
الجمعة
١٧  يوليو ٢٠٠٩

29

الرياضـ  د.ب.أ: تصل 
إلى الريـــاض اليوم من 
الكويت الفنانة السعودية 
الكوميدية خطر الستكمال 
تصوير مشـــاهدها في 
الرمضانـــي  املسلســـل 
السعودي «أبجد هوز» 
والذي كتبه عالء حمزة 
وفكرة وقصة عبدالرحمن 
ويخرجـــه  اخلطيـــب 
املخرج البحريني محمد 

سلمان.
وكانـــت خطـــر قد 
سقطت االســـبوع قبل 
املاضي من شدة األلم وفي 
حالة صحية خطرة نظرا 

لتفاقم اصابتها مبرض الفشـــل الكلوي ومت نقلها إلى مركز صحي 
للكلى حيث حتتاج للغسيل كل يومني، فيما تفهم منتج العمل الفنان 
عبدالرحمـــن اخلطيب وطاقم العمل حالتهـــا الصحية ومت التعاون 

معها في هذا اجلانب.
وذكرت صحيفة «اجلزيرة» الســـعودية انه مت اجناز جزء كبير 
من العمل الفني وتبقى احدى عشرة حلقة سيتم االنتهاء منها خالل 

أسبوعني من اآلن فيما تتم عملية املونتاج.

ـ د.ب.أ:  واشنطن 
أطلق رجال الشرطة 
النيران علــــى رجل 
بالقــــرب مــــن مقــــر 
فــــــي  الكونغــــــرس 
العاصمــــة االميركية 
واشــــنطن االربعــــاء 
املاضي فأردوه قتيال. 
وذكرت شبكة «سي.
االخباريــــة  ان.ان» 
االميركية ان الشرطة 
أوقفت الرجل الذي كان 
يقود سيارة في نقطة 
تفتيش مرورية ولكن 

الرجل فر بسيارته مسرعا مبجرد ان اقترب منه رجال الشرطة وصدم 
بسيارته اثنني منهم ثم اشهر مسدسا في وجه رجال الشرطة الذين ردوا 
بإطالق النيران عليه. ومت نقل الرجل بعد ذلك للمستشــــفى حيث تأكد 
نبأ وفاته، ومت فرض سياج حول مبنى الكونغرس كإجراء أمني. ووقع 
احلادث بينما كان الكونغرس يشــــهد جلسة استماع للمرشحة لشغل 
مقعد في احملكمة العليا االميركية، ســــونيا سوتوماير. وأكدت الشركة 
ان احلادث فردي وال يشكل خطورة على أمن الكونغرس، ونقلت تقارير 
اخبارية عن مصادر في الشــــرطة قولها: «شعر رجال الشرطة باخلطر 

واخلوف على حياتهم».

فشل كلوي يصيب الفنانة خطر
أثناء تصويرها مسلسًال رمضانيًا

الشرطة تقتل رجًال بالقرب
من مبنى الكونغرس األميركي

املمثلة خطر في أحد مسلسالتها

أحد رجال االمن الذين أحاطوا مبوقع احلادث

نقل جثث ضحايا الطائرة اإليرانية المنكوبة إلى الطب الشرعي وواشنطن تعزي
طهران ـ د.ب.أ: أعلن أحمد مجيدي رئيس 
فريق اإلنقاذ املسؤول عن الطائرة اإليرانية التي 
سقطت األربعاء املاضي قرب محافظة قزوين 
شمال غرب العاصمة طهران نقل جثث ضحايا 

احلادث إلى هيئة الطب الشرعي.
وقال مجيدي لوكالة أنباء «فارس» اإليرانية 
امــــس إنه مت نقل اجلثث التــــي جمعها الهالل 
األحمــــر بصورة مبدئية إلى قزوين إال أنه من 
املقرر أن يتم نقلهــــا في وقت الحق إلى هيئة 
الطب الشرعي في طهران للتعرف على هوية 
أصحابها، ووفقا ملســــؤولني محليني فإن هذه 

العملية قد تستغرق وقتا طويال.

