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45 العربية: سبقت هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر بالسعودية افتتاح معرض الكتاب الدولي 
بالرياض غدا بتأكيدات على أنها لن تقوم مبصادرة 

أي كتاب منه.
وقال املتحدث الرسمي لفرع الهيئة في الرياض 
د.تركي بن عبداهلل الشليل إن إدارة املطبوعات في 
وزارة الثقافة واإلعالم هي اجلهة الوحيدة املخولة 

بالبت في السماح بعرض املواد اإلعالمية أو منعها، 
وبالتالي سحب الكتب من املعرض أو إبقاؤها من 

اختصاصها. 
وأكدت الهيئة في وقت سابق أنها أنهت برنامجا 
تدريبيا ملنسوبيها لتطوير مهارة التعامل مع الزوار 
مبشاركة 30 موظفا من العاملني فيها ممن تتطلب 

طبيعة عملهم مباشرة أعمال ميدانية.

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لن نصادر كتباً من معرض الرياض

خلفان: ال نكره اليهود ... وقتلة المبحوح موجودون في إسرائيل
وعلى رئيس الموساد الرحيل ألنه يتعامل وفق عقلية الستينيات 

أبوظب����ي � وكاالت: قال قائد ش����رطة 
دبى الفريق ضاحي خلفان أمس إن جميع 
املشتبه بهم في اغتيال القيادي في حركة 
حماس محم����ود املبحوح موجودون في 
إسرائيل، مؤكدا ارتفاع عدد حملة اجلوازات 
الغربية الذين تتهمهم اإلمارة في العملية 

إلى 27 شخصا.
 وقال خلفان في مؤمتر صحافي عقده 
في العاصمة اإلماراتية على هامش مؤمتر 
أمنى: »أنا متأكد أن جميع املش����تبه بهم 
موجودون في إسرائيل، وأضاف أن املشتبه 
بهم لن يتم توقيفهم إذا بقوا في إسرائيل، 
ولكن بالنهاية سيغادرون وسيتم توقيفهم، 

مؤكدا أنهم في إسرائيل«.
وفي حديث خاص ل� »الس����ي.ان.ان« 
دعا الفريق، إلى طرد رئيس جهاز املوساد 
اإلسرائيلي، مائير داغان، ألنه فاشل ويعمل 
بأسلوب يعود للس����تينيات، بعد عملية 
اغتيال املبحوح التي وصفها خلفان بأنها 

فاشلة.
وكشف خلفان، أن بعض أفراد املجموعة 
املتورطة في االغتيال، والتي بلغ عدد أفرادها 

املعلن عنهم 26 ش����خصا ممن يحملون 
جوازات سفر أوروبية، وفلسطينيني، دخلوا 
بهوياتهم وأسمائهم احلقيقية، مضيفا أن 
بالده ما كانت لتسمح بدخول املبحوح إلى 
أراضيها لو أن إسرائيل كانت قد سلكت 
الطرق القانونية وطلبت توقيفه عن طريق 

االنتربول الدولي.
ولدى سؤاله عن دور املوساد اإلسرائيلي 
في العملية قال خلفان: »كنت قد قلت في 
السابق إنهم خلف اجلرمية بنسبة %99، 
واليوم أقول إنهم مسؤولون عنها بنسبة 
100%، وال يساورني اليوم أي شك حول 

املوساد ودوره«.
ووجه القائد العام لشرطة دبي، رسالة 
للموساد اإلسرائيلي، قال فيها: »قائدكم 
مائير داغان ال يصلح للمهمة املوكلة إليه، 
وعليه أن يغادر منصبه بسرعة.. يبدو أن 
املوساد مازال يعمل بعقلية العقد السادس 
من القرن املاضي، وقد جتاوزه الزمن كثيرا 
بالتقنيات املوجودة اليوم على مستوى 
التصوير وال�����DNA واالنترنت وحتاليل 

املختبرات«.

