
55االثنين 17 يناير 2011

واشنطنـ  يو.بي.آي: توجت 
ملكـــة جمـــال نبراســـكا تريز 
سكانالن ملكة على عرش جمال 
أميركا. وذكرت شبكة »سي ان 
ان« األميركية ان سكانالن تفوقت 
على 52 مرشحة أخرى خالل حفل 
انتخاب »ملكة جمال أميركا« الذي 
أقيم في الس فيغاس الســـبت 

وحازت على اللقب.
وأشارت إلى ان طالبة الثانوية 
البالغة من العمر 17 سنة عزفت 
علـــى البيانو خالل املســـابقة 
وتناولـــت قضيـــة اضطرابات 
األكل، كما أعربت عن أملها في 

أن تصبح سياسية.
وتوجـــت ســـكانالن خلفا 
لكاريســـا كاميرون )22 سنة( 
من فيرجينيا التي جلست على 
عرش جمال أميـــركا في العام 

املاضي.
يشـــار إلى ان املسابقة التي 
أجريـــت صادفـــت الذكرى 90 
النطالق مســـابقة اجلمال التي 
بدأت في العام 1921 يوم انتخبت 
مارغريت غورمان أول ملكة جمال 

في أميركا.

بئر السبعـ  أ.ف.پ: فازت تانيا 
فامين ملكة جمال البدينات في 
إســـرائيل حيث انشغلت نساء 
وزنهن اكثر من 80 كيلوغراما في 
مدينة بئر السبع مساء السبت 
بتصفيف شـــعورهن وترتيب 
مالبســـهن واملكيـــاج، مطلقات 
ضحكاتهن وصخبهن وهن يغنني 
أغنية »نحن ملكات جمال األرض« 

باللغة العبرية.
وفي املركز الثقافي في مدينة 
بئر السبع الذي استضاف احلفل، 
جتمعت 20 امـــرأة تزن بني 80 
و120 كيلوغرامـــا. وقالت تانيا 
فامين )23 عاما( لوكالة »فرانس 
برس«: »أنا جميلة جدا وسأفوز 
في هذه املسابقة، أنا فخورة جدا 
بنفسي وجسمي وجمالي ليس 

من حق أحد ان ميلي علي كيف 
يكون وزنـــي، فلماذا يجب أن 
أكون نحيفة؟«. ولم جتد تانيا 

حرجا من تصويرها أثناء خياطة 
سترتها التي فتقت جراء ضيقها 

عليها.

رقصة السالسا تلتهم
 المساعدات البريطانية! 

لن��دن � يو.بي.آي: كش��فت 
صحيفة صنداي تلغراف الصادرة 
امس أن أمواال من امليزانية التي 
تخصصها بريطانيا للمساعدات 
اخلارجية يتم انفاقها على دعوات 
تناول القهوة في الصباح وتعلم 
رقص السالسا في اململكة املتحدة 
من أجل زيادة الوعي حول الفقر 

في اخلارج.
وقال��ت الصحيفة إن وزارة 
التنمية الدولية البريطانية تنفق 
3 ماليني جنيه اس��ترليني حاليا 
على مدى ثالث سنوات في اطار 
برنامج اطلقت عليه اسم )روابط 
املجتم��ع العامل��ي( والذي ميول 
مشاريع تهدف إلى توعية الرأي 
العام البريطاني عن الدول الفقيرة 

وخاصة في افريقيا وآسيا.