وكانت الطائرة الروسية الصنع من طراز 
توبيلــــوف-١٥٤ التي تعمــــل بثالثة محركات 
واملكتملــــة العدد في طريقها مــــن طهران إلى 
يريفان عاصمة أرمينيا عندما حتطمت بعد ١٦ 
دقيقة من إقالعها في قرية جنات آباد مبحافظة 
قزوين، ما أدى إلى مقتل ركابها البالغ عددهم 
١٥٣ إضافة إلى طاقمها املؤلف من ١٥ شخصا.

ولم يسفر احلادث عن وقوع إصابات على 
األرض إال أن جميــــع الركاب لقوا حتفهم بعد 
إصابتهم بجروح بالغة يصعب معها التعرف 
عليهم، ومت حتى اآلن العثور على صندوقني من 
الصناديق السوداء الثالثة للطائرة، موضحا 

أن التحقيقات مســــتمرة للوقوف على أسباب 
احلادث. ووفقا ملجيدي فإن ١٦١ ممن كانوا على 
منت الطائرة إيرانيون وبينهم عشــــرة أعضاء 
من فريق اجلودو الوطني للناشــــئني والنائب 
البرملاني ليون دافيديان وهو إيراني من أصل 
أرميني. وذكــــرت تقارير أن مــــن بني القتلى 
األجانب أرمينيون وجورجيون وأستراليون، 
ومت تخصيص خط ساخن ملساعدة أسر الضحايا، 
وقال مجيدي إن عددا منهم قدم بالفعل إلى قزوين 
للتعرف على جثث ذويهم. وكانت واشنطن قد 
بعثت برسالة تعزية الى اسر الضحايا باسم 

االدارة االميركية.

عامالن إيرانيان أثناء البحث عن الصندوقني األسودين في موقع حتطم الطائرة وفي اإلطار قريبة أحد الضحايا تبكي     (رويترز)

.. ومقتل ٣ أشخاص
في تحطم طائرة بكاليفورنيا

لــــوس اجنيليــــس ـ د.ب.أ: ذكر 
مســــؤولو االطفاء ان ٣ اشــــخاص 
لقوا حتفهم عندما حتطمت طائرة 
صغيــــرة االربعاء املاضي في مطار 
مبدينة لــــوس اجنيليس االميركية 

بكاليفورنيا. 
واوضح املسؤولون ان احلادث 

وقع بعد ظهــــر االربعاء بالتوقيت 
احمللي في مطار هاوثورن، مما ادى 

الى مقتل جميع ركابها الثالثة.
وقال شهود عيان حملطات تلفزيون 
محلية ان الطائرة، التي يعتقد انها من 
طراز «بيتش كرافت جي ٣٦»، سقطت 

رجال االطفاء يحيطون بالطائرة بعد إخراج جثث ركابهامبقدمتها أوال في ساحة انتظار.

شيري بلير

يوليا تفوز
بتاج جمال موسكو

الروســـية يوليا  حصلـــت احلســـناء 
أوبرازاســـوفا (٢٥ عاما) علـــى لقب ملكة 
جمال موسكو للعام ٢٠٠٩ وذلك في املسابقة 
التي شهدتها العاصمة الروسية أمس االول، 
وستشـــارك يوليا في مسابقة ملكة جمال 

روسيا لهذا العام.
(رويترز)

لنــــدن ـ وكاالت: أفاد تقريــــر لهيئة اإلذاعة 
البريطانيــــة (بي.بي.ســــي) وصحيفة «صن» 
البريطانية امس بأن شيري بلير، زوجة رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اضطرت 
إلى إلغاء العديد من االرتباطات بسبب االشتباه 

في اصابتها مبرض إنفلونزا اخلنازير.
وأكدت التقارير أن شيري بلير لن حتضر 

حفل تسلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة 
«هوب» في ليڤربول تقديرا جلهودها في دعم 
حقوق اإلنســــان، كما أنها لن تشارك، كما كان 

مقررا، في مهرجان بوكستون.
الى ذلك رفض مكتب شيري التعليق على 
التقارير مؤكدا ان «هذا شأن خاص، ولن نصدر 

أي تعليق بهذا الصدد».

