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سيدة تبكي أثناء تلقيها اخلبر

رجل وزوجته ينظران إلى كشوف الضحايا                  )أ.ف.پ(

مسؤولون وصفوها بالكارثة ونجاد يأمر بفتح التحقيق 

مصرع 168 بتحطم طائرة إيرانية بينهم 8 من العبي منتخب الجودو
طهرانـ  رويترز: أعلنت وسائل 
اإلعالم اإليرانية أن طائرة ركاب 
من طراز توبوليف حتطمت في 
شمال غرب إيران امس وقتل 168 

كانوا على متنها.
وقال رضا جعفر زاده متحدثا 
الطيران اإليرانية  باسم منظمة 
للتلفزيـــون احلكومي اإليراني 
إن الطائرة وهي تابعة لشـــركة 
اخلطوط اجلوية اإليرانية كانت 
تقـــل 153 راكبا و15 مـــن أفراد 

الطاقم.
وصـــرح ممثل عن شـــركة 
الطيـــران بأنـــه كان »على منت 
الطائرة 151 بالغا وطفالن و 15 من 
أفراد الطاقم« مشيرا إلى أن سبب 
التحطم لم يتضـــح بعد كما لم 
يعثر على بعد الصندوق األسود. 
التلفزيـــون احلكومي  وعرض 
اإليراني صورا حلطام من الطائرة 
وبعضا من أجزاء جسمها. وقال 
مسؤول إطفاء للتلفزيون اإليراني 
»انها كارثة، لقد وقع انفجار خلف 
حفرة في األرض عمقها عشـــرة 
أمتار ولم يكن مبقدورنا أن نفعل 
أي شيء. حاولنا إطفاء النيران 

بأفضل ما أمكننا«.
وأوضحت لقطات تلفزيونية 
أخرى حفرة كبيرة في حقل زراعي 
بينما تناثـــرت حولها قطع من 
املعدنـــي. وتصاعـــد  احلطـــام 
الدخان مـــن املوقع بينما جتمع 
أفراد الشرطة وعدد من العابرين 

حول املكان.
وقالت وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلســـالمية اإليرانية إن الطائرة 
كانـــت متجهة من طهـــران إلى 
العاصمة األرمينيةـ  يريفان عندما 
سقطت في الساعة 11:33 صباحا 

بالتوقيت قرب مدينة قزوين.
وأضافت أن الطائرة سقطت 
بعد 16 دقيقة من إقالعها من مطار 
الدولي. ونقلت  اإلمام اخلميني 
وكالة فارس شبه الرسمية لالنباء 
عن مسؤول محلي رفيع قوله إن 
الطائرة واجهت مشـــكالت فنية 

وحاولت الهبوط اضطراريا.
وقال »لألسف اشتعلت النيران 
في الطائرة في اجلو وحتطمت.. 
ميكن مشـــاهدة قطـــع صغيرة 

مختلفة من هـــذه الطائرة على 
األرض«.

وقال مســـعود جعفري قائد 
أنباء  شـــرطة قزوين لوكالـــة 
اجلمهورية اإلســـالمية »األدلة 
تشير إلى أن طائرة الركاب هذه قد 
حتطمت متاما«. وقال رجل االطفاء 
حسني بهزاد بور إن رجال اإلطفاء 

يحاولون اخماد احلريق.
وقالـــت وكالـــة مهر شـــبه 
الرســـمية لألنباء إن ثمانية من 

فريق منتخب اجلودو اإليراني 
للناشـــئني ومدربني اثنني كانوا 

على منت الطائرة.
ومن ناحية أخرى جتمع أقارب 
الضحايا في مطار يريفان وهم 
يبكـــون وكتبت أســـماء ركاب 
الطائرة علـــى قائمة علقت على 

أحد اجلدران.
وقـــد أمر الرئيـــس اإليراني 
محمود أحمدي جناد وزارة الطرق 
والنقل في بـــالده بفتح حتقيق 

حول حادث حتطم طائرة الركاب 
التابعة لشركة الطيران اإليرانية 
»كسبيان« في وقت سابق امس 
األربعاء، والذي أسفر عن مقتل 
جميع ركابها البالغ عددهم 168 

شخصا.
وذكر تلفزيون »برس.تي.ڤي« 
اإليراني اململوك للدولة أن جناد 
قدم تعازيه ألسر الضحايا، وتشير 
تقاريـــر إلى أن غالبية الضحايا 

من إيران وأرمينيا.

