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ـ  نيودلهــــي 
وكاالت: هل تعمد 
تشرتشل جتويع 
ســــؤال  الهنود، 
طرحــــه ليوبولد 
وزيــــر  اميــــري 
لشــــؤون  الدولة 
واملارشال  الهند 
ارشيبالد  السير 
ويفــــل الذي ُعني 
مندوبا  بعد  فيما 
الهند،  في  ساميا 
فقــــد راح االثنان 
يناقشــــان كيفية 
من  املزيد  ارسال 
املساعدات الغذائية 
ولكن  الهند،  الى 
جهودهمــــا كانت 
برفض  تصطدم 

رئيس احلكومة ونســــتون تشرتشــــل.
وقال ويفل في معــــرض تطرقه لهذه االجتماعات: »يبدو ان 
إنقاذ اليونانيني وشــــعوب البلدان احملررة األخرى أكثر أهمية 
من إطعام الهنود، فهناك تردد واضح في توفير املواد الغذائية 
لهذه املســــتعمرة كما في خفض مستوى املخزون الغذائي هنا 

في هذا البلد«.
أما اميري، فكان أكثر صراحة إذ قال: »قد يكون ونســــتون 
)تشرتشــــل( مصيبا فــــي قوله ان جتويــــع البنغاليني اجلياع 
أصال ليس بخطــــورة جتويع اليونانيني األصحــــاء، ولكنه ال 
يعير املسؤولية التي تتحملها بريطانيا عن الهند كونها القوة 

املستعمرة أي اهتمام«.
قضى أكثر من ثالثة ماليني هندي في املجاعة التي اجتاحت 

البالد عام 1943 معظمهم في البنغال.
وفي كتاب صدر حديثا للصحافية الهندية مادوسري مكرجي 
بعنوان »حرب تشرتشل السرية« تلقي املؤلفة باملسؤولية عن 
واحدة من أســــوأ املجاعات التي شهدتها الهند في تاريخها على 

عاتق رئيس الوزراء البريطاني الشهير.
ويعد الكتاب دراسة مؤثرة بقدر ما هي أكادميية ملا قد يعتبر 
أكثر الفصول اثارة للخجل في سفر االمبراطورية البريطانية.

بيروتـ  رويترز: نحى لبنان مشاكله السياسية 
جانبا وجنح في دخول موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية بأكبر كأس نبيذ في العالم.
صب منظمو مهرجان للنبيذ في بيروت نحو 
مئة زجاجة من النبيذ اللبناني في كأس عمالقة 

ارتفاعها 2.4 متر وعرضها 1.65 متر.
وقالت ليز ســـميث إحدى حكام موســـوعة 

غينيس لألرقام القياسية لتلفزيون رويترز في 
املهرجان الذي أقيم مساء اجلمعة »سجل الرقم 
القياسي السابق في البرتغال قبل 12 عاما وأنا 
فخورة بأن أعلن أن لبنان حقق رقما قياســـيا 

جديدا«.
وحجم الكأس يعني أنه حتى مع صب عشرات 

الزجاجات في الكأس فلن ميتلئ سوى ربعه.

وقال منظمو املهرجان إن صناع النبيذ من 
شتى أنحاء البالد ساهموا بإنتاجهم ضمن حملة 
للترويج للنبيذ اللبناني الذي يقولون إن نصفه 

ر. يَصدَّ
وكان لبنان صرح في السنوات األخيرة بأنه 
سجل أكبر صحن كبة وأكبر صحن تبولة وأكبر 

صحن حمص في العالم.

لبنان يدخل غينيس بأكبر كأس نبيذ في العالم

إعدام سعودي قتل سائقًا بنغالديشيًا

هل تعّمد تشرتشل تجويع الهنود؟ 20 هدفًا بحلول العام 2020
لحماية تنوع األجناس

الرياض ـ يو.بـــي.آي: مت تنفيذ حكم اإلعدام الصادر بحق أحد 
الســـعوديني وذلك بضرب عنقه بالسيف إلقدامه على قتل سائق 
بنغالديشي أدين مبحاولة سلب أمواله. فقد اقدم اجلاني على قتل 
محمد شاه الذي يعمل سائقا لسيارة أجرة وذلك بطعنه عدة طعنات 

في أنحاء متفرقة من جسمه بعد أن قام بالركوب معه.

