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الصين تحتفل ببدء السنة الجديدة.. واألرانب تكثر في ربيعها

بكنيـ  أ.ف.پ: احتفاال بالربيع جند األرانب انتشرت 
في الصني مبختلف أشكالها، كحيوانات أليفة أو للعرض 
في واجهات املتاجر أو حلما في اليخنة. فمن املتوقع 
أن يسمح تأثيرها املؤالف ببدء العام اجلديد في طالع 

سعيد.
ليلة الثاني والثالث من فبراير ينتقل الصينيون من 
سنة النمر إلى سنة األرنب، وسط احتفاالت تطبعها 

األلعاب النارية.
وكما تقتضي العادات والتقاليد سيجمع الصينيون 
راحات آياديهم حتى يتمنوا النجاح والسعادة للمقربني 

منهم.
لكن ذلك ســـيأتي مختلفا هذه املرة، إذ سيتم رفع 
اإلبهامني منفرجني عن بقية األصابع باجتاه السماء، 

وذلك في محاكاة ألذني األرنب.
ويصـــف متصفحو اإلنترنت هـــذه احلركة بأنها 
»جييلي«، وهي كلمة جديدة مبتكرة انتشرت سريعا 
على الشبكة العنكبوتية. حرفيا، تعني »التشجيع« 
لكنها تأتي هنا كمرادف لكلمـــة »كول« باإلجنليزية 

أي »رائع«.
وهذا التعبير اجلديد الذي يأتي كنموذج للمفردات 
املبتكرة اخلاصة بشبكة اإلنترنت، مت تكريسه بعدما 
استخدمته صحيفة »بيبولز دايلي« الرسمية الناطقة 

باسم احلزب الشيوعي الصيني.
وتشارك شبكة اإلنترنت على طريقتها في »هستيريا« 
مبيعات العام الصيني اجلديد، فتقدم آالف العروضات 
اإللكترونيـــة على املشـــروبات الكحولية والوجبات 

والرحالت واألسفار. أما الوجهة األبرز فهي املهرجان 
الدولي ملنحوتات اجلليد في هاربن )شمال ـ شرق(، 
الذي يقدم على أنه األكبر عامليا. هناك يستطيع السياح 
املســـتعدون لتحمل درجات حرارة تنخفض إلى 28 

درجة دون الصفر، مشاهدة أرانب عمالقة.
في املتجر الرقمي »آي تيونز« التابع لـ »آبل«، جند 

تطبيقات خاصة بأجهزة »آي فون« الهاتفية.
وتختلف هذه التطبيقات بني مفرقعات افتراضية 
تنفجر عند هز اجلهـــاز أو أدوات إلضافة أذني أرنب 
على الصور أو توقعات فلكية تغطي السنة القمرية 

اجلديدة.
إلى ذلك تتوقع شـــركة السمسرة »سي أل أس أيه 
آيجا ـ باسيفيك ماركتس« تأثيرا إيجابيا لـ »األرنب« 

على أســـعار األسهم، بحسب ما نشـــرت في الطبعة 
السابعة عشرة لـ »مؤشـــر فينغ شوي« اخلاص بها 

والذي أصدرته األسبوع املاضي.
وبحســـب هذه املؤسســـة التي تعمـــل في مجال 
التسليفات الزراعية، فإن »األرنب سينتزع زمام األمور 
من النمر البغيض والتائه الذي أضر باألسواق خالل 

األشهر الـ 12 املاضية«.
لكن البعض يبدون قلقهم من سنة األرنب التي قد 

تشكل ذريعة لالستهالك املبالغ به.
في جميع أرجاء العالم الصيني، تبرز املطاعم في 
قوائم طعامها األرانب املطهوة مبناســـبة والئم رأس 

السنة.
في »سيشوان كورت« ابتدع كبير الطهاة سيباستيان 

غوه خصيصا للمناســـبة يخنة أرانب مع قواقع أذن 
البحر وأصداف سان جاك.

