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صحتك

اســـتوكهولم ـ يو.بي.آي: قالت السلطات السويدية 
انها تبحث عن لص يطلق عليه اسم »الرجل العنكبوت« 

لقدرته على تسلق أنابيب الصرف الصحي.
ونقلت وسائل إعالم سويدية عن الشرطة ان اللص 
الذي وصف بأنه يرتدي مالبس مزركشة للتسلق وقفازات 
دخل إلى عشـــر شقق سكنية في استوكهولم منذ بداية 

الشهر اجلاري.

وقال احملقق سفني هاجلو »نسميه الرجل العنكبوت 
ومقارنـــة مع اللصوص اآلخرين فهو في فئة خاصة به 
من حيث العلو واجلرأة، وأســـلوبه في التسلق متقدم 

جدا«.
وأشارت الشرطة إلى ان الرجل العنكبوت يعمل في 
جميع األوقات، ليال ونهارا وقد سرق من الشقق أمواال 

وحواسيب ومجوهرات وغيرها.

الرجل العنكبوت لص في السويد

سجون لبنان فوضى و»امتيازات« لألقوياء واألغنياء 
بيروت ـ أ.ف.پ: في سجون لبنان التي شهد احدها 
فرار عنصر من فتح اإلســــالم قبل ايام يســــود قانون 
األقويــــاء واملدعومني واالغنياء وميكن ان يتمتع متهم 
باإلرهــــاب واالنقالب على الدولــــة »بنظام امتيازات«، 

بحسب ما يقول خبراء وشهود.
وحتدث مستشــــار وزير الداخلية حلقوق اإلنسان 
والسجون عمر نشابة عن »تدخالت في إدارة السجون 
ال تقتصر على جهات سياسية بل تأتي ايضا من رجال 
دين مسلمني ومسيحيني ومن رجال اعمال ومن سفارات 
وضباط في مؤسسات أمنية وعسكرية ومن شخصيات 

اجتماعية«.
وأضاف نشابة الذي أمضى حوالي ثالثة اشهر في 
ســــجن رومية املركزي يســــتقصي ويجمع معلومات 
ضمنها كتابه »سجن رومية ان حكى« ان »هناك راقصات 
وفنانات ميلكن ما يكفي من النفوذ او وســــائل التأثير 
للتدخل من اجل حتســــني ظروف ســــجني ما او تأمني 

نظام امتيازات له«.
ويقع في اطار »نظام االمتيازات« هذا نقل السجني 
الى »غرفة مريحة« نســــبيا أي مطلية حديثا او أكثر 
نظافــــة من الغرف األخرى، او تقع في الطبقات العليا 

فيصل اليها الهواء والنور...
كما تشــــمل االمتيازات احلصــــول على وقت اطول 
مــــع الزوار او في الهواء الطلق، او ادخال أغراض غير 

مسموح اجماال بوجودها في السجن.
ويضيف نشابة ان السجناء »املدعومني« يحاولون 
كذلك احلصول على عمل في مصنع السجن او احملترف 

الصغير، كونه ال توجد أمكنة للجميع.
وكان طه احمد حاجي ســــليمان األصولي في فتح 
اإلسالم متكن من الفرار عبر تسلق جدار السجن مبساعدة 
رفاق له، فيما احبط احلراس فرار سبعة سجناء آخرين 
من التنظيم نفســــه. ومتكنت القوى االمنية في اليوم 
التالي من القبض على السجني الفار. وكشفت التحقيقات 

االولية وجود »اهمال وتقصير«.
وروى عنصر امني يعمل في سجن رومية لوكالة 

فرانس برس طالبا عدم كشــــف اسمه ان عناصر فتح 
اإلسالم األصوليني املتطرفني املتهمني باإلرهاب وبالهجوم 
على اجليش اللبناني، »يحظون مبعاملة مميزة جدا« 

