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س���انتياغو � د.ب.أ: فقد حوالي 100 مليون ليتر من النبيذ املع���د للتصدير في الزلزال املدمر الذي ضرب 58
تشيلي، حسبما قال منتجو نبيذ اجلمعة املاضي.

وفي بلدة كولش���اجو الريفية وحدها، تسبب الزلزال في إراقة 25 مليون ليتر من النبيذ، ووقعت حوادث 
مماثلة في أماكن أخرى منتجة للنبيذ مثل منطقة مولي التي كانت األكثر تضررا من الزلزال املدمر.

ولم يصدر تقدير فوري عن اخلسائر املادية التي تكبدتها صناعة النبيذ في تشيلي.
ويعد النبيذ أحد أهم املنتجات في تش���يلي. وتنتج تش���يلي سنويا حوالي 800 ألف طن من النبيذ، وفقا 

لبيانات منظمة االمم املتحدة لالغذية والزراعة )الفاو(.

تشيلي تفقد 100 مليون ليتر من النبيذ بسبب الزلزال

محمود املبحوحقميص املوساد كما ظهر على املوقع اإلسرائيلي

قتل المبحوح نهاية االغتياالت على طريقة »جيمس بوند« ! 
قميص الموساد بداية حقبة جديدة في عمل االستخبارات اإلسرائيلية 

أميركا تحقق مع »األكاديمي« السعودي.. شبيه بن الدن
دبي � العربية: أخضعت السلطات األميركية أكادمييا 
سعوديا للتحقيق في مطار واشنطن، نظرا للتشابه 
في الكثير من املالمح بينه وبني زعيم »تنظيم القاعدة« 
أسامة بن الدن، وعقب ساعة من األسئلة والتأكد من 
شخصيته أطلق س����راحه، نقال عن تقرير لصحيفة 

»احلياة« اللندنية امس.
وتضمنت التحقيقات مع د.حمد الدوسري من أمن 
املطار، والتي جرت قبل يومني، التدقيق في شخصيته، 
وفحص جواز سفره والتأكد من صحته، بيد أنه عقب 
ذلك ابتسم له احملقق، وأخذ يسأله عن رأيه في أسامة 
بن الدن، فرد الدوسري بأنه ابن أميركا، فقال له احملقق 
هل أنت م����ال عمر؟ فأجاب الدكتور إجابة مختصرة: 
»أنا أكادميي تخرجت في أميركا من بنسلفانيا، ونلت 
شهادتي املاجستير في اإلدارة واإلجنليزية، وعشت 
سبع س����نوات لديكم، وأعتقد أنكم ال تتخذون صفة 

املال على رجل أكادميي يطلب العلم فقط«.
وكشف الدوسري أن احلديث مع احملقق امتد، فعاود 

األس����ئلة عليه مرة أخرى، من خالل معرفة رأيه في 
اإلرهاب؟ فرد األكادميي السعودي بأن بالده وأميركا 
وكل ش����عوب األرض تنبذ اإلرهاب بجميع أصنافه 
وديانات����ه ومذاهبه وب����أي دواع كانت، وأنه وقيادة 
بالده أكثر بلدان األرض حبا للسالم والتسامح، وإزالة 
األحقاد والعنف مهما كانت قوته أو بساطته، فسأله 
احملقق عن رأيه في أميركا، فقال: »إمبراطورية العصر 
علميا وعس����كريا واقتصاديا، ولو لم تكن كذلك، ملا 
درست وتعلمت فيها، ونحن نحب أميركا، ونتمنى أال 
تسيء الظن فينا«، فضحك احملقق األميركي وسمح 
له بالدخول، بعد أن أمضى 5 ساعات في املطار، منها 
ساعة للتأكد من شخصيته وطرح األسئلة عليه، بعد 
وجود شبه في الشكل بينه وبني أسامة بن الدن، لكن 

اخلالف بينهما اتضح من خالل الفكر.
وكان الدكتور الدوسري قادما إلى أميركا كنقطة 
عبور إلى دول����ة جامايكا، حلضور مؤمتر في مجال 

