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دونا سيمبسون تلتهم كمية من الوجبات 

باراك أوباما قبل 9 اشهر 

جمال عبدالناصر

»جيروزاليم بوست« : اليهود وراء أسباب التقدم في مصر وعلى الحكومة االعتذار لهم وعبدالناصر اضطهدهم!

أوباما من دون سيجارة.. 9 أشهر

ت���ل أبي���ب � وكاالت: زعم���ت صحيف���ة 
»جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية، في تقرير 
لها أن اليهود املصريني تعرضوا في عهد الزعيم 
الراحل جمال عبدالناصر لالضطهاد، مشيرة 
إلى أن حكومات عبدالناصر سعت إلى تهجير 
اليهود بعد نكسة 1967، مطالبة الشعب املصري 
واحلكومة املصرية احلالية باالعتذار لليهود! 
ودعت الصحيفة العبرية املصريني على حد 
وصفها إلى »التعايش مع اليهود واملسيحيني 
في سالم، كما كانوا يتعايشون قبل سنوات 
طويلة مع مختلف الديانات واجلنسيات«! كما 
نش���رت قصة زعمت أنها ألحد اليهود الذين 
عاشوا في مصر منذ سنوات طويلة، خالل فترة 
حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي 
رفضت الصحيفة وصفه بلقبه الرئاسي واكتفت 
باإلشارة إليه بالقول »العقيد أو البكباشي جمال 
عبدالناصر«، وأوضحت أن »العم إيلي« أو »إيلي 
أمني خضر«، وهو اليهودي األش���هر واألقدم 
من بني عشرات آالف اليهود الذين عاشوا في 
مصر، أجبر في فترة اخلمسينيات والستينيات 
من القرن املاضي على الرحيل من مصر »بال 
عودة« بواسطة املصريني ومبباركة عبدالناصر، 

وخاصة بعد نكسة يونيو 1967.

واشنطن � يو.بي.آي: قال املتحدث باسم البيت األبيض 
روبرت غيب���س ان الرئيس األميركي باراك أوباما أقلع عن 
عادة التدخني بش���كل نهائي. وقال غيبس في مقابلة ضمن 
برنامج »حال االحتاد« عبر شبكة »سي.إن.إن« األميركية ان 

أوباما رمى آخر سيجارة من يده قبل 9 أشهر.
وأضاف ان الرئيس األميركي مازال ميضغ علكة النيكوتني 

لكنه يتمتع »بإرادة قوية جدا« لإلقالع عن التدخني.
وتابع غيبس »كان التزاما أظن انه قطعه في نهاية حملة 

الرعاية الصحية وكان التفكير في ابنتيه يدور بذهنه«.
ولفت إلى ان هذه أطول فترة يقضيها أوباما من دون تدخني 

منذ حوالي 8 سنوات أي تاريخ تورطه في هذه العادة.
يشار إلى ان أوباما أعلن خالل حملته الرئاسية انه كان 
يقتنص الفرص للتدخني لكنه تعهد بعد الفوز في االنتخابات 

بعدم التدخني خالل إقامته في البيت األبيض.

أميركية تلتهم 30 ألف وحدة حرارية
سعيًا وراء لقب »أسمن امرأة في العالم«

دنفر � يو.بي.آي: في مسعى منها لالقتراب أكثر من حمل لقب 
»املرأة األس���من في العالم« عمدت األميركية دونا سيمبسون إلى 
التهام أطباق عديدة ليلة عيد امليالد يقدر عدد الوحدات احلرارية 
فيها بنحو 30 ألف وحدة. وأفاد موقع »ذي إكزامينر« األميركي ان 
سيمبسون التي تزن نحو 292 كليوغراما وهي أم لولدين وحتمل 
حاليا لقب »أسمن امرأة تلد في العالم« جلست طوال ساعتني ليلة 
عيد امليالد لتأكل أطباقا عدة تتنوع بني الطيور واخلضار والفواكه 
واحللوى. وأضاف ان سيمبسون أكلت ما ميكن اعتباره »أكبر وجبة 
عشاء في العالم ليلة عيد امليالد«، وهي مؤلفة من طائري حبش 
مشويني وحلم وبطاطا مشوية ومطبوخة و5 أرغفة خبز وخضار 
وعصير التوت باإلضافة إلى أطباق من احللوى والبس���كويت. 
ودافعت املرأة عن إقدامها على تناول هذا الكم الهائل من األطعمة 
بالقول »أن���ا آكل قدر ما أريد ومتى أريد ولكن في هذا الوقت من 
السنة آكل من كل شيء«. وأضافت »أنا أحب األكل وأحب أن يراني 

الناس وأنا آكل فهذا أمر يسعدهم وأنا ال أؤذي أحدا«.

