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كرسي اإلعدام في والية تكساس جوزف كالرك

أوباما يلقي خطابه بعد حصوله على اجلائزة         )أ.ف.پ(الرئيس األميركي يتسلم جائزة نوبل للسالم                   )أ.پ(

أوباما يتسلم جائزة نوبل لـ »السالم« ويبرّر الحرب

تاريخ من اإلخفاقات في تنفيذ عقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة
واشـــنطن ـ أ.ف.پ: قد يكون 
الوحيد  بـــروم احملكـــوم  رومل 
األميركـــي الذي خـــرج حيا من 
عملية إعدامه، غير ان تاريخ عقوبة 
اإلعدام في الواليات املتحدة حافل 
باإلخفاقـــات األليمة التي التزال 
حتصل بكثرة حتى في السنوات 

االخيرة.
وترافقت عمليات اإلعدام في 
أليمة  بعض احلاالت مع مظاهر 
من نزف وتشنجات وأنني وصراخ 
وصوال الى اشتعال رأس احملكوم 

عليه.
وبحســـب عناصـــر جمعها 
مايكل رادليه االستاذ في جامعة 
كولورادو )غرب( حلساب مركز 
االعالم حول عقوبة اإلعدام الذي 
يعتبر مرجعا في هذا املجال، فإن 
أكثر من 40 عملية إعدام منذ 25 
عاما حتولت الى جلسات تعذيب 

حقيقية للمحكوم عليهم.
وســـواء مت اإلعدام بواسطة 
الكرســـي الكهربائـــي او غرفـــة 
الغاز او احلقنة القاتلة، فإن كل 
الوســـائل عرفت إخفاقات على 
درجات متفاوتة من الوحشـــية 
وكانت في معظم األحيان نتيجة 

خطأ بشري.
ويسمح حضور شهود طبقا 
للقانون فـــي كل عمليات اإلعدام 
بنقل تفاصيل هذه اإلخفاقات في 

التنفيذ.
ففي عام 1983 اشتعلت ساق 
جون ايفانز في االباما )جنوب( 
بعد أول شحنة كهربائية فيما راح 
الدخان يتصاعد من القناع الذي 

الهند تريد إنشاء الوالية الـ 29
في جنوب شرق البالد

نيودلهي ـ أ.ف.پ: أعلنت الهند اخلميس عزمها إنشاء الوالية 
الـ 29 في جنوب شرق البالد وذلك إثر إضراب عن الطعام قام به 

قيادي محلي ينشط من اجل تعديل توزيع املناطق.
وأعلن وزير الداخلية ب. شـــيدمبرام ان الوالية اجلديدة التي 
أطلق عليها اسم تيلنغانا ستنشـــأ من تعديل حدود والية اندرا 
براديش الفقيرة )جنوب شـــرق(، مؤكدا للصحافيني ان »عملية 

إنشاء والية تيلنغانا ستبدأ«.
وتقرر إنشاء هذه الوالية التي ستشمل القسم االكبر من منطقة 
اندرا براديش القبلية بعد إضراب عن الطعام استغرق 11 يوما قام 
به ك. شندراسخار راو قائد اكبر حزب يدعو الى إنشاء والية جديدة 
اسمها تيلنغانا راشتريا ســـاميتي. وأدى تدهور حالته الصحية 
األسبوع املاضي الى تنظيم تظاهرات طالبية في املنطقة. وشكر 

راو من على سريره في املستشفى احلكومة على قرارها.
وكان ســـكان املنطقة الذين يطالبون منذ سنوات بإنشاء هذه 
الواليـــة يتهمون احلكومة بإهمـــال املنطقة التي تتعرض خاصة 

بانتظام الى اجلفاف ويريدون االستفادة من ميزانية منفصلة.

مشرعون يريدون استجواب الزوجين المتسللين 
إلى حفل العشاء في البيت األبيض

واشنطنـ  رويترز: وافقت جلنة في الكونغرس األميركي األربعاء 
على استدعاء زوجني تسلال إلى حفل عشاء في البيت األبيض، ما 

جعلهما أشهر متطفلني في العالم وأثار تساؤالت بشأن األمن.
ويطلب أمر االستدعاء من طارق صالحي وزوجته ميشيل صالحي 

املثول في 20 يناير أمام جلنة األمن الداخلي مبجلس النواب.
وفي اقتراعني منفصلني وافقت اللجنة على استدعاء الزوجني 

بعد ان رفضا املثول أمامها طواعية األسبوع املاضي.
ولم يصدر تعقيب فوري من ستيف بست محامي الزوجني.

