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{ قــــوانــــغــــتــــشي  —وكـــاالت -
أصـدرت مـحكـمـة صـيـنيـة حـكـما
يــقــضي بــســجن مــجــمــوعــة من
القتـلة احملترفـ بعد مـحاولتهم
تـكـررة التـعاقـد من الـباطن مع ا
ة بـعـضهم بـعـضـا لـتنـفـيـذ جـر
قــتل رجـل أعــمــال في مــقــاطــعــة
.وكــان قــوانــغـــتــشي في الــصــ
رجل األعــمــال تـان يــو هــوي قـد
استأجر قـاتال محترفـا للتخلص
من منافسه وي مو  مقابل دفع
ألف دوالر وفــقـــا جلــلــســة 282
االســتـمــاع في احملـكــمـة.بــيـد أن
الـقـاتل احملــتـرف اسـتـأجـر رجال
ـهمة وعرض آخر للقـيام بهذه ا
عــــــــــلـــــــــيـه دفع 141 ألف دوالر

U—∫ متحف اللوفر يستذكر ليوناردو دافنشي باكثر من  160  لوخة c²Ý«

{ بــاريس  —وكـــاالت - افـــتــتح
مــتــحف الــلـوفــر في الــعـاصــمـة
الفـرنسـية بـاريس أخيـرا واحدا
ــعــارض الــفــنـيــة في مـن أبـرز ا
الـــعـــالـم احـــتـــفـــاال بـــالـــذكـــرى
الـســنـويـة الـ 500 لـوفــاة فـنـان
عـــصـــر الـــنــهـــضـــة لـــيـــونــاردو
دافـــــنــــــشـي.وكــــــانـت أعــــــمـــــال
ــعــرض قـد الـتــحــضــيــر لـهــذا ا
استغرقت أكثر من عشر سنوات

{ لـــنــدن  —وكــاالت - تـــشـــيــر
دراسـة إلى أن الـبـالـغـ الـذين
يـتـبــعـون نـظـامـا غــذائـيـا غـيـر
صـحي ويـعـانـون من االكـتـئاب
قـد يسـاعدهم الـطـعام الـصحي
فـي حتـــســــ حـــالـــتــــهم. وفي
جتـربـة عـشـوائـيـة بـأسـتـرالـيا
تراجعت أعراض االكتئاب لدى
رجـــــــال ونــــــســــــاء تـــــــراوحت
أعمارهم ب  17و 35عاما بعد
ثالثـة أسابـيع من حتـولهم إلى
نـــظـــام غــذائـي صــحـي. وأفــاد
بــاحـــثــون في دوريـــة (بــلــوس

وتـــــــوقـــــــفـت بـــــــســـــــبـب خالف
دبـلومـاسي وثـقـافي ب فـرنـسا

وإيطاليا.
وافــتـــتح الــلـــوفــر الـــذي يــضم
ونالـيزا أبواب معرضه لوحة ا
بـــعــرض أكـــثــر من 160 لــوحــة
ورسم من فـنـون عصـر الـنـهـضة
لـدافـنـشي بـعـضـهـا علـى سبـيل
ـلـكـة إلـيزابـيث االسـتـعـارة من ا
الثـانيـة وبيل ومـيلـينـدا غيتس.

ـــعــــرض الـــذي من ويـــهــــدف ا
ـــتــوقـع أن يـــجــذب أكـــثـــر من ا
نصف مليون زائر خالل األشهر
ـقبـلة إلى تـوفيـر فهم األربعـة ا
أعـمق ألسالـيب عـمل الـفـنان من
خـالل االســـتــــعــــانـــة بــــدفــــاتـــر
مالحــظـاته وتـقــنـيـة الــتـصـويـر
باألشعـة حتت احلمراء والواقع

