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23 شتوتغارت � د.ب.أ: أظهر اس����تطالع للرأي أن األملان اليزالون 
يولون أهمية كبيرة للمحافظة على املواعيد وااللتزام بها.

وجاء في االستطالع أن ثلثي األملان يشعرون باالستياء والغضب 
إذا زاد التأخ����ر عن املوعد املعطى لهم عن خمس دقائق. وتبني من 
خالل االستطالع الذي أجراه معهد »امنيد« املتخصص ملصلحة مجلة 
»ريدرز دايجس����ت« في شتوتغارت أن 36% من املستطلعة آراؤهم 
يرون أن التأخر عن املوعد ربع ساعة شيء مقبول لكنهم يطلبون 

مقابل ذلك تبريرا منطقيا لهذا التأخر. ولم يوافق على التأخر نصف 
ساعة فأكثر إال 8% من الذين شملهم االستطالع والذين بلغ عددهم 
1005 أشخاص. وأظهر االستطالع اختالفات محلية حسب املناطق 
األملانية التي ش����ملها االس����تطالع، حيث تبني على سبيل املثال أن 
الناس في الواليات األملانية ميكلنبورغ فوربومرن شرق وسكسونيا 
أنهالت وبراندنبورغ، وجميعها واليات في شرق أملانيا، أكثر صبرا 

وحلما على التأخير الذي يرتكب في حقهم.

أكثر من خمس دقائق ُتغضب األلمان

رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني  يظهر عاريًا ووثائق ترصد عمليات اختالس

شريط ڤيديو يحرج القيادة الفلسطينية بشأن تورط مسؤولين في الرشوة الجنسية!
الفلسطيني  الش����ارع  انشغل 
بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد 
املالي متس مسؤولني فلسطينيني 
نقله����ا تلفزيون إس����رائيلي عن 
ضابط فلسطيني س����ابق، بينما 
الفلسطينية  الس����لطة  اعتبرتها 
محاولة لإلساءة لرئيسها محمود 
عباس ولكبار القادة في السلطة 
الفلسطينية وكانت القناة العاشرة 
اإلس����رائيلية قد بثت مقابلة مع 
الضابط الفلسطيني السابق فهمي 
شبانة التميمي عرض فيها وثائق 
أكد انها تثبت تورط مسؤولني في 
السلطة في قضايا اختالس مالي 

طالت ماليني الدوالرات.
إال ان أكثر ما أثار دهشة الشارع 
الفلسطيني هو بث شريط ڤيديو 
لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني 
رفيق احلس����يني عاريا في منزل 

امرأة.

طلب توظيف

وبحسب شبانة فإن احلسيني 
حاول استغالل املرأة جنسيا مقابل 
املوافقة عل طلب توظيف تقدمت 
الفلس����طينية ومت  به للس����لطة 
تصويره من قبل جهاز املخابرات 

الفلسطيني.
وقال التميمي في لقاء مصور 
بثته القناة العاشرة: »أنا أتوجه 
لألخ أبومازن، بعد أن أفصحت عن 
جزء بسيط مما أمتلكه من وثائق 
عن بعض الفاسدين ماليا وأخالقيا، 
ولكن بعد أسبوعني من هذا النشر، 
سأنش����ر معلومات أكثر خطورة 

وأكث����ر دقة، ومدعم����ة بالبيانات 
واملعلومات، على نفس هذه القناة، 
حتى تتم مالحقة كل الفاس����دين، 
وفي نفس الوقت محاسبة رفيق 

احلسيني«.
الفلس����طيني  ووصل احملقق 
»فهم����ي التميمي« إل����ى القضية 
احلقيقي����ة عندما دخل إلى مكتب 
أبومازن، ووضع هناك عدة كاميرات 
خفية وعددا من امليكروفونات في 
عدد من الشقق في مقر املقاطعة 

في رام اهلل.
وفهم التميمي في ذلك الوقت، ما 
هو »احملرك« األساسي لهذا الفساد، 
الفتا إلى أن اجلشع اجلنسي لدى 
املسؤولني هو الذي يدفعهم إلجراء 
املقابالت بأنفس����هم مع املوظفات 
الراغبات في العم����ل لدى مكتب 

الرئيس.

