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هونغ كونغ ـ د.ب.أ: يقدم جتار مخدرات الكوكايني 54
في هونغ كونغ خدمة خاصة للعمالء الدائمني بتوصيل 

املخدرات بسيارات األجرة.
وذكرت صحيفة »صنداي مورنينغ بوست« ان جتار 
املخدرات يستعينون بشبكة من سائقي سيارات األجرة 
لبيع وتوصيل املخدرات بســـعر 100 دوالر من عملة 
هونغ كونغ )128 دوالرا( للجرام الواحد للزبائن الذين 

يتصلون بهم عبر الهاتف أو برسالة نصية.
وبعد االتصال بأحد جتار املخدرات، يحصل الزبون 
على تفاصيل خاصة مبواصفات ســـيارة األجرة التي 
ســـتصل إليه في مكان متفق عليه مسبقا. ثم يستقل 
الزبون الســـيارة ملســـافة قصيرة يتم خاللها تسلم 
املخدرات. وأكدت الشرطة أنها كانت على دراية مبسألة 

سيارات األجرة، وتراقب املوقف وجتمع املعلومات.

المخدرات في هونغ كونغ.. »ديليڤري«!

شاهد عيان يروي تفاصيل سقوط طائرة الشيخ أحمد بن زايد

بلل أجنحة الطائرة الشراعية أدى إلى غرقها 
في البحيرة المغربية.. والطيار نجا بالقفز بالمظلة

الرباطـ  وكاالت: أفاد مصدر يشغل موقعا رسميا في منطقة 
»أم عزة« باملغرب والتي وقعت فيها حادثة ســـقوط الطائرة 
الشراعية التي كان يستقلها الشيخ أحمد بن زايد وفق ما نشرت 
جريدة الشرق االوسط اللندنية امس إن أسباب احلادث تعود 
إلى بلل أجنحة الطائرة الشراعية مبياه البحيرة في الوقت الذي 
كانت فيـــه الطائرة تتأرجح بكثرة فوقها، وتعلو وتهبط إلى 
حد أن أجنحة الطائرة الشراعية المست سطح مياه البحيرة 
عدة مرات، وهو األمر الذي، وفقا للمصادر، رمبا يكون قد أدى 

إلى سقوطها داخل البحيرة.

مظلة النجاة

وأضاف املصدر نفســـه أن الطيار الذي كان يرافق الشيخ 
أحمد بن زايد متكن من القفز من الطائرة مبظلة النجاة عندما 
الحظ أنها في طريقها للســـقوط والغـــرق في مياه البحيرة، 
حيث كان رد فعله ســـريعا، في حني أن الشيخ أحمد بن زايد 
حاول بعد ســـقوط الطائرة اخلروج منها، ومتكن بالفعل من 
فـــك احلزام الذي كان يربطه إلى املقعد، بيد أنه لم يســـتطع 
السباحة، ويعتقد أنه غاص في مياه البحيرة املمتلئة باألوحال 
وفروع األشجار، بسبب الفيضانات وهطول األمطار خالل هذه 

الفترة في املغرب.

حزام األمان

وقال املصدر إن ما جعل السلطات املغربية تخمن بخروج 
الشيخ أحمد بن زايد من الطائرة أنها وجدت الطائرة في وقت 
الحق عقب ســـقوطها، حيث لوحظ أن حزام األمان الذي كان 
يستعمله الشيخ أحمد بن زايد غير مربوط، وهو ما رجح أنه 
حاول الســـباحة إلى أعلى بعد سقوط الطائرة، لكن يبدو أن 
احملاولة واجهتها عدة صعوبات. ويرجع تأخر معرفة مصير 
الشيخ أحمد بن زايد إلى صعوبة الرؤية داخل مياه البحيرة 

بسبب اختالط مياهها بالتربة واألوحال وفروع األشجار.
وتكتمت السلطات املغربية حول اجلهود املبذولة للبحث 
عن الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، ورفضت عدة جهات رسمية 

تقدمي إيضاحات حول عمليات البحث.
وكان التلفزيون املغربي بث خبر حادث الشيخ أحمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة »زايد« لألعمال اخليرية 
واإلنسانية والعضو املنتدب جلهاز أبوظبي لالستثمار، وقال في 
اخلبر املقتضب »تعرض الشيخ أحمد بن زايد حلادث سقوط 
طائرة شراعية كان يستقلها فوق بحيرة سد سيدي محمد بن 
عبداهلل بجماعة )أم عزة( فـــي عمالة )محافظة( الصخيرات 
متارة«. وأضافت الرواية الرســـمية املغربية »مت إنقاذ الطيار 

وهو في حالة جيدة، واليزال البحث مستمرا عن الشيخ أحمد 
بن زايد آل نهيان« دون تقدمي إيضاحات أخرى.

