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41 لندن ـ د.ب.أ: متكنـــت املغنية البريطانية فيرا لني، التي ذاع 
صيتها إبان احلرب العاملية الثانية، من الدخول مجددا الى قائمة 
أفضل ٢٠ ألبوما غنائيا في بريطانيا، وهي في الثانية والتسعني. 
وأعلنت شركة التسجيالت «ديكا» االثنني في لندن أن لني هي أكبر 
مغنية على قيد احلياة تدخل قائمة أفضل ٢٠ ألبوما في بريطانيا. 
واحتل ألبوم لني اجلديد «وي ويل ميت أجني ذي فيري بســـت 
أوف فيرا لني» (ســـنلتقي ثانية أفضل ما قدمته فيرا لني) املركز 

العشرين في قائمة األلبومات البريطانية. وأعربت لني، التي اعتلت 
تلك القائمة خالل خمسينيات القرن العشرين، عن سعادتها بهذا 
األمر، وقالت: «أنا سعيدة النني دخلت مجددا ضمن قائمة أفضل 
األغاني البريطانية بعد كل هذه السنوات». واشتهرت لني باسم 
«حبيبة القوات» ألنها رددت أغاني حماسية للبريطانيني خالل 
احلرب العاملية الثانية. ويتزامن طرح ألبومها اجلديد في األسواق 

مع الذكرى السبعني الندالع احلرب العاملية الثانية.

دخلت قائمة أفضل ٢٠ ألبومًا في بريطانيا في سن الـ ٩٢

١٠٪ من سكان مدينة نيويورك أصيبوا بالڤيروس ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أنه سيصيب ثلث سكان العالم في النهاية

إصابة رئيس كولومبيا بإنفلونزا الخنازير بعد مشاركته في قمة إقليمية باألرجنتين
عواصـــم ـ وكاالت: 
أعلـــن متحدث باســـم 
الكولومبية  احلكومـــة 
االحد ان الرئيس الفارو 
أوريبي اصيب بانفلونزا 
اخلنازير اتش١ ان١ وان 
األطباء يقومون بعالجه 
في الوقت الذي يواصل 
فيه العمل من مقر اقامته. 
وقال املتحدث لرويترز: 
«انـــه يعمل مـــن خالل 

التلفون واالنترنت».
وحضر اوريبي وهو 
سياسي محافظ يتمتع 
بشعبية وحليف رئيسي 
لواشـــنطن في أميركا 

اجلنوبية اجتماع قمة مع زعماء اقليميني آخرين 
يـــوم اجلمعة في االرجنتني. وبدأ الرئيس يصاب 
بارتفاع في درجة احلرارة وصداع وآالم في الظهر 
بعد االجتماع. وقال املتحدث انه مت ابالغ الرؤساء 
الذين التقوا مع أوريبي في اجتماع القمة باألرجنتني 

بإصابته باملرض.
وكان اوسكار ارياس رئيس كوستاريكا هو اول 
رئيس دولة يعرف بأنه أصيب بانفلونزا اخلنازير. 
ومتاثل ارياس للشـــفاء في وقت سابق من حالة 
خفيفة من الڤيروس وعـــاد الى نظامه الروتيني 
العادي بعد ان باشر أعماله من املنزل ملدة اسبوع 

تقريبا اثناء عالجه.
وأبلغت كولومبيا عن ٦٢١ حالة اصابة مؤكدة 
بانفلونزا اخلنازير مع وفاة ٣٤ حالة وذلك حسبما 

ذكرته وزارة احلماية االجتماعية.
وإلى الواليات املتحدة قال مسؤول صحي أميركي 
كبير نقال عن دراسة من املقرر نشرها في وقت الحق 
من االسبوع اجلاري ان هناك تقديرات بان ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير اتش١ ان١ اصاب نحو ٨٠٠ ألف 

شخص في مدينة نيويورك في الربيع.

