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بانكوك ـ يو.بي.آي: قتل طيار وجرح العشرات من الركاب 
عندما اصطدمـــت طائرة ركاب تايلندية جتارية ببرج املراقبة 

في مطار جزيرة ساموي جنوب البالد.
وذكرت وكالة األنباء التايلندية ان الطائرة تابعة خلطوط 
بانكوك اجلوية قادمة من مدينة كرابي إلى ساموي وعلى متنها 

68 راكبا وطاقم يضم أربعة أشخاص.
وقال املدير العام لهيئة الطيران املدني التايلندية ان الطائرة 
كانـــت حتاول الهبوط في املطار عندما انحرفت عن مســـارها 
بســـبب األمطار الغزيرة ما أدى إلى اصطدامها ببرج املراقبة. 

وقتل الطيار في احلادث وجرح عشرات الركاب.
وأظهر التحقيق األولي ان األحوال اجلوية السيئة وقت وقوع 

احلادث هي التي أثرت على مسار هبوط الطائرة.

القاهـــرة ـ أ.ف.پ: أكـــدت 
الســـودانية لبنى  الصحافية 
التي تواجه  احمد احلســـن، 
إدانتها  عقوبة اجللد في حال 
بارتـــداء »زي فاضـــح« ألنها 
ترتدي البنطال، أنها لن تتراجع 
عن موقفها حتى ولو تلقت »40 
الف جلدة«. وقالت في مقابلة 
اجرتها معها الوكالة الفرنسية 
عبر الهاتف: »انا مستعدة لكل 
االحتماالت. لست خائفة من 
احلكم«. وأرجأت محكمة في 
اخلرطوم في نهاية يوليو النظر 
الى امس في قضية الصحافية 

التي تعمل مع جريدة »الصحافة« اليسارية السودانية والتي اوقفت 
في 3 يوليو املاضي في مطعم في اخلرطوم مع 12 امرأة اخرى بتهمة 
ارتداء »زي فاضح«، رغم انها كانت ترتدي بنطاال واسعا وقميصا 

طويال وتضع على رأسها »طرحة« تغطي رأسها وكتفيها.
وكان ميكن للبنى ان تســـتفيد من احلصانة التي يوفرها لها 
كونها موظفة في قسم االعالم لدى االمم املتحدة في اخلرطوم، لكنها 

وبدال من ذلك اختارت تقدمي استقالتها لكي تستمر احملاكمة.
وحتاكـــم الصحافية مبوجب املادة 152 مـــن القانون اجلنائي 
الســـوداني والتي تنص على ان »مـــن يأتي في مكان عام فعال او 
سلوكا فاضحا او مخال باآلداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل 
باآلداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب باجللد مبا 

ال يتجاوز 40 جلدة او بالغرامة او بالعقوبتن معا«.
وقالت لبنى احلسن »هدفي الرئيسي هو إلغاء املادة 152 ألنها 
مخالفة للدســـتور والشريعة« املطبقة في شـــمال السودان منذ 

العام 1983.
وتضيف لبنى وهي أرملـــة في الثالثينات من عمرها »ان كان 
البعض يتخذ من الشـــريعة مبررا جللد النساء بسبب مالبسهن، 
فليبينوا ذلك في القرآن واحلديث. لقد بحثت ولم أجد شـــيئا من 

هذا«.
وأضافت »لقد تعرضت عشرات اآلالف من النساء والفتيات للجلد 
خالل السنوات العشرين املاضية. ليس األمر نادرا في السودان، 
ولكن ايا منهن لم جترؤ ان تشتكي، فمن سيصدق انهن تعرضن 
للجلد ملجرد انهن يرتدين البنطال؟ إنهن يخفن من الفضيحة ومن 

التشكيك في اخالقهن«.
وقالت لبنى ان 10 من النســـاء اللواتي اوقفن معها اســـتدعن 
الى مقر الشرطة بعدها بيومن، حيث مت جلدهن 10 جلدات. ومن 
بينهن ســـودانيات جنوبيات ومعظمهن من املســـيحيات او ممن 

يتبعن طقوسا تقليدية.
وقالت »اريد ان يعـــرف الناس احلقيقة. اريد ان اجعل صوت 

هؤالء النساء مسموعا«.

