
حـــــولالعـالم
السبت

27  فبراير 2010

20

تشكيل فريق دولي لمطاردة متهمي اغتيال المبحوح
دبي ـ العربية: كشف القائد العام لشرطة 
دبي الفريق ضاحي خلفان أنه سيتم تشكيل 
فريق أمن دولي ملطاردة املتهمني الـ 26 باغتيال 
محمود املبحوح القيادي في حركة حماس. 
ونقلت صحيفـــة »البيان« اإلماراتية عن 
خلفان أن فرقا من شـــرطة دبي توجهت إلى 
بعض الدول األوروبية، خالل التحقيقات التي 

أفضت إلى كشف القتلة.
ورجح خلفان أن تضع الشرطة الدولية 
»اإلنتربول« املتهمني اجلدد في قائمة املطلوبني 
األسبوع املقبل، مضيفا أنه سيعمل من خالل 
القنوات الديبلوماسية األوروبية واألسترالية 
واألميركية، على تشـــكيل فريق عمل أمني 
إماراتي دولي، يضم ســـبع دول على األقل، 
ملطـــاردة املتهمـــني اعتبارا من يـــوم األحد 

املقبل.
ونفى قائد شـــرطة دبي مـــا تردد من أن 
بعض املتهمني كانوا يحملون جوازات سفر 
ديبلوماســـية، مبينا أنها جوازات أوروبية 

عادية.

يضم سبع دول على األقل

فتاة انتحل جوازها تظهر مع والدتها واملنتحلة يسارا 

تاركان 

علي تونسي

جونز يوم تخرجها اميا جونز في آخر صورة لها

غالف »بامتان« األول

شركة أميركية ـ إسرائيلية شاركت من نيويورك في االغتيال
 واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال بيان مختصر صادر عن شركة بايونير االميركية 
اململوكة إلسرائيليني وتتخذ من نيويورك مقرا لها انها 
لن تعلق على اتهامات حكومة دبي لها ضمن شــــركات 
وبنــــوك أخرى بالتورط في اصــــدار وتوزيع بطاقات 
االئتمان التي استخدمها فريق االغتياالت االسرائيلي 

الذي قتل محمود املبحوح.
وجاء بيــــان »بايونير« الذي صــــدر اول من امس 
فــــي نفس توقيت صدور بيان مشــــابه من قبل »ميتا 
بنك« في والية ايوا. وقالت الشركتان انهما حتققان في 
االدعاءات املوجهة اليهما وانه ليس لديهما اي اضافات 

في الوقت احلالي.
وكانت حكومة دبي قد اشارت الى ان بعض بطاقات 

االئتمان التي اســــتخدمها فريق االغتيال االســــرائيلي 
صدرت عن »ميتا بنك« باسم عاملني في شركة بايونير 
التي يرأسها يوفال تال الذي سبق ان عمل معلقا على 
احداث احلرب االســــرائيلية ضد لبنان حلســــاب قناة 
»فوكس نيوز«. وقدمته القناة آنذاك كضابط سابق في 

القوات اخلاصة االسرائيلية.
وتتخصــــص شــــركة »بايونيــــر« فــــي اخلدمات 
واالستشارات املالية للشركات مبا في ذلك دفع رواتب 
العاملني خالل تنقلهم في العالم والتحويالت وتوزيع 
بطاقات االئتمان املسحوبة من رقم بنكي متده الشركة 

باملال حلساب اآلخرين.
وقال اســــتاذ القانون في جامعــــة والية نيويورك 
كاليتــــون سويشــــر ان من احملتمل ان تواجه شــــركة 

بايونير مشــــكالت قانونية بســــبب دورها في عملية 
اغتيال املبحوح.

وأضاف »قد تواجه الشــــركة التــــي يديرها دعوى 
قضائية لن يســــانده فيها احد، وذلك بافتراض وجود 
من يرفع الدعوى وبافتراض وجود وثائق كافية تبرهن 

على تورط الشركة«.
وقال سويشــــر ان هناك احتمــــاال الن يقوم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق سرا في اعمال الشركة 
وفسر ذلك بقوله »من حق مكتب التحقيقات الفيدرالي ان 
يجمع معلومات كافية عن عمل الشركة في حالة وجود 

معلومات عن تورطها في جرمية االغتيال.
واعتقد ان التحقيق ســــيكون حتــــت بند مكافحة 
التجسس وليس بسبب التورط في جرمية جنائية«.

