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אתמול  הושבע  רנצי  מתיאו  מרענן:  שוויון 
ראש  הוא   )39( רנצי  איטליה.  ממשלת  כראש 
המגף,  ארץ  בתולדות  ביותר  הצעיר  הממשלה 
גם  ביותר  הצעירה  הממשלה  את  מנהיג  והוא 
כן, עם גיל ממוצע של 48. בממשלה מכהנות שמונה שרות מתוך 16 שרים, בתפקידי 
מפתח ביניהם חוץ וביטחון. ההפתעה הגדולה נרשמה במינויה של פדריקה מוגריני )40( 
לתפקיד שרת החוץ. תקדים נוסף הוא המינוי של רוברטה פינוטי כשרת ההגנה החדשה. 
זאת הפעם הראשונה שאישה מכהנת בתפקיד. פינוטי תרגיש בחברה טובה באירופה 

ותמצא ארבע שרות בתפקיד דומה | כתב: מנחם גנץ, צילום: אי־אף־פי

חואקן "אל צ'פאו" גוזמן, 
מברוני הסמים האכזריים 

והידועים לשמצה במקסיקו, 
ומי שנחשב למבוקש מס' 

1 בעולם אחרי בן לאדן 
נלכד אתמול על ידי כוחות 
אמריקאיים ומקסיקניים. 

גוזמן נחשב לעבריין היחיד 
שהצליח להתברג לרשימת 
עשירי העולם של "פורבס", 

כשהונו האישי מוערך 
במיליארד דולר | כתבה: 

ביאטריס אוברלנדר, צילום: אי־פי

ממשלה נשית

נפילתו של 
ברון הסמים

הקנגורו תקף 
את נגה הקטנה
רגעים של פחד ב"גן גורו": בת ה־4 התקרבה לקנגורו וספגה בעיטות ושריטות 

בפנים † הנהלת הגן: "זאת הייתה נקבה עם גור בכיס, שכנראה נבהלה"
ישראל מושקוביץ

יום הכיף של משפחת בוכרי� מנתניה ב"גן גורו" ה�ס
סתיים אתמול באשפוזה של נגה, בת הזקונים בת האר

בע, בביתסהחולים לאחר שהותקפה על ידי קנגורו עצבנית 
ששרטה את פניה.

אתמול בבוקר יצאה משפחת בוכריס — האב סמי, האם ענת 
וילדיהם ניב )16(, שיר )12( ונגה )4( — לבילוי באתר שבקיבוץ 
ניר־דוד. "הספקנו עוד לאכול ארוחת בוקר בכניסה ואז נכנסנו 

־לטייל בפנים", שיחזר סמי. "עברנו את השער שמוביל לח
צר של הקנגורו, נגה נכנסה יחד עם אשתי למתחם, התקרבה 
לפינה שבה מלטפים את החיות, ואז קנגורו התנפלה עליה, 
תקפה ושרטה אותה בפנים. למיטב זיכרוני היא התחילה לבכות 
ולצרוח, והקנגורו עוד בעטה בה. אני הייתי במרחק של מטר־
שניים ממנה. מיד קפצתי למקום ונתתי לקנגורו בעיטה בישבן. 
היא לא ברחה, ואז נתתי לה עוד בעיטה קטנה ורק אז היא עזבה 

את המקום.
"הייתי בלחץ מטורף. זה היה הסיוט של החיים שלי. כל הגוף 
שהקנגורו  הרגשתי  ומהמתח.  מההתרגשות  רועד  עדיין  שלי 

הזאת ממש עומדת לגמור על נגה שלי. היא פשוט נכנסה לאמוק. 
עוד סנטימטר היא הייתה מוציאה לה עין".

האב מאשים: "זו רשלנות נוראית של המקום הזה. איך ייתכן 
שאדם אחד שומר על 70-60 קנגורואים, שמתברר שעלולים 
בכל רגע לתקוף ילדים? אם רק הייתי יודע שיש סיכון, אפילו 
של אחוז אחד בלבד, שדבר כזה יקרה, לא הייתי מגיע לכאן ובטח 

שלא מביא ילדים".
18 שנות הפעילות של 'גן גו־ ־מ"גן גורו" נמסר בתגובה: "ב

רו' עברו מיליונים במקום, ליטפו והאכילו קנגורואים להנאתם. 
ברורים,  התנהגות  כללי  מפורסמים  הקנגורו  למתחם  בכניסה 
שכאשר שומרים עליהם אין כל חשש. כידוע, הקנגורו הוא חיית 
בר רגועה שאינה תוקפת בני אדם. במקרה הנדון מדובר בקנגורו 
ממין נקבה עם גור בכיס, שכנראה חשה בסכנה. ככל הידוע לנו, 
הילדה נשרטה קלות בלבד. אנו מזמינים את כל משפחתה לחוויה 

מתקנת בפארק בכל תאריך שיחפצו".
לשם  בעפולה,  העמק  הרפואי  המרכז  דוברת  מויאל,  מירב 

־הובהלה נגה: "הילדה טופלה במחלקה לרפואה דחופה. היא הגי
עה עם שריטה בצוואר ובלחי, ומצבה קל מאוד. היא שוחררה 

להמשך מעקב בלשכת הבריאות במקום מגוריה".

