
حـــــولالعـالم
الثالثاء

9 مارس 2010 

ليـــونـ  ا.ف.پ: اعلن االنتربول امس انه اصدر 16 54
مذكرة توقيف جديدة بحق مجموعة اخرى من االشخاص 
يشتبه بضلوعهم في مقتل القيادي في حماس محمود 
املبحوح في يناير بدبـــي. وبهذا االعالن، يرتفع عدد 
االشخاص الذين اصدر االنتربول بحقهم مذكرات توقيف 
في قضية مقتل املبحوح الى 27، والذي اتهمت شرطة 
دبي املوساد االسرائيلي بارتكابه. وقال االنتربول في 

بيان ان »معلومات مت احلصول عليها خالل التحقيق 
وقدمتها ســـلطات دبي تثبت صالت دولية وضلوع 
مجموعة كبرى من االشـــخاص، اعتبرت شرطة دبي 
انهم على صلة مبقتل املبحوح«. واوضحت الشرطة 
الدولية ان االسماء الـ 16 اجلديدة يشكل اصحابها الفريق 
الثاني ويضافون الى 11 شخصا اخرين سبق ان اصدر 

االنتربول مذكرات توقيف بحقهم في 18 فبراير.

اإلنتربول يصدر 16 مذكرة توقيف جديدة في مقتل المبحوح بدبي

البحث عن ناجين محاصرين تحت األنقاض

زلزال بقوة ست درجات يقتل ويصيب العشرات في تركيا

تركيا ـ  رويترز: ضرب زلزال شـــديد بقوة 
6 درجـــات مبقياس ريختر شـــرق تركيا في 
وقت مبكر من صبـــاح امس راح ضحيته 57 
شخصا بينما اصيب العشرات، ويواصل عمال 
اإلغاثة محاولة إنقاذ ناجني محاصرين حتت 

االنقاض.
وقال نورسل سنجيزير مراسل وكالة أنباء 
دوجانة »كانـــت هناك حالة من الفزع والذعر 
بني الناس. استمر الزلزال نحو دقيقة شعرنا 
به بقوة شـــديدة وحاول كل شخص اخلروج 

للشارع«.

وحمل العاملون في املستشفيات والسكان 
الضحايا من الســـيارات وعربات االســـعاف 
الى املستشـــفى احلكومي القريـــب في بلدة 

كوفاجنيالر.
وفي القرى القريبة اضطر السكان الى إشعال 
النيران في الشوارع ليستدفئوا بها بعد ان تركوا 

منازلهم قبل الفجر عقب وقوع الزلزال.
وصرح معمر ايرول حاكم اقليم االزيغ بأن 
الزلزال تسبب في سقوط مآذن ثالثة مساجد 
في قرى املنطقة. وقال »عدد املصابني لم يتضح 
بالتحديد، فسيارات االسعاف تذهب وجتيء. 

وعمليات االنقاذ مستمرة. وقوات االمن وفرق 
الدفاع املدني تعمل«. وأدار ضباط الدفاع املدني 
والشرطة العمليات على مشارف القرى املنكوبة 

حيث جتمعت احلشود.
ووصل فريق من الهالل االحمر إلى منطقة 
الزلزال وأقام مركزا لالزمات في حني قام عمال 
االنقاذ بالبحث عن ناجني مازالوا محاصرين 

حتت األنقاض.
وقالت وكالة األناضول الرسمية لألنباء إن 
جميل جيجيك نائب رئيس الوزراء التركي وثالثة 

وزراء في طريقهم إلى املنطقة املنكوبة.

)رويترز ـ ا.ف.پ(دمار شديد بعد الزلزال وفي االطار جثة أحد الضحايا بعد انتشاله  بعض األهالي متجمعون في احد املواقع املنهارة بحثا عن ناجني وفي االطار احدى الناجيات   

..وحريق كبير بمطار أتاتورك الدولي في إسطنبول
ــطنبولـ  أ.ش.أ: شب حريق مروع مبحطة املولدات  إس
ــطنبول. وذكرت  الكهربائية مبطار أتاتورك الدولي في إس
شبكة »إن تي في« اإلخبارية التركية امس أن أسباب احلريق 
ــذي وقع بعد منتصف الليلة قبل املاضية لم تتضح حتى  ال
ــبكة أن فرق املطافئ، التي انتقلت من  اآلن. وأوضحت الش

ــن األحياء القريبة منه متكنت  داخل املطار ومن 20 حيا م
ــاعات، إلى ما بعد فجر امس من  ــتمرت 4 س بعد جهود اس
إخماد النيران. واشارت الشبكة إلى أن حركة اقالع وهبوط 
الطائرات استمرت بشكل طبيعي الن محطة توليد الكهرباء 

بعيدة عن الصاالت ومدارج الطائرات .

عارضة ترتدي تصميما وتبدو كالطاووس، والتصميم للمكسيكي اليخاندرو كارليتي في أزياء الطاووس
)أ.پ( معرض األزياء الدولي للمصممني املكسيكيني في مكسيكو سيتي.  

