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47 لندن � يو.بي.آي: س����يكون مبقدور املس����لمني في بريطانيا شراء 
معجون األسنان ومنظفات فم »حالل« مع إقبال الشركات الكبرى على 
توسيع انتاجها من املستحضرات الصيدالنية والدخول في املنافسة 

على السلع احلالل.
وقالت صحيفة »ديلي س����تار« ان املتسوقني املسلمني سيكونون 
قادرين أيضا على ش����راء مس����تحضرات جتميل خالية من الكحول 

ومشتقات حلم اخلنزير من املتاجر البريطانية.

الرياض � يو.بي.آي: أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس عن وفاة 3 أشخاص 
مبرض انفلونزا اخلنازير لكنها أكدت ان »الوضع ال يدعو للقلق«.

وأوضحت الوزارة »ان الوضع الصحي بالنس���بة لالنفلونزا املستجدة 
مطمئن«.

مضيفة انها تتابع بش���كل مس���تمر الوضع الصح���ي لتطورات املرض 
وتواصل رصد احلاالت في املرافق الصحية وتتعامل باهتمام بتش���خيص 

األمناط املسببة لاللتهابات الصدرية.

وفاة 3 أشخاص بمرض »إنفلونزا الخنازير« في السعوديةمعجون أسنان »حالل«

بصوت عاٍل.. مفتي السعودية يحّذر 
من مشاهدة »األفالم الجنسية«

ارتفاع أسعار الموت في مصر 

من باب »البهرجة والفشخرة«..
 الكفن بـ 10000 جنيه والمقبرة بـ 100 ألف

 أحمد عفيفي 
ص����دق املثل املصري الش����هير »موت 
وخراب ديار«، ففي القاهرة حتديدا اصبح 
املوت مكلف����ا بدرجة كبي����رة، ويبدو أن 
الروح االستهالكية وروح الفشخرة لدى 
املصريني قد جتاوزت ح����دود الدنيا إلى 
اآلخرة.. وانقسم املوتى املصريون إلى فئات 
طبقية حس����ب تكلفة تكفينهم وقبورهم 
ومعازيهم التي حتولت إلى حفالت زفاف 
للسماء.وحس����ب جريدة »اليوم السابع« 
فقد ارتفعت أسعار املقابر وتباينت طبقا 
ملظاهر البهرجة والفش����خرة في املقبرة.. 
وأصبحت التجارة فيها مؤسس����ة يعمل 
بها آالف السماسرة والشركات حيث تبدأ 
أسعارها ما بني 17 و25 ألف جنيه وتصل 
إلى 100 ألف جنيه. غريب عبدالتواب »تربي 
الس����يدة زينب« قال »السيدة من املناطق 
القدمية والتي امتألت باملقابر وال يوجد بها 
مكان إال للناس التمام اللي هتدفع، وسعر 
املقبرة ال� 160×200 سنتيمتر ما بني 17 و20 
ألف جنيه أما املقبرة 2متر×2متر فأسعارها 

تبدأ من 25 ألف جنيه إلى 30 ألفا حسب 
املكان النظيف واخلدمة. اما االكفان فوصل 

سعرها إلي 10.000 جنيه.
املعلمة أم فتحي أو األبله آمال »تربية 
في اإلمام الشافعي والسيدة نفيسة«، قالت: 
»هذه املنطقة تعتبر أثرية وعشان تشتري 
مقبرة أو حوش صعب ش����وية لكن إحنا 
ممكن نشوفلك ولكن األسعار هتكون غالية 
فاملتر في بعض املقابر وصل إلى 100000 
جنيه في مقابر الرفاعي املدفون فيها امللك 
فاروق، أما في املدن اجلديدة مثل 6 أكتوبر 
والقاهرة اجلديدة فسعر املدفن هناك يبدأ 
من 45 ألف جني����ه و60 ألف جنيه وهذه 
طبعا مقابر الباشاوات وأصحاب املاليني 
أما الغالبة ويضطرون إلى دفن موتاهم في 
مقابر الصدقة بسبب عجزهم عن توفير 

حتى الكفن وليست املقبرة«.
وأش����ارت أم فتحي إلى أن التربة بعني 
واحدة سعرها يبدأ من 25 ألف جنيه، أما 
التربة التي بعينني فيبدأ س����عرها من 35 

ألف جنيه.

