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طهران: قد نستبدل اإلعدام شنقًا
بداًل من الرجم للمتهمة أشتياني

المحكمة العليا بالهند تمّهد الطريق أمام الحكم
 في نزاع حول »مسجد بابري« بين المسلمين والهندوس

ثلث األميركيين يحتاجون إلى القهوة لبدء نهارهم في العمل
واشنطنـ  يو.بي.آي: وجد مسح أميركي جديد ان 
حوالي ثلث األميركيني يحتاجون إلى القهوة ليبدأوا 
العمل كل يوم. وذكرت شبكة »سي.بي.أس« األميركية 
ان املســــح أظهر ان أكثر املوظفــــني الذين يعتمدون 
على القهوة هم املمرضون واملمرضات يليهم األطباء 
وموظفو الفنادق. وأشارت النتائج إلى ان الشباب هم 
الفئة األكبر التي تستهلك القهوة في الصباح حيث 

قال 43% من األشــــخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
18 و34 عاما انهم يشــــعرون بنقص في الطاقة إذا لم 
يتناولوا كوبا مــــن القهوة صباحا. وتبني ان معظم 
األميركيني الذين يعتمدون على القهوة للعمل هم في 

الشمال الشرقي من الواليات املتحدة.
وشمل املسح 3600 موظف ونشرته سلسلة مقاهي 

»دانكن دونتس« وموقع »كارير بيلدر«.

طهران ـ د.ب.أ: أعلنت إيران 
أنه لم يتـــم التوصل بعد حلكم 
نهائي بشأن ســـكينة محمدي 
أشـــتياني التـــي تواجه عقوبة 
اإلعدام بتهمـــة القتل وقد ينفذ 
بحقها حكم باإلعدام رجما إلدانتها 

بالزنا.
وقال املتحدث باســـم وزارة 
اخلارجية، رامني مهمانبرست، 
في مؤمتر صحافي في طهران إن 
»العملية القضائية مستمرة ولم 
يصدر بعد حكم نهائي بشأن أي 

من التهمتني«.
واتهمت محمدي أشتياني )43 
عاما( في البداية بالزنا، ما يجعلها 
تواجه حكما باإلعدام رجما، طبقا 
للشـــريعة اإلســـامية املطبقة 
في ايران، ولكـــن بعدها اتهمت 
باملشاركة في قتل زوجها. وفي 

نيودلهــــي ـ رويتــــرز: مهدت 
احملكمة العليا الهندية امس الثاثاء 
الطريق أمام محكمــــة أقل درجة 
إلصدار حكم بخصوص ملكية موقع 
ديني تسبب في تدمير مسجد بابري 
الشهير عام 1992 في أعمال شغب 
الهندوس واملسلمني أسفرت  بني 

عن سقوط نحو ألفي قتيل.
وكان من املقرر أن يصدر حكم 
بخصوص امللكية في 24 سبتمبر 
من محكمة في أوتار براديش ولكن 
احملكمة العليا علقت احلكم الوشيك 
األسبوع املاضي استجابة للمطالب 

مبنح فرصة للمصاحلة.
وقال س.ه.كاباديا كبير قضاة 
الهند في إشارة إلى املساعي لتأجيل 
أي حكم وشيك في قضية امللكية 
التي تعــــود إلى 60 عاما »نرفض 
االلتماس«. وستعلن احملكمة في 
أوتار براديش اآلن موعدا إلصدار 
حكمها، ويتقاعد أحد القضاة الذين 
ينظرون في القضية في األول من 
أكتوبر. وهذا يعني أن احلكم قد 
يصدر خــــال اليومني املقبلني أو 

حالة إدانتها بهذه التهمة، ميكن أن 
تواجه عقوبة اإلعدام شنقا.

وقال مهمانبرست إن اجلرميتني 
قيد املراجعة والبحث حتى اآلن، 
وان القرار بهذا الشأن سيصدر 

يتأجل إلى أجل غير مسمى حلني 
تعيني قاض جديد.

