
حـــــولالعـالم
االثنين

8  مارس 2010

الرياضـ  وكاالت: أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الوطني 54
السعودي للتراث والثقافة السبت عن إطالق جائزة عاملية 
للباحثني واملهتمني مبجال التراث والثقافة على املســـتوى 
العاملي باســـم »جائزة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية 
للتراث والثقافة«. جاء ذلك في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
نائب رئيس احلرس الوطني للشؤون التنفيذية، ونائب رئيس 
اللجنة العليا للمهرجان الســـنوي في دورته الـ 25 األمير 

متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز والذي ينطلق في السابع 
عشر من الشهر اجلاري برعاية خادم احلرمني الشريفني.

وأوضح األمير متعب ان »جائزة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
العاملية للتراث والثقافة« تنقســـم إلى جزأين سنويا هما: 
جائـــزة للثقافة وأخرى للتراث. وتســـلم في حفل افتتاح 
املهرجان الوطني للتراث والثقافة سنويا اعتبارا من العام 

املقبل للمهرجان.

جائزة عالمية للباحثين في مجال التراث والثقافة

التوأمان مع أمهما

فاطمة العبداهلل

)رويترز( احليوانات في سويسرا تنادي بحقها الدستوري 

املوساد اإلسرائيلي

خبير أمني فلسطيني: 128تربة خصبة لعمل الموساد حول العالم  
و»كيدون«.. المسؤول الرئيسي عن اغتيال المبحوح 

غزةـ  العربية: مازالت أصداء 
اغتيال القيادي في حركة حماس 
محمود املبحوح في إمارة دبي 
قبل أكثر من شهر، تلقي بظاللها 
حول مجموعة كيدون التابعة 
جلهاز املخابرات اإلســـرائيلي 
»موساد«، ومدى اإلمكانات التي 
توفرها أجهزة األمن اإلسرائيلية 
املختلفة لتلـــك املجموعة قبل 
بدء تنفيـــذ عملياتها املختلفة 
للنيل من نشطاء فلسطينيني في 
اخلارج، تدعي أنهم إرهابيون.
وأكد د.ناجي البطة اخلبير 
في الشؤون األمنية اإلسرائيلية، 
أن كل املعلومات حول املستهدف 
املطلـــوب قتلـــه، تكون حتت 
امـــرة وحدة كيـــدون التابعة 
جلهاز املوســـاد اإلســـرائيلي. 
وقال »شـــكل رؤساء األجهزة 
األمنية املختلفة داخل إسرائيل 
جلنة تسمى »فعادات«، مهمتها 
التنسيق مع بعضهما البعض 
حول الهدف املراد اغتياله. ويتم 
خالل اللجنة تبادل املعلومات 
املختلفة، ومن ثم يذهب امللف 
برمته إلى املوساد الذي يتكفل 

بإنهائه عبر اغتياله«.
وأضـــاف »ميلك املوســـاد 

أكثر مـــن 128 تربة خصبة في 
جتمع عاملـــي يهودي، وهؤالء 
جميعهم يعملون على مساعدة 
املوساد في الوصول لهدفه دون 
صعوبات تذكر. هذا فضال عن 
اتفاقيات تعاون مشـــترك بني 
أجهزة املخابرات اإلسرائيلية 
الغربية من حيث  واملخابرات 
تبادل املعلومات املختلفة حتت 
ما يســـمى باإلرهاب العاملي«، 
مشـــيرا الى أن املوساد ميتلك 
أكبر شركات سياحية وطيران 
وشركات اقتصادية ضخمة، ما 
يجعله قوة اقتصادية استثمارية 

هامة جدا ألي بلد. 
وأكد د.البطة الى أن املوساد 
ال يتدخل في عمل »الشني بيت«، 
الذي يحمـــي اجلبهة الداخلية 
اإلســـرائيلية، مبا فيها القدس 
الشرقية والضفة الغربية وقطاع 
غزة. وقال »الشـــني بيت يقوم 
باغتيال قـــادة داخل األراضي 
الفلســـطينية، في حني يكمل 

