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دبـــيـ  العربية.نت: أفادت تقارير بوفاة احد 30
األجانب في انهيار غرفة كان يقيم فيها مبدينة 
الطائف السعودية بعد هطول أمطار غزيرة مساء 
األربعاء، على محافظات عدة في منطقة جازان 
جنوب غرب اململكة، كما هو احلال في محافظة 

الطائف.
وفي اليمن، أعلنت الشرطة ان 15 شخصا على 

األقل لقوا مصرعهم بسبب االنهيارات والفيضانات 
التي تســــببت بها األمطار، والتي تشهدها مناطق 

وغرب وجنوب البالد منذ السبت املاضي.
وقد تسببت األمطار الغزيرة في العاصمة صنعاء 
فــــي تخلف آالف املواطنني عــــن الذهاب الى أماكن 
عملهم، وتسببت أيضا في تعطيل جلسة البرملان 

الذي رفع جلسته مبكرا نتيجة األمطار.

كما تسببت األمطار الغزيرة بالعاصمة في انسداد 
أنفاق السير للمركبات، مثل ما حصل لنفق جسر 
عمران الذي امتأل باملياه نتيجة تعطل آالت الشفط 

فيه، فتوقف السير متاما.
وفي محافظة حلج شهدت مدينة حاملني سيوال 
جارفة تســــببت في جرف أراض واسعة واقتالع 

املئات من أشجار املاجنو واملوز.

أمطار غزيرة في اليمن تؤدي إلى مقتل 15 شخصاً

صحتك

SMS أطباء: ننصح األطفال باستخدام الـ
بداًل من التحدث على الهاتف لخطورته

لن��دن � يو.بي.آي: نصح مستش��ار صحي 
حكومي بريطاني األطفال باس��تخدام هواتفهم 
اخللوية لكتابة الرسائل النصية وليس للتحدث 
بواسطتها لفترة طويلة بسبب األضرار احملتملة 
لإلش��عاعات الص��ادرة ع��ن الهوات��ف. ونقلت 
صحيفة اإلكسبرس امس عن مدير القسم الطبي 
احلكومي في مقاطعة وايلز د.طوني جويل قوله 
ان عل��ى األطفال اس��تخدام الرس��ائل النصية 
والتح��دث فقط عل��ى الهاتف احملم��ول لفترة 
بس��يطة. ووزعت كراس��ات حتذيرية إرشادية 

ف��ي مقاطعة وايل��ز حلث اآلب��اء وأطفالهم على 
التقيد بهذه النصائح. وقال جويل »من األفضل 
دائما أن تكون آمنا ولست نادما«. وأضاف »إننا 
ال نتوق��ع م��ن اليافعني التوقف عن اس��تخدام 
الهواتف اخلليوي��ة بالكامل ولكن هناك خطوات 
بإمكانهم اتخاذها من أج��ل حماية صحتهم في 
املس��تقبل«. ووجهت تنبيهات في الس��ابق إلى 
األطف��ال في بقية املناط��ق البريطانية للحد من 
اس��تخدام الهاتف اخلليوي بقدر اإلمكان بسبب 
اخلشية من تعرضهم لإلشعاعات الصادرة عنه.

المرأة »اإلجاصة« تفشل في االختبارات الذهنية 

وفاة آخر أحفاد السلطان عبدالحميد الثاني
أنقرةـ  يو.بي.آي: توفي امس عثمان نامي عثمان 
أوغلو آخر حفيد للســــلطان العثماني عبداحلميد 
الثاني في أحد مستشفيات اسطنبول عن عمر بلغ 
93 ســــنة. وذكرت وكالة أنباء األناضول ان عثمان 
اوغلو توفي صباح اخلميس في مستشفى د.سيامي 
هيرسك جلراحة القلب واألوعية الدموية حيث كان 
يتلقى العالج في وحدة العناية الفائقة منذ يونيو 

املاضي. ويوارى عثمان أوغلو في اســــطنبول غدا 
الســــبت. ولد عثمان أوغلو في اسطنبول في العام 
1918 من ابنة آخر السالطني العثمانيني عبداحلميد 
الثاني وبقي خارج بالده طوال 50 ســــنة ولم يعد 
إلى تركيــــا إال في العام 1974. يذكر ان الســــلطان 
عبداحلميــــد الثاني حكم الســــلطنة العثمانية بني 

1876 و1909.

