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دب����ي � العربية.ن����ت :  بع����ث رفيق 
احلسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني 
للرئيس محمود عباس برس����الة كشف 
فيها احلقائق واملالبس����ات التي أحاطت 
بشريط الڤيديو الذي بثته القناة العاشرة 
للتلفزيون اإلسرائيلي، قدمه لها احملامي 
فهمي شبانة، وأدى الصدار قرار بإحالة 

احلسيني للتحقيق وإيقافه عن العمل. 
وقال احلس����يني في رسالته انه كان 
ضحية مؤامرة وانه سبق أن أخبر الرئيس 
مبا يدبر له. وأبدى استعداده للمثول أمام 
التحقيق والتعاون معه، على أن يش����مل 
التحقيق اخضاع الش����ريط التلفزيوني 
للفحص من قبل خبراء لتعيني وحتديد 
عمليات التزوي����ر و»الفبركة« التي حفل 
بها، س����واء من خالل اضافة اصوات أو 
تركيب صور باتت ممكنة ومتيسرة بفضل 
تكنولوجيا ومهارات املونتاج والدوبالج 

احلديثة التي يوفرها الكمبيوتر، وادخلت على الشريط لاليقاع بينه 
وبني الرئيس وعائلته، واالساءة الى رمز كفاح شعبنا وقائده الرئيس 

الراحل ياسر عرفات الستكمال عناصر الفضيحة.
وقدم االعتذار للشعب الفلسطيني وللرئيس عباس ولكل من حلقه 
األذى بس����بب ما وقع فيه »بس����بب الغفلة عن املؤامرة التي دبرت له 

وحسن النية، وما جنم عنهما من تداعيات وأضرار«.
وش����دد احلسيني في رسالته على أنه سيحتفظ بحقه في املالحقة 
القانونية لكل من شارك مباشرة او مداورة في مؤامرة الشريط للنيل 

من سمعته.
وكان احملامي فهمي ش����بانة قد أعلن تراجعه عن تهديداته بكشف 
وثائق وملفات ذكر انها تدين الفساد داخل السلطة الفلسطينية، وقال 
إنه توصل إلى صفقة مع الرئي����س عباس لطي امللف مقابل التحقيق 

فيها، مشيرا إلى أن الرئيس لم يكن يعلم شيئا عن تلك الوقائع.

وأضاف أن عباس أرسل إليه املندوبني 
لتسلم امللفات ولكنه رفض تسليمها كاملة 
وأنه سيس����لمها ملفا اثر آخر للتحقيق 
فيها، ولم تعلق السلطة الفلسطينية على 

ما قاله شبانة.
وقال احلسيني في رس����الته: أود ان 
أوضح لك����م، وأضع ب����ني ايديكم جملة 
احلقائق واملالبسات التي احاطت بالشريط 
الذي بثته القناة العاش����رة التلفزيونية 
االس����رائيلية، مع سبق اإلصرار املعقود 
على سوء النية لتفجير فضيحة بقصد 
ابتزاز موقفنا الصامد على ثوابت شعبنا 
الوطنية، والنيل من مقام الرئاسة وهيبة 
الس����لطة الوطنية الفلسطينية وتلطيخ 
سمعتها، والتش����كيك مبسيرة االصالح 
والنجاحات التي حتققت في محاربة الفساد 
بشهادة العالم بأسره، وإحلاق العار بشعبنا 
وقيمه النبيلة. وان ما جرى كان تدبيرا 
من فعل فاعل معلوم، شارك فيها عدة أطراف خططوا ونسجوا خيوط 
مؤامرتهم الوضيعة لاليقاع بي مدفوعني بأشد الغرائز انحطاطا وجشعا، 
والتي تالقت مع رغبة االحتالل االس����رائيلي بالتخلص من حضوري 
ونش����اطي املؤرق ملخططاته في اس����تيطان القدس وتهويدها بشهادة 
املضايقات التي تعرضت وأتعرض له����ا يوميا لدفعي ملغادرة وطني 

ومدينتي املقدسة.
وإذا كان املقام ال يتسع لشرح التفاصيل التي سبقت وأحاطت بهذه 
القضية، خاصة أنني وضعت س����يادتكم في صورتها في حينه، وفور 
وقوعها قبل عام ونصف، واجلهات التي دبرتها واألس����باب التي تقف 
وراء فعلتهم، فإن االس����باب احلقيقية كما تعلمون بعيدة بعد السماء 
عن االرض عن تلك االكاذيب التي ساقها وحاول ترويجها من ارتضوا 
بيع انفسهم لالحتالل االس����رائيلي، وبأبخس االثمان الشباع رغبتهم 

املريضة باالنتقام والثأر مني شخصيا ومن مؤسسة الرئاسة.

