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بيروتـ  ايالف: عبر الساسة اللبنانيون 
عن مشاعرهم في عيد احلب مؤكدين ان 
احلياة بال حب تساوي العدم فقد حتدث 
النائب متام سالم عن ماهية عيد احلب في 
حياته فقال إنه يحتفل به كل يوم، وهو في 
عيد دائم مع زوجته، ويعتبر أن احلب أمر 
اساسي في حياته ويتطلب عناية ورعاية 
وعمال متواصال، وليس لوحة نعلقها على 

حائط املنزل.
وأضاف: »وانا اعتبر ان احلب زادي في 
احلياة اخلاصة والعامة، ومن دون احلب ال 
تشكل احلياة شيئا، وأستعني بقول يؤكد 

بأن احلياة من دون حب جنة ال تطاق، واحلياة بحب جحيم يطاق.
اما النائب اسماعيل سكرية فيعتبر ان احلب بالنسبة له هو شعور رائع 
وعظيم وحالة يعيشها االنسان ال تتقيد مبناسبة او موعد محدد، النها قد 
ــح متصنعة حينها، احلب »اراه طبيعيا، وال احتفل به في يوم محدد،  تصب

ــكل  ــه في كل األيام بش بل يفرض نفس
طبيعي، وال احب ان اعطيه طابع االفتعال، 
الفرح واحلب ال يفتعالن وال يحددان بوقت 

محدد«.
والنائب السابق د.صالح حنني يعتبر ان 
احلب بالنسبة له هو ضمن العائلة واحلياة 
الزوجية والصداقة، وهذا العيد يذكرنا بان 
ــان يجب ان يضع احملبة في قلبه،  اإلنس

وان يكون منفتحا على غيره، . 
ويؤكد النائب عاطف مجدالني ان احلب 
ــر، وكل ايامه حب، وعيد  ــي له الكثي يعن
ڤالنتاين حتدد برأيه كي تكون هناك مناسبة 

اقتصادية جتارية، الهدف منه مادي.
ــا النائب عمار حوري فأكد ان عيد احلب ألغي من حياته بعدما اصبح  ام
ــبة له  ــق احلريري، وهو يوم حزن بالنس ــهاد الرئيس رفي ذكرى الستش

واستبدله بيوم آخر في حياته يقوم فيه مبعايدة األحباء.

أمستردامـ  أ.ش.أ: كوكايني في زهور مرسلة الى هولندا خصيصا لبيعها في عيد احلب 
»ڤالنتاين داي«، هذا ما متكن رجال اجلمارك في هولندا من ضبطه هذا األسبوع.

فقد متكن ضباط اجلمرك في مطار »شيبول« في العاصمة الهولندية أمستردام من مصادرة 
9 كيلوغرامات من مادة الكوكايني املخدرة في صناديق الزهور الواردة من كولومبيا.

وقسم املهربون الكوكايني على أكياس بكل واحد منها 20 غراما وأخفوه في 200 صندوق 
حتتوي على 20 ألف وردة حمراء وهي شحنة مخصوصة لعيد احلب.

وذكر النائب العام أنه مت القبض على 3 أشخاص لهم عالقة بالشحنة.

ڤالنتاين هولندا.. ورد بالكوكايين

وسط اعتراضات على المناسبة في السعودية وإندونيسيا وبروناي

محبو وعشاق العالم يستقبلون الڤالنتاين بالهدايا والورود

اسماعيل سكريةمتام سالم

طفل إندونيسي غارق في المياه حتى رقبته وفي االطار سيدة وطفلها وسط بركة مياه       )ا.ف.پ(

مادونا

سوراوب أناند أثناء متابعته للعملية التي أجريت له

فتاة صينية تشتري هدايا عيد احلب        )أ.پ( ڤالنتاين داي في سوريةالورود وعيد احلب في مانيال

مادونا.. قاضي الغرام
عملية قلب مفتوح 

لمريض من دون تخدير
لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: أجريت 
ملريـــض عملية قلب مفتوح من 
دون تخدير عام راقب ســـيرها 
وعيناه مفتوحتان عبر كاميرا 

خاصة في غرفة العمليات.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
امس أن األطباء في مستشـــفى 
فورتيس ببنغالور بالهند أجروا 
العملية للمريض سواروب أناند 
)23 سنة( من دون أي تعقيدات. 
وبدال من تخدير املريض بشكل 
عـــام كما يحصل فـــي مثل هذه 
احلاالت، قام األطبـــاء بتخدير 
املريض بشـــكل جزئي، أي من 
الرقبة نزوال إلـــى بقية أعضاء 
اجلسم، بحيث كان باستطاعته 
مراقبة سير العملية بكل مراحلها. 
الذي قاد  وقال د.فيفيك جوالي 
فريق األطباء الذي أجرى العملية 
إنه وفريقه أجريا أكثر من 600 
عملية من هـــذا النوع منذ عام 

.1999

تابع مراحلها وعيناه مفتوحتان

لوس أجنيليس ـ رويترز: تبدأ جنمة البوب مادونا 
التي سبق ان طلقت مرتني مهنة جديدة عندما تشارك في 
برنامج تلفزيوني مقبل يقدمه الفنان الكوميدي األميركي 

