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 د.صالح العجيري 

 ليزا مانيلي كما بدت بوجهها املشوه في حفل نيويورك 

 كونــــا: قال الباحث الفلكي صالح العجيري ان حالة الطقس خالل 
األيام املتبقية من االســــبوع اجلاري تتميز بصفاء تام وبرياح هادئة 

نسبيا متوقعا حتوال في الطقس ابتداء من بعد غد اخلميس.
  واضاف في تصريح صحافي امس ان سرعة الرياح في هذه األيام 
ال تتعدى ١٠ الى ٣٥ كيلومترا في الساعة وستكون شمالية غربية في 
معظمها نتيجة للمرتفعات اجلوية التي تسود األجواء في هذه األيام. 
وذكر انه سيالحظ الصفاء بزرقة مميزة في السماء أما احلرارة فمعتدلة 
باردة نسبيا اثناء الليل مع إحساس بالدفء نهارا حيث تتراوح درجة 
احلرارة بني ١٠ و٢٨ درجة مئوية. وأوضح انه ابتداء من يوم اخلميس 
املقبل سيطرأ حتول في وجه السماء وسيتغير الطقس وتتحول الرياح 
الى جنوبية او جنوبية شــــرقية تصحبها رطوبة ملحوظة في اجلو 
نتيجة منخفضات جوية تسود البالد وتتكاثر خاللها بعض السحب 

املتفرقة وتستمر لفترة وجيزة. 

 العجيري: الطقس يتغير الخميس

 دبي ـ د.ب.أ: أعلنت د.وداد امليـــدور رئيس فريق مكافحة التبغ 
بوزارة الصحة اإلماراتية أن أعضاء اللجنة اخلليجية ملكافحة التبغ 
بدول مجلس التعاون اخلليجي اتفقوا على أن «ما يسمى بالسيجارة 
اإللكترونية تعتبر منتجا من منتجات التبغ ووسيلة للترويج والدعاية 

للتدخني واتفقوا على أنها ليست وسيلة لإلقالع عن التدخني».
  وقالت د.امليدور للصحافيني باإلمارات إن االجتماع العشرين للجنة 
الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا برئاسة اإلمارات 
أكد على ضرورة معاملة السيجارة اإللكترونية كأحد أشكال التدخني 
«وهي ســـيجارة تعمل ببطارية قابلة للشحن وميكن تدخينها في 
جميع األماكن املغلقة والعامة، وتشبه السيجارة احلقيقية من حيث 
الشكل وامللمس، تزود املدخن بنكهة النيكوتني من خالل استطعامه 

وليس استنشاقه».
  ودعت اللجنة إلى حظر دخول الســـيجارة اإللكترونية إلى دول 
مجلس التعاون حظرا تاما متاشـــيا مـــع توجيهات منظمة الصحة 
العاملية والدراسات احلديثة التي ظهرت في هذا املجال والتي تؤكد 
خطورة هذا املنتج، مشيرة إلى أن اإلمارات حظرت استيراد السيجارة 

اإللكترونية.
  وأوصت «بحظر استخدام هذه السيجارة في األماكن العامة حلني 
تطبيق احلظر التام» الفتة إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على معاملة 

أي منتج جديد مشابه للسيجارة اإللكترونية بنفس التوصية.
  وأكدت اللجنة على أهمية موضوع مكافحة التدخني كأولوية لدول 
مجلس التعاون وضرورة زيـــادة جهد التوعية ملكافحة هذا الوباء 

وخاصة بني األعمار الصغيرة.
  كما بحث االجتماع «التبغ املمضوغ» حيث أحيطت اللجنة علما 
بقرار مملكة البحرين وســـلطنة عمان واململكة العربية السعودية 
بحظر التبغ املمضوغ وحث باقي الدول األعضاء على إصدار تشريعات 

مماثلة.
  واتفـــق األعضاء علـــى أهمية إعطاء تركيـــز أكبر على موضوع 
التدخـــني واملرأة في ظل ما لوحظ في بعض دول املجلس من زيادة 
ملعدالت التدخني بني النســـاء وخاصة تدخني الشيشـــة، كما اتفقوا 
على ضرورة إجراء دراســـات للوضع احلالي وأسباب هذه الزيادة 

في معدالت التدخني بني النساء وطالبات املدارس. 