إغراء

ويوضح التميمي أن احلسيني 
وأمثاله من املسؤولني في السلطة، 
يحاولون إغراء الراغبات في العمل، 
إلجراء عالقات جنسية معهم، مقابل 
احلصول بشكل رسمي على العمل 

املرغوب.
القناة جزءا بسيطا  وعرضت 
من الصور، الت����ي هي عبارة عن 
مقتطفات صغيرة جدا من أشرطة 
كاملة. ويظهر في املقطع وصول 
رفيق احلسيني مع سكرتيرته إلى 
منزل املرشحة للعمل، التي ذهبت 
بدورها لتحضير القهوة له، قبل 
ان يتبادال القبالت معا، ليقول لها 

فيما بعد: »أنا في الغرفة األخرى«، 
وتظهر الصورة دخول احلسيني � 
الذي ميتلك اجلنسية البريطانية 
� إلى غرفة النوم، ثم يقوم بخلع 

مالبسه كاملة.
ويستعد احلسيني بهذه الصورة 
العارية � ب����دون مالبس � ملقابلة 
الفت����اة الراغبة بالعمل في مكتب 
الرئيس، وتدلل هذه املمارسات على 
ثقافة سائدة لدى مسؤولي السلطة 
الفلسطينية التي تتميز باجلشع 
االقتصادي واجلش����ع اجلنسي � 

بحسب الصحافي »يحزكيلي«.
ولم يلبث هذا الشريط ان وجد 
طريقه الى مواقع االنترنت وسارع 
عدد كبير من الفلسطينيني السيما 
الشبان لالطالع عليه وإرسال الرابط 
املؤدي إلي����ه الى معارفهم. ونفت 
الفلس����طينية االتهامات  السلطة 
العام  النائب  بالفساد على لسان 
احمد املغني الذي أعلن انه ستتم 
مالحقة »ما يسمى بالقناة العاشرة 
أكاذيب  اإلس����رائيلية لتناوله����ا 
وادعاءات زائفة«، مؤكدا ان شبانة 
»مالحق في قضايا يجري التحقيق 
فيها من طرفنا واملتعلقة بتسريب 
أراض لدولة أجنبية وتهمة الشروع 
بالقتل واإليذاء البليغ والنيل من 

هيبة الدولة«.

ابتزاز

بينما أكد د.رفيق احلس����يني 
ان محاربة إسرائيل والفساد في 
القدس ثمنه غال وقال: »لكن ذلك لن 
يخضعنا لالبتزاز وسنبقى مرابطني 

فيها«. واعتبر احلسيني أن ما مت 
احلديث عنه م����ن فضائح يدخل 
في إطار احلرب التي تتعرض لها 
القدس من هجمة شرسة وخطرة 
تتمثل في تهويد وتدمير البيوت 
واس����تيالء على األرض وحصار 
بحاجة ماس����ة لوقفة كل احملبني 
واملؤمنني بالسالم واحلق. وأضاف: 
»فاملدينة صاحبة الهوية احلضارية 
والديني����ة واإلنس����انية في عني 

اإلعصار«.

اال ان هذا النفي لم يقنع على 
ما يبدو الرأي العام الفلسطيني، 
السيما ان االتهامات بالفساد التي 
تطال مسؤولني في السلطة تتكرر 
منذ س����نوات. وقال احمد � وهو 
موظف في وزارة املواصالت اكتفى 
بذكر اس����مه االول � »انها بالفعل 
قصة مأس����اوية«، اما شاكر احد 
افراد االجه����زة االمنية فقد اعتبر 
»م����ا جرى فضيح����ة، وبتقديري 
هناك عدد م����ن القصص املماثلة، 

لكن املؤس����ف ان نعرف عنها من 
خالل االعالم االس����رائيلي، وعلى 
السلطة ان تعلن محاسبتها لكل 

