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43 شون بن ينطلق لمقابلة فيدل كاسترو

C.I.A وشقيقة كاسترو تعترف: عملت مع الـ ..
مياميـ  رويترز: قالت وانيتا كاسترو الشقيقة 
الصغرى للزعيم الكوبي فيدل كاسترو وشقيقه 
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو إنها تعاونت مع 
وكالــــة املخابرات املركزيــــة األميركية ضد حكم 
شقيقيها في كوبا قبل اقامتها في املنفى في ميامي 

عام 1964.
وصرحت وانيتا كاسترو )76 عاما( في حديث 
مع قناة يونيفيجون نوتيسياس 23 التلفزيونية 
الناطقة باالسبانية عشية نشر مذكراتها عن فيدل 

وراؤول كاسترو.
وكتابها املكتوب باالسبانية بعنوان »شقيقاي 
فيدل وراؤول..التاريخ السري« كتبته باالشتراك 
مع الصحافية املكسيكية ماريا انطونيتا كولينز 

والذي صدر امس بعد مقابلتها بيوم واحد.
وبعد أن ســــاندت في بــــادئ األمر ثورة فيدل 
كاســــترو عام 1959 التــــي أطاحــــت بالدكتاتور 
فوجلنسيو باتيســــتا قالت وانيتا كاسترو إنها 

أصيبت بخيبة أمل بسبب اعدام شقيقها األكبر ملعارضيه وحتويله البالد صوب االشتراكية.
وتابعت في املقابلة مع القناة التلفزيونية »بدأت أحترر من الوهم عندما شاهدت الكثير من 
الظلم«. وأضافت أن من منزلها في هافانا عملت على إيواء ومســــاعدة من تضطهدهم حكومة 

فيدل كاسترو. واستطردت »أصبح وضعي في كوبا حساسا بسبب أنشطتي ضد النظام«.
وقالت وانيتا كاسترو لكولينز إن ذات يوم قدم شخص مقرب منها ومن فيدل كاسترو دعوة 

لها من وكالة املخابرات املركزية األميركية تطلب منها التعاون مع الوكالة.
وتابعت لكولينز »أرادوا )وكالة املخابرات املركزية( التحدث معي ألنه كانت لديهم أشــــياء 
مهمــــة يريدون أن يطلبوها مني مثل ما إذا كنت مســــتعدة للمجازفة وما إذا كنت مســــتعدة 

لالستماع لهم.. صدمت ولكني قلت نعم«.
وأفادت كولينز بأنه »بهذه الطريقة بدأت عالقة طويلة مع وكالة املخابرات املركزية األميركية 

خصم فيدل كاسترو اللدود«.
وأضافــــت دون ذكر أي تفاصيل »خالل ثالث ســــنوات من عــــام 1961 إلى عام 1964 ومع ما 
تضمنه من مخاطرة بحياتها عملت وانيتا كاســــترو على انقاذ أرواح مواطنيها لفترة طويلة 
قبل أن تذهب للمنفى في ميامي«. وأدارت وانيتا كاسترو صيدلية في ميامي ألكثر من ثالثني 
عاما قبل تقاعدها بنهاية عام 2006 وكانت آخر مرة حتدثت فيها مع شقيقها فيدل مبنزلها في 
هافانا عام 1963 عندما توفيت والدتها إثر أزمة قلبية، وقالت إنها حتدثت آخر مرة مع شقيقها 

راؤول عام 1964 قبل أيام من مغادرة كوبا متوجهة إلى املنفى.

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: توجه النجم 
االميركي شون بن الى كوبا برفقة احدى سيدات 
املجتمع آمال في اجراء مقابلة مع الزعيم الكوبي 
فيدل كاسترو. وذكر موقع »تي ام زي« االميركي 
ان املمثل احلائز على جائزة أوسكار ألفضل 
ممثل الذي يحب عمــــل الصحافة توجه الى 
هافانا تلبيــــة لطلب من مجلة »فانيتي فير« 
الكتشاف تأثير ادارة الرئيس االميركي باراك 
أوباما على كوبا. وأشار املوقع الى ان بن )48 
سنة( سافر برفقة سيدة االعمال الناشطة في 
مجال االعمال االنسانية ديانا جنكينز زوجة 
املصرفي روجر جنكينز من مصارف باركليز 

