
 الثالثاء
  ١١  اغسطس ٢٠٠٩ 

 ســــتوكهولمـ  يو.بي.آي: كان حظ رجل غط في نومه  33 
على سكة حديد في السويد كبيرا جدا ألنه جنا من املوت 
احملتم وال يشــــكو إال من آالم في الرأس رغم ان جزءا من 
القطار ارتطم به. ونقلت وكالة األنباء السويدية «تي تي» 
عن زفني بيرسون من شــــرطة «فاسترا غوتاالند» قوله 
ان رأس الرجل تأثر ببعض الغازات املنبعثة من القطار 
باإلضافة إلى قطعة معدنية ارتطمت به ولذا هو يشــــكو 

من صداع قوي. وتوقعت الصحيفة ان يكون الرجل الذي 
لم يتم الكشف عن هويته قد أفرط في شرب الكحول قبل 
أن يغط في نومه على سكة احلديد خارج مدينة بوراس 
الســــويدية ولم يســــتيقظ إال قبل فترة وجيزة سمحت 
له برفع رأســــه عن السكة قبل مرور عجلة القطار. وقال 
بيرسون «استيقظ عند مرور القطار ورفع رأسه فاصطدم 

بشيء معدني ثم عاد ونام». 

 صدمه قطار وخرج بـ «صداع» فقط

 القاهرةـ  العربية: أكدت احملامية 
برلنتي عبداحلميد أنها تقدمت منذ 
عـــدة أيام ببالغ للنائب العام رقم 
١٤٠٠٢ لسنة ٢٠٠٩ باتهام محسن 
منير السكري بقتل سعاد حسني 
في لنـــدن (وهو املتهم االول بقتل 
سوزان متيم في دبي)، وأنها تقدمت 
بأدلة جديدة، ال ميكن الكشف عنها 
اآلن، تثبت هذا االدعاء، وشددت على 
أن كل خطوة بالتحقيق لها أوراقها 
ومســـتنداتها اخلاصة. وأضافت 
انـــه «كان متواجدا في لندن وقت 
احلـــــادث»، مؤكدة «إذا كان بريئا 
فعليه إثبــــــات ذلك أمام الـــــنائب 
العام، الذي سيقرر متى وكيفية بدء 
التحقـــــيق، وهل سيسمح بالنشر 

ام ال؟». 
  وأكدت أن بالغها للـــــنائب العام 
لوجود تشابه في قتل املــــــشاهير، 
بعد تأكيد السكري أنه سافر وراء 
ســـوزان الى لندن، وهذا ثابت من 
اعترافاته. وطالبت احملامية بسؤال 
السكري، حتى لو كان ينتظره حكم 
االعـــدام في مرحلة النقض مبقتل 

سوزان متيم.
  ومن جانبها أقرت جناة، شقيقة 
ســـعاد حســـني بأنها طلبت من 

احملاميني عاصـــم قنديل وبرلنتي 
عبداحلميد تقدمي بالغ للنائب العام، 
مرفقا باالدلة القدمية، التي لم يؤخذ 
بها في لندن، الى جانب بعض االدلة 

اجلديدة، والتي احتاجت الى ترجمة 
وتوثيق لتكـــون دامغة في إدانة 

السكري.
  وأكدت ان «النائـــب العام قبل 

اولـــى، تبعها  البـــالغ كخطـــوة 
عدة خــــطوات كتقـــدمي االوراق 
واملســـتندات، والتحـــــقيق معنا 

لبيان االدلة».
  وقالت إن قضية مقتل شقيقتها 
في لندن لم تأخذ اي وصف، ولم 
يوجه اي اتهام ألحد فيها، وأصبحت 
معلقة، ال هي انتحار، وال هي قتل، 
وال هي ســـقوط بطريق اخلطأ او 

السهو.
  لكن الفنان سمير صبري الذي 
أجرى حتقيقا تلفزيونيا حول مقتل 
الســـندريال، قال إنه ال يتوقع اي 
جديد، مســـتنكرا وجود اي عالقة 
بني ما حدث لسعاد وبني السكري 

اآلن.
  وتساءل صبري: «هل السكري 
هو القاتل الوحيد في العالم؟ هو 
يحاكم االن في قضية اخرى مازالت 
القضـــاء.. وقضية  امام  منظورة 
سعاد حسني اغلقت في لندن منذ 
٤ سنوات، وال يجب ان أتهم شخصا 
اتهامـــا جزافا». وقال: «انا ارى ان 
يتركوا سعاد حسني النها باقيـــــة 
بفنها للمشاهد، لكن النـــــبش في 
القبور من دون اي أساس ليس من 

ورائه اي فائدة».

