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هيفاء وهبي

الشيخ عبداحملسن العبيكان الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

ريجيم الفاصوليا البيضاء والبازالء 

صحتك

لندنـ  يو.بي.آي: تساعد مستخلصات الفاصوليا 
البيضاء والبازالء على خفض الوزن للراغبني في عمل 
ريجيم ألنها بحسب دارسة جديدة متنع امتصاص 
الكاربوهيدرات في اجلسم كما أن لها فوائد صحية 

متعددة يجهلها كثيرون.
وقالت رئيسة قسم التغذية واألبحاث الصحية في 
مجلس االبحاث الطبية في بريطانيا د.سوزان جاب 
»إن البازالء والفاصولياء تعدان مصادر مهمة جيدة 
لأللياف وهما تخفضان الكوليســـترول »الرديء«، 
وأضافت أن فول الصويا واحلمص يحتويان على 
نبات الستيرولز وهي جزيئات ثبتت قدرتها على 

زيادة مستوى الكوليسترول »اجليد«.

طبيب األسنان.. عقدة هتلر!

»الناطور« يكشف العالقة بين دومينيك والديك 

هامبورغـ  د.ب.أ: أظهرت أبحاث جديدة أن الزعيم 
النازي هتلر كان يعاني من اخلوف من طبيب األسنان 

كما أن أسنانه كانت سيئة ورائحة نفسه كريهة.
ونقلت صحيفة »بيلد آم زونتاج« األملانية واسعة 
االنتشار عن طبيبة األسنان مينفيسه ديبرمي هينان 

التي طالعت امللف الطبي لهتلر قولها: »هتلر كانت 
لديه حساسية شديدة جتاه األلم«. ورصدت طبيبة 
األسنان خالل رسالة الدكتوراه اخلاصة بها والتي 
جاءت حتت عنوان »طبيب أسنان الشيطان« مجموعة 

من التخمينات بشأن هتلر.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنانـــة  صـــورت 
دومينيـــك حورانـــي مع 
الديك ڤيديو  الفنان علي 
كليب »سينما 35« للديو 
اجلديد الذي يجمع بينهما 
في أغنية »الناطور«. مت 
تصوير الكليب في سورية 
ملدة يومني متتاليني حتت 
ادارة املخرج أمير مصطفى 
نعمـــو، ومدير التصوير 
زياد خوري. وتدور فكرة 
الكليـــب حول قصة حب 
مســـتحيلة جمعت فتاة 
ارستقراطية بناطور فقير 
يجتمعان مجددا بعد ان 
القدر وقســـوة  فرقهمـــا 

السنني. هذا وتألقت النجمة دومينيك في الكليب 
بفستان سهرة من تصميم املصمم رامي سلمون 
ومبالبس من أزياء لوتشيا بيلال. يذكر أن أغنية 

الناطور كلمات أحمد قسيبي واحلان علي وحسن 
الديك وتوزيع روجيه ابي عقل، كما ان االغنية 

هي فكرة واشراف سوسن السيد.

المخالفات المرورية تثير جداًل سعوديًا حول »شبهة الربا«

أكثر من 100 قتيل وجريح في انفجار بمحطة كهرباء أميركية

العامة للمرور أن تصدر قرارا فيه 
مخالفة شرعية صريحة، تتمثل 
في الربا من تلك املضاعفة، وليس 
هناك مجال للجدل والنقاش في 
ظل واقع ربوي صريح، تنتهجه 
إدارة املـــرور من تلك املضاعفة 
والزيادة«. مضيفـــا »أن نظام 
احلكم األساسي الذي قامت عليه 
اململكة العربية السعودية، وهو 
الشريعة اإلسالمية يلزم اإلدارة 
العامة للمرور بالتراجع عن ذلك 
القرار، واالنصياع لقرار سماحة 
املفتي، أعلى هرم في املؤسسة 

الدينية في البالد«.
وذهـــب معارضـــو القانون 
املروري محل اجلدل للقول إنه 
يجب على إدارة املرور »باعتبار 
قرارها غير شـــرعي، رد أموال 
الناس )املخالفني( املضاعفة ألنه 
يعتبر ظلما، ومخالفا لنصوص 
الشريعة، حيث قال تعالى: )وال 
تأكلـــوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بهـــا إلى احلكام لتأكلوا 
فريقا من أمـــوال الناس باإلثم 
وأنتم تعلمون(«، بحسب األستاذ 
باملعهد العالي للقضاء عبداهلل 
إدارة  أن  الذي اعتبر  الطريقي، 
املرور »تستطيع أن تقترح العديد 
من الغرامـــات الترويعية جتاه 
املخالفني، دون الدخول في قضايا 

شرعية قطعية«.