اليابان ـ أ.ف.پ: اعتمدت الدول الـ 193 االعضاء في االتفاقية حول 
التنوع البيولوجي في ناغويا )اليابان(، خطة استراتيجية غير ملزمة 
قانونا حلماية الطبيعة تتضمن 20 هدفا ينبغي حتقيقها بحلول العام 
2020. وذكرت اخلطة في ديباجتها ان اهداف العام 2010 للتنوع احليوي 
»لم تتحقق، فتنوع اجلينات واالجناس واالنظمة البيئية مستمر في 

التراجع )..( نتيجة خصوصا للنشاطات البشرية«.
وفيما يأتي النقاط الرئيسية في اخلطة للعقد املقبل:ـ  الغاء »الدعم 
املضر« بالبيئة: ينبغي بحلول العام 2020 »الغاء احملفزات والسيما 
الدعم املضــــر بالتنوع البيولوجي او خفضهــــا تدريجا او اصالحها 

خلفض تأثيرها السلبي الى حده االدنى او جتبنه كليا«.
ـ جتنب االســــتغالل املفرط ملخزون االسماك: بحلول العام 2020 
»ينبغي ادارة كل مخازن االسماك والالفقريات والنبات املائي وادارة 
محاصيلها بطريقة مستدامة وقانونية مع اعتماد نهج يراعي االنظمة 

البيئية بطريقة جتنب الصيد املفرط«.
ـ زيادة مساحة املناطق احملمية على اليابسة وفي البحر: بحلول 
العام 2020 »يكون 17% من مســــاحة اليابســــة واملياه الداخلية )في 
مقابل 13% راهنا( و10% من املناطق البحرية والســــاحلية )في مقابلة 
1% راهنا( محفوظة عبر شبكات مترابطة ملناطق محمية وتدار بطريقة 

فعالة وعادلة«.
ـ اصــــالح 15% على االقل من االنظمة البيئيــــة املتضررة: بحلول 
العام 2020 »ينبغي حتسني مقاومة االنظمة البيئية ومساهمة التنوع 
البيولوجي في مخزونــــات الكربون بفضل اجراءات حماية واصالح 
مبا في ذلك اصــــالح ما ال يقل عن 15% من االنظمة البيئية املتضررة 
ما يســــاهم في تخفيف آثار التغير املناخي والتكيف معه فضال عن 

مكافحة التصحر«.

وكاالت: كشـــفت املمثلة األميركيـــة املولودة في 
أوكرانيـــا ميال جوفوفيتش أنها ال تشـــعر باجنذاب 

نحو زمالئها الرجال.
وقالت النجمة احلســـناء التي تبلغ من العمر 34 
عاما في مقابلة مع مجلة In Touch األملانية: لن ادخل 
مطلقـــا في حياتي في اي عالقة مع ممثل، فاملمثلون 
الرجال مقززون ومتكبرون، وذكرت جوفوفيتش ان 
املمثلني الرجال يركزون فقط على مظهرهم، وقالت: 
من تلك التي تريد صديقا بحقيبة مملوءة بالكرميات 

وزيوت االستحمام؟.
جتدر اإلشـــارة الى أن جوفوفيتش متزوجة من 
املخرج البريطاني اندرسون باول الذي تعرفت عليه 
خالل تصوير سلســـلة أفالم Resident Evil وأجنبت 

منه ابنتهما إيفر.