عائض القرني ينتقد الدعاء على اليهود والنصارى

.. وفتوى أردنية تحرّم »فيس بوك«

..وعلماء دين يحرمون »المايوه الشرعي« الصيني

ـ يو.بي.آي: ربطت  واشنطن 
دراســـة أميركية بني بدانة املرأة 
الذهني، وأشـــارت  أدائها  ومدى 
إن املورثات اجلينية هي  دراسة 
التي حتـــدد األماكن التي تتراكم 
فيها الدهون في اجلســـم والتي 
تكون في الغالب في منطقة البطن 
والفخذين والورك محذرة من أن 
ذلك يزيد احتمال اإلصابة بأمراض 
مثل القلب. وذكر موقع »ساينس 
نيوز« أن الدراســـة شملت 8700 
امرأة جميعهن ما بني اخلامســـة 

والستني والتاسعة والسبعني من 
العمر شاركن في »مبادرة الصحة 
النسائية« نظمها حوالي 40 مركزا 
صحيا في مختلف مناطق البالد من 
أجل معرفة دور الهرمونات البديلة 
والنظام الغذائي، وما إذا كان لذلك 
عالقة بزيادة خطر االصابة بأمراض 
القلب والكسور وبعض أمراض 
السرطان. وخضعت جميع النساء 
الختبـــار الذاكرة من أجل معرفة 
مـــدى قدرة كل واحدة منهن على 
التفكير بشكل سليم بعد الوضع 

في االعتبار عوامـــل مثل الطول 
والوزن ومؤشر قياس الوزن.

النساء على  وحصلت معظم 
الطبيعي  عالمات ضمن املجـــال 
وهـــو 90 ـ 100 وعنـــد اخلضوع 
الختبـــار »3 إم إس إيه« للذاكرة 
والتفكير املنطقي ولكن تبني أن 
اللواتي كانت أشكالهن  النســـاء 
تشـــبه »االجاصة« للتدليل على 
زيادة أوزانهن وترهلهن انخفض 
عالماتهـــن في االختبار بنســـبة 

نصف نقطة.

الريـــاض ـ يو.بي.آي: انتقد عالم الدين الســـعودي د.عائض القرني 
أئمة املســـاجد الذين يدعون بهالك اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن 
ناصرهـــم والبوذيني ومن »باوذهم« وخاصة في صالة التراويح والقيام 
مشـــيرا إلى أنهم في دعائهم وكأنهم يرغبون بأن تترك الدنيا لهم فقط. 
وأملح الشيخ القرني في حديثه إلى أنه تصرف ينافي مبدأ التواضع الذي 
يفترض أن يكون من خصال املســـلم والدعوة إلى اإلسالم. وقال القرني 
في محاضرة له بعنوان »صناعة النجوم« ضمن انشطة صيف »أرامكو« 
والتي نشرتها صحيفة »الرياض« اليوم اخلميس أن »التواضع دليل على 
عظم النفس والنجاح والتميز وهو من خصال وأخالق الرســـول محمد 
ژ«، مشيرا إلى أن املجتمع يفتقر لفن احلوار سواء بني أفراد األسرة أو 
احلوار اخلارجـــي. وقال القرني إن من يطمح إلى النجاح عليه بالتفاؤل 
وعدم اليأس باإلضافة إلى أن يكون مقداما ومتحليا بالشجاعة دون خوف 

من الفشل أو عدم حتقيق النجاح.

