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سرقة كمبيوتر يحوي
أسرارا نووية في إيطاليا

اكتشاف 4 أطنان من القطع 
النقدية الذهبية في الصني

روما � أ.ش.أ: تقدمت ش���ركة »إينيل« عمالق صناعة 
الطاقة في إيطاليا ببالغ إلى شرطة العاصمة بخصوص 
س���رقة كمبيوتر محمول من مقره���ا مبنطقة »تور دي 

كوينتو« بروما يحتوي على أسرار نووية.
وحسب بيان »إينيل« فإن الكمبيوتر يحتوي على سجالت 
متعلقة بالدراسات والتحليل األولي حول خصائص مواقع 

حملطات الطاقة النووية في إيطاليا واخلارج.
وأضاف البيان »إنه لغريب حقا أن تأتي هذه السرقة 
قبل بضعة أيام فقط من االس���تفتاء«، املقرر في إيطاليا 
حول املوافقة على إنش���اء محطات نووية لتوليد الطاقة 

الكهربائية بالبالد.
ووفقا ملا يتوافر من معلومات فإن من تقدم بالبالغ هو 
املوظف الذي بحوزته الكمبيوتر، قائال إنه »سرق من مكتب 

الشركة بروما« ولم يدل مبعلومات حول محتوياته.

بيجين���غ � يو.بي.آي: عثر علم���اء آثار في موقع بناء 
بشرق الصني على قطع نقدية مصنوعة من الذهب تزن 4 
أطنان. وأفادت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« ان 
علماء اآلثار اكتشفوا مخبأ يحتوي على حوالي 200 ألف 
قطعة نقدية داخل بئر في موقع للبناء مبدينة سوتشو 

بشرق الصني.
ورجحت ان القطع املعدنية التي تزن حوالي 4 أطنان 
تعود إلى عصر أس���رة سونغ الشمالية التي حكمت بني 

960 و1127ميالدية.
وقال معهد علم اآلثار في املدينة ان علماء اآلثار توجهوا 

إلى املكان بعدما اكتشف عمال البناء القطع النقدية.
ويتوقع العلماء ان عائلة ثرية خبأت القطع النقدية خالل 

احلرب في تلك املنطقة التي شهدت ازدهارا نسبيا.

دبي � د.ب.أ: أعلنت إمارة دبي الس����بت عزمها تدشني اخلط 
الثاني ملشروع مترو األنفاق في شهر سبتمبر املقبل.

وقالت هيئة الطرق واملواصالت في دبي إن الش����يخ محمد 
بن راشد نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس الوزراء حاكم دبي 
سيدش����ن التشغيل الرس����مي للخط الثاني »األخضر« للمترو 
الذي يبلغ طوله 23 كيلومترا ويضم 18 محطة. وذكرت الهيئة 
أنه س����يتم إرجاء افتتاح محطتني في اخل����ط وهما »اجلداف« 
و»اخلور«، لعدم اكتمال تنفيذ املشروعات العقارية التي تخدمها 

هاتان احملطتان، على الرغم من جاهزيتهما للتشغيل.
وقال مطر الطاير املدير التنفيذي للهيئة إن املشروع اجلديد 
سيسهم في توفير نظام نقل متكامل يضمن انسيابية احلركة 

باإلمارة ويوفر أفضل مستويات السالمة جلميع مستخدميه.
وأوضح أن اخلط الثاني س����يلتقي باخلط األول »األحمر« 
في محطة االحتاد، التي تعد أكبر محطة مترو في العالم حتت 

األرض، ويلتقيان أيضا في محطة خالد بن الوليد.
وأشار إلى أنه سيتم تش����غيل 13 قطارا في ساعات الذروة 

الصباحية واملسائية، وعشرة قطارات في الساعات العادية.
وكانت دبي دشنت اخلط األول في 9 سبتمبر 2009، ويعتبر 
أول خط مترو في اإلمارات ومنطقة اخلليج، وهو أطول مترو 
يس����ير آليا بدون سائق في العالم. ويبلغ طول اخلط األول 52 

كيلومترا، وقد تكلف 28 مليار درهم إماراتي.