العربية.نت: أدى حادث تصادم ســـيارة مع باص في مقاطعة 
شـــمال غرب الصن إلى مقتل 6 أشخاص بينهم عائلة سعودية. 
ونقلت تقارير صحافية صينية االثنن عن السلطات الصينية في 
مقاطعة »كينغاي« شمال غرب البالد، ان 6 أشخاص قتلوا وجرح 
نحو 23 آخرون خالل تصادم ســـيارة من طراز فورد متجهة إلى 
عاصمة املقاطعة »زينينج« وبداخلها أم سعودية )45 سنة( وابنتاها 
البالغتان من العمر )17 و9 سنوات( عند التاسعة والنصف ليل 

أمس على الطريق السريع، مع باص في مدينة »غارانغ«.
وقالت املصادر إن األم الســـعودية وابنتيها قتلن في احلادث 
مباشـــرة، إضافة إلى 3 آخرين وجرح ســـائق سيارتهن بجروح 

خطرة.
ويبدو أن العائلة السعودية كانت في رحلة سياحية بالصن. 
ومت نقل القتلى واجلرحى الـ 23 الى مستشـــفى قريب، وفتحت 

الشرطة ملفا للتحقيق في احلادث.

حادث تصادم مروع يودي بحياة أسرة سعودية في الصين

صحتك

دراسة: زيادة الكولسترول تزيد
من خطر اإلصابة بالزهايمر

سي.ان.ان: أظهرت دراسة حديثة أن املستوى املرتفع 
من الكولسترول يؤدي إلى اإلصابة مبرض الزهامير في 
مراحل متقدمة من العمر، كما إنه إذا كان لدى الشخص نسبة 
قريبة من املستوى املرتفع من الكولسترول في املرحلة 
العمرية بن 40 و45 عاما قد يصاب أيضا بالزهامير في 
مراحل متقدمة من عمره. وأجرى الباحثون الدراسة على 
حوالي 10 آالف شخص ممن تتراوح أعمارهم بن 40 و45 
عاما، ومتت متابعتهم ملدة 40 عاما، وبعدما متت متابعة 
ارتفاع ضغط الدم، والوزن والسكري، فقد وجد الباحثون 
عالقــــة قوية بن هذه األمراض. ويرى الباحثون أن هذه 
الدراســــة هي األولى من نوعها والتي تثبت العالقة بن 
أمراض القلب والدماغ، بعد األبحاث املتعددة التي ربطت 
صحة القلب بصحة الدماغ، كما إنها الدراسة األولى من 
نوعها التي حاولت إيجاد رابط بن العته، ومســــتويات 

معينة من الكولسترول في الدم.

القاهرة: في اطار االستعدادات 
األخيرة النطــــالق مهرجان فتاة 
العــــرب املثالية لدورتــــه الثالثة 
والتي تنطلق من القاهرة الختيار 
ملكة جمــــال العرب والتي جترى 
حتت رعاية وزارة الســــياحة في 
مصر اعلنــــت حنان نصر رئيس 
املهرجان الذي سيقام في نوفمبر 
من هذا العام شروط املسابقة والتي 
حرصت ان تكون مبنزلة مسابقة 
ثقافية في املقام األول بن فتيات 
العالم العربي ميثلن فيها فتيات 
بالدهن باألزياء الوطنية التراثية 
وهي تختلف في اسسها ومعاييرها 

اختالفــــا تاما عن كل ما ورد في مجال املســــابقات الســــابقة فهي دعوة 
للثقافة واحلشمة واجلمال والفائزات يقمن بدور بارز في خدمة املجتمع 