االشتباه في إصابة شيري بلير بإنفلونزا الخنازير

صحتك

تفاصيل عملية أول زراعة وجه كاملة 

ظهرت األميركية كوني كولب بعدما خضعت ألول عملية 
زرع وجه في أميركا أمام الصحافيني واملصورين لتشــــكر 
أطباءها وعائلة املتبرع بوجهه لها بســــبب منحها «معنى 
جديدا للحياة» وذلك بعدما تعرض وجهها لتشوه إثر إصابته 

برصاصة على يد زوجها الذي حاول قتلها ٢٠٠٤.
 وقد أحدثت الرصاصة ـ التي أصيبت بها كوني ـ تهتكا 
شــــديدا في وجهها، إذ شوهت أنفها وخديها وفكها العلوي 
واخترقت شظاياها جمجمتها وتسببت في إزالة قسم كبير 
من وجهها ولم تترك لها سوى عينني زائغتني وذقن وجبهة 
فقط. وخضعت كولب في ديسمبر املاضي لعملية دامت ٢٢ 
ساعة لزرع الوجه، ولكن العيادة أبقت هويتها واسمها سرية 
حتى مايو املاضي. وأثناء العملية نقل األطباء أنسجة من 
وجه املتبرع ووضعوها في مكانها املالئم في وجه كولب، كما 
قاموا بوصل طبقات األنسجة والعظام والعضالت واألوعية 

الدموية واألعصاب ببعضها في الوجه.
 وفي مقابلة تلفزيونية أجريت معها عام ٢٠٠٨ قالت كولب 
إن زوجها أطلق النار عليها من مسافة قريبة (حوالى مترين 

ونصف املتر) بهدف قتلها ولكنها جنت من احلادثة.

كلبة تربي دبَّي باندا في الصين

(بيجينغ) الصنيـ  يو.بي.آي: أكد عمال 
في حديقة حيوان في شـــمال الصني ان 
صغيري باندا تخلـــت عنهما أمهما بعد 
والدتهما يتمتعان بصحة جيدة والفضل 
يعـــود إلى كلبة حرصـــت على االهتمام 

بهما.
وأفادت وكالة أنبـــاء الصني اجلديدة 
«شينخوا» بأن الصغيرين ولدا في حديقة 
حيوانات تايوان في مقاطعة شانتشـــي 
في ٢٥ يونيو املاضي لكن أمهما سرعان 
ما أدارت ظهرهـــا وتركتهما من دون أي 

رعاية.
وقال العامل في حديقة احليوانات ها 
غووجيانغ «أحضـــرت أمهما من محمية 
طبيعية في أواخر أبريل املاضي ولم يعلم 
أحد انها حامل فقد خبأ وبرها بطنها املنتفخ 

إلى أن ولد الصغيران».
وأشـــار إلى ان دبـــة البانـــدا ولدت 
الصغيريـــن أمـــام الـــزوار فـــي حديقة 

احليوانات ولكنها فجـــأة أدارت ظهرها 
ورفضت إطعامهما «فسارعنا بالبحث عن 

حيوان يرضعهما».
وأشـــار إلى ان كلبة ميلكها مزارع في 
ضواحي تايـــوان اهتمـــت بالصغيرين 
وأرضعتهما ألنها ولـــدت جراءها قبل ٣ 

أيام من والدة الباندا.
وذكـــر انه من الواضح ان لدى الكلبة 
كمية كافية من احلليب ويبدو ان صغيري 
الباندا يحبانه.ولفت إلى ان الدبني ال يفارقان 
الكلبة ويبقيان معها يوميا ولكنهما يبدوان 

أشبه باليتيمني.
وقال ان «الكلبـــة تظن ان الدبني هما 
صغيريها وترفض إرضاع جرائها» ولذا 

فهي تهتم بإطعامهما.
ولفت إلـــى ان طول الدبني يتعدى ٢٠ 
سنتيمترا اآلن «أي أطول مرتني مما كانا 
عليه عنـــد والدتهما وهما يتحركان لكن 

عيونهما ال تزال مغلقة».

