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عيد األضحى

في ليبيا 16 نوفمبر 

ميالنو..عاصمة 
»الخيانة الزوجية«

طرابلس � يو.ب���ي.آي: حدد 
مركز فلكي ليبي الثالثاء بصورة 
مبكرة موعد عيد األضحى لهذا 
العام في يوم الثالثاء الذي يوافق 
السادس عشر من شهر نوفمبر 
القادم وذلك استنادا إلى حسابات 

فلكية علمية.
ونشر املركز الليبي لالستشعار 
عن بعد وعلوم الفضاء على موقعه 
عبر شبكة االنترنت أن شهر ذي 
القعدة سينتهي فلكيا هذه السنة 
يوم السبت الذي يوافق السادس 
من شهر نوفمبر القادم في متام 
الساعة السادسة وخمسني دقيقة 

صباحا بتوقيت ليبيا.
وأكد املركز في بيانه أن يوم 
األحد 7 م���ن نوفمبر القادم هو 
أول أيام ش���هر ذي احلجة لهذه 
السنة حس���ابيا، مشيرا إلى أن 
حساباته العلمية حتدد بداية شهر 
ذي احلجة للسنة الشمسية 2010 
حسب حدوث حلظة االقتران قبل 
دخول وق���ت الفجر على أقصى 

شرق ليبيا.

روما � يو.بي.آي: أجرى احتاد 
محام����ي العائ����الت ف����ي إيطاليا 
اس����تطالعا للرأي أظهر ان نصف 
اإليطاليني يقيمون عالقات خارج 
إطار ال����زواج وأن مدينة ميالنو 
»عاصم����ة اخليان����ة«. وأف����ادت 
وكال����ة »آكي« اإليطالي����ة لألنباء 
بأن االس����تطالع أظهر ان نصف 
املتزوجني ف����ي إيطاليا يخونون 
ش����ركاءهم والرقم يتزايد بشكل 
مس����تمر. كما تبني ان الرجال أقل 
إخالصا من النساء إذ اعترف %55 
م����ن األزواج بإقامة عالقة مقارنة 
م����ع 45% من الزوجات. وتبني ان 
مدينة ميالنو في شمال البالد هي 
»عاصمة اخليانة« كما ان املواقع 
االجتماعية وخصوصا »فيس بوك« 
تغذي »الزنى املتسلسل«. وأظهر 
العالقات  االس����تطالع ان غالبية 
خ����ارج إطار الزواج أي 60% منها 
تتم في أماكن العمل وبشكل رئيسي 
بني الساعة الثانية والثالثة أي في 

موعد استراحة الغداء.

»سكوب« عادت للبث.. والسعيد: القناة ملك للجميع
مجموعة من المتصلين أمطروا أول برامجها باتصاالت التهنئة وبينهم »أم أوباما«

اإلعالمية فجر السعيد الزميل سعود الورع خالل مداخلة فجر السعيد

ع���اد بث قناة س���كوب أمس بعد 
انقطاع دام عدة أيام، وأكدت االعالمية 
فجر السعيد في مداخلة مع البرنامج 
الزميل سعود  الذي يقدمه االعالمي 
الورع أن »س���كوب« تعبر عن رأي 
الش���عب، وال متث���ل رأي عائلتها. 
وأوضحت الس���عيد خ���الل حديثها 
ان ما تعرض���ت له القناة من هجوم 
واقتحام وإتالف هو جزء من الضريبة 
املستحقة التي ميكن أن تتعرض لها 
أي مؤسسة إعالمية اخرى، وقالت: 
نحن مع ال���رأي والرأي اآلخر حتى 
ولو كان ضد قناعاتنا في القناة، فما 

يطرحه سعود الورع في برنامجه مثال 
ميثله هو وحده وينسحب األمر ايضا 
على بقية البرامج التي يق���دمها بقية 
الزمالء في القناة، وكذل���ك ما يقدمه 
االس���تاذ طالل السعيد في برنامجه 
ميثل رأي���ه أوال وأخي���را، وك���ذلك 
احلال بالنسبة للمتصلني املشاركني 
في تلك البرامج آراؤهم مت��ثلهم وقد 
ال تعجبنا أو تكون معارضة لنا، ولكن 
ف���ي النهاية هم متصل���ون يقومون 
بإرسال رس���الة قصيرة ومن ث����م 
نق���وم باالتصال بهم ليتحدثوا على 
اله���واء وما يقولونه من آراء ميثلهم 

وقد نختلف أو نتفق مع ما يطرحونه، 
ولكن املداخلة هي مساحة حرة لهم 
يقولون فيها ما يش���اءون، وهذا هو 
أحد االهداف الرئيسية التي حترص 

سكوب عليها.
ومضت السعيد بالقول: »نحن قناة 

حرة مفتوحة للجميع«.
البرنامج اتصاالت  هذا وقد شهد 
عدد كبير من املشاهدين الذين قدموا 
مباركاته���م بعودة القن���اة ومعظم 
املتصل���ني من دائمي املش���اركة في 
برامجه���ا، وكان م���ن أبرزه���م »أم 

أوباما«.

