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)ا.ف.پ( .. وتفجعها صورته على نفس املوقع بعد مقتله

دبلنـ  رويترز: اعلنت احلكومة االيرلندية امس 
انها طلبت من اسرائيل سحب احد الدبلوماسيني 
العاملني بسفارتها في دبلن بسبب استخدام جوازات 
سفر ايرلندية مزورة في عملية اغتيال القيادي في 

حركة حماس محمود املبحوح بدبي في يناير.
وقال وزير اخلارجية االيرلندي مايكل مارتن 
فـــي بيان »التحقيق الذي اجراه مكتب اجلوازات 

اكد ان جوازات الســـفر االيرلندية الثمانية التي 
استخدمها اشخاص يشـــتبه في قتلهم املبحوح 

مزورة«.
وتابع »اساءة استخدام جوازات سفر ايرلندية 
من جانب دولة تتمتع ايرلندا بعالقات ودية معها.. 
وبعالقات ثنائية امر غير مقبول متاما ويتطلب 

ردا قويا«.

إيرلندا تقرر طرد ديبلوماسي إسرائيلي على خلفية اغتيال المبحوح

صحتك

األرز »غير المقشر« يحّد من خطر مرض السكري
نيويورك ـ رويترز: قالت 
دراسة أميركية إن األشخاص 
الذين يتناولون األرز الشعير 
)غير املقشــــر( أو احلبوب 
الكاملة األخــــرى يبدو أنهم 
أقل عرضة خلطــــر اإلصابة 
مبرض البول الســــكري من 
الذيــــن يأكلون األرز  أولئك 

األبيض )املقشر(.
وعكف فريق من الباحثني 
من كلية »هارفارد« للصحة 
العامة ومستشفى بريغهام 
على دراسة حوالي 200 ألف 
بالغ وتابعهم ملدة تصل الى 22 
عاما واكتشف أن تناول االرز 
االبيض املقشر ارتبط بارتفاع 
خطر اإلصابة مبرض البول 

السكري من النوع الثاني.
ويتميز النوع الثاني من 
داء البول الســــكري بارتفاع 
الدم  الســــكر في  مستويات 
بسبب عدم قدرة اجلسم على 
معاجلة السكر بشكل سليم 

ويرتبط في كثير من االحيان 
بالبدانــــة وســــوء التغذية. 
وميكن في بعــــض األحيان 
الســــيطرة على املرض من 
خالل النظام الغذائي وممارسة 
الرياضة ولكن قد يتطلب ذلك 
تناول العقاقير. وقال د.تشي 

سون لرويترز: بصفة عامة 
ينبغي أن يولي الناس اهتماما 
ملــــا يتناولونه من  خاصــــا 
الكربوهيدرات وأن يحاولوا 
استبدال الكربوهيدرات املكررة 
مبــــا في ذلــــك األرز االبيض 

باحلبوب الكاملة.

شاطئ في مدينة القدس
القدسـ  أ.ف.پ: بات ملدينة القدس 
الشهيرة مبعاملها التاريخية وأماكنها 
املقدسة شــــاطئها اخلاص على غرار 
الشاطئ الذي أنشئ في باريس، على 
مــــا أعلن امــــس رئيــــس البلدية نير 

بركات.
وقال بركات في بيان »انه الشاطئ 
االول في تاريخ مدينة القدس« التي ال 

تطل على البحر.
فقد أنشئ مسبح نشرت فيه الرمال 
ليحاكي الشواطئ الطبيعية، وأقيمت 
مالعب رياضية  وسط مدينة القدس 
التي ترتفع 800 متر عن سطح البحر 
وتبعد 60 كيلومترا عن شاطئ املتوسط، 

والتي تشهد صيفا حارا.
ومنذ العام 2002 تتحول ضفاف نهر 

السني في وسط باريس الى شاطئ.

