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الشوف ـ عامر زين الدين46
أفادت مصادر مطلعة »األنباء« عن بإقفال مدرس���ة ثانوية في 
اح���دى مناطق جبل لبنان منذ الثالثاء املاضي، بعد اكتش���اف 8 
إصابات لتالميذ بداء انفلونزا اخلنازير وقد اتخذت ادارة املدرسة 
قرار اإلقفال بعد معاينة عدد من التالميذ خش���ية انتقال العدوى 
الى عدد إضافي، علما ان املدرسة املقفلة تعتبر من مدارس الدرجة 

األولى في املنطقة.

إغالق مدرسة ثانوية في لبنان بسبب إنفلونزا الخنازير

مجنون سمية الخشاب.. مختل عقليًا
القاهرة � إم.بي.سي: اقتحم شاب يعاني خلال عقليا شقة الفنانة 
سمية اخلشاب، في ضاحية الدقي في وسط القاهرة، محاوال تسليمها 

خطابا غراميا يعبر فيه عن حبه لها.
ومتكن اجليران وأمن العمارة التي تقطنها املمثلة املصرية من 
القبض على الشاب، وتسليمه إلى قسم الشرطة، بعد االستغاثات 

التي أطلقتها والدة سمية اخلشاب.
وبإحالة الشاب إلى النيابة، مت إخالء سبيله بضمان محل إقامته، 
بعدما تبني أنه مصاب مبرض نفسي، بحسب صحيفة اجلمهورية 

اجلمعة.
وذكرت الصحيفة أن الش���اب )24 عاما( أخبر أمن العمارة بأنه 
يريد مقابلة الفنانة بصفة ضرورية لتسليمها مظروفا ورقيا خاصا 

بها، وتبني فيما بعد أن املظروف كان به 25 قرشا مصريا.
وب���دأ املتهم يهذي بكلمات غير مفهومة، وهو يرد على أس���ئلة 

الشرطة حول سبب رغبته في مقابلته سمية اخلشاب.
يذكر أن الهوس مبشاهير الفن قد يتحول ملالحقتهم ومضايقتهم، فقد 
أصدرت محكمة تونسية حكما بحبس فتاة سنة بعدما أدانتها بإجراء 

اتصاالت هاتفية، وإطالق تهديدات في حق املطربة لطيفة.
وذكرت صحيف���ة »الصباح« التونس���ية اخلميس أن احملكمة 
االبتدائية أدانت الفتاة التي اشتهرت باسم »مجنونة لطيفة«، بأربع 

قضايا تتعلق مبالحقتها وتهديدها للمطربة.

د.محمد طنطاوي شيخ األزهر

سمية اخلشاب

مادونا

مجموعة كبيرة من اليهود أثناء تظاهراتهم أمام »انتل« األميركية           )أ.ف.پ(

 األناناس لمقاومة هشاشة العظام
2000 يهودي يتظاهرون ضد مصنع »إنتل« في القدس بسبب العمل يوم السبت

 سيف نرويجي عمره 3000 عام
جنود من كوريا اجلنوبية ضمن قوة حفظ الس�������الم 
العاملة في لبنان يحطم���ون قطعا من الفخ���ار برؤوسه��م 
خالل ع��رض لفن��ون التايكون���دو ف���ي قاعدتهم الواقعة 
قرب قرية طير ديبا جن���وب لبنان.                                                                  

مونا بيردي مؤسسة ومديرة شركة »شاركوا بأحذيتكم« في املستودع 
في احدى ضواحي شيكاغو، وساعدت الشركة على مدى 10 أعوام احملتاجني 
في 29 بلدا على األقل وفي عدد من الواليات االميركية في جمع وتوزيع 

900 ألف زوج من األحذية املستعملة.     

جنود حفظ السالم  تحطم  الفخار في لبنانحملة شاركوا بأحذيتكم  تجمع 900 ألف زوج

تناول التاميفلو وقفز من النافذة!