لندن � د.ب.أ: قام وزير اخلارجية البريطاني احملافظ وليام هيج 
برحلة إلى إيطاليا لالستمتاع بعطلة »أكثر من فاخرة«.. في حني 

تواجه بالده وابال من األنباء االقتصادية احملبطة.
وذك���رت صحيفة »صنداي ميرور« امس أن هيج ضرب عرض 
احلائط باجلملة الشهيرة للمحافظني: »كلنا في املأزق معا«، حيث 
أقام هو وزوجته فيون خالل العطلة في فندق تكلفته 1500 جنيه 

استرليني في الليلة.
وستتسبب الرحلة التي استمرت 3 أيام في حرج شديد لرئيس 
الوزراء ديڤيد كاميرون، الذي يسعى مساعدوه جاهدين لتصوير 
رئيس احلكومة ووزرائ���ه مبظهر امللتزمني باحلد من النفقات في 

ظل الظروف االقتصادية التي متر بها البالد.
ولكن يبدو أن التقش���ف هو آخر ش���يء يخطر ببال املليونير 
هيج الذي استقل طائرة مع زوجته فيون إلى نابولي يوم االثنني 
املاضي لبدء رحلة لثالثة أيام نظمتها لهما بش���كل خاص ش���ركة 

سياحة معروفة ببرامجها السياحية الفائقة للعادة.
وفي حني س���جل كاميرون نقطة لصاحله عندما توجه بطائرة 
تابعة لشركة »إيزي جيت« للطيران منخفض التكلفة إلى جزيرة 
إبيزا في مطلع األس���بوع املاضي في رحلة مع أس���رته.. جلأ هيج 
وزوجته للطيران في درجة رجال األعمال في طائرة تابعة للخطوط 
اجلوية البريطانية )بريتيش ايروايز( بتكلفة 515 جنيه استرليني 
ل���كل منهما. وبينما قام هيج بواحدة م���ن الرحالت األعلى تكلفة، 
نشرت بيانات اقتصادية أظهرت أن ناجت الصناعة وصل إلى أدنى 
مستوى له خالل عامني، وأن قروض التمويل العقاري وصلت ألدنى 

مستوياتها أيضا خالل 4 شهور.
وقال توم واطسون العضو البرملاني البارز من حزب العمال إنه 
»بينما تكافح األسر لتحقق متطلباتها، من املدهش أن يسترخي وزير 

اخلارجية في فندق تكلفته 1500 جنيه إسترليني في الليلة«.

مترو أنفاق دبي

دبي تدشن اخلط الثاني
ملترو األنفاق في سبتمبر

أساجن يتهم الـ »أف بي آي« مبحاولة 
رشوة موظفي ويكيليكس

رغم التقشف.. وزير اخلارجية 
البريطاني يقيم بـ 1500 جنيه 

يوميًا خالل رحلة إليطاليا

لندن، )يو بي أي( اتهم جوليان أساجن مكتب التحقيقات 
الفيدرال���ي األميركي )أف بي آي( مبحاولة رش���وة موظفي 
موقع ويكيليكس الذي أسسه ونشر مئات اآلالف من الوثائق 

الديبلوماسية األميركية السرية.
ودافع أس���اجن عن س���جل ويكيليكس وكشف أن املوقع 
سينشر املزيد من الوثائق املسربة 

في املستقبل.
ونس���بت صحيفة »صنداي 
تلغراف« امس األحد إلى أساجن 
قول���ه إن مجموعت���ه »واجهت 
حتديات عديدة في اآلونة األخيرة 
مبا في ذلك مح���اوالت )أف بي 
آي( لرشوة موظفيه وقد تلجأ 
القضائية  إلى استخدام األوامر 

حلماية مصادرها«.
واتهم أس���اجن أيض���ا الرأي 
الع���ام البريطاني ب���� »التعامل 
بحساس���ية مفرطة حيال نشر 
الوثائق والبرقيات الديبلوماس���ية السرية« واعتبر أن هذا 

املوقف »قوض ثورة كاملة«.
وأصر مؤسس موقع ويكيليكس على أنه »لم ير أي دليل 
على أن كشفه عن الوثائق السرية أدى إلى فقدان أي شخص 
حلياته« رغم حتذيرات احلكومة األميركية بأن من شأنه أن 