يديرها ضابط سابق في القوات الخاصة

قاتل مدير األمن الجزائري 
أنقذه من تفجير قبل 3 سنوات

والئم اآللهة قتلت الكهنة المصريين القدام!

األمن األخرى في اجلزائر.
وقالت مصـــادر: إن »الضابط 
قائد فرقة طياري الهليكوبتر قام 
بفعلته انتقاما من العقيد تونسي 

بسبب نقله من منصبه«.
من جانبهـــا، ذكـــرت وزارة 
الداخلية اجلزائرية أن مدير األمن 
الوطني قتل برصاص مســـؤول 
بالشـــرطة أصيب بنوبة جنون. 
ونقلت وكالـــة االنباء اجلزائرية 
القول  الداخلية  عن بيان لوزارة 
ان »علي تونسي توفي اخلميس 
املاضي في جلسة عمل قام خاللها 
أحد اطارات الشرطة يبدو أنه قد 
تعرض لنوبة جنون باستعمال 
ســـالحه حيث أردى العقيد علي 
تونسي قتيال«، وأضاف البيان انه 
مت فتح حتقيق قضائي »لتحديد 

مالبسات هذا احلدث االليم«.
وقال البيان إنـــه بعد اطالق 
النـــار على مدير األمـــن الوطني 
اطلق املهاجم النار على نفسه وانه 
يرقد اآلن في املستشفى في حالة 
خطيرة، ولم يشر البيان إلى اطالق 
ضباط شرطة النار ردا على اطالقها 

على مدير األمن الوطني.

اجلزائرية يتحدث عن تنحيته من 
منصبه، وهو رمبا ما قد يكون أثار 
حفيظته قبـــل أن يتوجه ملكتب 
العقيد علي تونسي ليفعل فعلته. 
العام لألمن الوطني  وكان املدير 
العقيد علي تونســـي  اجلزائري 
توفى متأثرا بجراحه في مستشفى 
إثر طلقة نارية تلقاها في مكتبه 
من مسدس عقيد الشرطة لوطاس 
شعيب، وال توجد معلومات دقيقة 
حول مالبسات احلادث التي هزت 
جهاز الشـــرطة ومختلف أجهزة 

العربية: تكشفت معلومات عن 
عالقة صداقة كبيرة ربطت املدير 
الوطني اجلزائري  العام لألمـــن 
العقيـــد علي تونســـي الذي لقي 
مصرعه يـــوم اخلميس املاضي 
العقيد لوطاس شـــعيب  وقاتله 
مسؤول فرقة طياري الهليوكبتر 

التابعة جلهاز الشرطة.
وعلمت »العربية.نت« أنهما كانا 
زميلي دفعة واحدة في اجليش، وأن 
القاتل أنقذ حياة املجني عليه من 
محاولة تفجير إرهابية استهدفت 
منزله بواسطة سيارة مرسيدس 
ملغومة، في اليوم نفســـه الذي 
مت فيه استهداف قصر احلكومة 

بتفجير انتحاري.
وقالت مصادر إن القاتل اكتشف 
السيارة وأشرف بواسطة طائرة من 
اجلو على فريق قام بتفكيك ألغام 

السيارة وابطال مفعولها.
وتبـــني أن الضحيـــة العقيد 
تونسي واجلاني العقيد شعيب، 
يسكنان في حي واحد وهو حي 
البريد بحيدرة بأعالي العاصمة، 
فيما نقل شهود عيان أن اجلاني 
تأثر خلبر قرأه في إحدى الصحف 

لندنـ  بريطانياـ  يو.بي.آي: وجد باحثون بريطانيون 
أن الوالئم الســــخية التي كانت تقدم آللهة املصريني 
القدامى سدت شرايني الكهنة الذين تناولوها وأخذوها 
إلى عائالتهم. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( أن الدراسة التي نشرتها مجلة »النست« الطبية 
أشــــارت إلى أن حتليل األغذية التي وردت بالنقوش 
الهيروغليفية على جدران الهيكل أظهرت أن الوالئم التي 
قدمت لآللهة كانت غنية بالدهون املشبعة، وتبني من 
التصوير املقطعي ألجساد الكهنة احملنطة أن غالبيتهم 
عانوا من انسداد في الشرايني. ولفت املسؤولون عن 

