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39 أســــتراليا ـ يو.بي.آي: وقع رجل عجوز في استراليا ضحية 
مزحة سمجة، عندما التصقت مؤخرته بكرسي حمام عام، بعدما 

كان أشخاص قد وضعوا غراء سريع املفعول على الكرسي.
وأفاد موقع »كارنس بوســــت« االســــترالي ان بعض العابثني 
ألصقوا مؤخرة العجوز البالغ من العمر 77 عاما بكرســــي حمام 
عام في مركز كارنس التجاري في ثاني حادثة من نوعها، وعلى 
كرسي حمام الرجال ذاته في ذلك اليوم، اال ان الرجل الذي تعرض 

للمزحة األولى متكن من الوقوف قبل ان ينشف الغراء فيلتصق 
الرجل بالكرسي. وقد أخرج رجال األسعاف الرجل وهو ملتصق 
بكرسي احلمام وأخذوه الى املستشفى أمام احلشود التي وقفت 
تنظر اليه، ما وضع العجوز في موقف محرج ومذل. وأشار رجال 
الشرطة الى انهم يحققون في احلادث وطلبوا من اي شخص يعرف 
شــــيئا عن هذا املوضوع ان يبلغهم علــــى الفور وقد أولى املركز 

التجاري هذه القضية أهمية كبرى وهو يحقق فيها ايضا.

عجوز يلتصق بكرسي حمام نتيجة مزحة

سلطنة عمان تؤجل بداية المدارس 4 أشهر لمنع انتشار إنفلونزا الخنازير
وسلطان بروناي يقص شعره بـ 25 ألف دوالر خوفًا من الوباء

الڤنزويلية ستيفانيا.. تنتزع لقب جمال الكون

تأجيل جلد عارضة أزياء ماليزية تناولت الخمر
القرضاوي: إفطار المسافر بالطائرة
 يتحدد بغروب الشمس التي يراها

اإلعصار بيل يقتل شخصين في أميركا 
هاليفاكسـ  رويترز: جلب اإلعصار بيل أمطارا 
ورياحا شديدة إلى شرق كندا االحد املاضي بعد أن 
ضرب الساحل الشرقي للواليات املتحدة بأمواج 
عاتية أســـفرت عن مقتل شخصني. وقال متحدث 
باسم خفر السواحل إن طفلة تبلغ من العمر سبع 
ســـنوات توفيت في املستشفى في أعقاب انتشال 
قوات خفر السواحل لها من البحر بعد أن سحبت 
موجة ضخمة بطول ســـاحل والية مني األميركية 

مجموعة من األشخاص. وأضاف جيمس رودس أن 
أولئك األشخاص كانوا يشاهدون األمواج الثائرة 
والزبد الكثيف الذي تكون بسببها من متنزه اكاديا 
الوطني بوالية مني. وقال مركز االعاصير الوطني 
ومقره ميامي إن اإلعصار املصنف في الفئة األولى 
متوجه صوب نيوفاوندالند بسرعة 56 كيلومترا في 
الساعة لكن قوته ستضعف خالل األربع والعشرين 

ساعة املقبلة ليتحول إلى عاصفة استوائية.

القاهرةـ  د.ب.أ: أصدر رئيس االحتاد العاملي للعلماء 
املسلمني د. يوسف القرضاوي يوم االحد املاضي فتوى 
بشــــأن حتديد وقت االفطار خالل ركوب الطائرات، 
أكد فيها أن املســــافر على طائرة ال يفطر إال بغروب 
الشمس التي يراها، وال شأن له بأجواء الدولة التي 
مير من فوقها. وأضاف القرضاوي »فوجئت وأنا عائد 
من القاهرة إلى الدوحة في أول يوم من رمضان على 
اخلطوط اجلوية القطرية بقائد الطائرة األجنبي، غير 
املســــلم، يعلن على الناس أنه حان وقت اإلفطار مع 
أن الشمس ســــاطعة والنهار بني، وكانت حجة قائد 
الطائرة أن املغرب حتتنا قد حل، فنحن نفطر بفطرهم، 
فقلت للناس حولي من ركاب الدرجة األولى: ال يجوز 
لكم أن تفطروا قبل غروب الشــــمس، فإن مغربنا لم 
يحن بعد. هل يصح أن تصلوا املغرب اآلن؟ قالوا: ال. 
قلت: فكذلك اإلفطار ال يجوز قبل الغروب«. وأردف 
القرضاوي »أود أن أوضح أن ركاب الطائرة ال يتبعون 
أحدا في فطرهم أو صومهم، وال يتبعون البلد الذي 
سافروا منه )القاهرة مثال(، وال البلد الذي يسافرون 
إليه )الدوحة مثال(، إمنا مغربهم أن تغيب شمسهم 

التي يرونها«.

