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جانب من الندوة

الفندق الذي مت فيه اغتيال املبحوح والكاميرات التي رصدت القتلة

 مصدر إعالمي إسرائيلي: قتلة المبحوح استخدموا أجهزة 
للتشويش على الكاميرات وهناك 19 دقيقة اختفت من األفالم 

عواص���م � وكاالت: أعلن مص���در إعالمي 
إسرائيلي أن لديه معلومات خاصة تفيد بأن 
منفذي عملية اغتيال املبحوح اتخذوا ما يكفي 
من االحتياطات حتى ال يبقوا وراءهم أي آثار 
تدينهم، وأن ما تعلنه شرطة دبي في هذا الشأن 
لن يفيدها شيئا في التحقيق ، وأنه بناء على 
ذلك فإن منفذي االغتيال لن يضبطوا في يوم 

من األيام.
وأضاف هذا املصدر الذي وصفته صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية بأنه ال يعتبر رسميا، 
أن القتلة في دبي كانوا متخفني متاما، من قمة 
ال���رأس حتى أخمص القدم���ني، وأنهم حملوا 
أجهزة إلكترونية قادرة على شل عمل كاميرات 
الشرطة اإلماراتية، وأن الصور التي عرضها 
قائد شرطة دبي لتدل على أن حتركات القتلة 
رصدت بالكام���ل غير صحيحة، وأن هناك 19 

دقيقة اختفت من الكاميرات التي صورت في ممر الفندق الذي اغتيل 
فيه املبحوح.

فالكاميرات ترصد ما جرى عندما خرج ثالثة من منفذي االغتيال 
م���ن الغرفة رقم 237، وذلك في الس���اعة 0824، توجهوا إلى الغرفة 
رقم 230 املقابلة لها، التي نزل فيها املبحوح، وفتحوا الغرفة بجهاز 

إلكتروني خاص، ثم دخل املبحوح.
وفي الساعة 0843 صوروا وهم خارجون، وأغلقوا الباب بأجهزتهم 
اإللكترونية مرة أخرى، بطريقة جتعله مغلقا من الداخل، وأضاف أن 

ما جرى خالل هذه الدقائق ال� 19 لم يوثق في 
أي مكان، خاصة ما جرى داخل الغرفة.

والس���بب في ذلك أن املنفذين عرفوا كيف 
يتحكم���ون في عمل الكامي���رات اإللكترونية 
وأبطلوا عملها بواس���طة األجه���زة املتطورة 
التي حملوها، وأعادوا تشغيلها من دون ترك 

أثر لذلك.
وتابع املصدر اإلسرائيلي قائال: »إن حديث 
قائد شرطة دبي عن العثور على مادة دي إن إيه 
)احلامض النووي( لبعض املشبوهني ال يغير 
الصورة: فهذه املادة لم تظهر في أي غرفة من 
الغرف التي استخدمها منفذو االغتيال، فلماذا 
ظهرت في غرفة املبحوح بالذات؟ ثم لنفترض 
جدال أنهم عثروا على هذه املادة، فماذا تفيدهم؟ 
ال يوجد أي مخزن لهذه املادة في العالم يساعدهم 

على إجراء املقارنات الالزمة«.
من جهة اخرى قالت صحيفة »ذا ناشونال« االماراتية في عددها 
امس إن دبي طلبت من مكتب التحقيقات االحتادي األميركي حتري 
بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقا صادرة في الواليات املتحدة استخدمها 
املشتبه بهم في قضية اغتيال محمود املبحوح القيادي بحركة املقاومة 

اإلسالمية الفلسطينية حماس.
ونقل���ت الصحيفة عن مصدر مبكتب التحقيقات االحتادي قوله 
إن التحقيق س���يتحرى أيضا في ما إذا كانت إس���رائيل ضالعة في 

اغتيال املبحوح. 

 رئيس تحرير سعودي سابق يطالب بحبس الصحافيين
ويؤكد: ال يوجد واحد منهم يستحق لقب »صحافي«!