مسابقة أفالم الڤيديو اإلبداعية على اليوتيوب
واشنطنـ  أ.ف.پ: أطلق موقع »يوتيوب« اإللكتروني مسابقة »أفالم 
الڤيديــــو األكثر إبداعا في العالم«، بالتعــــاون مع متحف »غوغنهامي« 

بهدف عرضها في وقت الحق.
ويفتح باب املشــــاركة وتسليم األعمال، أمام الراغبني من مصوري 

الڤيديو، حتى 31 يوليو املقبل.
وبعــــد اختيار 20 فيلما من بينهــــا يصار في عرض األفالم املنتقاة 
في 21 أكتوبر في مختلف صــــاالت املتحف املوزعة في برلني وبيلباو 

ونيويورك والبندقية.
ويشــــير موقع »يوتيوب«، املتخصص بنشــــر أفالم الڤيديو على 
شــــبكة اإلنترنت، في مدونته الرسمية إلى أن »الڤيديو على اإلنترنت 

ال حتقق فقط جناحات على املســــتوى اإلعالمي وإمنا على املســــتوى 
الفني أيضا«. ويضيف »ننضم اليوم إلى متحف غوغنهامي الكتشاف 
أكثر أفالم الڤيديو إبداعا حول العالم والكشف عن املواهب االستثنائية 

التي تعمل في املجال«.
ويشــــرح املوقع »نبحث عن أعمال رسوم متحركة روائية كانت أو 

غير ذلك، وثائقية، موسيقية أو ذات أشكال فنية جديدة«.
وتأتي هذه املبادرة كامتداد لتجربة فنية أخرى نتج عنها إنشــــاء 
»أوركسترا يوتيوب الســــيمفونية« التي تضم أكثر من 90 موسيقيا 
محترفا وهاويا، من أكثر من 30 بلدا كان قد مت اكتشافهم خالل اختبارات 

صوتية على املوقع.

خالد النبوي مع االسرائيلية اثناء مهرجان كان 

اسامة بن الدن

السلطات الفرنسية توقف بث قناة »األقصى« على »يوتلسات« 
ومسؤول يؤكد: القرار ليس له أي مبرر قانوني أو أخالقي 

غـــزة ـ أ.ف.پ: أعلنـــت قناة 
التابعـــة  الفضائيـــة  األقصـــى 
حلركة حمـــاس امس ان املجلس 
املرئي واملسموع  األعلى لإلعالم 
الفرنسي أمر بوقف بثها على القمر 
االصطناعي »يوتلسات« في قرار 

تبلغته عبر الشركة الوسيطة.
وقال محمـــد ثريا نائب مدير 
عام القنـــاة لوكالة فرانس برس 
»ابلغنا مســـاء االثنني من شركة 
البحرين )الشركة  نورسات في 
البث  الوســـيطة( بقرار مجلس 
الفرنســـي وشـــركة يوتلسات 
الفرنسية وقف بث قناة األقصى 

بعد 48 ساعة«.
وأوضح »ابلغونا ان السبب 
وراء اتخاذ قـــرار وقف بث قناة 
التحريـــض على  األقصى هـــو 
الكراهية مـــن دون أي تفاصيل 
شارحة«، مضيفا »طلبنا منحنا 
يومـــا واحدا حتـــى اجلمعة كي 
يتســـنى لنا االتصـــال مبحامني 
وحقوقيني دوليني ملتابعة القرار 
ومحاولـــة إبطالـــه حيث تنتهي 

مهلتهم لنا مساء غد اخلميس«.
وأشـــار الى ان وقف بث قناة 
األقصـــى على القمر يوتلســـات 
»يعني فقداننا 70% من جمهورنا، 
خصوصـــا ان بثنا علـــى القمر 

عربســـات يغطي فقط 30% من 
مشاهدينا«.

واعتبر ثريا ان القرار »جائر 
وجاء بضغط من اللوبي الصهيوني 
على اإلدارة األميركية للضغط على 

فرنسا وشركة يوتلسات«.
من جهته اعتبر يوسف املنسي 
وزيــــر االتصــــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات في احلكومة الفلسطينية 

املقالة التابعة حلركة حماس ان قرار 
وقف بث القناة »ليس له اي مبرر 
قانوني او أخالقي ويأتي استجابة 
للضغوط الصهيونية واالميركية 
الهادفة لتقييد احلريات اإلعالمية 
وطمس احلقائق«. وأضاف ان القرار 
»ال يكتسب أي صفة أو مبرر قانوني 
وال يستند لقانون البث الفضائي 
وقوانني احلريات العامة وقوانني 

االتصاالت الدولية«. ودعا املنسي، 
وهو عضو بارز في حركة حماس، 
وزراء االتصاالت واإلعالم العرب 
»التخاذ موقف حاسم إزاء هذا القرار 
واتخاذ خطوات تكفل حرية عمل 
املؤسسات اإلعالمية العربية ووقف 
االنتهاك املتكرر للسيادة اإلعالمية 
العربية«، مشــــددا على »الضغط 

باجتاه إلغاء القرار«.