واألطفال من خالل قافلة اخلير العربية.
واوضحت نصر ان املسابقة منذ بدايتها في العام 2006 ال حتيد عن 
الهدف االساســــي الذي اختارته بان تؤدي الفتاة دورا كبيرا في خدمة 
وطنها وخدمة العالم العربي وما قمنا به خير دليل على ذلك وبرامجنا 
القادمة بإذن اهلل ستؤكد ذلك وتدعمه. وعما اذا كان هناك اختالف هذا 
العام عن األعوام السابقة تقول حنان نصر: يتميز هذا العام بأنه وصلتنا 
ترشــــيحات كثيرة من الســــفارات العربية وعلى سبيل املثال السفارة 
الكويتية خاطبت جلنة اختيار االم املثالية والتي تترأسها الشيخة فريحة 
االحمد والتي قامت بدورها بترشيح الفتاة مناير من نادي الفتاة العربية 
وهي بطلة كراتيه وكذلك السفارة التونسية ايضا قامت بترشيح دنيا 
وهي حاصلة على ملكة جمال تونس وكذلك ســــلطنة عمان التي قامت 
بترشيح الفتاة املثالية السلطنة وجار وصول الترشيحات من العديد 
من السفارات االخرى. كما اكدت نصر ان اجلمال في املسابقة يعني في 
املقام االول جمال اخللق والروح وجمال العقل متمثال في ان تكون الفتاة 
عربية االصل وتتمتع بالثقافة واألناقة كما متتاز بالذكاء احلاد وسرعة 
البديهة وتتســــلح باألصالة والتراث العربي العريق حتى تستطيع ان 

تغير من الصورة املشوهة التي يروجها البعض عن العرب.
كما اكدت حنان نصر ان بيوت األزياء التي ســــتصمم ازياء الفتيات 
املشاركات في املسابقة ستراعي ان جتمع ازياؤها بن املوضة واالحتشام 
اى خالية من العري متاما ويشترط ايضا في الفتاة املتقدمة عدة شروط 
وحتمل جنسية عربية وستخضع الفتيات الختبارات عديدة من خالل 

جلنة التحكيم.

المسابقة تستمر للعام الثالث على التوالي ومشاركة بطلة كراتيه كويتية

نصر: ملكة جمال العرب احتشام وثقافة وال مانع من أن تكون محجبة

)رويترز(رجال االنقاذ يحيطون بالطائرة بعد حادث االصطدام

الصحافية لبنى احلسني

الفائزة بلقب 2007 الفائزة بلقب 2006

مقتل طيار وجرح عشرات الركاب 
لدى اصطدام طائرة ببرج مراقبة في تايلند

السودانية لبنى الحسين: 40 ألف جلدة 
لن تجعلني أتراجع عن البنطال

الطاعون يودي بحياة 
ثالث شخص في الصين

بكنـ  د.ب.أ: ذكرت السلطات 
الصحية احمللية أن شخصا ثالثا 
توفي في شـــمال غربي الصن 
إثر إصابتـــه مبرض الطاعون 
الرئوي فيما التـــزال عمليات 

تطويق املدينة مستمرة.
ووفقا لبيـــان مت بثه على 
اإلنترنـــت من قبل ســـلطات 
إقليم كينجـــاي الصحية فإن 
الرجل اسمه دانزاي )64 عاما( 
من بلدة زيكيتـــان في منطقة 
الذاتي  هاينان مبنطقة احلكم 

بالتبت.
ومت فرض احلجر الصحي 
على بلدة زيكيتان التي يقطنها 
10 آالف نسمة منذ انتشار املرض 
يوم اخلميس املاضي. وكان راعي 
أغنام يبلغ مـــن العمر 32عاما 
وجاره توفيا في وقت ســـابق 

جراء اإلصابة باملرض.

امرأة تتهم زوجها بسرقة.. أمها
نورفولك ـ يو.بي.آي: قالت سيدة أميركية في والية فلوريدا انها 
تسعى جاهدة لتحديد مكان زوجها في والية فيرجينيا حتى تستعيد 

منه رماد والدتها الذي سرقه.
وذكرت صحيفة »فيرجينيان بلوت« األميركية ان باربرا بيترسون 
تقول انه باإلضافة إلى استرجاع بقايا رماد والدتها فهي ترغب في أن 

توجه إلى زوجها تهما جنائية عقابا له على أفعاله.
وقالت بيترسون التي طلبت من السلطات في الوالية اعتبار سرقة 
رماد شــــخص ما جرمية يعاقب عليها بالسجن »أطلب الطالق وأريد 

قانونا يعتبر ما ارتكبه جرمية فهو سارق قبور متنقل«.