عمان ـ يو.بي.آي: أصدر املفتي العام السابق 
لألردن نوح علي سلمان القضاة فتوى بشأن الرأي 
الشرعي في استخدام املوقع االجتماعي »فيسبوك« 

حترمه في حال استخدامه »لغرض الفساد«.
وقال القضاة في الفتوى التي نشرتها الصحف 
األردنية أمس إنه )فيســـبوك( كغيره من مواقع 
االتصال موضوع محايد مبعنى: أن احلكم الشرعي 

الستعماله تابع لصفة هذا االستعمال.
واضاف »ان اســـتعمل في احملادثات املباحة 

وفي نشر اخلير والدعوة واالطالع على األخبار 
واملشاركات احلوارية النافعة فهو جائز وال حرج 
فيه بل املســـلم مطالب باســـتغالل كل الوسائل 
النافعة لنشر اخلير وتنمية الذات، أما إذا استعمل 
في احملادثات احملرمة ولغرض الفساد واإلفساد 

فيحرم حينئذ«.
وتشـــير تقديـــرات الى أن عدد مســـتخدمي 
»فيســـبوك« فـــي األردن يبلغ نحـــو 500 ألف 

مستخدم.

أكد عدد من علماء الدين في 
مصر رفضهـــم الرتداء »لباس 
البحر الشـــرعي« الذي ترتديه 
املنتقبات واحملجبات في الشواطئ 
املختلطة. لكن بعضهم لم ميانع 
أن يتم ارتداء مثل هذه االنواع من 
مالبس البحر في شواطئ خاصة 
بهن، وضمـــن ضوابط معينة 
ومشـــددة. وأغرقت »املايوهات 
الشـــرعية« الصينية، حسبما 
بات يعرف عند العامة، السوق 
املصري هذا العام. ووصل سعر 

بعـــض أنواعها الى 500 جنيه. 
وذكر بعـــض التجار ان االقبال 
على مالبس البحر الصينية كبير 
جدا خالل هذا الصيف، مشيرين 
الى وجود منافســـة عالية مع 
االصناف املستوردة من لبنان. 
وقال صفوت محمود، وهو تاجر 
جملة: ان التهافت على »مالبس 
البحر االســـالمية النســـائية« 
العامني  ارتفاعا كبيرا في  شهد 
الطلب  ان  املنصرمني، موضحا 
تزايد على اللون االســـود الذي 

يطلب منه جتار التجزئة كميات 
كبيرة، خصوصا في مناطق مثل 
حلوان وعني شمس واحللمية 

والهرم.
أما تاجر التجزئة صبري مراد 
فذكر ان املايوه الشرعي يتوافر 
بألوان عدة، مشيرا الى ان فتيات 
ونساء سافرات كثر يقلنب على 
شـــرائه. وعزا ذلك الى ارتفاع 
نسبة التحرش بالفتيات اللواتي 
يرتدين مالبس بحر مكشوفة في 

الشواطئ املختلطة.

أصغر طبيبة بريطانية
عمرها 21 عاماً فقط

ياباني حاول سرقة مخفر!

لنـــدنـ  يو.بي.آي: أصبحت فتاة تبلـــغ من العمر 21 عاما أصغر 
طبيبة في بريطانيا بعدما تخرجت في جامعة مانشستر.

ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« عن رايتشيل فاي 
هيل بعد تخرجها أمس األول قولها »كانت عائلتي لتفخر على كل حال 

ولكنني أظن أنهم أكثر فخرا ألنني اآلن أصغر طبيبة في البالد«.
وكانت الطبيبة هينال رايشورا حتمل الرقم القياسي السابق حني 

أصبحت طبيبة في عمر 22 عاما.
وقد سمحت مدرسة هيل لها بتجاوز الصفوف بعد أن حققت عالمات 
عالية في اختبارات متقدمة وبدأت بدراسة الطب حني بلغت 17 عاما 

وتخرجت أمس األول إلى جانب زمالء في عمر 23 و24 و25 عاما.
وستبدأ هيل تدريبا ملدة سنتني في مستشفى »برنيستون« امللكي 

وتأمل أن تتخصص في طب األطفال.

اليابانـ  يو.بي.آي: أعلنت الشرطة في مدينة كيسينوما اليابانية 
عن اعتقال رجل يحمل سكينا حاول سرقة مركزها.

ونقلت صحيفة »ذي يوميوري شيمبوم« اليابانية عن احملققني 
قولهم ان كازوهيرو هاتاكياما )22 ســـنة( اقتحم مركز الشرطة في 
كيسينوما وبيده سكني مطبخ كبير وطلب املال من عاملة استقبال 

املخفر.
ونقل عن الرجل قوله »أعطني املال أو أقتلك«.