 صحتك 

 هامبــــورغ ـ د.ب.أ: أعلن فريق من العلماء األملان 
عن إمكانية إنتاج عالج جديد للقلق النفسي ميكنه 
تهدئــــة أعصاب املريض املتوتــــرة دون حدوث آثار 
جانبية مزعجة مثل النعاس وعدم حتمل الدواء وآالم 

االنقطاع عن تعاطي الدواء.
  وجنح العلماء الذين يعملون حتت إشراف د.راينر 
روبريشت في معهد ماكس بالنك للعالج النفسي في 
ميونيخ في إثبات وللمرة األولى ان مضادات القلق 
اجلديدة ميكن تطويرها باستخدام آلية مبتكرة تعتمد 
على املواد االستيرودية العصبية املشتقة من هرمون 
البروجستيرون. وقد أظهر هذا النوع من األدوية قدرا 
ضئيال للغاية من اآلثار اجلانبية في كل من مراحل 
االختبارات على احليوانات والتجارب السريرية وفقا 

للنتائج املنشورة في مجلة جورنال ساينس.
  وقد بحــــث العلماء تأثير النوع اجلديد من املواد 
بالتعاون مع قســــم علم النفس في جامعة لودفيج 
ماكسميالن في ميونيخ وشركة نوفارتيس لألدوية في 
بازل. وكان للمادة موضع البحث وهي (أكس بي دي 
١٧٣) تأثير إيجابي على تركيبة املواد االستيرويدية 
العصبية في اجلسم وأدت هذه املادة نتيجة لهذا التأثير 
ووفقا ملا متكن العلماء من إثباته مبساعدة نسيج املخ 
في فئران جتارب أدت إلى إضعاف التواصل العصبي. 
وأظهــــرت املادة (أكس بي دي ١٧٣) تأثير القلق على 
املستوى السلوكي في منوذج احليوان دون مالحظة 
أي آثار تهدئة مثلما يظهر مع أدوية البينزوديازيباين 

املهدئة على سبيل املثال. 

 دواء جديد لـ «القلق»
   بآثار جانبية أقل

 هياكل بعلبك.. كنز لبنان الثمين

 ٨ قتلى خالل مطاردة
   للشرطة في كاليفورنيا

 عاصفة إيتاو تقتل ١٣ شخصًا في اليابان
   و«موراكوت» يقتل ١٢ في تايوان و٢٠ في الفلبين

 عواصم ـ وكاالت: قتل ١٣ شـــخصا االثنني جراء 
األمطار الغزيرة التي هطلت على غرب اليابان بسبب 

العاصفة املدارية ايتاو.
  وذكرت وكالة أنباء «كيودو» ان سيوال وانهيارات 
أرضية وقعت في إقليمي هيوغو واوكاياما بسبب 
األمطار الغزيرة املصاحبة للعاصفة املدارية ايتاو.

  وأرغمت األمطار الغزيرة والطقس العاصف رئيس 
الوزراء تارو اسو على إلغاء جولة في اإلقليمني لدعم 
مرشحي حزبه لالنتخابات البرملانية التي ستجرى 

في ٣٠ اجلاري.

  وطلب مسؤولو املدينة مساعدة اجليش في عمليات 
اإلنقاذ فيما صدرت أوامر بإخالء عدد من املناطق.

  من جهة أخرى، أعلنت السلطات التايوانية عن 
ارتفاع محصلة القتلى جراء إعصار «موراكوت» الذي 
اجتاح البالد وتسبب في حدوث أسوأ فيضانات بها 
منذ خمســـني عاما، إلى ١٢ شخصا فيما اعتبر أكثر 
من خمسني آخرين في عداد املفقودين. وفي الفلبني، 
ارتفعت محصلة القتلى جراء إعصار «موراكوت» إلى 
٢٠ شخصا. وكانت الصني قد أجلت نحو مليون شخص 

مساء امس في مواجهة اإلعصار «موراكوت».

 لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: تســــببت مطاردة الشرطة لسيارة 
في وســــط والية كاليفورنيا األميركية بحادث اصطدام أسفر عن 
مقتل ٨ أشــــخاص. ونقلت شبكة «سي إن إن» األميركية عن جون 
ماكســــفيلد من دورية مراقبة الطرقات السريعة في كاليفورنيا ان 
صبيــــا في الثامنة من العمر أصيب خــــالل احلادث الذي وقع يوم 
الســــبت املاضي بجروح ولكنه ما لبــــث أن فارق احلياة في الليلة 

نفسها في املستشفى.
  فيما أوضــــح الضابط فيليبي مارتينيــــز ان احلادث وقع فيما 
كانت الشرطة حتاول إيقاف سيارة من طراز «دودج نيون» بسبب 
مخالفة سير في دينوبا. وأضاف ان السيارة حاولت الفرار وتخطت 
إشارة التوقف احلمراء قبل أن تصطدم بشاحنة صغيرة من طراز 

«جي إم سي سييرا».

