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حين أخبره محاميه بحكم اإلعدام لم يبد أي ردة فعل

الحقنة المميتة تنهي حياة قناص واشنطن وتطفئ نار أهالي ضحاياه

سوق فرنسي 
لمساعدة المطلقات 

واألرامل
باريس ـ أ.ش.أ:  بعد جناح 
جتربة هذه النوعية من االسواق 
واملعارض التي مت افتتاحها الول 
مرة في النمسا في أكتوبر عام 
2007 فكرت بريجيت جوميه 
في تنفيذ هذه الفكرة في فرنسا 
وافتتحت مؤخرا سوقا ملساعدة 
املرأة املطلقة واالرملة واالبناء 
على جتاوز هـــذه احملنة في 
احلياة والتـــي غالبا ما يكون 
لها تأثير نفســـي وتنتظر أن 
يصل عـــدد الزوار إلى 5 آالف 

زائر أغلبهم من السيدات.
ويقدم الســـوق املساعدات 
املرأة من  إليهـــا  التي حتتاج 
الناحية القانونية حيث يوجد 
مجموعة من احملامني في خدمتها 
ملعرفة حقوقها بعد االنفصال، 
كما جتد مجموعة من االطباء 
النفســـيني الذين يساعدونها 
علـــى عبـــور هـــذه املرحلة، 
وكيفية إقامة حياة جديدة وعدم 
الشـــعور بالوحدة كما يوجد 
بعض املتخصصني في كيفية 
تأسيس املنزل اجلديد واعداده 
مبا يناسب املرأة وكذلك بعض 
أطباء االطفال الذين يساعدون 
الطفل على تفهـــم هذا الواقع 
اجلديد بدون ان يترك أثرا في 

نفسيته.

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: أعلــــن 
متحدث باسم مصلحة السجون 
األميركية ان جــــون آلن محمد 
الذي عرف عامليا عام 2002 باسم 
»قناص واشنطن« بعد ان روع 
العاصمة االميركية بقتله عشرة 
اشخاص خالل ثالثة اسابيع، اعدم 
مساء الثالثاء باحلقنة القاتلة في 

فرجينيا )شرقا(.
وقال املتحدث الري تريلور 
بعد تأكيد وفاة محمد »لم اسمعه 

يتفوه بأي كلمة«.
واعلنت وفاتــــه بعد خمس 
دقائق من حقنه بخليط مميت من 
املواد امام افراد من اسر الضحايا 

في سجن غرينزفيل.
ورفضت احملكمة العليا االثنني 
اخر استئناف تقدم به هذا الرجل 
االسود البالغ من العمر48 عاما 
والذي حكــــم عليه باالعدام في 
العام 2004 في فرجينيا القدامه 
على قتل عدد من االشخاص بني 
2 و22 أكتوبر 2002 في منطقة 
واشــــنطن. كما رفــــض حاكم 
فرجينيا تيموثي كاين الثالثاء 

منحه العفو.
وقــــال محاميــــه جوناثــــان 

شــــيلدون ان موكله لم يبد اي 
رد فعل حني ابلغه هاتفيا االثنني 
بقرب اعدامــــه. واضاف لوكالة 
فرانس برس ان اخلبر »لم يحرك 
فيه ساكنا، حتى انه لم يرد علي«. 
وكان محمد يختبئ في صندوق 
سيارته ويطلق رصاصة واحدة 

بشكل عشــــوائي على ضحاياه 
خارج املراكز التجارية او املدارس 
او محطات الوقود. وقتل رجال 
في واشنطن وســــتة في والية 
ميريالند املجــــاورة وثالثة في 
فرجينيا، وجرح ثالثة اشخاص 
اخرين. وكان يقدم على جرائمه 

بالتواطؤ مع شــــريك له هو لي 
بويــــد مالفو الذي كان يبلغ من 
العمر في ذلــــك الوقت 17 عاما 
وميضي حاليا عقوبة بالسجن 
املؤبد. ولم يكن مييز بني ضحاياه 
فبينهم رجال ونســــاء واطفال 

وبيض وسود.