في السجن.
وقال ان مرجعيات دينية تتدخل باستمرار ملصلحتهم، 
مضيفا »مينع علينا ان نوجه اليهم اي لوم. مع بداية 
رمضان، يحصلون من خارج السجن على والئم، يختارون 

احيانا زنزاناتهم، ويحددون أوقات نزهاتهم«.
وأضاف »بعد عملية الثالثاء، عثرنا بني أغراضهم على 

هاتفني خلويني ال اعلم كيف متكنوا من ادخالهما«.
ويبلغ مثال عدد نزالء سجن رومية األكبر الذي يضم 
65% من ســــجناء لبنان، اكثر من اربعة آالف. وبالكاد 
يتسع املصنع فيه ملائتي شخص، علما ان السجن بني 

اصال ليستضيف حوالى 1500 سجني.
ويقول رجل األمــــن ان »املبنى الذي فر منه حاجي 
حسني يضم 920 سجينا يحرسهم ثمانية عسكريني«، 
مضيفا »انا اعمل حوالي 16 ساعة في اليوم وأربعة أيام 

متتالية في االسبوع«.
ويتقاضى العناصر العاديون واحلراس رواتب مزرية 

ويفتقرون الى االختصاص في السجون.
وال يكفي عديد قوى االمن الداخلي للقيام بكل املهام 
األمنية املطلوبة. ويساهم كل ذلك في التراخي واالهمال 

والتقصير، الى جانب تشجيع الفساد والرشوة.
والنقص في العديد وعدم األهلية في االدارة يدفعان 
القيمني على الســــجون الى ابتكار اساليب في التعامل 
مع الســــجناء بعضهــــا غير قانوني، مثل االســــتعانة 

»بالشاويش«.
ويقول نشابة ان »الشاويش سجني يعطى امتيازات 
خاصة مقابل املســــاعدة في ضبط اآلخرين«، موضحا 
ان »الرعب الذي يفرضه الشاويش يحول دون كشف 
التجاوزات والشــــاويش هو عادة األكثر سطوة وقوة 

بني السجناء ال العاقل بينهم«.
يضاف الى قانون احملسوبيات والتمييز هذا، غياب 

مجاالت التأهيل على كل الصعد وتردي اخلدمات.

بفنجان قهوة يمكن تزييف  الـ »دي إن إيه«  الخاص بك 
أ.ف.پ: توصل  ـ  القدس 
علماء إسرائيليون إلى تقنية 
جديدة ملكافحة عمليات الغش 
على صعيد الهوية اجلينية، 
بعدما تبني لهم أن من السهل 
تزوير عينات احلمض الريبي 
النووي املنقوص األكسجني 
)دي إن إيــــه( املأخوذة من 
مسرح اجلرمية. ويقول هؤالء 
العلماء إن من غير الصعب 
بواســــطة معدات بسيطة، 
وبعض املهارة إنتاج عينات 
اصطناعية من »دي إن إيه« 
ميكن إدخالها إلى اللعاب أو 
دم اإلنسان، وميكن تاليا نشر 
»دي إن إيه«، مزور مباشرة 
في مسرح اجلرمية. وكتب 

العلماء في مقال نشــــرته الشهر املاضي مجلة 
»فورينسيك ساينس انترناشونال: جينيتكس« 
املتخصصة »ال تتوافر حاليا تقنيات حتليل تسمح 
بالتمييــــز بني عينات من الــــدم أو اللعاب التي 
يدخل عليها )دي إن إيه( مزيف«، ويوضح أولني 
غانور رئيس مجلس إدارة شركة »نوكاليكس« 
اإلسرائيلية املتخصصة في حتليل الـ »دي إن 
إيه« أنه »إلنتــــاج كميات كبيرة من الـ »دي إن 
إيه« االصطناعي يكفي إرســــال فنجان قهوة أو 
أعقاب ســــجائر إلى مختبر، وفــــي مقابل مبلغ 
زهيد نسبيا، ميكن حتديد عينة الـ »دي إن إيه« 
التي مت أخذها، ومن ثم إعادة إنتاجها وإرسالها 
مجددا في عينة االختبار«. ويكفي عندها زرع 

