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 بنوم بنهـ  د.ب.أ: ذكرت وسائل إعالم محلية امس 58
أن ما تسمى »فتاة االدغال« التي فقدت قبل عشرة 

أيام عثر عليها في مرحاض عمقه عشرة أمتار.
وعثر على روشــــوم بهينــــغ ـ وعمرها حوالي 
29 عاما ويبدو أنها تعاني من إعاقات ذهنية ـ من 
قبل أحد اجليران الذي سمعها وهي تصرخ.وذكر 
سال لو الذي يزعم أنه والدها انه توجه وقرويني 

آخرين الى املكان.وقال لصحيفة »بنوم بنه بوست« 
إن »القرويني سحبوا ابنتي خارج املرحاض.. لكن 

اآلن تبدو ضعيفة وشاحبة«.
الرئيسية  العناوين  وتصدرت روشوم بهينغ 
احمللية والدولية في أوائل عام 2007 عندما ضبطت 
وهي حتاول سرقة طعام في إقليم راتاناكيري شمال 
شرق البالد على بعد نحو 600 كيلومتر من بنوم 

بنه.وكانت الفتاة تعيش في البرية وفي ذلك الوقت 
لــــم تتمكن من التحدث ال بلغة اخلمير وهي اللغة 
السائدة في كمبوديا أو لغة البينونغ وهي إحدى 

لغات السكان االصليني في املنطقة.
وأخذتها أسرة سال لو في عام 2007. وزعموا 
أنها ابنتهم املفقودة منذ زمن طويل والتي اختفت 

في عام 1989 بينما كانت ترعى املاشية

«فتاة األدغال« عادت بعد اختفائها 10 أيام

ابنتها عمرها أكثر من 100 عام 

إندونيسية تؤكد أنها في السابعة والخمسين بعد المائة! 
جاكرتا ـ أ.ف.پ: اكتشف إحصاء 
سكاني اجري في األسابيع االخيرة 
في اندونيســـيا امرأة تؤكد انها في 
السابعة واخلمســـني بعد املائة من 
عمرها في بلدة صغيرة في جزيرة 
ســـومطرة على ما افاد مسؤول في 

مكتب اإلحصاءات امس.
ويرى مشرفون على اإلحصاء انه 
من احملتمل ان تكون تورينا ولدت 
العام 1853 كما اكدت لهم. فالوحيد 
املعروف رســـميا انها جتاوزت سن 
العشـــرين بعد املائة حتى اآلن هي 
الفرنســـية جان كاملان التي توفيت 

عام 1997 عن 122 عاما.
وقال جوني ساردجونو املسؤول 
في مكتب اإلحصاء »ال وثائق أصلية 
تثبـــت عمرها إال انه اســـتنادا الى 
تصريحاتها واذا ما أخذنا في االعتبار 
عمر ابنتها بالتبني البالغة الثامنة 
بعد املائة من احملتمل جدا ان يكون 

األمر صحيحا«.
واضاف املسؤول »رغم سنها التزال 
تتمع بذاكرة ممتازة وبنظر جيد وال 
تعاني من مشاكل في السمع. وتتكلم 

الهولندية بطالقة تقريبا«.

»300 غرزة طبية« لراكب أمواج 
أسترالي هاجمته سمكة قرش 

لص اإلمارات عمره 9 سنوات 

السجن 10 سنوات لطبيب .. »أطفال السفاح«
 أحمد عفيفي

قضت محكمة جنايات جنوب اجليزة في مصر 
بالسجن املشدد 10 سنوات على الطبيب كميل سعيد 
حليم، املتهم ببيع أطفال السفاح وغرامة 100 ألف 
جنيه، والسجن املشدد 5 سنوات لريحانة يوسف 
»الداية« وغرامة 50 ألف جنيه، باإلضافة السجن 
املشدد سنتني لكل من »فوزى جبرائيل« الوسيط، 
و»فادية« املمرضة بعيادة الطبيب، واحلبس 6 أشهر 
لكل من »زهجر عجيري« و»جميلة فرنســـيس« 
اللذيـــن حضرا للعيادة لشـــراء األطفال، واحلكم 
ببراءة محمد ســـامي ومنى ســـعيد »والد ووالدة 

الطفلة« ووالء محمد »الكوافير«.
وحســـب جريدة »اليوم الســـابع« امس تعود 
أحداث الواقعة بتلقي اإلدارة العامة ملباحث اجليزة، 
معلومات من مصادرها السرية مفادها قيام طبيب 
ببيع أطفال السفاح، وبعد التحريات ومداهمة العيادة 
تبـــني وجود طفلني داخل العيادة، ومت نقلهما إلى 
مستشفى أم املصريني، وأمر رئيس املباحث بضبط 
وإحضار الطبيب واملمرضـــة والداية التي تقوم 
بتوليد الفتيات الالتي يحملن سفاحا، وبعرضهم 
على النيابة أمرت بحبســـهم وإحالتهم للمحاكمة 

التي قضت باحلكم.

