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39 بريتورياـ  أ.ش.أ: كشف خبراء في مجال احملميات 
الطبيعية النقـــاب عن تزايد معدالت ذبح حيوان 

وحيد القرن بجنوب أفريقيا.
وأوضح اخلبراء حســـبما ذكر تلفزيون هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( امس أن هذا العام 
وحده شـــهد مقتل مائة من حيوان وحيد القرن، 
مرجعـــن ذلك إلى التزايد فـــي الطلب على قرون 

وحيد القرن والتي تســـتخدم في حتضير بعض 
الوصفات الطبية اآلسيوية. وأشار التلفزيون إلى 
أن الطلب على قرون وحيد القرن يتزايد بشـــكل 
كبير في العديد من دول جنوب شرق آسيا لوجود 
اعتقاد سائد بأنه يساعد في عالج بعض األمراض 
كالسرطان، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل مبالغ 

فيه ليتجاوز سعر معدن الذهب.

كشف النقاب عن تزايد معدالت ذبح حيوان وحيد القرن

الكلباني مجددًا: زواج المسفار مباح
وحديث القينة والرصاص مكذوب

فرنسي يفوز بمبلغ 42 مليون يورو في سحب يورومليينز

قائمة طعام نادرة ألجزاء من سمكة عمالقة

باريـــس ـ أ.ف.پ: فاز العب 
فرنسي بجائزة قدرها 42 مليونا 
و218 ألفا و533 يورو في مسابقة 
يورومليينز بعدما كان الوحيد 
الســـبعة  الذي اختـــار األرقام 
املناسبة مســـاء اجلمعة، وهذه 
ثامـــن اكبر جائزة في ســـحب 
يورومليينز في فرنســـا، وامام 
الفائز 60 يوما لسحب جائزته.

ويضم ســـحب يورومليينز 
تسع دول هي فرنسا واسبانيا 
وبريطانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا 
وسويسرا والبرتغال وايرلندا 
والنمسا. والرقم القياسي الكبر 
جائزة سجل في الثامن من مايو 
2009 وقـــد فازت بها اســـبانية 
وبلغت قيمتها 126 مليونا و231 

ألفا و764 يورو.

ولكل العـــب فرصة على 76 
ألفا و360 فرصة  مليونا و275 
الختيار األرقام السبعة املناسبة. 
واجري اول سحب لليورومليينز 
في 13 فبرايـــر 2004 في الدول 
الثالث املؤسسة له وهي فرنسا 
واسبانيا وبريطانيا التي انضمت 
اليها الدول الســـت األخرى في 

الثامن من اكتوبر 2004.

سنغافورةـ  د.ب.أ: قدم مطعم سنغافوري صيني 
لعمالئه قائمة طعام خاصة بسمكة قاروص واحدة 
بلغ وزنها 220 كيلوغراما. القائمة احتوت كل مكونات 
السمكة العمالقة، حيث عرضت مقلتي عيني السمكة 

مقابل 400 دوالر ســــنغافوري )290 دوالرا( للمقلة 
الواحدة وقدمت أطباق الشفاه والفم مقابل 120 دوالرا 
سنغافوريا. أما حنجرة السمكة والتي بلغ وزنها كيلو 
جراما كامال، فقدمت بسعر 300 دوالر سنغافوري.

الرياض - العربية: جدد الشيخ عادل الكلباني، 
إمام احلرم املكي الشريف سابقا، فتاويه املثيرة للجدل، 
بعد أن أكد في فتوى نشرها عبر موقعه اإللكتروني 
الرسمي جواز زواج املسفار حتى وإن كان هذا الزواج 

»بنية الطالق«.
ومن املتوقع أن تثير هذه الفتوى اجلديدة الكثير 
من اجلدل بن أهل العلم، وجاءت الفتوى في رده على 
طالب مبتعث ترافقه زوجته في إحدى الدول الغربية، 
وقال الطالب في ســــؤاله: »أنا طالب مبتعث إلى أحد 
بالد الغرب وأعاني من إغراءات الطالبات في اجلامعة، 
وما يلبســــن من مالبس عارية، وسؤالي يا شيخ: ما 
حكم ما يسمى بزواج املسفار؟ وهل هو نفس زواج 
املتعة؟ علما بأن زوجتي مرافقة معي ولكنها تعاني 
من برود جنسي شديد«. وأجابه الكلباني »املسميات 
اجلديدة في الزواج ال تهمنا، يهمنا فقط شروط الزواج 
وأركانه وهي أن تزوجت بولي وشــــاهدين وإيجاب 
وقبول، صح الزواج، إذا انتفت موانعه.. واملســــفار 
يقصدون به الزواج بنية الطالق، وهذا جائز في حال 
اخلوف على النفس من الوقوع في الزنا. ولكن دون 