 ارتفاع الوفيات بإنفلونزا الخنازير في السعودية إلى ١٠  
و١٠٠ جندي أميركي في العراق مصاب بالڤيروس 

  وقالت الصحيفة ـ في موقعها 
على شبكة اإلنترنت: إن اجليش 
األميركي قال: إن هناك مؤشرات 
على إصابة ٥١ جنديا أميركيا في 
العراق مبرض إنفلونزا اخلنازير 
كما يشتبه في أن هناك ٧١ جنديا 

آخر يحملون الڤيروس.
  وأشــــارت «نيويورك تاميز» 
إلى أن عــــددا من أعضاء البرملان 
عبــــروا عن مخاوفهم من إمكانية 
نقل اجلنــــود األميركيني املرض 
العراق، وخاصة بني أعضاء  إلى 
اجليش العراقي الذين يشتركون 
معهم في دوريات. في الســــياق 

ذاته، نصحت دراسة طبية حديثة 
بعــــدم اعطاء االطفــــال املصابني 
باالنفلونــــزا املوســــمية العادية 
ادوية مثل تاميفلــــو، ألن آثارها 
اجلانبية اكثر ضررا من فوائدها، 
ومع ان الدراسة اجريت قبل اندالع 
انفلونزا اخلنازير، اال ان الباحثني 
يؤكدون ان النتائج تنطبق عليها. 
واشــــارت الدراسة الى ان من بني 
اآلثار اجلانبية حاالت القيئ وحتى 
الكوابيس، وان اعطاء الدواء يجب 
ان يقتصــــر على االطفــــال الذين 
يعانون من اصابات ومضاعفات 

حادة. 

 الريــــاض ـ يو.بي.آي: أعلن 
مصدر طبي في وزارة الصحة 
الســــعودية أن عــــدد الوفيات 
جراء اإلصابة مبرض انفلونزا 
اخلنازير في اململكة ارتفع إلى 
١٠ حاالت بعد وفاة امرأة وشاب 

سعوديني.
  وقال املصدر الذي طلب عدم 
ذكر اســــمه ان احلالة اجلديدة 
تعود لفتاة سعودية تبلغ من 
العمر ١٨ عاما من أهالي الدمام 
اململكة توفيت أمس  في شرق 
األحــــد نتيجة إصابتها مبرض 

انفلونزا اخلنازير.
  وأوضــــح املصدر أن احلالة 
الثانية هي لشاب سعودي يبلغ 
من العمر ٣٠ عاما من الرياض 
وتوفي مساء أمس األحد في أحد 
املستشفيات وكان مصابا مبرض 

انفلونزا اخلنازير.
الصحــــة  وزارة    وكانــــت 
السعودية أعلنت في وقت سابق 
الوفاة بســــبب  ارتفاع حاالت 
انفلونــــزا اخلنازير في اململكة 
إلى ٨ حــــاالت بعد اإلعالن عن 
وفاة امرأة سعودية في منطقة 

جنران في جنوب البالد.
  من جهتهــــا ذكرت صحيفة 
«نيويورك تاميز» األميركية أمس 
أن مسؤولني عراقيني عبروا عن 
مخاوفهم من أن هناك أكثر من 
العراق  أميركي في  ١٠٠ جندي 
انفلونزا  رمبا أصيبوا مبرض 
اخلنازير، ويخشى من أنهم ميكن 

أن ينشروا املرض في البالد.

 طلّق زوجته بسبب استخدام «األورغ»  
 الريـــاضـ  د.ب.أ: أجبـــر عريس على تطليق 
زوجته ليلة الزفاف بعد نشوب خالف عائلي بني 
أسرتيهما بسبب استخدام املوسيقى في احلفل.

  ووفقا ملا نقلته صحيفة «عكاظ» الســـعودية 
أمس عن شهود عيان فإن والدة العريس اشترطت 
على والدة العروس أال تســـتخدم األورغ ضمن 
أدوات الفرقة التي ستحيي حفل الزفاف على أن 

تكتفي بالدفوف.
  وأفاد الشـــهود بأن والدة العروس اتفقت مع 
الفرقة على أن حتضر األورغ وتســـتخدمه بعد 

األغنية األولى، ومـــا إن انطلقت األغنية الثانية 
مصحوبة باملوسيقى حتى اعتلت والدة العريس 

مسرح احلفل وطلبت إيقاف الغناء.
  ووسط تعنت والدة العروس حتولت خشبة 
املسرح إلى حلبة عراك حية بني أسرتي العريس 

والعروس وأقاربهما.
  وانتهى الزفاف بطالق العروســـني ولم تفلح 
الوساطات في تقريب وجهات النظر بني األسرتني، 
بينمـــا حصلت الفرقة على مبلـــغ ١٠ آالف ريال 

وغادرت احلفل. 