الدراسة الى أن مرض تصلب الشرايني ليس حديثا. 
وبينت ترجمة النقــــوش الهيروغليفية على جدران 
املعابد املصرية أن الكهنة كانوا يقدمون وجبات من 
اللحــــم واخلبز والفاكهة واخلضــــار والكعك واالوز 
واخلمر لآللهة ثالث مرات يوميا، وبعدها يأخذونها 
ألنفسهم ولعائالتهم. وأظهرت التحليالت الغذائية لتلك 
األطعمة أنها غنية جدا بالدهون، فاالوز على سبيل 
املثال يحتوي على 63% من الدهنيات بينها 20%من 
الدهون املشبعة. وكان اخلبز مختلفا عن احلالي، فهو 

كان غنيا باحلليب والدهون والبيض.

يسكنان منزلين متجاورين وزميال دفعة واحدة بالجيش

ـ د.ب.أ: اعتقلت الشرطة  إســــطنبول 
التركية امس مغني البوب الشهير تاركان 
خالل حملة ملكافحــــة املخدرات في مدينة 
اسطنبول. وذكرت وسائل االعالم التركية 
أن احلملة شملت أيضا اعتقال نحو عشرة 
من الشخصيات املعروفة في عالم الغناء 
والرقص واملوسيقى واالقتصاد. وأضافت 

التقارير أن املشــــتبه فيهم خضعوا امس 
لتحقيقات بعد ضبط كمية من املخدرات 
بحوزتهم. اجلدير بالذكر أن املغني التركي 
من مواليد عام 1972 في أملانيا وهو أجنح 
مغن تركي في اخلارج وأشهر أغانيه هي 
»سيماريك« التي حصلت على جائزة أفضل 

أغنية في العالم.

اعتقال تاركان في حملة ضد المخدرات

انتحار معلمة بريطانية في أبوظبي
بعدما ُنشرت صورها العارية على »الفيس بوك«

لندنـ  أ.ش.أ: قالت صحيفة »التلغراف« البريطانية امس 
ان معلمة بريطانية تعمل في ابوظبي قتلت نفسها بعد ان 
نشـــر صديق لها صورا وهي عاريـــة على موقع التواصل 

االجتماعي الشهير »الفيس بوك«.
وذكرت الصحيفة في موقعها على شـــبكة االنترنت ان 
املعلمة اميا جونـــز البالغة من العمر 24 عاما والتي كانت 
تعمل مبدرســـة دولية للغات في االمارات العربية املتحدة 
عثر عليها وقد فارقت احلياة بعد ان شـــربت سائال مطهرا 
ساما بعد ان ابلغت اصدقاءها انها تخاف من السجن بسبب 

صورها العارية.

وابلغ اصدقاء جلونز سلطات التحقيق في اسباب الوفاة 
انهم شـــاهدوا صورها العارية عقب حتميلها على املوقع 

بواسطة صديقها السابق جيمي بريلي.
ووجدت املدرسة في منزلها وهي في حالة اغماء وجواز 
ســـفرها في جيب سروالها اجلينز ومالبسها متناثرة على 
السرير والتي كانت تقوم بتجهيزها للسفر الى بريطانيا.

فيما اعلنت ابوظبي ان الوفاة ناجمة عن شرب الضحية 
لسائل تنظيف بحسب التقرير االولي للطبيب الشرعي.

من جهته، نفى صديقها الســـابق جيمي بريلي ان يكون 
وراء تلك الصور كما تتهمه عائلة اميا.

.. والسجن 15 سنة لمراهق  
استخدم »فيس بوك« لالبتزاز

ووكيشـــا ـ يو. بي. آي: سيقضي 
مراهق في التاسعة عشرة من عمره 
من والية ويسكونســـن االميركية 15 
سنة في الســـجن على خلفية إدانته 
باستخدام موقع »فيس بوك« البتزاز 

7 مراهقني آخرين.
وأفادت محطة »واي آي إس إن تي 
ڤي« األميركية انه حكم على أنطوني 
ستانكل بالسجن بعدما لم يعترض 
على تهمة االعتداء اجلنســـي املتكرر 
على ولد واالعتداء اجلنسي من الدرجة 

الثالثة إلقدامه علـــى ابتزاز مراهقني 
وجرهم للقيام بأعمال جنسية.