محمد رجب أحمد السقا

شعبان عبد الرحيم

تشرتشل

سارة بالني

احلرم اإلبراهيمي

أحمدي جناد

ممثلو 21 قبيلة بدوية في مهرجان سياحي ثقافي رياضي
 مصرـ  د.ب.أ: افتتحت اجلمعة انشطة الدورة الثالثة من مهرجان 
»شـــخصيات مصرية« الذي يجمع في مكان واحد عشرات القبائل 
البدويـــة من كل أنحاء مصر إلقامة حوار بينها والتعريف بثقافتها 
وأصولها في حضور مصريني وأجانب ينتمون ملدن ال تعرف الكثير 
عن حياة البدو. ويقام املهرجان السياحي الثقافي الرياضي على مدار 
3 أيام في محمية »وادي اجلمال« الطبيعية في مدينة مرســـى علم 
»175 كلم جنوب الغردقة« مبشاركة 350 بدويا ينتمون إلى 21 قبيلة 
تعيش بني ســـيوة والفرافرة في الصحراء الغربية وبالد النوبة في 
أقصى اجلنوب وشـــمال وجنوب سيناء في أقصى الشمال الشرقي 
وصوال إلى قبيلتي العبابدة والبشـــارية الذين ســـكنوا على طول 

ساحل البحر األحمر منذ زمن بعيد.
وقال وليد رمضان منظم املهرجان لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 

إن الهدف الرئيسي كان توفير فرصة للقاء بني ممثلي القبائل التي 
سكنت صحراء مصر لسنوات طويلة دون أن تلتقي ببعضها بينما 
حتول املهرجان شـــيئا فشيئا إلى خلق فرصة للمشاركني من البدو 
وسكان املدن املصريني واألجانب لالختالط ببعضهم ليكتشفوا بيئات 
وعادات وأسلوب حياة شخصيات مختلفة تعيش بالقرب منهم وال 

يعرفون عنهم الكثير.
ويتميز املهرجان باالعتماد الكامل على أسلوب حياة البدو واخلامات 
الطبيعيـــة غير امللوثة للبيئة حيث يقيم اجلميع في خيام وســـط 
الصحراء ويستمتعون على مدار األيام الثالثة بطعام صحي وطقس 
مختلف وطقوس خاصة بالقبائل التي تقدم كل منها رقصاتها وأغنياتها 
وشعراءها وعاداتها وتقاليدها وأطعمتها الشهيرة ومشروباتها املعتادة 

وأبطالها في مجاالت رياضية عدة أبرزها سباق الهجن.

ميال جوفوفيتش: ال أشعر باالنجذاب 
نحو الممثلين الرجال

قال: أنا مش قدهم ومش ناقص وجع راس

اإلخوان المسلمون يقاضون شعبان عبدالرحيم 
بسبب فيلمه الجديد »شعبوال.. هو الحل«

نتنياهو ينتقد دعوة اليونيسكو إخراج قبر  راحيل
والحرم اإلبراهيمي من الئحة المعالم التراثية اإلسرائيلية

تل أبيب ـ يو.بي.آي: انتقد 
الوزراء اإلســـرائيلي  رئيس 
بنيامـــني نتنياهـــو منظمـــة 
اليونيســـكو علـــى دعوتها 
إلخراج قبـــر راحيل واحلرم 
اإلبراهيمي من الئحة املعالم 

التراثية اإلسرائيلية.
ونقلـــت وســـائل اإلعالم 
اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله 
ان »محاولة اليونسيكو قطع 
العالقة بني شـــعب إسرائيل 
وتراثه ألسباب سياسية تتنافى 

والعقل وستبوء بالفشل«.
وســـأل فـــي بيـــان وزعه 
مكتبه »إذا كانت املواقع التي 
دفن فيها آباء وأمهات الشعب 
اليهـــودي: أبراهام وإســـحق 
وسارة، وراحيل قبل 4 آالف 
سنة ليســـت جزءا من اإلرث 

اليهودي فما هي«.
وأضـــاف: »لســـوء احلظ 
ان منظمة أنشـــئت للترويج 
ملواقـــع اإلرث التاريخـــي في 

بخـــالف جيرانها ســـتواصل 
العبادة  احلفاظ على حريـــة 
جلميـــع الديانـــات فـــي هذه 

املواقع«.

