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مفتي لبنان يندد بقرار حظر بناء المآذن46
في سويسرا وجدل خوفًا من »أسلمة أوروبا«

صحتك

مضادات التأكسد في الغذاء تؤخر الزهايمر
برش���لونة � يو.بي.آي: قال باحثون في اس���بانيا ان 
تناول غ���ذاء غني مبضادات التأكس���د ميكن أن يؤخر 
اإلصابة بالزهامير أو حتى يخفف تطوره، وقالت املسؤولة 
عن الدراسة مرسيدس أنزيتا من اجلامعة املستقلة في 
برش���لونة وزمالؤها ان بحثهم يشير إلى ان الشبكات 
العصبية في دماغ الراشد التي ميكن أن تتلف مع التقدم 
بالعمر واإلصابة بأمراض عصبية مثل الزهامير تزداد 
قوة عند تناول غذاء غني باألحماض الدهنية غير املشبعة 

وأحماض الفينول.
يش���ار إلى انه خالل الدراسة التي نشرت في مجلة 
»مرض الزهامير« أضيفت مادة غنية باألحماض الدهنية 
غير املشبعة وأحماض الفينول املوجودة عادة في الفاكهة 
املجفف���ة وزيت اخلضار إلى غذاء الفئران العادي طوال 
40 يوما فتبني ان عدد خاليا املنشأ في الدماغ كان أعلى 

منه عند الفئران التي لم تتناول هذه املادة.

بيروت � خلدون قواص � وكاالت: وصف 
مفتي لبنان الشيخ د. محمد رشيد قباني قرار 
منع بناء املآذن في سويسرا بأنه يشجع ثقافة 
صراع احلضارات في وقت يجب ان نعمل فيه 

جميعا على تشجيع احترام وتفهم االخر
ورأى ان االستفتاء السويسري يشكل انتهاكا 
حلرية املعتقد وال يخدم ثقافة العيش املشترك 
بل يغذي ثقافة القلق والكراهية في مجتمع 
كان مضرب االمث����ال في احلياد االيجابي في 
العالم. من جهته دع����ا نائب رئيس املجلس 
االسالمي الش����يعي االعلى الشيخ عبداالمير 
قبالن الى ازالة كل االلتباس����ات والهواجس 
التي تعوق فهم االس����الم م����ن قبل الغربيني 
عموما وشعب سويس����را خصوصا السيما 
ان االسالم دين االنفتاح واحلوار والتواصل 
والتع����اون مع اآلخرين. واك����د ان املآذن هي 
لتذكير الناس بأوقات الصالة، وبامكان اآلذان 
ان يكون على سطح املسجد والشرفات وهي 
تعبير ديني ال يسيء الحد من الناس. ودعا 
الشيخ قبالن احلكومة السويسرية ملعاجلة االمر 
بحكمة وروية وتأن والسماح ببث األذان من 
خالل االذاعة والتلفزيون الرسمي السويسري 
لتذكير املسلمني بأوقات صلواتهم وتقدمي برامج 
دينية تثقيفية تشرح معاني االسالم ومفاهيمه 
واحكامه السيما ان سويسرا بلد التعاون بني 
االديان املتعددة، متمنيا على الدولة السويسرية 
ان تقوم بدور منصف وصحيح ومس����تقيم 
لتعليم املسلمني عقائدهم واخالقهم. من جهة 
اخرى تباينت ردود األفعال بني السياس����يني 
في املانيا لنتائج االستفتاء السويسرى يوم 
األحد املاضى الرافض لبناء مآذن املساجد، بني 

من يعتبر تصويت األغلبية ضد بناء املآذن 
نتيجة »طبيعية« لتنامي اخلوف في األوساط 
األوروبية من »أسلمة املجتمع األوروبي«، ومن 
يعترض على نتيجة االستفتاء فمن منطلق 
التعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان واحلريات 
الدينية. وجاءت أكث����ر ردود الفعل حدة في 
أملانيا من أوساط املسلمني، إذ انتقد أمين مزيك 
أمني عام املجلس األعلى ملسلمي أملانيا بشدة 
قرار حظر بناء املآذن، معربا عن مخاوفه من 
أنه في حال إجراء اس����تفتاء مماثل في أملانيا 
ف����إن نتيجة من هذا القبيل تعتبر »كارثية«. 
لكن م����ا يلفت النظر هو أن معارضي نتيجة 
االستفتاء ومؤيديها سواء في أملانيا أو غيرها 
من الدول األوروبي����ة، يتفقون على اخلوف 
من أسلمة املجتمع األوروبي كعنصر حاسم 
في تنامي تيار معارض لبناء مآذن املساجد 
ف����ي أوروبا. ويب����دو أن تصويت أغلبية من 
السويسريني تتجاوز 57 %، قد أثارت القلق 
في أوساط مسلمي أملانيا، العتبارات متعددة، 
منها احتمال عودة اجلدل حول بناء مس����جد 
في مدينة كولونيا، كان تصميمه مبنارتني قد 
أث����ار ردود فعل متباينة.. اال انه مت التوصل 
إلى صيغة توافقية لتصميم املسجد مبنارة ال 
يتجاوز علوها كاتدرائية كولونيا التاريخية 
ووضع حجر أساس املسجد منذ شهر وينتظر 

