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ضحية سابقة لخاطف »طفلة كاليفورنيا«: 
ال أستطيع أن أتخيل ما مرت به جايسي 

الشرطة فتحت ملفات بائعات هوى وفتيات اختفين بعد خروج الخاطف من السجن

والنفسية.
وعن مأساة جايسي قالت هال: »إنه 
ملفزع ما فعله جاريدو مع جايسي، لكني 
ال أشك مطلقا في أنه كان قادرا على ذلك«. 
ومن ناحية أخرى رجح والد جاريدو أن 

ابنه ارتكب عددا من جرائم القتل.
وقال مانويل جاريدو في مقابلة مع 
صحيفة »ذي صن« البريطانية في إشارة 
إلى جرائم قتل عاهرات لم يكش���ف عن 
مرتكبيها بعد: »أعتقد أنه متورط فيما 

حدث لبائعات الهوى«.
وأضاف جاريدو: »ابني فعل على ما 
يبدو شيئا مريضا جدا، ومن السليم أن يتم 
النظر في كافة األشياء املريضة والسيئة 

التي حدثت في وقت متزامن«.
وجتري الشرطة األميركية حترياتها 
ضد فيليب جاري���دو )58 عاما( بتهمة 
اختطاف جايسي، باإلضافة إلى جرائم 
قتل بائعات هوى ارتكبت في تسعينيات 

القرن املاضي.
ووفق���ا لتقرير الصحيف���ة فتحت 
الشرطة مجددا ملفات قتل عشر بائعات 
هوى وثالث فتيات اختفني عقب خروج 

جاريدو من السجن.
وتستعني الشرطة في تفتيش منزل 
جاريدو واألرض احمليطة به بكالب تقتفي 

أثر اجلثث.
وفي املقاب���ل ال يعتقد والد جاريدو 
أن الشرطة س���تتمكن من العثور على 
شيء، وقال مانويل )88 عاما( للصحيفة: 
»إنه )ابنه( ماكر جدا فإذا كان مضطرا 
إلى التخلص م���ن جثة لكان رماها في 

النهر«.

يبحث عنها، وقالت: »لكني أش���ك أنني 
س���أتغلب على )تلك التجربة املريرة( 

مطلقا«.
وكان جاريدو قد خطف الطفلة جايسي 
لي دوجارد في ش���مال كاليفورنيا عام 
1991 عقب س���نوات قليل���ة من اإلفراج 
عنه، واحتجزها ملدة 18 عاما في احدى 
احلدائق خلف منزله في مدينة أنتيوش 
بالقرب من سان فرانسيسكو، حيث كان 

يعتدي عليها.
التحقيق جاريدو  وتتهم س���لطات 
وزوجته نانسي باختطاف جايسي عندما 

كان عمرها 11 عاما.
واجنبت جايسي خالل فترة احتجازها 
طفلتني )11 و15 عاما(، ويعيش الثالثة 
حاليا مع عائلة جايس���ي في مكان غير 
معروف، حيث يتلقون الرعاية الطبية 

وحكم على جاريدو بالسجن ملدة 50 
عاما، لكن مت اإلفراج عنه بشكل مشروط 

عقب 11 عاما.
ووفقا لوثائق احملكمة قال جاريدو إنه 
لم يختر هال بشكل مقصود لكن األمر 

كان ذنبها ألنها كانت جذابة.
وقالت هال ف���ي املقابلة: »أن تكون 
ضحية ش���يئا ال ميكن أن يفهمه سوى 
شخص كان نفسه ضحية... عشت سنوات 
طويلة مثل الشبح وكان يتعني علي أن 
أحكي لكل شخص ما تعرضت له، كما 
لو أنني أوضح مل���اذا أتصرف بطريقة 

غير طبيعية«.
واعتبرت هال أن فصال في حياتها قد 
انتهي ألن جاريدو مقبوض عليه اآلن، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تعد 
خائفة مما إذا كان املعتدي عليها اليزال 

سان فرانسيس���كو � لندن � د.ب.أ: 
كشفت ضحية سابقة لفيليب جاريدو 
الذي خطف الطفلة األميركية جايسي لي 
دوجارد قبل 18 عاما، أن جاريدو اعتدى 
عليها قبل أكثر من 30 عاما عندما كانت 

