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الريــــاض ـ د.ب.أ: دعت احملكمة العليا 
في السعودية الى حتري رؤية هالل شهر 
رمضان املبارك مساء يوم اخلميس 29 من 

شهر شعبان املوافق 20 اغسطس 2009.
وقال بيان صادر عــــن احملكمة العليا: 
»نظرا لثبوت غرة شهر شعبان ليلة اخلميس 
حسب تقومي ام القرى، فإن احملكمة العليا 
باململكة ترغب من عموم املسلمني في جميع 
أنحاء اململكة حتري رؤية هالل شهر رمضان 
املبارك مساء يوم اخلميس املوافق 29 شعبان 
1430هـ، اي ليلة اجلمعة الـ 30 من شــــهر 
شعبان، حسب تقومي ام القرى املوافق 21 

اغسطس 2009«.
ودعت احملكمــــة العليا من يراه بالعني 
املجردة او بواســــطة املناظير إبالغ أقرب 
محكمة إليه وتســــجيل شــــهادته لديها او 
االتصال بأقرب مركز ملساعدته في الوصول 

الى اقرب محكمة.
من جهته، طالب عضو هيئة كبار العلماء 
السعودية د.عبداحملسن العبيكان بتطبيق 
الئحة حتري الهالل التي أقرها مجلس الوزراء 
ومجلس الشــــورى في وقت سابق والتي 
تنص على عدم قبول شهادة رؤية الهالل 
إال اذا حضر مع اللجنة الرسمية واملراصد 
الفلكية »ألجل ان يبني خطؤه وتوهمه في 
رؤية الهالل« من عدمها. وتأتي تصريحات 
العبيكان قبيل رؤية شهر رمضان املبارك 
وما يثيــــره البعض من تســــاؤالت حول 

إمكانية رؤية الهالل بالعني املجردة بعيدا 
عن املراصد. وأكــــد العبيكان في تصريح 
نشرته صحيفة »عكاظ« امس انه ال يعقل 
مطلقا ان يرى اإلنسان الهالل دون ان تتمكن 
املراصد احلديثة من مشاهدته، السيما ان 
املراصد تستطيع تكبير القمر الى نحو 300 

مرة مما تشاهده العني املجردة«.
واضاف »املشكلة الرئيسية تتمثل في 
رؤية الهالل بشــــكر مستمر وقبول شهادة 
الشهود الذين يزعمون رؤيته على الرغم 
من عجز املراصد تسجيل ذلك لكونه غاب 

قبل الشمس«. ونبه العبيكان »الى ان هناك 
أناسا يقصدون الشهرة او لهم مقاصد أخرى 

يدعون رؤيتهم للهالل.
وعن اســــتخدام املراصــــد الفلكية في 
مدينة امللك عبدالعزيــــز للعلوم والتقنية 
لرصد الهالل، قال عضو هيئة كبار العلماء 
السعودية العبيكان: »األمر ال يختلف عليه 
أحد وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء 
يجيز االعتماد على املراصد، لكن املشكلة 
فيمن يزعمون رؤيته رغم عدم رؤية اجلميع 
له والهالل في الشرع كما قال شيخ االسالم 

ابن تيمية هو ما ينتشر بني الناس وليس 
ما يراه واحد او اثنان«. 

في ذات السياق أعلن سماحة السيد محمد 
حسني فضل اهلل امس ان يوم اجلمعة املقبل 

هو اول ايام شهر رمضان املبارك.
ويعتمد العالمة فضل اهلل على احلسابات 
الفلكية في إعالن بدء شــــهر رمضان وأول 
ايام عيد الفطر. وجاء في بيان وزعه مكتب 
فضل اهلل في بيروت امس »تفيد املعطيات 
الفلكية العلمية ان هالل شهر رمضان املبارك 
لهذا العام يتولد نهار اخلميس الواقع فيه 
20 اغسطس«. واضاف البيان »ووفقا ملبنانا 
الفقهي الذي يقول ان بداية الشهر تثبت عندما 
يصبح الهالل قابال للرؤية ولو بواســــطة 
اآلالت املكبرة في اي مكان من العالم نشترك 
معه في جزء من الليل وعندئذ تكون رؤية 
الهــــالل ممكنة في ليلة اجلمعة الواقع فيه 
21 اغسطس اجلاري«. وتابع انه لذلك »فإن 
األول من شهر رمضان لهذا العام هو يوم 
اجلمعــــة املقبل بإذن اهلل تعالى وذلك لكل 
املناطق والبقاع التي تشــــترك مع مناطق 

امكانية الرؤية بجزء من الليل«.
ومضى البيان يقول »وبناء عليه ايضا 
تكون بداية شهر رمضان للبلدان الواقعة في 
الشرق األقصى كمثل استراليا ونيوزيلندا 
يوم الســــبت الواقع فيه 22 اغسطس ألن 
تلك املناطق ونحوها ال تشترك مع مناطق 

الرؤية بجزء من الليل«.

