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دبي ـ العربية: أعلنت اإلمارات 
حظر التدخني في وســــائل النقل 
العــــام واألماكن العامــــة املغلقة، 
ومنع التدخني أثناء قيادة السيارة 
اخلاصة حال وجود طفل ال يتجاوز 

عمره الثانية عشرة عاما.
ويقضي قانون »مكافحة التبغ« 
الذي أصدره رئيس اإلمارات الشيخ 
خليفة بــــن زايد آل نهيان، بحظر 
ترخيص املقاهي أو ما مياثلها التي 
تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته 
داخل البنايات السكنية أو األحياء 

السكنية أو بجوارهما.
وفرضت مواد القانون »عقوبات 
علــــى املخالفني تصــــل في بعض 
احلاالت إلى مليون درهم مع احلبس 

ملدة ال تقل عن عامني«.

القانون الذي أعلنه وزير الصحة 
اإلماراتي حنيف حسن ينص على 
»حظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى 
اإلمارات إال إذا حمل عبارات وصورا 
حتذيرية واضحة على عبواته، ومنع 
جميع أشـــكال اإلعالن والترويج 
والدعاية أو الرعاية ألي من منتجات 
التبغ«. ومينع التشـــريع اجلديد 
بيع منتجات التبغ ملن ال يتجاوز 
18 سنة ومنع زراعة التبغ وحظر 
اســـتيراد وبيع احللوى واأللعاب 
التي تشـــبه التبـــغ أو منتجاته.  
وأعطت مواد القانون احلق للمحكمة 
في حال إدانة الشركة أو الشخص 
املواد  القانون مبصادرة  مبخالفة 
املضبوطة واملواد اإلعالنية وحتى 

إغالق املنشأة.

صحتك
تجول العالم عبر اإلنترنت دون رادٍع 

عقاقير رخيصة.. لكنها مميتة
برلني � ايالف: ارتفاع أس��عار العقاقير، 
خاصة تلك التي يحتاجها مرضى الس��كري 
أو القل��ب وحتى الس��رطان يجعل املريض 
في الكثير من األحيان عاجزا عن ش��رائها، 
ما ي��ؤدي ف��ي النهاية إلى تده��ور وضعه 

الصحي، لذا اس��تغل التجار أدوية 
يس��مى  أوما  غي��ر ش��رعية، 

بالصيدلي��ات »أون الي��ن«، 
خاصة في بلدان آس��يوية 
وأوروبية ش��رقية، هذه 
الثغ��رة لبي��ع أي نوع 
من العقاقير ويحققون 
املالي��ني م��ن األرباح 
ألدوي��ة  بالتروي��ج 
يضع األطب��اء عالمة 
حوله��ا،  اس��تفهام 
وينصح��ون املرضى 
بالت��روي قبل اإلقدام 
على ش��رائها. يش��ير 

هان��س يواخي��م أدلر، 
أحد املسؤولني في مكتب 

حماي��ة املس��تهلك إلى أن 
لألدوية  املغري��ة  األس��عار 

التي تعرض م��ن اخلارج عبر 
اإلنترنت، خاص��ة الباهظة الثمن، 

جتذب املرضى، فيقدمون على شرائها، 
م��ن دون التفكي��ر فيم��ا إذا كان��ت اجلهة 

العارضة شريفة أو جدية.
واألم��ر ال يتعلق فق��ط باملرضى، فكل 
من ميل��ك جهاز كمبيوتر وخ��ط إنترنت.. 

يصله على األقل رس��الة إلكترونية يومية 
كدعاية لعقار، وخاصة املقويات اجلنس��ية، 
مثل الفياغرا. واجلديد اليوم هو »الس��وبر 
فياغرا« بأس��عار جتعل الرجال ال يهتمون 
إذا كان العق��ار م��زورا أو أن��ه يحق��ق 
الهدف املنش��ود، إذ ال توجد أي 
جهة رسمية، سواء من وزارة 
الصحة أو حماية املستهلك 
ميكنه��ا إج��راء حتلي��ل 
املعروض��ة  للعقاقي��ر 
وحتدي��د نوعيتها. كما 
مس��توى  يع��رف  ال 
العارضني الطبي، وهل 
ه��م متخصصون أم 

نصابون.
وجت��ذب العقاقير 
الثم��ن،  الرخيص��ة 
التي تباع »أون الين«، 
يجب  الذين  املرض��ى 
عقاقير  تن��اول  عليهم 
لفترات طويلة أو طوال 
حياتهم وبش��كل منتظم، 
ويهدد عدم تناولها حياتهم 
باخلط��ر. ويلج��أ إل��ى هذه 
الوس��يلة أيضا من ال يس��تطيع 
احلص��ول على عقاقير، مثل املهدئات، 
إال بوصف��ة من الطبيب ال��ذي يرفض في 
معظ��م األحيان تلبية رغبته��م، بينما جتار 
»األون الي��ن« ال يهمهم األم��ر بتاتا، واملهم 

بالنسبة إليهم فقط هو حتقيق األرباح.