االفتراضي.
وكـشف تـسـلـيط ضـوء بـاألشـعة

وان) بأن أولئك الـذين واصلوا
ـدة تـنـاول األغـذيـة الــصـحـيـة 
ثـالثـــة أشـــهـــر اســـتـــمـــروا في

الشعور بالتحسن.
وقـالـت هـيـذر فـرانـسـيس الـتي
قـــادت فــريق الـــبــحث وهي من
جــامـعـة مـاكــوراي في سـيـدني
(هـذا يــهم اجلـمـيع وهـو أكـثـر
فــاعــلــيــة من حـــيث الــتــكــلــفــة
مــقـارنـة بـطـرق عالجـيـة أخـرى
وهــو أحــد أوجه الــعالج الــتي
ـكن لألفراد أنـفـسهم الـتـحكم
فــيـهــا).وأضـافت في تــصـريح(

ــو األشــجــار إلى حــركـة فــمن 
الـطـيـور كـان لـيـونـاردو مـولـعـا
بـفـكــرة الـطـيـران لـذا صـمم آلـة
طـيــران تــعــتـمــد عــلى أجــنــحـة
اخلــــــفــــــافــــــيـش كــــــمــــــا درس
الـتـعـقـيدات ووثّـقـهـا بـالـرسوم
ـــعــــرض بـــعــــضـــا ويـــضـم ا
منها.كما استطاع تصميم
أســـــــــلــــــــحــــــــة وأدوات
وأوعـــيــة وحتـــتــوي

والـــتــصـــويـــر بـــاألشــعـــة حتت
احلــمــراء واألشــعــة الــطــيــفــيـة
ــسـيح تــصــمـيــمــات لـلــمالك وا
طفال أسفل سطح لـوحة رسمها
لــــيـــونــــاردو بـــعــــنـــوان عـــذراء
الــــصـــخــــور. كـــان لــــيـــونـــاردو
دافـنــشي مـهــنــدسـا ومــصـمــمـا
ا وفـنانـا مـولعـا بـالتـكوين وعـا
اجلـسـدي الـبـشـري وسـلـوكـيات

احليوانات والنباتات.

حتت احلـــــمــــراء عـــــلى بـــــعض
أعماله الفنية األكثر شهرة عددا
مـن األســـــرار مع اكــــــتـــــشـــــاف
طـبقـات مـتـعددة من الـرسـومات
أسـفل الـقـطع النـهـائـية لـلـفـنان.
ـــرة األولى لــــيـــست هــــذه هي ا
الـــتي تـــســتـــخـــدم فــيـــهـــا هــذه
الـطـريــقـة فـفي شـهـر آب رصـد
اخلــبــراء بــاســـتــخــدام خــرائط
ضوئية باألشعة السينية الكلية

دفاتر مالحـظاته على تـفسيرات
ــعــمـاري. لــتــقــنــيــات الــبــنــاء ا
ونُقـلت الـلوحـة الـتي ستـعرض
ـدة ــعـرض  ضــمن مـقـتــنـيـات ا
ثــمــانــيــة أسـابــيع إلـى بـاريس
ـاضي على الرغم من األسبوع ا
مــحــاوالت مــنـعــهــا من مــغـادرة

إيطاليا.
ـعـرض فيـنـسان وقـال منـسق ا
ديليوفان وفقا للبي بي سي(إنه
عــلى الــرغم من عــرض األعــمـال
الــفـنـيــة الـدقـيـقــة فـإن الـرسـوم
تظـهر أهـميـة العالقـة ب الـعلم

والفن).
وأضاف (في هذه احلالـة يظهر
جــــمــــال اجلـــــسم الــــبــــشــــري).
قــــال(نــــأمل أن نــــبــــيّن مـن هـــو
ـاذا وكـيف لـيــونـاردو كـفــنـان و
كــان في غـــايــة األهـــمــيـــة. لــقــد
استخدم طريقة خاصة ومبتكرة
لــلــعـمل اعــتــمـدت عــلى الــعـلم).
وتــعــد جتــربــة تــقــنــيــة الــواقع
االفـتــراضي األولى من نــوعـهـا
في مـتحف الـلـوفر وتـهدف إلى
الــكـشـف بـطــريــقــة عــلــمـيــة عن
تـفـاصــيل غـيــر مـرئــيـة بــالـعـ
ـطـوري اجملـردة لـلــوحـة وفـقـا 