املوساد املهمة في اخلارج«.
وتعتبـــر »كيدون« الوحدة 
الوحيدة في العالم التي جتيز 
لنفســـها خطف وقتل آخرين، 
وتتكون من فرق متعددة، كل 

فرقة تضم اثني عشر شخصا. 
وكيدون تعنـــي اخلنجر الذي 
القتالية  البنـــادق  فـــي  يغمد 
املختلفة. وتبدأ مهمتها في حال 
جلبت العملية تأثيرا ســـلبيا 
على إسرائيل. إذ يكتنف غالبية 
عمليات االغتيال التي قامت بها، 
الغمـــوض، ما يجعـــل أصابع 

االتهام حولها ليست ثابتة. 
ومتتاز تلك الوحدة، بحسب 
الفلســـطيني،  اخلبير األمني 
بتدريبات عالية جدا في أماكن 
مأهولة بالسكان وداخل األماكن 
املزدحمة كاألسواق واملطاعم. 
فضال عـــن جتردها الكامل من 
اإلنســـانية. وقال للعربية نت 
»يسقط ضحايا من مدنيني خالل 
عملية اغتيالهم ألي مستهدف، 
لكنهـــم لـــن يعيـــروا ذلك أي 

اهتمام«. 
وتبقى محاوالت كيدون ال 
تنتهي بالوصول ألهدافها خارج 
حدود إســـرائيل. إال أن كشف 
دبي لعمليتها األخيرة باغتيال 
املبحوح، ســـيضطرها إلعادة 
النظر مئات املرات قبل اإلقدام 
على خطوة من نفس النوع في 

دولة أخرى.

أجريُت عمليات تجميل وذلك حق ألي امرأة تهتم بمظهرها

فاطمة العبداهلل: رفضت أعمال »دلع وعري«
ألحافظ على احترام العائالت الخليجية

ارجعت املمثلة واملذيعــــة فاطمة العبداهلل عدم 
حتقيقها شــــهرة كبيرة الى رفضهــــا اعماال عديدة 
الحتوائها على مشاهد دلع وعري، مؤكدة انها تصر 
على الظهور مبالبس محتشــــمة حتى تنال احترام 
العائالت اخلليجية احملافظة، وانها غير نادمة على 
ذلك. واعترفت بأنها خضعت الكثر من جراحة جتميلية 
في منطقة الوجه، مشيرة الى انها ال ترى انها مجبرة 
على اخفاء املوضــــوع، كونهاتعتبر تلك اجلراحات 
حقا مشــــروعا لكل امرأة تهتم مبظهرها، بحسب ما 

نقلته صحيفة احلياة.
وحول تعارض التمثيل مع عملها كمذيعة، قالت: 
انا اعتبر نفسي مذيعة دائمة، ولكن ذلك لم مينعني 
من العمل كممثلة النني في النهاية ابحث عن االنتشار، 
والتمثيل يعطي فرصة اكبر لتحقيق ذلك، وهو ما 
دفعني الى خوض التجربة، وبشكل عام تقدمي البرامج 

والتمثيل ال يقعان في مجالني مختلفني.
وعبرت عن عــــدم اهتمامهــــا بالبطولة املطلقة 
للمسلسالت، مشــــيرة الى ان ما يعنيها هو اجادة 

الدور الذي تقدمه ايا كانت مساحته، وقالت: اعمالي 
الدرامية ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فأول 
دور كان في مسلســــل »دار الهوا«، كما شاركت في 
اجلزء االول من »شر النفوس«، ومن خالله حصلت 
على لقب افضل وجه نسائي في الكويت، وشاركت 
في اجلزء الثاني منه، وفزت بأفضل ممثلة، بحسب 