عينات الـ »دي إن إيه« هذه التي أنتجت من خالل 
اعتماد تقنية معروفة باسم »التضخيم الكامل 
للجينوم«، على مسرح أي جرمية، والباحثون 
في شركة نوكاليكس قادرون كذلك على تعديل 
»دي إن إيه« الدم عبــــر جهاز طرد مركزي من 
خالل فصل الكريات احلمر عن الكريات البيض 

التي حتوي »دي إن إيه« الفرد.
ويضاف الـ »دي إن إيه« االصطناعي عندها 
إلى الكريــــات احلمر، مما يعطيها هوية جينية 
جديدة، ويقول غانور إن هذه التقنية فعالة جدا 
إذ إن مختبــــرا في الواليات املتحدة يتعاون مع 
األطباء الشرعيني في مكتب التحقيقات الفيدرالي 

)إف بي آي( فشل في حتديد العينة الزائفة.

»الصحة العالمية«  تدعو الصين
 إلى تقاسم لقاحات إنفلونزا الخنازير

تأجيل دفن جثمان مايكل جاكسون

بكني ـ أ.ف.پ: دعا مســــؤول في منظمة الصحــــة العاملية الصني 
الــــى توزيع لقاحات على دول اخرى الحتواء وباء انفلونزا اخلنازير 
الذي يتوقع ان يتفشى في موجة ثانية.ودعت مديرة منظمة الصحة 
العاملية مارغرت تشان اجلمعة االسرة الدولية الى االستعداد ملوجة 
ثانيــــة محتملة من انفلونزا اخلنازير مؤكدة على ضرورة ان تواجه 
احلكومات حتــــدي توفير اللقاحات. وأعلن وزيــــر الصحة الصيني 
تشــــان زهو خالل الندوة ان الصني بصدد تطوير لقاح ضد ڤيروس 
ايه )اتش1ان1(. وأفادت شركة »سينوفاك بيوتك« الصينية لصناعة 
االدوية بان النتائج التمهيدية على الفحوصات الطبية للقاحها ايجابية. 
وأعلنت منظمة الصحة العاملية مطلع األسبوع ان دول النصف الشمالي 
مــــن الكرة األرضية طلبت مليار جرعة مــــن اللقاح ضد انفلونزا ايه 
)اتش1ان1( من مختبرات األدوية التي ال يتوقع ان توفر منها ســــوى 

كمية محدودة بداية اخلريف.

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ:  تأجلت مراسم دفن جنم موسيقى البوب 
الراحل مايكل جاكســــون إلى الثالث من ســــبتمبر املقبل، بدال من 29 
اجلاري، الذي يوافق عيد ميالده الـ 51، وفقا للمتحدث الرســــمي باسم 
عائلة جاكسون. ولم يتغير مكان مراسم الدفن التي ستجري مبقبرة 
»فوريست لون ميموريال بارك«، مبدينة »غليندال« في والية كاليفورنيا، 
لكن لم يتم الكشف عن أسباب تغيير موعد الدفن الذي من املتوقع أن 

»يقتصر على العائلة وبعض األصدقاء املقربني«.