أخيرًا.. إطالق مكوك الفضاء إنديفور

طفالن أردنيان يّدعيان تعرضهما للخطف 
لينجوا من عقاب ذويهما

عّمانـ  يو.بي.آي: لم يجد طفالن أردنيان 
وســــيلة للنجاة من عقاب ذويهما بسبب 
تأخرهما عن املنزل سوى االدعاء بتعرضهما 

للخطف.
ونقلــــت صحف أردنية في عددها امس 
اخلميس عن املتحدث باسم مديرية األمن 
العام ان الطفلني غــــادرا منزل ذويهما في 
منطقة عجلون (٤٠ كلم شمال عّمان) وقررا 
التوجه للتنزه فــــي مدينة ألعاب مبدينة 

عّمان.

وبعدمــــا انتهيا من اللعــــب في مدينة 
اجلبيهة الترفيهية لأللعاب توجها الى احد 
رجال األمن في املدينة الترفيهية وأبلغاه 
بأن مجموعة من األشخاص قامت بخطفهما 
ولكنهما متكنا من الهرب. ونقل الطفالن الى 
مخفر الشرطة وبعد التحقيق معهما اعترفا 
بأنهما اخترعا قصــــة تعرضهما للخطف 
بســــبب خوفهما من عقاب ذويهما اذا عادا 
الى املنزل متأخرين. ومت تســــليم الطفلني 

لعائلتيهما.

واشنطن د.ب.أ: انطلق مكوك 
الفضاء «إنديفور» مساء األربعاء 
املاضي بالتوقيت احمللي متوجها 
إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك 
بعد تأجيل استمر خمس مرات 
منـــذ يونيو املاضـــي، من أجل 
استكمال تركيب مختبر كيبو 

الياباني.
ومن املقـــرر أن يثبت طاقم 
املكوك املكون من ســـبعة رواد 
فضاء رواقا خارجيا في مختبر 
كيبـــو الياباني امللحق مبحطة 

الفضاء الدولية.
وتعرضت املهمة لسلســـلة 
تأجيالت أجبـــرت املكوك على 
البقاء على األرض ملدة تخطت 

ما كان مقررا بأسابيع.
وألغي موعد إلطالق املكوك 
يـــوم األحـــد املاضي بســـبب 
العواصف، كما ألغي أيضا إطالق 
كان مقررا يوم السبت املاضي 
بســـبب صاعقة ضربت منصة 
اإلطالق غير أن املكوك نفسه لم 
يصب. كما تسببت عاصفة يوم 
االثنني أيضا في تأجيل إطالق 

املكوك.
كما تسببت األعطال الفنية 
في تأجيل اإلطالق مرتني الشهر 
املاضي بعد أن اكتشف الفنيون 
الهيدروجني خالل  تسرب غاز 
تزويد إنديفـــور بالوقود قبيل 

ساعات من عملية إطالقه.

الذي من  انديفـــور،  ويقود 
املنتظـــر أن يلتحم مع احملطة 
الفضائيـــة يوم الســـبت، رائد 
الفضاء األميركي مارك بوالنسكي.
ومن بني الرواد الســـبعة رائدة 
الكنديـــة جولي بايت  الفضاء 

(٤٥ عاما).

املكوك حلظة انطالقه امس األول                             (أ.پ)

صغيرا الباندا يرضعان من «أمهما البديلة» 