يضر بحياة آخرين.
وفيما قال أساجن »لدينا سجل من الكمال وسجل نحسد 
علي���ه وأنا فخور به« اعترف بأن فتح املجتمعات في جميع 
أنحاء العالم »قد يعني أن األضرار الناجمة عن ذلك هي ثمن 

يستحق الدفع«.
ويخوض مؤسس موقع ويكيليكس معركة قضائية في 
بريطانيا لتسليمه إلى السويد حيث يواجه اتهامات باالعتداء 

اجلنسي على امرأتني.

جوليان أساجن

توقيف ممثلة »طاش ماطاش« أثناء قيادتها السيارة في جدة

في ح���ني طلب���ت منها بعض 
األوراق لتتمكن من احلصول 
على س���يارتها احملتجزة لدى 
الشرطة واملس���جلة باسمها، 
أنها  الفنان���ة وجنات  وذكرت 
سبق أن قادت سيارتها وصادفت 
رجال املرور الذين عاملوها بكل 

احترام وتقدير.

اخلاص إلى بالده، مشيرة إلى أنها 
توجهت إلى مكتب استقدام في 
شارع اجلوازات، إلنهاء معامالت 
تتعلق بشركتها اخلاصة، الفتة 
إلى أنها لقيت معاملة حسنة في 

قسم الشرطة.
وطبقا للصحيفة فإنه جرى 
إطالق سراح وجنات دون كفالة، 

جدة � وكاالت: أوقفت شرطة 
جدة املمثلة السعودية وجنات 
رهبيني وهي تقود سيارتها في 

شارع اجلوازات في جدة.
وذك���رت صحيفة »عكاظ« 
ام���س أن دوري���ة مرورية في 
البداية أوقف���ت سي���ارة وجنات 
ام���س بعد ب���الغ من مواطن 
كان بالقرب من سيارتها، وأبلغت 
دورية امل���رور الش��رطة ملباشرة 
احلالة بحك���م االخت��صاص، 
وقال���ت الصحيف���ة إنه جرى 
إيق��اف املمث���لة وبقيت بصحبة 
امل��رور في املوق��ع إلى  رجال 
ح��ني تس������لم قس���م شرطة 
الكن���درة للحالة، ومن ثم قاد 
أحد رجال الش���رطة سيارتها 
وهي بصحبته، متوجهني إلى 

قسم شرطة الكندرة.
الى  ونس���بت الصحيف���ة 
املمثلة وجنات »التي اشتهرت 
في مسلس���ل طاش ما طاش« 
قولها إن زوجها الراحل هو من 
علمها قيادة السيارة، حيث كانت 
تضطر لنقله إلى املستشفى في 
مرات عدة أيام مرضه وإصابته 
بعدة جلطات تؤدي إلى إدخاله 
في مراحل غيبوبة كاملة، بعد 
أن عزف أبناؤه عن خدمته، على 

حد قولها.
وأكدت وجنات أنها اضطرت 
السيارة لسفر سائقها  لقيادة 

وجنات

إطالق سراح 4 محكومني في السعودية
بعد براءتهم من جرمية قتل لم يرتكبوها قبل 14 عامًا

أطلق����ت الس����لطات األمنية 
الس����عودية األربعاء 4 متهمني 
)سعوديني ومينيني( بعد ثبوت 
براءتهم من جرمية قتل حصلت 
في الع����ام 1419 هجرية، بعد أن 
اثبتت حتريات ق����ام بها مالزم 
أول براءتهم وتوصل إلى اجلناة 
احلقيقي����ني ومتكن من القبض 
عليهم وتقدميهم للمحاكمة وعليه 

وجه أمي����ر جازان األمير محمد 
بن ناصر بن عبدالعزيز بإطالق 
سراح املتهمني الذين قضوا في 
السجن أكثر من 14 عاما بجرمية 
لم يرتكبوها، واملتهمني هم: كردي 
أحمد والد )سعودي( ويعمل في 
شرطة بيش، الذي صدر بحقه 
السجن )14( عاما وجلده 3 آالف 
جلدة متفرقة، وإبراهيم بن طرشي 