أخيرًا..  FacebookوTwitter في الپنتاغون

 الري����اض � يو.بي.آي: أثار رئيس حترير صحيفة »املس����لمون« 
الس����عودية سابقا وأستاذ كرس����ي اجلزيرة لدراسات اإلعالم اجلديد 
د.عبداهلل الرفاعي حفيظة الصحافيني حني طالب بسجن من يخطئ 
منهم معتبرا أنه ال يوجد واحد منهم سعوديا كان أو عربيا يستحق 

لقب »صحافي«.
وطالب د.عبداهلل الرفاعي في ندوة »اإلعالم اجلديد نظام أم فوضى« 
التي عقدت في مركز عب����داهلل دحالن لإلعالم مبركز جدة للمعارض 
والتي نشرتها صحيفة »الوطن« امس في خضم إدارته للحوار الساخن 

بسجن »الصحافي« الذي يختلق املشكالت من دون توثيق.
ودعا إلى خض����وع الصحافي للمحاكمة عب����ر احملاكم التقليدية 
متسائال عن مدى أهمية تأسيس جلنة خاصة بهم وقال »دائما ما أسمع 
أصواتا هنا وهناك تنادي بعدم سجن الصحافي أو خضوعه للمحاكمة، 

فالصحافي إذا حوكم.. ملاذا ال يسجن إذا ثبت خطؤه«.
من جانبه أكد أستاذ الصحافة اإللكترونية الدكتور فايز الشهري 
أن املؤشرات اإللكترونية أثبتت أن الفتيات أكثر ابتزازا للرجال عكس 

القاعدة املتعارف عليها لدى اجلميع.

واش����نطن � س����ي.إن.إن: أخيرا، وبعد طول انتظار، مت رفع حظر 
عاس����تخدام أفراد اجليش األميركي ووزارة الدفاع املواقع االجتماعية 
على شبكة اإلنترنت، إذ أصبح بإمكانهم إرسال الرسائل القصيرة على 

.Facebook والتواصل مع أصدقائهم على ،Twitter
فالقوانني اجلديدة تسمح باستخدام Facebook، وTwitter، ويوتيوب، 
وجميع املواقع االجتماعية على شبكة اإلنترنت، ما دام هذا االستخدام 
ال يؤث����ر على العمليات الس����رية في اجليش، وهو م����ا قد يؤدي إلى 
نشاطات غير موثوقة. وحتى اليوم، تختلف أجهزة اجليش األميركي 
في تعاملها مع سياس����ات استخدام املواقع االجتماعية على اإلنترنت، 
فوفقا للپنتاغون، متنع البحرية األميركية اس����تخدام هذه املواقع منذ 
عام 2007. واستخدم الپنتاغون Facebook وTwitter إلطالق هذا اإلعالن، 

باإلضافة إلى موقعه على شبكة اإلنترنت.
وقال ويليام لني، وكيل وزارة الدفاع األميركية: »هذا القرار يعبر عن 
اهتمامنا بضرورة املوازنة بني االحتياطات األمنية، ومواكبة التطورات 

التكنولوجية لهذا القرن«.
ويحظر هذا القرار الدخول إلى املواقع اإلباحية، واملقامرة، والتمييز 
العنصري. وقال ديڤيد وينيرغرين، الوكيل املساعد لوزارة الدفاع إلدارة 
تكنولوجي����ا املعلومات: »التكنولوجيا احلديث����ة توفر لنا فرصا عدة 
للتواصل، فليس مبقدورنا التش����ارك في املعلومات، بل ميكن للجنود 

اليوم التواصل مع أحبائهم«.
ويسمح القانون اجلديد للقادة في وزارة الدفاع مبنع استخدام هذه 

املواقع في حال حصول خروقات أمنية.

صحتك

حبة »السلكية« يمكن ابتالعها لتذكير المرضى بموعد الدواء

آمنة، يتم تفعيل هذه املواد بالعصارة املعدية 
احلامضية التي حتول جس����م اإلنسان إلى ما 
يشبه البطارية«. ويتابع »بعد ذلك ترسل الرقاقة 
إشارة إلى لصاقة أخرى مقاومة للماء توضع 
على اجلل����د اخلارجي حيث تلتقط املعلومات 
املتعلقة بضربات القلب، زاوية اجلسم، حرارته، 
معدالت النوم وغيرها من املعايير. وعند اقتراب 
املريض مس����افة 20 قدما م����ن هاتفه احملمول 
يتم إرسال هذه املعلومات إلى بروتوس الذي 
يطورها ويعيد إرسالها بصورة مقروءة على 
الهاتف احملمول أو البريد االلكتروني«. وتبذل 
الشركات جهدا خاصا من أجل تأمني اخلصوصية 
لدى استخدامها. ويضيف تومبسون: »وضعت 
احلبة االلكترونية حتت التجربة السريرية في 
حاالت أمراض القلب، ارتفاع الضغط، مرض 
التدرن كما سيتم جتربتها لدى املرضى النفسيني 
في خطوة قادمة«. ومن املتوقع أن تطرح هذه 

األداة في السوق مع نهاية عام 2011.

