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لندنـ  يو.بي.آي: كشفت صحيفة 
»ديلي ميل« امس أن مكتب مكافحة 
جرائم االحتياالت اخلطيرة داهم 
مكاتب ملياردير أردني املولد صديق 
لرئيس الوزراء البريطاني السابق 
توني بليــــر ووزير األعمال بيتر 
ماندلســــون في لندن على خلفية 
فضيحة احتيال ورشــــوة مبئات 
املاليني من اجلنيهات االسترلينية. 
وقالت الصحيفة إن مفتشني من 
مكتب املكافحة صادروا وثائق من 
مكاتب قطب املعادن فيكتور دحدلة 
في منطقة بلغرافيا الفخمة وسط 
لندن البالغة قيمها 2.3 مليون جنيه 

استرليني ويقومون بالتحقيق في حساباته املصرفية في اخلارج.
وأضافت أن دحدلة واســــتنادا إلى وثائق محكمة »تورط في عملية 
ضخمة لغسيل األموال والرشوة تتعلق بشركة معادن في أميركا والعائلة 
احلاكمة في البحرين وأقام مآدب لعدد من وزراء حزب العمال البريطاني 
من بينهم وزير الداخلية ألن جونسون ووزيرة دورة األلعاب األوملبية 
تيســــا جويل وتبرع بعشرات اآلالف من اجلنيهات االسترلينية حلزب 
العمال«. وأشــــارت الصحيفة إلى أن حتقيق الفساد الذي يجريه مكتب 
مكافحــــة جرائم االحتياالت اخلطيرة مع دحدلة جنم عن خالف جتاري 
)حروب األملنيوم( بني الشــــركة األميركية )ألكوا( التي تعد واحدة من 
أضخم شــــركات املعادن في العالم وبني شركة أملنيوم البحرين )ألبا( 
اململوكة من قبل العائلة امللكية احلاكمة في البحرين. وقالت الصحيفة 
»ان العائلة امللكية البحرينية تتهم دحدلة الذي ولد في األردن ونشــــأ 
في كندا ويحمل جنسيتها بتقدمي رشاوى ملسؤولني بحرينيني كجزء من 
عملية احتيال ضخمة قامت مبوجبها الشركة األميركية »ألكوا« بفرض 
أثمان باهظة على »ألبا« البحرينية تصل إلى مليار دوالر أي ما يعادل 
700 مليون جنيه استرليني خالل الفترة من 1993 إلى 2007«. وأضافت 
أن مكتــــب مكافحة جرائم االحتياالت اخلطيــــرة صعد حتقيقاته حول 
القضية بقيامه مبداهمة مكاتب دحدلة في لندن والتدقيق في حساباته 

املصرفية اخلارجية في جزيرة آيل أوف مان وجزر القنال.

الرياضـ  يو.بي.آي: اعتقل أعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر )الشرطة الدينية السعودية( في الرياض وافدا من جنسية 

عربية في العقد اخلامس من عمره التهامه مبمارسة السحر.
ونقلت صحيفة »اجلزيرة« امس عن املتحدث الرســـمي لفرع 
الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة 
الرياض تركي بن عبداهلل الشليل قوله »ان الساحر كان يتعامل 
مع إحدى القنوات الفضائية لنشر خدماته الشركية عبر الشريط 

اإلعالني في القناة كما أنـــه يطلب مبالغ مالية تصل إلى 10000 
ريال للعمـــل الواحد وهو يتنقل بني مدن اململكة اســـتجابة ملن 

يتواصل معه«.
ودعا الشليل إلى عدم التردد في اإلبالغ عن األشخاص الذين 
يشتبه في ممارستهم ملثل هذه األعمال الشركية متسترين حتت 
مســـمى عالج الناس والسعي الى شفائهم وفك كربهم وفق طرق 

غير شرعية«. 