د.تومـــاس  وقـــال 
الـــذي يرأس  فرايـــدن 
املراكز األميركية ملكافحة 
األمراض والوقاية منها 
ان عمليات املسح تشير 
الى ان الڤيروس اجلديد 
انتشر على نطاق واسع 
في املدينة. وكان فرايدن 
مفوض صحـــة مدينة 
نيويـــورك قبـــل تولي 
رئاسة املراكز األميركية 
ملكافحة األمراض والوقاية 

منها. 
وقـــال فرايـــدن في 
مقابلة مع محطة سي-
سبان التلفزيونية بثت 
االحـــد «في نيويورك حيث كان يوجد لدينا كثير 
من اتش١ ان١ في الربيع املاضي فان التقدير ان نحو 
٨٠٠ ألف شخص أي نحو ١٠٪ من سكان نيويورك 

سيتي أصيبوا باالنفلونزا.
ويقول مسؤولو وزارة الصحة مبدينة نيويورك 
انه يجري االنتهاء من الدراسة الكاملة وستنشر 

في غضون ايام.
وأصابت انفلونزا اخلنازيـــر اكثر من مليون 
شـــخص في الواليات املتحدة وهي اآلن متثل أهم 
أولويات املراكز األميركية ملكافحة األمراض والوقاية 
منها. وتظهر أبحاث أخرى ان األطفال األكبر سنا 
والبالغني األصغر ســـنا هم حتى اآلن األشخاص 

األكثر ترجيحا باإلصابة بالڤيروس اجلديد.
وتتوقع منظمة الصحـــة العاملية اصابة ثلث 

سكان العالم بهذه االنفلونزا في نهاية األمر.
وانتشر ڤيروس انفلونزا اخلنازير اتش١ ان١ 
على نطاق واسع بعد ظهوره في املكسيك والواليات 

املتحدة في ابريل. 
وأعلنت منظمة الصحة العاملية هذا الڤيروس 

وباء عامليا في يونيو.

حلظة اطالق مجموعة من احلمائم البيضاء في برلني             (أ.پ)

الرئيس الكولومبي الفارو أوريبي

ممرضة حتقن صبي بتطعيم جتريبي ضد انفلونزا اخلنازير في عيادة أحد أطباء األطفال مبدينة آنابولس بوالية ميرالند األميركية أمس                      (أ.پ)

الحبوب غير المقشرة والنخالة 
تخفض ضغط الدم

واشنطنـ  يو.بي.آي: نصح باحثون أميركيون الرجال 
الذين يريدون خفض ضغط دمهم املرتفع بتناول املأكوالت 
التـــي حتتوي على احلبوب غير املقشـــرة والنخالة أو 

املأكوالت املصنوعة من دقيق احلبوب الكاملة.
ووجدت دراسة أعدتها املدرسة الطبية للصحة العامة 
في هارفرد ونشـــر ملخصا لها موقع هلث داي نيوز أن 
احلبوب غير املقشـــرة أو األطعمـــة التي حتتوي على 
نســـبة عالية من النخالة مفيدة للقلب سواء بالنسبة 

إلى الرجال أو النساء.
وقال د.ألن جي. فلنت الذي أشرف على الدراسة «إن 
احلبوب الكاملة باعتبارها جزءا من نظام غذائي متوازن 
مفيدة للصحة والقلب واألوعية الدموية»، مضيفا: إنه 
تبني مـــن التجربة التي أجريت حلوالـــي ٣١ ألف رجل 
أن تناولهم للحبوب غير املقشـــرة خفض ضغط دمهم 

بشكل ملحوظ.
وجمع فلنت معلومات عن ٣١٦٨٤ رجال لم يعان أحد 
منهـــم عند البـــدء فيها من االرتفاع فـــي ضغط الدم أو 