ويخشى كثيرون أن يثير احلكم 
أعمال شــــغب دينية ومزيدا من 
التي تتعامل  التوترات للحكومة 
بالفعــــل مــــع مترد في كشــــمير 
وتســــابق الزمن لوضع اللمسات 
النهائية الستعداداتها لدورة ألعاب 
الكومنولث املقرر أن تستضيفها 

بعد إمتام التحقيقات النهائية.
وأثـــارت تقارير أولية حول 
حكم الرجم انتقادات دولية حادة، 
ما دفع الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد وحكومته للتركيز 
على تهمة وعقوبة القتل بدال من 

قضية الزنا.
وقال أحمـــدي جناد إن حكم 
الرجم لم يصدر من األصل بحق 
املرأة، ولكن مسؤولني قضائيني 
اعترفوا بـــأن احلكم صدر وأنه 

جتري إعادة النظر فيه.
وقال املتحدث باســـم الهيئة 
القضائية، غامحســـني محسن 
إيجائي، اول من أمس إن جرمية 
القتل لها األولوية على جرمية 
الزنا. واتهم مهمانبرست األسبوع 
املاضي الغرب باستغال القضية 

لشن حملة ضد إيران.

األسبوع املقبل.
وكان رئيس الوزراء مامنوهان 
سينغ قال إن النزاع حول مسجد 
بابري الذي يعود للقرن السادس 
عشر في بلدة أيوديا بوالية أوتار 
براديش يعد أحد أكبر التحديات 
األمنية في الهند العام احلالي إضافة 
إلى مترد مــــاوي ومترد انفصالي 

بكشمير.

أوباما: المدارس الحكومية ال تقدم مستوى 
التعليم ذاته الذي تحصل عليه ابنتاي 

من المدارس الخاصة
نقلت صحيفة »واشنطن تاميز« عن الرئيس االميركي باراك اوباما 
قوله ان املدارس احلكومية ال تقدم مستوى التعليم ذاته، الذي حتصل 

عليه ابنتاه ساشا وماليا في مدرستهما اخلاصة احلالية.
ووصف اوباما النظام املدرسي احلكومي في واشنطن بـ »املتهالك« 
رغم االجنازات العديدة التي مت حتقيقها خال الســــنوات االخيرة. 
وتأتي تصريحات الرئيس االميركي هذه بعد يوم واحد من املديح 
الذي وجهه وزير التعليم آرني دنكان ملديرة مدارس واشنطن ميشيل 
ري، شاكرا اياها على جهودها في اعادة هيكلة التعليم فيها وتعيني 

طاقم تدريسي كفؤ.

»بالك بيري« تكشف عن »بالي بوك«
الكمبيوتر اللوحي الجديد لمنافسة الـ »آي باد«

بكين تحتفل للمرة 
األولى بذكرى ميالد 

كونفوشيوس 
بكني ـ أ.ف.پ:  للمرة األولى 
منذ وصول الشيوعيني الى احلكم 
في الصني، احتفلت بكني بذكرى 
والدة كونفوشيوس أمس الثاثاء 
خال احتفال فتح فرصة للتبادل 

الثقافي بني الصني وتايوان.
وجرى االحتفـــال في معبد 
كونفوشيوس، في حي غوزيجيان 
التاريخي، تكرميا للفيلسوف 
املولود في 28 سبتمبر عام 551 

ق.م.
ولطاملا حظر النظام الشيوعي 
هـــذا التقليد الـــذي يعتبر من 
املعتقدات اإلقطاعية، ولم يعد 
ابتداء من  إحياء االحتفـــال إال 
تســـعينيات القرن املاضي في 
كوفو مسقط رأس كونفوشيوس، 

ولكن ليس في العاصمة.