واشنطن ـ أ.ش.أ: أفادت دراسات حديثة 
بأن تناول نظام غذائـــي ينتمي الى منطقة 
البحر املتوسط بانتظام، يقي الى حد كبير 
من االصابة مبرض اخلرف وكذلك يحد من 
تطوره. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر طبية 
في كلية الطب بجامعة كولومبيا انها اجرت 
بحثا على مدى 5 اعوام ونصف العام على عينة 
في نيويورك يربو عددها على الف شخص 

ومبتوسط عمري يصل الى 77 عاما.

وأظهـــرت النتائـــج ان 60% مـــن هؤالء 
املسنني الذين ميارسون احلركة والرياضة 
الى جانب االلتزام بنظام غذائي غني بالفواكه 
واخلضراوات واألسماك، ينعمون بصحة جيدة 
وذاكرة متقدة خالفا لآلخرين الذين تعرضوا 

لتطور طفيف في مرض الزهامير.
ونشرت هذه الدراسة في مجلة »جورنال 
أوف ذي أميركان ميديكال آسيسوييشن« في 

الواليات املتحدة.

واشـــنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراســـة 
حديثة ان 90% من العمالت الورقية األميركية 
الباحثون هذه  ملوثة بالكوكايني وينسب 
الظاهرة الى الركود االقتصادي الذي اصاب 

البالد مؤخرا.
وقال املسؤول عن الدراسة ييغانغ زوو 
من جامعة »ماساتشوســـتش« في مدينة 
دارمتوث األميركية انه فحص أوراقا نقدية 
في اكثر من 30 مدينة في 5 دول ووجد ان 
الواليات املتحدة وكندا تعانيان من مستوى 
التلوث األعلى ويتراوح معدل تلوث األوراق 
النقدية بالكوكايني في هاتني الدولتني بني 
85 و90%. كما اظهرت الدراســـة ان الصني 
واليابان تتمتعان مبســـتوى التلوث األقل 

وهو يتراوح بني 12 و%20.
وأضاف زوو ان دراسة مماثلة أجريت منذ 
سنتني وأظهرت ان 67% من األوراق النقدية 

األميركية  حتمل آثار الكوكايني.
ورجح ان يكون هـــذا االرتفاع مرتبطا 
بالركود االقتصادي والضغط املتزايد الذي 

يعاني منه املواطنون.
وقال: »تعتبر الدراسات املماثلة ذات أهمية 
بالغة ألنها قد تســـاعد األجهزة املسؤولة 
على تطبيق القانون واالخصائيني في علم 
اجلنايات على حتديد منط استخدام املخدرات 

داخل مجتمع ما«.
وقد تتلوث األوراق الورقية بالكوكايني 
خالل صفقات املخدرات ويستنشق الكوكايني 
عبر لفافات من األوراق النقدية او قد ينتقل 
التلوث الـــى اوراق نقدية اخرى من خالل 

احتكاك األموال في ماكينات عد العمالت.
يذكر ان نتائج هذه الدراســـة قد قدمت 
خالل االجتماع الوطني للرابطة األميركية 

للكيمياء الذي عقد في واشنطن.