العالم حتاول ألسباب سياسية 
اجتثاث الرابط بني إســـرائيل 

وإرثها«.
لكنه شدد على ان »إسرائيل 

مشاهد الحشيش والتبول ممنوعة في أفالم العيد بمصر

القاهرة ـ إم.بي.سي: اضطرت 
الرقابة املصرية إلى حذف العديد 
من املشاهد في عدد من األفالم املقرر 
عرضها خالل موسم عيد األضحى 
املقبل وإجازة نصف العام، بعد 
أن رأت أنها مستفزة وغير الئقة 

دينيا وأخالقيا واجتماعيا.
ورصد تقريــــر ملجلة »أخبار 
النجوم« املصرية هذا األســــبوع 
أبرز املشــــاهد احملذوفة من أفالم 
عيــــد األضحى، حيــــث اعتبر أن 
فيلم »محتــــرم إال ربع« هو أكثر 
األفالم إثارة للجدل بسبب احتوائه 
على أغنية »دماغ قراقيش« التي 
اعتبرتها الرقابة محرضة للشباب 
على تدخني املخدرات، باإلضافة 
إلى عــــدم وجود مبرر لها دراميا 

في أحداث الفيلم.
وتقول كلمــــات األغنية التي 

يعتمد عليهــــا املنتج في دعايته 
للفيلم الذي يلعب دور البطولة 

فيه محمد رجب، وروجينا.
يا حشــــيش عملولك شــــفرة 
وكلــــه خالص بقــــي فالتوهان.. 
آه يــــا عيني علــــى ورق البفرة 
وعالهواية والسلوفان.. ورجعنا 
نشيل الفلة وندور عالكرتله.. أنا 
عامل دماغ قراقيش علشان مبقاش 

في حشيش.
ولم تقتصر اعتراضات الرقابة 
مع فيلم »محتــــرم إال ربع« عند 
أغنية احلشيش فحسب، بل قامت 
بحذف كل ألفاظ السباب والشتائم 
من مشــــاهد 11 و98 و42، وحذف 
مشــــاهد التبــــول، وخاصة 301 
و92، 4، ومشــــهد 82 من صفحة 
94 وحتديدا احلوار: مش هاترطش 

على القعدة.

أما فيلم »ابن القنصل« الذي 
يقوم ببطولته أحمد السقا، وغادة 
عادل، فتم تغيير اسمه من القنصل 
األميركي إلى القنصل، ومت حذف 
جملة »90% من احملطات دي كافرة« 
الفضائيــــات، وذلك من  ويقصد 
مشــــهد 72، وأيضا في املشهد 87 
مت حذف حوار عادل وعصام، بطلي 
العمل، وهما خالد صالح وأحمد 
السقا، ويبدأ من )الفيزا دي يا ابني 
هي اللي هتحرر فلسطني.. حتى 

جملة كل شاب فلسطيني(.
كما حذفت الرقابة مشاهد 301 
ـ 201 والفــــالش باك اخلاص بها، 
وهي مشــــهد 13 ـ 45، حيث تتم 
رشوة عسكري الشرطة، وأيضا 
إضافة مشهد في النهاية يتم تأنيب 
القنصل للشــــاب على استغالله 

صورة اإلسالم للنصب عليه.

حي العمرانية ويبع فيها بنفسه ويشترط على 
من يريد التقاط صورة معه ان يشتري من املقلة، 
ويقـــول مازحا ملقدمة البرنامج: وقريبا حاصور 

فيه )ڤيديو بلب(.

أحمد عفيفي
لم يسلم شعبان عبد الرحيم من هجمات االخوان 
املسلمني في مصر الذين يصرونـ  رغم التحذيرات 
ـ على رفع شعار »االسالم هو احلل« في دعاياتهم 
للترشـــح في االنتخابات البرملانية هذا الشـــهر، 
حيث مبجرد ان عرفوا نية شعبان االعداد لفيلم 
سينمائي بعنوان »شعبوال هو احلل« اال وهددوا 
مبالحقته قضائيا حيث اعتبروا ان عنوان الفيلم 

يحمل سخرية واضحة منهم ومن الشعار ذاته.
فقد أوضح شعبان عبد الرحيم لبرنامج »48 
ســـاعة« على قناة احملور اول من امس انه قرر 
تغيير اسم الفيلم حتى يرحم نفسه من االخوان 