افتتاحه في غضون عامني.
إلى ذل����ك، أعلن حزب احلري����ة اليميني 
الهولن����دي انه س����يطالب احلكومة بإجراء 
استفتاء على حظر بناء مآذن للمساجد على 
غرار االستفتاء الذي أجرته سويسرا، ودعا 

الى حظر القرآن الكرمي أيضا.

الشيخ عبداألمير قبالن

السيول أغرقت جده وقتلت أكثر من مائة

منتظر الزيدي في املؤمتر الصحافي بباريس أمس                 )ا.ف.پ(

مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني 

أمر ملكي سعودي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
حول كارثة السيول في جدة

على عاتق���ه ولن يكون هناك 
اعتبار الي جهة يثبت اخاللها 
باالمانة او تقصيرها في اداء 

مهماتها.

السعودي على ضرورة التصدي 
بكل حزم ومحاسبة كل جهة او 
شخص مقصر او متهاون في 
اداء االمانة واملسؤولية امللقاة 

انها تسقط مبعدالت مشابهة 
ف���ي دول امكانياته���ا اقل من 
السعودية ولم ينتج عنها مثل 
العاهل  هذه االضرار.  وشدد 

في العديد من االضرار البالغة 
على املنشات العامة واملمتلكات 
اخلاصة معربا كذلك عن االسف 
حلجم االض���رار الكبيرة رغم 

الرياض � كونا: اصدر عاهل 
اململكة العربية السعودية خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز امرا ملكيا بتشكيل 
جلنة برئاسة امير منطقة مكة 
املكرمة خالد الفيصل لتقصي 
احلقائق وحتديد االش���خاص 
او اجلهات ذات العالقة بكارثة 
االمطار والسيول التي اجتاحت 
محافظة جدة مؤخرا وتسببت 
باض���رار كبيرة ف���ي االرواح 

واملمتلكات.
 ونص االم���ر امللكي الذي 
نقلته وكالة االنباء السعودية 
اللجنة  على ان تتولى ه���ذه 
حصر شهداء الغرق واملصابني 
واخلس���ائر واملمتلكات ورفع 
ما تتوصل اليه من حتقيقات 
ونتائج وتوصيات بشكل عاجل 
جدا باالضافة الى صرف مبلغ 
مليون ريال لذوي كل ش���هيد 

غريق.
املل���ك عب���داهلل   وعب���ر 
ع���ن احلزن واالل���م لالحداث 
املأس���اوية الت���ي نتجت عن 
االمطار والسيول التي شهدتها 
محافظة جدة وادت الى وفيات 
جتاوزت املائة شهيد واصابة 
الى تسببها  الكثيرين اضافة 

مليون ريال ألسرة كل غريق 

وفاة مغنية األوبرا آمى بالك
لندن � أ.ش.أ: توفيت مغنية 
األوبرا الشابة آمى بالك عن عمر 
ناهز 36 عاما، وقد وجدت جثتها 
خارج أح���د املنازل في ضاحية 

كينجهام بالقرب من هول.
وكان���ت املغني���ة األوبرالية 
آمى بالك »امليتس���و سوبرانو« 
قد اجرت عملية جراحية فى القلب 

في الصيف املاضي.
يذكر أن بالك التي نشأت في 
منطقة هول، أدت أدوارا غنائية 
متع���ددة في اململك���ة املتحدة، 
أوبرا »مرس���يدس في  وآخرها 
كارمن« عالوة على أدائها الغنائي 
في األوب���رات االس���كوتلندية 
واألوب���را االجنليزية الوطنية، 

وكان من عادة آمى بالك أن تغني 
لفريق الرجبي في مباريات رابطة 

الرجبي.

السجن 3 أشهر لإلعالمية اللبنانية غادة عيد  
لتحقيرها قاضياً في برنامج »الفساد«

لوس اجنيليس � د.ب.أ: رغم رشاقتها الواضحة 
إال أن املمثلة األميركية چنيفر أنيس���تون تتبع 
حمية غذائية قاس���ية لتصير أكثر نحافة بشكل 

يشبه غرميتها املمثلة أنچيلينا چولي.
وذكرت الصحافة الفنية األميركية أن أنيستون 
تتبع برنامجا رياضيا قاس���يا وال تتناول سوى 
السلطات حتى تصير في نحافة أنچيلينا چولي، 
الصديقة احلالية للمثل ب���راد پيت وهو الزوج 

السابق ألنيستون.
وأضافت التقارير أن أنيستون تعقد مقارنات 
مستمرة بينها وبني املمثلة التي جنحت في خطف 

قلب زوجها السابق.