بوتسوانا ـ وكاالت: في واقعة 
نادرة احلدوث في احلياة البرية، 
مزقت 3 لبؤات متساحا جترأ وهاجم 
شــــبل إحداهن، وذلك في سهول 
»دوبا« في »بوتســــوانا« جنوب 

الصحراء الكبرى االفريقية.
وقالــــت صحيفة »ديلي ميل« 
الواقعــــة بدأت  إن  البريطانيــــة 
عندما اصطــــاد قطيع صغير من 
اللبؤات، جاموســــا وحشيا، ثم 
شرعن في دعوة األشبال الصغار 
لتنــــاول وجبتهــــم، وعندما ملح 
املاء  الوجبة، خرج من  التمساح 
وقطع مسافة 100 ياردة، ووقف 
في طريقه أحد األشبال، فتحرك 
التمســــاح بطريقة من يســــتعد 
ملهاجمة الصغير، وبسرعة حتركت 
اللبؤات الثــــالث، وأحطن به، ثم 
بــــدأت معركة اســــتمرت نحو 15 
دقيقة، متكن التمساح خاللها من 
عض إحدى اللبؤات، لكنه انتهى 
إلى طبق جديد يضاف إلى مائدة 

األشبال.
وأضافت الصحيفة: ان طبيب 
القلب في »جوهانسبرغ« بجنوب 
افريقيا توني غولدمان )58 عاما( 
التقط بكاميراته هذه املعركة حني 
ابنه في رحلة »سفاري«  صحب 

إلى وادي »دوبا«.
ويقــــول غولدمــــان: »لقد كنا 
محظوظني، فالسائق أسرع بالسيارة 
حني علمنا ان معركة جتري بني 
اللبؤات واجلاموس الوحشي، لكن 
حني وصلنا هناك، كانت املعركة 
انتهت، لتبدأ معركة أخرى«،  قد 
ويضيف غولدمان: »حني جتمعت 3 
لبؤات حول التمساح، كنت أتوقع 

ان يعود إلى املاء، لكنه لم يفعل، 
لتنشــــب معركة شرســــة ملدة 15 
دقيقة، حتول خاللها كل شيء إلى 
الغبار، وظلت  فوضى، وتصاعد 
اللبؤات يضربن التمساح ويقلبنه 
ويغرسن أنيابهن في جسده كلما 
أمكنهن ذلك، ورغم أنه متكن في 
حلظة من عض إحدى اللبؤات، لكن 

خارت قواه في النهاية«.
ويفخر غولدمــــان بأنه متكن 
من تصوير هذه املعركة، ويقول: 
»أكد لي سكان املنطقة التي شهدت 
املعركة، أنهم وعلى مدى 20 عاما، 
لم يشــــهدوا معركة تنتصر فيها 
األسود على التماسيح، إنها فعال 

معركة نادرة«.

أماني السويسي لطفي بوشناق

عطر مايكل جاكسون للرجال 

لطيفة

اللبؤات يلتهمن التمساح

اللبؤات خالل مناورة مع التمساح 

تريز بعد تتويجها   )أ.   پ(

)أ.ف.پ( تانيا وسط الصورة بعد اإلعالن عن فوزها  

ملكة نبراسكا تتربع على عرش ملكة جمال أميركا

.. وتانيا فايمن ملكة جمال البدينات

دار اإلفتاء المصرية: التاجر المدين يستحق الزكاة

»الپنتاغون« توصي بإشراك النساء في القتال

القاهرة ـ وكاالت: أجازت دار اإلفتاء املصرية 
إخراج الزكاة للتاجر املدين بسبب كساد جتارته، 
وقالت أمانة الفتوى ردا على سؤال حول استحقاق 
الزكاة لتاجر أخد مبالغ مالية من بعض األشخاص 
بغرض التجارة ولكن جتارته كسدت وأصبح مدينا 
للعديد من األشخاص مببالغ طائلة ال يستطيع 
الوفاء بها: ان هـــذا الرجل يعتبر في هذه احلالة 
من »الغارمني« الوارد ذكرهم في ســـورة التوبة 

ضمن أوجه صرف الزكاة.
و»الغارمون« أقسام منهم من أربكته الديون 

التي أخذها مـــن مباح – طاعة أو غير طاعة وإن 
صرفها في معصيةـ  أو تداين في معصية وصرف 
املال في مباح، أو صرفه في املعصية التي أستدان 
من أجلها وتاب وُظـــن صدقه ـ وإن قصرت مدة 
التوبة ـ فيعطى بقدر احلاجة، اذا حل الدين ولم 
يقدر على وفائه، بخالف ما لو تداين في معصية 
وصرفه فيها ولم يتم وما لو لم يحتج فال يعطى. 
وعليه يجوز إعطاء هذا الشخص من مال الزكاة 
ليســـد دينه إن لم يكن قد سدده أو سامحه فيه 

أصحابه وأبرءوه منه.