لكن الشرطة اعتقلت الرجل على الفور ووجهت إليه تهمة محاولة 
الســـرقة وانتهاك قانون السيطرة على األسلحة النارية والسيوف 

املعتمد في اليابان.

رايتشيل فاي هيل

د.عائض القرني

»قرد الحجاز« قد يكون الحلقة 
المفقودة في تطور القردة واإلنسان

بعض أسباب التطورات التي أدت 
إلى نشـــوء القردة واإلنسان فيما 
بعد. ويعتقد الباحثون أن هذا الكائن 
يشبه إلى حد كبير قرد العالم اجلديد 
إال أنه أكبر حجما، ورمبا استخدم 
أطرافه الـ 4 للتنقل بني األشـــجار 
بدل اجللوس علـــى األرض رافعا 
رأسه. ويستخلص من هذه الدراسة 
أن الرئيسيات انحدرت من »قردة 
العالم« القدمي قبل 29 مليون سنة 
فقط بدل 30 إلى 35 مليون ســـنة 

كما كان يعتقد من قبل.

أ.ش.أ:  ـ  الريـــاض 
اكتشـــف باحثـــون في 
اململكة العربية السعودية 
أشـــالء جمجمة عمرها 
29 مليون ســـنة يقول 
العلمـــاء »إنها قد تكون 
لكائـــن انحدرت منه كل 
العليا  القردة والقـــردة 
)الرئيسيات( ومن بينها 
اإلنسان. ونقلت الـ )بي.

بي.سي( أمس عن فريق 
الباحثني التابع جلامعة 
ميشيغان األميركية قولهم 
»إن هذا االكتشاف يبني أن 
قردة العالم القدمي افترقت 

واتخذت مسارات وراثية مختلفة 
في فترة متأخرة جاءت بعد ماليني 
السنني مما كان يعتقد العلماء من 
قبل. وقال د.ويليام ساندرز الذي 
قاد األبحاث إنه »اكتشاف رائع« ألن 
لهذه اجلمجمة خاصيات مشتركة 
بني كل »قردة العالم القدمي«، و»ألنها 
قريبة من مجموعة تطورت قادت 
إلى نشوئنا نحن«. وأضاف أنه لو 
مت إيجـــاد معلومات كافية عن هذا 
الكائن، رمبا متكن العلم من كشف 

جمجمة »قرد احلجاز« كما عثر عليها

دمشق ـ أ.ف.پ: دخلت علبة حلويات شرقية 
ضخمة صنعتها شركة سلطان للحلويات واملأكوالت 
في سورية موسوعة غينيس »كأكبر لوحة فسيفساء 

مصنوعة من احللويات الشرقية في العالم«.

وعرضت هذه العلبةـ  اللوحة مساء أمس األول 
اثناء افتتاح معرض دمشق الدولي السابع واخلمسني 

الذي يقام مبشاركة 45 دولة.
وقامت الشركة بتصميم هذه العلبة على شكل 

عدة لوحات فنية تشـــمل معالم سياحية سورية 
كنواعير حماة واجلامع األموي وقلعة حلب باالضافة 
الى علم سورية. وأعلن طالل العمر ممثل شركة 
غينيس ان هذه العلبة »تعد أكبر لوحة فسيفساء 

مصنوعة من احللويات الشرقية في العالم«.
ويبلغ طول العلبة 112 مترا وعرضها 1.2 متر 
وتزن 12 طنـــا متضمنة 606 آالف ومائتي قطعة 

من احللويات تزن أربعة أطنان.