تخصصه األكادميي.
د.حمد الدوسريأسامة بن الدن

هشام طلعت يحاول الصلح بين الديب وأبوشقة 
ويكّلف زوجته وشقيقته بإبالغهما برغبته

كلف رجل األعمال هش����ام طلع����ت مصطفى، احملبوس بتهمة 
قتل الفنانة اللبنانية س����وزان متيم، زوجته وشقيقته »سحر« 
باالتصال باحملاميني فريد الديب وبهاء أبوشقة إلبالغهما برغبته 
في االجتماع بهما داخل السجن إلزالة اخلالف بينهما، وإقناعهما 

بالعمل معا كفريق دفاع واحد عنه في القضية.
وحسب جريدة املصري اليوم امس قال د.محمد أبوشقة: »حتملنا 
مسؤولية الدفاع عن هشام طلعت مصطفى بأمانة وشرف، واعتذرنا 
له بأدب واحترام، وانسحبنا من القضية بعد تعرضنا لتجريح من 
قبل فريد الديب، ويصعب أن نكمل معه في القضية، ألن وجودنا 

مع الديب سيضر هشام طلعت، وهذا ما ال نرضاه له«.
من جانبه، ذكر فريد الديب ان هشام طلعت أخبره أثناء زيارته 
بعد النطق باحلكم أنه عزل بهاء أبوشقة وابنه من فريق الدفاع، 
غير ان مصدرا مقربا من أسرة هشام طلعت نفى ذلك، فيما أجرت 
شقيقته اتصاالت عديدة مبحامني وقضاة وأساتذة قانون للمفاضلة 
بني الطرفني، وحاول عدد من املقربني التدخل بني احملاميني »الديب 

وأبوشقة« إلقناعهما بالعمل معا لصالح »طلعت«.
»هشام« و»محسن« عاشا فرحة مؤقتة داخل سجن مزرعة طرة 
بعد قبول النقض واحتفل هشام مع زوجته وشقيقته سحر وجنله 
وخاله ومحاميه فريد الديب، وتناول الطعام بعد صيام عن الطعام 

والشراب استمر أكثر من 10 ساعات قبل حكم النقض.
وحرص عدد كبير من املس����اجني وضباط السجن على تقدمي 
التهنئة له داخل مقر زيارة النزالء، وسأل هشام عن دائرة اجلنايات 
اجلديدة وموعد نظر القضية واستفس����ر عن أسماء املستشارين 
املتوقع أن حتال القضية إليهم، فيما كان الزائر الوحيد حملس����ن 
الس����كري هو وال����ده الذي طمأنه وأبلغه بأن هن����اك أدلة جديدة 

سيقدمها احملامون أمام اجلنايات.

هشام طلعت

أ.پ: قد يكون اغتيال محمود املبحوح احد ناشطي حماس في 
دبي عالمة على انتهاء طور االغتياالت باالساليب القدمية، واشارة 
ال���ى اللحظة التي انضمت فيها التكنولوجيا احلديثة الى العالم 

السري للقتلة املتنكرين وجوازات السفر املزورة.
وقد يكون هذا القميص املعروض للبيع على موقع اسرائيلي 
ويحمل رس���ما لبرج دبي وعب���ارة »عملية املوس���اد في دبي« 
تعبي���را صارخا عن بداية حقبة جديدة في عمل االس���تخبارات 

االسرائيلية.

آخر اغتيال من نوعه

هذه هي النتيجة التي خلصت اليها وكالة اسوشيتدبرس من 
قضية اغتيال محمود املبحوح. واوردت الوكالة مانشيتا لصحيفة 
هآرتس االسرائيلية يقول: »آخر اغتيال من نوعه« لالشارة الى 
ان البعض يعتقدون بأن تبعات القضية قد تعني تبدال دائما في 
عالم اجلاسوسية املظلم بعد ان اصبحت وجوه القتلة وهوياتهم 

املزورة معروفة للجميع. 
وبعد التذكير مبجريات خطة االغتيال وباعتقاد املتورطني بأن 
املهمة اجنزت على افضل وجه تشكك الوكالة في ذلك في اعقاب 
نشر شرطة دبي لصورهم وجلوازات سفرهم املزورة واسماء 26 
منهم تبني ان اكثر من نصفهم يحملون جنس���يات اخرى اضافة 

الى اجلنسية االسرائيلية ويعيشون في اسرائيل.
ونقلت الوكالة عن تيري باتار املستشار االمني في مجموعة 
جينز للمعلومات في لن���دن قوله ان التفاصيل املعلنة قد متثل 
خطرا عملياتيا غير متوقع. واضاف ان على اجهزة االستخبارات 
ان تقرر ما اذا كان احتمال التعرض لتغطية اعالمية كبيرة بعد 
عملياته���ا س���يعتبر مخاطرة غير مقبولة تطغ���ى على الفوائد 

احملتملة لعملية اغتيال.