ونش���رت مجلة »ناشونال انكوايرير« صورا 
ألنيس���تون )40 عاما( م���ن عطلتها األخيرة في 
املكس���يك وقارنتها بصورها السابقة حيث بدت 

نحافتها واضحة بشكل كبير.
وكانت أنيستون قد أعلنت أنها ال حتصل في 
اليوم الواحد على أكثر من 1300 س���عر حراري 
فحسب كما أنها ألغت متاما السكر واألرز من قائمة 
طعامها.  وكش���ف املمثل جيرارد باتلر الذي مثل 
أمام أنيستون أن املمثلة األميركية حترص على 
االستيقاظ في الساعات األولى من النهار لالنتهاء 
من برنام���ج اللياقة البدنية اخلاص بها قبل بدء 

أعمال التصوير الشاقة.

أنچيلينا چولي چنيفر أنيستون 

صديقة كلوني.. 
خائنة 

كلوني )48 عاما( ال يعتبر عالقته 
مع إليزابيتا جدية بشكل كبير 
حيث ان عالقته بها مجرد خدعة 
إعالمية إليقاف االسئلة الكثيرة 

حول سر عزوبيته حتى اآلن.

بيروت ـ سمر دياب
أصدرت محكمة املطبوعات 
القاضي روكس رزق  برئاسة 
حكمها في الدعوى املقامة من 
القاضي عفيف ش���مس الدين 
ضد االعالمية غادة ماروني عيد 
ومحطة تلفزيون اجلديد ومديرة 
البرامج السياسية مرمي البسام 
بجرم الق���دح والذم والتحقير 
به من خالل برنامج »الفساد« 
الذي تقدمه عيد وفيه وصفت 
شمس الدين بأنه »أحد القضاة 

الفاسدين«.
وقضى احلكم بحبس غادة 
عيد مدة ثالثة اشهر وتغرميها 

مبلغ عش���رين ملي���ون ليرة 
لبناني���ة، والزامه���ا بالتكافل 
والتضامن م���ع احملطة ممثلة 
برئيس مجلس ادارتها حتسني 
خياط بدفع مبلغ ثالثني مليون 
ليرة للمدعي القاضي ش���مس 
الدين كتعويضات شخصية، 
والزام عيد ايضا بتالوة خالصة 
احلكم في احللقة االولى التي 
تقدمها على شاشة اجلديد، وذلك 
في اول حلقة تل���ي ابرام هذا 
احلكم. في حني اعلنت احملكمة 
براءة املدعى عليها مرمي البسام 
من هذه الدع���وى لعدم كفاية 

الدليل بحقها.

خالل أحد ع���روض األزياء في 
لندن كما أنهما ش���وهدا وهما 
يتعانقان بعد ذلك قبل أن يختفيا 

متاما بعد العرض.
وقالت بع���ض املصادر إن 

لندن � د.ب.أ: رغم جاذبيته 
الشديدة وحصوله مرتني على 
لقب »أكثر رجل مثير على قيد 
احلياة« ميكن أن يتعرض املمثل 
األميركي ج���ورج كلوني أيضا 

للخيانة.
وذكرت تقارير صحف شعبية 
بريطانية أن الصديقة اجلديدة 
لكلون���ي، اإليطالي���ة اليزابيتا 
كاناليس )31 عاما( أقامت عالقة 
مع جنم كرة الق���دم الهولندي 
كالرينس س���يدورف من نادي 

إي سي ميالن.
وذكرت التقارير أن التقارب 
بني عارضة األزي���اء اإليطالية 
احلسناء وجنم كرة القدم حدث 

)رويترز(  جورج كلوني في صورة جتمعه مع صديقته كاناليس  

غادة عيد

املغنية الراحلة آمى بالك

ڤيتنامي ينام بجواررضيع يحبس أمه لمدة سبع ساعات 
عظام زوجته 5 سنوات ولينجتون � د.ب.أ: تس����بب رضيع في نيوزيلندا يبلغ من العمر 13 

ش����هرا في حبس والدته وتدعى كارين كيلجور سبع ساعات في غرفة 
املالبس باملنزل والتي يصعب فتحها من الداخل وذلك بعدما أغلق باب 
الغرف����ة وهى في داخلها. وذكرت صحيف����ة نيوزيلندا هيرالد امس أن 
كارين اضطرت للبقاء س����بع س����اعات في الغرفة وهى تسمع أصوات 
»ارتط����ام وضوضاء« حيث أخذ الرضيع ويدعى هاري يحبو في أنحاء 
املن����زل في منطقة مونت إيدن في أوكالند مبفرده يوم اجلمعة املاضية 

كما أن زوجها جاسون كان في العمل.