حتديد وقت للطالق ودون إظهار النية فيه«.
وفي سياق متصل، شدد الكلباني في فتوى أخرى 
على جواز زواج املسيار وقال في رد آخر »زواج املسيار 

جائز وال شــــيء فيه، إذا استوفى أركانه وشروطه، 
ومفهومه تنازل أحد الطرفــــن، خاصة الزوجة عن 

بعض حقوقها كاملبيت والسكنى«.
وكذب الكلباني في رد ثالث حديثا منســــوبا الى 
الرســــول ژ يتوعد فيه من يستمع الى قينة تغني 
بصب الرصــــاص املذاب في أذنيه، وقال »حديث من 
استمع إلى قينة صب في أذنيه اآلنك يوم القيامة، أو 
بنحو هذا، هذا كالم مكذوب، وهو حديث موضوع«.

القاهرةـ  ام.بي.سي: أكد الفنان املصري هاني سالمة ان الفنانن 
في مصر ال ينظرون إلى الفنانات على أنهن عاهرات أو منحالت، 
وذلك بعدما أعلن النجم عادل إمام مؤخرا رفضه دخول ابنته مجال 

التمثيل، خوفا عليها من املشاهد الساخنة والقبالت.
وقال هانـــي ان رفضه هو اآلخر دخول ابنتـــه مجال التمثيل 
ليس بســـبب خوفه عليها من املشـــاهد املثيرة أو القبالت، وإمنا 
يريدهـــا أال تعاني مثله، وأن تكون لها حياة مســـتقرة، ومواعيد 

ثابتة في حياتها.
وقال ســـالمة ـ في مقابلة مع برنامـــج »كالم على ورق« على 
قناة »نايل اليف« »ابنتي مازالت صغيرة للغاية، من املبكرا جدا 
احلديث عن دخولها مجال الفن، لكن دخولها من عدمه شيء يرجع 

لي وليس ألحد غيري«.
وأضاف: »ال أريد أن تعمل ابنتي ممثلة، وهذا األمر ليس عيبا، 
أحب أن تكون لها مواعيد ثابتة وحياة مستقرة، وال تعاني مثلما 
أعانـــي حاليا، كما أنني أعلنت قبل زواجي أنني لن أتزوج ممثلة 

لنفس السبب«.
وأوضح ان رفضه عمل ابنته في التمثيل ال يعيب الفنانات أو 
يعني أنهن سيئات، رافضا في الوقت نفسه ما يتردد حاليا عن أن 
الفنانن املصرين ينظرون إلى الفنانات على أنهن عاهرات ومنحالت، 

لذلك يرفضون دخول بناتهم هذا املجال أو الزواج منهن.

نيودلهيـ  أ.ف.پ: يقول اشو كومار )24 عاما( بقلق بعدما اشترى 
مستحضرا مبيضا للبشـــرة على امل ان يحظى بـ »حياة افضل«: 
»بشرتي داكنة جدا واعجز عن تبييضها، واخشى اال ترغب اي امرأة 

تعجبني في الزواج مني«.
علـــى غرار عدد متزايد من الرجال فـــي الهند، بدأ طالب العلوم 
التجارية ذو البشـــرة الداكنة يطلي وجهه مبستحضر يفترض به 
احلد من امليالنن، وهو اخلضاب االسمر الداكن الذي ميتص االشعة 
فوق البنفسجية، على امل ان تصبح بشرته فاحتة في غضون شهر 

كما يعد مصنعو املستحضر.
هذا الهوس بالبشـــرة الفاحتة دفع شركة تصنيع مستحضرات 
التجميل اإلجنليزية الهولندية »فازلن« الى اطالق تطبيق على موقع 
الـ »فيس بوك« في الهند يتيح للمستخدمن تبييض وجوههم في 

صورهم املنشورة على شبكة االنترنت.
شعار احلملة االعالنية، التي ميثلها جنم بوليوود شهيد كبور، 
ينطوي على رسالة بسيطة ومباشرة: »الناس يرون وجهك اوال«.

