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لندن ـ يو.بي.آي: دليل آخر على تدهور 
العالقات البريطانيةـ  اإلسرائيلية على خلفية 
استخدام املوساد اإلسرائيلي جلوازات سفر 
بريطانية مزورة في عملية اغتيال القيادي 
في حماس محمود املبحوح، اعلنت شــــبكة 
»سكاي نيوز« أمس ان احلكومة البريطانية 
طردت ديبلوماسيا اســــرائيليا على خلفية 
اســــتخدام جوازات ســــفر بريطانية مزورة 
في اغتيال القيادي البارز في حركة حماس 
محمود املبحوح بدبي في يناير املاضي. وكانت 
صحيفة »ديلي تليغراف« كشــــفت في وقت 
سابق أمس ان احلكومة اإلسرائيلية ستتهم 
ر سميا بالوقوف وراء اغتيال املبحوح وقالت 
ان وزارة اخلارجية البريطانية استدعت سفير 
اســــرائيل في لندن رون بروساور كرد فعل 
غاضب على استخدام جوازات سفر بريطانية 
مستنســــخة وتعريض حامليها احلقيقيني 

للخطر نتيجة عملية اغتيال املبحوح.
 واشــــارت إلى ان احلكومة البريطانية 
ستحمل في بيان وزاري امام مجلس العموم 
»البرملان« اجهزة االمن االسرائيلية مسؤولية 

استنساخ ما يصل إلى 15 جواز سفر بريطانيا بعد تقدميها الى مسؤولي 
الهجرة في املطارات االســــرائيلية من قبــــل اصحابها اثر وصولهم إلى 
الدولة العبرية. وقد اقرت وزارة اخلارجية االسرائيلية امس بأن السفير 
االسرائيلي في بريطانيا رون بروساور استدعي امس االول الى وزارة 
اخلارجية البريطانية على خلفية اتهام بريطاني للمخابرات االسرائيلية 

بتزوير جوازات سفر بريطانية الستخدامها في اغتيال املبحوح.
ولم تفصح اخلارجية االسرائيلية عن تفاصيل ما دار خالل اجتماع 

بروساور مع مسؤولني في وزارة اخلارجية 
البريطانية.

وقد رحبــــت حركة املقاومة اإلســــالمية 
»حماس« باملوقف البريطاني القاضي بطرد 
مسؤول املوساد من الســــفارة اإلسرائيلية 

في لندن.
وقال صالح البردويل القيادي في حماس 
ان حماس تعتبر »إدانة املوساد رسميا في 
جرمية االغتيال تطورا ملحوظا في املوقف 

البريطاني«.
وعبــــر عن امله في ان »يتبع هذه االدانة 
تطور على صعيد الشــــروع فــــي محاكمة 
قادة االحتــــالل الصهيوني ومالحقاتهم عن 
هــــذه اجلرمية وعن غيرها من اجلرائم التي 
ارتكبتها بحق ابناء شعبنا«. وفي ردود الفعل 
اإلسرائيلية على اخلطوة البريطانية، وصف 
نواب ميينيون متطرفون البريطانيني بالكالب، 
بحســــب ما نقلت قناة اجلزيرة الفضائية، 
وقال النواب ان »الكالب أوفياء لإلنسان لكن 
البريطانيني كالب غير أوفياء، انهم معادون 
للســــامية«. وقد أعربت اسرائيل عن اسفها 
ازاء قرار احلكومة البريطانية طرد العضو الديبلوماسي بسفارتها في 

لندن. وقالت انها لن ترد على القرار بإجراء مماثل.
مــــن جهة اخرى، أعلنت نيابة باريس انها فتحت حتقيقا مبدئيا في 
واقعة اســــتخدام 4 جوازات ســــفر مزورة كان يحملها عدد من املشتبه 
في ضلوعهم بقتل املبحوح. واشــــارت نيابة باريس  الى ان التحقيقات  
اجلارية اظهرت ان اجلوازات التي منحت  حلامليها مت منحها بناء على 

اوراق هوية مزورة.