وكان ستانكل ادعى انه فتاة على 
اإلنترنت للحصول على صور لبعض 

زميالته عراة.
وقالت السلطات انه بعدما أرسلت 
الفتيات الصور اســـتخدمها ستانك 
البتزازهن وإجبارهن على القيام بأعمال 

جنسية معه.
وقال املدعـــي العام براد شـــيمل 
»استدعى األمر معاجلة بعض الضحايا 

في املستشفيات في ظل مخاوف من 
أذية أنفسهن«.

وذكرت احملطة ان ســـتانكل تقدم 
باعتذار لضحــــاياه قائال »أنا آسف 
بشدة عن األلم والعــذاب الذي تسببت 
به لكـــن ولعائالتكن وال أســـتطيع 
تصـــور أو فهم مدى تأثير تصرفاتي 

عليكن«.
وسيضطر ستانكل لتمضية فترة 
اختبار مدتها 13 سنة بعد اإلفراج عنه 

من السجن.

صحتك

عالج جماعي بالكالم 
يخفف من أوجاع 

أسفل الظهر
ـ يو.بــــي.آي: أظهرت  لندن 
دراســــة بريطانية أن نوعا من 
العالج اجلماعي الذي يعتمد على 
الكالم عن املــــرض هو طريقة 
رخيصــــة وفعالــــة تخفف من 

أوجاع اسفل الظهر.
وذكــــرت هيئــــة اإلذاعــــة 
البريطانية )بي.بي.ســــي( أن 
الدراسة التي نشرت في مجلة 
»النست« الطبية تشير إلى أن 
الذي  التأثير اإليجابي للعالج 
جربه فريق في جامعة »وارويك« 
مازال موجودا بعد مرور سنة 
عليه، حيث أجري لـ 600 مريض 
برنامج »العالج بالكالم« في ست 

جلسات.
ولفتت املجلــــة إلى أن تلك 
اجللسات خصصت للقضاء على 
االعتقادات »غير املساعدة« حول 
الظهر واألنشطة  أوجاع أسفل 
الفيزيائية ومســــاعدة املرضى 
التعامل بشكل أفضل مع  على 

حاالتهم.
وذكرت أن األشخاص الذين 
يعانــــون مــــن هــــذه األوجاع 
ينصحون عادة بالبقاء نشيطني 
وقد يعطون مسكنات لألوجاع 
ورمبا عالجات أخرى مثل الوخز 

باألبر.
الباحثون ملدة سنة  وراقب 
400 شخص حضروا 6 جلسات 
اعتمــــدت على تقنيــــة تعرف 
بالعالج السلوكي املعرفي، حيث 
تتم مناقشــــة االعتقادات حول 
األنشــــطة الفيزيائية واألفكار 
السلبية املتعلقة بأوجاع أسفل 

الظهر وتقنيات االسترخاء.
كما مت مراقبة 200 شخص 
يتلقون الرعاية العادية، فتبني 
بعد ســــنة أن املرضــــى الذين 
حضروا اجللســــات ســــجلوا 
عالمات أعلى بطريقة ملحوظة 
في استجواب خصص لقياس 

األلم والعجز.
وقالت الباحثة املسؤولة عن 
الدراسة في جامعة وارويك »إن 
املرضى يشعرون بالتحسن أثناء 
العالج«، مضيفة »لكن تبني لنا 
أيضا أنهم حتسنوا لستة أشهر 
واستمر ذلك التحسن ملدة سنة 
كونهم تعلموا كيفية التعاطي 

مع حالتهم«.

