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تايبهـ  رويترز: تشهد تايوان مطلع االسبوع املقبل مسابقة 46
دولية للجمال يقدم املشـــاركون فيهـــا عروضا ملالبس البحر 
ومالبس السهرة، لكنها مخصصة للرجال فقط. فبعد اسبوعني 
من التدريب على الرقص والتدريبات الصوتية سيقدم متسابقون 
من 28 دولة أنفسهم أمام احلكام واجلمهور في وسط تايوان 
يوم السبت املقبل ليفوز احدهم بلقب أوسم رجل في العالم.

وقالت كريستني هوانغ مقدمة احلفل في تايوان »تستطيع 

النساء فعل ذلك وبالتالي فإن الرجال يستطيعون فعله ايضا«. 
واضافت »ترون انطباعات سلبية عن بعض مسابقات النساء 

لكن هذه املسابقة ستكون محافظة متاما«.
وقالت هوانغ ان منظمة »مســـتر سنغافورة« التي تنظم 
املسابقة تقيم مسابقة »مستر انترناشونال« سنويا منذ عام 
2006 بهدف التوعية بالڤيروس املسبب ملرض اإليدز وإن كانت 

ال توجد انشطة محددة خاصة بااليدز هذا العام.

مسابقة للجمال.. للرجال فقط!

املجسم الذي حقق طفرة في مبيعاته                 )رويترز(برلسكوني على شكل دمية بعد اإلصابة

شاكيرا وفي االطار بطاقة انتخابية حتمل اسمها

اللقاح املضاد للمرض

جورج كلوني

نادين البدير وصورة من مقالتها

جميلة بوحيرد

عالم دين مصري يحذّر من العواقب الوخيمة لهذه األفكار الشيطانيةرفضت اقتراح طبيب فرنسي برعايتها وقالت: كيف أعالج بأموال الدولة التي حاربتها؟!

جميلة بوحيرد »تصدم« الجزائريين بنداء استغاثة

مفتي األردن يحّرم عمليات التجميل
عمانـ  يو.بي.آي: اصدر مفتي عام االردن نوح 
القضاة فتوى بتحرمي عمليات التجميل. وقال نص 
الفتوى املنشور على املوقع اإللكتروني لدائرة 
اإلفتاء إن »إجـــراء عمليات اجلراحة التجميلية 
التحســـينية والتي يقصد بها زيادة احلســـن 
والتجميل محرم شرعا وال يجوز للمسلمة إجراء 

مثل هذا النوع من اجلراحة«.
وحددت الفتوى التي صدرت مؤخرا اشكال 

التجميلية احملرمـــة ومنها عمليات  اجلراحات 
تصغير او تكبير الثدي او تصغير االنف او إزالة 
آثار الشيخوخة )شد الوجه( كشد التجاعيد او 

شفوط الدهون.
واعتبرت ان ســـبب حترمي اجـــراء مثل هذا 
النوع من اجلراحات ألن فيها »تغيير خللق اهلل 
والعبث بجسد اإلنسان حسبما تقتضيه أهواء 

الناس وشهواتهم«

شاكيرا نقيب الصحافيين في مصر!

السجن 12 سنة
لقاتل القطط

سينســـيناتي ـ يو.بـــي.آي: 
حكم على رجل في والية أوهايو 
األميركية بالسجن 12 سنة عقابا 
له على قتل قطتني في ما يعتقد 
انه أول حكم من نوعه بعد بدء 
تطبيق قانون يحظر قتل القطط 

والكالب في الوالية.
وأفادت صحيفة »سينسيناتي 
إنكوايرر« األميركية ان راســـل 
سويغارت )31 سنة( من مدينة 
هايالند هايتس األميركية أدين 
بتهمـــة اقتحام منـــزل زميلته 
السابقة في العمل واإلقدام على 
قتـــل هرتيها وكانـــت عقوبته 

السجن 12 سنة.
وأشـــارت الصحيفة إلى انه 
يفترض بالرجل أن يقضي %20 
من فترة عقوبته قبل أن يسمح له 

التقدم بطلب إلطالق سراحه.

 اقتحم منزاًل.. 
ليستحم!