مصرع ديبلوماسي سعودي و3 من أفراد أسرته بالقاهرة

الري���اض � وكاالت: 
في مؤش���ر قد يعكس 
اس���تفحال املتاج���رة 
باألفالم اجلنس���ية في 
أوساط السعوديني من 
ناحية، وازدياد مرتادي 
املواق���ع اإلباحية على 
اإلنترن���ت م���ن ناحية 
أخ���رى، حذر الش���يخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل 
آل الش���يخ، مفتي عام 
بش���كل  الس���عودية، 
علني، من مغبة مشاهدة 
األفالم اجلنسية، معتبرا 
أنواع  إياها نوعا م���ن 

»اإلجرام«.
وقد تطرق الش���يخ 

عبدالعزيز آل الشيخ لهذا املوضوع الذي بدأ يطفو 
على السطح، مدفوعا باألرقام التي تشير إلى أن 
املواقع اإلباحية هي األكثر شعبية على اإلنترنت 

في السعودية.
ووصف مفتي السعودية، في خطبة اجلمعة، 
األفالم اجلنس���ية واملواقع اإلباحية بأنها »إجرام 
وفساد وتدمير للقيم واألخالق«، وحتدث بشكل 
واضح عن أزواج قال إنهم يجبرون زوجاتهم على 

متابعة األفالم اجلنسية برفقتهم.
وحذر الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من مشاهدة 

أو متابعة أو شراء األفالم 
اجلنس���ية، في إشارة 
واضحة لوجود متاجرة 
من هذا النوع في الشارع 

السعودي.
وقال »احذروا شباب 
اإلس���الم، احذرن فتيات 
اإلسالم، من هذه األفالم 
اخلليعة.. اعزفوا عنها وال 
تبالوا بها.. وال تشتروها.. 
وال جتتمعوا للنظر إليها.. 
فكلها واهلل ضرر وفساد 
ذريع في الدنيا واآلخرة«، 
مضيف���ا أن���ه »ال يليق 
باملسلمني أن تكون هذه 
مجالسهم وال منتدياتهم 

وال مجتمعاتهم«.
وأشار مفتي عام الس���عودية إلى عدم جواز 
تطويع التقنية احلديثة لألغراض السيئة.. وقال 
»إن التقنية احلديثة التي تستعمل فيما ينفع ال 
يجوز أن نحولها إلى رذائل، وإلى سقوط أخالق، 
وإلى اتصال هنا وهناك بفتيات ساقطات ال خير 
فيهن، بغية إفساد األخالق والدين والقيم، فلنتق 
اهلل في أنفسنا، ولنالحظ بناتنا وأبناءنا، ولنطهر 
بيوتنا من هذا البالء العظيم، فليتق املسلمون ربهم، 
وليحافظوا على أعراضهم وليغضوا أبصارهم عن 

النظر لهذه احملرمات«.

اسفر حادث مروري تعرض له 
السكرتير الثالث في سفارة الرياض 
ل����دى القاهرة بندر محمد آل ظافر 
الزهراني في االسكندرية اول من 
امس عن وفاته وزوجته واثنني من 
اطفاله )3 اعوام وسنة و6 اشهر( 
فيما اصيبت ثالث من بناته )11 عاما 

و9 اعوام و4 اعوام(.
ووقع احلادث عند تقاطع املارينا 
لدى خروج االسرة من االسكندرية 
باجتاه القاهرة، اذ انحرفت السيارة 