سرق هواتف والب توب و4000 درهم 

سيدنيـ  د.ب.أ: قال أحد راكبي 
إنه  األمواج األســـتراليني امس 
محظوظ لبقائه على قيد احلياة 
بعد احتياجه إلى 300 غرزة طبية 
لتقطيب جرح في ساقه أصيب به 
إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش 
بيضاء ضخمة على أحد شواطئ 

الساحل الغربي للبالد.
وهاجمت سمكة قرش واحدة 
على األقـــل مايكل بيدفورد عند 
شاطئ كونســـبيكيوس كليفز 
بالقـــرب من منطقة  الصخري 

والبول غربي أستراليا.
وحصل بيدفورد على مساعدة 
مـــن زميل له في ركوب األمواج 
وصيادين محليني قاموا بربط 
ضاغـــط حـــول ســـاقه لوقف 
النزيف، واستخدموا أحد ألواح 
ركوب األمواج كوســـيلة لنقله 
إلـــى الشـــاطئ، حيـــث متكنت 
ســـيارة إســـعاف من نقله إلى 

املستشفى.
وقال بيدفورد لهيئة اإلذاعة 
األسترالية العامة )إيه.بي.سي(: 
»فـــي احلقيقة، أود أن أشـــكر 

دبـــي ـ د.ب.أ: ألقـــت الشـــرطة 
اإلماراتيـــة القبض على لص يبلغ 
من العمر تسع سنوات من جنسية 
آســـيوية بعد أن سرق ست شقق 

سكنية.
وقالت شرطة إمارة عجمان، في 
بيان نشرته الصحف احمللية امس 
إن عـــدة بالغـــات وردت إلى مركز 
شـــرطة النعيمية في اإلمارة، تفيد 
بتعرض هذه الشـــقق للسرقة من 
قبل مجهول، فتم تشكيل فريق من 
املباحث للتحري واملتابعة،  رجال 
ومت التوصـــل إلى طفل خالل بيعه 
هواتف نقالة للمارة، ومن ثم متابعته 

وإلقاء القبض عليه.
وخالل التحقيق معه أفاد بقيامه 
بسرقة عدة شقق كان يدخلها بواسطة 

فتحة التهوية.
وبتفتيـــش مســـكن الطفل، مت 
العثور على املسروقات املبلغ عنها، 
وهي عبارة عـــن مبالغ مالية تقدر 
بأكثر من أربعة آالف درهم، وهواتف 

وجهاز الب توب.

جميع مـــن كانوا هنـــاك.. لقد 
بذلوا مجهودا كبيرا، فأنا ثقيل 
الوزن، ومـــع ذلك حملوني إلى 
أعلى )املنحدر الصخري(، على 

طول الشاطئ«.

وأضاف أنه رأى سمكة القرش 
وهي قادمة نحوه من على مسافة 
20 مترا. وأعرب بيدفورد لصحيفة 
محلية عن امتنانه لبقائه على قيد 

احلياة ليعانق طفليه.

مايكل بيدفورد 

الطفل السارق

العجوز األندونيسية 

صحتك

إسفنجة البحر تطيل 
عمر  المصابات بسرطان الثدي 

شيكاغوـ  أ.ف.پ: ثبت أن عامال مشتقا من حيوان اسفنجة 
ــمح بإطالة عمر النساء املصابات بسرطان محدد  البحر يس
ــر وخاضع لعالج منهك بواسطة  في الثدي، معاود أو منتش

العالجات التقليدية، وفقا لنتائج اختبار سريري.
ــم  ــي، الذي يطلق عليه اس ــي املكون االصطناع ويحاك
ــيالت«، ما جنده طبيعيا في اسفنجة البحر  »إيريبولني ميس
ومينع انقسام اخلاليا، األمر الذي يدفع بها إلى إتالف نفسها، 