تكســـاس ـ يو.بـــي.آي: 
اعتقلت الشـــرطة في والية 
تكساس األميركية رجال اقتحم 
الباب الرئيسي ألحد املنازل 

ودخل ليستحم.
ونقلت صحيفـــة »تايلر 
مورننغ تلغراف« األميركية 
عن الشـــرطة قولها ان الري 
تايسي )25 سنة( اتهم باقتحام 
منزل مأهول بعدما ركل الباب 
فجرا ودخـــل البيت ما جعل 
صاحـــب املنزل يركـــن إلى 

الفرار.
وقال احملققون ان عناصر 
الشـــرطة وصلوا إلى املنزل 
املتهم وقـــد خلع  فوجـــدوا 
مالبســـه وبدأ باالستحمام. 
وأوقف تايسي بعد مواجهة 
قصيرة مع الشرطة وأودع في 

سجن مقاطعة سميث.

حسم أحد الصحافيني موقفه، وأنهى حيرته في اختيار مرشحه على منصب النقيب بني مكرم محمد 
أحمد وضياء رشوان، في جولة اإلعادة التي أقيمت بينهما األحد املاضي، وحسب جريدة املصري اليوم 
تكبد الصحافي معاناة الذهاب إلى نقابة الصحافيني، واخترق الكردون األمني الذي أحاطها وتعرف على 

جلنته االنتخابية، ثم أمسك بالورقة والقلم وكتب اسم مرشحه، وبكل ثقة، اسم املطربة شاكيرا.

مراهقة عارية تربك المرور في نيوزيلندا
ولينغتون ـ د.ب.أ: تسببت مراهقة ال يتجاوز عمرها 18 عاما 
في أزمة مرورية في نيوزيلندا عندما وقفت في منتصف طريق 

وكشفت عن صدرها أمام السيارات املارة.
وذكرت صحيفة »ســـاوثالند تاميز«، التـــي أوردت نبأ عن 
قضية تنظرها احملكمة في هذه الواقعة امس، أن الفتاة وتدعى 
شيريل ماي دودفيلد كانت محظوظة إذ انها جنت بفعلتها دون أن 
تصاب بسوء رغم أن قائد إحدى السيارات، تسببت في تشتيت 

انتباهه، صدمها بسيارته.
واستمعت محكمة مدينة إنفيركارجيل لتفاصيل الواقعة بعدما 

اعترفت املراهقة الطائشة بسلوكها املخالف للقانون.
ونقلت الصحيفة عن السيرجانت روب ميلز قوله ان دودفيلد 
حاولت تفادي السيارة املسرعة نحوها لكنها تعثرت واصطدمت 
بزجاج السيارة األمامي. وقالت املراهقة للشرطة ان صديقا لها 

هو الذي أغراها بكشف صدرها أمام سائقي السيارات.
وقال القاضي ديڤيد هولدرنيس لدودفيلد إن ســـلوكها كان 
خطيرا وإنها كانت محظوظة ألن العواقب لم تكن أسوأ، وقضى 

بتغرميها 275 دوالرا نيوزيالنديا )200 دوالر(.

حبس لبنانية 15 يومًا لضربها خادمتها
بيروت ـ أ.ف.پ: أصدرت محكمة لبنانية حكما بالسجن ملدة 
15 يوما على امرأة اقدمت على ضرب خادمتها الفلبينية، في بلد 
غالبا ما تتعرض فيه العامالت االجنبيات لسوء املعاملة من دون 
ان يتاح لهن طرق باب العدالـــة، كما صرحت محامية اخلادمة 

لوكالة فرانس برس امس.
واوضحت احملامية دانيا حداد املوكلة من جمعية كاريتاس 
ـ لبنان ان احلكم صدر قبل اســـبوع عـــن محكمة في البترون 
)شمال(، وانه يقضي بسجن سيدة لبنانية لم تكشف عن اسمها 
ملدة اسبوعني النها اقدمت على ضرب خادمتها الفلبينية جونالني 
ماليباغو )29 عاما(. كما يقضي احلكم بان تدفع احملكوم عليها 

مبلغ 7200 دوالر الى اخلادمة.