في سن اخلامسة والعشرين.
وقالت كاتي هال في مقابلة مع برنامج 
»الري كينج« احلواري في محطة »سي.
إن.إن« األميركية إنها تفكر كل يوم منذ 
ذلك احلني في الرجل الذي خطفها واعتدى 
عليها لس���اعات طويلة في 22 نوفمبر 

عام 1976.
وذكرت هال أنها صرخت عندما سمعت 
عن حادث جايس���ي لي دوجارد قائلة: 
»يا إلهي إنه هو، إنه نفس الرجل الذي 

خطفني«.
وأعربت هال عن تعاطفها الشديد مع 
جايسي، وقالت: »ال أستطيع أن أتخيل ما 
مرت به، لقد كنت في قبضته ملدة ثماني 

ساعات، بينما هي ملدة 18 عاما«.
وبدأت مأساة هال في ساحة انتظار 
تابعة ألحد األسواق التجارية وذلك عندما 
طل���ب منها جاري���دو أن تقله معها في 

سيارتها لتعطل سيارته.
وعندما توقفت هال بس���يارتها بعد 
مس���افة قصيرة أخرج جاريدو مفتاح 
السيارة من قفل إدارة احملرك واعتدى 
عليها بوحش���ية ث���م نقله���ا إلى أحد 
املستودعات في مدينة رينو األميركية 

وكبل يديها وكممها.
وعن طريق الصدفة اكتشف شرطي 
مخبأ جاري���دو في املس���تودع وحرر 

الضحية وقبض عليه.

ثلثا اآلباء البريطانيين يعتقدون  
أن األزمة المالية ساعدتهم تربويًا

مقتل وإصابة العشرات بزلزال ضرب إندونيسيا إجراءات لمنع البقر اإلسرائيلي
من الشرب من بركة لبنانية

100 ألف يورو في حاوية القمامة

بيروت � يو.بي.آي: بدأت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 
باتخاذ إجراءات للحيلولة دون وصول األبقار اإلسرائيلية الى بركة 

ماء لبنانية لتشرب منها.
وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم الرس���مية ان القوة االس���بانية 
العاملة في إطار القوات الدولية باشرت اليوم )أمس( تثبيت أوتاد 
احلديد حول بركة كفرشوبا في أعالي العرقوب القريبة من احلدود 
اللبنانية � اإلس���رائيلية ملنع األبقار االسرائيلية من الوصول اليها 
والش���رب منها، نتيجة لالتفاق الذي مت ب���ني قيادة القوات الدولية 

واجليش اللبناني وبلدية كفرشوبا.
وبدأت القوة االس���بانية بصب الركائز لهذه األوتاد باإلس���منت 
املس���لح على أن ينتهي ذلك خالل األيام ال� 3 املقبلة لتنتقل بعدها 
الى إحاطتها بالس���ياج الشائك »لوضع حد لهذا اخلرق االسرائيلي 

اليومي على هذا احملور«.

باريس � د.ب.أ: عثر فرنسي على 100 ألف يورو في إحدى حاويات 
القمامة. وكانت النقود مخبأة داخل صندوق معدني عثر عليه الرجل 

في حاوية القمامة بالقرب من مدينة ليل في شمال البالد.
ومن املفارقات أن النقود كانت موضوعة داخل صندوق معدني 
يخص زوجني مسنني قررت ابنتهما التخلص منه بعد أن انتقل والديها 

للعيش في دار للمسنني دون ان تعرف بالطبع ما بداخله.
وذكرت صحيفة »الفوي دونور« في موقعها االلكتروني امس أن 
االبنة أعطت جميع متعلقات والديها مبا فيها الصندوق ألحد األشخاص 
ولك���ن املالك اجلديد أيضا لم يعجبه الصندوق وقرر التخلص منه 
في القمامة دون أن يفتحه. ومتكن الرجل الذي عثر على الصندوق 
م���ن معرفة صاحب النقود عن طريق خطاب كان بداخل الصندوق. 
وق���ال الرجل األمني للصحيفة إنه فك���ر في اللحظة األولى أن يأخذ 
هذه النقود ويحقق بها حلمه في ش���راء س���يارة كارفان ولكنه عاد 

بعد ذلك لصوابه وقرر إعادة النقود لصاحبها.