البريطانية، وقد انطلقا في طائرة خاصة من 
الس فيغاس. ونقل عن مصادر من املصرف 

ان بن وجنكينز ذهبا للقاء كاسترو.
وقال املتحدث باسم بن للموقع انه على الرغم 
من ان اللقاء ممكن، اال انه لم يحدد أي موعد وال 

خطة حالية للدردشة مع »الديكتاتور«.
يشار الى ان أوباما خفف القوانني املتعلقة 
بزيارة ونقل االموال الى كوبا في مسعى منه 
لتخفيــــف التوتر بني الطرفــــني، وبدأت كوبا 
والواليات املتحدة في يوليو املاضي رسميا 
حوارا حول شــــؤون الهجرة التي أوقفت منذ 

العام 2003.

شون بن

هيفاء وهبي

فيدل كاسترو

1- قاتل مروة الشربيني أثناء اقتياده الى قاعة احملكمة    )أ.پ(

جيفري بيكاور

صورة مروة الشربيني خارج القاعة              )العربية.نت( زوج مروة في قاعة احملكمة       )أ.پ(

30 محاميًا نوبيًا يقاضون هيفاء وهبي بسبب قرد 
دبـــيـ  العربية.نـــت: تقدم نحـــو 30 محاميا 
ومحامية، أعضاء في »اجلمعية املصرية النوبية 
للمحاماة« ببـــالغ إلى النائب العام املصري ضد 
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والشاعر الغنائي 
مصطفى كامل، ومدير اإلدارة العامة للرقابة على 
املصنفات الغنائية، بسبب أغنية »بابا فني«، التي 
تغنيها وهبي، والتي تضمنت عبارة »القرد النوبي«، 

التي اعتبرها النوبيون مسيئة لهم.
وطالب احملامون باتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة ملنع تداول األلبوم الذي يضم األغنية، ومنع 
إذاعتها في جميع القنوات الفضائية واألرضية، 
متهمني املغنية بتعمد اإلساءة للمجتمع النوبي، 
بشـــكل دفع عدد كبير من األطفال النوبيني الى 
التغيب عن املدرسة، بسبب التهكم الذي يالقونه 
مـــن زمالئهم بعبارة »القرد النوبي«، ما ينعكس 
سلبيا على نفسياتهم، بحسب ما أوردته صحيفة 

»عكاظ« السعودية في عددها الصادر أمس.
وكانت املغنية اللبنانية اعتذرت عن العبارة 
التي وردت في أغنيتهـــا األخيرة، لكن اجلمعية 

القانونية رفضت االعتذار.
وقـــال مقرر جلنة العالقـــات العامة واإلعالم 
باجلمعية إن املستشار اإلعالمي لوهبي نقل اعتذارها 
في اتصال هاتفي، ونفى قصدها اإلساءة إلى أهل 
النوبة، مشيرا إلى أنها علمت من مؤلف األغنية أن 

عبارة »القرد النوبي« تطلق على لعبة لألطفال.
لكن عندما أكد لها مستشـــارها اإلعالمي عدم 
وجود لعبة بهذا االســـم، اعتذرت فورا للنوبيني 

عن ورود هذه العبارة في األغنية.
لكن اجلمعية املصرية النوبية للمحامني رفضت 
االعتـــذار، معتبرة إياه غير كاف، »ألنه ال يعطي 

أي حقوق ألهل النوبة«.
وطالب رئيسها بنشر االعتذار في جميع وسائل 
اإلعالم احمللية والفضائية، وأن يتم وقف إذاعة 
األغنية في جميع القنوات الفضائية واألرضية.