تأجيل محاكمة عادل حمودة في دعوى
 سب وقذف رئيس البنك األهلي

زواج كاتي من أليكس.. باطل

وفاة معمرة جزائرية عن عمر 131 عامًا
 

اجلزائر ـ أ.ش.أ: توفيت ببلدية »تاجنانت« بوالية ميلة الواقعة 
شرق اجلزائر »زبيش رقية« أكبر معمرة في اجلزائر عن عمر يناهز 
131 عاما. ونقلت صحيفة »اخلبر« الصادرة امس عن أحد أحفاد املعمرة 
قوله إن الفقيدة ولدت عام 1879 حسب شهادة امليالد الصادرة سنة 

1892، وتوفيت في بيت العائلة دون أن تشكو من أي مرض.
وأضاف أن جدته كان لها 74 حفيدا..كما شـــاركت في التصويت 

خالل انتخابات رئاسة اجلمهورية التي جرت في العام املاضي.

نساء يقتحمن قاعة مسجد 
في واشنطن للصالة مع الرجال

واشــــنطنـ  أ.ف.پ: جازفت مجموعة من املسلمات )االحد( باحتمال 
تعرضهن للتوقيف عندما حاولن الصالة في القاعة الرئيسية للمسجد 
الكبير في واشــــنطن في املركز االســــالمي في حي الســــفارات. وقالت 
فاطمة تومسون التي اعتنقت االسالم قبل 18 عاما »نريد ازالة احلواجز 
وان يسمح للنساء بالصالة خلف الرجال في قاعة الصالة الرئيسية«. 
واضافت املرأة التي احاطت بها خمس من النساء التقدميات »نحن نعارض 
الفصل بني اجلنسني. هذا ليس ســــليما وال يعبر عن مجتمعنا«. وهي 
املرة الثانية التي حتاول فيها هؤالء النساء الصالة في القاعة الرئيسية 
ملسجد واشنطن. وشاركت نحو عشرين امرأة في هذه املبادرة. ودخلت 
النساء اخلمس اللواتي غطني رؤوسهن مبنديل من باب القاعة الكبيرة 
املخصصة للرجال وجلسن في اخللف.  وكان في القاعة عشرون رجال. 
وتدخل النســــاء واالطفال عادة من باب صغير ويجلسن في ركن خلف 
حاجز يفصلهن عن القاعة الرئيسية. وقطع االمام الصالة وقال عبر مكبر 
الصوت انه ينتظر »مجىء الشرطة بعد ان قام اشخاص بالتشويش على 
الصالة«. وخالل دقائق وصل ثالثة ضباط الخراج النســــاء محذرينهن 

من انهن قد يتعرضن للتوقيف ان رفضن اخلروج.

مقاضاة ثالثة طالب 
سويسريين بتهمة المرح!

ميونيخ ـ د.ب.أ: ميثل ثالثة طلبة سويســــريني مراهقني 
أمام محكمة مدينة ميونيخ األملانية بتهمة الشروع في القتل 
بعد أن أخذوا يعتدون على املارة في الطريق بشكل عشوائي 
كنوع من املرح خالل رحلة كانوا يقومون بها ألملانيا الصيف 
املاضي بعد ان انتابتهم موجة هياج عقب تعاطي املخدرات 

واحتساء اخلمور.
ويواجه الطلبة الثالثة )17 عاما( أيضا تهمة التسبب في 
إصابات بدنية خطيرة، وبدأت وقائع احملاكمة امس بشكل سري، 
وكان الطلبة الثالثة الذين يدرسون في مدرسة مهنية يقومون 

برحلة في مدينة ميونيخ األملانية الصيف املاضي.
ووفقا مللف الدعوى فقد قام الطلبة الثالثة مع زمالء لهم 
بشرب الكحول وتدخني املاريغوانا في إحدى احلدائق خالل 
الرحلة، ثم هاجموا خمسة من املارة في الشارع وهم في طريق 

العودة إلى مكان إقامتهم في غضون نصف ساعة.
وصنــــف اإلدعاء العام التهمة املوجهة للطلبة في حالتني 
على أنها محاولــــة قتل حيث ضرب الشــــباب املارة بعنف 
في رؤوســــهم األمر الذي جعلهم يفقدون الوعي، وقال أحد 
الشــــباب في التحقيقات إن ما فعله كان بدافع »التمتع بقدر 

من املرح«.
ويشارك اثنان على األقل من الضحايا كمدعني في القضية 
التي من املقرر أن يستمع القضاة خاللها إلى أقوال 38 شاهدا، 

ومن املتوقع أن يصدر احلكم فى أوائل شهر مايو املقبل.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أجلت محكمة 
جنـــح العجـــوزة بالقاهرة في 
جلســـتها امس محاكمة رئيس 
حترير صحيفة »الفجر« اخلاصة 
الكاتب الصحافي عادل حمودة 
ورئيس مجلس إدارتها نصيف 
قزمان، في دعوى نشـــر أخبار 
املقامة  كاذبة والســـب والقذف 
ضدهما من رئيس البنك األهلي 
طارق عامر، وذلك إلى جلسة 19 
أبريل املقبل، لالطالع من جانب 
دفاع »الفجر« على أوراق وملفات 