مسجد بابري قبل هدمه عام 1992
إماراتية تتهم زوجها باالعتداء عليها بعد تطليقها

وإماراتي يستغل جهل زوجته ويعقد عليها بدالً من تطليقها
وكاالت: نظرت محكمة أبوظبي االبتدائية 
قضيتني اسريتني األولى اتهمت فيها مواطنة 
زوجها بهتك عرضها في بيت الزوجية، بعد ان 
طلقها اثر خافات اسرية نشبت بينهما، فيما 
أكد املتهم أنها مازالت زوجته بحكم الشــــرع 
والقانون، الفتا إلى أنه ردها إلى عصمته خال 
فترة العدة ومن ثم فإنه لم يرتكب جرما يعاقب 

عليه القانون كما تدعي املشتكية.
وأمام قاضي احملكمة، شرح محامي املتهم 
بأن موكله زوج الشاكية بعقد زواج موثق، 
وأنه طلقها طلقة رجعية، وردها خال فترة 
العــــدة، وهو حق للزوج عما باملادة 108 من 
قانون االحوال الشــــخصية التي اعطته هذا 
احلق الذي ال يسقط، مضيفا ان جرمية هتك 
عرض الشاكية تكون في غير محلها مادامت 

العاقة الزوجية مازالت مستمرة.
القضية الثانية كانت قضية تزوير وثيقة 
زواج، إذ عقــــد زوج قرانه على زوجته مرة 

أخرى، بعد أن أوهمها بأنه طلقها، مســــتغا 
جهلها بالقراءة والكتابة باالتفاق مع املوظف 
املختص، ووجهت النيابة العامة إليهما جرمية 
التزوير في محرر رسمي.وكان الزوج قد طلق 
زوجته مرتــــني وردها في املرتني خال فترة 
العدة، وفي املرة الثالثة نشب بينهما خاف 
كبير أصرت بعده الزوجة على الطاق وأذعن 
الزوج ملطلبها، واصطحبها إلى دائرة القضاء، 
وقام باالتفاق مع املوظف املختص بعقد زواجه 
عليها مرة ثانية بــــدال من تطليقها، ووقعت 
على هذه الوثيقة من دون أن تعلم محتوياتها 
جلهلها بالقراءة والكتابة.وشــــرحت محامية 
املتهمة لهيئة احملكمة، ان املتهمة راجعت مرة 
أخرى الدائرة لتسلم ورقة طاقها لتقدميها 
الى وزارة الشؤون االجتماعية للحصول على 
معونة اجتماعية، إذ إنها تعول طفا من زوجها، 
كما أنها أرملة ولديها طفان من زواج سابق، 
لكن تبني لها أن الزوج لم يقم بتطليقها، وانه 

عقد قرانه عليها مرة أخرى، وطلبت احملامية 
البراءة للزوج، مؤكدة أنه تصرف بحسن نية 
بقصد تهدئة زوجته وعدم تطليقها واحلفاظ 
على متاسك األسرة.كما اتهمت الشاكية زوجها 
باالعتداء عليها بحبسها واحتجازها وخطفها 
وضربها فضا عن اقتحامــــه بيت الزوجية 
من دون إرادتها، ورد محامي املتهم على هذه 
االتهامات بالقول ان الضرب يجوز للزوج وهو 
حق له مادام ضربا بســــيطا بهدف التأديب، 
بحسب املادة 53 وال يوجد دليل ثبت قيامه 
باالعتــــداء عليها، كما ان ادعاءها بأنه اقتحم 
عليها مسكنها فهو في غير محله، خصوصا ان 
الزوج دخل بيت الزوجية الذي اعتاد الدخول 
إليه، وال يوجد ما مينعه من ذلك، وأنه اثناء 
اصطحابه لها في السيارة متوجها إلى اسرته 
ملناقشة خافاتهما، حاولت القفز من السيارة، 
فربطها بإحكام في املقعد خوفا عليها من ان 

تعرض حياتها للخطر.