واشنطنـ  د.ب.أ: اظهرت دراسة منساوية 
ان غاز االوزون يتغلغل في بشرة العاملني 
فـــي املكاتب وميكن ان يتســـبب في اضرار 

صحية.
وحســـب الدراسة التي تنشـــرها مجلة 
»بروسيدجنس« التابعة لألكادميية األميركية 
للعلوم اليوم فإن وجود شخص واحد داخل 
الغرفـــة يخفض من تركيز غاز األوزون بها 

بنسبة 10 الى %25.
واكـــد الباحثـــان النمســـاويان ارمـــني 
فيســـتهاليرا وشارليز فيشـــلر من جامعة 
ليوبولد فرانسينس مبدينة اينسبروك ان غاز 
االوزون الذي يتولد في بعض اجهزة املكاتب 
له بعض التفاعالت مع الدهون املوجودة في 
البشـــرة وان جزءا منه فقط هو الذي يعود 
للهواء مرة اخرى في حني يظل الباقي داخل 
اجلســـم ويؤدي الى تولد مواد قد تتسبب 
في حدوث هيجان لألغشـــية املخاطية في 

اجلهاز التنفسي.
وقـــام الباحثان بدراســـة كيفية تفاعل 
األوزون مع دهون البشرة واستخدما خالل 
التجارب التي جرت في املعامل على متطوعني 
نفس كثافة غاز األوزون املوجودة في املكاتب. 
وبلغت مســـاحة املكتب الذي استخدماه في 

جتاربهم نحو 30 مترا مربعا.
وجد الباحثان ان اجلزء االكبر من األوزون 
الذي متتصه البشرة يتفاعل مع مادة سكوالني 
التي متثل 12% من دهون البشرة ولها عالقة 
وثيقة في تكوين الكوليسترول حسبما اشار 

الباحثان في دراستهما.
واكتشف الباحثان ان من بني التفاعالت 
الكربونية الناشئة عن التقاء االوزون بدهون 
البشرة خمســـة تفاعالت كيميائية لم تكن 

معروفة للعلماء حتى اآلن.
ويتكون جزيء االوزون من ثالث ذرات 
أوكسجني. ويتسبب غاز االوزون في تهييج 
االغشية املخاطية في اجلهاز التنفسي وفي 
حالة وجوده بكثافة عالية فإن رائحته تكون 

نفاذة مشابهة لرائحة الكلور.
وسرعان ما يتعود العاملون في املكاتب 
على رائحة الغاز مما يجعلهم ال يالحظون 
رائحته وال يأبهون لها بعد فترة قصيرة من 
وجودهم في وســـط به اوزون بنسبة غير 
طبيعية. وكثيرا ما يتولد غاز االوزون من 
اجهزة التصويـــر القدمية وطابعات الليزر 
مما جعل الباحثني يوصيان بعدم استخدام 
مثل هذه االجهزة في املساحات التي ال تتوفر 

فيها تهوية جيدة.

أطعمة البحر المتوسط تحول دون اإلصابة بالخرف

90% من العمالت األميركية ملوثة بالكوكايين

غاز األوزون يتغلغل في بشرة موظفي المكاتب

صحتك

صورة أرشيفية ملفاعل دميونة

السيد محمد حسني فضل اهلل  د.عبداحملسن العبيكان

السعودية تدعو لتحري رؤية هالل رمضان الخميس المقبل
والعبيكان: من المستحيل رؤيته دون رصده فلكياً

مفاعل ديمونة اإلسرائيلي يجبر عاملين به على شرب اليورانيوم

2486 غطاسًا إندونيسيًا يدخلون »غينيس«
جاكرتاـ  أ.ش.أ: سجلت اندونيسيا امس 
رقما قياسيا عامليا بشأن عدد املشاركني في 
مسابقات الغطس اجلماعي على املستوى 
العاملي، حيث شـــارك 2486 غطاسا في 
احدى املســـابقات التي اقيمت بجزيرة 
»سوالويسي« الشمالية الواقعة بشمال 

شرق اندونيسيا.

وقالـــت الناطقة باســـم موســـوعة 
»غينيس« العاملية لوشيا سينجاجليسي 
فـــي تصريحات صحافيـــة بجاكرتا ان 
املوسوعة ادرجت املسابقة باعتبارها حدثا 
عامليا ضم اكبر مجموعة من الغطاسني 

على املستوى العاملي.
ووصفت املسابقة بأنها كانت جيدة 

التنظيـــم ورائعة، مشـــيرة الى ان هذه 
املسابقة كسرت الرقم القياسي في عدد 
الغطاسني واملسجل باسم »جزر املالديف« 
منذ عام 2006. واوضحت ان اجمالي عدد 
الغطاســـني الدوليني الذين شاركوا في 
املسابقة التي اقيمت بجزر املالديف منذ 

ثالث سنوات بلغ 958 غطاسا.