الشرطة الدينية السعودية تعتقل عربيًا التهامه بممارسة السحر

مداهمة مكاتب الملياردير األردني »صديق بلير« في لندن
على خلفية فضيحة رشوة

بلير وفيكتور دحدلة

بيتر ماندلسون

 نجاد يدعو 5 ماليين إيراني
لمغادرة طهران تحسبًا لوقوع زلزال

ڤيتنامي يقتل ابنيه وينتحر!
بسبب دعوى طالق

هانوي ـ د.ب.أ: ذكرت الشرطة امس أن رجال 
ڤيتناميا قتل ابنيه وانتحر، تاركا زوجته ووالدتها 
مصابتين في حالة خطيرة، وذلك في الوقت الذي 
تستعد فيه محكمة لنظر دعوى الطالق الرابعة 

المقامة من زوجته.
وقالت الســـلطات إن نجويـــن فان مينه )31 
عاما( كان قلقا بشأن حصول زوجته على الطالق 

في هذه المرة.
ويقضي القانون الڤيتنامي ان تحيل المحكمة 
أول ثالث عرائض لطلب طالق لم ينجم عن اتفاق 
بين الزوجين إلى السلطات المحلية والتي تحث 
غالبا الزوجين إلعادة التصالح حتى في الحاالت 

التي يوجد بها عنف أسري.
وطعـــن مينه أمس األحد ولديه )7 أعوام و9 

أعوام( وزوجته لي كيم تشي )27 عاما( ووالدة 
زوجتـــه لي مي كيم )56 عاما(، ثم قام بعد ذلك 

بقطع شرايين معصميه ونحر عنقه.
وقال نجويان فان تشوت، رئيس شرطة بلدية 
»دينه آن« في مقاطعة »بينه دونج« جنوبي البالد: 
»كان يعتزم قتل كل أفراد األسرة الـ 4، لكن زوجته 

ووالدة زوجته نجتا من حسن حظهما«.
وقال تشوت ان عريضة الطالق الرابعة التي 
قدمتها تشـــي كان من المقرر نظرها االثنين في 

إحدى المحاكم.
وينتقد عدد من الناشطين في مجال حقوق 
المرأة االعتماد الزائد لڤيتنام في محاولة الصلح 
بين النساء الالئي يتقدمن لطلب الحصول على 
الطالق من أزواجهن الذين يسيئون معاملتهن.

الرئيس االيراني احمدي جناد

)أ.پ( شعيب وسانيا في الكوشة 

مجمع السلمانية الطبي في املنامة

.. والسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ لوزير سابق باإلمارات
دبـــي ـ رويترز: أصدرت محكمة في دبي 
حكما بالســـجن ملدة عام مع إيقاف التنفيذ 
علـــى وزير دولة ســـابق ومديرين يعمالن 
بإحدى شركات التكنولوجيا لتنقض حكما 
سابقا بتبرئتهم من تهمة االحتيال على سيدة 

أعمال لبنانية.
وكان صدر حكم على وزير الدولة السابق 
خليفة بخيت الفالســـي والرجلني اآلخرين 
بالسجن ملدة عامني بعد ادانتهم باالحتيال على 
سيدة األعمال واالستيالء على حصة شقيقها 
الراحل في شركة التكنولوجيا، إال أن محكمة 

االستئناف برأتهم في مايو املاضي.

وقررت محكمة النقض امس أيضا ترحيل 
الرجلني اللذين كانـــا يعمالن كمديرين في 
شركة التكنولوجيا بعد قضاء مدة العقوبة، 
وهذا احلكم يعد نهائيـــا إال إذا ظهرت أدلة 

جديدة.
وأطلقت دبي حملة ضد الفساد عام 2008 
أسفرت عن القبض على عدد من رجال األعمال 
املعروفني وبينهم وزير آخر في الوقت الذي 
يعاني فيه اقتصاد اإلمارة الذي كان مزدهرا 

يوما من التباطؤ املالي العاملي.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 

دبي قال آنذاك انه ال أحد فوق القانون.

ياســـمني القصيهـــي فتـــاة 
مسلمة جتلس في مسجد بولور 
بامستردام حيث يصلي الرجال 
النساء  ان  والنســـاء معا، غير 
يصلني في اجلـــزء اخللفي من 
املسجد، وغالبا ما تكون اخلطب 

باللغة الهولندية. )أ.پ(

مسلمة في مسجد 
للرجال والنساء بهولندا

مصرفية تؤّجل سفرها 
 أسبوعين للبحث

عن كلبها المفقود!
هونغ كونغـ  د.ب.أ: أجلت 
مســـؤولة مصرفية مغتربة 
بأحد البنوك في هونغ كونغ 
عودتهـــا إلـــى لنـــدن لنحو 
أســـبوعني للبحث عن كلبها 
املفقود بعد أن اختفى في مطار 