نجل عبدالناصر يطالب بالتحقيق في وفاة والده
 بعد تلميحات لدور السادات في موته

ـ يو.بــــي.آي: حث  القاهرة 
عبداحلكيم جنل الرئيس املصري 
األسبق جمال عبدالناصر األجهزة 
املصريــــة على إجــــراء حتقيق 
في وفاة والــــده عام 1970 بعد 
تلميحات باحتمال موته مسموما 
ودور خليفته أنور السادات في 

ذلك.
ونقلت صحيفــــة »األهرام« 
الرســــمية عــــن عبداحلكيــــم 
جمــــال عبدالناصر قوله »على 
هــــذه األجهــــزة أن تتابــــع هذا 

املوضوع«.
وكان الكاتب محمد حسنني 
هيــــكل قد أثــــار زوبعــــة قبل 

أسبوعني حني املح في برنامجه 
الذي تذيعه قنــــاة اجلزيرة ان 
عبد الناصر توفي بعد تناوله 
القهــــوة أعده له  مــــن  فنجانا 

السادات بيديه.
غيــــر ان عبداحلكيم رفض 
املطالبة بتشــــريح جثة والده 
كما امتنع عن القول ما إذا كانت 
األسرة ســــتتقدم بطلب رسمي 

لتشريح اجلثة.
وأضــــاف عبداحلكيــــم »أن 
العلم يشــــهد تقدما واسعا في 
الكشــــف عن حقائق مثل هذه 
امللفات امللتبسة فمن دسوا السم 
لنابليون بونابرت لم يدر بخلدهم 

أو يتخيلوا على وجه اإلطاق أنه 
سيتم الكشف عن جرميتهم بعد 
مائة وخمسني عاما عبر الوسائل 

العلمية املتقدمة«.
واتهم عبداحلكيم، حســــن 
التهامــــي أحد مســــاعدي عبد 
الناصر والذي عينه السادات بعد 
ذلك نائبا لرئيس الوزراء بأنه 
أخفى عينات من شعر وأظافر 

عبدالناصر بعد وفاته.
وأضاف عبداحلكيم »املعضلة 
أن هذا الرجل بالذات عليه الكثير 
من عامات االستفهام فيما يتعلق 

مبوقفه من عبدالناصر«.
وتابع »دعنــــي أؤكد لك في 
هــــذا اخلصوص أن من شــــأن 
احلقائق املتصلة بوفاة الزعيم 
الراحل سوف تظهر حتى ولو 

استغرق األمر عشرات أو مئات 
السنني«.

أما فيما يتصل بتحليل جثة 
عبدالناصر فقد شدد جنله على 
»ان من الصعوبة مبكان بالنسبة 
لألسرة أن توافق على هذا األمر 
ونحن نترك هذه املسألة لألجيال 

املقبلة«.
وقال »لدي قناعة بأن وقائع 
ما جرى في األسبوع األخير قبل 
وفــــاة عبد الناصــــر فضا عن 
املابسات التي فجرت القتال بني 
املقاومة الفلسطينية والسلطة 
األردنية كان مدبرا لتهيئة األجواء 

للتخلص منه«.

عبداحلكيم جمال عبدالناصر

سكينة أشتياني

نيويوركـ  الواليات املتحدة )CNN(: كشفت »ريسيرش موشن« 
املصنعة لهاتف الـ »باك بيري« االثنني عن  Play Book لتدخل به 
الشركة الكندية املنافســــة في صناعة أجهزة الكمبيوتر اللوحي 

الذي حتتكره »آبل« األميركية.
وقال مايك الزاريديس، نائب الرئيس التنفيذي املســــاعد في 
شــــركة »باك بيري« خال مؤمتر الشركة في سان فرانسيسكو: 

»كل مهني ناجح يقتني جهازا عظيما«.
ويأتي باي بوك في وقت يهيمن فيه العماق األميركي لصناعة 
التكنولوجيا الرقمية، »أبل« على صناعة أجهزة الكمبيوتر اللوحية 
بعد إطاق »آي باد« مطلع العام احلالي، الذي وصفته بأنه »منتج 