آلة لترجمة  بكاء األطفال
لندن ـ يو.بــــي.آي: طور علماء يابانيون 
آلة قادرة على تفكيك ما يتضمنه بكاء الطفل 
من معان لتحديد إن كان يشعر بالنعاس أو 

بحاجة للطعام أو أي شيء آخر.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية 
ان الباحثني من جامعة هيروشيما الدولية 
كتبوا مقالة في مجلة »املقاييس البيولوجية« 
حتدثوا فيها عــــن تطوير برنامج قادر على 

حتليل نوعية ودرجة ارتفاع البكاء.
وأشــــاروا إلى ان البرنامج الذي يعرف 

باسم »مترجم البكاء« يعطي معلومات دقيقة 
في متييز ما إذا كان ســــبب البكاء هو األلم 

أو شيء آخر.
لكن الباحثني اعترفوا بأنهم يعتمدون على 
تقديرات األهالي ألن الطفل ال يستطيع أن يقول 

لهم إن كانوا صائبني في حكمهم أو ال.
وقال متحدث باســــم العلماء »قد تتمكن 
أجهزة مراقبة الطفل في املستقبل من ترجمة 
بــــكاء الطفل حتى يعلم األهل ما هو ســــبب 

البكاء األكيد«.

نسخة »باتمان« تباع بأكثر من مليون دوالر

لكتاب عن »سوبرمان« حققت رقما قياسيا 
قبــــل أيام بعدما بيعت في مزاد علني مقابل 

مليون دوالر.

داالسـ  يو.بي.آي: أعلنت دار »هيريتاج« 
للمزادات العلنية ان نســــخة نادرة من أول 
كتاب كوميدي عن شخصية »بامتان« بيعت 

بأكثر من مليون دوالر.
وأصدر رئيس الدار غريغ روهان بيانا قال 
فيه »هذا رقم قياسي عاملي ألي كتب كوميدي 
وعال التصفيق فــــي القاعة عند اإلعالن عن 

السعر النهائي وهو 1075500 دوالر«.
ولم يتم الكشــــف عن الفائز باملزاد على 
الكتاب، الذي يعود إلى العام 1939 وكان أول 

مرة تطل فيها شخصية »بامتان«.
وقال لون أالن مدير املبيعات في قســــم 
القصــــص الكوميدية في دار هيريتاج »هذه 
واحدة من أفضل النسخ احملفوظة ألول إطاللة 
لبامتان في العام 1939، واملزايدة على اإلنترنت 
قبل أسبوعني من املزاد احلقيقي سجلت رقما 
فاق الرقم القياسي الذي سجل في العام املاضي 

وهو 317 ألف دوالر عن سوبرمان«.
وأشارت الدار إلى انها تبيع الكتاب نيابة 

عن شخص لم تكشف عن هويته.
وكانت نسخة أولى نادرة وبحال جيدة 

تزامنت مع ذكرى مولده

 صحيفة دنماركية تعتذر للمسلمين
عن نشر رسوم مسيئة للنبي ژ

دبي ـ العربي. نت: اعتذرت صحيفة 
»بوليتيكن« الدمناركية أمس عن اإلساءة 
إلى املسلمني بعد أن أعادت نشر الرسوم 
الكاريكاتورية املثيرة للجدل للنبي محمد 
ژ. وقالت إنها توصلت إلى تسوية مع 
منظمة متثل أشخاصا يقولون إنهم من 

ساللة النبي محمد ژ.
وأوضحـــت الصحيفة أن قرار إعادة 
نشر الرسوم الكاريكـاتورية هو »جزء 
من التغطية اإلخبارية للصحيفة« ولم 
يكن رأي افتتـاحية الصحيفة أو يهدف إلى 
اإلساءة للمسلمني في الدمنارك أو أي مكان 
آخر. وأعيد نشر الرسوم الكاريكاتورية 

بعد أن كشفت الشرطة الدمناركية أنها 
أحبطت مؤامرة لقتل الرسام الدمناركي 
التوصل  كورت ويســـترجارد. وجرى 
إلى التسوية بني الصحيفة وممثلني عن 
ثماني منظمات في بلدان مثل مصر وليبيا 

والسعودية.
والصحيفة واحدة من صـحف دمناركية 
عدة أعادت في فبراير عـام 2008 نشـــر 
صور عدة للنبي ژ والتي نشـرتها أوال 
صحيفة »جيـالندز ـ بوســـن« ما أثار 
غضـبا بني املسلمني ومظاهرات عنيفة 
فـــي مخـتلف أنحـاء العالـــم أوائـل عام 
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