صحتك

التوابل تقي من اإلصابة بأمراض الكبد

لندن ـ كونا: أكد خبراء ان اســـتخدام 
التوابل، الســـيما )الكركم( قد يبطئ من 
تقدم امراض الكبد التي قد يسببها التدخني 

وأصباغ الشعر.
وأثبتت الدراسات ان الكركم وهو نوع 
من التوابل يعطي نكهة حراقة في الطعام 
ويضفي عليه اللون االصفر يستخدم منذ 
قرون في القارة الهندية لعالج بعض احلاالت 

املرضية للجهاز الهضمي.
اقترحت  وكانـــت دراســـات ســـابقة 
التوابل كمضاد لاللتهابات  استخدام تلك 

ولألكسدة.
وفي احدث دراسة مت نشرها في مجلة 
)غت( الطبية املتخصصة بأبحاث اجلهاز 
الهضمي، اكد خبراء من النمسا والواليات 
املتحـــدة ان اســـتخدام الكركـــم يقلل من 
الدمار الذي يلحق بخاليا الكبد، حيث مت 
استخدام نظام غذائي على عينة من املصابني 
بأمراض الكبـــد املزمنة ومت إدراج الكركم 

في طعامهم. 

لندن تطرد ديبلوماسيًا إسرائيليًا على خلفية اغتيال المبحوح
حماس ترحب ومتطرفون إسرائيليون يصفون البريطانيين بالكالب

صورة أرشيفية لـ 6 متورطني في االغتيال بجوازات سفر مزورة

السفير اإلسرائيلي بلندن رون بروساور أثناء مؤمتر صحافي أمس  )ا.پ(

)أ.پ( أهالي الضحايا في حال انهيار وفي اإلطار آثار دماء التالميذ الضحايا على األرض 

)أ.ف.پ( كاسبيان في ضيافة بيريز وفي اإلطار ندى اغا 

 نجاة طفلة روسية 
سقطت من الـ 14

موسكوـ  د.ب.أ: جنت طفلة في 
روسيا من حادث كبير حيث سقطت 

من الطابق الرابع عشر.
ونقلــــت وكالــــة »إنترفاكس« 
الروسية لألنباء عن مصادر االدعاء 
العام في مدينة ســــان بطرسبرج 
قولها إن والدي الطفلة البالغة من 
العمر ستة أعوام غفال عن متابعتها. 
وجنت الطفلة من احلادث ولكنها 
أصيبت في الظهر والبطن والصدر 

وجرى نقلها للمستشفى.

 وليد الـ »هوندا«
اسمه.. جاز!

هونغ كونغـ  د.ب.أ: كشفت امرأة 
بريطانية في هونغ كونغ عن قصة 
تسمية وليدها »جاز«، بعد أن تعجل 
في خروجه إلى احلياة في املقعد 
اخللفي لسيارة هاتشباك من طراز 
»هوندا جاز«. وكانت سارا أوكونر 
)33 عاما( ولدت طفلها في ساحة 
انتظار السيارات مبستشفى »برنس 
أوف ويلز« في هونغ كونغ، عندما 
قــــرر الطفل »ليران جاز« اخلروج 
إلى احلياة فــــي الثامن من مارس 
اجلاري. وعندمــــا تبني أن األم لن 
ميكنها الصمود حتى الوصول إلى 
مبنى املستشــــفى والوالدة هناك، 
قالــــت أوكونر إن »ما يقرب من 15 
شــــخصا اندفعوا من املستشفى.. 
وأخذ اثنان أو ثالثة منهم يحاولون 

تغطية السيارة مبالءات«.

بكنيـ  أ.ف.پ: ارتكب طبيب مجزرة في الصني، 
حيث قام بقتل 8 تالميذ بالســــاطور في مدرسة 
ابتدائية في جنوب شرق الصني وجرح خمسة 

آخرين.
وقالت وكالة االنباء الصينية نقال عن سلطات 
مدينة نانبينغ في اقليم فوجيان ان القاتل رجل 
يعاني مشاكل نفسية وطرد من مكان عمله في 
مســــتوصف، وقد هاجم االطفــــال صباحا عند 
وصولهم الى املدرسة قبل ان يتم توقيفه. وأغلقت 

املدرسة على الفور. وقتل ثالثة اطفال على الفور 
وتوفي خمسة آخرون متأثرين بجروحهم بعد 
وصولهم الى املستشــــفى بحســــب ما أوضحت 

الوكالة التي لم تذكر أعمار االطفال.
واالطفال اخلمسة اجلرحى ليسوا في حالة 

اخلطر.
وسجلت اجلرمية ارتفاعا كبير في الصني منذ 
االنفتاح االقتصادي قبل ثالثني عاما، لكن وقوع 

مجازر من هذا النوع يبقى نادرا.