مقص في بطن المريض شطب الممرضة

توقيع كيندي يباع بـ 39 ألف دوالر

شيخ األزهر: اإلسالم أولى اهتمامًا كبيرًا
بالزواج الشرعى لبناء أسرة متآلفة

القاهرة � أ.ش.أ: أكد فضيلة 
اإلمام األكبر د.محمد سيد طنطاوي 
شيخ األزهر الشريف أن شريعة 
اإلس���الم أولت اهتمام���ا كبيرا 
بالزواج الشرعي وأركانه، كرباط 
مقدس ميثل نواة لبناء األسرة 
املتآلفة القوية القائمة على دعائم 

الود والرحمة واالستقرار.
وأشار د.طنطاوي، في كلمة 
ل���ه خالل ندوة ح���ول »الزواج 
العرفي«، والت���ي نظمتها امس 
احملكم���ة الدس���تورية العلي���ا 
باالشتراك مع مؤسسة كونراد 
أدين���اور األملانية، إلى أن الدين 
اإلسالمي حدد ش���روطا وآدابا 
لل���زواج الش���رعي، فيما حرم 
ألوانا أخرى من الزواج الذي كان 
موجودا في اجلاهلية مثل الزواج 

السري بني عشيقني أو زواج البدل 
بأن يتم تبادل الزوجات أو زواج 
الشغار بأن يتزوج شخصان كل 
منهما شقيقة اآلخر دون مهر أو 

صداق وكأن املرأة س���لعة تباع 
وتش���ترى. وأوضح أن االسالم 
حرم زواج املتع���ة الذي يجعل 
الزواج لفترة مح���دودة طالت 
أو قصرت، مؤكدا أن األصل في 
الزواج وفقا لشريعة اإلسالم هو 
التأبيد وليس التحديد. وقال إن 
الزواج العرفي على النحو الذي 
ظهرت أش���كال متعددة منه في 
الس���نوات األخيرة منه هو أمر 
لم يكن موجودا من ذي قبل على 
مر عقود اإلس���الم، موضحا أن 
كثيرا من مناذجه تخالف شريعة 
وتعاليم اإلسالم، ومؤكدا أهمية 
تسجيل عقود الزواج أمام املأذون 
الشرعي مع توافر جميع شروطه 
مثل اإلشهار والقبول واإليجاب 

والشهود واملهر.

بعد قرصنة صفحتها بتويتر

بريتني سپيرز ..و»عبدة الشيطان«
لن����دن � س����ي ان ان: 
تعرضت صفحة املغنية 
الشهيرة بريتني سپيرز 
عل����ى موق����ع »تويتر« 
االجتماع����ي للقرصن����ة 
ي����وم اجلمع����ة املاضي، 
حيث قام املهاجمون ببث 
تعليقات متجد ممارسات 
»عبادة الشيطان« وتظهر 
سپيرز على أنها واحدة من 
أفراد تلك اجلماعة. وقام 
القراصنة بإزالة الصورة 
األساس����ية للصفح����ة، 
ووضعوا بدال منها بعض 
الرموز املرتبطة بطقوس 
عبادة الش����يطان كاتبني 
حتتها، على لسان النجمة 
الشابة: »أنا أمنح نفسي 
للوس����يفر )أحد أس����ماء 

الشيطان في الثقافة الغربية( كل يوم حتى يتمكن من العودة بأقصى 
سرعة.. املجد للشيطان«. ويضيف القراصنة: »أمتنى أن يحل النظام 
العاملي اجلديد في أقرب وقت ممكن«، مذيلني كلماتهم بتوقيع يحمل 
اسم املغنية املشهورة. وقد قام املعنيون بصفحة بريتني سپيرز بإزالة 
التعليقات الشائنة بسرعة، في حني افتتح جمهورها صفحة جديدة 

تندد بقرصنة صفحة جنمتهم احملبوبة. 

