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نيودلهي )الهند(ـ  CNN: بات على الشباب 46
الذين ينوون التقدم خلطبة إحدى الفتيات في 
عدد من قرى الهند، تلبية مطلب جديد ومهم 
كجزء من املهر، لكنه ليس ذهبا أو مالبس، 
إنه مرحـــاض، وباتت العبارة املعروفة في 

بعض القرى »ال مرحاض.. ال عروس«.
وتقول سومترا راثي عضو املجلس احمللي 

في والية هاريانا، إنهـــا الطريقة الوحيدة 
حملاولة إيجـــاد خصوصية لهؤالء البنات، 
فاألمهات ال يـــردن أن تعيش بناتهن نفس 
الظروف، وتضيف راثي: »العديد من األمهات 
يضعن املرحاض شـــرطا أساســـيا لقبول 

العريس املتقدم«.
وتضطر النساء إلى الذهاب قبل شروق 

الشمس لقضاء حاجاتهن، أو االنتظار لغروب 
الشمس، لتجنب مشـــاهدة الناس لهن، أو 
يبقـــى خيارهن االبتعاد كثيرا في احلقول، 
وساهمت راثي من خالل عملها في املجلس 
احمللي في بناء 250 مرحاضا منذ عام 1996، 
لكنها تقول إن حوالي 60 منزال بقيت دون 

مراحيض.

في الهند.. المرحاض قبل العروس!

املكان، لتوقف اخلاطف وزوجته، 
وتعيــــد الطفلــــة. وحضر وزير 
الداخلية اللبناني زياد بارود إلى 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي، 
ليسلم الطفلة السعودية إلى والدها 
بحضور املدير العام لقوى األمن 
اللواء أشرف ريفي، ورئيس قسم 
املواطنني السعوديني في السفارة 
السعودية عقاب املطيري، وقائد 
وحدة الشرطة القضائية العميد 

أنور يحيى، ووالد الفتاة.

اخلاطف إلى االتصال بوالد الفتاة 
عبر هاتف نقال سوري، للمطالبة 
مباليني الدوالرات كفدية إلطالق 
سراحها، وفق ما نقلت »احلياة« 

اللندنية.
وكان اخلاطــــف توصــــل إلى 
اتفــــاق مع الوالــــد، بعدما اتصل 
به من هاتف لبناني، بأن يلتقيا 
فــــي مطعم للوجبات الســــريعة 
في الدورة إلجنــــاز التبادل. لكن 
القوى األمنيــــة كانت قد طوقت 

استدراج الفاعل إلى منطقة الدورة، 
حيث ألقت القوى األمنية القبض 
عليه، بينمــــا تواصل حتقيقاتها 
لكشف مالبسات عملية االختطاف. 
وأفادت تقارير أمنية أن اخلاطفني 
هما رجل وامرأة من اجلنســــية 
الســــورية، فيما ذكــــر تلفزيون 
»املستقبل« أن والدة الطفلة سهلت 
خطفها من قبل السوري )خ. ز( 
وزوجتــــه في ســــورية، ومن ثم 
االنتقال بها إلى لبنان. وقد بادر 

بيروت: حررت قــــوى األمن 
اللبنانيــــة طفلة ســــعودية بعد 
شــــهر من اختطافها في سورية. 
وكان املواطن السعودي عبداهلل 
بن يحيى األيوبي ادعى لدى النيابة 
العامــــة التمييزية، بفقدان ابنته 
أصايل البالغة من العمر 5 سنوات، 
منذ تاريــــخ 2009/9/17، وأن أحد 
األشخاص بادر باالتصال به هاتفيا 
للمطالبة بفدية مالية، مقابل إعادة 
الطفلة. وبعد متابعة االتصاالت، مت 

)أ.ف.پ( لوهان رهن التحقيق  

أحد الخاطفين اتصل بوالدها يطلب فدية

األمن اللبناني يحّرر طفلة سعودية بعد شهر من اختطافها في سورية

)محمود الطويل(وزير الداخلية اللبناني يداعب الطفلة

ماليه ـ أ.ش.أ: عقد اعضاء حكومة 
جزر املالديــــف اجتماعا وزاريا حتت 
املاء لتسليط الضوء على التهديد الذي 
تواجهه اجلزر بسبب ارتفاع منسوب 
مياه البحر الناجت عن ظاهرة االحتباس 

احلراري.
وذكر راديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي بي ســــي« امــــس ان رئيس جزر 
املالديف محمد ناشيد وأعضاء حكومته 
جلســــوا على طاولــــة االجتماع وهم 
يرتدون بدل غطس ووقعوا وثيقـــة 
انبعاثـــات  إلــــى تقليــــــص  تدعــــو 

الكربــون.
وبرر ناشيدـ  عقب عودته الى البر 
ـ االسباب التي دفعته لعقد االجتماع 
بهذا الشكل غير االعتيادي بانها محاولة 
لبعث رسالة الى العالم لتوضيح ما 
سيحدث في املستقبل الى جزر املالديف 
في حال لم يتحــــرك املجتمع الدولي 

لوقف االنبعاثات الضارة.
وتواجه جزر املالديف الواقعة في 
احمليط الهندي خطر االختفاء من الكرة 
االرضية بسبب ارتفاع مستوى البحر 
الناجم عن التغيرات املناخية، نظرا الى 
انهــــا تعد أكثر املناطق انخفاضا على 
سطح األرض، حيث يبلغ ارتفاع أعلى 
أراضيها أقل من مترين فوق ســــطح 

البحر.
وتتكــــون املالديــــف الواقعــــة في 
احمليط الهندي من أكثر من ألف جزيرة 
وشعب مرجانية، وتتميز بشواطئها 
الرملية البيضاء اجلاذبة للسياح التي 
تــــدر مليارات الــــدوالرات على البالد 

سنويا.

