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كان على متنها 157 راكباً

إصابة 40 شخصًا في حريق طائرة إيرانية بمطار مشهد
طهرانـ  رويترز: قال الراديو 
احلكومي االيراني ان 40 ايرانيا 
على االقل اصيبوا حني اشتعلت 
النيران فــــي طائرة توبوليف 
روسية الصنع لدى هبوطها في 

شمال شرق ايران امس.
وقال غالم رضا معصومي 
رئيس خدمات الطوارئ الطبية 
في ايــــران »اصيب حوالي 42 
راكبــــا من بــــني 157 على منت 
الطائرة أثناء هبوطها في مطار 
مدينة مشهد«. وقال املتحدث 
املدنية  الطيران  باســــم هيئة 
االيرانية رضا جعفر زاده انه 

لم حتدث وفيات.
وقالت وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلسالمية االيرانية إن احلادث 
وقع عندما اندلعت النيران في 
الطرف اخللفي للطائرة التابعة 
لشركة تابان اإليرانية للرحالت 

الداخلية أثناء هبوطها.
ومشهد وجهة سفر جتتذب 
الزوار الدينيني من الشــــيعة 
الوكالة  إيران. وأضافــــت  في 
أنه يجري التحقيق في سبب 

احلادث.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية 
ـ نوفوستي عن الهيئة االحتادية 
للنقل اجلوي في روسيا قولها 
إنها ستحقق في أسباب اندالع 

احلريق.
وأضافت »األحوال اجلوية 
ومشكالت متعلقة بالرؤية هي 
األسباب األكثر ترجيحا وراء 

احلادث«.
ومضــــت تقــــول »هبطت 
الطائــــرة علــــى األرض بقوة 

ممــــا أدى إلى تضــــرر املدرج 
جزئيا«.

وفي أسوأ حادث طائرة في 
إيران خالل الســــنوات الست 
املنصرمــــة حتطمــــت طائرة 
توبوليف في 2009 في إيران 

حــــني كانت فــــي طريقها إلى 
اندلعت بها  أن  أرمينيا بعــــد 
الهواء وســــقطت  النيران في 
على أرض زراعية مما أســــفر 
عن مقتل 168 شــــخصا كانوا 

على متنها.

إيران سلسلة من  وشهدت 
حوادث الطائرات خالل العقود 
القليلة املاضية والكثير منها 
لطائرات روسية الصنع. وحالت 
العقوبات التي تفرضها الواليات 
املتحــــدة دون شــــراء إيــــران 

لطائرات جديدة أو قطع غيار من 
الغرب مما أجبرها على إضافة 
طائرات من روسيا وغيرها من 
الدول السوفييتية السابقة إلى 
أسطولها املتقادم من طائرات 

بوينغ وإيرباص.

جوني ديب

)أ.ف.پ(جيف بريدجيز سعيد باجلائزة ساندرا بولوك حتمل جائزتها  

أنچلينا چولي وأطفالهما

صورة أرشيفية تبني احتدام األزمة في جنع حمادي

)أ.ف.پ( الشاب بعد انتشاله من بني االنقاض  

)أ.پ( رجال اإلطفاء في املطار أثناء تعاملهم مع احلريق  

العروس زينب زكيد.أحمد نظيف

رئيس فريق اإلسعاف الفرنسي أكد أن نجاته معجزة

عائد من الموت بعد 11 يومًا.. تحت أنقاض هاييتي

بور أو برانسـ  أ.ف.پ: ظل يصارع املوت 
حتت االنقاض 11 يوما واعتبرته عائلته من 
األموات، فغير معقول ان يظل انسان حتت 
ركام هائل من املباني واالتربة دون شربة 
ماء او كســـرة خبز طيلة هذه املدة ويظل 

على قيد احلياة.
لكن هذه مشـــيئة اهلل ان تسمع أسرته 
صوتـــه يأتي واهنا، رمبا مجرد همســـات 
األقرب الى املـــوت منه الى احلياة فأبلغت 
على الفور فرق االسعاف لتبدأ جهودا مضنية 
لتسحب هذا الشاب حيا غير مصدقة وهو 
نفســـه ظهرت على وجهه عالمات الدهشة 
رغم االعياء الشـــديد الذي بدا عليه، لكنه 
خرج وعاد الى احلياة متذكرا حلظات املوت 
ورائحته في املكان الذي انحشر فيه، وكل 
ما يتذكره هذا الشـــاب همهمات الكثيرين 
بجواره التي انقطعت رويدا رويدا الى ان 

اسلموا الروح لبارئها.
الوكاالت تناقلـــت اول من امس اخلبر 
ونشـــرته االنباء، وامس أوردت التفاصيل 
املذهلة حيث اســـتطاع فريق من املسعفني 
الدوليني في بور او برانس من انتشال الشاب 
حيا وعمره 23 عاما من حتت االنقاض ونقل 

الحقا الى املستشفى.
وكان الشاب، واسمه فيسموند اكسانتوس، 
قادرا على النطق واحلركة حني حمله عناصر 
اطفاء فرنسيون يساعدهم مسعفون اميركيون 

على وقع تصفيق احلشد.