وزير الصحة المصري: نتوقع موجة ثانية »أشد« إلنفلونزا الخنازير

شركة فرنسية تسحب 800 ألف لقاح لضعف فاعليته
جورج كلوني »عاليًا في الهواء« بغولدن غلوب

أتالنتاـ  سي.ان.ان: أعلنت إحدى 
الشركات املصنعة للقاح إنفلونزا 
اخلنازير عن سحبها ملئات اآلالف 
من اللقاحات من األسواق، لضعف 
فاعليتها في القضاء على الڤيروس. 
وأكدت شركة سانوفي باستيور 
الفرنسية أنها تقوم حاليا بسحب 
800 ألــــف لقاح املصنعة لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم ما بني ستة 

أشهر و35 شهرا.
من جهة أخرى، قالت الشركة 
واملركــــز األميركــــي للوقاية من 
األمراض إن سحب هذه اللقاحات 
ال يأتي على خلفية أسباب صحية، 
بل ألنه لــــم يثبت فاعليته، إال أن 
معظم األطفال الذي تلقوا هذا اللقاح 
لن يخضعــــوا ألي لقاح آخر ضد 

.H1N1 ڤيروس
وأكد املركز األميركي للوقاية من 
األمراض أن هذا اللقاح ال يشكل أي 

خطر على حياة هؤالء األطفال.

يجب أن تكون عليه، إال أن دراسات 
سابقة أجرتها الشركة وجدت أن 
اللقــــاح الذي يحتوي على نصف 
اجلرعة املطلوبة سيفي بالغرض. 
وأكد املتحدث باســــم الشركة أن 
هذا األمر لم يحصل أبدا في تاريخ 
»سانوفي باستيور«، ولهذا الغرض 
قررت الشــــركة إجراء حتقيق في 
األمر. ووفقا للشركة، لم يتم التأكد 
حتى اآلن من عدد اللقاحات التي 

يتم استعمالها حاليا
من جهة اخــــرى حذر د.حامت 
اجلبلي، وزيــــر الصحة املصري، 
من انتشار وتفشي الڤيروس خالل 
املقبلة، خصوصا مع  األســــابيع 
انخفاض درجة احلرارة في فصل 
الشتاء. وتوقع الوزير خالل املؤمتر 
العلمي السنوي الرابع واألربعني 
للصحة والدواء، أن تكون املوجة 
الثانية من وباء إنفلونزا اخلنازير 

»أشد خطورة«.

وفي ســــؤال حول اإلجراءات 
التــــي يجب على األهــــل اتخاذها 
في حال تلقــــى ابنهم هذا اللقاح، 
قال توم ســــكينر، املتحدث باسم 
املركز: »ال يجــــب عليهم فعل أي 

شيء، فإذا تلقى األطفال هذا اللقاح، 
سيكونون بخير«. وكانت شركة 
سانوفي باســــتيور قد أعلنت أن 
النتائج أثبتــــت أن درجة فاعلية 
اللقاح أقل باثنتي عشرة نقطة مما 

لوس اجنيليسـ  أ.ش.أ: تصدر فيلم 
»عاليا في الهواء« بطولة النجم السينمائي 
األميركي جورج كلوني، قائمة ترشيحات 

هذا العام جلوائز جولدن جلوب.
وقد حاز الفيلم ســـتة ترشـــيحات 
منها: أحسن دراما، أحسن ممثل )جورج 
كلوني(، وأحســـن مخرج )جاســـون 

ريتمان(.
القديرة ميريل  املمثلـــة  كما حازت 
ستريب ترشـــيحني كأفضل ممثلة عن 

فيلم »جولي وجوليا وتعقيداتهما«.
أما املغنى سير بول مكارتني وفرقة 
»يو 2« فيتنافسان حلسم جائزة أحسن 

أغنية.
وقد رشح سير بول عن أغنية »أريد 
العـــودة للبيـــت« املأخوذ مـــن الفيلم 
الكوميدي »الكل بخيـــر« لروبرت دي 
نيرو، في حني أن فرقة »يو 2« قد أدرجت 
في القائمة القصيرة ألغنية »شـــتاء« 

واملأخوذة من فيلم »االخوة«.