 اتفاق خليجي على مواجهة السيجارة اإللكترونية 

 أنحف امرأة 
 في العالم تحير األطباء 
 لندنـ  إيالف: تعتبر ليزي فيالزكيز (٢١ سنة) 
أنحف ما ميكن أن يتصوره أي شخص، على الرغم 
من أنها تقضي أيامها تـــأكل اللحوم والبطاطس 
املقلية ومختلف أنواع الكعك حيث انها تستهلك ٣ 
أضعاف ما يستهلكه الشخص العادي من السعرات 
احلراريـــة، وهذا ما يجعل األطبـــاء عاجزين عن 
تفسير كيف أن وزنها يظل أقل من املعدل املقبول 

بكثير وتظل على قيد احلياة.
  وليزي من ســـكان والية تكساس، ونقال عن 
صحيفة دير شـــبيغل األملانية فإنها تبدأ نهارها 
برقائق الذرة وبعد ســـاعة تكون قد أجهزت على 
العديـــد من أكياس رقائق البطاطـــا أو قطعا من 
الكعك. ثم تكثر من أكل الدجاج والبطاطس املقلية 
والبيتزا. وعند حلول وقـــت الغداء تكون ليزي 
فالزكيز قد استهلكت ٤ آالف سعرة حرارية وهذا 
يســـاوي ما يستهلكه عامل مناجم أو طرق خالل 

كل ساعات عمله في النهار.
  ويستمر هذا النهج خالل ما يتبقى من النهار. 
وعند ذهابها إلى الفراش يكون ما تناولته خالل 

اليوم مساويا لنحو ٨ آالف سعرة.
  ويظل هـــذا النمط من العيش يتكرر كل يوم. 
ومع هذا النظام من األكل كان من املفترض أن تكون 
هذه الفتاة بدينة إلى احلد الذي ال يكون بإمكانها 
مغادرة فراشها لكن العكس هو الذي حدث فليزي 
نحيلـــة إلى احلد الذي يجعل العديد من جيرانها 
يأتون إلى بيتها غاضبني ليطالبوا أبويها بإطعام 

ابنتهما الشبيهة بهيكل عظمي متحرك.
  ال متتلك فيالزكيز أي شحم في كل أجزاء جسمها 
وهذا على عكس ما يقوله عادة املمارسون لرياضة 
الكمال اجلسماني من أن أجسادهم خالية من الشحم 
فأجســـامهم حتمل ٨٪ من الشحم في واقع األمر. 
لكن ألن لزي فالزكيز ال متتلك أي عضالت مثلهم 
فبشرتها متتد مباشرة فوق هيكلها العظمي. وهي 
متشي على رجلني تبدوان كأنهما قصبتان رفيعتان 
ووزنها ال يزيد عن ٢٨ كيلوغراما في حني طولها 
يبلغ ١٥٧ ســـنتمترا. مع ذلك فإن ليزي في حالة 
صحية مقبولة ومادامت تأكل كثيرا فإن وضعها 
الصحي لن يتدهور. لكن نظام األيض في جسمها 
مازال لغزا، فاألطبـــاء ال يعرفون إال أنها مع عدد 
قليل من األفراد علـــى كوكب األرض يعانون من 
نفس املشكلة، فأوزانهم ال تزيد بغض النظر عن 

كمية ما يستهلكونه من الطعام كل يوم. 

 عيسى رمضان 

  كونا: توقع خبير التنبؤات 
اجلويـــة والبيئيـــة فـــي ادارة 
األرصاد اجلوية عيسى رمضان 
عدم هطول أي امطار على البالد 
حتى نهاية الشـــهر اجلاري مع 
استمرار االنخفاض في درجات 

احلرارة.
  وقال رمضان انه من املتوقع 
ان تهطل بعض األمطار في الربع 
األول من ديسمبر املقبل، مبينا 
ان درجات احلرارة ستســـتمر 
التدريجي لتصل  باالنخفـــاض 
العظمـــى منها الـــى دون الـ ٢٥ 
درجة مئوية في نهاية االسبوع 
اجلاري ويكون الطقس مشمسا 
ومعتدال خالل النهار حتى نهاية 

الشهر.
  واضاف ان درجات احلرارة 
الصغرى ستنخفض دون الـ ١٠ 
درجات مئوية خالل ساعات الليل 
في املناطق الصحراوية ويكون 
الطقس باردا بشـــكل واضح في 
نهاية شهر نوفمبر اجلاري وبداية 

شهر ديسمبر املقبل.
الى تسجيل محطات    وأشار 
ادارة األرصاد اجلوية في االدارة 
العامة للطيران املدني فجر امس 
درجات حرارة متدنية خصوصا 
في املناطق الصحراوية واملكشوفة 
اذ بلغت في مطار الكويت الدولي 

٨ درجات مئوية.