"המיגון בשדרות 
מנע עשרות הרוגים"

איתמר אייכנר

ייל  באוניבר�יטת  שנערך  מדעי  מחקר 
שבארה"ב קובע: אלמלא אמצעי ההגנה 
האזרחית שמפעילה ישראל נגד רקטות הק�אם 
מעזה — מ�פר הנפגעים היה עלול לגדול פי 3 

עד 9.
מרק המוני  נפגעים  "פוטנציאל   — ־המחקר 

טות קסאם" — שערכו ד"ר אדוארד קפלן וליאן 
צוקר, התמודד עם הטענה שבשל העובדה שיש 
יחסית מעט מאוד נפגעים מירי קסאם — בהשוואה 
למספר הרקטות הרב שנורה מרצועת עזה — יש 
קטלני.  נשק  ולא  סימבולי  נשק  בקסאם  לראות 
"הטיעון הזה מתעלם מתשתית ההגנה האזרחית 

־המעולה שמפעילה ישראל — מקלטים, חדרי בי
טחון, התרעה מוקדמת ו'כיפת ברזל'", הסביר ד"ר 

קפלן.
־החוקרים לקחו את העיר שדרות כמקרה מב

חן והשתמשו במודל מתמטי ופיזיקלי ולפיו מכל 
נפילת קסאם יכולים להיפגע בין 3 )התרחיש הקל( 
ל־9 בני אדם )התרחיש הגרוע ביותר( בטווח של 5 

מטרים ממקום הנפילה.
20,700 תושבים, והיא ספ־  בשדרות מתגוררים
5,000 רקטות בשנים 2010-2001. במשך הש־  גה

נים האלה נהרגו 10 אנשים, וכ־500 איש נפצעו.
על פי החוקרים, ללא מערך ההגנה היו עלולים 

להיהרג בין 27 ל־92 איש.

מחקר חדש

"זיגייר הדליף 
מידע לאיראני"

דניאל בטיני

בן זיגייר, �וכן המו�ד לשעבר שהתאבד 
מ�ר  כי  נא�ר  בס2010,  בישראל  בכלא 
לאיש ע�קים איראני מידע על פעולות ריגול של 
המו�ד נגד איראן, ומידע זה הועבר על ידי אותו 
איש ע�קים לאיראן. כך נטען ב�פר חדש בשם 

"א�יר X" מפי רפאל אפשטיין.
בספר נכתב כי זיגייר היה למעשה פטפטן וכי 
סיפר מידע רגיש וסודי מדי במהלך שהותו בשנת 
לימודים באוסטרליה באוניברסיטת מונאש ב־2009 
וסיפר לאיש עסקים איראני שפגש באוניברסיטה 
על פעולות של המוסד באיראן, שבהן הוא עצמו 
שהוביל  המפתח  היה  איראני  "אותו  מעורב.  היה 

־לנפילתו של זיגייר", טוען אפשטיין במאמר שפי
רסם אתמול בתקשורת האוסטרלית. "בן זיגייר היה 

האיש הלא נכון במקום הלא נכון".
זיגייר   את  אישית  שהכיר  אפשטיין,  לדברי 
כשהיה מדריכו בתנועת נוער, לסוכן המוסד לא היה 
אומנם תפקיד בכיר בפעולות נגד איראן, אבל "הוא 
שבאיטליה  במילאנו  לוויינים  חברת  עבור  עבד 
שניהלה פרויקטים באפריקה ובמזרח התיכון, והוא 

־היה גם בטהרן וידע הרבה על מה המוסד ניסה לע
שות". לדבריו, כשאיש העסקים האיראני דיווח על 
המידע שקיבל מזיגייר לטהרן, המוסד עלה על זה 
והוא זימן את זיגייר מיד חזרה לישראל, שם נחקר 

ולאחר מכן נאסר.

ספר באוסטרליה

נגה )מימין(, רגעים לפני התקרית |צילום: סמי בוכריס 