صحتك

 السيجار ال يقل خطورة عن السيجارة
أ.ش.أ:   � واش����نطن   
أظهرت دراسة أميركية أن 
السيجار والغليون يرفعان 
أيضا خطر االصابة بأمراض 
الرئة، ووجد باحثون من 
جامعة الطب وطب االسنان 
في »نيوجيرسي« أنه حتى 
إذا لم يتم استنشاق الدخان 
الذين  ف����إن االش����خاص 
أو  الس����يجار  يدخن����ون 

الغليون يزيد لديهم 
خط����ر االصابة 

بأض���رار في 
امل���س������الك 
ئي������ة  لهوا ا
الت����ي ميكن 
أن ت��������ؤدي 

االص��ابة  الى 
بانتف���اخ ال��رئة 
وأمراض أخ���رى.

الس����يجار  وتدخ����ني 
ميث����ل عنص����ر خط����ر 
معروفا لالصابة مبرض 
االنس����داد الرئوي املزمن 
وهو مجموعة من أمراض 
انتفاخ  التي تشمل  الرئة 
الرئة وااللتهاب الشعبي 

املزمن.

ورصد هذا البحث الذي 
شمل ما يزيد على 3500 
بالغ أميركي احتمال اصابة 
بني من لم يدخنوا سوى 
الس����يجار أو الغلي����ون، 
الهواء،  بتعس����ر تدف����ق 
وهو بصمة مميزة ملرض 
االنس����داد الرئوي املزمن 
خ����الل اختبارات وظائف 
الرئ����ة بص����ورة تف����وق 
أقرانه����م م����ن غير 

امل���دخنني.
ل  ق��������ا و
الباحث�������ان 
»م���ايك����ل 
شتين���برج« 
و»كريستني 
ديلني���ف����و« 
النتائج  إن هذه 
كانت مهمة بش����كل 
الس����يجار  الن  خ����اص 
والغليون م����ازاال ينظر 
أنهما  اليهما غالب����ا على 
شعاران «للتطور والثراء 
والثقافة والسعادة« وأن 
الناس لديهم اعتقاد خاطئ 
بان عدم استنشاق الدخان 

يعني انه غير ضار.

رفيق احلسيني

سمية اخلشاب في املطار هشام سليم

واشنطن، � يو.بي.آي: أظهر استطالع جديد للرأي ان األميركيني 
يكرهون إيران ويحبون كندا. ونش���ر مركز غالوب األميركي 
لألبحاث نتائج استطالع أجراه مؤخرا بني ان 90%من األميركيني 
يحب���ون كندا و10% فقط يحبون إي���ران. ومن بني الئحة من 
عش���رين دولة كان لألميركيني رأي إيجابي جتاه ثماني دول 
منها وهي كندا وبريطانيا )87%( تليهما أملانيا )80%( واليابان 
)77%( وإسرائيل )67%( والهند )%66( وفرنسا )63%( ومصر 

)58%(. وأيدت النسبة نفسها تقريبا من األميركيني وعارضت 
كل من املكسيك 49% )أيدت( ومصر 47% )أيدت(، في حني لم 
تؤيد الدول العش���ر الباقية على الالئحة وهي الصني )%42( 
والس���عودية )35%( وكوبا )29%( وباكستان )23%( والعراق 
)23%( واليمن )21%(. ونالت السلطة الفلسطينية تأييد %20، 
فيما حظيت أفغانستان بتأييد 18% وكوريا الشمالية 14%، فيما 

حلت إيران في املرتبة األخيرة بنسبة تأييد %10.