فضل اهلل يعلن الجمعة أول أيام الشهر المبارك

أردني يهدد بإلقاء نفسه
 من برج إذا لم تحضر محبوبته

طرد بريطاني من تركيا بعد إهانته أتاتورك

تناول المثلجات ونام عند الجيران

أنقرةـ  أ.ش.أ: قضت محكمة تركية بطرد ســــائح بريطاني ومنعه 
من دخول البالد ملدة 5 ســــنوات إلهانته مؤسس اجلمهورية التركية 
احلديثة مصطفى كمال اتاتورك. وألقت الشرطة القبض على السائح 
البريطاني )19 عاما( لدى تسلقه جبل أتاتورك في منتجع مرمريس 
السياحي في جنوب غرب البالد وهو متجرد من مالبسه، واتى بحركات 
غير الئقة معبرا عن اهانته ألتاتورك. وســــلمت الشرطة السائح الى 
احملكمة التي اصدرت حكما عاجال بطرده من تركيا ومنعه من دخولها 

خمس سنوات.

كيلـ  د.ب.أ: شعر طالب في املانيا بالعطش فتناول كأسا من املثلجات 
ثم خلع مالبســــه ورتبها بعناية قبل ان يستلقي على السرير ويغط 
في نوم عميق. قد تكون تلك االحداث عادية ومتكررة اال ان املشــــكلة 
الوحيدة في هذه الواقعة كانت ان الطالب الذي يعيش في مدينة كيل 
األملانيــــة قام بكل هذه االمور في منزل جيرانه معتقدا بطريق اخلطأ 
انه في منزله. وذكرت مصادر الشرطة امس ان الطالب )18 عاما( عاد 
الــــى منزله مخمورا ونظرا ألنه لم يتمكن من فتح الباب باملفتاح قام 
الشاب بكسر الباب ودخول املسكن الذي يعتقد انه مسكنه. وفوجئ 
صاحب املنزل في اخلامســــة صباحا بهذا الضيف الغريب ينام على 
السرير فسارع بإبالغ الشرطة التي حررت محضرا ضد الشاب الذي 

سيواجه تهمة اقتحام منزل والتسبب في اضرار مالية.

عمانـ  يو.بي.آي: لم يجد شاب اردني عاشق طريقة سوى تسلق 
احد ابراج االرســـال في منطقة طبقة فحل، شمال االردن، والتهديد 
باالنتحار في حال عدم احضـــار محبوبته لرؤيته االثنني املاضي، 
وقالت الصحف االردنية ان احملاوالت لم تفلح مع الشاب )25 عاما( 
القناعه بالنزول من اعلى البرج، حيث بقي معلقا لساعتني، مصرا 
على كوادر الدفاع املدني واجلهات االمنية بجلب محبوبته لرؤيتها 
والتي ظل يردد انه سيتقدم خلطبتها، وبحسب الصحف فإن اجلهات 
املعنية اضطرت الى االستعانة بأحد اصدقاء الشاب والذي حتدث 
معـــه عبر مكبرات الصوت حتى جنح في اقناعه بالنزول من اعلى 
البرج، وحال نزول الشـــاب لم يذهب الـــى فتاة احالمه بل اقتادته 
اجلهات االمنية للتحقيق معه، وفي وقت ســـابق تراجع شاب في 
العقد الثالث من العمر عن االنتحار بعد ان اعتلى برج االتصاالت في 
اربدو املقدر ارتفاعه بـ 60 مترا، حيث عاد ادراجه بعد ان صعد للبرج 
مهددا باالنتحـــار احتجاجا على اجراءات امنية ملزمة له بالتوقيع 
على االقامة اجلبرية. فقد اعتلى الشاب البرج وهدد باالنتحار، فيما 
جتمع مئات املواطنني اســـفل البرج ملراقبة املشهد الذي انتهى الى 
نزول الشاب. ووفق مطالب الشاب انه مظلوم في قضية ادعى عليه 
فيها احد االشـــخاص ما جعله يلجأ لالنتحار اال ان بعض اصدقائه 
الذين تواجدوا في املكان مع رجال الشرطة والدفاع املدني اقنعوه 
عبر مكاملة هاتفية اجروها معه وهو في اعلي البرج بضرورة النزول 

والتخلي عن فكرة االنتحار وانه سيحصل على حقه.