لكن مساعدين في الكونغرس قالوا انه بناء على مراسالت سابقة 
فإن من املتوقع ان يتمسك الزوجان بحقهما في رفض اإلجابة عن 
أسئلة على أساس انهما قد يجرمان أنفسهما. وفيما يبدو انه تصرف 
الجتذاب األضواء دخل الزوجان الى حفل العشاء الذي أقيم في 24 

نوفمبر تكرميا لرئيس الوزراء الهندي مامنوهان سينغ.

ليس إعداما بل عملية قتل«.
وفي فلوريـــدا أيضا أجريت 
احلقنـــة باخلطأ في عملية إعدام 
عام 2006 فتســـربت املواد التي 
تخدر القلب ثم تشـــله وتوقفه، 
الى العضالت متســـببة في آالم 

شديدة.
ووجب إجراء حقنة ثانية، وهو 
أمر استثنائي متاما، قبل ان يلفظ 
اجنيل دياز أنفاسه االخيرة بعدما 
كان يتلوى من دون ان يتمكن من 

التفوه بكلمة.
وفي والية تكساس )جنوب( 
التي تسجل الرقم القياسي في عدد 
عمليات اإلعدام، عانى الكثير من 
احملكومني لدى إعطائهم احلقنة 
القاتلـــة. ففـــي 1989 كان تأثير 
احلقنة على ستيفن ماكوي أليما 
وعنيفا الى حد غاب احد الشهود 
عن الوعي. وفي 1992 راح جاسنت 
لي ماي »يلهث ويسعل ويتشنج 
جسده« حني بدأت املواد تنتشر 

في جسده.
غير ان والية أوهايو )شمال( 
هي التي ســـجلت أكبر عدد من 

اإلخفاقات في اآلونة االخيرة.
وفي مايو 2006 صاح جوزف 
كالرك وهو يجهش بالبكاء »هذا 
ال يجـــدي، هـــذا ال يجدي« حني 
انفجر عرقه اثناء إعطائه احلقنة 

القاتلة.
وبعد سنة، قضى فريق اإلعدام 
أكثر من ســـاعة يبحث عن عرق 
لكريستوفر نيوتون الذي تسنى 
له حتى الذهاب إلى املرحاض أثناء 

عملية إعدامه.

وضع على رأســـه وبدأت رائحة 
حلم محترق متأل القاعة.

ولم تتوقـــف خفقات قلبه إال 
بعد ثالث شحنة كهربائية.

وبعد سنتني في انديانا )شمال( 
تلقى وليام فانديفر 5 شـــحنات 
كهربائية وأمضى 17 دقيقة ينازع 

قبل وفاته.
وفي 1990 في فلوريدا )جنوب 
شرق(، تصاعدت السنة نار طولها 

متران من رأس جيســـي جوزف 
تافيرو. وفي 1999، كانت فلوريدا 
جترب كرسيا كهربائيا جديدا صنع 
خصوصا ليناسب مقاسات كبيرة 
في حال كان املتهم ضخم القامة، 
حني بدأ الدم ينزف من فم آالن لي 

ديفيس ويسيل على قميصه.
وعند إعـــدام جيمي لي غراي 
بالغاز في ميسيسيبي )جنوب( 
عام 1983، تصادف ان كان منفذ 

حكم اإلعدام ثمال ولم يحسن ضبط 
كمية الغاز القاتل فقضى احملكوم 
عليه 8 دقائق يتخبط ويئن قبل 

ان ميوت.
ومت رفع الطابع »الوحشـــي« 
للحقنة القاتلة التي باتت اليوم 
معتمدة فـــي كل أنحاء الواليات 
املتحدة، مـــرارا الى احملاكم على 
إثر إخفاقات عدة، غير ان احملكمة 
العليا أقرت وسيلة اإلعدام هذه 

عام 2008.
وكانت آخـــر كلمات تفوه بها 
بينـــي دمبس فـــي فلوريدا عام 
2000 حني قضـــى فريق اإلعدام 
33 دقيقة يبحـــث عن عرق ثان 
قادر على حتمل احلقنة في حال 
انفجر العرق األول »لقد انزلوا بي 
مجزرة حقيقية، شعرت بألم فظيع، 
لقد أحدثوا جرحا في ثنية فخذي 
وجرحا في ساقي وكنت انزف. هذا 