يعتبر األطول منذ 500 عام

كسوف كلي للشمس 22 الجاري
مسقطـ  أ.ش.أ: يشهد العالم في الثاني والعشرين من يوليو احلالي 
كســــوفا كليا للشــــمس يعتبر األطول منذ 500 عــــام، حيث من املمكن 
رؤيــــة النجوم في وضــــح النهار في ظاهرة تعتبر مــــن أندر الظواهر 
الطبيعية. وذكرت وكالة األنباء العمانية )أونا( امس أن سماء سلطنة 
عمان وبالتحديد منطقة »رأس احلد« في املنطقة الشرقية ستكون أول 
موقع في العالم يشهد انطالقة هذا الكسوف. وأفادت صحيفة »الزمان« 
العمانية بأن مشاهدة الكسوف في سلطنة عمان ستتم بسهولة ويسر، 
ثم يســــتمر بعد ذلك متابعته في الدول اآلسيوية حتى يصل ذروته في 
الصني ويســــتمر قرابة 6 دقائق، حيث يصبــــح باإلمكان رؤية النجوم 
في وضح النهار. واملعروف أن ظاهرة الكســــوف الكلي للشمس حتدث 
عندما يقع ظل القمر على األرض، إذ يكون القمر بني األرض والشــــمس 
وتكون مراكز هذه األجرام الثالثة على خط مستقيم وحتتجب الشمس 
خلف القمر كليا ملناســــبة املسافة بني األرض والقمر الذي يغطي قرص 
الشمس كامال. وفي الصني، توقع وانغ سي تشاو الباحث مبرصد اجلبل 

األرجواني ومقره »ناجنينغ«.

يعتبر واحداً من أعظم الموسيقيين البريطانيين

انتحار السير  إدوارد داونز   وزوجته أمام عائلتيهما

بيروتـ  العربية: استقيظ اللبنانيون على أمل ان 
تكــــون حادثة قتل والد لطفليه مجرد كابوس، اال ان 
القصة كانت واقعية، فوالد في العقد اخلامس يقتل 
)عمر( سبع سنوات و)آدم( خمس سنوات في منزله 
بدس حبوب منومة فــــي كوبني من العصير قدمهما 
لطفليه اللذين زاراه لتمضية عطلة معه بعد انفصاله 

عن والدتهما، حسب تقرير بثته »العربية« امس.
وكانت خالفات حادة قد نشــــبت بني األب )ديب 
القيسي(، الذي كان يعمل مهندسا ميكانيكيا في أميركا، 
واألم، انتهت بالطالق. وصدر حكم قضائي بتمكني األم 
من حق رعايــــة طفليها، ومنح األب من حق الزيارة 

األسبوعية، األمر الذي انتهى إلى مأساة.
وقال محامي الزوجة عمر إسكندراني إن األم كانت 
متوجسة ومتخوفة دوما من احتمال قيام األب بقتل 
طفليه، ولكن كل من حولها كان يستخف بهذه الهواجس 
إلى أن حتولت إلى حقيقة. وأضاف أن األب اصطحب 
طفليه يوم اجلرمية، األحد املاضي، من منزل مطلقته، 
وشوهد يحمل في يده لفافة من صيدلية. أما األم فقد 
أصيبت بانهيار عصبي كامــــل بعد وقوع اجلرمية، 

وظلت جتهش بالبكاء.
وقد فتح القضاء اللبناني حتقيقا موسعا في حادثة 

قتل الطفلني عقب إلقاء القبض على األب القاتل.

وكاالت: قرر زوجــــان بريطانيان إنهاء حياتهما 
معــــا في آن واحد، بعد أن أمضا معا 54 عاما. تبدو 
القصــــة عادية أو غير جديدة، لكنها ليســــت كذلك 
ألســــباب عديدة، فالزوج هو الســــير إدوارد داونز 
واحد من أعظم املوســــيقيني في بريطانيا الذي كان 
في صحة جيدة، رغم معاناته من بعض األمراض. 
كما أن حادثة االنتحار التي متت في أحد مستشفيات 
»القتل الرحيم« في سويسرا وقعت أمام مرأى عائلة 
السير وزوجته، والذين وصفوا ما حدث بأنه طريقة 
متحضرة للموت.وحسب جريدة اليوم السابع املصرية 
كان الزوجان اللذان تقاسما احلياة لعقود طويلة، 
أمسكا بأيدى بعضهما البعض في اللحظات األخيرة، 
قبل أن يستلقي كل منهما على سرير منفصل ويشرب 
سائال يحتوي على مادة قاتلة، وخالل 10 دقائق فارق 

الزوجان احلياة.