من جهة أخرى، دعت جمعية »بيتا« للرفق باحليوان 
املمثلة املشـــهورة غونغ لي إلى عدم ارتداء معاطفها 
املصنوعة من فراء األرنـــب. كذلك دعت هذه املنظمة 
غير احلكومية املستهلكني إلى عدم شراء األرانب على 

أنها حيوانات أليفة مبناسبة عيد الربيع.
لكنه وكما يبدو ال يبلغ صوت بيتا املستهلكني على 
الرغم من كل اجلهود التي تبذلها. فقد الحظت الصحافة 

الصينية ارتفاعا مفاجئا في جتارة األرانب األليفة.
عند مخرج سوق في بكني ينظم في الهواء الطلق، 
يبيع زهاو جيزهانغ أرانب أقزاما في أقفاص صغيرة 

جدا.

أسترالية تركت والدتها تحتضر 
عارية ألنها تكره.. األطباء

ملبورنـ  يو.بي.آي: تركت أسترالية والدتها حتتضر عارية على 
أرض املطبخ طوال أسبوع كامل ألنها تكره األطباء.

ونقلت املؤسسة األسترالية لإلرســـال عن شهود في احملكمة 
قولهم ان ماري بيرزاك )50سنة( اعترفت في احملكمة بتهمة اإلهمال 

اجلرمي الذي تسبب في وفاة والدتها كاترينا بيرزاك.
وقالت املرأة انها تركت والدتها البالغة من العمر 72 سنة عارية 
على أرض املطبخ ومغطاة بالبراز فيما غزت الديدان رجليها ألنها 

تكره األطباء.
وأوضحت صحيفة »ذي آيج« األسترالية ان املرأة كانت تطعم 
والدتها فيما هي ممدة على األرض ولم تتصل باإلســـعاف إال بعد 
أسبوع من وقوع والدتها عارية في املطبخ عندما توقفت األخيرة 

عن األكل والشرب، وتوفيت األم في املستشفى.
وقال محامو االبنة انها حتـــب والدتها لكن خوفها من األطباء 

منعها من طلب املساعدة.

دواء »ريكويب« جعل 
فرنسيًا مدمنًا للجنس والقمار!

فرنســــا ـ أ.ف.پ: رفع مواطن فرنسي شــــكوى أمام محكمة نانت 
)غرب( على مختبر األدوية البريطاني »غالكو سميث كني«، معتبرا 

ان دواء »ريكويب« الذي ينتجه جعله مدمن جنس وقمار.
ويقول محامو الرجل الذي يعاني من مرض باركنسون ان تصرفاته 
تغيرت جذريــــا بعدما وصف له العام 2003 هــــذا الدواء الذي يحفز 
إنتاج الدوبامني في اجلسم. وأصيب الرجل )51 عاما( املتزوج ولديه 
طفالن بإدمان القمار ما تسبب في تبديده كل مدخرات عائلته ودفعه 
الى ارتكاب عمليات سرقة فضال عن إصابته بنشاط جنسي مضطرب 

دفعه الى التعري على االنترنت والى التنكر بلباس امرأة.
وقد توقفت هذه العوارض العام 2005 عند وقف هذا العالج لكنها 
أدت الى »صدمة نفســــية كبيرة ناجمة عن نوبات النشاط اجلنسي 
املفرط وإدمان ألعاب امليســــر« على ما أفاد محاموه الذين يستندون 

الى آراء عدة خبراء وفحوصات.
ويطالب رافع الشــــكوى الــــذي حاول االنتحار 3 مــــرات املختبر 
بتعويضــــات قدرها 450 ألف يورو متهما إياها بتســــويق دواء »فيه 
عيوب« ويالحق كذلك طبيــــب األعصاب بتهمة »اإلخالل بواجبه من 
حيث اطالع املريض«. وقال محامو مقدم الشكوى ان اآلثار اجلانبية 
السلبية لم ترد على إرشادات الدواء إال في العام 2006 مع انها كانت 

معروفة منذ سنوات كثيرة.