اجلـــو العليـــا وانحرافهـــا من 
مســـاراتها الطبيعية في نصفي 
الكرة الشمالي واجلنوبي فيتغير 
توزيع كمية األمطار في مناطق 
العالم. وأوضح ان  مختلفة من 
التغير اصبح واضحا على  هذا 
منطقـــة اجلزيرة العربية وبالد 
الشـــام والعـــراق اذ قلت كمية 
األمطار واجلبهات الهوائية الدافئة 
والباردة بشـــكل واضح بسبب 
حركتها شماال عن خطوط العرض 
اجلنوبية خالل فصلي اخلريف 
والشتاء مما سبب مشكلة كبيرة 
في شح املياه في املناطق العربية 
وخصوصا التي تعتمد على ري 
الزراعيـــة من مياه  محاصيلها 
األمطار املتساقطة بفعل أمطار 

اخلريف والشتاء.
  وأكد رمضان ان شهر نوفمبر 
«من األشهر املطيرة في منطقتنا 
حيث تبدأ فترة «جنم االحيمر» 
كما هو معـــروف وخالل أيامها 
الغزيرة كما  تتســـاقط األمطار 
حصل في عامي ١٩٩٧ و١٩٩٣ وكما 
كان احلال في املاضي عندما كان 
ال يخرج أهل البحر للســـفر او 
صيد األسماك بسبب اضطراب 
الطقس في ايامها». واضاف انه من 
املالحظ في السنوات االخيرة ندرة 
األمطار في شهر نوفمبر وانقطاع 

حركة املنخفضات املطيرة. 

  وتوقـــع ان تكـــون أمطـــار 
هذا العام اقل مـــن املعدل العام 
البالغ ١١٥ ميللمترا أما بالنسبة 
لشـــتاء هذا العام فسيكون أبرد 
من العام املاضي حيث ســـتؤثر 
املرتفعات الســـيبيرية في شبه 
اجلزيرة العربية وهي من األسباب 
الرئيسية التي حتد من املنخفضات 
اجلوية املطيرة وحركتها شمال 
خط عرض ٣٤ درجة شماال من 

املنطقة العربية.
  وذكر ان الظواهر واملتغيرات 
فـــي حالة الطقس فـــي املنطقة 
العربية ومنطقة اخلليج العربي 
ترجع الى عالقتهـــا باملتغيرات 
املناخية العامليـــة وحركة نظم 
فـــي طبقات  الضغـــط اجلوية 

 .. ورمضان: ال أمطار حتى نهاية الشهر 

 باكستان تطلق سراح مواطنة 
  حكم عليها باإلعدام بتهمة الكفر

  اسالم اباد ـ كونا: اطلقت باكستان امس سراح مواطنة باكستانية 
مسيحية حكم عليها باالعدام بتهمة الكفر.

  وقالت مصادر رسمية ان الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري قبل 
االلتماس بالعفو املقدم بحق اسيا بيبي وبناء عليه اطلق سراحها.

  وكانت محكمة باكستانية في والية بنجاب حكمت في التاسع من 
نوفمبر اجلاري باالعدام على اسيا بيبي (٤٥ عاما) بتهمة الكفر.

  وتعود القضية الى يونيو عام ٢٠٠٩ عندما اجتهت مســــلمات كن 
يعملن مع اسيا بيبي الى رجل دين واتهمن اسيا باالساءة الى النبي 

محمد صلى اهللا عليه وسلم.
  واثار احلكم على الباكستانية ردود فعل غاضبة من جمعيات حقوق 
االنسان في باكســــتان خاصة ان القوانني التي تستخدم بحق الكفر 
يســــاء استخدامها في البالد. وقالت ناشطة في مجال حقوق االنسان 
ورئيسة مؤسسة حقوقية انه يجب الغاء عقوبة االعدام في مثل هذه 

القضايا التي يجب ان ينظر فيها من قبل احملكمة العليا. 

 محكمة سعودية تقضي باستمرار
  فتاة في الدراسة الجامعية رغمًا عن والدها

  الرياضـ  د.ب.أ: في ســــابقة قضائية سعودية، أصدر قاض حكما 
قضائيا يلــــزم مواطنا بعدم التعرض البنته دراســــيا، وإلغاء طلبه 

بفصلها من اجلامعة.
  وكان األب تقدم رسميا إلى عميدة الكليات األدبية بالرياض التي 
تدرس فيها ابنته طالبا فصلها من اجلامعة ملصلحتها وذلك بداعي انها 
ابنة عاقة له. وقالت صحيفة «اليوم» السعودية في عددها الصادر امس 
ان إدارة اجلامعة بالفعل شرعت في إجراءات فصل الطالبة بالرغم من 
أنها على أبواب التخرج، ومنعتها من حضور محاضراتها بعد إبالغها 

برغبة والدها فصلها من اجلامعة، ما تسبب في انهيارها نفسيا.
  وحسب الصحيفة: «اضطرت الفتاة برفقة أحد اخوانها للجوء إلى 
القضاء إلنصافها بعد فشــــلها في الوصــــول إلى حل ودي مع والدها 
بالرغم من توســــط أعمامها وعائلتها في معاناتهــــا»، وبينت الفتاة 
للقاضي أنها ليست عاقة لوالدها، بيد أن اخلالف احلقيقي بني األخير 
ووالدتها املطلقة. وحكم القاضي بعدم تعرض املواطن البنته دراسيا 
وتركها تكمل دراستها في اجلامعة وإلزام املدعية ببر والدها والسمع 

له بالطاعة واإلحسان إليه باملعروف. 