بل حتتســـب باحلد األعلى في 
حال مضي الثالثني يوما األولى 

املخصصة للتخفيض.
لكن هذا التفســـير لم يقنع 
اخلبير الشـــرعي وعميد كلية 
الشريعة بجامعة اإلمام سابقا 
سعود الفنيسان، الذي وجد أن 
ذلك »ال ينفـــي عن تلك الزيادة 
صفة الربوية«، وإن كانت ملرة 
إدارة  واحدة. معقبا »تستطيع 
املرور بدال من هذه الزيادات أو 
املضاعفـــات، أن تخرج من هذا 
احلرج الشـــرعي برفع ســـقف 

املخالفة، دون زيادة«.
املفتي،  الفنيسان رأي  وأيد 
مشددا على »أنه ال يحق لإلدارة 

هنالك لبسا عاما في فهم املوضوع 
من قبـــل جمهور الناس، أو من 
سمعه للوهلة األولى، دون أن 

يدقق في تفاصيله.
إلى أن  العجالن أشار  وكان 
غالبيـــة املواطنني يعتقدون أن 
املخالفات عند عدم تســـديدها، 
سوف تتضاعف وتزداد بصفة 
أن املخالفات  مســـتمرة، مبينا 
املرورية حتتسب باحلد األدنى 
ملن أراد التسديد خالل 30 يوما 
من تاريخ تسجيلها في احلاسب 
اآللي، وليس من تاريخ التحرير، 
كمساعدة للمواطنني حسب نظام 
املرور. باإلضافة إلى أنه ال يتم 
مضاعفتها كما يعتقد الكثيرون، 

دماس الغامدي، على شرعية نظام 
»مضاعفة املخالفات املرورية«، 
معتبرا أن »سماحة املفتي اعتبرها 
نوعا مـــن الربا، وتندرج ضمن 
إطار التعويض عن التأخير، وهذا 
ليس صحيحا، بل هي نوع من 
التغليظ في العقوبة«. مضيفا، 
»أنها صممت وصيغت في هيكل 
الغرامات املرورية، وهذه الزيادة 
لم تقم على مفاوضة بني طرفني، 
بل هي غرامة متدرجة، ونوع من 

التغليظ في العقوبة«.
من جهته اعتبر املستشـــار 
القانوني باسم عالم »أنه يحق 
إلدارة املرور وغيرها من اجلهات 
املختصة، اعتماد رسوم مالية، 
كنوع من التغليظ في العقوبة 
للمخالفني، ما دام األمر اعتمد من 
مجلس الوزراء. نافيا وجود أي 
مخالفة قانونية في ذلك. ورأى أن 
»ما استشكل على املفتي من كون 
ذلك نوعا من الربا مثل البنوك، 
قرار غير صائـــب، وفتوى في 
غير محلها«. موضحا أن »هناك 
فتاوى لعلماء معاصرين ارتكزت 
على حديث الرسول ژ )مطل 
الغني ظلم( في تغليظ العقوبة 

املالية«.
لكـــن مديـــر اإلدارة العامة 
للمـــرور اللـــواء ســـليمان بن 
عبدالرحمن العجالن، اعتبر أن 

دبي ـ العربيـــة: أثار قانون 
»عقوبـــات املخالفات املرورية« 
في الســـعودية جدال فقهيا بني 
اململكة، بعدما  الدين في  رجال 
رفع القانون العقوبة على منتهكي 
األنظمة املرورية إلى حدها األعلى 
في حال لم تسدد املخالفة خالل 
30 يوما، ما قاد إلى »خالف فقهي« 

حول »شبهة الربا«.
الهرم في املؤسســـة  فرأس 
الدينية، مفتى عام اململكة الشيخ 
عبدالعزيز آل الشيخ وضع هذه 
الزيادة في دائرة »الربا«، فيما 
املستشار بالديوان امللكي الشيخ 
عبداحملسن العبيكان كان له رأي 
فقهي مخالف، معتبرا أنه ال شبهة 
ربوية بها، وأنها ضمن العقوبات 
التي يقررها ولي األمر، معتبرا 
احلديث عن ربوية العقوبة »غير 
مبنـــي على أي أصل من أصول 
الشـــريعة، ألن الربا مبني على 
املعاوضة والتعامل بني طرفني، 
أما بالنسبة للمخالفات املرورية 
فهي عقوبة مالية من قبل ولي 
األمر، نتيجة انتهاك القانون أو 
ارتكاب خطأ معني، وبالتالي ال 
تعتبر من الناحية الشرعية ربا«، 
بحسب ما نقلت صحيفة »الوطن« 