وكأن األمر انتحار خلوي.
ــم  ــريري العاملي الذي أطلق عليه اس وهذا االختبار الس
ــذي يرتكز على مقارنة  ــس« هو األول من نوعه وال »إمبراي
آثار »إيريبولني« بالعالج التقليدي املعتمد في حاالت سرطان 

الثدي احملدد املعاود أو املنتشر.
وشرح د.كريستوفر تويلفز، أستاذ الصيدلة السريرية 
ــرطانية في معهد الطب النووي التابع جلامعة  لألمراض الس
ليدز البريطانية، أن »هذه النتائج واعدة، لغاية اليوم لم يتوافر 
ــرطان متقدم جدا في الثدي  أي عالج معيار للمصابات بس

وللواتي اختبرن كل العالجات املعروفة«.
وتويلفز الذي قاد األبحاث أشاد مبادة »إيريبولني« التي 
قد تصبح »احتماال جديدا لعالج فعال لهؤالء املصابات«. أتى 
ذلك خالل انعقاد أعمال املؤمتر السنوي السادس واألربعني 
للجمعية األميركية ملرض السرطان »أسكو« التي عقدت في 

شيكاغو نهاية األسبوع املاضي.
ويحل سرطان الثدي في الترتيب الثاني في الئحة أكثر 
األمراض السرطانية املشخصة في العالم بعد سرطان الرئة. 
وقد سجلت 1.38 مليون حالة جديدة خالل عام 2008 بحسب 

أرقام منظمة األمم املتحدة.

ثعلب  يهاجم رضيعتين
في شقة بلندن

لندن ـ د.ب.أ: ذكرت الشــــرطة 
البريطانية امس أن شقيقتني توأمني 
ال يتجاوز عمرهما تسعة أشهر في 
حالة خطيرة في املستشفى بعد 
أن تعرضتا لهجوم من قبل ثعلب 
بينما كانتا نائمتني في سريرهما 
بشــــقتهما مبدينــــة هوميرتون 
بشرق لندن.وهاجم احليوان لوال 
وإيزابيال كوباريس ليلة السبت 
املاضي بينما كانا والداهما يشاهدان 

التلفزيون.
وكان باب الفنــــاء املؤدي إلى 

احلديقة مفتوحا.
وأصيبت الرضيعتان بإصابات 
في ذراعيهما لكن إحداهما أصيبت 

أيضا بإصابات في الوجه.
ولم يتعرض شقيقهما )أربعة 
أعوام( الذي كان نائما في املنزل 

الصابات.
ويعتقد أن عــــدد الثعالب في 
املناطق احلضرية في لندن زاد إلى 
عشرة آالف طبقا للرابطة البيطرية 

للحياة البرية.
وهناك نحو 33 ألف ثعلب في 

بريطانيا.
وقال أحد جيران أسرة كوباريس 
امس االثنني »لدينا جميعا ثعالب 

في حدائق منازلنا«.

ابن العامين.. 
وحده  في نزهة!

االنتحار من فوق برج »بيزا«

أملانيا ـ د.ب.أ: لم يطق طفل 
)عامان( االنتظار حلني أن تصحو 
أمه من النوم حتى تأخذه لزيارة 
جدته فقرر أن يقوم بهذه النزهة 

مبفرده.
وغافل الطفل والدته وخرج 
من منزله في منطقة ورت على 
نهر االيزار بوالية بافاريا جنوبي 
أملانيا في ساعة مبكرة من صباح 
امس مرتديا حفاضة فقط، وذكرت 
الشرطة ان رجال رأى الطفل في 
الطريق وابلغ الشرطة على الفور 

إلنقاذه.

روماـ  أ.ش.أ: لقيت ســـيدة 
إيطالية تبلغ من العمر 31 عاما 
حتفها بالقفز من الدور السادس 

لبرج بيزا املائل.
الشـــرطة  وأفادت مصادر 
بـــأن الســـيدة »املنتحرة« من 
فوق املعلم اإليطالي الشـــهير 
خرجت من بيتها في الصباح 
الكنيســـة  إلى  التوجه  بحجة 
لكنها غيرت وجهتها إلى البرج 
وصعدته حتى احللقة السادسة 
أي قبل األخيرة ثم تســـلقت 
احلاجز احلديدي، وألقت بنفسها 
لتهوى من ارتفاع 30 مترا وتفقد 
احلياة أمام املئات من السائحني 
الذين كانوا ينتظرون لشراء 

تذاكر الصعود للبرج.
وقالت والدتهـــا إنها كانت 
تعالج منذ فترة من االكتئاب، 
البرج ملدة  اإلدارة  وقد أغلقت 
ثالث ساعات أمام الزوار حتى 
تتيح للشـــرطة والنيابة عمل 

املعاينة الالزمة.