وفي السياق ذاته تقدم النائب محمد العمدة، 
عن دائرة كوم أومبوـ  نصر النوبة، بطلب إحاطة 
لوزيري اإلعالم والثقافة على خلفية غضب أهل 

النوبة من العبارة التي وردت في األغنية.
واعتبـــر النائـــب أن »ســـماح وزارة اإلعالم 
بالســـخرية من أبناء الصعيد والنوبة هو الذي 
شـــجع هيفاء وهبي، وغيرها على السير في هذا 

النهج«، وفق تعبيره.
كما طالب بتحديد جلســـة عاجلة أمام جلنة 
اإلعالم والثقافة ملناقشة كافة اآلثار السلبية التي 
أملت باملجتمع املصري، وفئاته االجتماعية بسبب 
ما وصفه بحالة االنفالت اإلعالمي املرئي واملسموع 
نتيجة إصرار الوزيرين على تعطيل قواعد الرقابة 

على املصنفات الفنية.

يدخل »غينيس«
 بـ 16 صرصارًا في فمه

النســـينغ ـ يـــو بي آي: 
يتوقـــع رجـــل مـــن والية 
ميتشـــيغن األميركيـــة ان 
تعترف موســـوعة غينيس 
القياسية بتحقيقه  لالرقام 
رقما عامليا من خالل وضع 
اكبر عدد من الصراصير في 

فمه.
ونقلت صحيفة »النسينغ 
ستايت جورنال« األميركية 
عن شـــون مورفي الذي لم 
تذكـــر عمـــره ان االعتراف 
رســـميا باجنازه وهو إبقاء 
16 صرصارا حيـــا في فمه 
طوال 10 ثوان هو مســـألة 

أسابيع فقط.
واكد مورفي وهو عامل 
في متجـــر لبيع احليوانات 
انه سيصبح حامال  االليفة 
للرقم القياسي بعدما حطم 
رقما حققه رجل آخر متكن من 

وضع 11 صرصارا في فمه.

صحتك

نوعية األكل لمواجهة حساسية الخريف
ميونيخـ  د.ب.أ: يعد فصل اخلريف وقتا مثاليا للمصابني 
باحلساسية من غبار الطلع )اللقاح( ليجهزوا جهازهم 
املناعي ملوسم احلساســـية القادم وفقا ملجلة املعاجلة 
بالطبيعة »نيتشروباث« األملانية الشهرية. وتقول املجلة 

إن أفضل استعداد هو االهتمام مبا تأكل.
وتقول املجلة إن الذين يعانون من احلساسية يجب أن 
يقللوا من األطعمة الغنية بالهستامني مثل سمك التونة 
واملاكريل والنقانق والفطر واملشروبات الكحولية إلراحة 

جهازهم املناعي وعملية اإليض.
وتنصح املجلة أيضا باالســـتغناء بدرجة كبيرة عن 
منتجات األلبان والتي تقول إنها ستخفض »ضغط املواد 
املثيرة للحساســـية« على جهاز املناعة. وينطبق نفس 
الشيء على مدى تناسب الطعام واألغذية ذات اإلضافات 

الصناعية.
وعلى الذين يعانون من احلساسية أن يكونوا على 

علم باحلساسية املركبة.
فهناك من يعاني من حساســـية لقاح شجر البتوال 
على ســـبيل املثال وغالبا ما يعاني من حساسية عالية 

من التفاح والكمثرى واخلوخ والبرقوق أيضا.

زوجها حضر على عكازين لإلدالء بشهادته

إجراءات أمنية مشددة ترافق بدء محاكمة قاتل مروة الشربيني
أملانياـ  وكاالت: اتخذت احملكمة احمللية في مدينة دريسدن إجراءات 
أمنية مشددة مع بداية جلسات محاكمة قاتل الصيدالنية املصرية مروة 
الشــــربيني، التي انطلقت امس. وطوقت السلطات املنطقة احمليطة 
مببنى احملكمة، كما منعت املتظاهرين من االقتراب مســــافة كيلومتر 
من محيط احملكمة، وخضع املشاركون في اجللسة، باإلضافة إلى 44 
صحافيا مصرحا لهم بحضور اجللســــة مــــن داخل أملانيا وخارجها، 
للتفتيش املشدد حتى إن أحذيتهم أيضا خضعت للفحص باألجهزة 

املتطورة كما يحدث في املطارات.
وكان املواطن األملاني املنحدر من أصول روســــية أليكس في )29 
عاما( طعن الشربيني في األول من يوليو املاضي أثناء نظر استئناف 
ضد حكم صادر بالغرامة في حقه بسبب تعديه بألفاظ عنصرية على 