استفتاء صحيفة الرأي العام الكويتية.
ونفت ان تكون ملعرفتها بالفنانني فجر السعيد 
ونايف الراشد دور في مشاركتها في اعمالهما، وقالت: 
»انا لم اعرف الراشد قبل ان اتعاون معه، اذ قابلته 
مرة واحدة فقط في مناسبة فنية، ورشحني للعمل 
معه من خالل اتصاله بزوجي، وينطبق هذا الكالم 
على فجر السعيد التي لم اتعرف عليها قبل ان تتصل 

بي وتطلب مني املشاركة في احد اعمالها.
وعن جديدها، قالت انها ستشــــارك في مسلسل 
»صعب املنال« من انتاج عبدالعزيز الطوالة، واخراج 
ابنه محمد الطوالة، ويشارك فيه امل عباس، واحمد 

العونان.

جنيڤـ  أ.ش.أ: جتري سويســــرا استفتاء بكافة 
أنحاء البالد على اقتــــراح يعطي احليوانات احلق 
الدستوري في ان يتم متثيلها امام القضاء. وتقول 
جماعات مدافعة عن حقوق احليوانات ان تعيني محامني 
عن احليوانات بتمويل حكومي سيضمن التأكد من 
تطبيق قوانني رفاهية احليوانات واحليلولة دون 

وقوع حوادث قسوة ضدها، فيما يقول املعارضون 
لالقتراح ان سويسرا ال حتتاج للمزيد من التشريعات 
فيما يتعلق بحماية احليوانات. وذكرت شبكة »بي.
بي.ســــي« االخبارية امس ان احلكومة السويسرية 
أوصت الناخبني برفض الفكرة، ونوهت إلى وجود 

محامني عن احليوانات في سويسرا بالفعل.

طفلتهما ماتت جوعا وهما يرعيان فتاة وهمية على اإلنترنت!

اقتراح بإعطاء الحيوانات الحق الدستوري في سويسرا!

سيئول ـ سي. ان. ان: قالت 
الســـلطات األمنية فـــي كوريا 
اجلنوبية اجلمعـــة إن زوجني 
اعتقـــال فـــي وقت ســـابق من 
األسبوع املاضي إلهمال طفلتهما 
وتركها متوت جوعا، كانا يرعيان 
بالفعل شـــخصية فتاة وهمية 
على اإلنترنت. وذكرت الشرطة 
أن الزوجني، وهما من ســـكان 
الضاحية اجلنوبية للعاصمة 
ســـيئول، ويزعم بأنـــه، أهمال 

طفلتهما التـــي تبلغ من العمر 
ثالثة أشـــهر وكانت قد ولدت 
غير مكتملـــة النمو، حيث كانا 
يطعمانها مرة واحدة في اليوم 
خالل 12 ساعة كانا ميضيانها في 
مقهى لإلنترنت. وقالت الشرطة 
انهما أصبحا مهووسني برعاية 
شـــخصية فتاة وهمية تدعى 
»أنيما« في لعبة شـــعبية على 
اإلنترنت »بيريوس أون الين« 
وهو برنامج ثالثي األبعاد، وفقا 

ملا ذكرته وكالة األنباء الكورية 
اجلنوبية »يونهاب«. وقال ضابط 
في الشـــرطة إن الزوجني يبدو 
أنهما فقـــدا الرغبة في العيش 
حيـــاة طبيعية، ألنـــه لم تكن 
لديهما وظائف، وأجنبا طفلة غير 
مكتملة النمو. وأضاف انهما كيفا 
نفسيهما على لعبة على اإلنترنت 
لرعاية شخصية افتراضية وذلك 
للهروب من الواقع، مما أدى إلى 

وفاة طفلتهما احلقيقية.