املدينة.
وكانت كليـــر بوكلي )41 
إلى بريطانيا  عاما( ستعود 
لبدء وظيفة جديدة عندما فر 
كلبها االليف من فصيلة شيفرد 
االملانية الذي يدعى جيي بينما 
كانت إحدى الشركات املعنية 
حتاول شحنه في طائرة في 

االول من ابريل اجلاري.
وكان جيي )ثالثة أعوام( 
قد قفز من قفصه في موقف 
سيارات محطة الشحن بينما 
كان أحـــد موظفي الشـــركة 
يحاول إعطـــاءه لعبة على 
شكل عظمة وظل هاربا منذ 

ذلك احلني.
وأجلت بوكلـــي عودتها 
إلى لندن وقضت االسبوعني 
املاضيـــني تبحث في جنبات 
املطـــار ملدة 12  التالل حول 
ساعة يوميا عن كلبها االليف 

املفقود.
وشارك نحو 50 شخصا 
في عملية البحث عن الكلب 
املفقود في مطلع االسبوع لكنه 
على الرغم مما تردد من رؤية 
الكلب مرتني بالقرب من املطار 

فانه لم يعثر عليه بعد.
التـــي  وقالـــت بوكلـــي 
تبنـــت جيي من مركز النقاذ 
احليوانات قبل 18 شهرا إنها 
فقدت كيلوجرامني من وزنها 
منذ أن بـــدأت عملية البحث 
الكلب بل استشـــارت  عـــن 
أيضا طبيبا نفســـيا خاصا 
العثور  باحليوانات حملاولة 

على جيي.

بالصدفة.. اكتشاف 
 مومياء مكتملة

في مصر
 القاهرة ـ ا.ف.ب:  اعلن 
المجلـــس االعلـــى لالثار 
المصرية امس العثور على 
14 مقبرة في منطقة عين 
الزواية بالقرب من مدينة 
الباويطـــي فـــي الواحات 
البحريـــة غـــرب جنوب 
القاهـــرة تعـــود للعصر 
اليوناني الروماني )300 قبل 
الميـــــالد( وفــيها مومياء 
مكتملة الى جانب قطع اثرية 

اخرى.
وقـــال االميـــن العـــام 
للمجلـــس زاهـــي حواس 
ان »بعثـــة مـــن المجلس 
االعلـــى لالثار كانت تقوم 
بعمل مجسات في موقع تم 
تخصيصـــه القــامة مركز 
للشـــباب بمنطقـــة قرية 
الحارة في الواحات، عثرت 
على مقبرة مما دفع المجلس 
الرســـال بعثة متخصصة 

الستكمال الحفريات«.
وتابـــع »عـثـــر خالل 
عمليات التنقيب على 14 من 
المقابر الصخرية وبداخل 
هذه المقابر مومياء لسيدة 
يبلغ طولها 97 سنتــيمترا 
بالكامـــل بطبقة  مغطـــاة 
جصيـــة ملونـــة وترتدي 
زيا رومانيا وبعض الحلي 
وعيــونا مطعمة وهي تعد 
من المومياوات الفريدة من 

نوعها«.

طهرانـ  أ.ف.پ: أعلن الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد أن 
حكومته ستشجع حوالي خمسة ماليني نسمة على مغادرة طهران 
تدريجيا بغية احلد من األضرار التي قد تنجم في حال وقوع هزة 

أرضية، كما نقلت عنه وكالة األنباء اإليرانية »مهر«.
وقـــال أحمدي جناد »ال ميكن أن نأمـــر الناس بإخالء املدينة، 
ولكـــن يجب اتخاذ إجراءات. مثال ميكن أن نعطي قروضا بفائدة 
4%، وكذلك أراضي للناس الذين يغادرون طهران.. يجب أن يغادر 
خمســـة ماليني نسمة على األقل طهران« كي تتمكن السلطات من 

إدارة الوضع في حال ضربت هزة أرضية العاصمة.
وتقـــع طهران التي يقطنها حوالى 14 مليون نســـمة مع املدن 
املقامة على تخومها، فوق عدد من الفوالق التكتونية، وهي تتعرض 

باستمرار لهزات أرضية بعضها مدمر.
ويجمـــع اخلبراء على أنه في حال ضربت طهران هزة أرضية 

قوية فقد تؤدي إلى وقوع مئات آالف الضحايا.
وأضاف أحمدي جناد »ال ميكن أن نتكهن متى ستقع هزة أرضية. 
ولكن في حال وقعت مثل هذه الهزة فكيف سيمكننا إدارة مشاكل 

13.8 مليون نسمة ممن يقطنون محافظة طهران؟«.
وأوضح أن عدد سكان إيران يصل إلى 74 مليون نسمة بينهم 

»67% يعيشون في املدن و33% يعيشون في القرى«.
وأوقع آخر زلـــزال قوي ضرب إيران في 26 ديســـمبر 2003 

حوالي 31 ألف قتيل.