هنود يعثرون في البحر على سبائك 
ذهب ضائعة منذ الحرب العالمية الثانية

نيودلهي ـ يو.بـــي.آي: عثر عمال هنود على كميات كبيرة من 
الذهب قبالة سواحل مدينة مومباي كانت قد فقدت خالل احلرب 
العاملية الثانية. وذكـــرت صحيفة »مومباي ميرور« ان عماال في 

مرفأ في مومباي عثروا على الذهب املفقود منذ 67 سنة.
وكانت ســـفينة »اس اس فورت ستيكني« البريطانية احململة 
بالذهـــب والقطـــن واملتفجرات قد انفجرت فـــي ابريل عام 1944، 
ما ادى الى مقتل اكثر من 700 شـــخص وإغراق 28 سفينة كانت 

راسية في املرفأ.
وقد مت العثور على بعض ســـبائك الذهب الضائعة في البحر 
على مر السنوات وإعادتها الى بريطانيا ولكن اكتشاف األمس كان 

األول من نوعه منذ 40 سنة.
وقد أكدت الفحوص ان السبائك هي ذاتها التي كانت موجودة 

على السفينة.

زوجة هشام طلعت مصطفى
 تنفي هروبه من السجن

كندي ينهي رحلة حول العالم سيرًا 
على األقدام استمرت عشر سنوات

كونـــا: عاد الكندي جان بيليفو الى بـــالده بعد رحلة له حول 
العالم سيرا على األقدام اســـتغرقت عشر سنوات. وذكر »راديو 
كندا الدولي« أن هدفه من تلـــك الرحلة جلب االنتباه إلى العنف 
الذي يتعرض له األطفال وقد قطع عشرات آالف الكيلومترات عبر 
العالم وسيمشـــي أكثر من خمسة آالف كيلومتر عبر كندا قبل أن 
يصل إلى محطته األخيرة مدينة »مونتريال«. وكانت األمم املتحدة 

أعلنت في عام 2000 عن »عقد من الالعنف جتاه األطفال«.

أبوظبي تستضيف سفينة ألمانية 
تحمل أكبر معرض كتاب في العالم

أبوظبي  ـ د.ب.أ: تستضيف هيئة أبوظبي للثقافة والتراث الشهر 
املقبل السفينة لوجوس خوب التابعة للمنظمة الدولية اخليرية »جي 

ـ بي.إيه« ومقرها أملانيا التي حتمل أضخم معرض عائم للكتاب.
ويضم املعرض أكثر من ســــبعة آالف كتاب تغطي مختلف ألوان 
املعرفة اإلنســــانية باللغتني العربية واالجنليزية تتنوع بني العلوم 
والرياضــــة والهوايات والطهي والفنون والطب والقواميس واللغات 
والفلســــفة. وحتمل السفينة على متنها 320 متطوعا ميثلون العديد 
من املؤسســــات والهيئات واجلمعيات األهلية اخليرية من 54 دولة 
ويصاحب املعرض أنشــــطة اجتماعية وثقافية وتراثية متنوعة في 
إمارة أبوظبي من الفنون الشــــعبية ألبوظبي إلبراز صور من التراث 

اإلماراتي.

القاهرةـ  أ.ش.أ: نفت هالة عبداهلل زوجة رجل األعمال هشـــام 
طلعت مصطفى املسجون في قضية قتل املطربة اللبنانية سوزان 

متيم، األنباء التي ترددت عن فراره من السجن.
وقالت عبداهلل – في تصريح خاص لقناة »العربية« االخبارية 
االثنني ان خبر هروب هشام طلعت مصطفى ال أساس له من الصحة، 
مشيرة الى انها لم تتصل به حتى اآلن لعدم وجود هاتف محمول 

معه لكنها تثق في معلوماتها وتتحمل املسؤولية.