جاكرتا � وكاالت: أعلن مسؤول أمس أن زلزاال 
عنيفا ضرب جزيرة جاوا الغربية االندونيسية 
بلغت قوته 7.4 درج���ات على مقياس ريختر 
مما أس���فر عن مقتل ما ال يقل عن 15 شخصا 

وإصابة العشرات.
وشعر بالزلزال بقوة في العاصمة جاكرتا، 
حيث هز املباني وأثار الذعر بني الس���كان مما 
دفعه���م للفرار من منازله���م واألبراج اإلدارية 

املرتفعة.
وقال خبراء الزالزل انه قد مت إلغاء التحذير 
بعد 45 دقيقة من وقوع الزلزال بعدما لم حتدث 

موجات مدية شديدة االرتفاع.
وكان مركز الزلزال في احمليط الهندي على 
بعد 142 كيلومترا جنوب غرب منطقة اسيكمااليا 
في جاوا الغربية وعلى عمق 30 كيلومترا حتت 

سطح البحر.
وقال مركز املسح اجليولوجي األميركي ان 
الزلزال بلغت قوت���ه 7.4 درجات على مقياس 

ريختر.
ووردت تقارير من عديد من املدن واملناطق 
في جاوا الغربية تفيد بأن الزلزال القوي أدى 

لقطع الكهرباء وخطوط الهواتف.
وقالت ليا اماليا أحد زوار مجمع جتاري في 
منطق���ة بوجور على بعد 60 كيلومترا جنوب 
جاكرتا ملوقع ديتيك االخباري »لقد شعر الناس 

جميعا بالذعر، لقد رأيت أسطحا تتهاوى«.
وذكرت ش���بكة مترو تي في االندونيسية 
التلفزيونية أن العديد من املنازل قد حلقت بها 
أضرار في منطقة سياجنور في جاوا الغربية 

في أعقاب وقوع الزلزال.

الشرطة تطارد المتجولين 
أسفل برج »إيفل«

باريس � أ.ش.أ: يقوم عشرات من عناصر 
الشرطة الفرنسية بالزي املدني والرسمي منذ 
بداية العام احلالي مبطاردة الباعة املتجولني 
أسفل برج إيفل وفي الساحة احمليطة به، بعد 
أن ارتفع عددهم بصورة كبيرة لبيع امليداليات 
الذين  والتذكارات واملش���روبات للس���ائحني 

يزورون البرج.
 وأوضح املفتش العام للشرطة جون -إيف 
آدام في تصري���ح له الثالثاء، أن أجهزة األمن 
حررت منذ بداية العام 3 آالف و800 محضر، 
مقابل 3 آالف و400 محضر العام املاضي، كما 
أنها ضبطت حتى اآلن نحو 300 شخص يعملون 

كباعة جائلني وليست لديهم إقامة شرعية.
 وأضاف املس���ؤول األمني أن هؤالء الباعة 
معظمهم من جنس���يات أفريقية وباكستانية 

وهندية.

لندن � كونا: اظهرت دراسة بريطانية ان ثلثا 
اآلباء البريطانيني يعتقدون ان االزمة االقتصادية 
العاملية ساعدتهم على تعليم اوالدهم قيمة املال 

واهمية احلفاظ عليه.
واعرب اثنان من ب���ني كل ثالثة آباء لديهم 
اطفال في عمر السابعة عن اعتقادهم بان الكساد 
الذي اصاب االقتصاد البريطاني ساهم في تعليم 
االطفال بان »السماء ال تسقط علينا امواال وان 
عليه���م ان يكونوا اكثر مس���ؤولية في صرف 
االموال وادارتها بشكل جيد«. وذكرت الدراسة 
التي قامت بها جمعية االدخار االستثماري املالي 
لالطفال ان هناك نسبة تصل الى حدود ال� %47 
من االسر لديهم أطفال في عمر السابعة قاموا 
بادخار األموال ملشتريات معينة ويعتقد اآلباء 
أن أطفالهم على دراية مبا يحدث من تدهور في 

األحوال املالية أكثر من السابق.
وقالت ان هناك ثمانية من بني عش���رة من 
اآلباء ساعدوا أطفالهم على عدم هدر مصروف 
جيبهم بينما هناك 59 % قالوا انهم ال يستطيعون 
رفض طلبات أوالدهم عند رغبتهم في ش���راء 