شروع فيف أرتس. ا
ـعـرض قــطـعـا  كـــــــــمـا يـضـم ا
ــلــكــة فــنـــيــة مــســـتــعــارة مـن ا
إلــيـزابــيث الـثــانـيــة وهي قـطع
يُــحــتــــــــــفظ بـــهــا عــادة خــلف
أبواب مغلقـة في قصر وندسور

لكي. ا
ومن بــ هــذه الــقــطع الــفــنــيـة
دراسـة لــيـونــاردو أليـدي ورأس
ليدا الوالدة األسطورية لهيل

فاتنة طروادة.
وقال ديلـيوفان (كـانت إليزابيث
ــة لـلــغــايــة إذ أرسـلت 24 كــر
قـــطـــعــــة من مـــجــــمـــوعــــتـــهـــا
وبـسـبــبـهــا اسـتــطـعــنـا عـرض
مـجـمـوعـة رائـعة مـن رسومـاته.
وقــال ديـــلــيــوفــان لــبي بي سي
ــعـرض (إنه يــتـــوقـع أن يـزور ا
فـي بــــاريـس حــــوالي 600 ألف
شخـــــص بـفضل حـجم األعمال
عروضة) ا
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هذا يثيـر احتماليـة أن التغيير
فـي الـنـظـام الـغـذائي قـد يـكـون
ثـابة عالج لـتخـفيف أعراض
االكـــتـــئـــاب).وشـــمــلـت دراســة
فــــرانــــســــيـس وزمالئــــهــــا 76
شـــخـــصـــا ســـجـــلـــوا درجـــات
مرتفعة على اثن من مقاييس
ا يشير إلى االكتئاب والقلق 
معاناتهم من أعراض متوسطة
أو شـــديـــدة لالكـــتـــئـــاب كـــمـــا
سـجــلـوا درجــات مــرتـفــعـة في
استبيان عن استهالك األطعمة
الـغـنيـة بـالـدهون والـسـكر.و

في نـاجنـينغ عـلى مـوقـعـهـا على
اإلنـترنت وفـقـا لـتقـريـر لـلبي بي
سي (إن قضـيـة القـتلـة بالـتعـاقد
من الباطن تعود إلى نزاع مهني
في عــام 2013 عــنـــدمــا رفع وي
دعـــوى قـــضــائـــيـــة ضــد شـــركــة
تــان.وخـوفــا من خــســارة أمـوال
تد فترة أثناء نزاع قضائي قد 
طـويـلـة في احملـكـمـة اتصـل تان
بالـقاتل احملـترف شي قـوان غان
وعرض عليه ما يعادل 282 ألف

دوالر مقابل قتل وي.
ـهمـة لكـنه بعـد فترة وقبل شي ا
قـصـيـرة طلـب من قـاتل آخـر مو
تـيـان شـيانـغ قتـل وي بدال مـنه
وعرض عليه ما يعادل 141 ألف
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

في ظل تزاحم وتسارع االحـداث السيـاسية بعـد مظاهرات
طالب لتبني نظام سياسي جديد وتأكيد تشرين وتصاعد ا
رجـعـية في الـنـجف بخـطـبتـها في 11/1 /2019  على ا
دور ارادة الشـعب في تـبـني نـظام سـيـاسي جـديـد وتزاحم
قـتـرحات الـدسـتوريـة حلل االزمـة وتـلبـيـة مطـالب الـشعب ا
العـراقي وفي الوقت الـذي نبـدي فيه جل احـترامـنا جلـميع
تظاهرين قدمة لتلبية طموح ا اآلراء وتقديرنا لكل احللول ا