 بعلبك ـ كونا: تزخر مدينة بعلبك اللبنانية 
مبعاملها االثرية الرومانية على وجه اخلصوص 
وتشكل كنزا ثمينا للبنان يجتذب مئات اآلالف 

من السياح العرب واالجانب كل عام.
  وتقع بعلبك ـ التي تلقب مبدينة الشمس ـ 
شرق لبنان وسط السهول اخلصبة اخلضراء 
وتشـــتهر بقلعتها االثرية التـــي تعود للعهد 

الروماني.
  وتضم بعلبك ثالثة صروح رئيسية وهي 
معبد جوبيتير الكبير واملعبد الصغير املنسوب 
الى باخوس واملعبد املســـتدير املنســـوب الى 
الزهرة باالضافة الى بقايا معبد رئيسي رابع 

كان يقوم الى اجلنوب من املدينة.
  وقال احد السياح الزائرين من الصني الشعبية 
انه يجب النظر الى لبنان من خالل غناه املجسد 
في تلك اآلثار القيمة وفيها تكمن القيمة االساسية 

واملعنى احلضاري للبنان.
  واضاف انه لـــدى الدخول الى حرم القلعة 
يشعر االنسان وكأنه يعود الى العهود املاضية 
التي تستطع فيها حضارات الرومان وقدراتهم 
الكبيـــرة خصوصا في مجال بناء القالع دليال 
على املجد الـــذي نعم به لبنـــان ابان احلقبة 

الرومانية.
  واعتبر انه من الواجب احلفاظ على هذا الكنز 
الثمني وان تقوم الســـلطات احمللية خصوصا 
وزارة السياحة بايالء هذا املكان االثري االهمية 

القصوى وتسويقه بشكل افضل في العالم.
  وتعود بعلبك الى زمن الفينيقيني، وعرفت 
في العهد السلوقي باسم هليوبوليس او مدينة 
الشمس واحتلها الرومان في القرن االول امليالدي 

وكانت عبارة عن مركز عبادة جوبيتير.

  وقال احد املرشدين السياحيني في بعلبك ان 
الرومان شيدوا في بعلبك هياكل شتى، مبينا 
ان اشهر ما في بعلبك قلعتها االثرية التاريخية 

والتي تعتبر مجدا حضاريا.
  واشار الى ان اشهر آثارها الهياكل الرومانية 
ومعبد باخوس خاصة وهي مقصد سياحي مهم 
يفده الزائرون باآلالف من جميع انحاء العالم. 
وتضم قلعة بعلبك ايضا متحفا غنيا مبكوناته 
االثرية ويقع حتت معبد جوبيتير مت افتتاحه 
العام ١٩٩٨ امام الزوار وفيه مجموعة كبيرة من 
التماثيل وقطع الفسيفساء واملنحوتات االثرية 

التي تعود للعهد الروماني.
  واملتحف عبارة عن بهو يبلغ طوله حوالي 
٥٠ مترا وبني باحلجارة الصخرية على شكل 
عقـــود وتقام على مدرج هيـــكل جوبيتير في 
بعلبك املهرجانات العاملية كل عام وتستضيف 

اشهر الفنانني العامليني.
  وال يفوت الزائر الى بعلبك اال ان يستمتع 
مبعاملها االخرى، فهي تضم ايضا عددا من املعالم 
السياحية االسالمية كاجلامع االموي وقبة االمجد 
ومقام السيدة خولة بن احلسني باالضافة الى 

حديقة عامة لالستراحة في رأس العني.
  كما انه ال ميكن مغـــادرة املدينة اال بعد ان 
يتذوق املرء الصفيحة البعلبكية التي يشتهرون 

بها نظرا لنكهتها اخلاصة املتميزة.
  ويقول احد اصحاب االفران ويدعى صبحي 
انه نادرا ما يغادر الزائر بعلبك دون ان يتذوق 
الصفيحة البعلبكية، وهي عبارة عن عجينة 
صغيرة توضع فيها كمية من حلم الغنم املخلوط 
بدبس الرمان ومضاف اليه الصنوبر مما يضفي 

على الصفيحة نكهة خاصة.
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