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صحتك

 واشـــنطن ـ أ.ش.أ: عكف فريق من العلماء 
األميركيني على تطوير حتليل دم ميكن بواسطته 
الكشف والتشخيص املبكر عن سرطان الرئة 
عن طريق قياس تســـع عناصر هامة في آلية 

الكشف املبكر.
  ويرى العلماء أن هذا التحليل املتطور سيسمح 
بسهولة الكشف املبكر عن سرطان الرئة الذي 
غالبا يتم اكتشافه في مراحل متقدمة بعد ظهور 

أعراضه وتخطيه مراحـــله االولى.
   وقام العلماء باختبار حتليل الدم املطور بني 
عدد من االشخاص الذين ترتفع بينهم فرص 
االصابة باملرض حيث جنح هذا التحليل في 
الكشـــف املبكر عن أكثر من ٩٠٪ من احلاالت 
املرضية ليعطى معـــه بارقة أمل في امكانية 

احليلولة دون انتشار املرض اخلطير.
  ويعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان 
املنتشـــرة حول العالم حيـــث يلقى ما يقرب 
من ١٫٢ مليون شـــخص حتفه ســـنويا يلعب 
عامل التدخني فيه دورا هاما في زيادة معدالت 

انتشاره. 

 تحليل دم يساهم في الكشف
  المبكر عن سرطان الرئة

 سيدني ـ أ.ش.أ: دبة «الكواال» التي أطلق عليها اسم «سام» 
ونالت شهرة واسعة في استراليا بعد إنقاذها من حرائق الغابات 

العام احلالي نفقت أثناء إجراء عملية جراحية.
  وكانت «سام» جرى تخديرها أثناء العملية اجلراحية إلزالة 
كيس صغير على املثانة، لكن األطباء البيطريني وجدوا حالتها 

متقدمة للغاية بحيث ال ميكن عالجها.
  يذكر أن «سام» أصبحت رمزا لألمل لدى األستراليني بعد أن 

جنحت من احلرائق األشـــد إهالكا على اإلطالق، التي شبت في 
الغابات األسترالية قبل أشهر.

  ووصف كيفن رود رئيس وزراء أستراليا موت دبة الكواال 
البالغة من العمر أربع سنوات فقط بأنه أمر محزن.

  وكانت صور «ســـام» وهي تروي عطشها وتشرب املاء من 
زجاجة وميسكها رجل اإلطفاء ديڤيد تريه قد تداولت في أنحاء 

العالم. 

 دبة الكواال «سام» تقضى أثناء عملية جراحية

 سائحات كويتيات يتحدثن إلى حارستي أمن خالل املهرجان   (محمود الطويل) إحدى الفرق تؤدي لعبة السيف والترس في البلدة 

 اسطه أبورجيلي في ضيافة عدد من املصطافني الكويتيني خالل املهرجان 

 بحمدون أطلقت مهرجان شهر التسوق بـ «السيف والترس»

 بحمدون: رعى رئيس بلدية محطة بحمدون اســــطه أبورجيلي افتتاح شهر التسوق 
في البلدة. واحتفاء بذلك، اســــتقدم فرقتني فنيتني قدمتا عروضا موسيقية واستعراضية 
ولوحات تراثية لبنانية ولعبة السيف والترس وجابتا الشارع الرئيسي، في حضور حشد 

من املصطافني الكويتيني واخلليجيني الذين يقضون عطالتهم الصيفية في البلدة.
  وفي نهاية االستعراض الفني، حتدث رئيس البلدية أبورجيلي فقال: «ان انطالق شهر 
التسوق اصبح تقليدا سنويا في محطة بحمدون، وهذا يساهم مساهمة فعالة في تنشيط 
حركة السوق التجارية ويســــاعد التجار وأصحاب احملال التجارية على أنواعها في بيع 
أكبر كمية ممكنة من معروضاتهم وكذلك يستفيد من هذه العروض املواطنون اللبنانيون 

واملصطافون الكويتيون خاصة ومن اخواننا العرب واخلليجيني عامة. 