وفقا لشـــركة »اومنيكوم« املســـؤولة عن احلملة، فإن ردة فعل 
مستخدمي االنترنت »هائلة«.

ويشـــــرح صيدالنـــي مــــن نيودلهـــي امــــــام مجموعــة من 
املســـتحضــرات التي تتــراوح اســـعارهــا بن دوالر و40 دوالرا: 
»يعتقـــد الرجـــال ان بشـــرتهــم يجــــــب ان تكــون بيضـــاء كي 

يكونـــوا وسيمــن«.

حون« بشرتهم..  رجال الهند »ُيفتِّ
حتى على الـ »فيس بوك«

وزيرة ألمانية تتهم 
الـ »فيس بوك« 

بخرق القانون
ميونيخ ـ د.ب.أ: وجهت 
وزيــــرة شــــؤون حمايــــة 
إلزه  املســــتهلكن األملانية 
أيجنر انتقادات حادة لشبكة 
التواصــــل االجتماعي على 
اإلنترنت »فيس بوك« بسبب 
خرقها قوانن اخلصوصية 

وحماية البيانات.
وقالت أيجنر في مقابلة 
مع مجلة »فوكوس« األملانية 
املقــــرر صدورها غــــدا إن 
شركة »فيس بوك« حتصل 
على بيانات أشخاص غير 

مشتركن في الشبكة.
وذكــــرت أيجنــــر أن الـ 
»فيس بوك« أصبح مبثابة 
مكتب تسجيل سكان للعالم 
بأكملــــه، معربة في الوقت 
نفســــه عــــن اعتقادها بأن 
جزءا من أرباح الشركة قائم 
القوانن  بذلك »على خرق 

هاني سالمةالسارية«.

الشيخ عادل الكلباني

 بعد المقهى »االفتراضي« .. الدور على الدراجات الهوائية في لندن

الجوال بدالً من بطاقة ركوب الطائرة

لنـــدن ـ أ.ف.پ: مقهى الدراجة الهوائية 
حيث ميكن للشخص الراحة واحتساء شراب 
وهـــو ينتظر إصالح فرامـــل دراجته مثال، 
مفهوم يلقى رواجا كبيـــرا في لندن حيث 
يستخدم وسيلة التنقل هذه اكثر من 800 

ألف شخص أسبوعيا.
وبعد انتشـــار املقاهـــي »االفتراضية« 
و»الفلسفية« وحتى املقاهي »غسل املالبس« 
جاء دور املقاهي التي تهتم بالدراجات الهوائية 
في نحو 12 مكانا ما يثير فرحة مستخدمي 

الدراجات الهوائية في لندن. ازدان مقهى »لوك 
مام نو هاندز« باألعالم الفرنسية مبناسبة 
دورة فرنسا للدراجات وهو يقع في شارع 
اولد ستريت اجلادة الشهيرة في شرق لندن. 
وبات محطة إلزامية حملبي الدراجات الهوائية 

منذ افتتاحه في الربيع.
وتقول نيكوال هاملتون وهي »ميكانيكية« 
في املقهى، »الفرق هنا هو األجواء املسترخية 
اكثر من تلك التي جتدها في متجر الدراجات 
التقليدي. ال نحـــاول ان نبيع دراجات بل 

نكتفي فقط بإصالحها«.
وتضيف الشابة التي تنتشر األوشام على 
جسمها »الناس يأتون الى هنا لالسترخاء 
وتناول مشروب ما والتسلية مع األصدقاء 
وفي هذه األثنـــاء جنري التصليحات على 
دراجتهم. انها جتربة شاملة ممتعة جدا«. 
في هذا الصرح الذي تغطي جدرانه القمصان 
الصفراء وصور راكبي الدراجات احملترفن 
تتدلى الدراجات من السقف او انها تستريح 

قرب البار.