واعتبر خلفان أن الذين نفذوا عملية 
االغتيال: »أعدوا اجلرمية بشكل لو دخل أي 
محقق إلى موقع احلادث لوجده طبيعيا«، 
مبين����ا أن كش����ف العملية »ل����م يكن في 
حسبانهم، ألنهم رمبا سبق لهم فعل ذلك 

في أماكن أخرى دون كشفهم«.
وتابع خلفان بالقول: »هذه األمور »ال 
متشي في دبي«، إذ لدينا خبراء أكفاء باألمن 
واملعلوماتية، وهم يتمتعون مبستويات 
علمية وتقنية أعلى م����ن تلك املوجودة 

لدى املوساد«.
وبالنسبة للفلسطينيني املوقوفني على 
هامش القضية، قال خلفان: إن الش����رطة 
تشتبه في تورط واحد منهما فقط، في حني 

أن الثاني لم يكن جزءا من العملية. 
ورف����ض خلفان كش����ف أو تقدمي أي 
معلوم����ات ح����ول مس����ار التحقيق مع 
الفلس����طيني املعني، ولكنه أشار إلى أن 
الفلسطيني اآلخر »مطلوب لفصيل معني 
وصادر عليه حكم باإلعدام ونحن سنقوم 

بترحيله إلى إحدى اجلهات«.
وأضاف: »لقد أظهر املوس����اد وداغان 

وجماعته عدم تقديرهم الستراليا وفرنسا 
وأملانيا وبريطانيا التي هي دول صديقة 

لهم«.
ولدى س����ؤاله عن معرفة دبي لهوية 
املبحوح احلقيقية لدى دخوله أراضيها، 
قال خلفان إن القيادي في »حماس« دخل 
مستخدما اسمه احلقيقي، لكن دون لقب 
»املبح����وح«، وهو ب����كل األحوال لم يكن 
معروفا بالنسبة لشرطة اإلمارة، بسبب 

عدم وجود تعميم دولي بحقه.
وتابع خلفان بالقول: »لو كنا نعرف 
املبحوح ملا أدخلناه، ولكنه استخدم اسما 
غير مع����روف لنا، ولم يكن هناك تعميم 
عليه ألن إسرائيل لم تلجأ إلى االنتربول 
لطلبه، ولو كان حوله أي تعميم ملا أخذ 

تأشيرة إلى اإلمارات«.
وأردف بالقول: »نحن ال نكره اليهود، بل 
األيادي امللطخة بالدماء، سواء أكانت عربية 
أم غير عربية، نحن نريد من اجلميع أن 
يعرف أننا دولة سالم، وال نقبل بارتكاب 

اجلرائم على أرضنا«.
ونفى قائد شرطة دبي أن تكون اجلرمية 

قد أثرت على االستثمارات في دبي، مشددا 
على أن املتضررين هم »إسرائيل واملوساد 
وداغان، بعد أن ظهر للمواطن اإلسرائيلي أن 
هناك من يتفاخر بقتل املبحوح مبجموعة 

كبيرة من القتلة«.
في سياق متصل نقلت صحيفة »وول 
ستريت جورنال« األميركية امس عن مصدر 
عل����ى اطالع على القضية ان الس����جالت 
املتبادل����ة بني احملققني الدوليني تظهر ان 
أحد املشتبه بهم في القضية دخل إلى أميركا 
في 14 فبراير املاضي وكان يحمل جواز سفر 
بريطانيا باسم روي أالن كانون فيما دخل 
اآلخر بجواز سفر إيرلندي حتت اسم إيفان 
دينينغز في 21 يناير املاضي أي بعد يوم 

واحد على اكتشاف جثة املبحوح.
وأش����ار املصدر إلى ان����ه ال معلومات 
عن خروج الرجلني من الواليات املتحدة 
لكن احملققني ال يس����تطيعون التأكد من 
األمر ألنهما استخدما أساسا جوازي سفر 
مزورين ويحتمل أن يكونا استخدما عند 
أوراقا  خروجهما من األراضي األميركية 

ثبوتية مختلفة.