دبي � س����ي. ان. ان: إن كنت من األشخاص 
الذين لديهم مشكلة في تذكر املوعد املفترض 
ألدويتك اليومية أو تعاني من الشك الدائم في 
أنك فع����ال تناولتها أم ال، فإنه يلوح في االفق 
اليوم اكتش����اف وس����يلة ذات تقنية عالية قد 

تساعدك على تخطي هذه املشكلة.
حيث تلجأ الش����ركات حاليا إلى استخدام 
التقنيات الالسلكية نفسها التي تستخدم في 
الهواتف احملمول����ة واالنترنت لتطوير أدوات 
تراقب ما إذا كنت قد تناولت دواءك في الوقت 
احملدد، ثم ترسل إش����ارة إليك أو إلى طبيبك 
أو إلى أحد أفراد أسرتك للتنبيه. وقد يتطلب 
هذا في معظم احلاالت ابتالع رقاقة مجهرية ال 
تتعدى سماكتها شعرة االنسان. ومن املتوقع 
أن توفر ه����ذه الطريقة نحو 290 مليار دوالر 
من تكاليف العالج الطبي سنويا، وهو املبلغ 
الذي ينفق بسبب األشخاص الذين ال يلتزمون 
بأوقات األدوية املوصوفة لهم وفقا ملا أوردته 
احدى املؤسسات. هذا االكتشاف يتمثل في حبة 
تش����به حبة الدواء تبدأ بالبث الالسلكي منذ 
حلظة ابتالعها من قبل املريض ناقلة املعلومات 
حول التأثيرات اجلانبية ومدى فاعلية تأثيرها، 
وهو أمر تقوم به ش����ركة في كاليفورنيا كما 
استثمرت فيه نوفارتيس نحو 24 مليون دوالر 
لضمان التراخيص واالختبارات املتعلقة بتقنيات 
تسليم الدواء. ويشرح أندرو تومبسون رئيس 
ش����ركة بروتوس آلية عمل هذه التقنية قائال 
»بعد أن يبتلع الش����خص احلبة االلكترونية 
احملتوية على الدواء والرقاقة احلساسة املجهرية 
واملصنوعة من مواد غذائية وڤيتامينات مبقادير 

تساعد األجهزة الالسلكية على تذكير املريض بتناول دوائه

المساعدات تصل إلى تشيلي وقلق من قلة المواد األساسية
الزلزال أزاح محور األرض وقّصر طول اليوم

تش���يلي � أ.ف.پ: بدأ وصول املس���اعدة الدولية ام���س مع 
قادة أجانب يأتون ش���خ���صيا الى تش������يلي حي���ث م��ازال 
اجل��وع وقلة امل��واد األس��اسية يتس��ببان في حصول أعمال 
نهب وحرائق بعد الزلزال الذي أسفر عن مصرع أكثر من 720 

شخصا.
وقام������ت وزي��رة اخلارجية االميركي���ة هيالري كلينتون 
بزيارة خاطفة ف���ي إطار ج��ولة في امي���ركا الالتينية، وأتت 
ب� 20 ه�ات���فا تع���مل باألق���مار االصطناعية تعتبر من اش���د 
احتياجات املستشفيات امليدانية ومحطات تطهير املياه آلالف 

املشردين.
وقالت هيالري كلينتون في مونتيڤيديو »لقد طلبوا أجهزة 

اتصاالت سأحمل جزءا منها على منت طائرتي«.
ويفترض ان جتري محادثات في س���انتياغو مع الرئيسة 
ميشيال باش���ليه والرئيس املنتخب سيبستيان بينيرا الذي 