سحري ميثل ثورة« في عالم احلواسيب اإللكترونية.
وفي مايو املاضي قال محللون ان املنافس احلقيقي جلهاز »آي 
باد« لم يظهر بعد، وان هذا اجلهاز املســــطح الشــــكل الذي يعمل 
بواسطة اللمس وال يحتوي على لوحة مفاتيح أعاد تشكيل وتعريف 

مفهوم األجهزة املسطحة الشكل أو الكمبيوترات اللوحية«.
ومن مواصفات Play Book انه يتضمن شاشة قياسها 7 بوصات، 
ومعاجلا بسرعة 1 غيغا هيرتز ثنائي النواة، ال يتعدى سمكه 9.7 
ملليمتــــرات ويبلغ وزنه 0.9 أوقية »باوند« إال ان الزاريديس لم 
يكشف عن سعره.وسيأتي املنتج اجلديد بإصدارين لدعم G3 و
G4 وسيطرح في األسواق العام املقبل، بعد عام من كشف »ابل« 
عن »آي باد«.وجاء الكشف عن Play Book في وقت حرج للشركة 
»ريسيرش موشن« التي فاجأت منتقديها بتحقيق مبيعات قوية 
وتنامي أعداد مشــــتركيها، رغم فشل منتجها األخير »باك بيري 

تورش« في سوق الهواتف الذكية.
وبعد طرح جهاز »آي باد« في األسواق ظهرت شائعات كثيرة 
من بينها ان شركات مثل نوكيا وسامسونغ ورم وغوغل تسعى 
لتصنيع أجهزة مماثلة باســــتخدام نظام التشغيل الذي طورته 

غوغل، أي نظام »اندرويد«.
في يناير املاضي كشــــفت مايكروسوفت عن جهاز »سايت« 
لشركة هيولت باكرد )HP(، والذي يستخدم نظام التشغيل ويندوز 
7 غيــــر ان HP اآلن تعيد النظر في ذلك، خصوصا بعد أن متلكت 
شركة »بالم« املتخصصة بالهواتف اخللوية، ينتظر ان تستخدم 

نظام التشغيل اخلاص بها »ويب أو أس«.
ومن بني الشــــركات التي ثارت شائعات حول قيامها بتطوير 
جهاز شــــبيه بجهاز »آي باد« شركة »ديل« وتطلق الشركة على 
جهازها اسم »ستريك« ويعتقد انها ستعتمد على نظام التشغيل 

»اندرويد«.
وال تقتصر املنافسة على هذه الشركات، فقد طور مهندسون 
أملان كمبيوتــــر لوحي محموال أطلقوا عليه اســــم WePad وكأن 
املنافســــة هنا باتت بني »نحن« أو We و»أنا« أو i، وحتديدا بني 

اجلماعة والفرد.

مصري عمره 11 عامًا وُيعتبر من بين
أصغر خبراء اإلنترنت في العالم

القاهــــرةـ  رويتــــرز: يعتبــــر 
الطفل املعجــــزة املصري محمود 
وائلـ  املعروف أيضا باسم مودي 
ـ والذي لم يتجاوز الـ 11 من العمر 
من بني أصغر خبراء اإلنترنت في 
العالم، واستعرض مودي )معرفته 
بتكنولوجيا املعلومات أثناء مقابلة 
لتلفزيون رويترز معه في منزله 
بالقاهرة. ولم تلفت مهارات مصمم 
الذي يتمتع  االنترنت الصغيــــر 
بقدرات كبيرة في مجال االنترنت 
الذين  أنظار عائلتــــه وأصدقائه 
يعرفونه باســــم مودي وحسب 
وإمنا حصل أيضا على شــــهادة 
املبتدئني وهو  سيسك وملستوى 
أيضا اخصائي تكنولوجيا معتمد 

