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بيروت ـ ندى مفرج سعيد46
»أول ما فكرت فيه لدى تعرض مسلحني 
لي كانت طفلتاي« هذا ما أكدته الفنانة ديانا 
حداد في اتصال مع »األنباء« للوقوف على 
ش����عورها بعد حادث السطو املسلح الذي 
تعرض����ت له. ديانا ح����داد التي تنتقل بني 
لبنان ودبي، خاصة كونها عضو في جلنة 

حتكيم برنامج »جنم اخلليج« الذي يعرض 
في تلفزيون دبي كل يوم احد ويشاركها في 
اللجنة فايز السعيد وعبداهلل الرويشد، قالت 
في دردرشة معها: هذه املرة االولى في حياتي 
التي يحدث معي أمر كهذا. نحن كنا نتأمل 
اخلير بأن يعود االمن الى هذا البلد اجلميل، 
خاصة ان صيف لبنان كان جميال. لكن لالسف 

حتدث أمور خارجة عن السيطرة ونستمع 
الى وجود عصابات تسعى الى القضاء على 
كل ما هو جميل. سمعت ان هذه العصابات 
تسعى وراء سرقة السيارات اجلديدة بكل 
وقاحة وجرأة لم أر مثلها في حياتي. ولقد 
غيرت نوع س����يارتي الى مرسيدس عادية 

بعد ان كان معي »جيبا«،.

ديانا حداد: غّيرت سيارتي بعد حادث السطو

صحتك

حافظ على رشاقتك بغسل أسنانك
طوكيو � أ.ش.أ: اثبتت احدى الدراسات 
أن تنظيف األسنان بالفرشاة افضل من اتباع 
حمية غذائية او ممارسة الرياضة البدنية 
للحفاظ على الرشاقة. فقد وجد البروفيسور 
»تاكاشي وادا« من جامعة جيكي بطوكيو 
خالل مسح أجراه حول عن العادات اليومية 
على نحو 14 ألف من اش����خاص متوسطي 
االعمار في منتصف االربعينيات، ان اولئك 
الذين يتمتعون بقوام رشيق مييلون الى 
غسل اسنانهم بالفرش����اة بعد كل وجبة. 
وأشارت الدراسة الى ان الرجال الذين يعانون 
من البدانة قد ال يغسلون أسنانهم لفترة 
قد تزيد على يوم، مؤكدين أن ذلك ال يعني 
أن غسل االسنان في حد ذاته ميثل رياضة 
حلرق الدهون، ولكننا نعتقد أن احلرص على 
تنظيف األسنان سيلعب دورا في احلفاظ 

على الصحة ومينع السمنة.

إحدى السيدات تبكي على رحيل أحد رجال الشرطة

املرأة احلديدية مارغريت تاتشر 

متثال تشرشل جائزة املرأة احلديدية

منح »المرأة الحديدية« مارغريت تاتشر
تمثال تشرشل تقديرًا لجهودها 

لندن � كونا: قام حزب احملافظني مبنح رئيس����ة 
الوزراء البريطانية السابقة البارونة مارغريت تاتشر 
وامللقبة ب� »املرأة احلديدية« جائزة احلنكة التي هي 
عبارة عن متثال نصفي لرئيس وزراء بريطانيا خالل 

احلرب العاملية الثانية وينستون تشرشل.
ووفقا ملا ذكرته هيئة االذاعة البريطانية ال� »بي 
بي سي« فان زعيم حزب احملافظني ديڤيد كاميرون 
قام بتقدمي متثال تشرشل البرونزي ملارغريت تاتشر 
التي لقبت خالل فترة عملها »باملرأة احلديدية«، يذكر 
ان تاتشر فازت في االنتخابات العامة لثالث فترات 
متعاقبة كما عملت مبنصب رئيسة لوزراء بريطانيا 

الكثر من 11 عاما.
وذكر معلقون »ان اجلائزة مت تقدميها الليلة املاضية 
خالل حفل عش����اء خاص اقيم في فندق في وس����ط 
العاصم����ة البريطانية لندن«، مضيفني »ان تاتش����ر 
حتظى باالعجاب من مختلف انحاء العالم لشجاعتها 

واالصرار الذي ابدته خالل فترة عملها«.