سيتولى مهامه في 11 مارس.
كذلك يتوقع وصول طائرة مس���اعدات برازيلية أعلن عنها 
الرئيس لويس ايناس���يو لوال دا س���يلفا، اول رئيس أجنبي 
يأتي للتعبير عن تضامنه مع تش���يلي في زيارة قصيرة قام 

بها مساء االثنني.
م���ن جهة اخرى، رجح علماء في وكال���ة الفضاء األميركية 
)ناسا( امس أن يكون الزلزال املدمر الذي ضرب تشيلي قد أثر 
على دوران األرض وقلص األيام التي حتتسب من خالل دورة 

األرض حول محورها.
ونقلت محطة »س���ي ان ان« األميركي���ة عن العلماء ان هذا 
التأثير ال ميكن الش���عور به ولكنه قابل للقياس عبر األجهزة 
املتطورة التي تشير إلى أن أيام األرض باتت أقصر مبا يعادل 
1.26 ميكروثانية )كل ميكروثانية تعادل جزءا من مليون جزء 

من الثانية(.
وق���ال العلماء إن الزلزال الذي وقع ف���ي أعماق األرض أثر 
على توزع كميات الصخور في الطبقات الدنيا وكان له بالتالي 

انعكاسات على دوران الكوكب.

إطالق سراح أرملة الرئيس الرواندي المتهمة بالتخطيط لإلبادة الجماعية
باريس � أ.ف.پ: أطلق سراح اغات أرملة الرئيس الرواندي 
جوفينال هابيارميان���ا الذي اغتيل في ابريل 1994 مع وضعها 
حتت املراقبة القضائية، وذلك بعد اعتقالها الثالثاء في باريس 
مبوجب مذكرة اعتقال دولية. ويتعني االن على أرملة هابيارميانا 
ان متثل »خالل عشرة ايام عمل« امام غرفة التحقيق في محكمة 
استئناف باريس التي ستبت في طلب تسليمها املقدم من كيغالي 

باملوافقة او الرفض.
وقد مت اعتقال اغات )67( ارملة الرئيس الرواندي جوفينال 

هابيارميانا في احدى ضواحي باريس حيث تقيم، وذلك بتهمة 
التورط في اعداد عملية االبادة املعروفة مبجزرة نتاراما، ورحبت 
السلطات الرواندية باعتقالها، وقالت االمم املتحدة ان املجزرة 

خلفت 800 ألف قتيل معظمهم من التوتسي.
وقال وزير العدل الرواندي ثارسيس كاروغاراما في اتصال 
هاتفي مع فرانس برس »أهنئ القضاء الفرنس���ي«، مضيفا انه 
»مؤشر جيد ان يبدأ القضاء الفرنسي االهتمام جديا مبلفات« 

اشخاص متهمني باملشاركة في ابادة 1994 في رواندا.

 صورة مت التقاطها في 2004 جلماجم مجزرة نتاراما  )أ.ف.پ(

محمود املبحوح

مانيال � د.ب.أ: صرح مسؤولون امس بأن هناك اشتباها في تورط 
أبوين في إشعال النار في مبنى مدرسة ابتدائية بسبب عدم حصول 

ابنيهما على وجبة أرز مجانية وفقا لبرنامج التغذية املدرسي.
ولم ينج من احلريق الذي اندلع س����وى احلوائط اخلرس����انية 
للمبنى املؤلف من طابق واحد في قرية جايد ببلدة دمياساالجن بإقليم 
ماسبيت.  وأوضح املتحدث العسكري احمللي امليجور هارولد كابونوك 
أن احملققني اش����تبهوا في البداية في تورط متمردين شيوعيني ألن 

الشهود رأوا »مس����لحني يخرجون بسرعة من مسرح اجلرمية وهم 
يطلقون أعيرة نارية في الهواء«.

إال أن كابونوك أشار إلى أن التحقيقات كشفت عن احتمال تورط 
والدي����ن غاضبني لعدم حصول طفليهما عل����ى وجبة األرز املجانية 
التي تقدمها املدرسة. واكد في الوقت نفسه أن السلطات لم تستبعد 
تورط املتمردين الشيوعيني، ولم يتضح السبب في حرمان املدرسة 

للطفلني من وجبة التغذية.

حرق مدرسة بسبب وجبة غذائية!


