
 34  السبت  ٦  نوفمبر  ٢٠١٠   

 أجزاء من الطائرة التي حتطمت في باكستان وفي اإلطار حريق الطائرة الكوبية 

 بوش محتضنا كلبه 

 تحطم طائرتين في كوبا وباكستان ومقتل جميع الركاب
 إســـالم آبادـ  هافاناـ  كونا ـ رويترز: أفاد 
موقع تابع للحكومـــة الكوبية امس مبقتل 
كل من كانوا على منت طائرة تابعة لشـــركة 
طيران ايرو كاريبيان وعددهم ٦٨ شـــخصا 
إثر حتطمها في املنطقة اجلبلية بوسط كوبا 
بعدما أطلقت نداء استغاثة. وقال املوقع «ال 
ناجون من الطائرة...قتل من كانوا على متنها 
وعددهم ٦٨ شخصا بينهم أفراد الطاقم عندما 
حتطمت الطائرة»، ونشـــر املوقع قائمة ملن 
كانوا على مـــنت الطائرة وهم ٤٠ كوبيا و٢٨ 

أجنبيا من عشر دول.
  كما نشـــر صورة أللسنة اللهب تتصاعد 
من احلطـــام املتناثر للطائرة وهي من طراز 
ايه. تي.ار - ٧٢ - ٢١٢ وتعمل مبحركني من 
انتاج شركة ايه.تي.ار، وهي مشروع مشترك 
بني مجموعة الطيـــران والفضاء االوروبية 

ومجموعة فينميكانيكا االيطالية.
   وبدأ عاملو االنقاذ انتشال اجلثث من حتت 
احلطام بعدما استخدموا جرافة للخوض في 
الغابات الكثيفة حتى يصلوا إلى موقع التحطم. 
ووضعت املنشـــآت الطبية في املنطقة التي 
تبعد ٣٣٨ كيلومترا جنوب شرقي هافانا في 
حالة تأهب الستقبال حاالت الطوارئ بسبب 
احلادث لكنها تلقت تعليمات بأن تخفف تأهبها 

النه من غير املتوقع أن ينجو أحد.

  واحلادث هو األسوأ في كوبا منذ حتطم 
طائرة سوفييتية الصنع من طراز اليوشني 
- ٦٢ ام فـــي الثالث من ســـبتمبر عام ١٩٨٩ 
بعد إقالعها من مطار هافانا في طريقها إلى 
إيطاليا مما اســـفر عن مقتل من كانوا على 

متنها وعددهم ١٢٦ شخصا.
   من جهة اخرى، اعلنت السلطات االمنية 
اليابانية امس عن حتطم طائرة ركاب صغيرة 
بســـبب عطل فني في احد احملركني ادى الى 
مقتل جميع ركابها وطاقمها جنوب ميناء مدينة 

كراتشي عاصمة باكستان االقتصادية.
  وقال املســـؤول عن عمليـــات االغاثة في 
مطار كراتشي املقدم نور علم للصحافيني ان 
«طائرة ركاب صغيرة تابعة لشركة محلية 
كانت متجهة الى بئر نفطية في منطقة «بهيت 
شاه» سقطت فور اقالعها من مطار كراتشي 
بسبب عطل فني». واشار الى فشل محاولة 
الطيـــار اعادة الطائرة الـــى املهبط لتتحطم 
ويلقى جميع الركاب وافراد الطاقم مصرعهم 
في احلادث، الفتا الى عدم امكانية التعرف على 

القتلى بسبب تفحم جميع اجلثث.
  واوضح املسؤولون في ادارة الطيران املدني 
انه كان على منت الطائرة ١٧ راكبا منهم راكب 
اجنبي واربعة افراد من الطاقم، مضيفني ان ١٢ 

جثة نقلت الى املستشفيات احلكومية.