حكومة المالديف تواجه تهديد غرق بالدها 
برسالة من تحت الماء للحدّ من االحتباس الحراري

محمد ناشيد رئيس جزر املالديف أثناء توقيعه وثيقة االجتماع          )رويترز(

اثنان من األعضاء في طريقهما إلى االجتماع

أعضاء احلكومة املالديفية يتوجهون إلى االجتماع

السجن يهدد ليندسي لوهان
بسبب غيابها عن برنامج تأهليها

لوس اجنيليسـ  سي ان ان: 
قرر قاض في محكمة بيفرلي 
هيلز األميركية، متديد فترة 
االختبار التي تخضع لها جنمة 
هوليوود ليندسي لوهان، بعد 
قيادتها ســـيارتها وهي حتت 

تأثير الكحول عام 2007.
وكانت القاضية مارشا ريفل 
قـــد أمرت املمثلـــة األميركية 
لوهان باملثـــول أمام احملكمة 
اجلمعة، بعدما قدم البرنامج 
الذي تخضع له لوهان تقريرا 
النجمة  بـــأن  للمحكمة يفيد 
تتغيب عن لقـــاءات التأهيل 

التي تخضع لها.
كما حذرت احملكمة من أن 
اســـتمرار لوهان عن حضور 
دورات البرنامـــج التأهيلـــي 
الســـجن،  إلى  ســـيودي بها 
ودافعت شوان تشامبان هولي، 
محامية النجمة األميركية، عن 
موكلتهـــا وبينـــت أن لوهان 
حضـــرت أكثـــر مـــن نصف 
دورات البرنامج، إال أن أعمالها 
الواليات  وانشغاالتها خارج 
املتحدة حالت دون حضورها 

بعض هذه اللقاءات.
وأشارت القاضية إلى أنها 
التي  املرة األخيرة  ســـتكون 
يتم التحدث فيها إلى لوهان، 
وإخبارها مبـــا ينبغي عليها 
عمله، واملرة القادمة سيكون 
التصرف الفوري من احملكمة 

مبا تراه مناسبا.
وجلســـت النجمة صامتة 
في أغلب األوقات في احملكمة، 

تاركة النقاش حملاميتها، لكنها 
طلبت من احملكمة السماح لها 
مبغادرة لوس اجنيليس إلى 
نيويورك، للمشاركة في نشاط 
خيري، وطلبـــت احملكمة أن 
أي مغادرة للوس اجنيليس 
وتستوجب الغياب عن برنامج 
التأهيل، يجب أن تكون بإذن 

احملكمة.
يذكر أن لوهـــان يجب أن 
تقضي عقوبة تأهيلية مدتها 
ثـــالث ســـنوات بعـــد أن مت 
القبض عليها تقود سيارتها 
الكحـــول، ومرة  حتت تأثير 
أخرى وفـــي حوزتهــا كمية 

من الكوكايني.

صحتك

المكسرات تقي 
من الزهايمر

أ.ش.أ:  ـ  نيويــــورك 
تنصح الدراسات احلديثة 
بأهمية احتــــواء النظام 
الغذائي على كمية وفيرة من 
اخلضراوات خاصة الورقية 
واالســــماك واملكســــرات 
الغنية باالحماض االمينية 
لتخفيض فرص االصابة 

بالزهامير.
 ووجــــد الباحثــــون 
في معــــرض أبحاثهم أن 
العناصر الثالثة تساعد 
أيضا على مكافحة فرص 

االصابة بأمراض القلب.
 وكانــــت االبحاث قد 
أجريــــت علــــى أكثر من 
1691 شخصا ممن تخطوا 
اخلامســــة والستني عاما 
حيث مت تقســــيمهم إلى 
مجموعتــــني اتبــــع أفراد 
األولــــى نظامــــا غذائيــــا 
غنيا بالعناصــــر الثالثة 
مع االنتظام في ممارسة 
الرياضة في الوقت الذي 
لم ينتظم أفراد املجموعة 
الثانيــــة في تنــــاول هذه 
العناصر.  وأشارت املتابعة 
إلى تراجع فرص االصابة 
بالزهامير بنسبة 23% بني 
أفراد املجموعــــة الثانية 
في مقابــــل 12% بني أفراد 

املجموعة الثانية.

بعض أعضاء احلكومة سعداء بالتجربة وفي االطار خريطة تبني موقع جزر املالديف في احمليط الهندي