السعودية امس.
بدوره، وافق مدير عام الشؤون 
الشرعية ببنك »اجلزيرة« محمد 

مفتي المملكة أكدها والعبيكان يخالفه الرأي

األنفجار شعر به السكان على بعد 15 كلم من المحطة في والية كونيتيكت

االنهيار الطيني يعوق حركة احلياة والسير في لوس اجنيليس  )أ.ف.پ(

عارضة ســـريالنكية تشـــبه الى حد كبير الفنانة هيفاء وهبي وحتمل من مالمحها 
الكثير، وذلك اثناء عرض لالزياء اقيم في العاصمة كولومبو اول من امس برعاية مصرف 
HSBC الذي ينوي افتتاح افرع جديدة له في سريالنكا.                           )أ.ف.پ(

هيفاء وهبي.. سريالنكا

انهيارات طينية تدمر 
عشرات المنازل في لوس أنجيليس

 لوس اجنيليس ـ رويترز: اجتاحت انهيارات طينية جنمت 
عن هطول امطار غزيرة أحياء راقية في ســـفوح التالل املطلة 
على لوس اجنيليس السبت مما ادى الى إحلاق اضرار بعشرات 

املنازل وتدمير بعضها.
ولم يعلن عن حدوث وفيات او اصابات خطيرة لكن السكان 
لم يكن لديهم حتذير يذكر عندما اجتاح جدار من الطني والصخور 

والركام املنطقة جارفا معه سيارات محطمة ومخلفا دمارا.
وقالـــت امرأة دامعة العني: »االمر كان يشـــبه هبوط طائرة 

فوق منزلك«. 
وتعمل السلطات على تطهير الشوارع التي اجتاحتها االنهيارات 
الطينية وأمرت باخالء اكثر من 500 منزل بسبب توقع هطول 
امطـــار اخرى ومع امتالء بالوعات الصرف الصحي تظل التالل 

السفحية غير مستقرة بشكل خطير.
وقال املتحدث باسم ادارة االطفاء مبقاطعة لوس اجنيليس ان 
هناك 41 منزال واجهت بشكل عام أضرارا ما بني بسيطة وكبيرة. 
وقالت السلطات ان 30 منزال على االقل عبر شارع واحد واجهت 

دمارا بسبب نهر الطني الذي اجتاح شوارع املنطقة.

دومينيك وعلي الديك

)أ.ف.پ( جانب من االنفجار الهائل الذي وقع في محطة كهرباء تعمل على الغاز أمس في والية كونيتيكت األميركية  

سوء األحوال الجوية 
يؤجل انطالق »إنديفر«

وفاة نجل خبير سوداني 
سقط من أحد أبراج األردن 

زلزال شديد يضرب تايوان

حبس رئيس بلدية بريطانية 
سنتين  بتهمة سرقة المالبس 

الداخلية النسائية!

واشنطنـ  أ.ش.أ: أعلنت إدارة 
الطيـــران والفضـــاء األميركية 
)ناســـا( تأجيل إطـــالق املكوك 
الفضاء اخلارجي  إلى  »إنديفر« 
الـــذي كان مقـــررا صباح امس 

بسبب سوء األحوال اجلوية.
وذكرت »ناسا«ـ  حسبما ذكرته 
شبكة تلفزيون »ســـي.إن.إن« 
األميركية ـ أنها ستحاول إطالق 
املكوك من جديد مساء اليوم إذا 
سمحت الظروف اجلوية بذلك.

وسيحمل املكوك أجزاء أخيرة 
إلى محطـــة الفضاء الدولية في 

مهمة بناء تستغرق 13 يوما.