السرطان أو أمراض القلب أو اجللطة الدماغية.
وخالل متابعة حالة هؤالء ملدة ١٨ ســـنة أصيب أكثر 
مـــن ٩٢٠٠ رجل من هؤالء بارتفاع في ضغط الدم ولكن 
تبني للباحثني أن الذيـــن أكلوا من بينهم كميات كبيرة 
من احلبوب غير املقشـــرة تدنت لديهم نسبة اإلصابة 
بضغـــط الدم بحوالي ١٩٪ مقارنـــة بنظرائهم الذين لم 

يتقيدوا بذلك.
كما تبني أن الرجال الذين تناولوا مأكوالت كانت فيها 
نســـبة عالية من النخالة انخفض ضغط دمهم بحوالي 

١٥٪ مقارنة بنظرائهم الذين لم يأكلوا ذلك.

م سماع القرآناعتقال لصين حاوال سرقة منزل األميرين ويليام وهاري جدل في مصر بسبب فتوى تحرِّ
بأماكن العمل والمواصالت

لينزي لوهان مهددة بالسجن بعد سرقة
مجوهرات بقيمة مليوني دوالر من منزلها

لندنـ  يو.بي.آي: اعتقلت الشرطة البريطانية 
لصني أثناء محاولتهما اقتحام منزل األمير ويليام 
وشقيقه األمير هاري في مقاطعة شروبشاير بقصد 
السرقة.  وقالت صحيفة «ميل أون صندي» األحد 
املاضي إن األمير ويليام (٢٧ عاما) املصنف ثانيا 
على عرش بريطانيا وشـــقيقه األمير هاري (٢٤ 
عاما) املصنف ثالثا على العرش بعد والدهما ولي 
العهد األمير تشالز لم يكونا في املنزل وقت وقوع 
احلادث. واضافت أن األميرين الشابني كانا في قاعدة 
شوباري التابعة لسالح اجلو امللكي البريطاني 

حيث يتدربان على تعلم قيادة املروحيات، مشيرة 
إلى أن عناصر من الشرطة املسلحة تقوم بحراسة 
منزل األميريـــن الريفي القريب من القاعدة على 
مدار الساعة. واشـــارت إلى أن احلراس ضبطوا 
اللصني اللذين يعتقد أنهما ال ميلكان أي فكرة عن 
هوية ساكن املنزل وقاموا بتسليمهما للشرطة. 
ونسبت إلى متحدث باسم الشرطة البريطانية قوله 
«استطيع تأكيد اعتقال رجلني في عنوان غير محدد 
مبقاطعة شروبشاير ومت اصدار حتذير مكتوب 

بحقهما بشبهة التآمر على ارتكاب سرقة».

القاهرة ـ العربية: يدور جدل في مصر بســــبب 
فتوى أطلقها الرئيس السابق للجنة الفتوى باألزهر 
الشريف الشيخ جمال قطب حول عدم جواز تشغيل 
القرآن الكرمي في أجهزة الكاسيت و«الدي ڤي دي» 
في املواصالت العامة واحملالت ملراعاة قدسية القرآن، 
واعتبــــار من يفعل هذه األمــــور مبثابة من ينتهك 
حرمة القرآن الكرمي. واستنكر عدد من علماء األزهر 
الفتوى، وأعادت دار االفتاء املصرية نشــــر فتوى 
قدمية وأرسلتها الى الصحف ووضعتها على موقعها 
االلكتروني على االنترنت فــــي محاولة منها لنفي 
فتوى قطب، مؤكدة أنه ال مانع شــــرعا من ســــماع 

القرآن الكرمي في أماكن العمل.
وكان قطب قد نشر في جريدة «الشروق» املصرية 
فتوى مثيرة للجدل ردا على سؤال من أحد القراء عن 
تشغيل القرآن في أماكن العمل ووسائل املواصالت، 
فقال قطب ان «تشــــغيل أشــــرطة القرآن الكرمي في 
مكاتب العمل ووسائل املواصالت يدخل في فوضى 