عن الطريق واستقرت اسفل شاحنة 
نقل بضائع. ووفقا لتقارير صحافية، 
فقد باشر احلادث ميدانيا رئيس 
قسم ش����ؤون الرعايا في سفارة 
الرياض ل����دى القاه����رة ابراهيم 
الحميد، اذ نقلت سيارات االسعاف 
اجلثث واملصابني الى مستش����فى 
الشيخ زايد في القاهرة مبتابعة من 
صاحب السمو امللكي االمير سعود 
الفيصل وزي����ر اخلارجية ووكيل 
ال����وزارة االمير خالد بن س����عود 

وسفير اململكة لدى القاهرة هشام 
ناظر واجله����ات االمنية املصرية، 
فيما نقلت اجلثث واملصابون الى 
جدة امس. بدوره اوضح ش����قيق 
الفقيد عبدامللك الزهراني انه حضر 
من جدة الى القاهرة لتسلم اجلثث 
واملصابني، قائال: آخر مرة رأيت فيها 
بندر كانت في شعبان املاضي حينما 
حضر زواج شقيقتنا في محافظة 
جدة، وبقي معنا ملدة اسبوع ومن ثم 

سلمان رشديغادرنا الى مقر عمله في القاهرة.

سلمان رشدي يكتب ذكريات سنوات االختباء 
لندن � رويترز: يعمل سلمان رشدي على كتابة مذكراته عن 
سنوات االختباء بعدما اهدر الزعيم الروحي االيراني الراحل آية 
اهلل اخلميني دمه في عام 1989 لتأليفه كتاب »آيات شيطانية« 

املسيء للدين اإلسالمي.
وقال الكاتب البريطاني الهندي االصل)63 عاما( عن مذكراته 
انه كان عليه س���د »فراغ في املعلومات« وانه شعر اخيرا بأن 

الوقت قد حان ليواجه فترة صعبة في حياته.
وقال في مقابلة مع رويترز »بدأت كتابة هذه املذكرات. كتبت 
حوالي مائة صفحة من الكتاب واعتقد انه نحو ربع الكتاب«.

وأضاف »حتى اآلن أشعر بأنني على صواب.. لست متضايقا 

او مستاء. انا اكتبها »املذكرات« فحسب ويشعرني ذلك بسعادة 
كبيرة«.

وعب���ر عن امله في االنتهاء من كتابة مذكراته بحلول نهاية 
عام 2011. وكانت رواية آيات ش���يطانية التي صدرت عام 1988 

رابع رواية لرشدي.
وفي عام 1989 أصدر اخلمين���ي فتوى اهدار دمه مما دفعه 
لالختب���اء ولم يخرج من مكمنه بش���كل كامل اال بعد تس���عة 
اعوام. وظهر رشدي في مناسبات عامة من وقت آلخر بني عام 

1989 و1998.
ويضيف رشدي »ال يعلم كثيرون ما حدث في السر«.

خلطة »أم هاجر« السحرية لمواجهة غالء الطماطم : 
عصير جوافة وفلفل أحمر .. يبقى صلصة!

القاهرة � وكاالت: ارتفاع أسعار اخلضراوات خاصة الطماطم 
بشكل مبالغ فيه لم يأت على حساب املواطنني فحسب، 

بل أضر فيما أضر جتار الفاكهة، حيث انخفضت 
أسعارها بشكل كبير، وأيضا طالها ما طال 

اخلضراوات من مقاطعة الزبائن لها. 
عاطف رزق، صاحب أحد أكشاك بيع 
اخلضراوات في سوق باب اللوق قال: 
»محدش بيش����تري غير للضرورة، 
واللي كان بيشتري 2 كيلو، ما بقاش 
يشتري غير نص كيلو.. والناس لقت 
الفاكهة أرخص فبقت تشتريها، بس 