فنيون فلسطينيون في استديو قناة االقصى بغزة

النائب العام يقرر استخراج جثة الشاب اإلسكندراني 
وإعادة تشريحها لمعرفة سبب وفاته

االسكندريةـ  أ.ش.أ: قرر النائب العام املستشار 
عبداملجيد محمود استخراج جثة الشاب خالد 
محمد سعيد )28 سنة( وندب جلنة ثالثية من 
مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير 
االطباء الشرعيني إلعادة تشريحها لبيان سبب 
الوفـــاة واالصابات املوجودة باجلثة وســـببها 
وتاريخ وكيفية حدوثها واألداة املستخدمة في 

احداثها.
وسيتم استخراج اجلثة بحضور رئيس نيابة 
استئناف االســـكندرية احمد عمر وأهل الشاب 

املتوفى.
وتواصل نيابة استئناف االسكندرية بإشراف 
املستشار ياسر رفاعي احملامي العام االول لنيابات 
استئناف االســـكندرية حتقيقاتها في القضية 

وسماع شهود الواقعة.
يذكر أن تقرير الطب الشـــرعي االول أثبت 
ان الشاب توفي اثر ابتالعه لفافة باجنو، حيث 
انحشرت في حلقه مما أدى إلصابته باسفكسيا 
اخلنق ووفاته في حني أكد اهله وشهود آخرون 
أنه توفي بعد اعتداء رجال الشرطة عليه مبنطقة 

»سيدي جابر« وسط االسكندرية.
وكانـــت منظمـــة العفو الدولية »امنســـتي 
انترناشونال« طالبت السلطات املصرية بإجراء 
»حتقيق فوري وشـــامل ومســـتقل« في مقتل 

سعيد.
وقالت امنستي ان »الصور املرعبة )التي نشرت 
لسعيد عقب مقتله( دليل قاطع على االنتهاكات 
اجلارية في مصر والتي تأتي في تناقض واضح 
للصورة التي يروج لها املسؤولون املصريون لدى 
مجلس حقوق االنسان باألمم املتحدة وتعنتهم 

في االعتراف ببعض االنتهاكات الصغيرة«.
وتابعت ان »هذه الصور هي اشـــارة نادرة 
ومباشرة لالستخدام الروتيني للقوة الوحشية 
من قبل قوات األمن املصرية التي تتوقع ان تعمل 
في مناخ من عدم املســـاءلة واحلصانة«، داعية 
إلى حتقيق يجري على أساس املعايير الدولية 

مثل معايير ومبادئ األمم املتحدة.

فتاة تطالع على االنترنت صورة شخصية خلالد سعيد بثها موقع متعاطف مع قضيته

عقاب التالميذ.. 
تنظيف الحمامات!

ـ يو.بي.آي: قالت  نيويورك 
السلطات في مدينة نيويورك انها 
حتقق مع مسؤولني في مدرسة 
متوســــطة أفيد بأنهم يعاقبون 
التالميذ الذين يسيئون التصرف 
بتنظيف احلمام. وذكرت صحيفة 
»نيويورك ديلي نيوز« ان املدرسة 
تعاقب التالميذ بالقيام بأعمال 
التنظيف مــــن ضمنها تنظيف 
احلمامات بدل عقوبات االحتجاز 
بعد دوام املدرسة. وقال التلميذ 
راندي اســــتيفيز )14 عاما( من 
أكادمييــــة »إن تيك« في جنوب 
برونكــــس »كان األمر مقرفا لم 
أرغب في القيام بذلك«. غير ان 
والدة استيفيز أوضحت انها ال 
متانع في هذا العقاب، مشــــيرة 
الى انه تعلم درسا منه. غير ان 
ســــيندي رودريغز التي عوقب 
ابنها بتنظيف احلمام أيضا قالت 
ان هذا العقاب مذل واعتبرته غير 
مناسب. وقالت مارج فينبيرغ 
املتحدثة باسم اإلدارة املدرسية 
في املنطقة انه يجري التحقيق 

ليتم اتخاذ اجراءات مالئمة.