واشنطنـ  يو.بي.آي: أوصت جلنة في وزارة الدفاع 
األميركية )الپنتاغون( بأن يرفع اجليش األميركي 
احلظر عن مشــــاركة النساء في املهام القتالية ألنه 
يتنافى مع مبدأ املســــاواة وال ينسجم مع املطالب 

بتحديث طريقة خوض احلروب.
وذكرت شبكة »سي.ان.ان« األميركية اإلخبارية 
ان جلنة التنوع في القيادة العسكرية في الپنتاغون 
أوصت في مسودة تقرير رأت انه يجب على اجليش 
األميركي أن يلغي تدريجيا احلظر على مشــــاركة 

النساء في العمليات القتالية.

وأوضحت اللجنة التي تضم ضباطا كبارا ورجال 
أعمال وأكادمييني ان السياسات التي حتصر القتال في 
الرجال ال تعكس احلقائق في احلروب احلالية التي 
يتم خوضها في العراق وأفغانستان وتضع حواجز 
مؤسساتية أمام النساء اللواتي متنعهن من احلصول 

على أي مهمة قد تقود إلى حتسني مسيرتهن.
ويحظر على النســــاء في اجليــــش األميركي أن 
يشــــاركن في العمليات القتالية حيث يؤدين مهام 
الدعم مثل العمل كممرضات وطباخات وميكانيكيات 

وأفراد اتصاالت وموظفات في الشؤون اإلدارية.

بوشناق: لم أوقع على بيان التجديد لـ »بن علي«
ولطيفة: ربي يحمي تونس.. وأماني: سعيدة ألن صوت الشعب وصل

املنازل واملتاجر«.
فيما طالب الفنان التونســــي 
لطفي بوشناق اجليش التونسي 
األمــــن واعتقال  باحلفاظ علــــى 
املخربني، بعد إجبار الرئيس زين 
التنحي  العابدين بن علــــي على 
عن السلطة والهروب من تونس، 
مؤكدا أنه لم يوقع بنفسه على بيان 
يطالب الرئيس املخلوع بالرئاسة 

في عام 2014م.
وقال بوشناقـ  في مداخلة مع 
قناة اجلزيرة: ال حتاســــبوني إال 
على ما وقعت بيدي، موضحا أنه 
مت الزج باســــمه ـ دون أن يدري ـ 
جنبا إلى جنب مــــع األمني العام 
السابق للجامعة العربية الشاذلي 
الطاهر  القليبي والوزير األسبق 

بلخوشة، موضحا أيضا أن كل من 
وقع على ذلك البيان كانوا مجبرين 
على التوقيع. وأكد بوشــــناق أنه 
غنى فقط لتونس الوطن وللناس 
الذين يعانون، وأنه دائما مع احلق 

والعدل.
اماني  الفنانــــة  اكــــدت  بينما 
السويســــي أنها حزينــــة جدا ملا 
يحدث في بلدها من أعمال شغب 
وســــرقة وتخويف بحق الشعب 
التونسي، مشيرة الى أنها خائفة 
جدا من الوضع احلالي، ومما هو 
مستور وقد ينكشف خالل األيام 

املقبلة.
مــــن جانب آخر وجــــه الفنان 
املصري خالد الصاوي التحية الى 
شــــعب تونس بعد جناح ثورته 