برضه بكميات قليلة«. 
ارتفاع س����عر الطماطم جاء في 

الوقت الذي انخفض فيه سعر التفاح، 
لتصل أفض����ل أنواعه إلى 6 جنيهات، 

وحسب تأكيد الباعة: »الناس بقت بتشتري 
تف����اح بدل الطماطم، ألن����ه أرخص وأحلى 

واالس����م إنه داخل على عياله بتفاح«. لم يجد 
كثير من املواطنني حال لهذه األزمة س����وى مقاطعة 

اخلضراوات، واالعتماد على الصلصة املعلبة، في الوقت الذي 
ابتكرت فيه أم هاجر، صاحبة مطعم ش����عبي في باب 
اللوق، حال آخر، حيث ال تفضل أم هاجر استخدام 
صلصة الطماطم، بسبب املواد احلافظة، لذا 
ابتكرت صلصة جديدة، تعتمد في األساس 
على اجلوافة، خاصة بعد أن انخفض 

سعرها إلى جنيهني. 
تشرح »أم هاجر« طريقة إعداد 
الصلصة اجلدي����دة: »أوال مابقتش 
أشتري طماطم، وأعطي لألكل اللون 
األحمر من الفلفل األحمر ببش����ره 
ورشه على األكل، وأجيب اجلوافة 
وأعصرها وأصفيها وأحط لها ملح، 
وأعص����ر معاها فلفل أحم����ر كبير، 
وماتعرفش تفرق طعمها عن صلصة 
الطماطم الطبيعية.. هنعمل إيه وجنيب 
10 جنيه متن كيل����و الطماطم منني؟«.. ثم 
ابتسمت قائلة: »الشاطرة تغزل برجل حمار«، 

و»على قد حلافك مد رجليك«.

وفي إسرائيل أيضًا.. أسعار الطماطم خيالية

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن أسعار الطماطم 
وصلت الى معدالت قياسية بعد موجة احلر الشديد التي 
اجتاحت دول املنطقة خللال فصل الصيف، كما نقلت 
الصحيفة عن مسؤولني إسللرائيليني قولهم إنه قد يتم 
اسللتيراد الطماطم من دول كتركيللا، واألردن، ومصر، 

وإيطاليا.
وطالب وزير الزراعة اإلسللرائيلي شالوم سيمهون 
هيئة الضرائب بتخفيف حجم الضرائب املفروضة على 

الطماطم املستوردة، والتي تصل الى ألفي طن.
وأضاف الوزير اإلسرائيلي القول انه إن لم تكن هذه 
اإلجراءات كافية، فسللتقدم احلكومة تسهيات واسعة 

للمزارعني.
وقالت الصحيفة اإلسرائيلية ان ارتفاع أسعار الطماطم 
أدى الى رفع أسللعار الوجبللات في املطاعم، بل ودفعت 

بعضها الى تغيير قوائم الطعام بأكملها.

صحتك المسلمون األقل أجرًا في بريطانيا
لندن � إيالف: كشفت جلنة املساواة 
وحقوق اإلنسان في البرملان البريطاني أن 
املوظفني املسلمني يتلقون األجور األدنى 
بني كل املجموعات الدينية مبينة ان عدد 
السجناء السود يشكلون سبعة اضعاف 

نظرائهم من العرقيات االخرى.
واوضحت اللجنة في تقرير برملاني 
اوردته هيئة االذاع���ة البريطانية أنه 
فيما يبدو أن »الرجل املس���لم« يحصل 

على وظيفة »متدنية« يحصل »الرجل 
اليهودي« على فرص 30 مرة أكثر ألن 
يشغل منصبا »مهنيا« بحسب اللجنة. 
ووج���دت اللجنة أن البي���ض يتلقون 
أجورا مش���جعة في معظم املؤشرات، 
فيما خلصت الى ان الهنود والصينيني 
هم األبرع في االمتحانات في سن ال� 16، 
كما أن فرصهم للحصول على وظيفة 

تبدو ضعف فرص نظرائهم البيض.