املواطنة املصرية في أغسطس 2008.
ويواجه أليكس تهم القتل ومحاولة القتل والتســــبب في اإلصابة 

بجروح خطيرة.
وظهر زوج مروة الشربيني في احملكمة، وهو يسير على عكازين 
حيث سيدلي بأقواله كشاهد. وكان الزوج قد أصيب بإصابات خطيرة 
خالل احلادث، بحســــب ما نقلت وكالة األنباء األملانية، مشــــيرة إلى 

وجود 8 محامني ميثلون زوج الضحية وأسرتها.
وفــــي رد فعل على التهديدات املوجهة للمدعى عليه عبر شــــبكة 
اإلنترنت قامت الشــــرطة األملانية بنشــــر قناصة حول مقر احملكمة، 
باإلضافة إلى مجموعة من القوات اخلاصة مع رفع درجة االســــتعداد 

في املنطقة احمليطة باحملكمة.
وذكر محامي املتهم ميشائيل شتورم، ملجلة »دير شبيغل« الصادرة 
اليوم االثنني، أن موكله سيدلي ببيان حول التهم املوجهة اليه، متخوفا 
من عدم توافر »ظروف عادلة« ملتابعة القضية في ظل االهتمام الشديد 
في العالم اإلســــالمي بالقضية، واملتابعة املســــتمرة من الرأي العام 

ووسائل اإلعالم واإلجراءات األمنية املشددة.
ورفض احملامي تأكيد التقارير حول إدانة املتهم في السابق بارتكاب 
جرائــــم عنف، واكتفى بالقــــول »لم يصدر حكم بســــجن موكلي في 

املاضي«.
مــــن ناحية أخرى يؤكد االدعاء األملاني »حتمل املتهم املســــؤولية 
عن أفعالــــه«، طبقا ملا جاء في التقرير النفســــي حلالة املتهم والذي 
استبعد وجود أدلة تشير إلى عدم حتمل املتهم مسؤولية أفعاله ولو 

بقدر ضئيل.
وستبلغ عدد أيام جلسات احملاكمة 11 يوما، سيتم خاللها االستماع 
ألقوال نحو 30 شــــاهدا، ومن املنتظر أن يصدر احلكم في 11 نوفمبر 

املقبل.

سلطنة عمان أول دولة في الشرق األوسط 
تبدأ  حملة تطعيم شاملة ضد إنفلونزا الخنازير

عواصمـ  وكاالتـ  أ.ش.أ: بدأت سلطنة 
عمان حملة تطعيم للتصــــدي النفلونزا 
اخلنازير واحليلولة دون انتشار الوباء، 
لتكون بذلك أول دولة على مستوى الشرق 
األوسط تبدأ في حملة التطعيم بعد استيراد 
أول دفعــــة من اللقــــاح والبالغة 100 ألف 

جرعة.
حيث متت أولى عمليات التطعيم بوالية 
السيب وسيتم توزيع اللقاح على مختلف 
محافظات ومناطق سلطنة عمان خالل األيام 
القادمة. ومن املتوقع وصول 100 ألف جرعة 

أخرى خالل نوفمبر املقبل.
ونقلت وكالة األنباء العمانية عن د.أحمد 
بن محمد الســــعيدي وكيل وزارة الصحة 
العمانية أن كافة األدوية واللقاحات التي 
تستوردها السلطنة مصنعة من قبل شركات 
عاملية ودولية معتمدة ومعترف بها عامليا 
ومت جتريبها واستخدامها وتسجيلها في 

بلد املنشأ والدول املجاورة.
لذلك فإن أمانة وسالمة وفاعلية األدوية ال 
توجد لدينا أي شكوك حولها مطلقا، موضحا 
أن كل ما أشــــيع عن األعــــراض اجلانبية 

املستقبلية وعن األعراض اجلانبية اآلنية 
ال توجد أي أسس علمية إلثباتها.