)سعودي( وصدر احلكم عليه 
بالسجن )12( عاما وجلده 2500 
جلدة متفرقة، ومحمد علي طاهر 
)ميني( احملكوم بالس����جن )11( 
عاما وجلده 2500 جلدة متفرقة، 
وهادي محمد مب����ارك )ميني( 
احملكوم أيضا بالسجن )7( أعوام 
وجلده 2500 جلدة متفرقة، وأمر 
أمير جيزان بتعويضهم عن فترة 

س����جنهم، ومكافأة اللجنة على 
التي متكنت  املبذول����ة  اجلهود 
خاللها من إظهار احلقيقة املخفية 
وبراءة األشخاص املتهمني من 
الظلم الذي أحاط بهم، حيث مت 
إطالق سراح كل من كردي أحمد، 
وإبراهيم بن طرشي، واستكمال 
أوراق اليمنيني اآلخرين املخالفني 

لنظام اإلقامة.

أحد احملكومني األربعة بعد اطالق سراحه متوسطا والده وابنه

 الساللة القاتلة من »إي كوالي« ظهرت في كوريا اجلنوبية
ولغز البكتيريا القاتلة اليزال سرًا لم يجد له العلماء حاًل بعد 

في املنطقة بالتحقيق لدى بائعي 
اجلملة واصحاب املطاعم.

 وذك���رت مجل���ة »فوكس« 
السبت احتمال ان يكون املرض 
تفشى خالل حفلة في هامبورغ 
من السادس الى الثامن من مايو 
ضمت 1.5 مليون ش���خص. وقد 
تكون اول اصابة س���جلت بعد 
اسبوع في املستشفى اجلامعي 

في املدينة.
 وبحسب صحيفة »ليوبكر 
ناخريش���ن« احمللي���ة، يدرس 
احملققون في الشرطة خيط مطعم 
في ليوبك حيث اصيب 17 زبونا 

بالتسمم.
 واشارت صحيفة »سودويتشي 
تسايتونغ« ايضا الى مطعم في 
هذه املدينة نظم فيه منتدى نقابي 
منتصف مايو وشاركت فيه 34 
ام���رأة اصيبت 8 منهن وتوفيت 

واحدة.
 وامام هذه الشكوك، حتدثت 
بع���ض الصح���ف االملانية مثل 
صحيفة »بيلد« عن عمل متعمد، 
وهي فرضية استبعدتها وزارة 
الداخلية في الصحف نفس���ها، 
وبسبب هذه االزمة التي تلحق 
مبنتجي اخلضار خسائر مادية 
هائلة، سيتم على االرجح دعوة 
وزراء الزراع���ة االوروبيني الى 
اجتماع استثنائي في لوكسمبورغ 
لكن ليس قبل 17 يونيو بحسب 
ف���ي  ديبلوماس���ية  مص���ادر 

بروكسل.

 وق���ال املختبر »لهذا املرض 
حتدي���دا ال ينصح باس���تخدام 
املضادات احليوية النها قد تأتي 
بنتائج عكسية متاما الننا عندما 
البكتيري���ا نقوم بتحرير  ندمر 
التوكسينات )سموم( املوجودة 
بداخلها واملسؤولة عن تدمير خاليا 

االوعية الدموية الدقيقة«.
 والش���يء الوحي���د االكي���د 
االن هو ان ب���ؤرة البكتيريا في 
شمال املانيا حيث سجلت معظم 
الوفيات، اال ان العلماء يدرسون 
مئات العينات وتقوم الش���رطة 

هذا الوباء.
 واك���د املختب���ر اجلمعة في 
بيان ان »دق ناقوس اخلطر من 
استهالك اخلضار غير مبرر )...( 
الن التحاليل املخبرية لم تسمح 
بدعم فرضية تفش���ي البكتيريا 
بسبب اخلضار امللوث«، ونصح 
هذا املختب���ر املوجود في املعهد 
االعل���ى للصحة في روما، بعدم 
اس���تخدام املض���ادات احليوية 
ملكافحة هذا املرض، في حني ان 
العالجات حتى االن لم تكن فعالة 

للقضاء عليه.