قضية فساد تتم اثارتها«.
واعتبر املجلس الثوري حلركة 
فتح الت����ي يتزعمها عباس ان ما 
نشرته القناة االسرائيلية يهدف الى 
»التشهير« بالرئيس الفلسطيني 
وسلطته بسبب رفضه استئناف 
مفاوضات السالم مع اسرائيل دون 
الطيب  وقف االس����تيطان. ودان 

عبدالرحي����م، امني عام الرئاس����ة 
في بيان له، »احلملة املس����عورة 
الت����ي بدأتها بعض أجهزة اإلعالم 
اإلس����رائيلية«، مؤكدا ان التقرير 

»كاذب« والصور »مفبركة«.

حماس تعلق

من جهتها، اكدت حركة حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة والتي 
طاملا كالت تهم الفس����اد ملسؤولي 
السلطة ان »مثل هذه القيادات سواء 
التي وردت أس����ماؤها في التقرير 
أو الت����ي لم يرد اس����مها ال متثل 
الش����عب الفلسطيني، وهي تعمل 
ملصلحتها الش����خصية ولنزواتها 
وهي التي تعطل املصاحلة وتعطل 
مقاومة االحتالل، والبد من عزلها 
ومحاكمته����ا«، وح����ذرت احلركة 
من »اس����تخدام العدو الصهيوني 
ملثل هذه الفضائح األخالقية التي 
نشرت والتي لم تنشر حتى اآلن 
في ابتزاز رجاالت السلطة وحركة 
فتح للعودة إلى طاولة املفاوضات 
واملساومات العبثية دون شروط، 
ألن ذلك يعرض القضية الفلسطينية 

برمتها إلى التصفية«.
وعزا الكاتب واحمللل السياسي 
هاني املص����ري اهتمام الش����ارع 
القضية على  الفلس����طيني بهذه 
الرغم م����ن بثها من خ����الل قناة 
الى عدم  تلفزيونية اس����رائيلية 
التي عاجلت  اقتناعه بالطريق����ة 
فيها الس����لطة »العديد من قضايا 
الفساد التي اثيرت سابقا«، وقال 
املصري »قضايا الفساد لدى السلطة 

اثيرت اكثر من مرة، حتى ان النائب 
العام الفلسطيني حتدث عن قضايا 
بحوالي 700 مليون دوالر، لكننا 
لم نسمع عن محاس����بة وارجاع 
هذه االموال من قبل اي مس����ؤول 
مت اتهام����ه«، واضاف »صحيح ان 
هناك نوايا مشبوهة اسرائيليا في 
عرض هذه القضية اليوم، لكن هذا 
االمر ال ينهي املس����ألة، مبعنى ان 
على الس����لطة مالحقة ومحاسبة 
الفاسدين لتقوية موقفها السياسي 
الذي من املمكن اس����تغالله في اي 

حلظة«.
الصح���ف  تتط���رق  ول���م 
الفلسطينية للقضية اال من خالل 
نشر بيانات النفي التي اصدرتها 
السلطة. اال ان ناصر اللحام رئيس 
حترير وكالة »مع���ا« االخبارية 
اخلاصة لم يت���وان عن املطالبة 
باستقالة احلس���يني، دون ذكره 
باالسم. وقال في مقالة له على موقع 
الوكالة »برغم بالغتنا، واعتقادنا 
اننا خطباء مفوهون فإننا لم نتمكن 
من اقناع اطفالنا بأي دفاع مفيد، 
فالصدمة كبيرة والضربة مؤملة، 
وبغض النظر عن الضحية وحجم 
االلم الذي اصابه شخصيا اال ان 
مصلحة الوطن واملصلحة العامة 
تتطلب خطوات جريئة وصعبة 
لتجاوز االزمة وبسرعة، فالصمت ال 
يكفي«، واضاف »لو كنت مستشارا 
اعالميا للرجل »الضحية« في الفيلم 
القترحت عليه تقدمي استقالته فورا 
ومن جميع مسؤولياته الى حني 
انتهاء جلان التحقيق في االمر«.

رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني كما ظهر في شريط الفيديو

وجزيرة على شكل قلب في أملانيا

رصيف رملي في مجرى نهر لوار بفرنسا جزء من مجموعة جزر في فرنسا

حديقة على شكل قلب في أملانيا

صحتك

»المحمول« يشجع على اتباع 
نظام صحي سليم

أتالنتا � يو.بي.آي: يجري 
باحثون في معهد جورجيا 
ف����ي أميركا  للتكنولوجيا 
اختب����ارات عل����ى الهواتف 
إذا كان  اخللوية ملعرفة ما 
باستطاعتها صرف اهتمام 
الناس عن تناول مأكوالت 
تسبب البدانة مثل الشوكوال 

وغيرها وتشجيعهم 
على أكل الفاكهة 

واخلضار بدال 
من ذلك.

وصنع 
ال��ب��اح��ث 
أن����دري����ا 
غ���رامي���ز 

ن��ظ��ام »كل 
بشكل حسن« 

ألصحاب  يتيح 
ال��ه��وات��ف اخل��ل��وي��ة 

تخزين املعلومات اخلاصة 
وف��وائ��ده��ا  بأطعمتهم 
الغذائية ونقلها وتقاسمها 

مع غيرهم.
وقال أندريا غراميز من 
معهد جورجيا للتكنولوجيا 
إن اله���دف من النظام هو 

توجيه الناس وتشجيعهم 
على اتباع العادات الصحية 
الس���ليمة والتخل���ي عن 
العادات السيئة أو املضرة 

منها.
ويستخدم النظام اجلديد 
»كل بشكل حسن« الهواتف 
اخللوية لتسجيل وتقاسم 
القصص أو املقاالت 
الطبية اخلاصة 
ب���ت���ن���اول 
االغ���ذي���ة 
لسليم�ة  ا
خل����ل����ق 
م��ج��ت��م��ع 
ص����ح����ي 
أف�����ض�����ل 
بني  وتبادلها 

الناس.
غرامي���ز  وق���ال 
الن���اس على  »يتش���جع 
املشاركة في هذا العمل ألنهم 
التي  يتأثرون بالقصص 
يسمعونها من اآلخرين عن 
عاداتهم الصحية السليمة 
ويحاولون تغييرها نحو 

األفضل«.

..والطبيعة أيضًا لها قلب يخفق!

ينبض قلب اإلنس���ان لكي 
يس���تطيع مواصل���ة الحياة، 
وتوجد أيضا القلوب في الطبيعة 
لكي يستمتع اإلنسان بالحياة 
وبجمالها، وفي هذا الوقت من 
العام يوج���د الحب في جميع 

أنحاء األرض.
وهذه مجموعة مختارة من 
اليوم  الصور نشرتها جريدة 
الس���ابع المصري���ة بعضه���ا 
لمناظ���ر طبيعي���ة من صنع 
الخال���ق والبع���ض اآلخر من 

صنع اإلنسان.

 الشرطة تطارد حمارًا وحشيًا 
هاربًا في جورجيا 

واشنطن � د.ب.أ: أفادت تقارير إخبارية بأن 
الشرطة قامت بعملية مطاردة حلمار وحشي 
هارب بالرغم من االزدحام في س���اعة الذروة 
مبدينة أطلنطا عاصم���ة والية جورجيا اول 

من امس.
وقامت عدة سيارات ودراجات بخارية تابعة 
للشرطة مبطاردة احليوان املفزوع ملسافة امتدت 
لعدة كيلومترات قبل أن تتمكن الش���رطة من 
اإلمس���اك به مما تسبب في فوضى في ساعة 

الذروة على الطرق السريعة باملدينة.
وكان احلمار الوحش���ي الذي يطلق عليه 
ليما قد ش���وهد يتجول في كل أنحاء املدينة 
بعد أن خرج من حظيرة مفتوحة تابعة ألحد 