معاقبة المتسللين إلى »غوغل« في الصين 

صورة مجمعة للطيار داڤيد هايد أثناء اقالعه ثم سقوطه ثم ارتطامه باملاء وذلك بطائرته في نهر يارا خالل مسابقة »الرجل الطائر« السنوية في ميلبورن 
وهي جزء من احتفال مومبا األسترالي الكبير واملجاني وأحد أطول االحتفاالت.                                                                             )أ.ف.پ(

اعتقال مصري احتفل بـ »حمل« زوجته!

الماء يقي من الجلطات وارتفاع ضغط الدم

بكنيـ  رويترز: تعهدت الصني مبعاقبة أي متسللني يثبت أنهم اخترقوا 
»غوغل« ولكنها أضافت انها لم تتلق بعد شكوى من أكبر محرك للبحث 
في العالم. وأحدث »غوغل« هزة في قطاع األعمال والدوائر السياسية 
في يناير حني اعلن انه سيوقف الرقابة على نتائج عمليات البحث في 
الصني وهدد باالنسحاب من البالد بسبب مخاوف بشأن عمليات التسلل 
والرقابة. ويوجد بالصني أكبر عدد من رواد االنترنت في العالم إذ بلغ 

العدد 384 مليون مستخدم في نهاية عام 2009.
ونقلت وكالة انباء الصني اجلديدة )شــــينخوا( عن مياو وي نائب 
وزير الصناعة وتكنولوجيا املعلومات قوله إن »غوغل« لم يتقدم بتقرير 
للوزارة بشأن االختراقات ولم يسع إلجراء مفاوضات. وتابع »إذا كان لدى 
غوغل الدليل على ان الهجمات مصدرها الصني فان احلكومة الصينية 

ترحب بتقدميه املعلومات وستعاقب املخالفني بشدة وفقا للقانون«.

بانكــــوكـ  د.ب.أ: وضعت فيلة تايلندية ذكرين توأمني للمرة األولى 
في العالم، حسبما أفادت وسائل اإلعالم احمللية.

وذكرت صحيفة »ذا نيشن« أن الفيلة فاجن ثوجن خون )35 عاما( من 
إقليم ســــورين، وضعت التوأمني. وقال مدرب األفيال براباي موخورن 
للصحيفة إن البهجة عمت اجلمهور عندما ولد التوأمان بفارق ساعتني 
بينهما في وقت مبكر صباح الســــبت املاضي. وجدير بالذكر أن الفيلني 
الصغيرين اللذين لم جتر تسميتهما بعد، ميثالن أول حالة والدة لتوأمني 
ذكرين في العالم. وكانت تايلند قد شــــهدت مولد توأمني من اإلناث هما 
فــــاجن جوم وفاجن جيم، قبل 15 عاما. ومن املعروف أن والدة توائم من 
هذه احليوانات الضخمة أمر نادر، كما أن احتمال بقاء هذه املواليد على 
قيد احلياة ضعيف. وكان عدد األفيال في تايلند منذ قرن من الزمان يبلغ 
حوالي 100 ألف حيث كان يجري استغاللها في أعمال التحطيب والنقل 
في أغلب مناطق اململكة. ومنذ ذلك الوقت بدأ العدد في االنخفاض حتى 

وصل إلى أقل من 4000 يستغل أغلبها في مجال السياحة.

الرياضـ  يو.بي.آي: ألقت هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في 
السعودية القبض على مصري الحتفاله بحمل زوجته.

وقالت صحيفة »الوطن« امس ان »فرحة مزارع مصري احتفل بنبأ 
حمل زوجته الذي انتظره 6 أعوام حتولت إلى كابوس مخيف بعد احتجازه 

في مركز شرطة الشملي بحائل )شمال( اململكة لعدة ساعات«.
وكان املواطن املصري أشرف قد دعا نحو 200 من أبناء جاليته حلفل 
نظمه في إحدى االستراحات في حائل قبل أن يتدخل أعضاء مركز هيئة 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر لتفريقهم واقتياده إلى الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن أشــــرف قوله »قمنا بتشــــغيل بعض األغاني 
ففوجئنا بأعضاء الهيئة الذين اقتادوني إلى الشرطة واتهموني بأنني 

نصراني وأنني أحتفل بـ »الكريسماس«.