 الخطوط الجوية السنغافورية تستأنف رحالت 
الطائرة «إيه ٣٨٠» بعد فحص محركاتها

 غليان في المدارس المصرية.. والمسلسل مستمر 

  مدرس يتحرش بـ «تلميذ جسديًا» 
   أربعة أيام متتالية داخل فصول التقوية

ـ يو.بي.آي: كشــــفت   القاهرة 
صحيفة «األهرام» أمس ان مدرسا 
في إحدى ضواحي القاهرة اغتصب 
تلميذه وظل يعتدي عليه جنسيا 
ملدة أربعة أيام متتالية داخل مبنى 
املدرسة وقالت «األهرام» ان التلميذ 
اخبر والده باألمر بعد ان ظهرت 
عليه عالمات اإلعياء واملرض حيث 

اضطر األب الى إبالغ الشرطة.

  ودل الكشف الطبي على وقوع 
اجلرمية كما اثبتــــت التحقيقات 
ان املتهــــم الــــذي يعمل مدرســــا 
مبدرسة جنيب محفوظ االبتدائية 
استدرج الطالب إلى أحد الفصول 
بزعم تقويته فــــي املادة ثم خلع 
عنه مالبســــه واعتدى عليه وقام 
بتصويره، وفي اليوم الثاني هدده 
بعرض صوره أمام تالميذ املدرسة 

وهو عار، واعتدى عليه بوحشية 
ملدة أربعة أيام.

الكشــــف عن اجلرمية    ويأتي 
اجلديدة وســــط ذهول الشــــارع 
املصري من جرمية اعتداء جنسي 
قام بها مجموعة من تالميذ احدى 
املــــدارس االعدادية فــــي القاهرة 
االســــبوع املاضي على زميل لهم 

وتصويره.  

 بوتين لبوش: «كلبي أكبر من كلبك»! 

 سنغافورة ـ د.ب.أ: غادرت 
الطائرة  طائرة حتمـــل ركاب 
«إيرباص إيه ٣٨٠ اس» التابعة 
لشركة كانتاس والتي ارغمت 
على الهبـــوط االضطراري في 
ســـنغافورة عقب انفجار احد 
محركاتها الى ســـيدني امس. 
وذلـــك حســـبما قـــال املوقع 

االلكتروني للمطار.
  وقالـــت شـــركة اخلطوط 
اجلوية االسترالية «كانتاس» 
انه من املتوقع ان تصل الطائرة 
التي تقـــوم بالرحلة «كيو إف 

٨٠٣٢» إلى سيدني في الساعة 
٠٨٤٥ مســـاء، الســـاعة ٠٩٤٥ 
بتوقيت غرينتش، ولم تعلن 
الشـــركة عـــدد ركاب الطائرة 
التي تعرضت للحادث والذين 
اســـتقلوا الطائرة التي اقلعت 

امس اجلمعة.
  واضطرت رحلة كانتاس «كيو 
إف ٣٢» التي كانت متجهة إلى 
سيدني اول من امس اخلميس 
وعلى متنها ٤٣٣ راكبا إلى جانب 
طاقمها املكون من ٢٦ شخصا، 
إلى العودة إلى سنغافورة بعدما 

تعرضت الطائرة ملشكالت في 
احملرك بعـــد فترة قصيرة من 

إقالعها.
  وبعـــد التخلص من بعض 
احلطـــام قامت الطائرة بدورة 
الوقود لالعداد  وتخلصت من 
فـــي  للهبـــوط االضطـــراري 

سنغافورة.
  وقالت شـــركة كانتاس ان 
الطائـــرة كانت تقل ٤٤٠ راكبا 
وطاقما مؤلفا من ٢٦ في تصحيح 
لبيانات سابقة، ولم يصب احد 

وهبطت الطائرة بسالم.  

 دعوى قضائية ضد فندق أميركي
  بسبب بق الفراش!

  
   نيويوركـ  رويترز: رفعت أميركية من والية ميتشيغان دعوى 
قضائية ضد فندق والدورف اســـتوريا في نيويورك قالت فيها 

انها وزوجها تعرضا لبق الفراش خالل اقامتهما في الفندق.
  وجاء في الدعوى التي رفعت امس االول اخلميس امام احملكمة 
العليا في والية ميتشيغان ان كريستني درابيكي وزوجها ديڤيد 
نقال بق الفراش معهما الى منزلهما في ميتشيغان وان ذلك أصاب 

ابنتيهما، كما أصيبت احداهما بحساسية.
  وتعاني مدينة نيويورك املزدحمة من آفة البق، وتفشى عدة 
مرات في مقر االمم املتحدة ومكتب الرئيس األميركي االســـبق 

بيل كلينتون في هارلم واملتاجر ودور السينما. 