طفلة تسقط من الطابق السابع 
وتنجو من الموت بأعجوبة

قصة حب في مصر تنتهي
بـ »شلوت« قاتل لوالد العروس

جيسيكا سيمبسون تستعين بـ »عرافة«
لمنع صديقها السابق من الوقوع في الغرام

سرقوا منزل ليندسي لوهان

نيويوركـ  سي.إن.إن: قالت شرطة والية نيويورك إن فتاة ال 
تتجاوز الثامنة من عمرها ترقد حاليا في مستشفى حيث تتماثل 
للشـــفاء بعد جناتها بأعجوبة من املوت، إثر سقوطها من نافذة 

شقة عائلتها الواقعة في الطابق السابع ألحد األبنية.
وذكرت الشـــرطة األميركية أن الطفلة، التي تدعى دستيني 
أنطونيو، انزلقت خارج النافذة اجلمعة في منطقة »كاستل هيل« 
التابعة حلي »برونكس«. وقد قام اجليران الذين شاهدوا احلادث 
باالتصال بالشرطة التي سارعت إلى احلضور برفقة مسعفني.

وقال األطباء في مستشفى »جاكوبي«، الذي نقلت إليه الطفلة 
إنها تعاني من كســـور في عدد من عظامها، إلى جانب إصابات 

داخلية، وقد جرى وضعها في غرفة للعناية املركزة.
وقال أقارب العائلة إن والدة الطفلة كانت قد اشتكت قبل فترة 
إلى إدارة املبنى من خلل في النافذة، وهو ما دفع الشرطة إلى فتح 

حتقيق ملعرفة ما إذا كانت اإلدارة قد خالفت قواعد األمان.
يشار إلى أن الشـــرطة استبعدت وجود شبهات جنائية في 

القضية، وعمدت إلى تصنيفها ضمن احلوادث العرضية.

القاهرة ـ د.ب.أ: بعد قصة حب »عنيفة« خلطيبته حتول شاب 
مصري في حلظة إلى قاتل عندما ضرب والدها بـ »الشــــلوت« على 
ساللم املنزل فســــقط قتيال. وذكرت صحيفة »األخبار« في عددها 
امس االثنني أن الشاب كان ضرب حماته بالروسية )بالرأس( وسط 
دهشــــة العروس وصراخها وحزن اجليران على جارهم. وتبني أن 
املتهم كان يعاتب حماه وحماته على السماح خلطيبته بالعمل في 
أتيليــــه مالبس بعد أن طلب منها عدم العمــــل وتطور العتاب إلى 
مشاجرة ثم إلى جرمية قتل. واعترف القاتل أمام الشرطة بأنه كان 
طلب من خطيبته عدم العمل ووافقت إال أنه فوجئ بأنها تعمل وأن 

والدها طلب منها العمل للمساعدة في جتهيز نفسها.

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: استعانت مغنية البوب األميركية جيسيكا 
سيمبسون مؤخرا بـ »عرافة« التقت بها عبر االنترنت لكي تصيب 
صديقها السابق جنم كرة القدم األميركي توني رومو بلعنة متنعه 

من الوقوع في غرام غيرها.
وذكر تقرير إخباري امس أن سيمبســـون زارت العرافة بعد أن 
التقت بها عبر االنترنت، وطلبت منها أن تصيب توني بلعنة بعد أن 
قرر االنفصال عنها في يوليو املاضي قبل يوم واحد من عيد ميالدها 
التاسع والعشرين. ونقل التقرير االخباري عن أحد املصادر قولها 
إن »جيسيكا هي فتاة لطيفة بطبعها، ولكنها مازالت غير قادرة على 
تصديـــق انفصال توني عنها، لقد عثرت على امراة في كاليفورنيا 
ثم التقت بها في منزلها ببيفرلي هيلز حيث أضاءتا شمعة وأشعلتا 

البخور ورددتا بعض الترانيم«.
من ناحية أخرى، تأمل املغنية احلســـناء في أن تتسبب أفعال 
العرافة في إفســـاد مشـــوار توني )29 عاما( الكروي، لدرجة أنها 
شـــغوفة ملعرفة ما ســـيحدث في املباراة املقبلة التي من املقرر أن 
يخوضها في 13 سبتمبر املقبل. يذكر أن جيسيكا وتوني كانا على 

عالقة عاطفية منذ نوفمبر 2007.