ودعا أي شخص لديه أي إثباتات علمية 
إلثبات ما تقوله الشائعات عليه أن يواجه 
بها املسؤولني. وحول تطعيم طلبة املدارس 
قال د.السعيدي »إن هناك تنسيقا بني وزارتي 

الصحة والتربية والتعليم.
حيث ســــيعطى طالب املدارس حسب 
األولويات بحيث تكون األولوية للطالب 
ذوي األمراض املزمنة وذوي أمراض الدم 
الوراثية«، موضحا أن آلية التوزيع تهدف 
إلى اســــتهداف فئات من املجتمع الذين لو 

أصيبوا باملرض سيشكل لهم خطورة.
من جهة أخرى، بدأت في أملانيا امس حملة 

تطعيم ضد مرض إنفلونزا اخلنازير.
ويخضــــع للتطعيم في املرحلة األولى 
العاملني في القطاع الصحي ورجال الشرطة 
ورجال اإلطفاء على وجه اخلصوص، ومن 
املمكــــن أن ينضم إليهم مواطنون آخرون 

حسب النظام في كل والية.
وقال متحدث باسم مدينة دوسلدورف 
بوالية شمال الراينويستفاليا غربي أملانيا 

أنــــه من بني املطعمني فــــي مكتب الرعاية 
الصحية باملدينة حصل مواطنون عاديون 

على جرعة التطعيم.
وبوجه عام يســــتطيع أي مواطن في 
والية شليزفيجهولشــــتاين شمالي البالد 

احلصول على التطعيم.
ويتوفر خالل هذا األســــبوع نحو 52 
ألف جرعة فقط من لقاح »باندميريكس«،  
لذلك سيكون األولوية في احلصول على 
التطعيــــم للمجموعــــات املعرضة خلطر 
اإلصابة مثل العاملني في القطاع الصحي 

واملرضى املزمنني.
وفــــي العاصمة برلني ســــيتم تطعيم 
األطبــــاء واملمرضات ورجــــال األمن وهم 
مــــا يطلق عليهم العاملون احملوريون في 
املستشــــفى اجلامعي »شاريتي« ومكاتب 
الرعاية الصحية. ويبلــــغ عدد »العاملني 
احملوريني« في برلني نحو 130 ألف عامل، 

أي ما ميثل نحو 4% من تعداد السكان.
وتضم املرحلة الثانية في برلني تطعيم 
املرضى املزمنني واحلوامل، يعقبهم باقي 

املواطنني.

وانيتا كاسترو

شهدت مدينة كالي الكولومبية أمس مهرجانا للحيوانات 
االليفة، حيث قدم املشاركون حيواناتهم االليفة وأغلبها 
من الكالب بأزياء تنكرية، ففي الصورة أعاله كلب يرتدي 
زي الرجل الوطواط، وفي الصورة الى االسفل كلب يرتدي 

زي جندي.                        )رويترز(

عرض أزياء.. كالبي

وفاة بيكاور صديق مادوف بعد العثور
 على جثته في حوض السباحة

مياميـ  رويترز: قالت الشرطة 
ان جيفري بيكاور ملياردير »بالم 
بيتش« الــــذي يوصف بأنه اكبر 
مستفيد من احتيال برنارد مادوف 
توفي امس بعد العثور عليه في قاع 
حوض سباحة في قصره. وقالت 
صحيفة »بالم بيتش بوست« نقال 
عن مســــؤولي الشرطة ومكافحة 
احلرائق قولهم ان اخلدمات الطارئة 
اســــتدعيت الى املنزل املطل على 
احمليط بعد ان قامت زوجة بيكاور 
البالغ من العمر 67 عاما ومدبرة 
مــــن احلوض  املنزل بانتشــــاله 
واعلنت وفاته فيمــــا بعد. وقال 
القائم على قضية احتيال مادوف 
في وثائق احملكمة في نهاية الشهر 
املاضي ان بيــــكاور الذي ادرجته 
مجلة »فوربس« مؤخرا ضمن قائمة 
اغنى 400 اميركي كان متواطئا في 

عملية االحتيال، وكان يالحق من 
اميركي.  اجل 7.2 مليارات دوالر 
وكان بيكاور وزوجته من اصدقاء 
مادوف الذي يقضي حكما بالسجن 
ملدة 150 عاما بعدما اقر بذنبه في 

ادارة 65 مليار دوالر باالحتيال.