جاءت في أغسطس ٢٠٠٨ عندما 
غزت روسيا جورجيا، وشكا بوش 
لبوتني من ذلك األمر بشكل مباشر 
في احتفاالت افتتاح دورة األلعاب 
األوملبية، وقـــال له إن الرئيس 
اجلورجي ميخائيل ساكاشفيلي 
«دمه حام»، فرد بوتني «أنا دمي 
حام أيضا»، وقال بوش إنه رد 
عليه قائـــال: «ال يا فالدميير بل 

دمك بارد». 

الذي رد قائـــال: «أنت محظوظ 
ألنه أراك كلبه فحسب».

  ويعـــرف أن بوش عندما بدأ 
رئاسته عام ٢٠٠١ نظر إلى عيني 
بوتني وقال له إنه يرى روحه، 
وكتب يقول فـــي مذكراته «في 
السنوات التالية أعطاني بوتني 
مبررات ألعيد النظر في رأيي».

  ويقـــول بـــوش إن املرحلة 
املتدنية فـــي عالقته مع بوتني 

 واشـــنطن ـ رويترز: تباهى 
الرئيس الروسي السابق فالدميير 
بوتني يوما أمام نظيره األميركي 
السابق جورج بوش بكبر حجم 

كلبه.
  يكتب بوش عن هذه الواقعة 
في مذكراته التي تصدر بعنوان 
«نقاط القـــرار» التي تطرح في 
األســـواق يوم الثالثـــاء املقبل. 
قـــدم لبوتني  إنه  ويقول بوش 
كلبه االسكتلندي «بارني» خالل 
زيارته املنتجع الرئاسي في كامب 

ديڤيد.
  ورد بوتني هذه اللفتة عندما 
زار بوش روسيا وكان يتجول 
معه فـــي حديقة منزله الريفي. 
وكتب بوش فـــي مذكراته التي 
حصلت «رويترز»، على نسخة 
منها يقول «جاء كلب أسود كبير 
من نوع البرادور مســـرعا عبر 
احلديقة»، وقال فالدميير وهو 
يغمز بعينه «أكبر، أقوى، أسرع 

من بارني».
  وقـــال بوش إنه ســـرد هذه 
القصة فـــي وقت الحق لرئيس 
الوزراء الكندي ســـتيفن هاربر 

  الصين تمنع فنانًا مشهورًا من إقامة 
  مأدبة للتهكم على الحزب الحاكم

  
   بكنيـ  د.ب.أ: اعتقلت الشـــرطة الصينية الفنان املشهور آي 
ويوي ووضعته قيد اإلقامة اجلبرية ملنعه من إقامة مأدبة غداء 

في شنغهاي بهدف التهكم على احلزب الشيوعي احلاكم.
  وقال الفنان إن الشـــرطة وضعته قيد اإلقامة اجلبرية بعدما 
أخبرته بعدم السماح له بالسفر إلى شنغهاي حيث كان قد وجه 
الدعوة إلى أصدقائه ومؤيديه لتناول ١٠ آالف من الســـرطانات 

النهرية يوم األحد املقبل.
  وتنطق كلمة «السرطانات النهرية» باللغة الصينية على غرار 
كلمة «التناغم» وهي املصطلح االيديولوجي الذي يستخدمه احلزب 
احلاكم للتعبير عن جهوده للحفاظ على «مجتمع مستقر ومتناغم» 

ويعكس حمالت القمع التي يقوم بها ضد املعارضني.