آثار الزلزال في مدينة كونسيبسيونامرأة تبكي بالقرب من جثتي قريبني لها قضيا نحبهما في الزلزال املدمر

الرجل الشجرة في صورة ارشيفية تعود للعام 2007                )أ.پ(

الفريق ضاحي خلفان خالل املؤمتر األمني في أبوظبي أمس                       )أ.ف.پ(

صحتك

فحص الجينات 
يساعد في عالج 

سرطان الثدي
لن��دن � كونا: كش��فت 
دراس��ة علمية حديثة امس 
النقاب عن ان فحص اجلينات 
يستخدم في حتديد النساء 
الالتي ميكن ان يستفدن اكثر 
من احد انواع العالج الكيماوي 

لسرطان الثدي.
وق��ال الباحثون ان هذه 
اآللية قد ت��ؤدي الى اختبار 
بسيط يس��اعد االطباء على 
التحكم في العالج الشخصي 
ورمبا تقدم نفس اآللية في 
املستقبل طريقة للتنبؤ باملرض 
حيث يستجيب املرضى الدوية 
اخ��رى للس��رطان. ويقول 
الباحثون ان هذا بدوره رمبا 
يجعل االدوية اجلديدة باهظة 
التكاليف متاحة في اخلدمات 
الصحية الوطنية التي متولها 
احلكوم��ة. وق��ام فريق من 
الدولي��ني بفحص  العلم��اء 
829 جينا في خاليا سرطان 
الثدي وقاموا باختيار س��تة 
منها جتعل العالج الكيماوي 
ال يعمل بش��كل مناسب في 
حال فقدها او كانت ضعيفة. 
واظهرت الدراس��ة ايضا ان 
اجلينات قد تكش��ف مسبقا 
عن امل��رأة احملتمل ان تكون 

استجابتها افضل للدواء.

»الرجل الشجرة« ينتظر عمليته الثانية
»عين رأت« للفنانات 

السعوديات
افتتح رئيس االحتاد السعودي 
الس����مو  الق����دم صاحب  لك����رة 
امللكي األمير سلطان بن فهد بن 
عبدالعزيز معرضا خاصا للفنانات 
السعوديات في الرياض مساء امس 
االول ويختص املعرض  االنتاجات 
الفنية لفنانات س����عوديات في 
كل م����ن مجال الف����ن والتصوير 
الفوتوغراف����ي. والذي يضم 197 
عمال من م����دارس فنية مختلفة 
و95 ص����ورة فوتوغرافية، يذكر 
ان املعرض الذي يحمل اسم »عني 
رأت« س����يكون ريع بيع األعمال 
املعروض����ة فيه لصال����ح ذوي 

االحتياجات اخلاصة )أ.پ(

روسي يقتل والده عميل الـ »كي جي بي«
السابق انتقاماً لمقتل آخر قياصرة روسيا

تماثيل.. تحت الماء
ي كايرس في  ن د م الضائعة« للبريطاني جيس���و ل »االحال غ���واص مير بالقرب من متثا
ن احلديقة  ل النحات ا حديق���ة حتت املال بالقرب من جزيرة موهيريس باملكس���يك، ويق���و
ستصبح بعد اكتمالها اكبر متحف للفن حتت املال في العالم.             )م.پ(

الرجل اإلندونيس���ي املعروف باسم »الرجل 
الشجرة« ينتظر اخلضوع لعملية جراحية للتخلص 
من الثآليل التي غطت قدميه ويديه وجعلت أطرافه 

أشبه بأطراف شجرة، وستكون هذه ثاني عملية 
له بعد عملية عام 2007 الستئصال النمو الناجم 

عن ڤيروس بابيلوما البشري

موس���كو � يو.بي.آي: أقدم متقاعد روسي على 
ضرب والده عميل االستخبارات الروسية »كي جي 
بي« السابق البالغ من العمر 82 سنة انتقاما منه 
على قتل آخر قياصرة روسيا وعائلته. ونقلت وكالة 
األنباء الروسية »نوفوستي« امس عن الشرطة قولها 
ان ألكسندر وهو مريض عقلي لم يتم الكشف عن 
كنيته ارتك���ب جرمية القتل بعدما أصبح مقتنعا 
بأن في عروقه دماء ملكية. وأش���ارت الى انه عند 

اكتشاف ما حصل وجدت الشرطة التي استدعيت 
الى شقة بشرق موسكو بعد سماع »ضجة مريبة« 
الكسندر وهو يتلو قصيدة تتبجح بأصله امللكي. 
ولم يحاول الرجل إخفاء جثة والده. يشار الى ان 
الثوار البلشفيني أعدموا القيصر نيكوالس الثاني 
وزوجته وبناته ال� 4 وابنه وعددا من اخلدم رميا 
بالرصاص في منطقة األورال في الساعات األولى 

فجر 17 يوليو 1918.