أردني ينتحل شخصية  أستاذ جامعي لخطبة فتاة
عمان � يو.بي.آي: ألق����ت االجهزة االمنية 
األردنية القبض على محتال انتحل صفة استاذ 
جامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتقدم 
خلطب����ة فتاة بهذه الصف����ة. ونقلت صحيفة 

»الرأي« عن مصدر امني امس أن احملتال سرق 
الهوية اجلامعية الس����تاذ في اجلامعة يعمل 
في قسم احلاسوب وانتحل من خاللها صفته 
االكادميية المتام اجراءات اخلطوبة الفتا الى ان 

احملتال كان يعمل موظفا في اجلامعة واستقال 
منها. واضاف املصدر ان عملية القاء القبض 
على الرجل جاءت بعد عدة ش����كاوى متصلة 

بالنصب واالحتيال.

أنجبت توأمين.. فقتلت البنت واحتفظت بالولد 

جهاز يرصد نسبة الكحول في دم سائق السيارة المسرعة
موسكو � أ.ف.پ: عرض في 
موسكو جهاز لكشف مستوى 
الكحول في اجلسم عن بعد يحمل 
اسم »الكو ليزر« سيشكل السالح 
اجلديد ملكافحة القيادة في حالة 
السكر، وذلك في اطار معرض 
»انتر بوليتيكس« الدولي ألجهزة 

السالمة وجتهيزات الشرطة.
وطورت اجله���از مجموعة 
»ليزر سيس���تمز« في س���ان 
بطرس���برغ ومعهد متخصص 
في وزارة الداخلية وهو مجهز 

بليزر ميكنه رصد بخار الكحول 
عن بع���د على حد قول الناطق 
باسم مصممي اجلهاز سيرغي 

البتيف لوكالة فرانس برس.
وش���دد على ان »اجلهاز ال 

مثيل له في العالم«.
واجله���از ق���ادر على رصد 
الكحول بعد تناول قدح صغير 
من الفودكا وهو فعال حتى لو 
كانت الس���يارة تسير بسرعة 
120 كيلومترا في الساعة وعبر 

الزجاج على ما قال البتيف.

مومباي � ا.ف.پ: اوقفت ام����رأة هندية اجنبت 
بشكل مبكر توأمني، في مومباي بعد اتهامها برمي 
احد الطفلني وهو انثى من نافذة املستشفى على ما 

افادت مصادر في الشرطة واملستشفى.
واتهمت املرأة برمي الطفلة من نافذة احلمام في 
غرفتها في مستش����فى »كيم« في مومباي وتوفيت 

الطفلة متأثرة بجروح اصيبت بها في الرأس.
وكانت االم ادعت في البداية ان الطفلة سرقت اال 
ان مشاهد التقطتها كاميرا مراقبة اظهرتها وهي تدخل 

احلمام حاملة الطفلة لتخرج بعدها من دونها.
واوقفت بتهم����ة هجر طفل اال ان احملقق فيكرام 
باتيل الذي اوردت تصريحه امس صحيفة »انديان 

اكسبرس« قال انها قد تالحق بتهمة القتل.
وقال مدير املستشفى س����نجاي اوك »ال نعرف 
م����ا الذي دفع هذه املرأة الى هذا التصرف«. وذكرت 
وسائل االعالم الهندية ان التوأمني وهما طفل وطفلة 
ولدا في الشهر السابع والنصف من احلمل ونقال الى 

مستشفى حكومي بسبب وزنهما غير الكافي.

مواقيت الصالة

4.38الفجر
5.58الشروق

11.32الظهر
2.42العصر

5.06المغرب
6.22العشاء

ُخمس الثانية تكفي 
للوقوع في الحب

واشنطن � يو.بي.آي: أظهرت 
دراسة أميركية جديدة أن الوقوع 
في احلب يستغرق فقط خمس 
املناطق  الثانية وهو يؤثر على 

العقلية املسؤولة عن التفكير.
وذكر موقع »ساينس ديلي« 
األميركي أن الباحثني في جامعة 
»سيرانكيوز« وجدوا أن الوقوع في 
احلب يستغرق خمس الثانية فقط، 
حيث تعمل 12 منطقة دماغية معا 
لفرز مواد كيميائية مثل الدوبامني 
واالوكزيتوسني واألدرينالني كما 
يؤثر عل���ى الوظائف اإلدراكية. 
وقال الطبيب املسؤول عن الدراسة 
ستيفاني اورتيغ »ميكنني أن أقول 
إن العق���ل والقلب مرتبطان ألن 
املبدأ املعقد للحب تشكله عمليات 
متبادلة بني العقل والقلب فعلى 
سبيل املثال: نشاط بعض االجزاء 
الدماغية ميكن أن يولد حتفيزات 

للقلب«.