سلمى حايك أثناء املؤمتر الصحافي             )رويترز(

»إيكي« أول دودة ڤيروسية تهدد هواتف »آي فون«
سيدنيـ  أ.ش.أ: قام طالب 
استرالي ببرمجة أول دودة 
ڤيروسية في العالم تستهدف 
هواتف »آي فون« احملمولة 
التي تنتجها شــــركة »أبل« 
األميركيــــة. وتقوم الدودة 
الڤيروسية التي أطلق عليها 
اسم »إيكي« بتغيير خلفية 
اجلهاز بصورة »ريك استلي« 
جنم البوب اإلجنليزي خالل 
الثمانينيــــات. وقال  فترة 
الطالب األســــترالي أشلي 
تاونز، الذي يبلغ من العمر 
21 عاما، انه كان يحاول رفع 
مستوى الوعي األمني عبر 
دودة »إيكي« غير الضارة 
التي تنتشر من هاتف إلى 
آخر عبر الشبكات الالسلكية. 
إلى أن هذا  وأشــــار تاونز 
الڤيروس يســــتغل كســــل 
فــــي تغييــــر كلمة  الناس 
املرور اخلاصة بهم، حيث 
ميكن ألي شــــخص يتمتع 
بنوايا خبيثة فعل أي شيء 
على جهاز الضحية كقراءة 
القصيرة والبريد  الرسائل 
اإللكتروني واســــتعراض 
بيانات االتصال والصور. 
الڤيروســــية  الدودة  أن  إال 
الهواتف  تؤثر فقط علــــى 
التي مت تعديلها أو كســــر 
شفرتها لتثبيت التطبيقات 
غير املرخصة من قبل شركة 
»أبل«، وميكن حذف الدودة 

بسهولة.

بحث بريطاني: فحص 
الكولسترول ال يحتاج للصيام

لندنـ  يو بي آي: أظهر بحث بريطاني أن 
املرضى قد ال يحتاجون للصيام قبل إجراء 
فحص الكولســــترول. وأفادت هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي ســــي« بأن باحثني من 
مدينة كامبريدج في بريطانيا الحظوا بعد 
حتليلهم معلومات شملت 300000 مريض 
أن نتائج فحص الكولسترول لدى األشخاص 
الذين تناولوا الطعام قبل إجراء الفحص كانت 
دقيقة وتوازي في دقتها نتائج الفحص بعد 
الصيام. ومنذ عقود يطلب من املريض العزوف 
عن الطعام ملدة 12 ساعة قبل إجراء فحص 
الكولسترول لكن يؤمل اليوم من الدراسة هذه 
أن تشكل دالئل جديدة لألطباء في بريطانيا. 
وكان يعتقد بأن اجلسم بحاجة لوقت كاف 
ليتمكن اجلهاز الهضمي من إمتام عملية هضم 
الطعام وليتم إزالة كل اجلزيئات الدهنية من 
الدم وذلك من أجل احلصول على قراءة دقيقة 
ملا يعرف بالكولسترول »السيئ«. لكن »بي 
بي سي« أشارت إلى أن معلومات جمعت من 
68 استطالعا طويل األمد أجري في 21 دولة 
أظهــــرت أن الوضع ليس على ما هو عليه. 
ونقلت عن الباحث البروفيسور جون دانش 
أنه »منذ عقود يطلب من الناس أن يصوموا 
الكولســــترول«  ليال قبل إجراء فحوصات 
وأضاف ان »هذه االســــتنتاجات تشير إلى 
أن قياس مستويات الكولسترول هي جيدة 
على األقل أو رمبا أفضل بعض الشيء عندما 

جترى من دون صيام«.

سلمى حايك: نحتاج لمزيد من الوقت للحكم على أوباماصحتك
القاهرةـ  د.ب.أ: أكدت النجمة املكسيكية سلمى 
حايك امس أن الرئيس األميركي باراك أوباما »لم 
يأخذ فرصته بعد للحكم عليه وعلى سياســـاته 
كرئيس« وأن على كل من ينتظرون منه اخلير أو 
التغيير أن يتحلوا بالصبر قليال، رغم أنها تدرك 

جيدا أن أصحاب املطالب يفتقرون للصبر.
وأضافت حايك، في مؤمتر صحافي على هامش 
مهرجان القاهرة السينمائي، أنها كمواطنة أميركية 
حاليا، وكسيدة لها جذور شرق أوسطية »محظوظة 
الن الرئيس األميركي شـــاب ميتلك رؤية جديدة 
ويسعى للتغيير«، لكنها شددت على ضرورة أن 
تتغير طريقة التفكير في الشرق األوسط أيضا 

تبعا للتغيرات اجلارية في العالم كله.
وعبرت حايك عن سعادتها بزيارة مصر للمرة 
الثانية ومشاركة عشرات النجوم الكبار في افتتاح 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشددة على 
ضرورة اهتمام صناع السينما في الشرق األوسط 
بفتح أسواق توزيع لهم في أميركا إلتاحة الفرصة 

لألميركيني ملشاهدة أعمالهم.
وقالت إنها جتد صعوبة في العمل بالسينما 
العربية كونها ال جتيد اللغـــة العربية، رغم أن 
جذورها عربية، لكنها تسعى حاليا إلى تقدمي دور 
سيدة تنتمي للشرق األوسط في فيلم أميركي اليزال 

مينعها من إمتامه البحث عن التمويل الالزم.