القاهرة – وكاالت: كشـــفت العديد من 
الدراســـات الطبية عن الفوائـــد العديدة 
لشرب املاء حيث إنها تساهم بشكل كبير 
في مواجهة ارتفاع ضغط الدم، وذلك بشرب 
كميات كافيـــة منها مما يؤدي إلى خفض 
ضغط الدم والكوليسترول واللذين ينتج 

عنهما مشاكل خطيرة في القلب. 
فاملاء حسب ما نشرت »اليوم السابع« 
أمس يجعل الدم أقل سمكا، وبالتالي يتم 
ضخه بشكل أســـهل، كما أنه يساعد على 

طرد الكوليسترول خارج اجلسم. 

فإذا قل مستوى املاء ينتج عنه نقص 
في كمية الدم فيقوم اجلسم بغلق األوعية 
الدموية األقل نشـــاطا للحفاظ على تدفق 
الدم بشكل سليم للمناطق األكثر نشاطا، 
مما قد يؤدى إلى حدوث ارتفاع في ضغط 

الدم.
كمـــا أثبتت األبحاث الطبية أن مرضى 
القلب واألشخاص الذين سبق وتعرضوا 
جللطات ميكـــن أن يقل احتمال تعرضهم 
جللطات في املستقبل إلى النصف مبجرد 

شرب كميات كافية من املاء. 

ابن بطوطة.. أميركي  الموتى يعانون
لنــــدن ـ يو.بي.آي: أنفق قطب من األزمة االقتصادية

املواقع االلكترونية تشــــالز فيلي 
نحو 1.5 مليون جنيه استرليني 
)2.2 مليــــون دوالر( على رحالت 
سياحية زار خاللها جميع الدول 
الـــــ 192 التي تعتــــرف بها األمم 

املتحدة.
وذكــــرت صحيفــــة »صندي 
ميــــرور« امس أن فيلــــي او )ابن 
بطوطة( وهــــو أميركي وأب لـ 3 
أطفال زار الكثير من البلدان واجلزر 
واجلمهوريات والدول التي تشهد 
صراعات ونزاعات مسلحة خالل 11 
سنة. وعلى الرغم من أنه قطع حتى 
اآلن نحو 1558686 ميال فهو ال ينوي 
التوقف عن رحالته وينوي زيارة 

أماكن لم يسافر إليها من قبل.
وقال فيلي )44 ســــنة( وهو 
طيار ســــابق دخل نادي األثرياء 
في تسعينيات القرن املاضي »أريد 
الذهاب إلى كل مكان في العالم«.

ديترويت ـ يو.بي.آي: تزايدت 
نسبة جلوء األميركيني في الفترة 
األخيــــرة إلى إقامة مراســــم دفن 
وجنازة بسيطة ألحبائهم املتوفني 
نتيجة األزمة االقتصادية التي متر 

بها البالد.
وذكرت صحيفــــة »ديترويت 
نيوز« ان اخلبراء في مجال الدفن 
يلقون اللوم على بوليصات التأمني 
املنخفضة وفقدان الوظائف اللذين 
أديــــا إلى تخفيــــض اإلنفاق على 
اجلنازات واللجوء إلى حرق اجلثة 

بدل الدفن التقليدي.
وقالت مسؤولة العالقات العامة 
في رابطة مــــدراء الدفن الوطنية 
جسيكا كوث »يشهد االعضاء أثر 
االقتصاد والبعض منهم أكثر من 
اآلخر خاصة في املدن التي تلقت 
الضربة الكبرى مثل ديترويت«.

صحتك

داڤيد يسقط في نهر يارا

أول حالة من نوعها في العالم

فيلة تايلندية تضع توأمين ذكرين