 إحالة خالد النبوي إلى التحقيق بتهمة التطبيع
القاهرةـ  ايالف: قرر د. أشــــرف زكي نقيب املمثلني 
إحالة الفنان الشــــاب خالد النبوي إلى التحقيق على 
خلفية مشاركته في فيلم »اللعبة العادلة« مع املمثلة 
اإلسرائيلية ليزار شارهي، وناعومي واتس ومت عرضه 

مؤخرا في مهرجان كان.
وقال زكي انه سيلتقي بالفنان الشاب خالل األسبوع 
اجلاري للحديث معه حول ما إذا كان على علم باجلنسية 
اإلسرائيلية التي حتملها شارهي أم ال، مؤكدا أنه سيرفع 
تقريرا إلى مجلس النقابة بتفاصيل اللقاء التخاذ الالزم. 
وأثارت الصورة التي يظهر فيها النبوي جنبا إلى جنب 
مع املمثلة االسرائيلية على السجادة احلمراء للمهرجان 
العاملي اســــتياء العديد من الفنانني والنقاد خصوصا 
أن هناك قرارا من نقابة املمثلني برفض جميع أشــــكال 
التطبيع الفني احتجاجا على املمارســــات اإلسرائيلية 
ضد الشــــعب الفلســــطيني. ويواجه النبوي في حال 
ثبوت معرفته باجلنســــية اإلسرائيلية للممثلة ليزار 
شارهي عقوبة فصله من النقابة ملخالفته قرار مقاطعة 
األعمال التي يشارك فيها إسرائيليون. وليزار شارهي 
ممثلة إسرائيلية من أصول أميركية خدمت في اجليش 
اإلســــرائيلي عامني قبل أن تتجه إلى التمثيل وتشارك 
في عدد من األفالم األميركية. يذكر أن الفنان عمرو واكد 
تعرض أيضا ملوقف مشابه عندما اشترك في مسلسل 
منزل صدام مع ممثل إسرائيلي، إال أن واكد أنكر خالل 
التحقيقات معرفته بجنسية املمثل خالل التصوير، ولم 

يتم توقيع أي عقوبة عليه وقتها.

شارك في فيلم »اللعبة العادلة« مع الممثلة اإلسرائيلية ليزار شارهي القبض على »رامبو« أميركي في باكستان 
حاول دخول أفغانستان للقبض على بن الدن

إسالم آباد ـ د.ب.أ: ظن نفسه 
سينجح فيما فشلت فيه جيوش 
أقوى دول العالم، إال أن أمله في 
أن يصبح »رامبو« احلقيقي تبدد 
بعدما اعتقل لدى محاولته التسلل 
إلى أفغانستان للقبض على زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
وأفادت تقارير إعالمية امس 
بأن الشرطة الباكستانية اعتقلت 
التســــلل  أميركيا لدى محاولته 
أفغانستان للقبض على بن  إلى 

الدن.
وذكرت صحيفة »دون« اليومية 
أن كاري بروكــــس فولكنر أبلغ 
الســــلطات بأنه كان متوجها إلى 
إقليم نورستان األفغاني »في مهمة 
لتصفية أسامة بن الدن ومعاونيه 
األربعة الذين يشكلون خطرا دائما 

على أميركا«.
وذكرت الشرطة أنها عثرت على 
خنجر ومسدس ونظارة للرؤية 
الليلية مع فولكنر الذي ال عالقة 

بينه وبني اجليش األميركي.
إلى منطقة  ووصل فولكنــــر 
تشيترال الباكستانية )270 كلم 
شمال إسالم آباد( في الثاني من 
يونيــــو ولم يعد إلى الفندق منذ 

يومني. ونقلت الصحيفة عن محمد 
جعفر قائد شرطة املنطقة القول 
انه بعد عشر ساعات من البحث، 
عثرت عليه الشــــرطة في وادي 

كاالش التابع للمنطقة.
ومت نقل املعتقل إلى بيشاور 
عاصمة إقليم خيبر بختونخواه 
الشمالي الغربي حيث يخضع ملزيد 
من التحقيق بشأن محاولته غير 

الشرعية اجتياز احلدود.
ووفقــــا لصحيفة »مشــــرق« 

باللغة األردية فإنه لم  الصادرة 
يتم توجيه تهم رسمية لـ »رامبو« 
الذي ســــبق ان زار املنطقة سبع 
مرات على مــــدار األعوام القليلة 

املاضية.
وتشير التقارير إلى أن بن الدن، 
الذي خصصت اإلدارة األميركية 
وعدد من املنظمات مبالغ طائلة 
كمكافأة ملن يأتي به، يختبئ في 
املناطــــق اجلبلية علــــى احلدود 

األفغانية الباكستانية.