التعامل مع القرآن الكرمي».
وقد أحدثت الفتوى ضجة كبيرة بني علماء األزهر، 
حيث أكد د.أحمد السايح استاذ العقيدة اإلسالمية 
بجامعة األزهر لـ «العربية.نت» ان كالم قطب جانبه 
الصواب، «فالســــماع للقرآن ميكن أن يكون في أي 
وقت سواء في الطرق أو املواصالت أو أماكن العمل 
وال ميكــــن أن يقال ان من يســــمع القرآن في العمل 
يتعامل بفوضوية مع القــــرآن الكرمي، بل بالعكس 
إن ما يجعله يفعل ذلك هو حبه وتقديســــه للقرآن 

الكرمي الذي يجعله يقبل على القرآن الكرمي ويسمعه 
في كل األوقات».

وقال الداعية االسالمي خالد البحيري ان الناس 
في مصر يقبلون على سماع القرآن الكرمي بصورة 
جميلة «فهم يبدأون يومهم بســــماع القرآن الكرمي 
ســــواء في البيوت أو في محالهــــم أو أماكن عملهم 
حتى لــــو كانت مقاهي او خالفه من أماكن الترفيه، 
كما يســــمعونه في املواصالت، وهو شيء يكسبهم 
حالة روحانية ال ميكن وصفها، وبعضهم يعتبر أنه 
لو لم يســــمع القرآن في عمله ـ حتديدا في االعمال 
اخلاصةـ  فلن يرزقه اهللا، فكيف ميكن أن نقول انهم 

ميارسون فوضى ضد كتاب اهللا».
وقال الشيخ القارئ محمود صديق املنشاوي لـ 
«العربية.نت» إنه يرفض فتوى قطب «فسماع القرآن 
الكرمي في العمل أو في السيارة ال يقلل من مكانته 
ومن هيبته، فاهللا ســــبحانه أنزل القرآن وقال: (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون) اي أنه سيحفظه 
من كل شيء، ومن ضمن معاني احلفظ حفظ الهيبة 
واملكانة وهو ما يجعل عموم املسلمني يبدأون أعمالهم 

باالستماع إليه للتبرك به وطلبا ملرضاة اهللا».
وفي تصريح جلمال قطب إنه مازال مصّرا على 
الفتوى التي نشرتها جريدة «الشروق» حتت عنوان 
«ليتفقهوا في الدين»، وأن تشــــغيل شرائط القرآن 
الكــــرمي في مكاتب العمــــل واملواصالت فوضى في 
التعامل مع كالم اهللا «الذي يجب أن نراعيه ونصمت 

ونستمع له ونتدبر معانيه جيدا .

٧٠ ألف حمامة سالم في ذكرى اندالع 
الحرب العالمية الثانية

برلني ـ د.ب.أ: أطلـــق األحد املاضي عدد هائل من احلمام الزاجل 
من مختلف انحاء أوروبا كرمز للســـالم في سماء العاصمة األملانية 

برلني في الذكرى السبعني الندالع احلرب العاملية الثانية.
وقال احتاد مربي احلمام الزاجل، الذي ينظم احلملة، انه مت اطالق 
اكثر من ســـبعني الف حمامة اليوم من برلني لتتوجه الى مواطنها 
األصلية في پولندا وروسيا وجمهورية التشيك وليتوانيا والدمنارك 

وهولندا والنمسا وأملانيا.

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: تخشـــى النجمة الشابة 
لينزي لوهان في الوقت احلالي من أن تواجه عقوبة 
الســـجن، حيث قالت ان املجوهرات التي سرقت من 
منزلها مؤخـــرا والتي تقدر قيمتها بحوالي مليوني 
دوالر «مستعارة». وأفادت صحيفة «صن» البريطانية 
فـــي عددها امس بأن املمثلة واملغنية املثيرة للجدل 
كانت اقترضت املجوهـــرات القيمة من أحد متاجر 
املجوهرات املعروفة مبدينة بيڤرلي هيلز األميركية 
قبل أكثر من شهرين، وقد طالبها املتجر حاليا بإعادة 

املجوهرات إال أنها أخبرتهم بأنها سرقت.