لــــوس اجنيليسـ  يو.بــــي.آي : تعرض منــــزل املمثلة األميركية 
ليندسي لوهان في تالل هوليوود مبدينة لوس أجنيليس األميركية 
للســــرقة. وأفاد موقع »بيبول« االميركي نقال عن دينا، والدة املمثلة 
ومديرة أعمالها، قولها إن ليندسي عادت إلى منزلها في الصباح الباكر 
لتكتشف أنه قد تعرض للسرقة، مضيفة »مت اقتالع اخلزنة من احلائط 
والباب كان مخلوعا وأزيلت عنه القبضات، أخذوا حقائبها وأحذيتها 

وجواهرها، احلمد هلل أنها لم تكن في املنزل«.
وأشارت دينا إلى أن لوهان كانت تخطط لالنتقال من منزلها حتى 
قبل وقوع احلادث، مؤكدة أنها بخير ولكنها مستاءة قليال، وهي كانت 
تشــــارك في حفل عيد ميالد صديق للعائلة في ماليبو قبل أن تعود 
إلى منزلها لتكتشف ما حصل. يشار إلى أن لوهان تصور حاليا فيلم 

»ماشيت« إلى جانب روبرت دينيرو وجسيكا ألبا.
ونقل املوقع عن شــــرطة لوس أجنيليس قولها »ما نستطيع أن 
نؤكده أننا نحقق في احتمال وقوع عملية اقتحام في املنزل، واليزال 
بعض عناصرنا في موقع اجلرمية. تلقينا التبليغ حوالي الســــاعة 
السابعة من صباح هذا اليوم ومازلنا نحقق في املوضوع، ولم يعتقل 

بعد أي شخص متورط في هذه القضية«.
يذكر أن الشرطة قد استدعيت إلى منزل املمثلة في مايو بعد أن أظهر 

شريط مراقبة أن املنزل يتعرض إلى ما بدا وكأنه عملية اقتحام«.

ناسوـ  رويترز: فازت ستيفانيا فرنانديز ملكة 
جمال ڤنزويال بلقب ملكة جمال الكون لعام 2009 
لتصبح سادس ڤنزويلية متنح بلدها اللقب في هذه 
املسابقة الدولية مللكات اجلمال. وأعلن فوز الفتاة 
ذات الشعر األسود البالغة من العمر 18 عاما، في 
عرض أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة حول 
العالم من منتجـــع اتالنتيس بجزيرة بارادايس 

في جزر البهاما.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تفوز 
فيه متسابقة من ڤنزويال الدولة املنتجة للنفط 
في أميركا اجلنوبية واملشهورة مبلكات اجلمال، 
بلقب ملكة جمال الكون. اذ فازت قبلها 5 ملكات 

جمال من ڤنزويال باللقب.

وتفوقت فرنانديز على اربع ملكات جمال اخريات 
وصلن الى التصفية النهائية بعد اختيارهن من 

بني 83 متسابقة.
وحصلت ملكة جمال جمهورية الدومينيكان ادا 
اميي دو ال كروز على لقب الوصيفة األولى، بينما 
نالت ملكة جمال الصـــني وانغ جينغياو جائزة 
»التجانس الشـــكلي«، فيما حصلت ملكة جمال 
تايلند شوتيما ديروجنديجي على جائزة أفضل 

وجه في الصور »ميس فوتوجينيك«.
وتلقت فرنانديز تـــاج ملكة جمال الكون من 
مواطنتها ديانا ميندوزا التي فازت باللقب العام 
املاضي، في مسابقة 2008 التي أقيمت في منتجع 

نها ترانغ في ڤيتنام.

كواالملبورـ  د.ب.أ: أطلق أمس سراح عارضة 
ن جتلد هذا األسبوع  ن يفترض ا أزياء ماليزية كا
ء اخلمر، بعد تأجيل تنفيذ احلكم  بسبب تناو

ن. الصادر بحقها إلى ما بعد رمضا
ى محاكم الشريعة اإلسالمية  وكانت إحد
في والية باهاجن حكمت، الشهر املاضي، على 
ح شوكارنو وهي عارضة  ح سيو كارتيكا سار
أزياء )32 عاما( بـ 6 جلدات، ودفع غرامة قدرها 
ن اعترفت  5000 رينجيت )1350 دوالرا( بعد أ
أ  بأنها تناولت اخلمر فــــي ملهى ليلي في عا
أ لطفلني ستجلد  2007. وكانت كارتيكا وهي أ
هذا األسبوع لكن السلطات الدينية بالوالية 
ن عقوبتها تأجلت نظرا ألنه »من غير  قالت ا
ء شهر  ن تخضع للعقوبة خال املناســــب لها أ
ح على  ن«. ونقل موقع »ستار« اإلخبار رمضا