وقال الليفتانت كولونيل كريستوف رونو 
الذي كان يقود فريق االســـعاف الفرنسي 
»ميكن القول انها فعال اعجوبة وميكننا ان 

نأمل بانه لن يكون االخير«.
وعلق ديدييه لو بريه السفير الفرنسي 
في هاييتي »ما حصل ال يصدق. لقد قاوم 

طوال احد عشر يوما«.
ومت اعالن انقاذ هـــذا الرجل فيما اعلن 
مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لالمم 
املتحدة في جنيڤ ان »مرحلة البحث )عن 
ناجني( واغاثتهم« انتهت رسميا اجلمعة، 
لكن لو بريـــه اكد للصحافيني ان »عناصر 
االطفاء اناس عنيـــدون فقد حضروا حني 

تلقوا نداء بذلك«.
وقال رونو »ميكن ان يكون ثمة اشخاص 
آخرون حتت االنقاض«، مضيفا ان »االمر 
الوحيد الذي ينبغي القيام به االن هو محاولة 

التواصل معهم«.
وتابع رونـــو ان الناجي »كان في مكان 
كبير نسبيا حيث كان قادرا على احلركة، 
وقد عثر على بعض املياه ما ســـاعده في 

الصمود«.
وروى »متكنا من التحـــدث اليه« لدى 
وصول املسعفني، »فرد علينا وجنحنا في 
احداث ثقب لنتيح له تلقي بعض الضوء، 
ثم متكنا من نقل بعض املياه اليه ملساعدته 
فـــي الصمود خالل الســـاعات االخيرة من 

العملية«.

تساءلوا: كيف يتزوج مرتين ونحن ال نستطيع شراء »شبْكة«؟!

بعد إعالن زواج رئيس الحكومة المصرية..
جروب على الفيس بوك: »إشمعنى نظيف وأنا أل؟«

»الجانب المظلم« يمنح بولوك أفضل ممثلة
وجائزة بريدجيز عن »قلب مجنون«

انفصال أنچلينا چولي وبراد پيت

لندن ـ يو.بي.آي: كشـــفت صحيفة بريطانية 
أن النجمني براد پيت وأنچلينا چولي وقعا على 
اتفاق لتقاســـم ثروتهما وحضانـــة اطفالهما في 

خطوة تسبق انفصالهما.
وذكرت صحيفة »نيـــوز أوف ذو وورلد« أن 
الثنائي غير املتزوج استشـــارا محامي طالق في 

لوس اجنيليس إلنهاء عالقتهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن النجمني اتفقا على 
تقاســـم ثروتهما وحضانة اطفالهما الستة ومن 
بينهـــم ثالثة متبنون علـــى أن يقيم األطفال مع 

چولي.

ونقلـــت الصحيفة عن مصدر مطلع أن العقد 
يشبه إلى حد ما اتفاق ما قبل الزواج واضاف »من 
الواضح انهما يريدان أن يعرف العالم أن كليهما 

سيلعب دورا في تربية األوالد«.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن النجمني استشارا 
احملامـــني في نهاية الســـنة املاضية ووقعا على 

االتفاق في مطلع شهر يناير اجلاري.
يذكر أن پيت كان متزوجا في السابق من املمثلة 
جنيفر انســـتون وانفصل عنها وارتبط بچولي 
بعد متثيلهما معا فيلم »السيد والسيدة سميث« 

ولهما ستة اطفال.

»غوغل« يتبنى عنونة المناطق في السعودية
دبيـ  العربية: قام محرك البحث العاملي )غوغل( بتبني نظام عنوان 
البريد السعودي لعنونة املناطق في مدن اململكة، حيث وّقع اتفاقا مع 
مؤسسة البريد السعودي، نقال عن تقرير لقناة »العربية« أمس. فقد مت 
توقيع اتفاق بني شركة غوغل والبريد السعودي حلل مثل هذا النوع من 
االيضاحات على google's Map ويقضي باستخدام احملرك نظام عنونة 
املناطق الذي استحدثته مؤسسة البريد السعودي أخيرا لضمان الدقة 
في حتديد اسماء املناطق. وتتبلور فكرة املشروع في استخدام العنوان 
البريدي الرقمي ووضعــــه في برنامج »غوغل مابس« واحلصول تاليا 

على العنوان املطلوب بدقة ووضوح.