مقاضاة الكاتبة الصحافية نادين البدير لمطالبتها بتعدد األزواج
القاهرةـ  العربية: واجهت صحيفة مصرية يومية 
دعوى قضائية بســـبب نشـــرها مقاال جريئا وغير 
مســـبوق لكاتبة وإعالمية ســـعودية دعت فيه إلى 
إباحة تعـــدد األزواج للمرأة، فيما حـــذر عالم دين 
اسالمي من العواقب الوخيمة ملا وصفه بهذه األفكار 
الشـــيطانيــــة، في وقـــت يسعى فيـــه محامــــون 
لوقـــف تصوير مسلسل تلفزيونـــي جديـــد يتبنـــى 

نفـــس الدعــوة.
ودافع مجدي اجلالد رئيس حترير صحيفة »املصري 
اليوم« التي نشرت املقالة في صفحتها األولى بعددها 
الصادر يوم احلادي عشر من الشهر اجلاري للسعودية 
نادين البدير التي تعمـــل كمقدمة برامج في إحدى 
القنوات الفضائية تطالب فيها باحلق في تعدد األزواج 

أسوة بالرجال.
وفى أول رد فعل على هذه املطالب، تقدم احملامي 
خالـــد فـــؤاد حافظ، نائـــب رئيس حزب الشـــعب 
الدميوقراطي وأمينه العـــام ببالغ للنائب العام في 

مصر ضد الصحيفة والكاتبـــة يتهمهـــا فيه بتشجيـــع 
الفجـــور والترويـــج لنشر الفحشـــاء بــني املجتمع 

املصــري.

وقال احملامى إنه ال يبحث عن الشهرة كما يزعم 
البعض من وراء هذا البالغ، موضحا »قدمت البالغ 
بصفتي كمحامي وبصفتي احلزبية، وفي ظل الظروف 
احلالية للوطن، ما فعلته هو بهدف ممارسة حقوقي 
السياسية ألن األحزاب يفترض أن تعمل على تطور 

املجتمع على األصعدة كافة«.
وتابع »وجدت أن هذه هي أنســـب وســـيلة آنية 
ملمارســـة مهامي ودوري السياسي في منطقة أجيد 
التعامـــل معها«، وتوقع أن يفتـــح النائب العام في 
مصر حتقيقا في البالغ على اعتبار أن هناك محاولة 
الزدراء األديان والشرائع السماوية وأن الكاتبة دخلت 
في مناطق محظورة ولم تستطع التفريق بني ماهو 

مباح وغير مباح.
وأضاف »هناك فارق كبير بني احلرية واإلحلاد، 
فالكاتبة حرة فيما تريد ولكنها ليست حرة ألن تدعو 
إلى مفاهيم إحلادية تخرج عن نطاق املشـــروعية، 

ومقالها واضح جدا في هذا الصدد«.

اجلزائـــرـ العربيـــة: يعيش 
الشـــارع اجلزائـــري حالـــة من 
الصدمة بســـبب نداء استغاثة 
بعثـــت به املجاهـــدة اجلزائرية 
جميلـــة بوحيرد، تطلب فيه من 
الشـــعب اجلزائري مســـاعدتها 
للعالج باخلارج من عدة أمراض 
تعاني منها، في الوقت الذي أكد 
وزير سابق باحلكومة اجلزائرية 
أن »الرئيس بوتفليقة تكفل عام 
2007 بعالج املجاهدة الكبيرة«.

وتناقلـــت صحـــف اجلزائر 
ومواقـــع اإلنترنـــت اســـتغاثة 
املجاهـــدة الكبيرة وجرى نقاش 
ســـاخن جدا بني اجلزائريني في 
املنتديـــات واملواقـــع التفاعلية 
على شـــبكة اإلنترنت خصوصا 
الفيس بوك، وانقســـم املهتمون 
بقضية »جميلة اجلزائر« بني مؤيد 
خلرجتها اإلعالمية وبني معارض 

وحتى مشكك لها.
واتهم بعض املتدخلني السلطات 
اجلزائرية بـ »تعمد تهميش رموز 
الثورة وقيادات كبيرة في البلد 
من أمثال بوحيرد«، بينما رفض 
آخرون التهمة وشـــددوا على أن 
»الرسالة غير واضحة الهدف وأن 
هناك من دفع املجاهدة لتقول هذا 
الـــكالم، ألنه من غير املعقول أن 
تكون مجاهدة كجميلة بوحيرد 
فقيرة لهـــذه الدرجة، وهي التي 
ساعدت كثيرين في حل مشاكلهم 

مع السلطات«.
املجاهـــدة  نـــداء  وأحـــدث 
بوحيرد هبـــة تضامنية كبيرة 
من اجلزائريـــني، وبدأت القصة 
عندما نشـــرت صحف جزائرية 
نداء »استغاثة« املجاهدة جميلة 
بوحيرد، توجهت فيه بطلب املعونة 
من الشعب اجلزائري ليساعدها 
في دفع تكاليف العالج باخلارج 
من عدة أمراض تعاني منها وعلى 

رأسها مرض في القلب«.