من شركة مايكروسوفت.
وتعترف شهادة مايكروسوفت 
للحاصل عليها باملهارة في استخدام 
منتجات الشركة، ويسعى للحصول 
عليها كل من يرغب في أن يصبح 
محترفــــا في مجــــال تكنولوجيا 
املعلومــــات أو احملترفني بالفعل. 
ويستغرق االمتحان لهذه الشهادة 
عادة ســــاعتني لكن مــــودي أنهى 

االمتحان في 12 دقيقة.
وقــــال مودي إنــــه جاهز اآلن 
للتأهــــل ملســــتوى احملترفني في 
سيســــكو والذي يشير إلى قدرة 
املســــتخدم على العمل في حلول 
الشــــبكات املعقــــدة والتي تؤهل 
احلاصل عليهــــا للعمل كمهندس 
دعم أو مهنــــدس نظم أو مهندس 
شبكات.وقال مودي »احلمد هلل ربنا 
وفقني. أنا كان نفسي إني أنا آخد 
)أحصل على( الشهادات دي كلها«. 
حتى أنا ما كنتش أعرف إنه في بعد 
»سي سي ان ايه« شهادة »سيسكو 
للمبتدئني« إنه في »ســــي سي ان 
بي« شــــهادة سيسكو للمحترفني 
)أنا كان حلمي ان آخد( »سي سي 
إن إيه« ملا عرفت إن في  »سي سي 
ان بي« )قلت أل أنا ليه آخذ احلاجة 
القليلة مادام في حاجة أعلى وأنا 

أقدر آخدها بس.

والشــــهادات احلاصــــل عليها 
جتعله واحدا مــــن أصغر خبراء 
االنترنــــت في العالــــم وأوصلته 
مهاراته إلى املنظمات واجلامعات 
الدولية وعرضت عليه معاهد في 
الواليات املتحدة وكندا وقطر منحا 
للدراسة لكنه قرر البقاء في مصر. 
وقال إنه يرغب في مساعدة آخرين 

على حتقيق ما حققه.
وتقول عائلته إن مهاراته في 
احلســــاب بدأت منذ أن بدأ يتعلم 
املشي حيث اســــتطاع أن يجري 
العمليات احلسابية املعقدة وأطلق 
عليه زماؤه »مستر كالكيوليتر« 
لقدراته في احلساب. ونشرت عنه 

مقاالت في عدد من الصحف.
وقال والده د.وائل محمود إنه 
من املهم أن يدعــــم اآلباء أبناءهم 

وأن يجدوا لهم الوقت.
وقال والد مودي »املشكلة كلنا 
إن احنا املصريني والعرب اهتمامنا 
بالشغل في األول واآلخر عن ظهر 
قلب ولكن لو كل واحد فينا حاول 
إنه يضحي قليا من أجل أوالده 
فســــيرى إن أوالده سيصبحون 
أفضــــل«. ولم يكتــــف مودي مبا 
حصل عليه من شهادات ويشحذ 
معرفته بقراءة كتب عن الكمبيوتر 
كي يتمكن من االستعداد للتعامل 

مع التحديات القادمة.

رجل يقتل زوجته بعد 
زواج استمر 45 عامًا

هونغ كونغـ  د.ب.أ: أفاد تقرير 
إخباري أمس بأن رجا في هونغ 
كونغ يبلغ مـــن العمر 79 عاما 
أدين بقتل زوجته بعد زواج 45 
عاما، وذلك بعد أن أكد أنه لم يعد 

يتحمل مضايقاتها املستمرة.
وذكرت صحيفة »تشينا ديلي« 
اليومية على موقعها اإللكتروني 
أن ووجه جن كووك يوين وجه 
أكثـــر من 30 ضربة بســـاطور 
لزوجته سو يو ين يي )68 عاما( 
في أغسطس عام 2009، وأكد ان 
مضايقاتها املستمرة منذ عقود 

هي التي دفعته لقتلها.

الطفل املعجزة محمود وائل

مودي رغم عبقريته ال يزال يعيش طفولته

»بالك بيري« اطلقت كمبيوترها اللوحي اجلديد وفي اإلطار شاشة البالي بوك 