الحقائب النسائية تعّرض األطفال للخطر
واشنطنـ  يو.بي.آي: وافقت شركتان أميركيتان على حتديد 
سقف أعلى الســـتخدام الرصاص في احلقائب واحملفظات 
النســـائية بعد أن أثبتت دراسة صحية أن معظم احلقائب 
حتتوي على معـــدالت عالية من الرصاص قد تكون مضرة 
للصحة والسيما صحة األطفال. وذكرت شبكة »آي بي سي 
نيوز« أن مركز الصحة البيئية أجرى بحثا شـــمل أكبر 100 
محل في الواليات املتحدة حيث اخضع عينات من احلقائب 
إلى فحوص مخبرية أظهرت أن معظمها يحتوي على كميات 
عالية من الرصاص. وقال طبيب األطفال آالن غرين »هذا أمر 
مقلق بالنسبة للنساء في عمر اإلجناب ويتعني أن يتنبهن 
لـــه«. ويتواجد الرصاص عادة في مادة كلوريد البولفينيل 
املستخدمة لزيادة مرونة احلقائب أو جلعل األلوان البراقة 
تدوم لفترة أطول. ويســـود القلق حـــول إمكانية أن ينتقل 
الرصـــاص من احلقائب إلى اليد ومن ثـــم إلى الفم إذ غالبا 
ما يضع األطفال أيديهم فـــي فمهم وهم معرضون حلقائب 

أمهاتهم التي حتتك بيدها أو مالبسها وغيرها.

صحتك

لوس اجنيليسـ  رويترز: فازت املمثلة ساندرا 
بولوك بجائزة نقابة ممثلي الســـينما في لوس 
اجنيليس ألفضل ممثلة عن دورها في فيلم »اجلانب 
املظلـــم«، فيما فاز املمثل جيف بريدجيز بجائزة 
املهرجـــان الفضل ممثل عن دوره في فيلم »قلب 
مجنون«. وتلعب بولوك التي اشتهرت بأدوارها 
في االفالم الكوميدية الرومانسية دور امرأة بيضاء 
ثرية تأخذ العب كرة قدم اسود مبدرسة ثانوية 

الى منزلها في فيلم »اجلانب املظلم«.
وقالت بولوك خالل قبولها للجائزة »اشكركم 
النكم جعلتموني اشـــعر بالفخـــر بكوني ممثلة 
وجعلتونـــي اقف امامكم وان تتقبلوني«، والقى 
بريدجز الـــذي يلعب دور مغنـــي ثمل في فيلم 
»قلب مجنون« حفاوة كبيرة من زمالئه املمثلني، 

وقال »اشـــعر بالفخر بأن اكون ممثال وأن اكون 
بني جميع االخرين« مضيفا ان مجموعة النجوم 
احلاضرين في مأدبة املهرجان يبدون مثل »عائلة 
كبيرة«، وفاز فيلم »فرقة مغمورة« بجائزة افضل 

اداء جماعي.
وفاز املمثل كريستوف وولتز بجائزة افضل 
ممثل مساعد عن دوره في فيلم » فرقة مغمورة«، 
وفازت املمثلة مونيك بجائزة افضل ممثلة مساعدة 

عن دورها في فيلم »ثمني«.
وفي فئة التلفزيون فاز املسلسل التلفزيوني 
»رجال مجانني« بجائزة النقابة الفضل اداء جماعي 
في مسلســـل درامي، فيما فاز املمثل مايكل هول 
بجائزة افضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره 

في احللقات التلفزيونية »ديكستر«.

اتهامات أميركية لمصر بـ »تمييع«
قضية مقتل أقباط في عيد الميالد

القاهرةـ  يو.بي.آي: قالت صحيفة 
مصرية امس ان وفدا أميركيا للحريات 
الدينية تابـــع للكونغرس حمل الى 
مصر عبر مجلس حقوق اإلنسان فيها 
انتقادات بشأن أوضاع املسيحيني وما 

يتعرضون له من متييز.
واوضحت صحيفة »املصري اليوم« 
املســـتقلة ان وفد جلنـــة »احلريات 
الدينية« األميركي عرض على »املجلس 
القومي حلقوق اإلنسان« شكاوى من 
قبل أقباط املهجر حتمل اتهامات للدولة 
بـ »متييع« قضية أحداث جنع حمادي 
التي اســـفرت عن مقتل 6 مسيحيني 