تركيا ـ أ.ش.أ: أصدر املدعـــى العام اجلمهوري ملدينة 
شانلي أورفا »جنوب شرق تركيا« أمرا باعتقال مواطن يدعي 
أحمد أتش بسبب إطالق اسم »كردستان« على مولودته.
وذكرت شبكة »سي إن إن تورك« اإلخبارية امس »أن 
أتش تقدم الى مديرية النفوس مبحافظة شـــانلي أورفا 
لتسجيل مولودته باسم »هلني كردستان«، لكن بعد مرور 
24 ساعة فقط على تقدمي الطلب اصدر املدعي العام قرارا 

باعتقاله بتهمة االنتماء الى منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية »املصنفة كمنظمة إرهابية فى تركيا«.

وأضافت الشـــبكة أن التحقيقات مع أتش كشفت أنه 
سبق أن اشـــترك في مواجهه قوات الشـــرطة وعمليات 
إلقاء قنابل املولوتوف عليها ورفع شعارات موالية لزعيم 
املنظمة املعتقل عبداهلل اوجالن ولهذا السبب صدر قرار 

إلقاء القبض عليه، وإيداعه سجن شانلي أورفا.

اعتقال تركي أطلق على ابنته اسم »كردستان«

مسؤول في »التربية« بمصر: استمرار 
تدريس »أيام« طه حسين في المدارس

التحاقه بالدراسة في األزهر ومترده 
املستمر على مناهجه، وفي اجلزء 
الثالث عن التحاقه باجلامعة األهلية 
)جامعة القاهرة حاليا( بعد تركه 
الدراسة في األزهر، ثم سفره إلى 
فرنسا حيث حصل على الدكتوراه 

من جامعة السوربون.

بخصوص التوصية بوقف تدريس 
»األيام«.

ومعروف أن كتاب »األيام« الذي 
نشر للمرة األولى في العام 1929 
يتضمن ثالثة أجزاء يتحدث طه 
حســــني في اجلزء األول منها عن 
طفولته، وفــــي اجلزء الثاني عن 

دبي ـ العربية: أكد مسؤول في 
وزارة التربية والتعليم املصرية 
عدم صدور قــــرار بوقف تدريس 
كتاب »األيام« لعميد األدب العربي 
طه حســــني في صفوف الثانوية 
العامة. وكان أشــــيع في القاهرة 
أن هذا الكتاب منع مدرســــيا وأن 
نسخه سحبت من الثانويات علما 
أن النســــخ التي تدرس خضعت 
للرقابة وحذفت منها مقاطع، وذلك 

وفق صحيفة »احلياة« امس.
وقال املسؤول الذي فضل عدم 
ذكر اســــمه إن األمــــر ال يتجاوز 
توصية خبراء ومستشارين في 
الوزارة بوقف تدريس هذه الرواية 
التي هي سيرة ذاتية لطه حسني 
بدعوى أنها »تســــيء إلى األزهر 
وشيوخه«.  وأضاف في تصريح 
لـ »احلياة«: هذا األمر هو من أمور 
كثيرة سينظر فيها وزير التربية 
والتعليــــم أحمد زكــــي بدر الذي 
تسلم منصبه أخيرا خلفا للوزير 
يســــري اجلمل الذي لم يقرر أمرا 

األمر لم يتجاوز مجرد التوصية

رائعة طه حسني.. »األيام«

أحمد عز أنغام

اشتباكات في جنوب مصر بعد مقتل 7 أقباط
القاهرةـ  د.ب.أ: قتل سبعة مسيحيني 
وأصيب تسعة أشخاص، بينهم ثالثة 
في حالة حرجة، عقب تعرضهم إلطالق 
نار عشوائي من جانب مجهولني أثناء 
خروجهم من قداس عيد امليالد مساء 
األربعاء مبطرانية جنع حمادي مبحافظة 
قنـــا على بعـــد 650 كيلومترا جنوب 

القاهرة.
وذكرت مصادر كنسية أن مجهولني 
كانوا يستقلون ســـيارة مالكي قاموا 
بإطـــالق النـــار من بنـــادق آلية على 
جتمعات املواطنني املســـيحيني خالل 
خروجهم من املطرانيـــة عقب انتهاء 

القداس.
وأشـــارت إلى أنه مت نقل املصابني 

إلى مستشفى جنع حمادي.
وكانت مصادر أمنية مصرية ذكرت في 
وقت مبكر من صباح امس اخلميس أن ما 
ال يقل عن شخصني قتال فيما أصيب سبعة 