سيركات املدينة.
وذك���رت صحيف���ة »اتالنت���ا جورن���ال 
كونستيتيوشن« احمللية أن راكبي السيارات 

واملارة فوجئوا بهذا املنظر الغريب.
وقال مدير مطعم يدعى برابيك جاني »لقد كان 
جامحا، تصورت أنني أرى مخلوقات غريبة«، 
ونقل عن شاهد عيان آخر قوله »بشكل مفاجئ 
ظهر حمار وحش���ي مذع���ور وهو يجري في 

الشارع وكأنه سيارة«.
»كانت هناك خمس أو ست سيارات تالحقه 
ف���ي مطاردة حامية بجان���ب مجموعة راجلة 
من الضباط، لكنني أصب���ت بعد ذلك بالهلع 
وبدأت أفكر فيما إذا كان هناك حيوانات أخرى 

طليقة«.

صيف   2010
أحد أزياء املصمم ايزاك مزراحي من مجموعته لصيف 

2010 ضمن اسبوع املوضة في نيويورك      )أ.پ(

تنظيف نيكوالي 
تشاوتشيسكو

رجل ينفض الغبار مبكنسة عن متثال نصفي لديكتاتور 
رومانيا السابق نيكوالي تشاوتشيسكو معروض في بلدة 
بوداري بجنوب رومانيا، وذلك بعد 20 عاما من إعدامه عام 
1989.والصورة الثانية لنيكوالي تشاوتشيسكو معروضة 

ضمن عدد من تذكارات احلقبة الشيوعية في حانة قرية 
رومانية ويقوم أعوان س���ابقون لتشاوتشيسكو بحملة 
ملنع استخدام اسمه من قبل املعلنني للترويج لبضائع مثل 

الشوكوالته او لإلعالن عن غرف شاغرة في الفنادق.

أنجبت بعد اإلجهاض 18 مرة.. 
والسبب حسن شحاتة!

لندن � يو.بي.
امرأة  آي: ول���دت 
بريطاني���ة طفلة 
بعدما أجهضت 18 

مرة.
وذكرت صحيفة 
الدايلي مايل امس 
ابتس���م  ان احلظ 
أخيرا للبريطانية 
أنغ���ي بايكر بعد 
اخلضوع لطريقة 
عالجي���ة رائ���دة 
وأجنب���ت طفل���ة 

بصحة جيدة. وقالت األم التي بدت عليها السعادة وهي حتتضن 
طفلتها ريا »إنها معجزتي الصغيرة ال ميكنني وصف شعوري، 
إنه كحلم، علي أن أقرص نفس���ي من وق���ت آلخر ألتأكد من أنه 

حقيقة«.
وبعدما أوش���كت أنغي )33 س���نة( على فقدان األمل بإجناب 
أطفال وب���دأت بالتفكير في التبني ق���رأت صديقة لها مقاال عن 
د.حس���ن شحاتة الذي يعمل في مستشفى جامعة سانت هيليار 
في منطقة س���يري البريطانية الذي اكتشف أن مشكلتها تكمن 

في خاليا قاتلة لديها.
وتبني من خالل الفحص أن لدى أنغي مستويات مرتفعة من 
اخلالي���ا البيضاء والتي تعرف باخلالي���ا الطبيعية القاتلة »أن 
كاي« وتؤثر على 15% من النساء. وتبني الفحوصات التي أجريت 
على أنغي أن ه���ذه اخلاليا كانت »عدائية« جدا وبدال من حماية 
اجلنني كانت تظنه جسما غريبا فتهاجمه ما منعها من اإلجناب.

وقال ش���حاتة انه والفريق الذي يتألف من س���تة أطباء عاجلوا 
حتى اآلن ألف مريضة على حساب اخلدمات الصحية احلكومية 
وفي عيادات خاصة منذ عام 2000 بواسطة تقنية عالجية رائدة 
يستخدم فيها الستيرويد. وأضاف ان هذه الطريقة كانت ناجحة 

بشكل كبير إذ متكنت 80% من النساء من احلمل. 

األم مع طفلتها