ليلة عيد امليالد املاضي.
وتابعت الصحيفة ان الوفد اشار 
خالل لقائه مع مسؤولي املجلس امس 
الـــى أن الدولة تكتفي جتاه مثل هذه 
احلوادث بـ »الصلح العرفي وال تعترف 
بوجود مشكلة حقيقية مما يؤدي إلى 

تكرار تلك األحداث«.
وكان 3 رجال أطلقوا النار بشكل 
عشوائي في السادس من الشهر اجلاري 
على مجموعـــة من األقباط عشـــية 
احتفالهم بعيد امليالد لدى خروجهم 
من كنيســـتني متجاورتني في مدينة 

جنع حمادي مبحافظة قنا.
واسفر الهجوم عن مقتل 6 اقباط 
وشرطي مســـلم كان يحرس احدى 
الكنيستني في أســـوأ واقعة طائفية 
في مصر منذ املواجهات التي وقعت 
في بلدة الكشح بصعيد مصر كذلك عام 

2000 وخلفت 20 قتيال قبطيا.
وكان الســـكان األقبـــاط في جنع 
حمادي أعربوا عن اســـتيائهم البالغ 

بعد الهجوم إزاء ما يسمونه محاوالت 
احلكومة لطمس املشـــكلة الطائفية. 
واعلنت الشرطة بعد الهجوم بيومني 
القبض على 3 اشـــخاص قالت انهم 
القتلـــة. وتابعت الصحيفة ان اللقاء 
تناول وضع األقباط في مصر عموما 
الفتة الى أن الوفد ضم 8 شخصيات 
إضافـــة إلى منـــدوب من الســـفارة 

األميركية في القاهرة.

وفاة جوني ديب.. إشاعة

أشيع أمس خبر عن وفاة النجم األميركي جوني 
ديب في حادث سيارة، واتضح ان اخلبر مجرد 
إشاعة ال متت للحقيقة بصلة، وأكد مصدر مقرب 
من املمثل الشهير ان جوني ديب لم يصب بأي 

أذى ولم يتعرض حلادث وأنه بصحة جيدة.
أما جوني ديب نفسه فلم يصدر عنه أي تعليق 
ازاء هذه اإلشاعة السخيفة. وكانت اإلشاعة قد 
انطلقت من موقع »تويتر« وانتشرت في معظم 
املواقع اإلخبارية الفنية ومنها الى بعض الصحف 
املتخصصة والتي نقلت اخلبر مرفقا بصورة كان 
قد ضمنها اخلبر األصلي من »تويتر« وانتشرت 
االشاعة انتشار النار في الهشيم قبل أن ينفيها 

املصدر املقرب جلوني ديب.

القاهرة ـ د.ب.أ: جدد إعالن 
مجلس الــــوزراء املصري نبأ 
زواج أحمــــد نظيــــف رئيس 
املقبل  الوزراء الشهر  مجلس 
مواجع الشــــباب املصري من 
اجلنسني وشكواهم من تأخر 
سن زواجهم لظروف اقتصادية 

واجتماعية.
وذكرت صحيفة »الشروق 
اجلديد« املستقلة امس أنه فور 
صدور بيــــان مجلس الوزراء 
بعقد قران نظيف على زينب 
زكي نائبة رئيس هيئة تنمية 
تكنولوجيا املعلومات بوزارة 
االتصاالت دشن عدد من الشباب 
حملة جديدة على اإلنترنت في 
موقع فيس بوك حتت عنوان 
»إشمعنى احمد نظيف وأنا أل؟« 
وجنحــــت املجموعة في جذب 
نحو مائة شخص بعد ساعات 

من تدشينها.
وقالوا بالعامية: »إننا شباب 
مصر املطحونني من اجلنسني 
أوالد وبنات نتساءل إشمعنى 

الدكتور نظيف يتزوج مرتني 
ومعظمنــــا ال يقدر على مجرد 

شراء الشبكة«.
وكتبوا: »العني فلقت احلجر 
فما بالــــك بأكثر من 12 مليون 

عانس«.
وكتــــب أحــــد املشــــاركني: 
»عندي 28 عاما وال أجد عمال 
لالستقرار والزواج«، متسائال 
»قبل ما تتزوج للمرة الثانية، 

هل سألت نفسك كم عدد الشباب 
الذيــــن تعدوا الـ 30 عاما دون 

زواج«.
وخللفيــــات نظيف وزكي 
بالتقنية واإللكترونية ناشدهما 
شــــباب أن يعقدا الفرح »أون 
الين« داخل أحد مواقع اإلنترنت 
أيقونــــات داخل  وتخصيص 
املوقــــع الســــتقبال كـــروت 

التهنئــة.