حلظة قياس أكبر صحن حالوة بالعالممنظموا احلفل ببعد حصولهم على شهادة »غينيس«

أكبر »صحن حالوة« سوري يدخل غينيس

ظهور مبارك على التلفزيون
يبدد شائعات مرضه وسفره إلى ألمانيا

القاهرة ـ يو.بي.آي: أظهر التلفزيون املصري 
امس الرئيس حســـني مبارك في حفل لتخريج 
طيارين جدد للقوة اجلوية املصرية ما قد يبدد 
الشائعات التي راجت عن سفره الى أملانيا ملعاودة 

عالجه من مرض أصاب جهازه الهضمي.
وظهر مبارك في االحتفال الذي جرى صباح أمس 
في مقر الكلية اجلوية في بلبيس شمال القاهرة 
وهو على ما يبدو في صحة جيدة وهو يســـلم 

بعض الضباط املتخرجني شهادات تخرجهم.
وكانت أنباء نشرتها صحيفة لبنانية الثالثاء 
قد ذكرت ان مبارك )83 عاما( ســـيعود األربعاء 
واخلميس الى مستشفى أملاني أجرى فيه عملية 
جراحية الستئصال القناة املرارية في شهر فبراير 

املاضي ملعاودة عالجه.
كما ان صحفا اســـرائيلية شاركت ايضا في 
الترويج ألنبـــاء عن إصابة مبارك بالســـرطان 
بعد تأجيل زيارة كانت متوقعة لرئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو إلـــى مصر هذا 

االسبوع.
إال ان مجـــدي راضي املتحدث باســـم مجلس 
الوزراء املصري نفى في مؤمتر صحافي األربعاء 

التقارير وأكد ان مبارك في »صحة جيدة«.

لندن ـ يو.بي.آي: أعلن عمر بن الدن 
جنل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن 
أن والده على قيد احلياة لكنه ال يعرف 
مكانه وأنه اليزال يحبه لكنه ال يريد أن 

يصبح مثله.
وقال عمر البالغ من العمر 29 عاما في 
مقابلة مع صحيفة الصن أمس »والدي 
هو على األرض ولكن ال أعرف أين وإذا 
كان هذا النوع من األشخاص مات فمن 
غير املمكن إبقاء ذلك سرا ألن العالم كله 

سيتغير إذا مات«.
وأضاف »أنا ال أزال أحبه بالطبع فهو 
والدي وافتقده كأب وهو وضع طبيعي 
ألي إنســـان لكننا مختلفـــان ألني أريد 

السالم«.
وأشار جنل زعيم تنظيم القاعدة إلى 
الثقافـــة األميركية ويتمتع  أنه »يحب 
كثيرا بأفـــالم جيم كاري وكـــرة القدم 
األميركية وموسيقى الروك وحتى افالم 
لوريل وهاردي ويريد أن يزور الواليات 

املتحدة«.
وقال عمر بن الدن »إن والده أســـامة 
اعتبر أن الشيء الوحيد الذي خرج من 
أميـــركا كانت األســـلحة مثل صواريخ 
ستينغر لكن أريد أن أذهب إلى هناك فأنا 

أحب أميركا للقاء )املمثلة( درو بارميور 
ألنـــي عازب اآلن وهي أجمـــل امرأة في 

هوليوود وأريد أن أواعدها«.
واضـــاف عمر أنه »مغـــرم باملغنية 
مادونا فهي راقصة رائعة المرأة في هذا 

السن«.
وردا على مزاعم زوجته البريطانية 
السابقة جني فيليكس براون بأنه مصاب 
مبرض نفسي وسمع صوت والده أسامة 
في رأسه اعترف عمر بأنه »كان يعاني 
مـــن االكتئاب وليس مصابـــا بانفصام 
الشخصية ويتناول أدوية مضادة بسبب 
غيابه الطويل عـــن عائلته وقلقه على 
أوضاعه مبـــا في ذلك احتجاز اثنني من 

أشقائه في ايران منذ 9 سنوات«.
وقـــال عمر إن شـــقيقيه احملتجزين 
»بريئان وليسا إرهابيني وال يستطيعان 
مغادرة ايران وهو قلق جدا على وضعهما 

وال يعاني من الفصام«.
وكانت صحيفة الصن كشفت األسبوع 
املاضي أن عمر وزوجته البريطانية التي 
تكبره بـ 25 عاما جني قررا االنفصال وقالت 
انه أدخل إلى مستشفى لألمراض العقلية 
للعالج من أعراض مرض الفصام بعد أن 

الرئيس محمد حسني مباركبدأ يسمع صوت والده في رأسه. عمر بن الدن

عمر بن الدن: والدي اليزال حيًا وأريد أن أتعرف على دروباري مور