شيء لهم.
وق���ال املدي���ر التنفيذي جلمعي���ة االدخار 
االستثماري املالي لالطفال ديڤيد وايت »نحن 
على دراية كاملة بأن الكساد قد وضع العديد من 
األفراد في مآزق مالية صعبة ولكن ما يدهشنا 
أكثر هو االجتاه االيجابي نحو التشجيع والدعم 
نحو التغيير سواء كان في االجتاه أو السلوك«. 
واضاف ان »االسر تشعر بأنها حتت ضغط في 
حني أن التقرير الذي اعددناه يشير الى أن اآلباء 
يطبقون مناهج ايجابية في تطبيق سياس���ة 
التقشف واستخدام الكساد االقتصادي كفرصة 
نحو تعليم أطفالهم قيمة املال ما يساعد بالطبع 
على تعديل وتغيير عادات االدخار في اململكة 

املتحدة من اسرة الى اخرى«.
ويع���د األطفال الذين س���وف يبلغون عمر 
السابعة بحلول الواحد من شهر سبتمبر أوائل 
األطفال املستفيدين من أموال صناديق االئتمان 
احلكومي لألطفال التي تهدف العطاء كل طفل 
اصال من االصول املالي���ة عند بلوغهم عامهم 

االول.

عالمة »غير آمن« وضعت على منزل اخلاطف الذي عاشت فيه جايسي 18 عاما             )أ.پ(

رجل شرطة فرنسي أثناء مطاردة بائع متجول             )أ.ف.پ(

جتمع لرجال الشرطة الفرنسية أسفل برج إيفل

»طفلة كاليفورنيا« جايسي في عمر الـ 11           )أ.پ(

أسلوب الحياة الصحية
يقي من اإلصابة بسرطان الثدي

لندن � يو بي آي: قد تتجنب آالف النساء اإلصابة 
بس���رطان الث������دي إذا اتب���ع���ن أس������لوب ح�ياة 

صحي. 
ويعتقد خبراء صحيون بريطانيون أن شرب الكحول 
وقلة احلركة والنش���اط والوزن الزائد كلها أمور قد 
تؤدي إلصابة أربع من بني كل عش���ر بسرطان الثدي 

في اململكة املتحدة.
وذك�����رت صح���يفة الدايل���ي مايل اليوم الثالثاء 
أنه يتم تش���خ���يص ح����والي 45 أل��ف حالة إصابة 
بسرطان الثدي في بريطانيا س���نويا وأنه باإلمكان 
جتن���ب ما ال يق���ل عن 18 ألف حالة منها إذا ش���ربت 
النس���اء كحوال أقل وحافظن على وزن معتدل وكن 

أكثر نشاطا.
وقال اخلبراء إن الرضاعة من الثدي عنصر ضروري 
خلفض خطر اإلصابة باملرض الذي يفتك بحوالي 12 

ألف امرأة سنويا.
وركزت دراسة حديثة أعدها خبراء من الصندوق 
العاملي ألبحاث الس���رطان على هذه املش���كلة وعلى 

األنواع املختلفة من املرض.

صحتك

دورمتوند � د.ب.أ: اعترف طالب أملاني في الثامنة 
عش����رة من عمره بارتكابه خمسة حوادث سطو 
على بنوك منذ مارس املاضي. وقالت الشرطة في 
مدينة دورمتوند، غرب أملانيا، إن الشاب اعترف 
بأنه قام به����ذه اجلرائم بإيعاز من آخر )21عاما( 
نال بدوره النصيب األكبر من الغنيمة. وتعتقد 
الشرطة أن الشاب الذي تولى دور احملرض رمبا 

كان مس����ؤوال عن حادث س����طو سادس وقع في 
مايو املاضي. وكانت حصيلة ما اس����تولى عليه 
الشاب االول من خمس حاالت سطو حوالي 100 
ألف يورو. وألقت الش����رطة القبض على الشاب 
احملرض باإلضافة إلى ثالث تورط معهما. وتوصل 
رجال الشرطة إلى اجلاني )18عاما( من خالل صور 

التقطتها كاميرات التصوير داخل البنوك.

ألماني في الثامنة عشرة يقر بارتكابه  خمس حاالت سطو على بنوك

اشخاص يجتمعون حول منزل دمره الزلزال جنوب جاوا امس

اثار الدمار على احد املنازل في جاوا