لـــوس أجنيليس 
ـ وكاالت: خســـر والد 
ملـــك البـــوب الراحل 
جاكســـون  مايـــكل 
الثالثاء دعوى قضائية 
للطعن في وصية ابنه 
للحصول على نصيب 
من ميراثه الذي يقدر 
باملاليني. وقال قاضي 
احملكمـــة العليـــا في 
لوس اجنيليس ميشيل 
بيكلوف إنه نظرا ألنه 
ليس له احلق في وراثة 
ابنه  أي من ممتلكات 

الراحـــل فإن جاكســـون )80 عاما( فإنه 
ليس له احلق في الطعـــن في الوصية 
وحتدي األوصياء. وأضاف أنه مع ذلك 
فإن جاكســـون له احلق في أن يســـعى 
للحصول على إعانة من األســـرة نظرا 
ألنه يزعم أنه كان يعتمد على مساعدة 

من ابنه.
وجاء قرار القاضي 
بعدما سحبت كاثرين 
ــســون  ــــــدة جــاك وال
ــا على  ــه اعــتــراضــات
األوصياء على الثروة 
ــــن حـــددهـــم  ــــذي وال
جاكسون في وصيته. 
أدم  محاميها  وقـــال 
ستريساند إن كاثرين 
أنها  قررت  جاكسون 
الورثة  تريد أن تترك 
يكسبون األمــوال من 
املمتلكات بدال من إهدار 

املزيد من املصاريف القضائية.
من جهة اخرى أظهرت أوراق احملكمة 
أن مراسم دفن ملك البوب األميركي الراحل 
كانت تليق بـــه حيث لم تقل كلفة دفنه 
عن مليون دوالر وأن البزة التي ألبسها 

بلغ ثمنها 35 ألف دوالر.

»المصري اللي على حق يقول للحمة أل«!
القاهرة: مبناســـبة قرب عيد األضحى وارتفاع اسعار 
اللحوم في مصر، تواصل حركـــة »مواطنون ضد الغالء« 
حملتها ملقاطعة للحوم وتســـتمر إلى ما قبل عيد األضحى 
بأربعة أيام، حتت شـــعار »املصري اللـــي على حق يقول 
للحمة أل« وتستهدف احلملة مواجهة الزيادات الرهيبة في 
أســـعار اللحوم والتي تأتي مع قدوم عيد األضحى املبارك 
في استغالل واضح من قبل جتار اللحوم واجلزارين لزيادة 
الطلب على اللحوم قبيل عيد األضحى املبارك. وعلى قناة 
»الفراعني« الفضائية ناشد محمود العسقالني املتحدث باسم 
احلركة جميع وسائل اإلعالم احلكومية واملستقلة واملواقع 

اإللكترونية وجمعيات حماية املستهلك واألجهزة املعنية، 
الترويج لهذه احلملة حتى نضمن جناحها بالشكل الذي يجبر 
اجلزارين على تخفيض األسعار، وأضاف »أمامنا فترة كافية 
قبل قدوم العيد ميكننا فيها أن نقاطع شراء اللحوم بشكل 
كامل« ولدينا بدائل متمثلة في اللحوم البيضاء والدواجن 

واألسماك التي يقل الطلب عليها في مثل هذه األيام.
وأشار إلى أنه قد يستغل أصحاب مزارع الدواجن زيادة 
الطلب فيقومون بزيادة أســـعارهم وهـــو ما يقتضي منا 
كمستهلكني أن نستهلك الدواجن مرتفعة السعر حتى يرتدع 

اجلزارون.