»قفزة الشيطان«.. تحفظ أطفال إسبانيا
رجل مبالبس الشيطان يقفز من فوق أطفال رضع 
في بلدة بالقرب من مدينة بورغوس اإلسبانية، رقصة 
»قفزة الشيطان« هي تقليد قدمي ميارس سنويا إلبعاد 
األرواح الشريرة عن األطفال.                   )أ.ف.پ(

تنكر األحاديث النبوية وال تجيز الصالة خلف المسلمين

أتباع »األحمدية القاديانية« في مصر يدعون للحج 
في المقطم وقبر مؤسس جماعتهم بالهند!

دبيـ  العربية: ألقت أجهزة 
األمن املصريـــة القبض على 
مجموعة مـــن أتباع الطريقة 
»األحمدية القاديانية«، نسبت 
إليهم التحقيقات ممارســـات 
وأفكار تخالف بشكل صريح 
الشريعة اإلســـالمية، ومنها 
اتخاذ مكان في منطقة املقطم 
إلقامة شـــعائر احلج وإنكار 
األحاديث النبوية وعدم جواز 

الصالة خلف املسلمني.
وذكرت صحيفة »املصري 
اليوم« امس التي نشرت اخلبر 
أنه كان قـــد مت إلقاء القبض 
على أفراد املجموعة في أوائل 
أبريل املاضي، وأنها تهدف وفقا 
للتحقيقـــات الترويج ألفكار 
الطريقة املخالفة لصحيح الدين 
اإلسالمي في أوساط مخالطيها، 
بقصـــد إثارة الفـــن وازدراء 
الدين اإلسالمي وتكليفها عددا 
كبيرا مـــن العناصر التي مت 
القبض عليها بنشر أفكار هذه 

الطريقة.
وأفادت مذكرة االتهام بأن 
املجموعة نشرت أفكارا متطرفة، 
منها اإلدعاء بأن سيدنا محمد 
ژ ليس خامت األنبياء، وأن 
الوحي ينزل على مؤســـس 

اجلماعة ومن يخلفه.
ومؤسس اجلماعة هو غالم 
أحمـــد القاديانـــي، وتعتبره 
الطريقة املهدي املنتظر واملسيح 
املوعود، الذي سيبعث في نهاية 
الزمان من قبره مبدينة قاديان 
الهندية، كما تروج املجموعة 

إلى أن فريضة احلج تكون لقبر 
القاديانـــى بالهند وليس إلى 
الكعبة املشرفة مبكة. إضافة 
إلى إنـــكار األحاديث النبوية 
لكونهـــا تخالـــف معتقدات 
اجلماعة، وعدم جواز الصالة 
خلـــف املســـلمني، واقتصار 
صلواتهم على مساكن عناصر 
اجلماعة باملقطم، وتكفير كل 
من ال يؤمـــن بأفكار الطريقة 

القاديانية األحمدية.
املذكـــرة أن فكر  وتابعت 

املجموعة يعتمد على مؤلفات 
مؤسس اجلماعة واستخدام 
قناة MTA الفضائية في نشر 

هذا الفكر املغلوط.
وأضافت أن املجموعة تعتمد 
التبرعات  في متويلها علـــى 
واالشتراكات الشهرية وتعقد 
اللقاءات األسبوعية في حي 
املقطم ألداء صالة اجلمعة داخل 
إحدى الشقق واالستماع إلى 
خطب أمير اجلماعة احلالي عن 

طريق شبكة اإلنترنت.

وأشارت التحقيقات إلى أن 
أجهزة األمن ألقت القبض على 
املجموعة، التي قسمت نفسها 

على مستوى اجلمهورية.
وكانت نيابـــة أمن الدولة 
العليا بدأت حتقيقات سرية 
املاضية،  األيام  مع املجموعة 
وأفرجت عن بعض املتهمني، 
فيما أفرجـــت محكمة جنوب 
القاهرة عـــن 3، إال أن أجهزة 
األمن لم تفرج عنهم حتى هذه 

اللحظة.

متبعو الطريقة األحمدية خالل أحد احتفاالتهم