آخرون بجراح في تلك املصادمات.
وقال شـــهود عيان إن اشـــتباكات 
النارية وقعـــت األربعاء  باألســـلحة 
بني مسلمني ومســـيحيني في املدينة، 
مرجحني أن يكون الســـبب وراء ذلك 
هو واقعة اغتصاب شاب قبطي لفتاة 
مسلمة في مركز فرشوط بقنا أواخر 

)أ.پ(العام املاضي. جتمهر كبير أمام أحد مراكز الشرطة في مصر وفي االطار أحد املصابني في املستشفى 

الدالفين أكثر ذكاء من القردة

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: اكتشف باحثون أميركيون ان الدالفني 
أكثر ذكاء من القردة مشددين على عدم أخالقية قتلها أو احتجازها.

وقــــال الباحثون في جامعة »لويوال مارمياونت« في مدينة لوس 
أجنلس األميركية ان الدالفني ثبت انها شديدة الذكاء ولذا من املعيب 

أخالقيا قتلها من أجل أكلها أو احتجازها في األحواض املائية.
وقــــال توماس وايت الذي يدرس املثــــل األخالقية في اجلامعة ان 
الدالفني »أشــــخاص غير بشــــرية تصنف من املنظور األخالقي على 

انها أفراد«.
وأشار وايت وزمالؤه الناشطني في مجال الدفاع عن الدالفني ومن 
بينهم العالم احليواني لوري مارينو من جامعة إميوري في أطلنطا، 
إلى ان البحث أظهر ان الدلفني أكثر ذكاء من القرد وهو يحل ثانيا بعد 

اإلنسان من ناحية الذكاء.

برج خليفة وفي االطار االماراتي أثناء القفزة

نسي عيد ميالد زوجته.. 
فحاولت االنتحار!

انفصل الوالدان 
فأغرقت الجدة الحفيد!

بكنيـ  يو.بي.آي: صعدت امرأة 
في الصني إلى سطح املبنى الذي 
تقيم فيه وهددت بالقفز من الدور 
السابع بعد أن نسي زوجها عيد 
ميالدها. وذكرت صحيفة »تشاينا 
ديلي« أن الشرطة في مدينة ووهان 
مبقاطعة هوباي الصينية أنقذت 
املرأة التي تدعى جاو والتي صعدت 
إلى ســــطح املبنى الذي تقيم فيه 
وصرخت بأنها ستقفز من الدور 
السابع بعدما غادر زوجها املنزل 
إلى عمله مــــن دون أن يتمنى لها 

عيد مولد سعيدا.

اطلنطاـ  يو بي آي: أقدمت جدة 
سبعينية على إغراق حفيدها البالغ 
من العمر 5 ســــنوات في حوض 
فــــي والية  االســــتحمام مبنزلها 
فلوريدا األميركية حتى ال يعاني 
من طالق والديه. ونقلت صحيفة 
»أطلنطا جورنال كونستيتيوشن« 
األميركية عن الشرطة في فلوريدا 
قولها ان ماريان بوردت )71 سنة( 
تواجه تهما بارتكاب جرمية قتل 
مــــن الدرجة األولــــى على خلفية 
وفاة حفيدها كامــــدن هيرز فيما 

كان ميضي إجازة مع جديه.
وقال اجلــــد هاينز ان زوجته 
أقدمت بالفعل على إغراق الصبي 
حلمايته واحلؤول دون إقامته في 

منزل فيما والداه منفصالن.

ألمانية تعمل »بوابة« في فرانكفورت السجن ومليون درهم غرامة 
فرانكفورت ـ د.ب.أ: تقف الســــيدة هايكه وينغنفيلد أمام الرجال للمدخنين في اإلمارات

الذين يجادلون أو حتى يتذمرون وهي باردة األعصاب، فهي تشــــغل 
مهنة مراقب الدخول من أبواب ملهى سانسيبار سيتي الليلي الراقي 
والذي يضم ديسكو وحانة ويقع في حي املصارف مبدينة فرانكفورت 
األملانية، وتنفذ وينغنفيلــــد بصرامة ودون هوادة تعليمات الدخول 
التي أمر بها رئيســــها والتي ميكن تلخيصهــــا في كلمة واحدة وهي 

مراعاة »ارتداء أحدث األزياء«.
وتشــــغل وينغنفيلد )45 عاما( هذه املهنة منذ 21 عاما وحتتفظ 
مبيزة أنها أول امرأة تعمل حارسة بوابات في فرانكفورت، وعلى الرغم 
من أنها تتميز بطول القامة حيث يبلغ طولها أكثر من ســــت أقدام إال 
أنها تتمتع بأنوثة بادية، فهي شقراء ورشيقة للغاية وكانت من قبل 
تعمل عارضة أزياء ذات أسلوب رائع، وتقول إنه فيما يتعلق بتنفيذ 
املطلــــوب منها بفصل الضيوف املرحب بهم عن املزيفني الراغبني في 
التقليد فإن كونهــــا امرأة يعطيها ميزة عن زمالئها الرجال في املهنة 

والذين تطلق عليهم وصف »الضخام الغالظ«.