اعتراض على التالعب 
بالبالستيك

مســـؤولة االحتاد االوروبي لشؤون املنافسة مانيلي كروس اثناء مؤمتر 
صحافي في بروكســـل بشأن فرض عقوبات على 7 شركات مهمة في صناعة 
البالســـتيك، حيث اتهمهم االحتاد االوروبي بالتالعب بأسعار البالستيك في 
االسواق بهدف انقسام العمالء.                   )أ.پ(

العثور على خامس باندا
عمالقة في الصين 

بكـــني ـ أ.ش.أ: مت العثور في الصني على خامس 
باندا عمالقة في العالم ذات اللونني البني واألبيض 
حيث شوهدت في محمية فوبينغ الطبيعية مبدينة 
شيان عاصمة مقاطعة شانشي شمال غرب الصني.

 وأوضح ليانغ تشـــي هوي كبير املهندسني في 
إدارة فوبينغ للمحميات الطبيعية التابعة ملصلحة 
الدولـــة للغابات، ان الباندا النـــادرة عمرها أقل من 
شهرين وتزن نحو كيلوغرامني، الفتا الى أن والدتها 
ذات لون طبيعي »أســـود وأبيـــض«، وهو ما يزيد 

األمر غرابة.
 ويعتقد الكثير من الباحثني أن الباندا ذات اللونني 
البني واألبيض هي عودة إلى الشكل املماثل ألسالفها، 
بينمـــا يعتقد البعض اآلخر ان هذا النوع النادر من 
الباندا مختلف عن فئتها املعتادة، فيما يعتقد فريق 
ثالث أنها ساللة فرعية جديدة نتجت عن التغييرات 

البيئية التي حلقت بجبال تشينلينغ.
 جتدر اإلشـــارة الى أن أول ثالثة من الباندا ذات 
اللونني البني واألبيض عثر عليها في محمية فوبينغ 
الطبيعية في أعوام 1985، و1990 و1991، بينما شوهدت 
الباندا الرابعة في عام 1992 في محمية تشانغتشينغ 

الطبيعية في شانشي.

عائلة املتهم تصلي خارج السجن اثناء تنفيذ االعدامجون الن محمد في جلسة احلكم

القاتل الكس

باص يحمل بعض اهالي الضحايا بعد تنفيذ احلكم

املركز الذي مت فيه حقن املتهم باحلقنة باملميتة           )أ.ف.پ ـ أ.پ(

.. والسجن مدى الحياة لقاتل مروة الشربيني
دريسدنـ  أملانياـ  أ.ف.پ: 
قضت محكمة في دريسدن امس 
بسجن االملاني من اصل روسي 
الكس فينـــز )28 عاما( مدى 
احلياة بجرمية قتل املصرية 
احملجبـــة مروة الشـــربيني 
في يوليـــو املاضي. ووقعت 
اجلرمية في قاعة احملكمة خالل 
جلسة محاكمة واثارت غضبا 
عارما في العالم االســـالمي. 
وكانت مروة الشربيني )31 

عامـــا( حامال في شـــهرها الثالث عند وقوع 
اجلرمية، وقد اطلقت عليها الصحافة املصرية 

لقب »شهيدة احلجاب«. وكان 
فينز الذي سيبلغ الـ 29 عاما 
اليوم، اعترف بانه طعن مروة 
الشربيني 16 طعنة بواسطة 
سكني مطبخ، اثناء نظر محكمة 
االستئناف في طلب تقدم به 
حلكم اصدرته بحقه محكمة 
اهانات  البدايـــة لتوجيهـــه 
عنصرية الى الشربيني. كما 
طعن القاتل زوج مروة عندما 
حاول االخير حمايتها. وبهذا 
احلكم، سيقضي فينز 15 عاما على االقل خلف 

القضبان.

جو جاكسون

والد مايكل يخسر قضية الطعن في وصية ابنه
وتكلفة دفن ملك البوب اقتربت من المليون دوالر

اعتقال طيار مخمور قبل إقالعه بطائرته 
لندنـ  د.ب.أ: ذكرت الشرطة البريطانية »سكوتالند يارد« أن طيارا يبدو أنه كان 
مخمورا اعتقل قبل وقت قصير من إقالع طائرته من مطار هيثرو في لندن في رحلة 
عبر األطلســـي. وأضافت أن الطيار )51 عاما( اعتقل لالشتباه في أنه كان مخمورا 
قبل إقالعه بطائرة تابعة لشركة »يونايتيد إيرالينز« إلى شيكاغو وعلى متنها 135 

راكبا فضال عن أفراد طاقمها، وجرى احلجز للركاب على رحالت أخرى.