كان منزل املمثلة األميركية (٢٣ عاما) في منطقة 
هوليوود هيلـــز الراقية مبدينة لـــوس اجنيليس 
األميركية، تعرض حلادث ســـرقة مطلع األســـبوع 
املاضي عندما كانت النجمة الشابة خارج املنزل، وهو 
احلادث الثاني خالل أربعة أشهر. ونقلت الصحيفة 
عن مصـــدر قوله «قالت لينـــزي إنها (املجوهرات) 
سرقت، اختفت، كانت املجوهرات في عهدة لينزي، 
وكانت مجرد قرض، إذا لم تتم تســـوية األمر قريبا 

فسيتم اتخاذ إجراء قضائي».
ومن جانبه، نفى املتحدث باسم لوهان التقرير.

٩٩٥ مترًا 
بين السماء واألرض

القبض على أربعة مجرمين
ارتكبوا ٢١١ جريمة قتل

مكســـيكو سيتيـ  د.ب.أ: ألقت السلطات املكسيكية القبض على 
أربعة مجرمني ارتكبوا ٢١١ جرمية قتل. وذكرت الشرطة املكسيكية 
ان أغلبية الضحايا كانوا من جتار املخدرات واخلاطفني واللصوص، 

باالضافة إلى آخرين ينتمون لعصابات إجرامية.
وكانت الشرطة ألقت القبض بداية األسبوع املاضي على سبعة 

آخرين يشتبه في ارتكابهم حوادث قتل أيضا. 
جدير بالذكر أن ما يزيد على أربعة آالف شخص لقوا حتفهم منذ 
بدايـــة العام احلالي في آتون احلرب الدائرة بني عصابات املخدرات 

في املكسيك.
وقـــال بيان للجيش املكســـيكي إن الرجال األربعـــة الذين ألقي 
القبض عليهم األحد املاضـــي، والذين تتراوح أعمارهم بني ٢١ و٣٠ 
عاما، ينتمون إلى جماعة «ال لينيا» وهي الذراع العسكرية لتحالف 

«خواريز» لتجارة وترويج املخدرات في املكسيك.
ووقعت جرائم القتل التي يعتقد أن الرجال األربعة ارتكبوها في 

والية شيهواها في شمال املكسيك.

السجن ١٥ عامًا عقابًا
لكتابة رسالة نصية على الهاتف

أوتاـ  أ.ش.أ: سنت حكومة والية اوتا االميركية اعنف قانون ضد 
استخدام الهواتف احملمولة في كتابة الرسائل النصية وارسالها خالل 
قيادة السيارات، وتصل مدة العقوبة بالسجن الى خمسة عشر عاما 
وذلك بعد ان لقي اثنني من العلماء حتفهم اثر اصطدامهما بســـيارة 
كان يقوم قائدها باستخدام الهاتف احملمول في ارسال رسائل نصية 

خالل القيادة.
يذكر ان اقصى عقوبة في الواليات املتحدة ضد استخدام احملمول 

خالل القيادة ال تزيد على غرامة مالية فقط.
ويعاقب القانون اجلديد في والية اوتا من يرســـل رســـائل عبر 
الهاتف احملمول ويؤدي الى مقتل اشخاص مبثل العقوبة التي يعاقب 

عليها شارب اخلمر الذي يقود سيارته مخمورا.

املغامر السويســـري نوك يسير على سلك تلفريك على قمة اعلى اجلبال االملانية ارتفاعا والبالغ 
ارتفاعه نحو ٣٠٠٠ متر، ومتكن نوك من السير على خط التلفريك الواصل بني االرض وأحد املرتفعات 
باجلبل ملسافة ٩٩٥ مترا وذلك في سبيل حتطيم الرقم القياسي ملثل هذه احملاوالت.        (رويترز)

صحتك