وأوضح ج���اجن أنه »لم يجر 
أبحاثا مهمة ح���ول بكتيريا إي 
كوالي بعد نش���ر التقرير.. ولم 
تظهر أي إصابات بها قبل أن تظهر 
في أوروبا في اآلونة األخيرة«، 
واضاف أن هناك أنواعا مختلفة 
م���ن س���اللة »أو 104: إتش 4« 
ويب���دو ان به���ا جراثيم خاصة 
تسبب متالزمة االنحالل الدموي 
اليورمي���ي، وبحس���ب املختبر 
االوروب���ي املرجع���ي لبكتيريا 
التحاليل  اي-كوالي، ال تسمح 
بالتأكيد ما اذا كانت االغذية وراء 

في مجلة طبية عام 2006، وقال 
بيه »تناولت املريضة هامبرجر 
وتلقت في البداية دواء لإلسهال، 
إال أن حالتها تدهورت وكانت أسوأ 
من األعراض الطبيعية لإلصابة 

ببكتيريا إي كوالي«.
وقال ج���اجن إن التقرير كان 
األول ف���ي العالم الذي يفيد بأن 
س���اللة »أو 104: إت���ش 4« من 
بكتيريا إي كوالي النزفية »إي.
إتش.إي.س���ي« ميكنها أيضا أن 
تسبب متالزمة االنحالل الدموي 

اليورميي)إتش يو إس(.

باملريضة اكتشف األطباء وجود 
ساللة أخرى من بكتيريا إي كوالي 
تسببت في اإلصابة باملرض وهي 

»أو 104: إتش 4«.
البكتيريا  واتضح أن ه���ذه 
هي ذاتها الت���ي أودت بحياة 18 
شخصا على األقل وأصابت 1600 
آخرين في أوروبا، وقال األطباء 
إن املريض���ة الكورية اجلنوبية 
خرجت من املستشفى بعد اربعة 

أسابيع من العالج.
البروفيس���ور بيه قد  وكان 
قدم تقريرا حول احلالة ونشره 

عواص���م وكاالت فيما التزال 
املستشفيات االملانية تكافح تدفق 
مرض���ى بكتيري���ا »اي كوالي« 
بينم���ا االبحاث الت���زال جارية 
على قدم وساق لكشف لغز تلك 
البكتيري���ا املميت���ة القاتلة قال 
أطباء كوريون جنوبيون امس 
إن مريضة كورية جنوبية تلقت 
العالج ع���ام 2004 بعد إصابتها 
البكتيريا املعوية  بنفس ساللة 
النزفية التي تسببت في حوادث 
التسمم الغذائي القاتلة التي وقعت 
في اآلونة األخي���رة في أوروبا، 
وقالت منظمة الصحة العاملية انها 
رصدت انتشار »وباء البكتيريا« 
في 12 بلدا، فيما س���جلت املانيا 

حتى امس 19 حالة جديدة..
ونقل���ت وكال���ة »يونهاب« 
الكوري���ة اجلنوبية لألنباء عن 
البروفيس���ور بيه يوكيون في 
مستش���فى هواس���ون التاب���ع 
جلامعة جونام الوطنية وجاجن 
هي تشاجن في مستشفى جامعة 
جونام إن املريضة )29 عاما( نقلت 
للمستشفى بعد أن عانت من آالم 

في املعدة ونزيف داخلي.
ومت تشخيص حالة املريضة 
في ذل���ك الوقت بأنه���ا مصابة 
مبتالزم���ة االنح���الل الدم���وي 
التي  اليورميي »إتش.يو.إس«، 
تنجم عادة عن اإلصابة بساللة 
»أو 157: إتش 7 من بكتيريا اي 
كوالي النزفية )إي.إتش.إي.سي(. 
ولكن عند حتليل عينة براز خاصة 

)أ.ف.پ( عامل في مختبر أملاني يعرض مسحة مخبرية ألحد املصابني بالبكتيريا قبل فحصهاوزير الصحة األملاني خالل زيارته ألحد املستشفيات في هامبورغ أمس 