تونس ـ وكاالت: عبر عدد من 
الفنانني التونسيني عن سعادتهم 
بانتهاء األزمة السياسية في بالدهم 
بخروج بن علي وإعالن تولي رئيس 
مجلس النواب محمد فؤاد املبزع 
الرئاسة مؤقتا، داعني إلى حماية 

الشعب واملمتلكات.
ولم تظهر املطربة التونســــية 
لطيفة بشــــكل معلــــن منذ تفجر 
األحداث في تونس، لكن موقعها 
الرســــمي أورد، نقال  اإللكتروني 
عنها، جملة واحدة مقتضبة نصها: 
»تونس في القلــــب.. ربي يحمي 

تونس وأهلها«.
فيمــــا دعا املخرج التونســــي 
رؤوف بــــن يغالن إلــــى احلفاظ 
على املكاسب التي حققها الشعب 
التونســــي بدماء أبنائــــه، محذرا 
من سيطرة من وصفهم بـ»هواة 
الكراسي« على مقاليد احلكم في 

البالد بعد رحيل بن علي.
بدورها، قالت املمثلة التونسية 
الشابة ســــناء يوسف، إنها حاليا 
في القاهرة، لكنها تتابع األحداث 
مع أهلهــــا وأصدقائها في تونس 
حلظة بلحظة، مشيرة إلى أن الليلة 
املاضية »كانــــت األصعب عليها، 
حني كانت البالد تتعرض للنهب 
والسرقة، وكان اجلميع يعيش حالة 
من الرعب بسبب انتشار مسلحني 
في الشوارع، قام بعضهم باقتحام 

التي أطاحت برئيسه  الشــــعبية 
الســــابق زين العابدين بن علي، 
مطالبا الشعب باالســــتمرار في 
النضال من أجل حتقيق غد أفضل، 

كاشفا في كلمته التي كتبها على 
صفحته الرسمية على الفيس بوك 
عن املقومات الرئيسية لنجاح أي 

ثورة وحتقيقها ألهدافها.

عطور مايكل جاكسون تطرح في مارس
واشنطنـ  يو.بي.آي: تطرح في مارس املقبل 
عطور جديدة مستوحاة من ملك البوب األميركي 

الراحل مايكل جاكسون.
وأفاد موقع »بوب كرانش« األميركي ان والد 
النجم الراحل جو جاكســـون يعمل مع شركة 
العطور الفرنسية »رواس باريس« إلطالق عطر 

للنساء وآخر للرجال في مارس 2011.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فرانك رواس 
»نحن شركاء باملناصفة مع جو جاكسون في 
املبيعـــات العاملية وحقـــوق التلفزة وعائدات 
اإلعالنات وتوصلنا إلى هذا االتفاق بســـرعة 
كبيرة بالرغم من ان األمر يســـتغرق ســـنـــة 

عــادة«.
يشـــار إلى ان االتفاق علـــى إطالق العطور 

كان بعد مشاركة رواس في معرض جتاري في 
الس فيغاس عندما طلب شابان استعارة قلمه 
ففعل ذلك وطلب منهما تســـليم عينة من أحد 
العطور اخلاصة بالشركة إلى جانيت جاكسون، 
وبعد ساعات تلقى اتصاال من عائلة جاكسون 
التي طلبت اجتماعا أعربت خالله عن االهتمام 
مبنتجاته واقترح حينهـــا إطالق عدة عطور 

تكرميا لذكرى مايكل جاكسون.
وسيطلق عطران أحدهما للنساء ويحمل اسم 
»جاكسون تريبيوت« )حتية جلاكسون( واآلخر 
للرجال واسمه »جاكسون ليجند« )جاكسون 
األسطورة( وهما مستوحيان من النبات الذي 
كان ينمو في مزرعـــة نيفرالند اخلاصة مبلك 

البوب الراحل.

في واقعة نادرة.. 3 لبؤات يمزقن تمساحًا هاجم شبل إحداهن!