أوسلو ـ وكاالت: تسلم الرئيس األميركي باراك أوباما أمس 
جائزة نوبل للسالم لعام 2009 وأقر باجلدل الدائر حول اختيار 
رئيس تشارك بالده في حروب أثناء رئاسته وقال إنه يحتفظ 

بحق اتخاذ إجراء حلماية الواليات املتحدة.
وقال أوباما إن اســـتخدام القوة يكون لـــه أحيانا ما يبرره 
وخاصة ألسباب إنسانية. وأضاف أنه بالنسبة ملقاتلي تنظيم 

القاعدة فإن املفاوضات لن تدفعهم إللقاء السالح.
ودعـــا التخاذ إجراء صارم إزاء الـــدول التي تنتهك القوانني 

الدولية مثل فرض العقوبات املناسبة.
وقال إنه ال ميكن السماح إليران وكوريا الشمالية »باللعب 
بالنظام« مشيرا إلى األساليب التي استخدمتها الدولتان من قبل 

إلطالة أمد املفاوضات.
مـــن جانبه، قال رئيس جلنة نوبـــل النرويجية ثوربيورن 
ياجالند إن اللجنة أعلنت في التاسع من شهر أكتوبر هذا العام 
أنه ســـيتم منح جائزة نوبل للسالم لعام 2009 للرئيس أوباما 
جلهوده الرائعة من أجل تعزيز الديبلوماسية الدولية والتعاون 

بني الشعوب.
وأضاف ياجالند أن اللجنة لفتت إلى أهمية جهود أوباما من 
أجل عالم خال من أســـلحة نووية، مشـــيرا إلى أن جلنة نوبل 

تهنئه بجائزة نوبل للسالم لهذا العام.
وأشـــار إلى أن أوباما أصر على ضـــرورة أن تبني الواليات 
املتحدة األميركية حتالفات وتقيم صداقات بدال من خلق عداءات، 
وأكد أنه )أوباما( يواصل هذه االستراتيجية أيضا في أفغانستان 
كما قدم مقترحــات ملموســــــة بشــــــأن ظاهـــرة التغيـــرات 

املناخيــة.
وأوضح رئيس جلنة نوبل النرويجية أن العالم يؤيد الواليات 

املتحدة األميركية في صراعها ضد التطرف.

صحتك

التخلص من الذكريات المؤلمة 
ممكن من دون أدوية أو عقاقير

واشنطنـ  يو بي آي: باإلمكان التخلص من الذكريات 
املؤملة لفترة ال تقل عن ســـنة كاملـــة من دون االعتماد 
على األدوية أو العقاقير. وبحسب الدراسة التي أعدها 
مؤخرا باحثون أميركيون ونشـــرتها دورية »نايتشر« 
فإن التقنية اجلديدة »تستغل« الطريقة التي يستخدمها 
الدماغ البشري لتخزين املعلومات واسترجاعها لتحقيق 
ذلك. وأوضح هؤالء أنه عندما نسترجع الذكريات البعيدة 
فإنها أي الذكريات متر بفترة ضعف قصيرة ما يتطلب 
إعادة تخزينها مرة أخرى ألن الذاكرة بحســـب العلماء 
عندما تكون بحالة هشة يصبح باإلمكان التأثير عليها 
وتعديلها وحتى التشويش عليها. واستخدم العلماء في 
السابق عقاقير أمال في مساعدة الذين تطاردهم الذكريات 
املؤملة مثل من وجدوا أنفســـهم فجأة وســـط أهوال أو 
كوارث من أجل تهدئتهم وتخفيف مخاوفهم ولكن تبني 
أنه كان لهذه األدويـــة أو العقاقير عوارض جانبية من 
بينها التسمم. وجرب هؤالء أدوية توصف عادة للمصابني 
بارتفاع ضغط الدم مثل »بروبرانولول« ولكن تبني أنه 