هانوي � د.ب.أ: أمرت س����لطات محلية في ڤيتنام رجال غطى الهيكل 
العظمي لزوجته في متثال من اجلبس ووضعه في سرير بجواره ملدة 

خمس سنوات بدفن ما تبقى من اجلثة.
وذكرت صحيفة »ثانه ناين« الڤيتنامية أن لي فان )55 عاما( مقيم في 
قرية ها الم في منطقة ثاجن بنه بإقليم كواجن نام نقل بقايا زوجته من 
قبرها في 2004 بعد 20 شهرا من وفاتها وغطاها في متثال من اجلبس. 
وقال فان لصحيفة »ثانه ناين«: »أنام معها كل ليلة وأحيانا يقوم ابني 

)12 عاما( مبعانقتها أيضا عند النوم«.

لندن � يو.ب���ي.آي: لم يحتمل البريطان���ي برايان جونز تنظيم 
زوجته السابقة كاترينا جونز حفلة لالحتفال بطالقها منه فاستل 
س���كينا وقتلها. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أن برايان )63 سنة( 
الذي يعمل حارسا أمام ملهى ليلي وميارس رياضة رفع األثقال قتل 
زوجته بعدما وضعت الفتات على ش���باك منزلها في مارسكي قرب 
ميدلز تدعو لالحتفال بطالقها منه. وقال جيران الزوجني السابقني 
إن عالقتهما التي دامت نحو تسع سنوات ساءت العام املاضي بشكل 
لم يعد باالمكان استمرارهما معا فتقدمت كاترينا بطلب للطالق من 

برايان في فبراير املاضي.

بكني � يو.بي.آي: أوقفت الس���لطات في مقاطعة يونان الصينية 
رجلني أقدما على قتل منر ثم أكال حلمه، وأفادت صحيفة »ش���اينا 
دايل���ي« الصينية ان كانغ وانيان وغ���او زوكياو وكالهما من بلدة 
شوتش���ي أطلقا النار على النمر فأردياه ثم أخذاه وطهياه وتناوال 
حلمه، وبلغ أحد القرويني الشرطة باحلادث لكن املتهمني فرا إلى أن 

ألقي القبض عليهما مؤخرا.

احتفلت بطالقها منه.. فقتلها طعناً
توقيف صينيين قتال نمراً وأكاله

صحافي عراقي يرشق الزيدي بالحذاء في باريس
باريس � ا.ف.پ - إيالف: رمى الصحافي العراقي املقيم في باريس 
سيف  اخلياط حذاءه امس على الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي 
اشتهر بعدما رمى حذاءه على الرئيس االميركي السابق جورج بوش. 
ووجه الرجل الذي قدم نفسه باللغة العربية على انه صحافي عراقي 
اتهامه للزيدي بالوالء للديكتاتورية قبل ان يصرخ »وهذا حذاء اخر 

لك«، وذلك في مؤمتر صحافي في باريس.
ومتكن الزيدي من جتنب احلذاء، وجرت مش����اجرة بني ش����قيقه 

ورامي احلذاء الذي ُأخرج من القاعة.
وعلق الزيدي على احلادثة »عندما اس����تخدمت هذه الطريقة كان 

ذلك ضد االحتالل، وليس ضد مواطن عراقي«.
وكان منتظر الزيدي قد حكم عليه بالسجن ملدة عام بتهمة االعتداء 
على رئيس دولة في زيارة رسمية، وذلك بعدما رمى في 14 ديسمبر 
2008 حذاءه على الرئيس االميركي السابق جورج بوش ابان زيارته 
الوداعية الى بغداد. لكنه خرج من الس����جن بعد تسعة اشهر حلسن 
الس����لوك، وجلأ بعدها الى لبنان خوفا على امنه الشخصي. واوضح 
الزي����دي في املؤمتر الصحافي الذي عقد امس في باريس انه موجود 
في فرنسا لبضعة ايام قبل ان ينتقل الى جنيڤ، وحتدث عن تعرضه 
للتعذيب في االيام الثالثة االولى العتقاله. ولم يخف رغبته في العودة 
يوما ما الى العراق. واسس الزيدي الذي ينظر اليه البعض في العالم 
العربي على انه بطل، منظمة حقوقية انس����انية في جنيڤ ترمي الى 

تقدمي املساعدات للعراقيني وحتديدا لاليتام واالرامل.

أنيستون تحلم بنحافة أنچيلينا چولي 