ا يأتي: ولكن ينبغي التنويه 
اني 1- ان تعديل الدستور يعني االبقاء على النظام البر
ولــيس الـرئــاسي أو غــيــره من االنــظــمــة الـســيــاســيـة الن
الـدسـتـور كـمـفـهـوم وغـايـة مـعـني بـتـحـديـد الـعالقـة مـا بـ
السـلـطـات وفي اطـار هذه الـعالقـة يـتم حتـديد نـوع الـنـظام
ـاني ام رئاسي ام مختلط السياسي للـدولة ما اذا كان بر
ام غيره من االنـظمـة فاذا ارتضـينـا تعديل الـدستـور يعني
اننـا نرتـضيه كـدستـور سـبق وقد حـسم حتديـد العالقـة ما
ـاني وارتـضـيـنـا بـ الـسـلـطـات لـتـكـون الـعالقـة بـنـظـام بـر
االجراءات والقـيود والثـغرات والفـجوات التي تـعتريه وفي
حـال تـبـني نـظـام سـيـاسي جـديـد في ظل الـدسـتـور الـقـائم
سيـجعل الـدسـتور الـعراقـي دستـورا مشـوهـا و (ترقـيعـيا)
يفـتقـر لـلرؤيـة الواضـحة ويـضـعف النـظام الـسـياسي أكـثر

ا هو عليه االن.
2- بينما يعني وضع دستور جديد ان يسبق ذلك استفتاء
طـلوب وحتـديد عالقـة جديدة الشعب عـلى طبـيعـة النـظام ا
ركـز القـانوني لـلمـحافـظات والـعاصـمة للـسلـطات وكـذلك ا
واالقليم ومن بعد ذلك يتم انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة

الدستور بناءا على ما استفتي عليه الشعب!
3- الشعب عندما يثور فان ذلك يعني فقدان الدستور
لـشـرعــيـته فــلـمـاذا هــذا الـتــمـسك بـدســتـور الشــرعـيـة له
وتـعـديل الــدسـتـور يـعـنـي الـقـبـول بـحــلـول تـرقـيــعـيـة تـفـرغ
احلــراك الـشــعــبي من مــحــتــواه واالصــرار عــلى اضــفـاء
الـشـرعـيـة لـدسـتــور وُلـد مـيـتـا عـلى تـعــبـيـر الـدكـتـور مـنـذر

الشاوي استاذ القانون الدستور العراقي.
4- احللول التي يقترحها صاحب هذه السطور بتواضع

االتي:
ـهـدي وتـشـكـيل أ- اسـتـقـالـة حـكـومـة الـســيـد عـادل عـبـد ا
حـكـومة وطـنـيـة لـتـسـيـيـر االعـمـال وفي حـال عـدم تـشكـيل

احلكومة يبقى رئيس اجلمهورية محل رئيس الوزراء.
ـهدي والـوزراء والـقادة االمـنيـ لـلقـضاء ب- احالـة عبـد ا
لـتـبـرئـتـهم أو ادانــتـهم (أو بـعـضـهم بـحــسب الـتـحـقـيـقـات)
ــتـظــاهــرين ولــكن لــيس امـام ــرتــكـبــة بــحق ا بـاجلــرائم ا

القضاء العراقي!.
ج- تشـكيل مـحكـمة مُـدولة (تضـم قضـاة عراقيـ واجانب
معروف بخبرتهم القانونية العالية كما حصل في عدد من
الدول مـنـهـا لبـنـان بـعد اغـتـيـال احلريـري) بـتـدخل من قبل
تـحـدة سواء من قـبل مـجلس االمـن او االم الـعام اال ا
ـتـحدة بـطـلب عـراقي لـلـتـحـقـيق في جـرائم الـفـساد لأل ا
ـا في ذلك االعـتـداء احلاصل ـمـنـهج لـلـعراقـيـ  والقـتل ا