االنترنت عن رئيس اإلدارة الدينية بالوالية 
ح عبدالعزيز قوله »مازالت العقوبة  محمد سافر
ن، لقد أطلق  سارية، ستجلد بعد شهر رمضا

سراحها لكن فقط بشكل مؤقت«.
ن موعد تنفيذ العقوبة  ن إعال ورفض املسؤولو
ضد كارتيكا،  ومبوجب الشريعة اإلسالمية 
ء  ء الكحو ن بتناو ن من يدا بوالية باهاجن فــــإ
يدفع غرامة تصل إلى 5 آالف رينجيت وقضاء 

3 سنوات في السجن واجللد 6 جلدات.
ء امرأة جتلد  ن أو ن كارتيكا ســــتكو غير أ

مبوجب الشريعة اإلسالمية.
ن  ن اجللد سيكو وقالت السلطات الدينية ا
أ عصا أصغر من  بأســــلوب إنساني باستخدا
ح  ء وسترتد أ جللد الرجا تلك التي تســــتخد

كارتيكا مالبسها بالكامل.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت ســـلطنة عمان 
أمس موعد بدء العام الدراسي في املدارس 
االبتدائية لـ 4 أشـــهر، ملنع انتشـــار مرض 
انفلونزا اخلنازير الذي أودى بحياة ضحية 
خامســـة للمرض في الســـلطنة، فقد أكدت 
وزارة الصحة العمانية وفاة سيدة متقدمة 
في السن، بعد إصابتها بڤيروس »ايه اتش 1 
ان 1«، ما يرفع عدد املرضى الذي توفوا بهذا 
املرض في السلطنة إلى 5 أشخاص. وبحسب 
الوزارة، فإن املتوفاة كانت تعاني من التهاب 
الرئة، ومت تشخيص إصابتها بشكل متأخر 

ولم تستجب للعالج الذي وصف لها.
وبعدما أحصت السلطنة مئات اإلصابات 
باالنفلونزا في البالد، قررت السلطات تأجيل 
بدء العام الدراســـي في املدارس االبتدائية 
الى 26 ديسمبر املقبل بعدما كانت قد قررت 
فتح ابوابها في 29 اغسطس، بهدف تفادي 

مخاطر العدوى.
وفي سياق متصل اضطر سلطان بروناي 
حسن بلقيه لدفع حوالي 25 ألف دوالر ليحضر 

حالقه اخلاص من لندن إلى قصره في بروناي 
لكي يقص له شعره.

وأفادت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية 
بأن سلطان بروناي دفع إلى كني موديستو 
حوالي 24860 دوالرا أميركيا بعدما استأجر 
جناحا خاصا على منت طائرة تابعة للخطوط 
اجلوية السنغافورية لينقل احلالق من لندن 
إلى قصره في بروناي وقد طلب كابينة خاصة 
ليعزله عن بقية الركاب بهدف حمايته من 
إمكانية التعرض ملرض انفلونزا اخلنازير. 
ويعتبر بلقيه البالغ من العمر 63 عاما من 
أغنى أغنياء العالـــم وتقدر ثروته بحوالي 

12 مليار دوالر.
ويذكر أن احلـــالق الذي ميلك محال في 
فندق دورشتستر في مايفاير يتقاضى حوالي 
50 دوالرا مقابـــل قصعة شـــعر لكل زبون 

في لندن.
وقد أثارت هذه القضية جلبة عالية في 
أوســـاط احلالقني البريطانيني إذ يبدو أن 
حرب أسعار مشتعلة اليوم في سوق قصات 

الشعر في لندن.
فقد أعلن أحد احلالقني عن خفض أسعار 
قص الشعر إلى حوالي أربعة دوالرات باإلضافة 
إلى تقدمي البيرة أو النبيذ أو القهوة والشاي 
مجانا ما دفع بحالقـــني آخرين إلى خفض 
أسعارهم أيضا للحفاظ على استمراريتهم، 
خصوصا في ظل األزمة االقتصادية احلالية 
بينما انتقد حالقون آخرون خطوة خفض 
األســـعار معتبرين أنها تهدد بقاء احلالقني 