قائال: انا مش قدهم ومش ناقص وجع راس.
وفي نفس الفقرة عاتب شعبوال وزير املالية 
املصري حيث تطالبه مصلحة الضرائب مبليون 
و200 ألف جنيه مؤكدا انه ومنذ ذاع صيته كمطرب 
شـــعبي لم يتحصل على هذا املبلغ موضحا ان 
60% مـــن حفالتـــه مجرد مجامـــالت لألصحاب 

واحلبايب.
وقال شـــعبوال انه اراد ان يؤمن مســـتقبله 
ومستقبل عياله بفتح »مقلة لب وسوداني« في 

بالين تستهجن مجاملة أميركية في عيد ميالد أحمدي نجاد
إلى إطالق سراح األميركيني اللذين 
اعتقال في شــــهر يوليو من العام 

املاضي »كهدية«.
وقال للرئيس اإليراني إن عامه 
الرابــــع واخلمســــني كان »ممتلئا 
بالفرص« وأعرب عن أمله في أن 
العام اخلامس واخلمسني ألحمدي 
إيران  إيذانا ببدء  جناد »سيكون 

عالقات مختلفة مع العالم«.
وكانت إيران اعتقلت األميركيني 
بوير وفاتال إلى جانب امرأة تدعى 
سارة شورد، التي أطلق سراحها 
الشهر املاضي بكفالة، بعد دخولهم 
األراضي اإليرانية قادمني من العراق 
في شــــهر يوليو 2009 واتهمتهم 
بالتجسس ودخول أراضيها بصورة 
غير مشروعة. وينفي األميركيون 
الثالثة هذه التهم ويقولون إنهم 
ضلــــوا طريقهــــم إلــــى األراضي 

اإليرانية.

واشنطنـ  د.ب.أ: أثارت مجاملة 
التي نشرها املتحدث  امليالد  عيد 
باسم وزارة اخلارجية األميركية بي 
جي كراولي على صفحته اخلاصة 
على موقــــع »تويتر« أمس األول 
داعيا فيها أيضا إلى إطالق سراح 
مواطنني أميركيني استهجان سارة 
بالني حاكمة والية آالسكا السابقة 
ومرشحة نائب الرئيس األميركي 
للجمهوريــــني فــــي االنتخابــــات 
األخيرة. وقالــــت بالني ان حتية 
عيد امليالد التــــي وجهها كراولي 
على حسابه على موقع »تويتر« 
هي »خنوع« و»تدليل« للعدو نظرا 
ألنه متنى للرئيس اإليراني عيد 
ميالد سعيد. وأضافت أنها متثل 
املترددة«  »السياســــة اخلارجية 

للرئيس باراك أوباما.
غير أن كراولي رفض تعليقات 
بالني قائال للصحافيني إن »رسالته 

إطالق ســــراح األميركيني اللذين 
مازاال رهن االحتجاز في طهران«.
وكان كراولي قد دعا أحمدي جناد 

األميركيــــني شــــان بوير وجوش 
فاتال«. وأضاف »ليس بوســــعي 
تخيل ملاذا تعارض ســــارة بالني 

هي ببســــاطة اقتراح بأن احتفاال 
عقالنيا لعيد ميالد الرئيس أحمدي 
جناد سيكون من خالل إطالق سراح 

عائلة مراهق صيني »منتحر« تقاضي شركة إنترنت
بكني ـ أ.ش.أ: أقدمت عائلة مراهق صيني على 
رفع دعوى قضائية ضد إحدى شركات االنترنت 
احمللية، محملة إياها كامل املسؤولية عن انتحار 

الشاب »فان« البالغ من العمر 20 عاما.
وكان »فان« قد عقد اتفاق انتحار عبر اإلنترنت 
مع شخص آخر يدعى »شانغ« وذلك خالل »دردشة« 
عبر خدمة رســـائل »كيوكيو« األكثر استخداما 

في الصني.
وبالفعل توجه »فان« إلى مدينة ليشوي في 
مقاطعة تشجيانغ جنوب شرق الصني للقاء »شانغ« 
البالغ من العمر 22 عاما، وحبس الشابان نفسيهما 
داخل غرفة بأحد الفنادق حيث أشعال فحما حتى 
يقضيا نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، 

لكن »شـــانغ« غادر الغرفة بعد إصابته بآالم في 
الرأس تاركا »فان« ليقضي نحبه وحده.