 سعودي يقتل  ابنه «العاق»
  الريــــاضـ  يو.بــــي.آي: أنهى 
سعودي ستيني حياة ابنه الشاب 
بإطالق أعيرة نارية من سالحه 
الرشاش عليه بعد أن ضاق بعقوقه 
ومترده ذرعا وذلك في محافظة 

صبيا جنوب اململكة.
  ونقلت صحيفة «الرياض» في 
عددها أمس عن الناطق اإلعالمي 
لشرطة منطقة جازان املقدم عوض 
القحطاني قوله ان «مواطنا ستينيا 
يسكن مبركز هروب أقدم صباح 
أمس األول على قتل ابنه الثالثيني 
بعدما ضاق األب ذرعا بعقوقه فلم 
يجد طريقة مناسبة إليقاف هذا 
العقوق من ولده سوى إطالق عدة 
أعيرة نارية من سالحه الرشاش 
ليرديــــه قتيال في منزله ومن ثم 
ســــلم نفســــه للجهات املعنية». 
وأضاف القحطاني ان «شــــرطة 
محافظة صبيا باشرت التحقيق في 
القضية حيث مت توقيف األب القاتل 
ملعرفة وكشف املزيد حول دوافع 

ومالبسات هذه اجلرمية». 

 عيد ميالد كلب في تونس!

  تونس ـ رويترز: رمبا كان 
من بـــني امنيات عازفني مهرة 
بفرقة موســـيقية شهيرة في 
العـــزف وراء عمالقة  تونس 
الفـــن العربي، لكـــن ما حدث 
هو انهـــم عزفوا احتفاال بعيد 
ميالد كلب. فقد ذكرت صحيفة 
االسبوعي التونسية امس انه 
طلب من عازفني مشهود لهم 
بالقيمة الفنية ومن املشهورين 
إقامة حفل مبدينة احلمامات 
لكنهم فوجئوا عند وصولهم 
ان املناسبة هي عيد ميالد كلب 

مدلل.
  ونقلت الصحيفة عن احد 
الذين شاركوا  الفرقة  اعضاء 
فـــي حفل عيد ميالد الكلب ان 
االحتفال كان ضخما وتضمن 
العديد من الهدايا للكلب بينها 
مســـتلزمات كالب وشيكات 
الذي  ووصول شـــراء للكلب 

كان متصدرا مقعدا وثيرا. 

 بط محشو بالمخدرات  في مطار الدوحة 
  الدوحةـ  د.ب.أ: ضبط رجال األمن في مطار الدوحة الدولي كمية 
كبيـــرة من األقراص املخدرة بحوزة مصري كانت مخبأة داخل عدد 

من الطيور املذبوحة.
  ووفقا ملا ذكرته صحيفة «الراية» القطرية فإن رجال األمن اشتبهوا 
في أمتعة أحد املقيمني بعد عودته من بالده على منت إحدى الطائرات، 
فقاموا على الفور بتفتيش األمتعة حيث تبني وجود عدد من طيور 

البط املذبوحة.
  وبفحص تلك الطيور عثر بداخلها على كمية من األقراص املخدرة، 
فتم حترير محضر بالواقعة وأحيل الراكب إلى إدارة مكافحة املخدرات 

الستكمال اإلجراءات. 

 هامبورغـ  د.ب.أ: عندما نزلت املمثلة ومغنية االستعراض ليزا مانيلي 
من السيارة األجرة في مدينة نيويورك دقق املصورون النظر إلى وجهها 

وتابعوا بدهشة مالمح التشوه الواضحة على الوجه.
  وذكرت مجلة بونته األملانية في موقعها على شبكة اإلنترنت األحد 
أن وجه مانيلي ظهر مشدودا وكأنه تعرض للكي، كما بدت الشفاه غير 
طبيعية وافتقدت النجمة القدرة على الضحك. وأشارت املجلة إلى ارتفاع 
جفــــن العني ألعلى، فيما رفضت النجمة الــــرد على تقارير حول اجراء 
جراحات جتميل خــــالل الفترة األخيرة. من ناحية أخرى قالت مانيلي 
لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) في نيويورك إنها تعشق في أملانيا شيئني 

هما املوسيقى واملأكوالت األملانية. 

 عمليات التجميل 
  تشوه وجه النجمة ليزا مانيلي