جيري سينفيلد عن االزواج املتشاحنني.
وســــتصبح »الفتاة املادية« التي طلقت من زوجها 
املخرج الســــينمائي البريطاني جاي ريتشي في 2008 
واحدة في جلنة مشــــاهير في برنامج »قاضي الزواج« 
حيث ستقرر أيا من الزوجني سيتم اعالن انه »الفائز« في 

مشاحنة منزلية صورت في منازلهن اخلاصة بهن.
وأدرجت مادونا الى جانب الفنان الكوميدي البريطاني 
ريكي جيرفيس واألميركي الري ديڤيد في حلقات ستصور 

في نيويورك امام جمهور استوديو هذا االسبوع.
ولم تظهر جنمة البوب التي ســــبق ان تزوجت من 
شون بن اال بشكل نادر في عروض تلفزيونية ال تتضمن 
غناء أو مقابالت. ويعد املمثل اليك بالديون وتينا فاي 
وايفــــا لوجنوريا جنمة »زوجات بائســــات« ايضا بني 
هؤالء الذين يتوقع ان يشــــكلوا جلنة مشاهير دورية 
بشأن »قاضي الزواج« والذي يبدأ على محطة )ان بي 

سي( التلفزيونية في 28 فبراير.

جاكرتـــا ـ أ.ش.أ: قال متحدث أمني 
اندونيسي ان شخصا واحدا على االقل 
قتل واصيب شـــخصان آخـــران، كما 
تســـببت الفيضانات في هدم واحلاق 
اضرار فادحة بعشرات املنازل وتشريد 
مئات االشخاص بوسط البالد.. محذرا 
سكان جميع االقاليم وخاصة جاكرتا 
من احتمال حدوث املزيد من الفيضانات 
واالنهيارات االرضية خالل الشـــهرين 
اجلاري والقادم نتيجة استمرار هطول 

االمطار الغزيرة.
وقال املتحدث باسم الشرطة مبدينة 
بوجور هادي سانتوسو ان الفيضانات 
تسببت ايضا في تلف مئات الهكتارات 
من االراضـــي الزراعية وهدم عدد من 
اجلســـور. يذكر أن اجلماعات املعنية 
بالبيئة في اندونيســـيا ترى ان ازالة 
الغابات تعد السبب الرئيسي وراء تزايد 
حجم اخلسائر البشرية واملادية الناجمة 
الفيضانات واالنهيارات االرضية  عن 
التي تسببت في مقتل وتشريد عشرات 

االالف من االشخاص العام املاضي.

الفيضانات تقتل وتشرد العشرات في إندونيسيا

حرموها من الوظيفة ..
 فقتلت وأصابت 6 أشخاص

برمنغهام ـ أ.ف.پ: فتحت مدرسة اميركية 
النار اجلمعة في جامعة هنتسفيل في االباما 
)جنوب( بعدمــــا علمت انها غيــــر مثبتة، ما 
اســــفر عن مقتل ثالثة اشخاص وجرح ثالثة 
آخرين، بحسب ما اعلن مسؤولون في اجلامعة 

ومؤسسات اعالمية محلية.
وقال راي غارنر املتحدث باســــم اجلامعة 
للصحافيني ان الشــــرطة أوقفت شــــخصا ثم 
احتجزت شــــخصا آخر بعــــد تفتيش احلرم 

اجلامعي الذي ظل مغلقا.
وعن عدد الضحايا قال »ميكننا تأكيد سقوط 
ثالثة قتلى وثالثة جرحى«، موضحا ان حالة 
اثنني منهــــم حرجة، وحالــــة اجلريح الثالث 

مستقرة.
ونقلت شبكة محلية لألنباء عن مسؤول في 
الشرطة ان مطلقة النار مدرسة في اجلامعة، 
وقد فتحت النار بعدما جرى تبليغها في اجتماع 
قسم علوم االحياء انها لن تثبت في وظيفتها. 

والقتلى الثالثة موظفون في اجلامعة.
وذكرت صحيفة هنتســــفيل تاميز احمللية 
ان الشــــخصني اللذيــــن اوقفا هما املدرســــة 

وزوجها.
واصدر ريتشارد شلبي السيناتور اجلمهوري 
عن االباما بيانا عبر فيه عن »حزنه العميق من 
هذه املأساة الرهيبة«، مقدما تعازيه وصلواته 

الى طالب اجلامعة وموظفيها.