حتتفظ بجمالها حسب الصحيفة، 
ان ما أنطقها هو »املرض الذي ألم 
بها وبدأ يحاصرها«، كما كشفت 
أنها تلقت بعد نداء اســـتغاثتها 
»اتصاالت من مختلف مسؤولي 
الدولة وشخصيات مرموقة من 
دول اخلليج يواسونها ويعرضون 
عليهـــا املســـاعدة مجـــددا حلل 

مشكلتها«.

كمـــا رفضت اقتـــراح طبيب 
فرنسي نصحها بتسجيل نفسها 
في الشبكة االجتماعية الفرنسية 
لتســـتفيد من الرعاية الصحية، 
لكنهـــا رفضت مقترحه بشـــدة 
وقالت: كيف أعالج بأموال الدولة 

التي حاربتها؟! 
التي تبلغ من  وقالت جميلة 
العمر اليوم 74 ســـنة وما تزال 

صحتك

مضادات االكتئاب تهدد باألزمات القلبية

..وحمض الفوليك يصيب األطفال بالربو

نيويوركـ  أ.ش.أ: حذرت دراسة طبية حديثة 
من أن السيدات الالتي يتناولن مضادات االكتئاب 
قد يصبحن أكثر عرضة لإلصابة باألزمات القلبية 
والوفاة باملقارنـــة مبثيالتهن ممن ال يتناولن 
مضـــادات االكتئاب.وكانت األبحاث قد أجريت 

على مجموعة من الســـيدات ممن بلغن ســـن 
اليأس ويتناولن مضادات االكتئاب حيث لوحظ 
تعرضهن لزيـــادة في فرص اإلصابة باألزمات 
القلبية والوفاة املبكرة مقارنة بالسيدات الالتي 

لم يتناولن مضادات االكتئاب.

ســــيدنى ـ أ.ش.أ: أثبتت دراسة حديثة أن 
الســــيدة احلامل التي تثبت التحاليل وجود 
حمض الفوليك لديها ملدة بني 30 الى 34 أسبوعا 
تصل نسبة إصابة مواليدها بداء الربو الى %26 
من اجمالي عدد االطفال الذين تصل أعمارهم 
الى 3 اعوام. جاء ذلك في دراســــة أعدها فريق 

من العلماء االســــتراليني فــــي جامعة »ادليد« 
حول العالقــــة بني وجود حمض الفوليك عند 
األم احلامل واإلصابة بداء الربو عند األطفال. 
وأوضحت الدراسة ان حمض الفوليك عند األم 
احلامل قد يؤدى الى التأثير على اجلهاز املناعي 

عند االطفال وقد يصيبهم باحلساسية.

التمثال الذي جرح برلسكوني يحقق طفرة في المبيعات

ميالنـــو ـ رويترز: حقق بائعو التذكارات طفرة في بيع متاثيل 
كاتدرائيـــة ميالنو مثل ذلك التمثال الـــذي قذف به رئيس الوزراء 
االيطالي سيلفيو برلســـكوني في اعتداء وقع عليه في مطلع هذا 
االسبوع. وقال ماريو صاحب متجر في ميدان الكاتدرائية حيث وقع 

االعتداء يوم االحد املاضي »املبيعات ارتفعت بالتأكيد«.
واضاف »الناس يشـــترونه بالتأكيد كتذكار للحدث ويبدو انه 
سيكون احد اشهر الهدايا في عيد امليالد«. واستخدم رجل ايطالي 

له تاريخ مع املرض العقلي منوذجا من الكنيسة املبنية على الطراز 
القوطي في االعتداء على وجه برلسكوني )73 عاما( مما تسبب في 
كسر انفه واثنتني من أسنانه وشق شفته.وقد خرج برلسكوني امس 
من املستشفى وقال األطباء انه سيحتاج الى الراحة ملدة أسبوعني 
وانه تأثر بشـــدة بهذا االعتداء. مـــن ناحية اخرى مت تصميم دمى 
لرئيس الوزراء االيطالي بعد تعرضه للضرب مت عرضها في متجر 

لألعمال احلرفية في نابولي والقت إقباال شديدا من املشترين.