خالة هيفاء وهبي تتهمها بسرقة مجوهرات 

بطلة فيلم »ريزيدنت إيفل« تتزوج المخرج

نقلت صحيفة »دار أخبار اليوم« 
املصرية فــــي خبر مفاده ان خالة 
الفنانة هيفاء وهبي املدعوة خميسة 
عبدالعزيز ابراهيم ارسلت انذارا 
قضائيا الى هيفاء وهبي طالبتها 
فيه بدفع مبلغ 200 ألف جنيه قيمة 
املجوهرات التي اســــتولت عليها 

هيفاء عام 1997.
وقدمت املدعية بحسب الصحيفة 
الدليل على انها خالة هيفاء وهبي 
وصورة من شهادة ميالدها وشهادة 
ميالد والدة هيفاء وهبي ســــيدة 
ابراهيــــم جاد وقالت  عبدالعزيز 
املدعيــــة في دعواها: انها تزوجت 

من شخص اســــمه رجب محمد طنطاوي وذلك قبل 
زواجه من والد هيفاء وهبي. وحســــب الدعوى فان 
والــــدة هيفاء عقب طالقها من زوجها االول في مطلع 
سبعينيات القرن املاضي لم يكن لها مورد رزق، األمر 
الذي جعلها توافــــق على العمل كطباخة لدى بعض 
االسر بوسط القاهرة. وخالل عملها تعرفت على والد 
هيفاء وهبي الذي عرض عليها السفر الى بيروت وكان 
الزواج هناك، وكانت اول زيارة لوالدة هيفاء الى مصر 
بعد 10 ســــنوات من زواجها حيث كانت هيفاء تبلغ 
من العمر 10 ســــنوات وقتها ولم تقض والدة هيفاء 
في مصر وقتا طويال وسافرت مرة اخرى الى لبنان، 
وكانت عودتها الى القاهرة في مطلع عام 1997 كانت 

هيفاء بلغت مــــن العمر 26 عاما 
حسب كالم خالتها في سطور االنذار 
القضائــــي. ونقلت الصحيفة عن 
خميسة خالة هيفاء قولها ان ابنة 
اختها اثناء وجودها لديها عام 1997 
شاهدت بعض املجوهرات اخلاصة 
بها وهي عبارة عن عقد زيتون ذهب 
خالص وعــــدد 6 خوامت جنيهات 
للملك جورج واربع غوايش »بامبو« 
الذهب اخلالص، ومشغوالت  من 
ذهبية اخرى، وبسبب اعجاب هيفاء 
بالذهب الذي في منزل خالتها طلبت 
منها احلصول عليه على ســــبيل 
السلف واســــتخدامه في تصوير 
اغنية امــــام املطرب عاصي احلالنــــي وقتها وهيفاء 
ظهرت امــــام احلالني كموديلز. ومنحت املدعية ابنة 
اختها هيفاء املجوهرات التي صارت تبتعد عن الذهاب 
الى منزل خالتها بحجة انشغالها بحضور حفل تقيمه 
الفنانة اسعاد يونس ووعدت خالتها بان املجوهرات 
ســــتكون لديها في اليوم التالي. وقالت في الدعوى 
التي تقدم بها احملامي الشــــهير نبيه الوحش انه لم 
يتسلل الشك الى نفس اخلالة رغم مماطلة هيفاء في 
املوعد الذي ستعيد فيه املجوهرات. ومنذ عام 1997 
حتى اليوم لم تعد هيفاء املجوهرات وحاولت اخلالة 
الوصول اليها لكنها لم تعرف لها عنوانا تذهب اليه 

فيه كي تسترد املجوهرات اخلاصة بها.

لوس انجيليس 
ـ د.ب.أ: عقـــدت 
الممثلة األميركية 
الشـــهيرة ميال 
جوفوفيتـــش 
قرانهـــا علـــى 
ج  لمخـــــــر ا
البريطاني باول 
اندرسون امس 
فـــي منزلهمـــا 
القريب من مدينة 
لوس انجيليس 
 ، كيـــة مير ال ا
الموقع  وذكـــر 
نـــي  و لكتر ال ا
لمجلة »بيبول« 
ان  االميركيـــة 
دعوا  النجمين 
نحو 50 ضيفا 

لحضـــور حفل زفافهما. وقالـــت جوفوفيتش )33 عاما( 
في تصريحات للمجلـــة: »نريد ان يكون الحفل في اطار 