تظاهرين. على ا
ان وحتديد موعد جديد النتخاب جمعية وطنية د- حل البر
أو مؤتمر وطني (أيا كانت التسمية) لوضع دستور جديد.
ه- صياغة مشروعي قانون لالنتخابات واالحزاب ويُعرض
لالســتـفــتـاء عــلــيـهــا من قــبل الـشــعب ألنــهـا مـن الـقــوانـ

االساسية (ذات طبيعة دستورية).
و- الغـاء االوقـاف الشـيـعيـة والـسنـيـة وغيـرهـا وانضـوائـها
حتت وزارة االوقـاف والـشـؤون الـديـنـيـة كـمـا كـان سـابـقـا

آلنها اساس االنقسام اجملتمعي.
وأخــيــرا نـخــتـم الـقــول اذا مــا أُريــد دولــة عــراقــيــة عــابـرة
ـواطن فال لـلـطوائـف والـقومـيـات وتـرسخ لـوحـدة الـوطن وا
كن ذلك إال بـتبني دسـتور جـديد بـرؤية سيـاسيـة جديدة
ونرمي خـلف ظـهورنـا دسـتور كـتـبته ايـادي عـاشت العـقدة
الطائـفية والـقوميـة وصوت علـيه الشعب عـلى عُجالـة وعقله
الـبــاطن يــدفــعه الى الــتــصــويت بــنـعم
للـتـخلص من حـكم االحـتالل وتـنفس
احلـريـة الـتي لم يـتــنـعم بـهـا الـشـعب

العراقي حتى االن!.
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{  لـوس اجنـلوس  —وكاالت -
بـــعـــد مـــرور أســــبـــوعـــ عـــلى
ـمــثـلــة األمــريـكــيـة انـضــمــام ا
جـنــيــفـر أنــيــســتـون الـى مـوقع
التواصل االجتمـاعي إنستغرام
جتــاوز عـدد مــتـابــعـيــهـا الـ 18
مليون رغم أنها لم تنشر سوى
وقع ايالف 7 صور فقط.ووفقا 
(تــأخـرت أنــيـســتـون كـثــيـراً في
ـوقع الـشـهـيـر اإلنـضـمـام الى ا
وكانت أولى مـشاركاتـها صورة
جتــمــعـــهــا بــنــجـــوم مــســلــسل
اصــدقــاء الــشــهــيــر الـذي حــقق
جنــــاحــــاً ســـاحــــقــــاً في فــــتـــرة
الـتسـعيـنيـات وإستـمر لـتسـعة
مـــواسم.وعــاد لــيـــحــقق رواجــاً

كـبيـراً بـعـد أن أعيـد طـرحه عـبر
عــدة مـنـصـات الـكــتـرونـيـة مـثل
نتفليكس وستارز بالي وغيرها
ــا مــكن اجلـيل حــول الـعــالم 
اجلــديــد من مــتـــابــعــته وأثــبت
العـمل عبقـرية صـناعه).وأرفقت
أنـــســــتـــون الــــتي لــــعـــبت دور
ــســلـسل ريــتــشــيل غــرين في ا
الصورة بـتعلـيق (نحن أصدقاء
في إنـــســـتــــغـــرام أيـــضـــا. أهال
إنـسـتـغـرام). وحـظـيت الـصـورة
األولـى ألنـــــــــســـــــــتـــــــــون خالل
الساعات األولى لنـشرها بأكثر
من 4.5 ماليـ إعـجـاب بـيـنـما
تـابع حــسـابـهـا الـرسـمى أكـــثـر

من 2.3 مليون شخص.