مجموعة من ازياء نيويورك في العشرينيات قدمتها مجموعة ازياء تكساس للمصممة أزياء نيويورك في العشرينيات
ريجينا كوبلر وهي واحدة من كبرى مصممات االزياء في نيويورك.             )أ.پ(

 قطة السفير األلماني تثير أزمة في مطار القاهرة

 دخلت الكهرباء بيته فذبح 3 خراف! 

 القاهرة � د.ب.أ: تعرض السفير االملاني 
لدى القاهرة برند إربل ملوقف محرج مبطار 
القاهرة لدى مغادرته نهائيا، حيث منعه 
رجال االمن من دخول صالة كبار الزوار 
بصحبة قطته وطلبوا منه تسفيرها من 
صالة الركاب. وحدثت الواقعة عندما فوجئ 
مشرف أمن في صالة كبار الزوار باملطار 

بوجود قطة بصحبة السفير لدى مغادرته 
على الطائرة التركية املتجهة إلى اسطنبول 
بعد انتهاء فترة عمله في مصر، فأبلغ بأن 
احليوانات ممنوعة م����ن دخول الصالة. 
وحاول السفير إقناع رجال االمن بإبقاء 
القطة التي يكن لها مشاعر خاصة، إال أنهم 

أصروا على موقفهم.

الرياض � د.ب.أ: لكل إنسان طريقته في 
االحتفال، ولذا قام مواطن سعودي بذبح 
ثالثة خ����راف عند علمه بدخول الكهرباء 
ملنزله. ونقلت صحيفة »عكاظ« السعودية 
امس أن املواطن الذي يدعى عبد الرحمن 
عاجي ذبح اخلراف الثالثة احتفاال بانتهاء 
معاناته التي استمرت عامني كاملني، قضاهما 
في مراجعة فرع شركة الكهرباء في املنطقة 

إليصال التيار الكهربائي ملنزله. وأوضح 
عبدالرحم����ن أنه بدأ في مراجعة ش����ركة 
الكهرباء عند انتهائه من بناء مسكنه إال 
أن »الش����ركة كانت ترفض طلبه في كل 
مرة بحجة بعد منزله عن خطوط الكهرباء 
وتطالبه بتحمل تكاليف إيصال الكهرباء إلى 
منزله رغم أن أقرب مغذ كهربائي ال يبعد 

عنه سوى كيلومتر واحد فقط«.

ريو دي جانيرو � أ.ف.پ: بعد 
موجة م����ن املواجهات الدامية بني 
مهربي مخدرات والشرطة في ريو 
دي جانيرو، استدعيت تعزيزات 
الرجال إلعادة األمن  قوامها آالف 
وحتسني صورة »املدينة الرائعة« 
التي اختيرت قبل 15 يوما لتنظيم 

دورة األلعاب االوملبية في 2016.
ومتت تعبئة 4500 ش����رطي 
إضافي جاءوا من عدة وحدات في 
املنطقة إلعادة الهدوء الى املنطقة 
الشمالية التي تهيمن عليها مدن 

الصفيح في التالل.
ووضعت الش����رطتان املدنية 
والعس����كرية في حالة تأهب في 
الثكنات بينما مت استدعاء كل الذين 

ميضون عتهم.

وه����ذا احلي الش����مالي، يضم 
س����تاد ماراكانا األسطوري الذي 
الرئيسية  املباريات  سيستضيف 
لكرة الق����دم ف����ي 2014 وحفلتي 
افتتاح وخت����ام األلعاب االوملبية 

في 2016.
وكانت مواجه����ات دامية بني 
مهربي مخدرات وشرطيني أسفرت 
عن سقوط 24 قتيال بينهم شرطيان 
قتال حرقا عندما اسقط املهربون 
مروحيتهما، وثمانية جرحى بينهم 
6 شرطيني. واحتل يوم الرعب هذا 
الذي عاشه سكان األحياء الشعبية 
في شمال ريو العناوين الرئيسية 
لكل الصحف التي كتبت »حرب في 

ريو« و»يوم رعب في ريو«.
وعاد هدوء ظاهري الى املنطقة. 