العمليات البطولية

ويقول يوسي ميلمان مراسل شؤون االستخبارات في هآرتس 
ان االس���تنتاج قد يكون ان حقبة العمليات البطولية على منط 

افالم جيمس بوند قد تكون اقتربت من نهايتها.
وبتشجيع من جناح دبي اعلنت ابوظبي اخيرا انها ستنفق اكثر 

من 120 ملي���ون دوالر لتغط���ية املدينة ب��كاميرات املراقبة.

واضاف شيمرون ان العمالء سيواجهون قريبا حتديات اكبر 
مع استخدام جوازات الس���فر البيولوجية التي ميكن ان حتمل 
بصمات االصابع ومالمح الوجه وقزحية العني االمر الذي سيزيد 

من صعوبة تزويرها.

عالم الجاسوسية

ولكن اذا كان عالم اجلاسوس���ية قد اصب���ح اكثر تعقيدا من 
بعض النواحي فانه اصبح اكثر بساطة من نواح اخرى. ويقول 
شيمرون انه قبل عقود قليلة كان حمل معدات اتصاالت سيثير 
الشبهة اما اليوم فان اجهزة الهاتف النقال والكمبيوتر احملمول 

لم تعد تثير الكثير من الشبهات. 
واضاف ان عملية دبي ال تظهر ان جواس���يس القرن احلادي 
والعشرين قد هزموا على يد التكنولوجيا بل انهم تقبلوا القيود 
التي تفرضها عليهم مع االس���تفادة م���ن املجاالت التي ميكن ان 
تس���اعدهم فيها. والتاريخ يبني انه كلما ابتكر احدهم شيئا جاء 

شخص آخر ليبتكر شيئا يتجاوزه.

الهويات المزورة

وتقول جونا منديز التي عملت 27 عاما مع ال� »س���ي آي ايه« 
شغلت بضع سنوات منها كمديرة لقسم التخفي ان الفاعلني في 
دبي اخذوا ف���ي اعتبارهم كل التبعات املمكنة وكان من الواضح 
انه���م كانوا يعرفون أنهم حتت املراقبة وقرروا ان ذلك ثمن البد 
من دفعه، كما انهم توقعوا اكتشاف هوياتهم املزورة. وهذا يعني 
ان ذل���ك لم يكن مهما وان الوجوه الت���ي التقطتها الكاميرات لن 

تشاهد مرة اخرى.
واضافت ان استخدام هويات اشخاص حقيقيني بدال من اختالق 
هوي���ات مزورة هو احدى نتائ���ج العالم اجلديد الذي يعمل فيه 
اجلواسيس احلاليون، عالم قواعد املعلومات وجوازات السفر التي 
ميكن تتبعها.  وعلى االرجح فان العمالء احلقيقيني ال يشبهون 
كثيرا الوجوه في الصور، وفي كل االحوال فان اجلراحة التجميلية 

وزراعة االسنان والشعر ستضمن تغيير مالمحهم.
ورسمت منديز صورة لعمليات املستقبل تستخدم فيها سرقة 
الهويات والتخفي مع تأمني هوي���ات ووثائق اخرى للمتآمرين 

واحتضانهم واخفاؤهم عند عودتهم.

ويقول العميل السابق للموساد في السبعينيات والثمانينيات 
غاد شيمرون ان العمالء يخاطرون اليوم بترك بصماتهم االلكترونية 
في كل مكان سواء في شكل بطاقات ائتمان او بيانات جواز سفرهم 

في املطارات واالتصاالت بالهاتف النقال التي ميكن تتبعها بسهولة. 
كما ان عليهم ان يضعوا في حسابهم احتمال متكن اجهزة االمن 

من كشف التفاصيل مثلما حدث في دبي.

فالدميير بوتني رئيس الوزراء الروسي ميتطي حصانا في منطقة كاركاش، قرب مدينة 
)أ.ف.پ( »أباكان« خالل رحلة عمل يقوم بها الى خاكازيا.    