أشهر قصة غرام بين هندية وباكستاني تتّوج بالزواج

املعتدين على أطبائها والعاملني 
في مستشفياتها.

وقام وزير الصحة د. فيصل 
الطبيب املعتدى  احلمر بزيارة 
عليه الذي لم يسمح له باخلروج 

من املستشفى بسبب إصابته.
وقال الوزير إن »االعتداء على 
العاملني الصحيني أمر غير مقبول 
اجتماعيا وأخالقيا وإنسانيا«. 
وأضاف أن وزارته »لن تتهاون 
مع أي شـــخص يقوم بالتهجم 
على طواقمها، وستتخذ اإلجراءات 
القانونية ضده من أجل توفير 
جو مناسب وآمن سواء للعاملني 

أو للمرضى«.
ويقول مسؤولون في وزارة 
الصحة إن عدة مئات من حوادث 
االعتداء اجلسدي واللفظي تقع 
ســـنويا، لكن الوزارة ال تسجل 

ســـوى أقل من 30 حالة بشكل 
رسمي، ويعود ذلك إلى أن العاملني 
في املستشفيات يفضلون عدم 

الدخول في متاهات التقاضي.
وتختلـــف أســـباب اعتداء 
املرضى واملراجعني على العاملني 
في املستشفيات من عدم اقتناعهم 
بالعالج أو شعورهم باحلاجة إلى 

رعاية طبية مميزة.
وتبدو هذه الظاهرة مرتبطة 
أكثر باملستشـــفيات احلكومية، 
وحتديـــدا في دائـــرة احلوادث 
والطوارئ. ويعتقد د.جاســـم 
املهزع رئيس دائـــرة احلوادث 
والطوارئ مبجمع السلمانية أن 
توتر بعض املرضى يساهم في 
وقوع حاالت االعتداء، مشيرا إلى 
أن البحرينيـــني يفتقدون ثقافة 

االنتظار.

في رياضة كمال األجسام، غير 
أنه رفض قراءة تصريحه بعنوان 

التهديد.
وشهد مجمع السلمانية الطبي 
وهو أكبر املستشفيات احلكومية، 

حالتي اعتداء نهاية األســـبوع 
املاضي، أحدها على طبيب اشتبه 

بإصابته بارجتاج في املخ.
وفي بيان لهـــا، أكدت وزارة 
الصحـــة أنها لن تتســـامح مع 

العربيـــة: دفعت  ـ  املنامـــة 
اعتداءات جســـدية يتعرض لها 
أطباء بحرينيون من قبل املرضى 
واملراجعني إلى إصدار تلميحات 
بأنهم لن يصبروا على هذا الوضع 
كثيرا، حيث حذر حســـني املير 
أمني سر جمعية األطباء من أن 
عدم معاقبة املتسببني قد يدفع 

األطباء إلى الرد.
وقال امليـــر إن ميثاق العمل 
الطبي مينع الطبيب من االعتداء 
على مريضـــه، لكن عدم حماية 
الطبيب »قد يضطره لتجاوز هذا 

امليثاق«.
وكانـــت صحيفـــة »البالد« 
احمللية نقلت عن املير قوله إن 
عددا من أطباء اجلمعية حائزون 
على احلزام األسود في رياضة 
الكاراتيه أو كانوا العبني سابقني 

نيودلهـــي ـ أ.ش.أ: مت امـــس عقد قران 
 جنمة التنس الهندية الشهيرة سانيا ميرزا
)23 عاما( والعب الكريكيت الباكســـتاني 
شـــعيب مالك )28 عاما(، بعـــد أن واجهت 
زواجهما عراقيل كثيرة سببتها زوجة شعيب 
األولى من حيدر آباد عائشة صديقي والتي 
انتهى االمر بطالقها يوم األربعاء املاضي.. 
وهى القضية التي شـــغلت الرأي العام في 

البلدين.
 وذكر متحدث باســـم سانيا ميرزا ـ في 
تصريـــح للصحافيني ـ أنـــه مت امس عقد 
القران بفنـــدق »تاج محل كريشـــنا« بعد 
احلصول على شهادة عدم ممانعة من شرطة 
املدينة والسلطات املختصة وتسلم شعيب 

مالك جلواز ســـفره الذي كان محتجزا لدى 
الشرطة.