طبيب يقتل ثمانية تالميذ بالساطور
مجزرة في الصين  الرئيس اإلسرائيلي يستقبل

خطيب ندى أغا سلطان رمز »المقاومة اإليرانية«

السماء تمطر رجااًل في هونغ كونغ!
هونغ كونغـ  د.ب.أ: يقول خبراء إن أحد 
اآلثار املثيرة للقلق لسياسة الصني بشأن 
إجناب طفل واحــــد التي امتدت إلى هونغ 
كونغ هو اختالل التوازن بني نسبة الذكور 
واإلناث. وطبقا ألرقام صادرة هذا العام من 
قبل إدارة اإلحصاء السكاني فإن نسبة الذكور 
إلى اإلناث في املدينة التي يبلغ عدد سكانها 
سبعة ماليني نسمة ارتفعت من 109 أطفال 
لكل 100 طفلة في عام 2005 إلى أكثر من 113 

طفال لكل 100 طفلة في عام 2008.
غير أن خبراء يقولون إنه ليس هناك 
شيء طبيعي بشأن زيادة املواليد الذكور 
ويزعمون أنها من صنع اإلنسان بشكل كامل. 
وطبقا خلبراء فإن االختالل في إحصائيات 
املواليد في هوجن كوجن ميكن أن يرجع إلى 
الزيادة في عدد النســــاء الصينيات الالتي 
ينجــــن في هوجن كــــوجن لضمان حصول 
أطفالهن على اجلنسية وللفرار من الغرامات 
التي تفــــرض عليهن نظرا ألن لديهن أكثر 
من طفل واحد وفي بعض احلاالت لتحديد 

جنس أطفالهن.
ويحظر في الصني اختيار جنس املولود 
الذي يأتي ردا على سياسة الطفل الواحد 
ويلقى باللوم عليــــه في عدم التوازن بني 
نسبة الذكور واإلناث حيث إن هناك 120 أو 
130 ذكرا لكل 100 أنثى يولدون في بعض 
االقاليم. واآلن يبدو أن سياسة الطفل الواحد 
لها تأثير على هوجن كوجن. وعلى الرغم من 
أنه من غير القانوني لألطباء الصينيني إجراء 
اختبارات حتديد جنس املولود قبل الوالدة 
إال أن أطباء التوليد في هوجن كوجن يسمح 

لهم بالكشف عن جنس املولود.

استقبل الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في 
مكتبه »كاسبيان ماكان« خطيب الفتاة اإليرانية ندى 
أغا سلطان التي قتلت خالل مظاهرات االحتجاج على 

نتائج االنتخابات بإيران في يونيو املاضي.
وقال »ماكان« لشــــيمون بيريــــز انه كان يحلم 
بزيارة إسرائيل وقد جاء مدفوعا بتحقيق التقارب 
بني الشــــعوب، موضحا ان »ندى« كانت تقاتل من 
أجل احلرية وضّحت بنفســــها في ســــبيل حتقيق 
هذا الهدف. وقد اســــتضاف التلفزيون االسرائيلي 
كاسبيان ماكان في حوار طويل أعرب فيه عن افتقاده 

خلطيبته ندى.

طفل صيني في السادسة من عمره ولد بأصابع زائدة لـ 15 اصبعا 
في اليدين و16 اصبعا في القدمني.

ويعتبر هذا الطفل حالة نـــادرة في عدد أصابع اليدين والقدمني، 
وينتظر الطفل اجراء عملية جراحية الستئصال االصابع الزائدة والتي 
حسب االطباء جاءت بسبب خلل جيني.            )رويترز(

 طفل
بـ 31 

إصبعًا

القاهرة ـ وكاالت: رزق الرئيس املصري محمد 
حســـني مبارك صـــباح أمــس بحفيدته األولى 
»فريدة« من جنله جمال مبارك وزوجته خديجة 

اجلمال.
يذكر ان جمال مبارك كان قد تزوج من خديجة 
اجلمال كرمية رجـــل األعمال محمود اجلمال عام 

2007، وهذه الطفلة هي أول مولودة لهما.

الرئيس مبارك يرزق بحفيدته األولى »فريدة«

جمال مبارك وزوجته خديجة اجلمال