 .. واصطدام أكثر من ٥٠ سيارة
  في الصين يوقع ٧ قتلى

  
  بكنيـ  يو.بي.آي: تسبب اصطدام أكثر من ٥٠ سيارة في الصني 

مبقتل ٧ أشخاص على االقل الى جانب اشتعال ٧ شاحنات.
  ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شـــينخوا) عن عناصر 
االطفاء قولهم ان ما يزيد على  ٥٠ ســـيارة اصطدمت ببعضها 
بســـبب الضباب الكثيف في مقاطعة «جياغشي» بشرق الصني 

فاشتعلت ٧ شاحنات وقتل ما ال يقل عن ٧ أشخاص.
  واضافت عناصر االطفاء ان ١٠ أشخاص على األقل نقلوا الى 
املستشفى فيما يستمر العمل النقاذ اخرين، وتوقعت العناصر 

ان ترتفع حصيلة القتلى في احلادث. 

 المتهم في أكبر جرائم الصور الفاضحة 
لألطفال في ألمانيا يعترف بجرائمه

  
  أملانياـ  د.ب.أ: اعترف أحد املتهمني في واحدة من كبرى قضايا الصور 

الفاضحة لألطفال في أملانيا بارتكابه اجلانب األكبر مما نسب إليه.
  واعترف الرجل (٥٧ عاما) بجرائمه أمام محكمة مدينة دارمشتات 

الواقعة في والية هيسن وسط أملانيا.
  وكان اجلانــــي وهو مــــن بلدة فالد ميشــــلباخ الواقعة في منطقة 
أودنفالــــد جنوب غرب أملانيا قام بحســــب عريضة االدعاء عام ١٩٩٣ 
باالعتداء علــــى طفلة من بنات اجليران أربع مرات وكانت في ســــن 

السابعة أو الثامنة وقتها.
  ويتهم الرجل أيضا باالعتداء على ابنة أخيه التي كانت في السادسة 

من عمرها وقتها كما يتهم باالعتداء على ابن أحد معارفه.
  وصرح الرجل أمام احملكمة بــــأن نقاط االتهام صحيحة «إلى حد 
كبير». وتقول بيانات االدعاء العام إن الرجل ســــبقت معاقبته على 

جرائم جنسية مماثلة.
  واعترف الرجل في وقت سابق بأنه كان يعمل مديرا لغرف الدردشة 

في العديد من منتديات اإلنترنت. 

 لندن ـ إيالف: عارضت لورين 
بوث (٤٣) صحافية وتلفزيونية 
وناشطة شهيرة في مجال حقوق 
اإلنسان حرب العراق وانتقدت عليه 
توني بلير بشراسة. وعرف عنها 
الكاملة للفلسطينيني  مناصرتها 
الوزراء  بحيث منحهــــا رئيــــس 
الفلسطيني إسماعيل هنية اجلنسية 
الفلسطينية في ٢٠٠٨. وقد أشهرت 
إسالمها الشهر املاضي بعد زيارتها 
ضريح فاطمــــة املعصومة في قم 
أثناء  إنها شعرت  بإيران، وقالت 
الزيارة بطاقــــة روحية متلكتها 
بالكامل فقررت فورا أن اإلســــالم 
املنتقدين  هو دينها. وردا علــــى 
كتبت بــــوث مقالة عنونتها «اآلن 
وقد صرت مسلمة.. لم كل هذا الفزع 
والصدمة؟» شرحت فيه ظروف 
اعتناقها دينها اجلديد وطالبت فيه 

الغرب بالكف عما اسمته «وصايته» 
على املسلمات.

  تقول بــــوث: «انقضت خمس 
سنوات منذ زيارتي األولى للعمل 
مع منظمات خيرية في غزة والضفة 
الغربيــــة. توجهت الى هناك وأنا 
احمــــل مفاهيــــم املــــرأة الغربية 
املتحررة امليسورة عن «املسلمات 
الفقيــــرات الصامتــــات امللفوفات 
بعباءات سوداء» وكنت اتوقع ان 
يكون عملي مع الرجال فقط. أليست 
هذه هي صورة املجتمعات املسلمة 