وزير العمل اللبناني بطرس حرب 
يخوض تجربة التمثيل

نشرت مجلة »الشبكة« في عددها األخير 
خبرا مفاده أن وزير العمل بطرس حرب 
سيؤدي دورا متثيليا في تليفيلم »ندم« 
الذي كتبه جبران ضاهر. وسيظهر كضيف 
شرف على الفيلم بدور وزير العمل. وكذلك 
سيطل كضيف ش����رف االب فادي تابت. 
يشار إلى أن املمثل عبداملجيد مجذوب قد 
اعترض في عدد »حديث البلد« األخير على 
هذا االسم، قائال إلحدى بطالت املسلسل 
الفنانة الني حلود »أنا كتبت مسلسال طويال 
عرض سابقا اسمه الندم«. الكاتب جبران 
ضاهر ضحك للمفارقة وقال »الذي يكتب 
مسلسال طويال لن يصعب عليه ايجاد االسم 

البديل لكيال نشعر بعد ذلك بالندم«.

4 حاالت انتحار 
في تونس بسبب البطالة

تونس � د.ب.أ: افاد شاهد عيان 
ومصدر نقابي ان شابا عاطال عن 
العمل لقي حتفه غرقا في بئر في 
حادثة يرجح انها انتحار بسبب 

البطالة في جنوب تونس.
وقال���ت املصادر ان الش���اب 
يدعى لطفي ق���دري )34 عاما( 
ويقطن منطقة القوادرية الريفية 
التابعة حملافظة س���يدي بوزيد 
جن���وب تونس لقي حتفه غرقا 
في بئر في حادث���ة يرجح انها 
رابع حادثة انتحار في احملافظة 
التي تش���هد احتجاجات عنيفة 
على تردي الظروف املعيش���ية 

وتفشي البطالة.

بركان كاريميسكي 
الروسي يعاود ثورانه

موس���كو � د.ب.أ: ذكر علماء 
روس امس ان بركانا نشطا في 
شبه جزيرة كامشاتكا الروسية 
ينفث حاليا س���حبا من الرماد 
وصلت الى ارتفاع 4.3 كيلومترات 
)2.67 ميل(. وذكرت وكالة »ريا 
نوفوستي« الروسية لالنباء ان 
بركان جبل كارمييس���كي الذي 
يبلغ ارتفاعه 1486 مترا )4875 
قدما( هو انشط بركان في املنطقة 
الشرقية بشبه جزيرة كامشاتكا 
التي تتسم بالثورات البركانية، 
وزاد نشاطه بشكل كبير في عام 
1996 ويواصل نشاطه من حني 

آلخر حتى الوقت احلالي.
ونقلت الوكالة عن مسؤول من 
فرع شبه جزيرة كامشاتكا للهيئة 
املعنية بعلوم االرض التي تتبع 
ايضا اكادميية العلوم الروسية ان 
علماء الزالزل والبراكني سجلوا 
نحو 20 هزة ارضية محلية في 
نطاق البركان في الساعات االربع 
والعش���رين املاضية. واضاف 
املس���ؤول ان عدة زالزل وقعت 
بالتزامن مع انطالق الرماد الى 

ارتفاع بلغ 4.3 كيلومترات.
ولم تصدر السلطات احمللية 
حتى اآلن اي حتذيرات للسكان 
احمللي���ني وال املرور اجلوي في 
املنطق���ة. وهن���اك اكثر من 150 
بركانا في شبه اجلزيرة29 منها 

نشطة.

وروى الصحافي اإلسرائيلي شاراف إلدين 
الذي أعد التقرير عن اضطهاد اليهود في مصر، 
أنه قابل »العم إيلي« في مصر لرصد االضطهاد 
الذي تعرضوا له، وروى إيلي أنه ولد وعاش 
في مصر مثل أبويه وأجداده وجمعته عالقات 

احلب واملودة بأصدقائه املصريني سواء املسلمني 
أو األقباط. وكما تقول الصحيفة جاء انقالب 
يوليو � في إش���ارة إلى ثورة يوليو � وتغير 
وض���ع اليهود متاما، وتعرض���وا لالضطهاد 
والتهجير القس���ري من مصر، تاركني خلفهم 
أموالهم وديارهم لهذا اضطر عشرات اآلالف من 
اليهود املصريني إلى الهجرة إلسرائيل، وإلى 
الدول الغربية. وحاولت الصحيفة اإلسرائيلية 
التركيز على مشاعر الوطنية واحلب واالنتماء 
التي كان يكنها اليهود املصريون لبلدهم قبل 
وبعدما تعرضوا لالضطهاد والترحيل، حيث 
تعمد الصحافي اإلسرائيلي التأكيد على مكانة 
مصر في قلب إيلي، وأنه مصري مخلص حتى 
النخاع، حتى أنه يتمتع بخفة ظل و»قفشات« 
املصريني، هذا الى جانب حرص ايلي الشديد 
على زيارة مصر مع زوجته منى بشكل منتظم، 
ودائما ما يأخذه احلنني إلى زيارة منزله الذي 
هدم، ورؤية أصدقائه القدامى واألماكن التي 
ول���د وتربى فيها بالعباس���ية وحي الضاهر 
والسكاكيني ومعبد موسى بن ميمون اليهودي، 
وغيره���ا من املناطق الت���ي كان يعيش فيها 
اليهود مبصر قب���ل أن يصبحوا »منبوذين« 

وغير مرغوب في تواجدهم.