األميركيون يكرهون إيران ويحبون كندا

لتكريمهم في مهرجان »كلنا في حب الكويت«

سمية وهشام ومنال: 
سعداء بوجودنا في الكويت

مفرح الشمري
تلبية للدعوة التي وجهت لهم من قبل 
بيت الكويت لالعمال الوطنية للمشاركة في 
مهرجان »كلنا في حب الكويت« الذي ينظمه 
بالتعاون مع احتاد املنتجني اخلليجيني 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والذي سينطلق الليلة 
في قاعة »الهاشمي« بفندق ساس وصل 
للديرة النجم هشام سليم والنجمة سمية 
اخلشاب والنجمة منال سالمة ظهر امس 
وذلك لتكرميهم عل���ى عطائهم الفني مع 
نخبة من النجوم واالعالميني في 23 اجلاري 

بفندق هوليدي. ان الساملية.
هش���ام وسمية ومنال عبروا عن بالغ 
سعادتهم لتكرميهم في مهرجان »كلنا في 
حب الكويت« متمنني للش���عب الكويتي 
كل ازدهار وتقدم مبناس���بة احتفاالتهم 
باعيادهم الوطنية ومثمنني دعوتهم من قبل 
احتاد املنتجني اخلليجيني خاصة انهم منذ 
سنوات طويلة لم يحضروا للكويت للقاء 
جمهورهم فيها وانهم سعداء بوجودهم 

منال سالمة حلظة وصولهاعلى ارضها.

قط »فاكر نفسه« دجاجة
أستراليا � يو بي أي: يتصرف 
هر في الرابعة من عمره في األراضي 
الشمالية األس����ترالية كما لو انه 
دجاجة. وذكرت صحيفة »األراضي 
الش����مالية« األسترالية انه عندما 
أوليفر  وضعت دجاجات نعومي 
بيوضها ولم تهتم بها واهتم الهر 
»باستوفر« باألمر وأخذ يحتضنها 

بانتظار تفقيسها.
وقالت أوليفر للصحيفة »لست 
واثقة أن����ه يعي جنس����ه فهو ال 

يتصرف أبدا كالقطط«.
وأضافت ان »باستوفر غالبا ما 
ميشي كالدجاج ويلعب معها كواحد 

منها وليس كحيوان مفترس«.

.. وفترة اختبار 3 سنوات 
ألميركي قتل هرتين

� يو.بي.آي: أصدرت  شيكاغو 
قاضية ف����ي مقاطعة كوك بوالية 
إيلينوي األميركية حكما بوضع 
رجل في فترة اختبار ملدة 30 شهرا 
إلقدامه على ضرب هرتني بشدة ما 

استدعى قتلهما.
وذك����رت صحيفة »ش����يكاغو 
تريبيون« األميركية ان القاضية 
كاي هانلون حكمت على راميوند 
بابايباغايان بأداء 240 ساعة من 
اخلدم����ة االجتماعية على خلفية 
قتل الهرتني اللتني تخصان والدة 

حبيبته.
ويتوجب عل����ى الرجل تفادي 
التعامل مع احليوانات التي ترافق 
البشر ودفع تكاليف طب بيطري 

تقدر ب� 1750 دوالرا.

بريطانية تفقد 25 كيلوغراماً من وزنها في يوم واحد
يو.ب���ي.آي:   � لن���دن 
تخلصت بريطانية في ال�27 
من العمر من 25 كيلوغراما 
من وزنها خالل يوم واحد 
بعدما اكتشف األطباء كيسا 
ضخما عل���ى املبيض كان 
السبب وراء انتفاخ بطنها 
لدرجة كان���ت تبدو حامال 

بتوأم.
وذكرت صحيفة »دايلي 
مايل« البريطانية ان ماري 
فايكرز التي تقيم في غرب 
يوركشاير كانت تشكو من 
بطن منتف���خ جدا تبني ان 
سببه كيس كبير، لم يتم 
تش���خيصه من قبل، على 

املبيض.
وأشارت إلى ان استدارة 
بط���ن فايك���رز كانت مترا 
ونصف املتر وقال لها األطباء 
ان شكلها أشبه بامرأة حامل 

بتوأم وليس بطفل وحد.
وقالت فايكرز »سئمت 
من سؤالي املستمر عما إذا 

كنت حامال«.
واضاف���ت عندم���ا مت 
تش���خيص الكي���س ف���ي 
املستشفى لم أصدق حجمه 
وعندم���ا أزلته وقفت على 
امليزان فوجدت انني خسرت 
ف���ي يوم  25 كيلوغرام���ا 

واحد. وبعد العمليةماري قبل العملية

خالل أيام.. المرأة السعودية محامية
الرياض � د.ب.أ: أكد وزير العدل السعودي امس أن مشروع 
نظام مزاولة املرأة مهنة احملاماة سيصدر خالل األيام املقبلة.