مادونا حاولت االنتحار بعد طالقها
أوباما برغر

العاملون في أحد مقاهي سنغافورة القريب من مقر اجتماع منظمة التعاون االقتصادي 
آلس���يا الباسيفيكي يستعدون لتقدمي وجبة باسم »أوباما برغر« مبناسبة وصول الرئيس 
االميركي باراك أوباما.               )أ.پ(

حراسة أمنية مشددة على سوزان بويل

أبدا فهذه املرأة تالحق سوزان 
في مختلف انحاء العالم وهي 
أميركية متوسطة العمر أصبحت 

مهووسة جدا بها«.

لندن � يو.بي.آي: طلب النجم 
التلفزيوني البريطاني ساميون 
كويل تشديد احلراسة األمنية 
عل���ى جنمة برنام���ج املواهب 
االس���كتلندية س���وزان بويل، 
وذكرت صحيفة ان احلكم في 
برنامج »إكس فاكتور« الذي وقع 
لبويل عقدا لتس���جيل ألبومها 
الغنائي األول قلق على سالمتها 
بعدما أصبحت إحدى املعجبات 
»مهووس���ة« بها. يشار إلى ان 
إحدى املعجب���ات األميركيات 
متطر بويل بالرسائل حتى انها 
حضرت إل���ى منزلها ، ونقلت 
املجل���ة عن مص���در لم حتدده 
ان »س���اميون ال يريد املجازفة 

أوس����لو � يو.بي.آي: عثر نرويجي على سيف عند حافة الطريق 
قبل 4 سنوات قال له خبراء دققوا فيه إن عمره 3 آالف سنة. ونقلت 
صحيفة »أفنبوس����ن« النرويجية عن إرينست سكوفتالند قوله انه 
طلب من فريق من علماء اآلثار الذي ينقب في مزرعة قريبة من منزله 
التدقيق في الس����يف الذي عثر عليه قبل سنوات في منطقة حرجية 

فأكدوا له انه يعود إلى فترة تتراوح بني 1100 900 وقبل امليالد. 

سيئول � يو.بي.آي: قفز مراهق كوري جنوبي من نافذة منزله 
بالطابق الس���ادس بعد حلظات من تن���اول عقار »تاميفلو« الذي 
تستخدمه السلطات الصحية في البالد ملعاجلة ڤيروس إنفلونزا 
اخلنازير. ونقلت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية »يونهاب« عن هيئة 
مراقبة سالمة األدوية في البالد قولها ان الصبي البالغ من العمر 

14 سنة ما أن تناول العقار حتى قفز من نافذة شقة العائلة.
وذكرت إدارة األغذية واألدوية الكورية اجلنوبية ان الصبي يرتاد 
املدرس���ة وأقدم على فعلته هذه، مشيرة إلى انه جنا من احلادث 

ولم يصب إال بكسور صغيرة في ساقيه وذراعيه.
يش���ار إلى ان عقار التاميفلو استخدم يوم انتشرت إنفلونزا 
الطيور وأثبت فاعلية محدودة في معاجلة إنفلونزا H1N1 املعروفة 
بإنفلونزا اخلنازير قبل التوصل إلى لقاح مناسب له بدأ اعتماده 

في كوريا اجلنوبية وفي العديد من دول العالم اآلن.

لندن � أ.ش.أ: مت ش����طب ممرضة لها أقدمية في اخلبرة من جدول 
هيئ����ة التمريض في بريطانيا بعدما نس����يت مقص اجلراح في بطن 
مريض ظل بداخله ملدة تسعة أيام. وكانت املمرضة سو لوك )62 عاما( 
من ويس����ت هارو في ميدل سيكس بإجنلترا قد نسيت املقص الطبى 
وطوله س����بع بوصات في بطن املري����ض الذي ظل يعانى وتدهورت 
حالته الصحية إلى أن قام األطباء بإجراء جراحة عاجلة له الستخراج 

املقص حسبما ذكرت صحيفة »تاميز« البريطانية.