تـابعة 100 وقامت أنـيستـون 
شـخص مـنـهم الـنـجـمـة نـيـكول
كـيدمـان ومـيـشيل أوبـامـا زوجة
الــرئــيس األمــريــكي الــســابق
بــــــــــاراك أوبــــــــــامــــــــــا وآدم
ســانــدلــر.وكـانـت الـنــجــمـة
األمــريــكـيــة الـشــهـيــرة قـد
أعـــــلــــنـت من قـــــبـل عــــدم
رغبتهـا في التواجد على
مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
االجــــتــــمـــاعـي قـــبل أن
تــفـــاجئ مـــعــجـــبــيـــهــا
بـفـتـحـهـا حـسـابا عـلى
ـنـصــة االجـتـمـاعـيـة ا
وزيادة عدد متابعيها
بـــــشــــــكل كـــــبـــــيـــــر.
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بـرزت اجلــاذبـيـة الــكالسـيــكـيـة الحـدى
انواع السيارات  بشكل الفت وعصري
في صور فـوتوغرافـية مـبدعة الـتقـطها
قيم في البحرين. صوّر مات واردل ا ا
واشـار بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) انه(تـمت
ـــــصـــــورين ع ا دعــــوة مـــــات أحـــــد أ
ـمـلـكـة لـلـمـشـاركـة في ـعـروفـ في ا ا
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جـلــسـة تـصـويـر لــسـيـارة رولـز رويس
فانـتوم اجلـيل الثـامن سيـارة فانـتوم).
ـمـيّز وسـلّـطت الصـور ذات األسـلـوب ا
جـداً بــألـوانـهـا اجلـريــئـة الـضـوء عـلى
القـواعد اجلديـدة للـسيـارة وعلّق مات
قـائـالً (أنّ هـذا الـعــمل قـد شــكل واحـداً
ـفـضّـلة الـتي من جـلـسـات الـتـصـويـر ا

قمت بها وسأتذكرها مدى احلياة.

ــــــشـــــاركــــــ عـــــلى تــــــوزيع ا
ـدة ثالثة أسابيع مجمـوعت 
غــــيــــرت األولى أنــــظــــمــــتــــهـــا
الــغـذائــيــة في حـ اســتــمـرت
اجملموعة الثـانية في تناول ما
اعتادت عـليه من طعـام. وتلقت
اجملـمـوعة األولـى إرشادات من
أخـصائي تـغـذية مـسـجلـة على
شـريط فـيـديـو مـدته  13دقـيـقـة
ــــا يـــــعــــني أن بـــــوســــعــــهم
مـــشــاهـــدته أكــثـــر من مــرة إذا
اقــــــتـــــــضى األمـــــــر.ومن بــــــ
اإلرشــــــادات زيــــــادة تــــــنـــــاول
اخلــضـــر إلى خــمـس حــصص
يـومـيـا والـفاكـهـة إلى حـصـت
أو ثـالث يـــومــــيـــا واحلــــبـــوب
الـــكـــامـــلـــة إلى ثالث حـــصص
يـومـيـا والـبـروتـيـنـات اخلـالـية
من الـدهـون إلى ثالث حـصص
يـومـيـا ومنـتـجـات األلبـان غـير
احملالة لـثـالث حـصص يـومـيـا
واألســـمــاك إلـى ثالث حــصص
أسبوعيا.كـما أوصى البرنامج
بــاالســـتــهالك الــيـــومي لــثالث
ــكــســرات مالعق كــبــيــرة من ا
والـبـذور ومـلـعـقـتـ كـبـيـرت
من زيـت الــزيــتـــون ومــلـــعــقــة
صـــغــيـــرة واحــدة من الـــكــركم
ـشاركون والقـرفة. كمـا نُصح ا
بـــتـــقـــلـــيل الـــكـــربـــوهـــيـــدرات
والـسكـريات والـلحـوم الدهـنية
ـــشـــروبــات ـــصـــنـــعـــة وا أو ا

الغازية.