هشام طلعت

سمكة تونة بـ »279« ألف يورو

حكومة حماس »ال تمانع« في إعادة 
 فتح دور السينما بغزة تحت »الرقابة«

غزةـ  أ.ف.پ: أعلنت وزارة الثقافة التابعة حلكومة حماس في قطاع 
غزة انها »ال متانع« بإعادة فتح دور السينما املغلقة في غزة، مشيرة في 
الوقت ذاته الى نيتها فرض »رقابة« على ما يعرض فيها مبا يتناســــب 

مع »عادات وتقاليد املجتمع الفلسطيني«.
وقال أســــامة العيســــوي وزير الثقافة في حكومــــة حركة املقاومة 
اإلسالمية )حماس( »نرحب بإعادة فتح السينما في غزة، فنحن نعتبرها 

من املرافق الفنية والثقافية األساسية«.
وأضاف لوكالة فرانس برس »الشــــرط الوحيد ان يكون ما يعرض 
في دور السينما يتناســــب مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني وال 

يتنافي مع ثوابته«.
وتابع »الوزارة لم تغلق أبواب السينما، دور السينما أغلقت بسبب 
األوضاع السياسية التي مر بها املجتمع إضافة الى رفض املجتمع لطبيعة 

األفالم التي كانت تعرض في حينها«.
ويوجد في قطاع غزة عدد محدود من دور السينما التي أغلقت خالل 

االنتفاضة االولى في العام 1987.
وتنتمي هذه الدور الى القطاع اخلاص الذي لم يتقدم بأي طلب من 

حكومة حماس إلعادة فتحها بحسب العيسوي.
وكانت وزارة الداخلية التابعة حلكومة حماس قامت األسبوع املاضي 

مبصادرة روايتني من مكتبات قطاع غزة الحتوائهما على أفكار »خارجة 
عن الدين والعادات« بناء على قرار من وزارة الثقافة املقالة.

ودان املركز الفلســــطيني حلقوق اإلنســــان حينهــــا مصادرة هاتني 
الروايتني وطالب بوقف هذه االجراءات »صيانة للحق في حرية الرأي 
والتعبير والنشر املكفول وفق القانون األساسي الفلسطيني واملعايير 

الدولية حلقوق اإلنسان«.
لكن العيســــوي يؤكد ان وزارته ال تسعى الى تقويض احلريات في 
القطــــاع ويقول »في كل دول العالم هناك جهات رقابية، من حق اجلهة 
التي تدير الدولة ان متنع ما تراه يخدش احلياء وال يتماشى مع طبيعة 

الشعب الفلسطيني«.
ويضيف »السياسة التي نبني عليها عملنا ان كل شيء مباح ومسموح 

والقليل القليل هو الذي مننعه«.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007.

وأثارت حكومة حماس اســــتياء املراكز احلقوقية العام املاضي عبر 
تطبيقها جملة من االجراءات املتشــــددة في القطــــاع، كان أبرزها منع 
النســــاء من تدخني النرجيلة في األماكن العامة املفتوحة ومنع الرجال 
من العمل في محالت تصفيف الشعر للنساء »ملنافاته العادات واألعراف 

االجتماعية«.

سجلت سمكة تونة رقما قياسيا أثناء بيعها 
في أول مزاد لألســـماك خالل 2011 في سوق 
شهير لألسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو. 
وبيعت السمكة التي تزن 342 كيلوغراما مقابل 
32.5 مليون ين ياباني )ما يعادل 279 ألف 

يورو( في سوق تسوكيجي بطوكيو.
ومت اصطياد السمكة الضخمة التي تصنف 

على أنها من ذوات الدم الدافئ قبالة جزيرة 
هوكايدو بشمال اليابان.

وبالنسبة ملصير هذه السمكة الضخمة فقد 
ذكرت التقارير اإلخبارية أن أحد جتار األسماك 
سيبيعها ملجموعة من مطاعم السوشي في 

طوكيو وهونغ كونغ.
وهناك جدل شديد حول صيد أسماك التونة 

املهـــددة باالنقراض. وكانت اللجنة الدولية 
حلماية أسماك التونة في األطلسي قد أوصت 
خالل مؤمترها في نوفمبر بخفض معدالت 
صيد أسماك التونة سنويا مبقدار 4% لتصل 

إلى 12900 طن.
ووصف نشطاء حماية البيئة هذا املعدل 

في اخلفض بأنه »يدعو للسخرية«. 