واشنطن � يو.بي.آي:  بيع التوقيع األخير للرئيس األميركي األسبق 
جون كيندي قبل ساعات من اغتياله في مزاد علني أقيم في تكساس 
مقابل 39 ألف دوالر. وذكرت شبكة »سي إن إن« األميركية ان كيندي 
وقع على الصفحة األولى لصحيفة »داالس مورننغ نيوز« التي كانت 
حتتوي على صورة له ولزوجته ومراجعة لزيارتهما في ذلك اليوم إلى 
داالس. ونقلت الشبكة عن دار »هيريتاج أوكشنز« التي أقامت املزاد 
قولها ان امرأة من تكساس طلبت من كيندي التوقيع على الصحيفة، 
وأش����ارت إلى ان تاريخ اغتيال كينيدي بعد حوالي ساعتني موجود 

على الصفحة األولى للصحيفة قرب توقيعه.

 لندن � أ.ش.أ: كشفت مطربة 
البوب األميركي���ة مادونا في 
حديث نشر لها مؤخرا في مجلة 
»رولنج ستون« عن أنها كانت 
تفكر في االنتحار بعد انفصالها 

عن زوجها »جى � ريتش«.
وقالت مادونا إن العمل هو 
الوسيلة الوحيدة التي أنقذتها 
من إلقاء نفسها من فوق إحدى 
العمارات السكنية. وأضافت أن 
ولديها »روكو وداڤيد« يعيشان 
حاليا مع والدهما، أما »مرس 
ول���ورد« طفالها م���ن التبني 

فيعيشان معها.

الق����دس � أ.ف.پ: تظاهر نحو ألفني من اليه����ود املتدينني امس في 
القدس أمام مصنع مجموعة »انتل« األميركية العمالقة إلنتاج معاجلات 
الكومبيوتر، متهمني إياها بأنها تريد العمل في عطلة يوم السبت، وفق 
ما أفادت الشرطة. وقال املتحدث باسم شرطة القدس صموائيل بن روبي 
لوكالة فرانس برس ان املتظاهرين طالبوا إدارة املجموعة باحترام عطلة 

يوم السبت املقدسة في الديانة اليهودية.
وهاجم عشرات من املتظاهرين صحافيني كانوا يغطون التظاهرة، 

ورشقوهم باحلجارة وبصقوا عليهم. ولم يسجل وقوع إصابات.
وتوقفت املفاوض����ات بني مجموعة »انتل« وممثلي اليهود املتدينني 
هذا األسبوع من دون ان تؤدي الى نتيجة. وعمدت املجموعة الى حماية 

مصنعها بإقامة شريط شائك حوله.
وقال كوبي بيكر املتحدث باسم »انتل« في إسرائيل ملوقع »واي نت« 

اإلخباري »عملنا دائما بحسب حاجات الشركة«.
مضيفا: اذا دعت احلاجة فسنعمل أيضا يوم السبت، مؤكدا ان »كل 
األمور تتم في إطار احترام القانون«. وتأتي هذه التظاهرة بعد تظاهرات 
ملجموعات من اليهود املتدينني اس����تمرت أسابيع في القدس، احتجاجا 
على استخدام موقف للسيارات خالل عطلة السبت بناء على قرار رئيس 
بلدية القدس نير بركات. ويش����كل اليهود املتدينون ثلث سكان القدس 

من اليهود البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

القاهرة � أ.ش.أ:أكدت د.عفاف عزت، 
أستاذ الكيمياء احليوية والتغذية باملركز 
القومى للبح���وث بالقاه���رة أن فاكهة 
األناناس غني���ة باملعادن والڤيتامينات 
حسب ما نشرته جريدة »اليوم السابع«، 
وذلك ش���أن كل اخلضراوات التي متتاز 
بأنها وسطية بني احلموضة والقلوية، 
مما يساعد في مقاومة هشاشة العظام 
وترطيب الكالسيوم عليها، وتأتى على 
التي  الس���بانخ  رأس تلك اخلضراوات 
حتتوي على ڤيتامينات حيوية جلسم 
اإلنسان، كذلك اخلرشوف الذي يحتوي 
على مركبات إعادة تكوين خاليا اجلسم 
التالفة، لذا فه���و مفيد ملرضى ڤيروس 
»سي« حيث يجدد خاليا الكبد التالفة.

صحتك

سوزان بويل

 بريتني سپيرز 

)أ.پ( )رويترز(