في الغرب»؟
  وتقول بوث إن هذه املفاهيم - 
القوالب عن النصف مليار مسلمة 
في العالم هي بالضبط الدافع وراء 
التي أطلقها  صيحات االستهجان 
زمالؤها كتاب األعمدة لدى سماعهم 
أنها تعاملت  بإسالمها. وتضيف 

بعيــــدة قصفناها حتــــى أحلناها 
ذرات». لكنها تســــارع الى القول 
إنها تعاملت أيضا مع النساء من 
كل األعمار «وبكل أنواع احلجاب 
ايضا... نساء في السلطة. وصدقوا 
أو ال تصدقوا أن املسلمات ميكن ان 
يكن متعلمات عامالت بجهد مثلنا.. 
ونعم فإن بعضهن يأمرن أزواجهن 
بالتوجه الى املطبخ إلعداد العشاء. 

هل يكفيكم هذا»؟
  وتقــــول بــــوث إن مجتمعات 
إسالمية وغير إسالمية ميكن ان 
تسيء معاملة النساء، «لكن هذا يتم 
على يد األقارب الذكور وليس على 
يد اخلالق»، وتضيف: ان القوانني 
في الدول اإلسالمية تنبع بشكل أو 
بآخر من تعاليم اإلسالم األولى. 
لكن املمارسات تنبع من الثقافات 

وليس من الدين.  

فعال - في زياراتها فلسطني ومصر 
واألردن ولبنان - مع الرجال في 
السلطة «ونعم، كان بعضهم ملتحيا 
مثلما نرى في صور وأفالم ملناطق 

 النوم يساعد على التعلم
  

  واشــــنطنـ  يو.بي.آي: نصح باحثــــون أميركيون بالنوم لكل من 
يرغب في تعلم أمــــر جديد، وذكر موقع «هيلث داي نيوز» األميركي 
انه بحسب نتائج دراسة جديدة فإن من يرغب في حفظ كلمة جديدة 

مثال أن يدرسها ويخلد إلى النوم فتترسخ في دماغه.
  وأشــــارت إلى ان الباحثني علموا بعض املتطوعني كلمات جديدة 
في املساء واختبروا مباشــــرة مدى تذكرهم لها ثم طلب منهم النوم 
في املختبر فيما يتم تســــجيل نشاطات أدمغتهم. وتبني من التجارب 
التي أجريت في صباح اليوم التالي ان املشاركني قادرون على التذكر 
والتعرف على عدد أكبر من الكلمات مما فعلوا بعد تعلمها مباشرة.

  وأشــــار الباحثون الى ان هذا التحســــن لم يظهر عند املتطوعني 
الذيــــن لم تتح لهم فرصة النوم وإمنــــا اختبر مدى تعلمهم للكلمات 
في أوقات مختلفة. واظهرت بيانات تســــجيل نشاط الدماغ ان النوم 
العميق يساعد في تعزيز القدرة على تذكر الكلمات اجلديدة واكتشف 
الباحثون نشاطا دماغيا أطلقوا عليه اسم «مغزل النوم» وهو يلعب 
دورا في القدرة على تذكر األسماء اجلديدة. وقال الباحثون انه كلما 
كثــــرت مغازل النوم التي يختبرها املــــرء خالل فترة النوم كان أكثر 

جناحا في استخدام كلمات جديدة في حديثه اليومي. 

 التحقيق مع شاب
  تسلل لطائرة كندية بقناع عجوز

  
  نيويوركـ  سي.إن.إن: أطلقت السلطات الكندية حتقيقات واسعة 
ملعرفة تفاصيل حادث وصف بأنه «أغرب من اخليال» قام خالله 
شـــاب من هونغ كونغ بتجاوز األمن والتســـلل الى طائرة ركاب 
كندية، بعد ان تنكر مبالبس رجل عجوز، ووضع على وجهه قناعا 

يبدو معه وجهه مجعدا بفعل التقدم في العمر.
  وقالت السلطات الكندية لـ «سي.إن.إن» ان احلادث وقع في ٢٩ 
أكتوبر املاضي، خالل رحلة انطلقـــت من هونغ كونغ الى مدينة 
فانكوفر الكندية، وقد جرى اكتشافه بعد تسريب معلومات أمنية، 