دوالر وبعد قـبول مـوم تفاوض
شي من جـديــد مع تـان عـلى دفع
مـا يـعادل 141 ألف دوالر أخرى
بعـد تنـفيـذ القـتل.لكن مـو اتصل
بــدوره بــشــخص آخــر هـو يــانغ
قــوانغ شــيــنغ الــذي وافق عــلى
تنفيذ عملـية القتل مقابل عربون
مـــقـــدم قـــيــمـــته 270 ألف يــوان
صــــيـــــني ودفع 500 ألف يــــوان
صيـني أخرى بعـد ذلك.ثم عرض
يـانغ كـانغ شـيـنغ عـلى قـاتل آخر
يــدعـى يــانغ قــوانـغ شــيــنغ 200
ألـف يــــوان الغـــــتــــيـــــال وي مع
مــكــافــأة قــدرهـا 500 ألف يـوان
بعد االنتهاء من تنفيذ العملية.
ووصـلـت الـسـلــسـلــة أخـيـرا إلى

عــرض قـدمه يــانغ قــوانغ شــيـنغ
لــقـاتل خــامس هــو لـيــنغ شــيـان
سي قيـمته  100ألف يوان لـقتل

وي.
وبـدال من تـنـفــيـذ عـمـلـيـة الـقـتل
الــتـقى لــيــنغ مع وي في مــقـهى
وأخــبـره أن هــنـاك خــطـرا عــلـيه
واقتـرح علـيه خطـة وهي تزوير
عملية القتل فـيما بينهما.ووافق
وي عـلى تــصـويـره وهــو مـكـمم
ــكن لــلـيــنغ أن ومــقــيــد حــتى 
يــطــلع يــانغ قــوانغ شــيــنغ عــلى
الـــصـــورة قـــبل إبالغ الـــشـــرطــة

بشأن احلادث في وقت الحق).
وأُحيلت القضـية في البداية إلى
احملـــاكـــمـــة في عـــام 2016 لــكن
ــتــهــمـ صــدر حــكم بــتــبـرئــة ا
الـستـة بـسبـب عدم تـوافـر األدلة
الكافية وطعن االدعاء على قرار
احملـكــمـة واســتـمـرت احملــاكـمـة

الثانية ثالث سنوات.
وحُـكم عـلى تـان الـذي اسـتـأجـر
الــــقــــاتل احملــــتـــرف األســــاسي
ــدة خــمس ســنـوات بــالــسـجن 
بـينـمـا حـكم علـى شي أول قاتل
مـحتـرف في الـسـلسـة بـالـسجن
ـــــــــدة ثالث ســــنـــوات وســــتـــة

أشهر.
وحُـــكم عــلـى يــانغ كـــانغ شـــيــنغ
دة ويانغ قوانغ شـينغ بالـسجن 
ثالث سـنوات وثالثـة أشـهـر لكل
منـهمـا وحُكم عـلى مو بـالسجن
ثالث سـنـوات وحُـكم عـلى لـيـنغ

دة سبعة أشهر. بالسجن 
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واســـتـــأجـــر هـــذا الـــرجل قـــاتال
ثــالــثــا والـذي اســتــأجــر بـدوره
قـاتال رابــعـا فـاسـتــأجـر األخـيـر
ـبـلغ قـاتال مــحـتـرفـا خـامــــسـا 

أقل.
وفــسـدت اخلــطـة عـنــدمـا الــتـقى
القـاتل احملـترف األخـير مع رجل
األعـمــال وي في مـقــهى واقـتـرح

عليه تزوير عملية االغتيال.
وأدانت احملــكــمـة فـي نـانــنــيـنغ
ـــقــاطــعــة قــوانـــغــشــتي بــعــد
محاكـمة استـمرت ثالث سنوات
جـــمـــيع الـــرجــال الـــســـتــة وهم
القتلة احملترفون اخلمسة وتان
ة القتل. حاولة ارتكاب جر
توسطة وقالت محكمة الشعب ا