»فيس بوك« تنفي مشاركة بيانات المستخدمين 
على تطبيقها المخصص لهواتف »آي فون«

..ومدڤيديڤ وأرنولد شوارزينغر.. صديقان على »تويتر«

..وغول يرد عبر الـ »تويتر« على شكوى مواطن تركي

كاليفورنيا � أ.ش.أ: نفت شركة »فيس 
بوك« األميركية، عمالق ش����بكات التواصل 
االجتماعي على اإلنترنت، املزاعم بأن ميزة 
»فون بوك« )دليل الهاتف( تقوم بنشر أرقام 
الهواتف والتفاصيل اخلاصة باملستخدمني 

على الشبكة االجتماعية.
وقد زعمت بعض التقارير أن ميزة »دليل 
الهاتف« داخل تطبيق »فيس بوك« الرسمي 
لهوات����ف »آي فون« الذكية تقوم بإرس����ال 
أرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اخلاصة 
باملس����تخدم إلى املنصة االجتماعية، حيث 

ميكن أن يطلع عليها أي شخص.
كم����ا أن ميزة »دليل الهاتف« من »فيس 
ب����وك« قادرة على إرس����ال تفاصيل جهات 
االتصال اخلاصة باألصدقاء إلى املنصة، األمر 
الذي تسبب في إحداث ضجة بني مستخدمي 

شبكة »فيس بوك«.
وم����ع ذلك، فقد نفت عمالق الش����بكات 
االجتماعية هذه املزاعم واالدعاءات، وقالت 
إن املستخدم وحده هو املسموح له باإلطالع 
على معلومات االتصال التي يتشاركها على 

»فيس بوك«.

موس����كو � يو.ب����ي.آي: أصبح الرئيس 
الروس����ي دميتري مدڤيديڤ صديقا حلاكم 
والية كاليفورنيا أرنولد شوارزينغر على 

موقع »تويتر« االجتماعي.
وذكرت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« 
أن مدڤيديڤ أضاف إلى قائمة األصدقاء في 
مدونته اإللكترونية »تويتر« حاكم والية 
كاليفورنيا أرنولد شوارزينغر بشكل متبادل.

وكان شوارزينغر وصل إلى موسكو األحد 
برفقة وفد من ممثلي الشركات التحديثية 
االبتكاري����ة العاملة في وادي س����يليكون 

بالواليات املتحدة.
يذكر أن مدڤيديڤ التقى مع شوارزينغر 
في يونيو املاضي خالل زيارته إلى الواليات 
املتحدة األميركية حيث قام بجولة في مقر 

شركة »تويتر« في وادي سيليكون.

أنقرة � أ.ش.أ: فوجئ الرئيس التركي 
عبداهلل غول أثن���اء تصفحه الصحف 
التركية بشكوى ألحد املواطنني وردت في 
مقال للكاتب مصطفى موتلو بصحيفة 
»وط���ن« فب���ادر باالعت���ذار للمواطن 
وتوضيح حقيقة واقعة أس���يئ فهمها 
ولم يكن طرفا فيها، عبر صفحته على 

موقع »تويتر« االلكتروني.
ونشر الكاتب بصحيفة »وطن« خطابا 
ألحد املواطنني، ويدع���ى أحمد أرتاتش 
يشكو فيه من أنه فقد والدته بسبب مرور 
موكب الرئيس غ���ول، حيث لم يتمكن 
من الوصول بها إلى املستش���فى وماتت 

في الطريق.

لماذا ال تتكلم القرود؟
باريس � أ.ش.أ: توصل باحثون أميركيون 
إلى أسباب عدم قدرة القرود على الكالم رغم 
امتالكها لنفس اجلني املس���ؤول عن الكالم 

لدى اإلنسان.
وذكرت مجلة »لكسبريس« الفرنسية أن 
باحثني في جامع���ة كاليفورنيا متكنوا من 
التوصل إلى سبب عدم كالم القرود رغم أنها 
متتلك جني »فوكس بي 2«، وهو نفس اجلني 

الذي بدونه ال يستطيع اإلنسان الكالم.
وأرجعت الدراسة سبب عدم كالم القرود 
رغم امتالكها جلني »فوكس بي 2« إلى أن هذا 
اجلني يفرز لدى القرود بروتينات مختلفة 
عن البروتينات التي يفرزها هذا اجلني لدى 
اإلنسان.ورجحت الدراسة أن يكون هذا التغيير 
قد حدث عندما بدأ اإلنسان األول في استخدام 

اللغة في التعامل.