مطالبات بإعالن األحكام العرفية في كونسيبسيون

مليونا شخص تضرروا جراء زلزال تشيلي

سانتياغو � وكاالت: فيما فرض حظر جتول بدءا من 
مساء االحد في كونسيبسيون ثاني مدن تشيلي واالكثر 
تضررا من الزلزال الذي أودى بحياة 708 قتلى بعد أن 
شهدت املدينة عمليات نهب خالل النهار، بدأ مئات من 
ضباط اجليش الس���يطرة على مدينة كونسيبسيون 
بفرقة عسكرية قوامها نحو 600 عسكري وصلوا إلى 
املدينة، ويقدر عدد املتضررين من الزلزال بنحو مليوني 

شخص.
وكانت كونسيبسيون التي يزيد عدد سكانها على 
200 ألف نسمة مركزا للزلزال الذي وقع السبت وبلغت 

قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر.
وأعلنت رئيسة شيلي ميشيل باشليه ارتفاع ضحايا 

الزلزال إلى 708 أشخاص.
وجرى األحد إطالق نار في مدنية تالكاهوانو الساحلية 
القريبة حيث قام أكثر من ألف شخص بنهب حاويات 

ومخازن سوق مركزي للبيع باجلملة.

وقالت سيدة شاركت في أعمال: »متكنت من احلصول 
على بعض األغراض في وقت وجيز«.

وحينما تعم الفوضى في املنطقة وخاصة في املناطق 
الساحلية تقوم بعض اجلماعات بالسطو على املنازل 

اخلاصة باألفراد.
وهذا ما دفع العديد من العمد إلى مطالبة احلكومة 

املركزية بإعالن القانون العرفي.
وقالت جاكلني فان ريسلبرجي عمدة كونسيبسيون: 
»إذا تطلب األمر بالنسبة لي أن أجثو على ركبتي لفرض 

تدابير أكثر صرامة لفعلت«.
لكن حكومة باشليه لم تصل إلى هذا املدى، وأعلنت 
بدال من ذلك حالة الطوارئ، مبا في ذلك حظرا للتجول 
في الفترة من التاس���عة من مس���اء االحد إلى الساعة 

السادسة من صباح امس بالتوقيت احمللي.
وقالت رئيسة شيلي إن الس���لطات تعتزم توزيع 
املواد الغذائية وغيرها من السلع عبر متاجر التجزئة 

مباشرة لتغطية احتياجات الشعب الضرورية.
 هذا وانتظمت اعمال االغاثة في تشيلي حيث سيشارك 
اجليش في توزيع املساعدات الغذائية على املنكوبني.

وصرح وزير الدفاع فرانسيسكو فيدال خالل مؤمتر 
صحافي »لقد حصل خطأ«، مشيرا الى ان مسؤولني في 
البحرية »اخطأوا في التقدير« عندما لم يصدروا انذارا 

بوقوع تسونامي بعد وقوع الزلزال.
وفي كونسيبسيون يعمل املسعفون بكد منذ مساء 
أول من أمس النتشال ناجني من مبنى من 14 طابقا كان 
فيه نحو مئة شخص حلظة انهياره بحسب اينياسيو 

كاريسو قائد احد فرق االنقاذ.
واضاف »هناك على االرجح 48 شخصا عالقني نعتقد 

انهم اليزالون على قيد احلياة«.
واضاف انه مت انتشال ثمانية جثث من املبنى الذي 
كان يتواج���د فيه اكثر من مئة ش���خص حلظة وقوع 

الزلزال.

مجموعة من السعوديات خالل جتولهن في املعرض

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز يتفقد احدى مقتنيات الفنية خالل املعرض            )أ.پ(