تسجيل عقار سعودي لعالج مرض »إنفلونزا الخنازير«
الرياض ـ يو.بي.آي: سجلت 
هيئـــة الدواء والغـــذاء ووزارة 
الصحة السعودية رسميا عقارا 
يســـتخدم في عـــالج أنفلونزا 
اخلنازير أطلقته إحدى الشركات 
في اململكة بعد أبحاث ودراسات 
عدة قالت إنه أثبتت فاعلية الدواء 

وصحته ومالءمته وجدواه.
وقـــال نائب رئيـــس هيئة 
الدواء والغذاء لشـــؤون الدواء 
د.صالح باوزير ان الدواء وهو 
صناعة ســـعودية ويحمل اسم 
»اوسلتا« ويعتبر العقار األول في 
العالم الذي يعمل كمضاد فعال 
لالنفلونزا، الســـيما بعد انتهاء 
فترة حماية العقار الذي يستخدم 
في عالج االنفلونزا »تاميفلو«.

وقـــال د.باوزيـــر لصحيفة 
»املدينة« أمس إن هذا الدواء يعد 
من األدوية اجلليسة أو البديلة 
ويوفـــر 30% من ســـعر العقار 
الذي كان يستخدم في السابق«، 
مشـــيرا إلى انه »ال يستخدم إال 
بوصفة طبية ملن تكتشف إصابته 

بأنفلونزا اخلنازير«.
من جهته، قال د.توفيق خوجة 
مدير عام املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصحـــة لـــدول مجلس 
التعاون لــــ »املدينة« إن »دواء 
»اوســـلتا« الذي صنعته إحدى 
الشركات السعودية أجرت عليه 
وزارة الصحة عـــدة اختبارات 
ووجد انه يتمتع بنفس القدرات 
واملواصفات التي تصنعها شركة 
روش«، موضحا ان »الدواء اثبت 

وشرح أن »فوسفات اوسلتا 
يعتبر عقارا أوليا كابحا وصادا 
قويا ومادة انتقائية لكبح انزميات 
ڤيروس االنفلونزا التي هي عبارة 
عـــن بروتينات ســـكرية توجد 
على ســـطح الفيريون )اجلسم 
الـــذي يتكون من  الڤيروســـي 
بروتينات غالفية( ويعتبر نشاط 
الڤيروس ضروريا إلطالق جزيئات 
الڤيروس في اخلاليا املصابة من 
أجل املزيد من انتشار الڤيروسات 
املعدية في اجلســـم حيث تقوم 
املادة الناشئة من االيض بكبح 

وصدع الڤيروس«.

فاعليته في مكافحة املرض«.
من جانبه قال د.خالد الزامل 
مســـاعد املدير العام للشـــركة 
املصنعـــة للـــدواء ان »الـــدواء 
يســـتخدم ملن ثبتـــت إصابته 
األيام األولى وال  باملرض خالل 
يعطى للوقاية وللحيطة واحلذر«، 
مشيرا إلى أن فكرة تصنيع العقار 
بدأت منذ اإلعالن عن أول حالة 
إصابة بأنفلونزا الطيور وذلك من 
خالل إعداد الدراسات والبحوث 
العلميـــة ومت تســـجيل الدواء 
مبختبـــرات وزارة الصحة بعد 
التأكد من انه فعـــال وله قدرة 

على مكافحة املرض.
وأوضـــح ان الدواء مت تأمن 
كميـــة كبيـــرة منـــه للخدمات 
الصحية لـــوزارة الداخلية بعد 
إجراء االختبارات واألبحاث عليه 
ومت االنتهاء منها وتسويقه نهاية 
الشهر املاضي، وذكر الزامل أنهم 
خاطبوا وزارة الصحة بشأن تأمن 

الدواء للمستشفيات.
وبشأن سعر الدواء قال الزامل 
الدواء يؤمن للمراكز  »إن سعر 
الصحية بسعر املصنع 91 رياال 
وســـيتم تأمينه لـــدول مجلس 

التعاون اخلليجي«.