لم يكن مناسبا للجميع.
وقررت االختصاصية في علم النفس إليزابيث فيلبس 
من جامعة نيويورك اعتماد مقاربة جديدة من أجل التخلص 
من الذكريات املؤملة عند البشر باستخدام تقنيات جديدة 
أثرت على سلوك هؤالء وخلصتهم من ذكرياتهم املؤملة 
ملدة ال تقل عن سنة كاملة. وقالت فيلبس »استفدنا من 
جتارب قدمية أجريت على احليوانـــات وبإمكاننا اآلن 
تطبيقها على البشر ولكن بطريقة معقدة تتطلب رمبا 
معاجلة سريرية«. وغالبا ما تتم معاجلة املرضى الذين 
تؤرقهم ذكريات مؤملة بواسطة تقنيات العالج النفسي 
احلديث عبر استحضار الذاكرة ألشياء مرعبة مثل رؤية 
ثعبان متحفز لالنقضاض أو االصابة بطلق ناري أو ما 
شابه إذ يترســـخ في العقل الباطني بشكل تدريجي أن 

هذه احملفزات آمنة متاما وبالتالي ال حاجة للقلق.

سكران يدخل منزل زوجين ال يعرفهماحضور محدود للنجوم في مهرجان دبي السينمائي
وينام على مقعد في حجرة الجلوس

»عين« ناسا الجديدة تبحث عن األجسام المجهولة

ســـانت مارتن ـ يو.بي.آي: فوجئ زوجان في 
الواليات املتحدة بشخص سكران يدخل منزلهما 
وينام على مقعـــد في صالة اجللوس ويحتضن 
دميـــة وكأنه في منزله متامـــا. ونقلت صحيفة 
»مسيسيبي بري باســـكاغوال« عن رئيس قسم 
الشرطة في مدينة سانت مارتن مايك بيرد قوله 
إن الزوجني بعدما تنبها إلى أن شيئا غريبا يدور 
في صالة اجللـــوس وجدا الرجل الذي كان يغط 
في نوم عميق وأيقظاه وطلبا منه تفسير سبب 
وجوده في منزلهما. وأضاف ان »الزوجني طلبا منه 
)السكران( التعريف عن هويته وماذا كان يفعل في 

منزلهما« وتابع »تبني للزوجني أن الرجل كان ثمال 
وال يدري ماذا يدور حوله«. وتبني من التحقيق 
فيما بعد أن الرجل السكران هو كريستوفر بول 
سيلغا )34 ســـنة( توقف بسيارته الشيفرولية 
الزرقـــاء أمام منزل الزوجـــني ظنا منه أنه منزل 
صديقته ونام فيه ولكنه ال يعرف كيفية دخوله 

إليه من دون أن يتنبه له أحد.
وقال بيرد »كان يقود ســـيارته بشكل متهور 
وبشكل متعرج« مضيفا أنه صدم بسيارته الكثير 
من صناديق البريد قبل التوقف أمام املنزل ودخوله 

والنوم فيه.

واشنطنـ  د.ب.أ: تستعد وكالة الفضاء والطيران 
األميركية )ناسا( اليوم اجلمعة إلطالق أحدث »عني« 

تابعـــة لها، وهي عبارة عـــن قمر اصطناعي 
مزود بأجهزة استشعار غير مسبوقة 

تستخدم األشعة حتت احلمراء 
للبحث عن األجسام الكونية 

التي ال تستطيع الكاميرات 
األخرى اكتشافها.

ومـــن املقـــرر أن يتم 
إطالق »املستكشف املسحي 
واسع املجال الذي يستخدم 

األشـــعة حتت احلمراء« أو 
الساعة 14:09  »وايز« ما بني 

و14:23 بتوقيـــت جرينتش من 
قاعدة فاندنبـــرج اجلوية في والية 

كاليفورنيا، غير أن التوقعات املتعلقة بعملية 
اإلطالق تظهر وجود نسبة تصل إلى 80% بوجود 
غطاء كثيف من السحب أو سقوط أمطار وهو ما قد 

يجبر على تأجيل عملية اإلطالق، حسبما ذكر الكابنت 
أندرو فري املسؤول عن األحوال اجلوية بسالح اجلو. 
وقالت ناســـا إن القمر االصطناعي سيقوم، 
على مدى األشـــهر التســـعة املقبلة 
التي سيدور فيها حول القطبني 
الشمالي واجلنوبي، مبسح 
السماء بأكملها مرة ونصف 
ســـعيا للكشف عن »أكثر 
النجوم برودة والكويكبات 
املظلمة وأكثـــر املجرات 
إضاءة«. وقال مختبر الدفع 
النفاث بوكالة ناسا في مدينة 
باســـادينا بكاليفورنيا إن ما 
مييز هذه »العني« عن كاميرات 
الفضاء األخرى مثل تلسكوب هابل 
واملســـابير الفضائية العميقة هو قدرته على 
قراءة أربع موجات من األشعة حتت احلمراء بدرجة 

حساسية تفوق سابقيه مبئات آالف من املرات.

الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم يسلم األسطورة أميتاب جائزته

دبي ـ سي. ان. ان: بحضور 
محدود من جنوم السينما العاملية 
والعربيـــة مقارنـــة بالدورات 
الســـابقة، افتتح مهرجان دبي 
السينمائي الدولي ليلته األولى 
بعرض فيلـــم Nine، الذي غاب 
أبطاله ومنتجوه عن السجادة 
الليلة  احلمراء، واكتفـــى رواد 
األولى من املهرجان مبشـــاهدة 
الفيلم الغنائي الذي تقوم ببطولته 
كل من نيكول كيدمان، وبنيلوبي 

كروز، وكايت هدسون.
تـــدور أحـــداث الفيلم حول 
املخرج غـــودو كونتيني، الذي 
يواجه مشاكل في حياته اخلاصة 
وحياته املهنيـــة، بينما تربطه 
عالقات متنوعة مـــع زوجته، 
وعشـــيقته، ووكيلـــة أعماله، 

وأمه.
وبالعودة إلـــى ليلة افتتاح 
مهرجان دبي السينمائي الدولي، 
لوحظ غياب الكثير من املمثلني 
العرب واألجانب، الذين مت التأكيد 
على حضورهم مسبقا، كالفنان 
عمر الشـــريف، وخالـــد تاجا، 

والنجم العاملي مات ديلون.
مـــن جانب آخـــر، حضرت 
املمثلة واملغنية األميركية ماندي 
مور حفل االفتتاح، إذ أنها املرة 
األولى التي حتضر فيها مور إلى 
دبي، وقد عبرت عن ســـعادتها 
باحلضور، وقالت: »أشعر بالفرح 
الشديد للقدوم إلى هنا، والتعرف 
على ثقافات جديدة، ولقاء أناس 

جدد«.
ولم تشهد السجادة احلمراء 
ســـوى حضور عـــدد قليل من 

بالـــدورات  املمثلـــني مقارنـــة 
السابقة، مثل سمير غامن، وابنته 
دنيا، ورجاء اجلداوي، وسمية 
اخلشاب، ونيللي كرمي، وفتحي 
عبد الوهاب، وخالد أبو النجا، 
وإلهام شـــاهني، وآثار احلكيم، 
الذي يشـــارك  وخالد الصاوي 
أيضـــا كعضو في جلنة حتكيم 

أفالم املهرجان.
وحضـــر الليلـــة األولى من 
املهرجان أيضـــا النجم الهندي 
أميتاب باتشـــان، الـــذي يكرم 
السادســـة  الدورة  أيضا خالل 
من املهرجـــان بجائزة إجنازات 

الفنانني.
وفي نفس اجلائـــزة، تكرم 
الفنانة املصرية فاتن حمامة، كأول 
سيدة حتوز هذه اجلائزة، إال أنها 
لم حتضر الليلة األولى للمهرجان، 
ومازالت فرص حضورها إلى دبي 
ضبابية بعض الشيء، كما أكد 

القائمون على املهرجان. وعلى 
السجادة احلمراء أيضا، أطلت 
امللكة األردنية نور احلسني، إذ 
ستلقي الكلمة الرئيسية في ندوة 
اجلســـر الثقافي املقامة سنويا 

خالل املهرجان.
واستطلعت CNN بالعربية 
رأي عـــدد من جنوم الســـينما 
العربية والعاملية حول مهرجان 
دبي الســـينمائي، إذ أكد املمثل 
املصري مصطفى فهمي وزوجته 
املمثلة رانيا فريد شـــوقي على 
أهمية هذه املهرجانات، إذ قاال: 
»هـــذه املهرجانات هي الفرصة 
الوحيدة أمام املمثلني العرب للقاء 
بعضهم البعض، كما أنها فرصة 
مميزة ملتابعـــة األفالم العربية 
والعاملية. هذه هي املرة األولى 
التي نحضر فيها هذا املهرجان، 
ونعتقـــد أنها لن تكـــون املرة 

األخيرة«.