 ٣ كويتيين يسافرون حول العالم في ١٢٠ يومًا بدراجاتهم النارية

 واشنطنـ  كونا: قرر ثالثة من الشباب 
الكويتيني السفر حول العالم على الدراجات 
النارية ليكونوا أول مجموعة كويتية تقوم 
مبثل هذه املغامرة التي أطلقوا عليها اسم 

«كوكبنا املشترك».
   بدأ كل من مهند الســــلطان وحســــني 
اشكناني وعلي البيرمي املغامرة في الـ ١٥ 
من شهر مايو املاضي إذ غادروا الكويت من 
منفذ النويصيب احلدودي الى السعودية 
ثم لدبي وبعدهــــا إلى بومباي ومنها إلى 
آسيا الوسطى ليصلوا في نهاية املطاف 
الى الصني ومن هناك توجهوا الى أميركا 
الشمالية وجعلوا مدينة نيويورك محطتهم 

األخيرة في القارة.
  ومن املقرر ان ينتقل الرحالة الكويتيون 
من مدينة نيويورك إلى قارة أوروبا حيث 
سيعبرون من ايطاليا إلى شمال افريقيا 
التي ســــينتقلون منها إلــــى مصر حيث 
سيغادرونها إلى األردن والى السعودية 

مجددا قبل الوصول الى الكويت.
  ومن املتوقع ان يعود الرحالة الثالثة 
إلى الوطن بحلول منتصف شهر سبتمبر 
املقبل ما يجعلهــــا رحلة حول العالم في 

١٢٠ يوما فقط.
  وأجرت وكالة األنباء الكويتية (كونا) 
مقابلة مع املغامرين الكويتيني الثالثة أثناء 
توقفهم في العاصمة األميركية واشنطن 
حيث قال السلطان انهم يحملون رسائل 

محلية ودولية في هذه الرحلة.
  وأوضح السلطان ان الرسالة احمللية 
املوجهة الــــى الكويت تفيد بأنه باإلمكان 
التعامل مع التحديات من خالل «االستمرار 

واملثابرة».
  وأضاف أما بالنسبة للرسالة الدولية 
فإنها تفيد بأنــــه «ال توجد دولة مبعزل 
عن بقية العالم ونحن جميعا نعتمد على 
بعضنا البعض لذلك فنحن بحاجة إلى فهم 
أفضل للبلدان التي نتفاعل معها خاصة اننا 

جميعا نتقاسم هذا الكوكب الواحد».
  ووفقــــا ملا ذكره الســــلطان فقد واجه 
الرحالــــة خالل رحلتهــــم صعوبات عدة 
بدءا من القوانــــني واألنظمة املختلفة في 
البلدان التي زاروها وانتهاء بكيفية التعامل 

معها.
  وأشار إلى ان صعوبات أخرى اعترضت 
طريقهم وتشمل التعامل مع «املجهول» من 
الطرق والعديد من التحديات اجلســــدية 
«مثل قيادة الدراجات النارية طوال تسعة 
أيام على التوالي فــــي ظل درجة حرارة 
عاليــــة» التي وصفها بأنها «مرهقة جدا» 
أو حتمــــل القيادة في ارتفاعات عالية في 

جبال الهيمااليا».
  ولفت إلى أن هناك صعوبة أخرى تتمثل 
في صيانــــة الدراجات النارية في مناطق 
نائية ال تتوافر فيها قطع الغيار ومواردها 

محدودة.
  وردا على سؤال عن مختلف الثقافات 

التي مروا بها قال السلطان انه بإمكانهم 
اإلحســــاس بأن بعض الثقافات مختلفة 
منذ اللحظة التي عبروا بها احلدود بينما 
كانت ثقافات أخرى مشابهة جدا لثقافتنا 

خاصة في الدول املجاورة.
  أما بالنسبة للمدة الزمنية التي استغرق 
للتخطيط لهذه الرحلة أوضح السلطان أنه 
بدأ التخطيط لها في نوفمبر ٢٠٠٨ مع اثنني 
من األصدقاء الذين قاموا بالكثير من األبحاث 
حول البلدان التي سيزورونها واملعدات 
التي يحتاجون اليها وكذلك املراســــالت 
الضروريــــة التي يتعني عليهم القيام بها 