التقليديني.
من جانبه، دعا رئيس كوريا اجلنوبية 
لي ميوجن باك امس إلى بذل اجلهود املمكنة 
لزيادة إمداد أدوية »التاميفلو« اخلاصة بعالج 
اإلصابة بڤيروس »اتش 1 ان 1« املعروف عامليا 
باسم انفلونزا اخلنازير بعد توصيات من 
السلطات الصحية تشير إلى أن البالد حتتاج 
إلى ما يقرب من ضعف مخزونها من األدوية 
وتوقع تقارير بأن ينتشر املرض بسرعة في 

أكتوبر أو نوفمبر املقبلني.
وقال »لي« انه يتعني على احلكومة بذل 

قصـــارى جهودها لتأمني إمدادات كافية من 
عقاقير العالج مبا فيها تاميفلو حسبما اعلن 
املتحدث الرسمي باسم املكتب الرئاسي في 
تصريحات صحافية عقب اجتماع ألمانات 

الرئاسة.
ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية اجلنوبية 
عن املتحدث قوله ان »هذا يعني أن احلكومة 
ستستخدم أموال الطوارئ إذا دعت الضرورة 

لتأمني األدوية الالزمة«.
وحتى االثنني هناك أكثر من 3 آالف كوري 
جنوبي مت تشخيصهم باإلصابة بالڤيروس 
منذ ظهوره للمرة األولى في سول في مايو 
املاضي فيما يتلقى حوالي ألف مريض حاليا 

العالج في املستشفيات أو في منازلهم.
ومتتلك ســـول حاليا ما يكفي من دواء 
تاميفلو لتطعيم نحو 31 مليونا وخمسمائة 
الف شخص أي حوالي 10% من مجموع سكان 
البالد. وقال مسؤولو الصحة امس ان البالد 
ســـتحتاج الى تأمني ما يكفي لتطعيم %20 

من سكانها.

د. يوسف القرضاوي

مسافرون ميرون عبر احدى بوابات مطار رفيق احلريري الدولي أمام احدى الكاميرات احلرارية             )ا.ف.پ(

كارتيكا بعد إطالق سراحها

فرنانديز حلظة إعالن فوزها باللقب

سلطان بروناي حسن بلقيه

صحتك

أبلغ طبيبك عن األعشاب التي تتناولها قبل الجراحة
دبيـ  سي.إن.إن: مازال معظم املرضى 
اخلاضعني لعمل جراحـــي، يجهلون 
ضـــرورة إخبار الطبيـــب اجلراح أو 
املخدر، بأي نوع من األدوية العشبية 
أو املكمالت الغذائية، التي اعتادوا على 
تناولها خالل أيامهم العادية، إذ ان عدم 
املعرفة بذلك قد يكون له انعكاســـات 

على نسبة خطورة اجلراحة.
ورغم اقتناع الشـــخص بأنها مواد 
»طبيعية« أو »عشبية«، كما هو مدون 
على الزجاجـــة، إال أن هناك عددا من 
العالجات العشبية مثل اجلينكوبيلوبا، 
اجلينســـنغ، والثوم، ميكن أن تشكل 

خطرا عند استخدامها في األيام ما قبل 
اجلراحة، وهذا ما يؤكده جراح التجميل 
الدكتور دايفيد روي في مقاله املنشور 
 Aesthetic Surgery Journal في مجلـــة

الشهر املاضي.
وقد ذكـــرت معظم الدراســـات أن 
نحو 70% من املرضى ال يذكر للطبيب 
استخدامه لألعشاب وأدويتها وهناك 
أسباب عديدة لذلك، فقد يعتقد املرضى 
أن األطباء ال يعلمون شيئا عن املكمالت 
العشبية، أو أن األطباء سيعتبرون أن 
استخدام هذه املنتجات ليس إال نوعا 
من أنواع الدجـــل، علما أن أهميتها ال 

تقل عن أهميـــة األدوية العادية التي 
اعتاد املريض على تناولها، ففي احد 
االســـتطالعات التي أجريت على عدد 
من مرضى اجلراحة التجميلية خالل 
شـــهر فبراير من عام 2006، تبني أن 
حوالي 55% منهم كان يستخدم نوعا 
واحدا على األقل من منتجات األعشاب 
يوميا، وكان أكثرها استخداما مركب 
عالج املفاصل الطبيعي، املعروف باسم 
chondroitin &glucosamine، واملنشط 
الذي مت منعه Ephedra، وعالج االنفلونزا 
Echinacea املأخوذ من نوع من أنواع 

الشوكيات.