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

العيش تحت خطوط سير الطائرات يضر بالقلب

..ومشاهدة األطفال للتلفزيون تؤثر على نفسيتهم

نيويورك ل رويترز: قالت دراسللة سويسرية 
ان العيش وطائرات تزمجر فوق رأسك قد يعرض 

قلبك للخطر.
وبعد دراسللة 4.6 مايني بالغ في شتى انحاء 
سويسللرا، وجد باحثون ان الوفللاة بأزمة قلبية 
كانت اكثر شلليوعا بني االشخاص االكثر تعرضا 

لضجيج الطائرات.
وقللال الباحث ماثياس ايجر مللن جامعة برن 
لرويترز هيلث ان »التأثير كان واضحا بشكل خاص 
في االشللخاص الذين كانوا معرضني ملستويات 
مرتفعة بشللكل حقيقي من الضجيج واعتمد ذلك 
على املدة التي عاشللها االشللخاص في اماكن بها 

ضجيج«.

وهللذه ليسللت اول مرة يتم فيهللا الربط بني 
الضجيج والتأثيرات السلبية على الصحة.

لكن هذه الدراسللة قد تسللاعد على حتديد ما 
اذا كان الصوت يسللبب فعا هذا التأثير او ما اذا 
كان شلليء آخر يسللهم الى جانب الضجيج مثل 
تلوث الهواء.وقال ايجر »انها مشكلة عندما تنظر 
الى ضجيج املللرور بالطرق حيث تتواجد كل من 
املستويات املرتفعة من الضجيج واملستويات املرتفعة 
من تلللوث الهواء«.وحدد ايجللر وزماؤه 15532 
حالة وفاة نتيجة ازمات قلبية بني 4.6 مايني من 
سكان سويسرا فيما بني اواخر 2000 ونهاية 2005 
مستخدمني معلومات تفصيلية من دراسة مستمرة 

بشأن معدالت الوفاة.

لندن ل يو.بي.آي: كشفت دراسة جديدة نشرتها 
صحيفة »ديلي اكسبريس« امس أن األطفال الذين 
يشاهدون التلفزيون ويستخدمون احلاسوب أكثر 
من ساعتني في اليوم هم أكثر عرضة خلطر اإلصابة 
مبشاكل نفسية.ووجدت الدراسة التي شملت أكثر 
من 1000 طفل بريطانيا تتراوح أعمارهم بني 10 و11 
عاما أن معظم هؤالء ال يستطيعون تعويض الوقت 
الذين يقضونه أمام التلفزيون وعلى احلاسللوب 
بالتمارين الرياضيللة ملنع التأثيرات الضارة على 
صحتهم في املستقبل.وقالت إن مشاهدة التلفزيون 

واسللتخدام الكمبيوتر لغايات ترفيهية ألكثر من 
ساعتني في اليوم ترتبط بوجود صعوبات نفسية 
عالية لدى األطفال بغض النظر عن نشاطهم البدني 
كما أنه معروف منذ فترة طويلة أن األطفال الكسالى 
يتعرضون خلطر اإلصابة مبشاكل صحية مع تقدمهم 
في السن. واضافت الدراسة أن الوجبات السريعة 
وأمنللاط احلياة الراكدة وقضاء فترات طويلة من 
الوقت أمام التلفزيون وعلى الكمبيوتر هي املسؤولة 
عن خلق جيل من األطفال الكسالى وابعادهم عن 

املشاركة في املنافسات الرياضية املدرسية.