عواصــــمـ  وكاالت: حتتفــــل دول العالم اليوم 14 
فبراير بعيد احلب )الڤالنتاين( حيث تكسو الورود 
بأنواعهــــا خاصة احلمراء محالت بيع الهدايا وتعلو 
االبتسامات شــــفاه احملبني كبارا وصغارا، واالماني 
في القلوب واحدة.. ان يظل احلب شــــعارا دائما في 

كل ايام السنة.
لكن هذا العيد يلقى اعتراضات كثيرة في بعض 
الدول منها السعودية مثال حيث شددت هيئة األمر 
باملعــــروف رقابتها على احملال التجارية ملنع بيع ما 
يسمى بهدايا عيد احلب وكذلك اندونيسيا، وها هي 
بروناي التي حظرت عرض الفيلم السينمائي األميركي 
»ڤالنتني داي« املعروف باسم )عيد احلب( املنتج حديثا 
في دور العرض السينمائي بعد أن قضى رجال دين 

بأن االحتفال »ليس من أعياد املسلمني«.
ويعتقد رجال الدين اإلســــالمي في السلطنة أن 
االحتفال بـ »عيد احلب« يشجع على ممارسة »أنشطة 
غير شرعية«، وأمرت هيئة الرقابة دور العرض برفع 
الفيلم الذي تشــــارك في بطولتــــه املمثلة األميركية 
»جوليا روبرتس«، وفقا ملا ذكرته صحيفة »بروناي 

تاميز«.
وقال موظف في احدى دور العرض إن الفيلم رمبا 
مت منعــــه الحتوائه على لقطات لـــــ »مثليني« والتي 

تعتبر أمرا محرما في الشريعة اإلسالمية.
يذكر أن »بروناي دار الســــالم، هي دولة تسكنها 
أغلبية مســــلمة وتقع عند الطرف الشمالي جلزيرة 
بورنيــــو«. من جهة اخرى وعشــــية االحتفال بعيد 
احلب استنفر أصحاب احملال في دمشق لعرض هدايا 
هذا العيد التي يطغــــى عليها اللون األحمر.  وقالت 

وكالة االنباء السورية، إن الوردة اجلورية احلمراء 
تتصدر اهتمام العشاق في سورية، حيث يتضاعف 
سعرها في ذلك اليوم عدة مرات ليصل إلى نحو 150 
ليرة سورية أي أكثر من 3 دوالرات باملفرق بينما ال 
يتجاوز سعرها في األيام العادية نحو عشرين ليرة 
ويصل انفاق السوريني على الورود في هذا العيد إلى 
أكثر من 75 مليون ليرة سورية )1.5 مليون دوالر( 

وذلك وفقا لتقديرات من واقع االسواق. 
ويؤكد منتجو الزهور ونباتات الزينة أن اإلنتاج 
السوري تطور خالل السنوات األخيرة بشكل كبير 
بحيث أصبح يغطي حاجة الســــوق احمللية ويصدر 
الفائض منه في املواسم إلى الدول املجاورة مثل لبنان 
واألردن ودول اخلليج العربي بعدما تزايد االهتمام 

بإنتاج الزهور وتشجيع املنتجني على تصديرها. 
وفي تصريح لنشرة سانا االقتصادية قال رئيس 
جلنة أزهار القطف في غرفة زراعة دمشق عبد الرزاق 
الزين إنه في عيد تستهلك السوق احمللية نحو 500 
ألــــف وردة جورية حمراء تنتج منهــــا محليا نحو 
25% والباقي يســــتورد من كولومبيا والهند بسعر 
نحو دوالر للوردة الواحدة باجلملة وتباع بنحو 3 

دوالرات باملفرق. 
واعتبر الزين أن ســــورية تستطيع أن تزيد من 
صادراتها من زهور القطف خصوصا الزنبق البلدي 
الذي متيزه عن الزنبق املوجود في األسواق العاملية 
الرائحة الزكية العبقة ورخص الســــعر الذي يصل 
إلى 30% من الســــعر العاملي وبالتالي فهناك إمكانية 
كبيرة لتتحول هــــذه الزراعة الى صناعة تصديرية 

مربحة جدا. 

..والساسة اللبنانيون يعّبرون عن مشاعرهم في عيد الحب

تمام سالم: الحب قوام حياتي وليس لوحة معلقة على الجدران

اللبن يحمي 
األطفال من تصلب الشرايين

صحتك

نيويوركـ  أ.ش.أ: كشفت دراسة طبية النقاب عن أن احلوامل 
الالتي يكثرن من تناول اللنب يساهمن بصورة كبيرة في حماية 
أطفالهن من االصابة بأمراض تصلب الشرايني في مراحل متقدمة 
ــرايني من االمراض التي  من أعمارهم. وتعد أمراض تصلب الش
ــدوره على مهاجمة مادة  ــاز العصبي الذي يعمل ب تصيب اجله
طبيعية بها يطلق عليها »ميليم« تغطي االلياف العصبية وهو ما 
يعوق إرسال االشارات العصبية بصورة طبيعية مما يسهم في 
تدمير عدد من االعصاب والتي ينجم عنها عدد من االعراض منها 
ــاس بعدد من االطراف والشعور بالتعب واالرهاق  فقدان االحس
وفقدان البصر في بعض االحيان والشلل. يأتي ذلك في الوقت الذي 
تتزايد فيه األدلة العلمية على أن ڤيتامني »د« املتواجد في االلبان 
الصناعية املدعومة به تخفض من مخاطر إصابة الطفل بتصلب 
الشرايني في مراحل متقدمة من عمره باالضافة إلى تناول احلامل 

للڤيتامني يعزز من فرص وقاية الطفل من هذا املرض.