العائلة واألصدقاء«.
وأضافت جوفوفيتش انها واندرسون يريدان اضفاء 
طابع اســـباني ـ كاليفورني على الحفل الذي سيقام بعد 
غروب الشـــمس في منزلهما. وتعرفت النجمة الحسناء، 
المولودة في أوكرانيا، على اندرســـون )44 عاما( اثناء 
تصويـــر فيلم »ريزيدنت« عام 2001، وأنجبت منه طفلة 

تدعى إفر جابو )20 شهرا(.
وشاركت جوفوفيتش في الجزءين الثاني والثالث من 

الفيلم الذي أنتجه اندرسون.
هذه هي الزيجة الثالثة لجوفوفيتش، حيث انها انفصلت 
عن المخرج لوس بيسون عام 1999 بعد زواج دام عامين. 
وكانت تزوجت وهي في السادسة عشرة، من زميلها شاون 
اندريوس عام 1992، اال ان والدتها أبطلت هذه الزيجة بعد 

ذلك بنحو شهرين.

نانسي عجرم ضيفه على أوبرا وينفري

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
 حتل الفنانة نانســـي عجـــرم احدى ضيوف 
حلقات برنامج احلوار االميركي الشـــهير »اوبرا 
وينفري«، حيث من املنتظر ان يستقبلها البرنامج 
في الســـادس والعشرين من الشهر اجلاري، كما 

اعلن موقع البرنامج على شبكة االنترنت.
الفنانه نانسي عجرم ستستضاف ملدة 12 دقيقة 
من لبنان مباشـــرة وعبر االقمار الصناعية عبر 
سكايب بحسب ما اكده جيجي المارا مدير اعمال 
الفنانة. حيث لن تســـافر نانسي الى اميركا بل 

ستالزم ميال ابنتها وحتاورها اوبرا من لبنان.
ويأتي اللقاء كجزء من حلقة خاصة عن النساء 
الشهيرات في الشرق االوسط، وكجزء من سعي 
البرنامج اليومي للخروج من املواضيع االميركية، 
واعطاء طابع عاملي للبرنامج، خاصة انه يعرض 

في اكثر دول العالم.
ويأتي اختيار نانســـي عجـــرم كضيفة على 
البرنامج، ليؤكد على شعبيتها، والتي لم تتأثر 
رغم قلة نشاطها الفني في السنة االخيرة، بسبب 

ظروف حملها ووالدتها.

إمرأة كشميرية ترفع كفيها بالدعاء في أحد املساجد في أول يوم من أيام الشهر الفضيل          )ا.پ(

طفل فلسطيني يلهو باأللعاب النارية في غزة عشية أول أيام رمضان          )أ.پ( أفغاني يعد حلوى رمضان في كابول         )أ.ف.پ(

مسلم أملاني يضع لوحة مواقيت الصالة اإللكترونية في مركز املسجد مبدينة ديوسبورغ    )رويترز(

)رويترز( مسلمات أملانيات بعد صالة املغرب في أول يوم من أيام رمضان في ديوسبورغ بأملانيا    

رمضان كريم
بغدادـ  أ.ف.پ: بدأ شهر رمضان السبت في معظم الدول 
العربية وفي إيران كما اتفقت املراجع الدينية الســـنية 
والشـــيعية في العراق للمرة األولى منذ عدة سنــوات 
ان الســـبت هو أول أيام شـــهر رمضان، وأكدت مصادر 
في مدينة النجف حيث مكاتب املرجعيات الشيعية، ان 
آخر توافق للطائفتني حول بداية الشهر يعود الى مطلع 

تسعينيات القرن املاضي.
وألول مرة منذ سنوات تتفق النسبة الغالبة من الدول 

العربية واإلسالمية على البدء في يوم واحد.

ميال جوفوفيتش

نانسي عجرماوبرا وينفري

هيفاء