صحتك

الصداع النصفي مفيد أحيانًا 
نيويـــورك ـ أ.ش.أ: كشـــفت األبحاث الطبية 
احلديثة النقاب عن أن الســـيدات الالتى يعانني 
بصورة مســـتمرة من الصداع النصفي تتراجع 
بينهن فرصة اإلصابة بســـرطان الثدي باملقارنة 
بالســـيدات الالتي ال يعانني مـــن نوبات الصداع 
النصفي املتكررة.وأوضح الباحثون في معرض 
أبحاثهم احلديثة أن نوبات الصداع النصفي يبدو 
أنها تقي الســـيدات من اإلصابة بسرطان الثدي 
وتتســـاوى هذه الفرصة بني السيدات في مقتبل 

العمر واملتقدمات في العمر.
وتشير البيانات إلى أن السيدات الالتي يعانني 
من نوبات الصداع النصفي املتكرر تتراجع بينهن 

بنسبة 26% فرص اإلصابة بسرطان الثدي.
وكانت األبحاث قد أجريت على أكثر من 938.1 
ألف سيدة تراوحت أعمارهن ما بني 55 و79 عاما 
ممن يعانني من الصداع النصفي، حيث كشـــفت 
املتابعة عن تراجع بنسبة 33% في فرصة إصابتهن 

بالسرطان. 

إدوارد داونز 

الضحيتان عمر وآدم

جتمع أمني جماهيري مكان حتطم الطائرة وفي االطار جزء من الطائرة احملطمة             )أ.پ(

عائد من الموت 

إنقاذ شاب بريطاني ضل طريقه في األحراش األسترالية 

سيدني ـ د.ب.أ : بعد مرور 12 
يوما على اختفائه في احراش غابة 
كثيفة في أستراليا، والتسليم بأنه 
بات في عداد املفقودين، عثر امس 
على شاب بريطانيـ  19 عاماـ  على 
مسافة 15 كيلومترا فقط من نقطة 
اختفائه.وكان ريتشارد كاس، والد 
الشاب جامي نيل، بانتظار طائرة 
تعود به الى بريطانيا عندما تلقى 
رسالة نصية تقول إن ابنه حتدى 
توقعات اخلبراء وحتمل اجلوع 

والبرودة ومتكن من البقاء على قيد 
احلياة بتناول البذور وورق الشجر 
والنوم حتت جذوع االشجار.وقال 
كاس بعد ان التقى ابنه الذي اعتقد 
انه فقده »سنضيء شمعة.. لقد 
عاد من املوت«.وظل فريق بحث 
ضم 60 شخصا ومروحيات وكالبا 
مدربة يجوب أرجاء غابات »بلو 
ماونتينز« غرب أســــتراليا بحثا 
عن جامي نيــــل ـ 19 عاما ـ دون 
جدوى.واختفى نيل في الثالث من 

يوليو اجلاري عقب مغادرته بيت 
شباب «كاتومبا«، وذهب للتنزه في 
منطقة سياحية.ورصدت مجموعة 
من املتنزهني في األحراش الشاب 
البريطاني في منطقة وعرة وأبلغوا 
فريق البحث.ومت نقل الشاب جوا 
الى املستشفى حيث يتعافى من 
آثار بقائــــه في العراء طوال هذه 
الفترة في طقس شديد البرودة تقل 
حرارته عن الصفر في واحدة من 

أكثر مناطق أستراليا برودة.

جامي نيل مع والده في املستشفى                 )أ.پ(

شـــارك الرئيس األميركي باراك اوباما في افتتاح دورة البيســـبول للمحترفني في الواليات املتحدة األميركية في اس تي لويس، حيث قام بالرمية االولى الرسمية أوباما يتألق في البيسبول
ثم خرج من امللعب وهو يلقي بتحياته الى اجلماهير. وقد تصدرت صورة اوباما وهو يلقي بالكرة صحيفة »يو.اس.ايه توداي« في نيويورك امس االربعاء )أ.ب(

.. ولبناني يقتل طفليه بالحبوب المنومة ويحاول االنتحار