مسبقا مع وكالء في بلدان مختلفة.
  وأشار إلى ان اشكناني سبق له ان سافر 
من اململكة املتحدة الى الكويت في عام ١٩٧٧ 
وبعد ذلك بنحو ٣٠ عاما انطلق اشكناني 
جنبا إلــــى جنب مع البيرمي من الكويت 

الى اململكة املتحدة في عام ٢٠٠٧.
  وأضاف الســــلطان انه يقود الدراجة 

منذ كان في الثامنة من عمره وأنه سافر 
في عام ١٩٩٢ مستخدما الدراجات النارية 
املستأجرة في الواليات املتحدة والى دول 
عدة كما قــــام بجولة أوروبية مع ثمانية 
من أصدقائه اآلخرين في عام ٢٠٠٦ بدءا 

من الكويت ووصوال الى فرنسا.
  وأعرب السلطان عن اعتقاده بأن هذا 
احللم لم يكن ليتحقق لوال رعاية الهيئة 
العامة للشــــباب والرياضــــة في الكويت 
مضيفا ان «هذه هي املرة األولى التي ترعى 

الهيئة مثل هذا احلدث».
  وتقدم بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للشــــباب والرياضة املدير 
العام اللواء فيصل اجلزاف لدوره الفاعل 
في منح الرعاية والدعم لهم ولثقته بقدرتنا 

على حتقيق هذه املهمة.
  ونوه السلطان ايضا بدعم جتمع الكويت 
للدراجات اآللية وعلى رأســــهم املسؤول 
التنفيذي للتجمع د.راشــــد الشطي وهو 

أيضا مدير الفريق وصلة الوصل مع الهيئة، 
مضيفا انهم تلقوا الدعم أيضا من الشركات 
التي يعملون بهــــا ألنها تكرمت مبنحهم 

الوقت للقيام بهذه املغامرة.
  وحــــول ما يريــــدون حتقيقه من هذه 
التجربة اكد الســــلطان ان أهم شيء هو 
إثبات أنه بإمكان الكويتيني القيام بأي شيء 
يرغبون به معربا عن أمله في «التفاعل مع 
ثقافات مختلفة في العالم وذلك ليس من 
حيث املفهوم السياحي فقط وإمنا أيضا 
على أرض الواقع من حيث أسلوب حياة 

هؤالء الناس وعملهم».
  وأضــــاف «أمتنى أن تلهم هذه الرحلة 
اآلخرين الذين يحلمون بالقيام بشــــيء 
غير عادي وهذا يعطي دفعة إضافية لهم 
للقيــــام بذلك» معبرا عن شــــكره جلميع 
الذين دعموا حلمهــــم والكويتيني الذين 
التقوا بهم في الطريق والذين شجعوهم 

على االستمرار. 

 .. ومع أعضاء سفارتنا في واشنطن  السلطان وأشكناني والبيرمي على جانب أحد طرق واشنطن أثناء الرحلة

 بطال «قطط فارسية» اإليراني يطلبان اللجوء السياسي إلى بريطانيا

 ٩ قتلى في اصطدام مروحية وطائرة فوق نهر هدسون بنيويورك

 لندنـ  أ.ف.پ: طلب ممثالن وموسيقيان ايرانيان 
شاركا في بطولة فيلم ايراني عرض في مهرجان كان 
السينمائي األخير، اللجوء السياسي الى بريطانيا، 
في أعقــــاب اعتقال أحد أعضــــاء فرقتهم في ايران، 

حسبما ذكرت صحيفة بريطانية أمس.
   وكان اشكان كوشنجاد (٢٤ عاما) وصديقته نكار 
شقاقي (٢٣ عاما) اختيرا ألداء دور البطولة في فيلم 
«قطط فارسية» للمخرج االيراني بهمن قبادي الذي 
يدور حول عالم املوسيقى السري غير املشروع في 
طهران. وقد قدما الى بريطانيا في يناير بتأشــــيرة 
دخول فنية لستة أشهر من أجل الترويج لفيلمها، 

لكنهما قاال لصحيفة «االندبندنت» البريطانية انهما 
يخشــــيان اعتقالهما في ايران اذا عــــادا اليها، بعد 
االضطرابات التي شهدتها جراء اعادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي جناد. وقال كوشنجاد ان علي قماشجي 
(٢٥ عاما) الطبال في فرقتهم املوسيقية اعتقل بعد 
أيام من عودته الى ايران لرؤية عائلته، بعدما بلغه 
ان شــــقيقته ضربت خالل تظاهرات املعارضة التي 
أعقبت االنتخابات.  واضاف الفنان االيراني الشاب 
للصحيفة «لم نسمع نحن او عائلته شيئا عنه منذ 
أسابيع عدة لم يقولوا اين يحتجزونه او التهم التي 

أوقف بناء عليها». 