ما يدل على ان التنكر كان متقنا لدرجة يصعب معها اكتشافه.
  وبحســـب مصدر من أجهزة األمن اجلوي الكندي فإن الشاب 
دخـــل الطائرة بهيئة عجوز طاعن في العمر، ويظهر عليه انه من 
أصول قوقازية، وبعد انطـــالق الرحلة قام بالدخول الى احلمام، 
ليخرج منهـ  بعد ان خلع زي تنكرهـ  مبظهر شـــاب آســـيوي في 

العقد الثاني من العمر.

 صحافيو «بي بي سي» يضربون عن العمل
  

  لندن ـ كونا: قرر أعضاء نقابة الصحافيني العاملون في هيئة 
االذاعة البريطانية (بي بي ســـي) اليوم تنظيم اضراب عن العمل 
ملدة ثمان وأربعني ساعة بسبب خالف حول تغيير مقترح في نظام 
مخصصات التقاعد، وأثر االضراب على خدمة «بي بي سي» عبر 

االذاعة والتلفزيون واالنترنت.
   وكان أعضاء نقابة الصحافيني في «بي بي سي» وعددهم أربعة 
آالف ومائة صحافي أجروا استفتاء رفضوا فيه آخر عروض ادارة 

املؤسسة حول التغييرات املقترحة في نظام التقاعد.
   وكان أعضاء احتـــاد عمال وموظفي االذاعة املعروف باســـم 
«بيكتو» الذي ميثل الكوادر التقنية واالنتاجية قد قبلوا املقترح 

األخير الدارة «بي بي سي».
   ويعتـــزم أعضاء نقابة الصحافيني االضراب عن العمل مجددا 

يومي اخلامس عشر والسادس عشر من نوفمبر اجلاري.
   ويكمن السبب وراء اخلالف في خطط ادارة «بي بي سي» التي 
تهدف الى خفض العجز في صندوق مخصصات التقاعد الذي يبلغ 

مليارا ونصف املليار جنيه استرليني.  

 الصحافية لورين بوث تعتنق اإلسالم وتتساءل: ِلَم الفزع والصدمة؟!

 خادمة إندونيسية تخسر دعوى ضد عائلة سورية
  بعدما لفقت تهمة معاملتها كالعبيد

 لندنـ  يو.بي.آي: خسرت خادمة 
اندونيسية دعوى قضائية طالبت 
فيها بتعويــــض مقداره ٧٥٠ ألف 
جنيه استرليني أي ما يعادل مليونا 
و٢١٣ ألــــف دوالر بتهمة معاملتها 
كالعبيد. وقالــــت صحيفة ديلي 
ميل امس إن يويا بنتي سالم التي 
كلفت قضيتهــــا دافعي الضرائب 

البريطانيني نحــــو مليون جنيه 
استرليني ميكن أن تواجه احملاكمة 
بتهمة احلنث باليمني بعد أن قضت 
محكمة العمل في لندن بأنها اختلقت 
قضية تعرضها النتهاكات مروعة 
وأنها عوملت على نحو جيد من 
قبل أرباب عملها وابلغت احملكمة 

بسلسلة من االكاذيب الشريرة.

  واضافــــت أن رجــــل األعمال 
الســــوري فراس شمســــي باشا 
وزوجتــــه لينا أكــــدا أن اخلادمة 
االندونسية لفقت التهم للحصول 

على االقامة في بريطانيا.
  وكانت يويا (٤٠ عاما) ادعت 
أمام احملكمة أنها حاولت االنتحار 
عن طريق شرب مادة األسيد بسبب 

معاملتها كالعبيد من قبل العائلة 
السورية وأن شمسي باشا وزوجته 
لينا كانا يدفعان لها أجرا ال يتعدى 
٥ جنيهات اســــترلينية في اليوم 
ويجبرانها على النوم على األرض 
والعمل أكثر من ١٦ ساعة في اليوم 
في منزلهما املكون من خمس غرف 

نوم في لندن.  

 لورين بوث 
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