تل أبيبـ  يو.بي.آي: خضع مستخدمون في املفاعل النووي اإلسرائيلي 
فــــي بلدة دميونة لتجربة غيــــر قانونية طولبوا خاللها بشــــرب مادة 
اليورانيــــوم وذلك من دون التوقيع علــــى وثائق خطية وفقا ملا تنص 
عليه املواثيق الدولية. وأفادت صحيفة »هآرتس« امس ان التجربة جرت 
قبل عشــــر سنني لكن مت الكشف عنها مؤخرا في أعقاب دعوى قضائية 
قدمها أحد املستخدمني الذين خضعوا للتجربة وتبني أنها جرت بصورة 
مخالفة ألنظمة نصت عليها معاهدة هلسنكي التي توضح الشكل الذي 
ينبغي فيه إجراء جتارب على البشر. إضافة إلى ذلك فإن املستخدمني لم 
يحصلوا على معلومات حول مخاطر التجربة أو عوارضها احملتملة كما 
لم يحصلوا على نتائج التجربة التي مت نشرها في مجلة علمية باسم 
»فيزيكس هيلث« وتضمن النشر أسماء املشاركني في التجربة األمر الذي 
مس بخصوصيتهم. وقضت التجربة التي جرت في العام 1998 وشملت 
خمســــة مستخدمني في املفاعل النووي بأن يشربوا شراب العنب الذي 
احتوى على مادة اليورانيوم لكن لم يرافق التجربة أي إشــــراف طبي 

ولم يتم التوضيح للمستخدمني مخاطر التجربة الصحية.
وبعد أن شربوا اليورانيوم طولب املستخدمون بتسليم املشرفني على 
التجربة وهما مديرا مختبر الكيمياء التحليلية د.زئيف كربس ود.أفي 
لوربر عينة من بولهم التي مت إرسالها إلى فحص مخبري بهدف فحص 
خروج اليورانيوم من اجلسم عن طريق اجلهاز البولي. وقال يوليوس 
ميلك في الدعوى القضائية التي قدمها ضد املسؤولني في مفاعل دميونة 
بادعاء أنهم أرغموه على اخلروج إلى التقاعد إن كربس ولوربر أوضحا 
له أن التجربة ليست خطرة وأنهما يشاركان فيها أيضا وأنه وافق على 

املشاركة في التجربة »كفأر جتارب« خوفا من فقدانه مكان العمل.

شرطة ألمانيا تساعد 
األطفال على النوم

مقتل 11 إثر سقوط 
حافلة في بيرو

أملانياـ  د.ب.أ: اضطرت الشرطة 
األملانية للقيام مبهمة غير معتادة 
تتمثل في فرض الهدوء بني اطفال 
مشـــاغبني واقناعهم باخللود الى 

النوم ووقف الصخب.
ويأس أب وأم في مدينة زينجن 
بجنوب أملانيا من اقناع اطفالهما 
باخللود الى النوم فتركاهم وذهبا 

للنوم.
وبعـــد فترة اتصـــل اجليران 
بالشرطة ألنهم ســـمعوا أصوات 
صراخ مرتفعة تنبعث من مسكن 
اجليـــران واعتقـــدوا ان االطفال 

يتعرضون ملشكلة ما.
وعندما وصلت الشرطة للمسكن 
ليلة األحد )االثنني( وجدت ثمانية 
اطفال ومراهقني تتراوح اعمارهم 

بني عامني و17 عاما.
وكان اثنان من األطفال يقيسان 
قوتهما حيث كان الطفل األضعف 

يقوم بالصراخ بأعلى صوت.
وعاد الهدوء الى املكان مرة اخرى 
بعد زيارة رجال الشرطة وعبارات 

التوبيخ التي وجهوها لألطفال.

ليما ـ أ.ش.أ: لقي 11 شخصا على 
االقل حتفهم اثر سقوط احلافلة التي 
كانوا على متنها بأحد االودية الضيقة 
في وسط بيرو. وذكر تلفزيون هيئة 
االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( امس 
ان الشرطة في بيرو تعتقد ان 13 من 
رجال االعمال احملليني كانوا مسافرين 
على منت احلافلة. وتشتبه السلطات 
في البيرو في ان السائق كان نائما 
على عجلة القيادة او انه كان يقود 

بسرعة كبيرة.