القضية.
وطلـــب الدفـــاع منحه أجال 
مناســـبا لالطالع على الدعوى، 
مشـــيرا إلى أن ملف القضية لم 
يتم إيداعه احملكمة إال »األحد«، 
ولم يتسن للدفاع أن يطلع عليها 
بالكامل، وفحص ما ورد بها من 

أوراق.
ودفع ببطالن اإلعالن والتكليف 
بحضور حمودة وقزمان، موضحا 
أن اإلعالن بالدعوى جاء باالسم 
الثنائي لهما باملخالفة للقانون 
الذي يشترط ان يتضمن اإلعالن 
االسم كامال وليس اسم الشهرة، 
األمر الذي تنعدم معه اخلصومة 

حتـــى اآلن ويحتم إعادة أوراق 
الدعـــوى إلـــى النيابـــة العامة 

لتصحيح شكلها.
 مـــن جانبه، طالـــب محامو 
طـــارق عامـــر بتوقيـــع أقصى 
العقوبات على حمودة وقزمان 
كونهما تســـببا في اإلضرار به 
شخصيا وبقيادات البنك األهلي 
عبر نشـــر أخبـــار ومعلومات 
وبيانات كاذبـــة، األمر الذي من 
شأنه زعزعة الثقة في مؤسسة 
مصرفية ومالية قومية كبرى، 

واالقتصاد الوطني ككل.

عادل حمودة

أليكس رايدكاتي برايس

د.ب.أ: ذكرت تقارير إعالمية أن زواج عارضة 
األزياء البريطانية الشهيرة كاتي برايس من صديقها 
أليكس رايد باطل قانونيا ألن القس الذي زوجهما 
ليس لديه رخصة سارية املفعول. وكانت برايس، 
الشهيرة بجوردان، عقدت قرانها على رايد بشكل 
مفاجئ في مدينة الس فيجاس األميركية في فبراير 
املاضي. وذكر املوقع اإللكتروني البريطاني »مترو« 
أنه مت سحب الرخصة من القس موس هيني مؤخرا 

على خلفية فضيحة جنسية.
ونقل املوقع عن محام من الواليات املتحدة القول: 

»من الناحية التقنية فإنه جوردان وأليكس غير 
متزوجني، وإنه وضع فوضوي حقا«.

يذكر أن برايس )31 عاما( انفصلت رسميا عن 
زوجها السابق مغني البوب بيتر أندري في سبتمبر 
املاضي بعد زواج دام أربعة أعوام، وأرجع كالهما 

طلب الطالق إلى »تصرفات غير مقبولة«.
واجنبت برايس من أندري، الذي انفصلت عنه 
بشـــكل غير رسمي في مايو املاضي، طفلني وهما 
ابـــن 4 أعوام، وابنة عامان. ولبرايس طفل آخر 7 

أعوام من عالقة سابقة.

ــة أمراض الرئة  ــني ـ د.ب.أ: نقلت مؤسس برل
األملانية عن دراسة أميركية، أن تناول الفستق بصفة 
ــرطان الرئة  يومية قد يقلل من خطر اإلصابة بس
ــرطانية األخرى، وأشارت  وبعض األمراض الس

املؤسسة إلى أن الفستق مصدر غني بعنصر 
ــكال  »جاما توكوفيرول«، وهو أحد أش

ــني »إي« ويعمل كمادة مضادة  ڤيتام
ــدة. ومضادات األكسدة هي  لألكس
مواد يعتقد أنها حتمي اخلاليا من 
التلف الذي قد ينجم عن جزيئات 
ــم »اجلذور احلرة« أو  تعرف باس

»الشوارد احلرة«.
وقالت املؤسسة األملانية إن تلك 

ــاعد على الوقاية من  احلماية قد تس
السرطان، ورغم ذلك، لفتت املؤسسة 

إلى أن الفستق يحتوي على نسبة كبيرة 
من الدهون ، وأن تناول كميات كبيرة منها قد 

يؤدي إلى زيادة الوزن.
واستشهدت املؤسسة في ذلك بدراسة أجريت 

مؤخرا في جامعة تكساس النسائية مبركز هيوسنت، 
حيث استهلك نصف املشاركني فيها 68 غراما من 
ــابيع باإلضافة إلى  ــتق يوميا ملدة أربعة أس الفس

وجباتهم اليومية العادية.
ــتوى  ومن ثم، تبني أن مس
ــرول« في  ــا توكوفي »جام
ــى بكثير  ــامهم أعل أجس
ــام األشخاص  من أجس
الذين تناولوا الوجبات 
الغذائية التقليدية دون 

الفستق.
وقالت املؤسسة إنه 
ليس هناك ما يدعو إلى 
اخلوف من تناول جرعة 
ــني »إي«،  ــدة من ڤيتام زائ
مضيفة أن هذا الڤيتامني، على 
عكس الڤيتامينات األخرى التي تذوب 
في الدهون، لم يخزن في األنسجة الدهنية باجلسم، 

بل سرعان ما يفرزه الكبد والكليتان.

الفستق يقي من اإلصابة بالسرطان
صحتك