وطالب أهل الضحية من السلطات القضائية بأن 
يحكم على »شانغ« ومجموعة اإلنترنت الصينية 
»تنسينت« مالكة »كيوكيو« لدفع مبلغ 270 ألف 
يوان )28900 يورو( كتعويض عن موت ولدهم،، 
واتهموا »تنسينت« بعدم إزالة أو حجب الرسائل 

الداعية لالنتحار والتي كتبها شانغ.
وتتخذ مجموعة »تنسينت« من مدينة شنتشن 
جنـــوب الصني مقرا لها، وتديـــر مواقع عدة إلى 
جانب »كيوكيو« وهي بوابة »كيوكيو دوت كوم« 
وموقع »كيوكيو جيم« باإلضافة إلى محرك بحث 

»سوسو دوت كوم«.

صحتك

زيت السمك يحمي اللثة

.. وزيت الزيتون يحمي الكبد

القاهرةـ  ايالف: وجدت دراسة حديثة أن املتحصالت 
الغذائية من األحماض الدهنية املتعددة غير املشبعة، 
مثل زيت الســـمك، املعروف أن لـــه خصائص مضادة 
لاللتهابات، تبني أن هنـــاك آماال ملعاجلة ومنع التهاب 
اللثة، ذلك املرض الشـــائع الذي تنفصل فيه أنســـجة 

اللثة عن األسنان.
ورغـــم أن العالجات التقليديـــة تركز على العدوى 
البكتيرية، إال أن املزيد من االســـتراتيجيات احلديثة 
بدأت تستهدف االستجابة االلتهابية. وقال أحد الباحثني 
الذين أجروا الدراســـة: »وجدنا أن امتصاص أحماض 
إن-3 الدهنية، وخاصة حمضي الدوكوساهيكسانويك 
بالتهاب  ارتباطا عكسيا  وايكوسابنتانويك، يرتبطان 

اللثة لدى سكان الواليات املتحدة األميركية«.
وأضاف الباحث في السياق ذاته قائال: »حتى اآلن، 
يشتمل عالج التهاب اللثة في املقام األول على التنظيف 
امليكانيكـــي واســـتخدام املضـــادات احليوية بصورة 
موضعية. وبالتالي قد يكون العالج الغذائي أقل تكلفة 
وأكثر أمانـــا ملنع ومعاجلة التهاب اللثة«. وقد أجريت 
الدراسة على أكثر من تسعة آالف شخص بالغ، خضعوا 
جميعا لفحوصات على أسنانهم، وجمعت كذلك بيانات 
دميوغرافية وأخالقية وتعليمية واجتماعية واقتصادية، 
من أجل الســـماح للباحثني مبراعـــاة عوامل أخرى قد 
تشوش على النتائج. وأشار الباحثون إلى أن األطعمة 
التي حتتوي على كميات كبيرة من الدهون املتعددة غير 
املشبعة تشمل األسماك الدهنية مثل السلمون، وزبدة 

الفول السوداني، والسمن، واملكسرات.

تونسـ  يوبي.آي: تبني ان لزيت الزيتون فائدة طبية 
جديدة وهي حماية الكبد من الضرر.

وعمد باحثون من تونس والســـعودية إلى فصل 80 
جرذا إلى مجموعة مراقبة ومجموعة قدم لها زيت الزيتون 
و6 مجموعات أخرى تعرضت ملبيد أعشاب ضارة يتسبب 

في تلف الكبد مع زيت الزيتون أو من دونه.
وتبـــني ان كل اجلرذان التي تعرضت للمبيد أظهرت 
عالمـــات ضرر في الكبد إال ان هـــذا املعدل كان أقل عند 
اجلرذان التي تناولـــت زيت زيتون أصلي إذ عمل على 

زيادة أنزمي مضادة للتأكسد وقلص من حدة الضرر.