 وبدت العروس سانيا ميرزا ألول مرة 
بفســـتان الزفاف االحمر وفقا للتقاليد في 
مدينة حيدر آباد وسط دقات الطبول بفندق 
تاج محل كريشنا، وارتدى العريس شعيب 
مالك بدلة ســـوداء.  ومت تشديد االجراءات 
االمنية حول الفندق خشية قيام عناصر من 
اجلماعات واملنظمات الهندوسية املعارضة 

لهذه الزيجة بافساد احلفل.
 وأشار املتحدث روشا نايك الى أن حفل 
الزفاف حضره 70 شخصا من أقارب وأصدقاء 
العروسني، بعد أن مت عقد القران بواسطة 
قاضى مدينة حيـــدر آباد في حضور اثنني 

من الشهود وقعا على العقد.
 وأوضح أنه مت تقدمي موعد الزواج بسبب 
الفتوى التي صدرت عن علماء الدين االسالمي 
بعدم جواز اقامة العريس مبنزل العروس 
معا ملدة طويلة، حيث كان مقررا عقد الزواج 

في 15 أبريل احلالي.
 وكان قاضي مدينة حيدر آباد قد رفض 
يوم »اجلمعة« املاضي عقد قران العروسني 
بسبب عدم وجود جواز سفر الالعب شعيب 
مالك الذي كان محتجزا لدى الشرطة بسبب 
القضية التـــي رفعتها زوجته األولى ضده 
والتي انتهت بالصلح وحصولها على الطالق 
بعد توســـط عدد من كبار الشخصيات في 

العائلتني.

بطالها.. العب الكريكيت شعيب مالك والعبة التنس سانيا نيرزا

»أطباء الكاراتيه« بالبحرين يهددون بالتصدي ألي اعتداء ضدهم صحتك

الوخز باإلبر الصينية فعال في كل األحوال
ميونيخـ  د.ب.أ: كشف فريق من الباحثني 
األملـــان عن أن الوخز باإلبر الصينية يبدو 
فعاال في تخفيف اآلالم حتى إن استخدمت 

اإلبر في مواضع خاطئة.
وتوصل فريق باحثني بجامعة ميونيخ 
التقنية بقيادة الدكتور كالوس لينده إلى 
تلك النتيجة املذهلة بعد إجرائه بحثا طبيا 
نشـــرت نتائجه مبجلة »كوشران ريفيو« 

اإللكترونية.
وأجرى الباحثون نوعني من االختبارات 
علـــى مرضى يعانون من الصداع النصفي 

املزمن.
وفي أحد االختبارين، مت اســـتخدام إبر 
الوخز بالتزام تام باملمارسة املتبعة، غير 
أنه فـــي االختبار الثاني مت إدخال اإلبر في 
مواضع خاطئـــة أو لم تخترق اإلبر اجللد 

على اإلطالق.

ومما يثير الدهشة، شعر املرضى الذين 
خضعوا للوخز »الزائف« باإلبر بانخفاض 

مستوى آالمهم.
وكتب لينده قائال: »في املجمل، تشـــير 
الدراسات إلى أن املرضى الذين يعانون من 
الصداع النصفي يستفيدون من الوخز باإلبر، 
رغم أن املوضـــع الصحيح لإلبر يبدو أقل 
أهمية مما كان يعتقده خبراء الوخز باإلبر 
عادة«. يقول لينده: »درســـنا 22 اختبارا 
أجريت بهدف الكشـــف عما إذا كان الوخز 
باإلبر فعاال في الوقاية من الصداع النصفي 
وأظهرت ستة اختبارات أجريت للكشف عن 
مدى أهمية إضافة الوخز باإلبر إلى الرعاية 
األساسية )التي عادة ما تتضمن عالج حاالت 
الصداع الشـــديدة فقط( أن املرضى الذين 
خضعوا للوخز باإلبر أصيبوا بعدد أقل من 

نوبات الصداع«.