 نيويوركـ  رويترزـ  د.ب.أ: انتشلت قوات اإلنقاذ 
األميركيــــة جثتني الثنني من ضحايا تصادم طائرة 
عموديــــة بأخرى خفيفة بعد ظهــــر امس فوق نهر 
هدسون مبدينة نيويورك. وقال رئيس بلدية نيويورك 
مايكل بلومبرج ان طائرة هيليكوبتر حتمل سائحني 
ايطاليني اصطدمت بطائرة صغيرة في اجلو وسقطتا 
في نهر هدسون مما اسفر على االرجح عن مقتل ٩ 
اشخاص. واضاف ان ٥ سياح ايطاليني كانوا على منت 
الهيليكوبتر و٣ اشخاص على منت الطائرة الصغيرة 
منهم الطيار وطفل. ومت انتشال جثتني، وقال بلومبرج 
«حتولت عملية اإلنقاذ الى عملية النتشال اجلثث.. 

لن تكون النهاية سعيدة». وهرعت طائرات البحث 
واإلنقاذ إلى املنطقة في الوقت الذي بدأ فيه غواصون 
تابعون للشرطة البحث عن ناجني أو حطام. وأشارت 
تقارير إلى أن األجواء كانت صافية مبنطقة شارع 
١٤ الغربي وقت وقــــوع احلادث. وقال بلومبرج ان 
الشــــرطة عثرت على قطعة من احلطام وسط مياه 
قامتة وان البحث رمبا يســــتمر لبضعة ايام. وفي 
يناير سقطت طائرة تابعة لشرطة يو اس ايروايز 
وعلى متنها أكثر من ١٥٠ شــــخصا في نهر هدسون 
قبالة مانهاتن بعد أن اصطدمت على ما يبدو بسرب 

من األوز، وجنا كل من كانوا على متنها. 

 منزل طفولة جاكسون ينعش مدينة «غاري»
 غاريـ  يو.بي.آي: أعرب عمدة مدينة غاري 
في والية إنديانا األميركية رودي كالي عن 
أمله في أن يكون املنزل الذي ســـكنه ملك 
البوب األميركي مايكل جاكسون في طفولته 
مصـــدرا النتعاش املدينة وإحيائها وليس 

سبيال لتكرمي الراحل وحسب.
  ونقلت صحيفة «يـــو إس آي توداي» 
األميركية عن كالي قوله انه يسعى إلطالق 
صفة تاريخية على املنطقة احمليطة باملنزل 
املؤلـــف من غرفتـــي نوم في شـــارع ١٠٠ 
«جاكسون» نســـبة إلى الرئيس األميركي 
ليندون جونسون وليس فرقة «جاكسون 
٥» املوسيقية الشهيرة. واضاف «نريد أن 
يشع منزل مايكل جاكسون في العالم بكامله 
وستكون هذه اخلطوة دعما كبيرا للمدينة»، 
الفتا إلى ان التركيز ينصب حول فكرة بناء 
فندق قرب املتحف الذي لم يبدأ العمل فيه 
حتى اآلن، وشـــدد «نحـــن مصممون على 
حتقيق هذا األمر». واشـــار مسؤولون في 
املدينة إلى انه عندما سكنت عائلة جاكسون 
في غاري كان عدد ســـكانها حوالي مرتني 
أكثر مما هي عليه اآلن ألن مصانع الفوالذ 
كانت تؤمن الوظائف اجليدة فيما تراجعت 
ميزانية املدينة حاليا وبلغ معدل البطالة 
فيها ١٢٪، وقال مالك مطعم «دانيز» دانيال 
غولدن «أي شيء سيساعد غاري ألن الوضع 

 مايكل جاكسون سيء جدا». 