إماراتي يسجل رقمًا قياسيًا عالميًا 
للقفز بالمظالت من »برج خليفة«

دبي: سجل االماراتي ناصر النيادي ممثال فريق فزاع للقفز باملظالت 
رقما قياسيا عامليا جديدا في القفز املظلي من نقطة ثابتة على مبنى 
او ســــارية حيث جنح مع مدربه عمــــر احلجيالن في الهبوط ببراعة 
تامة باملظالت انطالقا من »برج خليفة« اعلى ناطحة سحاب في العالم 

والذي طورته شركة »اعمار العقارية«.
واستطاع كل من ناصر النيادي وعمر احلجيالن اللذين ميتلكان 
سجال حافال باالجنازات في مجال القفز املظلي في الهبوط ببراعة تامة 

محلقني في نزول عمودي من على ارتفاع 672 مترا.
ويعتبــــر القفز املظلي من الرياضات املشــــوقة التي تنطوي على 
املخاطر، وتشــــمل اربع فئات من النقاط الثابتة التي تتم منها عملية 
القفز وهي: املباني او الهوائيات او اجلســــور او اجلروف واملرتفعات 
االرضية وجنح البطالن في امتام القفزة خالل 10 ثوان من الســــقوط 

احلر و30-40 ثانية من التحليق باملظالت.
وكان ناصر النيادي قد فاز ببطولة االمارات في دقة القفز املظلي 
عام 2007 ونفذ ســــابقا اكثر من 2700 قفزة واشترك النيادي مع عمر 
احلجيــــالن وكالهما عضو في فريق فــــزاع للقفز باملظالت، في قفزة 
كانت األولى من نوعها في بل ايفيريست ومن ارتفاع اكثر من 29500 

محطمني بذلك الرقم القياسي العاملي.

أنغام وأحمد عز ينفيان زواجهما السري بجزر الكناري

القاهرةـ  ام.بي.سي: نفى كل من املطربة 
أنغام واملمثل أحمد عز، ما تردد من أنباء 
في بعض الصحــــف ومواقع النت من أنه 
مت زواجهما بشكل سري، وأنهما يقضيان 
شهر العســــل بجزر الكناري حاليا بعيدا 

عن األنظار.
وعبرت أنغام عن غضبها الشديد مما 
وصفته باإلســــاءة إليها، في الوقت الذي 
أكد فيه عز أن اخلبر سخيف، وعار متاما 

من الصحة.
أنغام وصفتـ  وهي في حالة ثورة عارمة 
ـ اخلبر بأنه مهزلة بكل املقاييس، متهمة 
الصحافة بأنها أصبحت تســــتبيح حياة 

الفنانني بشكل مرفوض، وياليتها استباحته 
عن حق، بل عن محض افتراء على حساب 

سمعة الفنانني وحياتهم األسرية.
وأكدت أن ما يجمعها بأحمد عز هو الزمالة 
احملترمة التي لم تتعد حدود الصداقة، وأنها 
ال تفكر في االرتباط بأي شخص، ألن حياتها 
مكتملة بأوالدها وجميع احمليطني بها، حيث 

تشعر معهم باالطمئنان، واألمان.
وشددت على أن حياتها العاطفية ممتلئة 
متامــــا بولديها )عمر وعبدالرحمن(، فهما 
أصحاب األولوية األولى في حياتها، مشيرة 
إلى أنها منشــــغلة بتفاصيل حياتهما، وال 
يوجد أي مكان خال بقلبها ألي شــــخص 

آخر.
من جهته أكد عز أن هذا اخلبر ليس له 
أي أساس من الصحة، وأنه لم يتوقع أن 
يفبرك خبر بهذا الشكل، حيث إنه لم يسافر 
أبدا طوال حياته للجزر التي ذكرها اخلبر، 
مؤكدا أنه كان في األراضي املقدســــة ألداء 

»العمرة«، وقد عاد منها قبل يومني.
وكان عز في حالة من االنفعال الشديد 
إذ قال: »أقسم باهلل أن هذا اخلبر كاذب«، 
مؤكدا أن األمر أصبح مســــتفزا لدرجة ال 
ميكن تقبلها، وأنه ليس بعيدا عن الصحافة 
حتى ينشــــر خبر كهذا دون الرجوع إليه 

واالستفسار منه شخصيا.

وصفت الخبر بالمهزلة.. وأقسم اآلخر أنه »مفبرك«