إيالف: قررت شركات الطيران االستغناء عن بطاقة ركوب الطائرة 
في إطار توجهها نحو مستقبل بال ورق. وستصدر بطاقة الصعود الى 
الطائرة بدال من ذلك على الهاتف اجلوال ثم اســـتخدام ماسح ضوئي 

لقراءة الهاتف عند بوابة املغادرة.
وتريد شـــركات الطيران إحالة بطاقة ركـــوب الطائرة الى متحف 

التاريخ حيث انتهى عمليا مصير التذكرة الورقية.
وأفادت صحيفة الديلـــي تلغراف ان اخلطوط اجلوية البريطانية 
ستعمل بنظام إصدار بطاقة الركوب على هاتف آيفون ابتداء من يوم 
االثنن املقبـــل لرحالتها من مطار هيثرو الـــى ادنبرة. وبذلك تنضم 
اخلطـــوط اجلوية البريطانية الى اخلطوط اجلوية الفرنســـية »اير 
فرانس« ولكنها ذهبت ابعد من نظيرتها الفرنسية بتطوير برمجية ال 
حتوي بطاقة الركوب فحسب بل معلومات عن الرحلة وإجراءات تدقيق 
احلجز والوزن وتسليم األمتعة وبوابات املغادرة وأوقات الصعود الى 
الطائرة. ومن املتوقع ان تكون بطاقة الركوب بالهاتف اجلوال متاحة 
لكل رحالت اخلطوط اجلوية البريطانية الداخلية بحلول نهاية أغسطس 

ولغالبية الرحالت اخلارجية القصيرة في غضون 6 أشهر.

البدانة في الـ 20 تؤدى إلى الوفاة المبكرة

الدهون في منطقة األرداف تؤثر على كفاءة الذاكرة

نيويورك ـ أ.ش.أ : حذرت دراســـة طبية 
مـــن أن الرجال الذين يعانون من البدانة في 
مرحلة العشرينات من العمر يصبحون عرضة 
مبعدل الضعفن للوفاة املبكرة مقارنة بالرجال 
الذين يتمتعون بوزن معتدل. يأتي ذلك في 
الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى معاناة 

ما يقرب من ثلثي تعداد األميركين في مرحلة 
العشرينات من البدانة والبدانة املفرطة وهو 

ما يعرضهم خلطر داهم والوفاة املبكرة.
 وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 70% من 
الشباب في مرحلة العشرينات الذين يعانون 
من البدانة معرضون للوفاة مبكرا بسببها. 

 نيويوركـ  أ.ش.أ: حذرت دراسة طبية حديثة 
من أن تراكم الدهون فــــي منطقة االرداف بن 
الســــيدات خاصة كبار السن قد يسهم بصورة 
سلبية على كفاءة ومستوى الذاكرة لديهن خاصة 
في حال تراكم هذه الدهــــون مبعدالت كبيرة. 
وأوضح الباحثــــون أن تراكم الدهون في هذه 
املنطقة قد يشكل أهمية حلماية عظام احلوض 
خاصة مع التقدم في العمر إال أنه وجد أن زيادتها 
بصورة كبيرة عن املعدل الطبيعي يؤثر سلبا 

على ذاكرة السيدات.
وكانت األبحاث أجريت على ما يقرب من 8745 
ســــيدة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث حيث 
تراوحت أعمارهن ما بن الـ 65 والـ 79 عاما حيث 
مت تقييم وظائف املخ مع قياس مستوى تراكم 
الدهون وأماكن جتمعها وانتشارها. وأوضحت 
األبحاث أنه كلما زاد تراكم الدهون في منطقة 
األرداف كلما زادت فرص تراجع كفاءة الذاكرة 

بن السيدات في مراحل متقدمة من العمر.

»حشيشة« في حقيبة 
يد پاريس هيلتون

أ.ف.پ: أوقفت  ـ  فرنســـا 
پاريـــس هيلتـــون وريثـــة 
الفنادق الشهيرة وبحوزتها 
اقل من غرام من احلشيشـــة 
اول من امس لدى نزولها من 
الطائرة في جزيرة كورسيكا 
الفرنســـية )جنوب( على ما 

أفادت الشرطة.
وقـــد عثر فـــي حقيبة يد 
پاريـــس هيلتـــون على اقل 
من غرام من احلشيشة لدى 
تفتيشـــها فـــي ارض مطار 
فيجاري عند ترجلها من طائرة 

خاصة آتية من باريس.
وقد استجوبت الشابة في 
النقل  مكاتب وحدة شـــرطة 

اجلوي قبل ان يفرج عنها.
ولم تباشـــر اي مالحقات 
قضائية ضدها نظرا الى قلة 
كمية املخدرات التي وجدت في 

حوزتها )اقل من غرام(.

صحتك

هاني سالمة: ال أخشى على ابنتي 
من قبالت السينما.. والفنانات لسن عاهرات