وقال الش���يخ محمد العيسى عقب تدش���ينه ورشة اإلطار 
القانوني ملكافحة اإلرهاب ومتويله إن »املشروع املطروح من 
الوزارة ينص على أن ينظر ف���ي إعطاء املرأة رخصة محاماة 
للترافع عن املرأة في قضايا معينة مثل األحوال الش���خصية 

مبدئيا«.
كان د.بندر احلجار، رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
السعودية، أعلن مؤخرا عن انتهاء اجلمعية من دراسة مشروع 
حول إمكانية الس���ماح للمرأة في الس���عودية مبمارسة مهنة 

احملاماة.

الجنين يتعلم اللغات في بطن أمه!
فانكوفر � يو.بي.آي: قال باحثون كنديون وفرنس���يون ان 
س���ماع األجنة لغتني وهم في رحم أمهاتهم ميكن أن يؤدي إلى 

والدة أطفال يفهمون لغتني.
ووجدت كريستا بايرس هاينالين وجاني ويركر من جامعة 
بريتي���ش كولومبيا في فانكوفر وترايس���ي برنز من منظمة 
التعاون االقتصادي والنمو في فرنس���ا ان األطفال املولودين 
من أمه���ات إجنليزيات يتحدثن لغة واحدة كانوا أكثر اهتماما 

باإلجنليزية من لغة »تاغالوغ« احملكية في الفلبني.
لكن األطفال املولودين من أمهات حتدثن لغتني هما اإلجنليزية 

و»تاغالوغ« خالل احلمل كانوا يبدون اهتماما باللغتني.
وخلصت الدراسة أيضا إلى ان األطفال الذين يتكلمون لغة 

واحدة أو اثنتني قادرون على التمييز بينهما.
واس���تخدم الباحثون طريقة تعتمد عل���ى ردة فعل الطفل 
التلقائي���ة جتاه »املص« واإلفراط به يعن���ي اهتماما أكبر مبا 

يحيط به.
وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس 
ان »نتائج هذه الدراسات تظهر ان جذور ثنائية اللغة أعمق مما 

كان متصورا ومتتد إلى فترة ما قبل الوالدة«.

بعد ظهوره عاريا بعث برسالة إلى الرئيس عباس لكشف الحقيقة

رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني: شريط الڤيديو 
عن الفضيحة الجنسية »مفبرك« وأطالب بإخضاعه للفحص

عامال انقاذ يحمالن جثة أحد الضحايا وفي اإلطار حزن وبكاء على الراحلني        )رويترز(

املسجد بعد انهيار مئذنته

الرب����اط � أ.ف.پ: قت����ل 40 
ش����خصا على األق����ل وأصيب 71 
آخرون بجروح اثر انهيار مئذنة 
مسجد »باب البردعاين« التاريخي 
مبكناس وسط املغرب اثناء صالة 
اجلمعة، بسبب امطار غزيرة على 
األرجح، على م����ا افادت حصيلة 

مؤقتة للسلطات احمللية.
ووقع حادث االنهيار الذي يعد 
اكبر كارثة من هذا القبيل يشهدها 
املغرب، اثن����اء صالة اجلمعة في 
مسجد »باب البردعاين« في مدينة 

مكناس العتيقة.
واخ����ذت احلصيل����ة تتفاقم 
مس����اء اجلمعة فبعدم����ا اعلنت 
وزارة الداخلية مصرع 11 شخصا، 
ارتفعت ال����ى 32 ثم 36. ثم اعلن 

مقتل وإصابة 111 شخصًا 
في انهيار مئذنة مسجد بالمغرب

محمد اس����ماعيل علوي املسؤول 
في أجهزة احلماية املدنية مبكناس 
ارتفاع عدد قتلى االنهيار الى 40 
قتيال وقد ترتفع أكثر بالنظر الى 

ان املس����جد كان مكتظا باملصلني 
أثناء صالة اجلمعة. كما أفاد علوي 
بأن 51 جريحا غادروا املستشفى 

بعدما تلقوا العالج.