لكن في مدينة الصفيح خاكاريثينو 
ادت مواجهات جديدة بني الشرطة 
ومهربي مخدرات الى مقتل اثنني 
من املهربني، حسبما ذكر املتحدث 
باسم الشرطة العسكرية امليجور 

اوديرلي سانتوس.
وأعلنت الشرطة انها عثرت على 
جثث ثالثة من مهربي املخدرات في 
مدينة الصفيح ساو خواو مما يرفع 
عدد القتلى الى 24 في املواجهات في 
نهاية االسبوع. واقترح وزير العدل 
تارسو غينرو على سلطات ريو 
ارسال القوة الوطنية وهي وحدات 
من الق����وات اخلاصة في اجليش 
للتدخل في االوضاع االستثنائية. 
لكن حاكم والية ريو س����يرجيو 

كابرال رفض هذا العرض حاليا.

24 قتياًل في مواجهات دامية بين الشرطة
وعصابات المخدرات في ريو دي جانيرو

أحد قادة الشرطة وصفه بيوم الرعب في البرازيل

)أ.پ(امرأة حتمل طفلها وتسير نحو عربة تسوق بها جثة أحد الضحايا وفي اإلطار توقيف أحد املتهمني

كانت متوجهة من إسطنبول إلى القاهرة وأمن الطائرة تمكن من السيطرة عليه والوصول بالركاب سالمين

سوداني مخمور يحاول اختطاف طائرة مصرية للتوجه بها إلى القدس
تحطم طائرة شحن سودانية في اإلمارات ومقتل طاقمها

الش���ارقة � رويترز: حتطمت طائرة ش���حن 
سودانية بعد وقت قصير من إقالعها من مطار 
الشارقة في اإلمارات العربية املتحدة امس مما 

أسفر عن مقتل طاقمها املؤلف من 6 أفراد.
وقال مصور رويترز أحمد جاد اهلل إن الطائرة 
دمرت، مضيفا إنها حتطمت إلى  أجزاء وتفحمت 
متاما. وتابع في حديث هاتفي من مكان احلادث 

ان عمال اإلنقاذ مازالوا في مكان احلادث.
وق���ال أحمد عاصم نائب مدير ش���ركة عزة 
الس���ودانية للنقل اجلوي متحدثا من العاصمة 
السودانية اخلرطوم إن الطائرة من طراز بوينغ 
707 وكانت تقل طاقما من 6 أفراد وحتطمت بعد 
وق���ت قصير من إقالعها. وأض���اف ان الطائرة 
مستأجرة لشركة اخلطوط اجلوية السودانية.

وأبلغ عامل شحن مبطار الشارقة »رويترز« 
بأن الطائرة س���قطت قرب مدرج إقالع وهبوط 

الطائرات.
وصرح موظف بشركة طيران مكاتبها قريبة 
من مكان احلادث »حاولنا رؤية الطائرة ولكن لم 

يتبق منها شيء. احترقت كلها متاما«.
ولم يتضح بعد سبب احلادث.

وكاالت: أحبط رجال األمن على طائرة 
القادمة من اسطنبول  مصر للطيران 
مس���اء امس محاولة الختطافها فور 
خروجه���ا من املجال اجل���وي التركي 

والهبوط بها في القدس.
وذكر مصدر أمني مبطار القاهرة في 
تصريح للصحافيني ان احدى املضيفات 
فوجئت أثناء حتليق الطائرة باجلو بقيام 
الراكب السوداني بتهديدها بسكني الطعام 
واحتجازها وطلب التوجه بالطائرة التي 
يبلغ عدد ركابها 87 راكبا وهي من طراز 

ايرباص 321 الى القدس.
وأضاف املصدر انه بعد دقيقتني من 
احتجاز الراكب الس���وداني للمضيفة 
متكن رجال األمن بالطائرة من السيطرة 
عليه وتوثيقه الى ان وصلت الطائرة 
الى مطار القاهرة ومت تسليمه لسلطات 

األمن املصرية.
وقال املصدر ان تل���ك األحداث لم 
تؤثر على خط سير الطائرة أو سالمة 

الركاب.
ولدى وصول الطائ���رة الى مطار 
الى  الراكب السوداني  القاهرة س���لم 
سلطات األمن باملطار حيث بدأ حتقيق 
مع���ه حول مالبس���ات ودوافع ما قام 

به.
هذا وقالت مصادر أمنية ان الرجل 
يبدو ان���ه كان مخمورا، حيث لم يكن 

في حالة طبيعية.

)رويترز(رجال االنقاذ في املطار حول حطام الطائرة


