانها ستكون املفضلة لدى كل عروس ألنها ستستطيع 

بسهولة التواجد معها في عقد القران دون ان تخجل منها.
  وأضافت انها ســـتتمكن من اقناع الزوجني بالتخلي عن فكرة 
الطالق في حالة اخلالف بينهما وســـتحاول التوفيق ولكنها لن 
تختلي بالرجـــل وحدها الثنائه عن قرار الطالق بالرغم من انها 

قالت انها ال تتمنى ان تتولى اجراءات الطالق.
  وأوضحت أمورة انها تخرجت في كلية احلقوق جامعة القاهرة 
وحصلت على درجة املاجستير وفضلت ان تبحث عن مهنة غير 
احملاماة فقررت التقدم لهذه الوظيفة خاصة ان دخلها املادي افضل 
بكثير. وتابعت: «ال أريد ان أوثق اي طالق وليس عيبا ان أبحث 
عن مكاسب مادية افضل من احملاماة ودوري سيكون افضل من 
املـــأذون الرجل ألن العروس لن تخجـــل مني ولن أختلي برجل 

وسيكون لي تأثير على الزوجني ملنع الطالق». 

 أول مأذونة بالفيوم:
   تفوقت على ٢٥ رجًال

 أمورة نبيل حسني 

 رجال الدفاع املدني يبذلون جهدا كبيرا إلخراج الفتاة  