الحي الصيني في بوكيت في طريقه لالرتقاء والغنى
تايلند ـ د.ب.أ: قبل ان تهل حركة الســـياحة كانت 
جزيرة بوكيت تشتهر بنشاط تعدين الصفيح وهو ما 
جذب املهاجرين الصينين للقدوم إلى سواحلها بحثا 
عن الثروة، وهي نفس الطريقة التي جذبت الســـياح 
الغربين اآلن إلى القدوم ســـعيا وراء أشـــعة الشمس 

الساطعة.
وكانت بوكيت آخر واحـــدة من نقاط التوقف على 
طريق مضايق ملقة املؤدي إلى الثروات بالنسبة حلموالت 
سفن الصينين الذين تدفقوا على منطقة جنوب شرقي 

آسيا خالل السنوات الـ 400 األخيرة.
وقد أصبحت مجموعة صغيرة من املهاجرين الصينين 
التي استقرت في بوكيت من األثرياء، وجاءت ثرواتهم 
أساسا من تعدين الصفيح وهي صناعة حولت اجلزيرة 

إلى أحد أقاليم تايلند التي تتمتع بالرخاء.
ويقول براني ســـاكولبيباتانا املـــؤرخ من بوكيت 
واحملاضر بجامعة راجابهات باجلزيرة مازحا إن حلم 
املهاجرين الصينين األغنياء آنذاك كان يتمثل في بناء 
منزل على الطراز األوروبـــي وتناول الطعام الصيني 

والزواج من فتاة يابانية.
ولم يتزوج بارونات الصفيـــح في بوكيت والذين 

انحدر معظمهم من قومية تان مـــن يابانيات ولكنهم 
شيدوا ضياعا جميلة تعد مبثابة »مستعمرات صينية« 
في بوكيت، ولم تقع هذه الضياع على الشواطئ مباشرة 

مثلما يفعل مليونيرات اجلزيرة في الوقت احلالي.
ويعد منزل فرا بيتاك تينبراشا أحد أجمل هذه الضياع 
ومت تأجيره مؤخرا لسلسلة مطاعم الفيل األزرق بعقد 
ميتد لـ 30 عاما، ومن املقرر افتتاحه في نوفمبر املقبل 

في حالة سير عملية التشييد كما هو مخطط لها.
وهـــذا املنزل الذي يضـــم 20 غرفة ويرجع تاريخه 
إلـــى قرن كامل مت بناؤه في احلـــي الصيني القدمي في 
بوكيت وظل شـــاغرا لعدة عقود وكان يعاني من حالة 

واضحة من اإلهمال.
وكانت سلسلة مطاعم الفيل األزرق التايلندية الراقية 
قد تأسست في لندن عام 1986 ولديها اآلن فروع في كل 
من باريس وكوبنهاجن وليون ودبي والكويت والبحرين 
ومالطا وبيروت وموســـكو وجاكارتـــا وبانكوك، وقد 
خصصت سبعن مليون باهت، وهي العملة التايلندية 
أي مـــا يوازي مليونـــي دوالر، لتجديد املنزل وإضافة 

منطقة كمدرسة للطهي خلفه.
ويوضح نائب مدير مطعم الفيل األزرق انه يتم حاليا 

بشـــكل أساسي جتديد املنزل مع االحتفاظ بالكثير من 
املعالم األصلية على قدر اإلمكان، وفي نفس الوقت تطويره 

ليتماشى مع القرن الـ 21 من ناحية التسهيالت.
وجاء مشـــروع التجديد الشامل كمنحة من السماء 
بالنسبة ملختلف اجلماعات التي تسعى لتحويل احلي 
الصيني في بوكيت اآلخذ في االرتقاء ببطء إلى منطقة 

جذب أكبر للسياح.
ويؤكـــد كن بروكس مدير شـــركة ســـرينديبيتي 
للتصميمات ان اجلزيرة حتتـــاج إلى مثل هذا املطعم 
لالنطالق نحو حتقيق هدف اجلذب السياحي، وتقوم 
الشركة منذ 4 أعوام بإعداد خريطة تساعد على التجول 

سيرا على األقدام في أنحاء بوكيت.
وجـــاءت عملية االرتقاء باحلي الصيني في بوكيت 
خطوة خطوة من دون أي مساعدة حكومية مثلما كان 
احلال في مشروعات أخرى لتطوير احلي الصيني بكل 

من سنغافورة وبيناجن.
ويشير املؤرخ براني إلى أنه ليست هناك في جزيرة 
بوكيت قبضة حديدية حكومية لتنفيذ ذلك، وبالتالي 
يقوم املواطنون في بوكيت بتنفيذ عملية التطوير بدافع 

من مشاعر الود واحلب جتاه جزيرتهم.

حنان نصر
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