عمــــان ـ أ.ف.پ: ذكــــر مصدر 
امني اردنــــي امس ان جنل خبير 
سوداني يعمل في منظمة الصحة 
العراق في عمان  العاملية مبكتب 
توفي السبت املاضي اثر سقوطه 
من برج في العاصمة االردنية في 

ظروف غامضة.
وعثر على جثة الشاب محمد 
)18 عاما( جنــــل د.عمر مكي عند 
اسفل احد البرجني الكبيرين قيد 
االنشاء قرب الدوار السابع والذي 

يتألف من 44 طابقا.

تايبيه ـ أ.ش.أ: ضرب زلزال 
شـــديد بلغت قوته 6.3 درجات 
مبقياس ريختر امس البحر قبالة 
الساحل الشرقي حملافظة هواليان 
في تايوان، وقد شعر األهالي في 
العاصمة تايبيه بالزلزال غير أنه 
لم ترد بعد أي أنباء عن سقوط 
ضحايـــا أو وقوع خســـائر في 

املمتلكات.
يشار إلى أن الصني وتايوان 
تقعان عند ملتقى حزامي زلزال 
كبيرين في العالم، حزام الزلزال 
حـــول احمليط الهـــادئ وحزام 
الذي  الزلزال األوراســـي، األمر 
يعرضهما لهزات أرضية متتالية 

على مدار العام.

لندن ـ يو.بي.آي: حكم على 
رئيس بلدة ســــاحلية صغيرة 
في شــــمال بريطانيا باحلبس 
ســــنتني بعــــد إدانته بســــرقة 
السراويل  مجموعة كبيرة من 
الداخلية النســــائية من منازل 
البلدة بواسطة املفاتيح أو الكسر 

واخللع.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
امس أن رئيس بلدية بريسال آند 
نوت إند مبقاطعة النكشاير إيان 
ستافورد )59 سنة( اعترف بأربع 
تهم من بينها الكســــر ودخول 
منازل البلدة بهدف سرقة املالبس 

الداخلية للنساء.

»الدايت باليو«  نمط غذاء أهل الكهف
نيويورك ـ أ.ف.پ: فالد أڤيربوخ أحد أتباع النظام 
الغذائـــي »دايت باليو« يـــأكل التوت في أحد احملالت 
التجارية فـــي نيويورك. ويذكر ان »الدايت باليو« أو 
منط حياة أهل الكهف يدعو من يتبعه الى اســـتخدام 
نظـــام غذائي يرتكز على ما كان يفعله رجال الكهوف 
في العصـــر احلجري من تناول مـــا يجدونه حولهم 
في الطبيعة وذلك منذ 10 آالف ســـنة مضت. والرجل 
العصري للكهوف يعمل على التدريب على استخدام 
البيئة الطبيعية من حوله ومنط احلياة لرجل الكهف 
العصري يعتمد أساسا على الفواكه املوسمية واللحوم 
قليلة الدهون والنية والسمك والقليل جدا من الطعام 

املعالج والسكر والقمح.

أسفر انفجار كبير وقع امس في محطة للكهرباء 
بوالية كونيتيكت، بشمال شرقي الواليات املتحدة 
الى مقتل خمسني شـــخصا على األقل وإصابة 
العشـــرات كما صرح براين البرت املوظف في 
مستشفى ميدلسكس، مشيرا الى ان وسائل إنقاذ 

مهمة حتركت للبحث عن ناجني.
وقال البرت »ان احملصالت )املعلنة( تتغير 

قليال، وحتدث عدد منها عن 50 قتيال«.
وذكرت صحيفة »هارتفورد كوران« احمللية 
ان االنفجار أحس به الســـكان على بعد 15 كلم 
تقريبا، واعتقد الشهود في بداية األمر انه زلزال، 
ونقلت مشاهد تلفزيونية سحابة سوداء كثيفة 

ترتفع فوق املنشأة.
وبحسب رجال اإلطفاء، فان االنفجار وقع في 
مصنع ملوقع »كلني اينرجي«. وقد يكون بحسب 
عدة مصادر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بواسطة 
الغاز وكان يفترض ان تدخل اخلدمة في غضون 

بضعة أسابيع.
من جانبها، قالت الشرطة األميركية إن خسائر 
بشـــرية كبيرة وقعت إثر االنفجار الذي ضرب 

محطة الكهرباء.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن خط غاز تسبب 
في االنفجار املدوي. وقالت شبكة »سي إن إن« 
األميركية إنه مت إرســـال 100 طاقم من املسعفني 
والشرطة ورجال اإلطفاء، وان املنازل احمليطة 

مبوقع احلادث مت تدميرها بالكامل.