يبدو ان الش���عر املنكوش املتطاير هو املكمل ألزياء اخلريف 
والشتاء القادم، حيث ظهرت عارضة منكوشة الشعر وهي ترتدي زيا 

شتويا للمصمم الياباني جونيا داتانابي في باريس. )أ.ف.پ(

الشعر المنكوش 
موضة الخريف

فالديمير بوتين.. فارساً

قراصنة صوماليون يختطفون ناقلة نرويجية

.. وقوات أميركية تشارك في استعادة مقديشو

لن���دن � نيروبي � د.ب.أ: قالت القوات البحرية 
التابعة لالحتاد األوروبي امس إن قراصنة صوماليني 
اختطفوا ناقلة مواد كيميائية نرويجية وطاقمها 

املكون من 21 شخصا.
وذكرت بعثة القوات البحرية التابعة لالحتاد 
األوروبي ملكافحة القرصنة في الصومال إن السفينة 

»يو بي تي أوشن«، وجميع أفراد طاقمها من ميامنار، 
كانت في طريقها من اإلمارات العربية املتحدة إلى 
ميناء دار السالم بتنزانيا عندما فقد االتصال معها 
اجلمعة. ويأتي الهجوم األخير وس���ط زيادة في 
نشاط القرصنة، بس���بب الهدوء احلالي في مياه 

احمليط الهندي وخليج عدن.

نيويورك � يو بي آي: كشفت 
صحيف����ة »نيوي����ورك تامي����ز« 
األميركية ان احلكومة الصومالية 
تستعد لشن هجوم واسع الستعادة 
العاصمة مقديشو مبساعدة قوات 

أميركية خاصة.
ونقلت صحيف����ة »نيويورك 
تامي����ز« األميركية عن مس����ؤول 
أميركي في واش����نطن طلب عدم 
الكشف عن اسمه توقعه بأن تبدأ 
العملية في غضون أسابيع قليلة 

وأن تش����ارك فيها قوات أميركية 
إذا ط����اردت »إرهابيي«  س����رية 

القاعدة.
وأضاف »قد ترون غارات جوية 

وعمليات تشنها قوات خاصة«.
وأشارت الصحيفة إلى انه خالل 
األشهر املاضية ساعد مستشارون 
أميركيون في اإلشراف على تدريب 
القوات الصومالية التي ستشارك 
في الهجوم إال ان مسؤولني أميركيني 
قالوا ان هذا جزء من برنامج تدريب 

متواصل »لبن����اء قدرة« اجليش 
الصومالي وان����ه لن يكون هناك 
زيادة في املس����اعدة العس����كرية 

للعمليات املقبلة.
األميركي����ني  ان  وأضاف����ت 
التدري����ب لضباط  قدموا س����را 
االستخبارات الصومالية والدعم 
اللوجس����تي لقوات حفظ السالم 
وقدموا معلومات ح����ول مواقع 
املتمردين واألموال لشراء الذخائر 

واملسدسات.

صحتك

 اختبار منزلي يكشف خصوبة الرجل
واشنطنـ  أ.ش.أ: لم تعد اختبارات اخلصوبة في 
املنازل مقصورة على النساء بعد اليوم، حيث جنح 
فريق من العلماء األميركيني في التوصل الى منتج 
ــائل  طبي جديد يوفر جهد اجراء حتليل كامل للس
املنوي في املختبرات. وهذا املنتج سيقوم باحصاء 
ــة قريبا في اوروبا وهو اآلن في  احليوانات املنوي
ــواق.  طور التجارب من اجل طرحه قريبا في األس
وقال د.جون هير من جامعة فرجينيا إن هذا االختبار 
يهدف الى مساعدة االزواج الذين يحاولون احلصول 

ــهور قليلة لكن غير مستعدين  على حمل خالل ش
للسعي الى مساعدة مهنية. وقال إن هذا االختبار 
يساعد االزواج في اكتشاف ما اذا كان الرجل عامال 
في اخلصوبة واجراء ذلك في خصوصية مع التوفير 
في التكاليف. ووجد الباحثون أن االختبارات اتسمت 
بدقة بلغت 96%، حيث يعتمد هذا االختبار املنزلي 
على رصد »االنتيجني« الذي يوجد على سطح رأس 
ــم »اس بي ـ 10«  خلية حيوان منوي ويعرف باس

والذي اكتشفه د.هير وزمالؤه.