ومنطقة »أم عزة« التي تبعد عن العاصمة املغربية مبسافة 
أربعة وعشرين كيلومترا، تقدر مساحتها بنحو مائة وخمسة 
وسبعني كيلومترا مربعا، ويقطنها نحو 20 ألف نسمة، وهي 
منطقة ريفية وتوجد بها قصور وضيعات لعدد من الشخصيات 
املغربية واخلليجية. ويعتبر سد »سيدي محمد بن عبداهلل« 
الذي يصب في نهر أبو رقراق الفاصل بني مدينتي الرباط وسال 
أهم منبع مائي يزود املنطقة باملياه العذبة، ويضم بحيرة كبيرة 
يصل عمقها إلى نحو خمسني مترا. وتعرف املنطقة مبناظرها 
اخلالبة، وهي من أجمل املواقع اجلغرافية في ضواحي العاصمة 
املغربية، إذ إن املنطقة املخضرة متتد على مد البصر، إضافة 
إلى التالل واجلبال والغابات واألحراش، والبحيرة التي تضفي 

على املنطقة مشهدا طبيعيا جميال.
وأضاف املصدر نفســـه أن الطيار الذي كان يرافق الشيخ 
أحمد بن زايد متكن من القفز من الطائرة عندما الحظ أنها في 
طريقها للسقوط والغرق في مياه البحيرة، حيث كان رد فعله 
سريعا، وتعرض بعد القفز لكســـور بسبب ارتطام الطائرة 
بســـطح البحيرة، ولوال تدخل صيادين كانوا على منت قارب 

الشيخ أحمد بن زايدويصطادون األسماك لكان غرق هو اآلخر.

التفاح يقي من اإلصابة بسرطان 
القولون والمستقيم

لندن ـ يو.بي.آي: وجدت دراسة جديدة أن أكل 
التفاح بانتظام قد مينع اإلصابة بسرطان القولون 
واملستقيم. وذكرت صحيفة »مايل أون صنداي« ان 
الدراسة التي أجراها باحثون پولنديني عن التفاح 
أظهـــرت أن التفاح يحتوي على نســـبة عالية من 
مادة »فالفونويدز« التي تعمل كمادة مضادة ضد 
األكســـدة ومتنع اجلزيئات الضارة في اجلسم من 

تدمير األنسجة وتكاثر اخلاليا السرطانية فيه.
ونصح الباحثون في الدراسة التي نشرت في 
املجلة األوروبية للوقاية من السرطان بغسل التفاح 
ولكن عدم تقشيره بسبب النسبة العالية للمواد 
املضادة لألكسدة في القشور. وتوصل الباحثون 
إلى هذه النتيجة بعد الدراســـة التي أجروها على 
592 مريضا يعانون من سرطان القولون واملستقيم 

و765 آخرين ال يعانون من هذا املرض.
وتناول مرضى سرطان القولون واملستقيم 9.5 
حصـــص من التفاح يوميا فيمـــا تناول نظراؤهم 
الذين ال يعانون من هـــذا املرض 11 حصة للفترة 
ذاتها فتبني أن نســـبة اإلصابة باملرض خفت عند 

الذين كانوا يتناولون تفاحة يوميا أكثر.
وقال صندوق أبحاث السرطان الدولي إنه باإلمكان 
خفض اإلصابة بأمراض السرطان بنسبة تتراوح بني 
30 و%40 عن طريق تغيير أسلوب احلياة وتناول 
الكثير من اخلضار والفاكهة وممارســـة التمارين 

الرياضية ومراقبة الوزن.

وزير اإلسكان المصري األسبق بعد اتهامه بتخصيص أراض لـ »بن الدن«صحتك

الكفراوي: نعل جزمتي أشرف من المّدعين
ومقطوع لسان أبو أم اللي يقول عليا كده!

املغنية الكولومبية شاكيرا تشم رائحة النقانق في وعاء زجاجي وذلك 
خالل برنامج أملانـــي لأللعاب يدعى »راهن عليه« وذلك في ســـالزبورغ 
)أ.پ( بالنسما وهو أحد أكثر البرامج شعبية في أملانيا والنمسا.  

نقانق شاكيرا

أحمد عفيفي 
إبراهيم  فجر محمد 
سليمان وزير اإلسكان 
السابق في مصر مفاجأة 
حني صرح بأن م.حسب 
الكفـــراوي وزير  اهلل 
اإلســـكان االسبق قام 
بتخصيص جزيرة كاملة 
في مارينا ،   ملجموعة بن 
الدن ،   مساحتها  100  ألف 
متر ) 25  فدانا(، و 80  ألف 
متر أخرى مساحتها  )20  
فدانا( ،   لعدد من رجال 

األعمال واملســـتثمرين بواجهة نصف كيلومتر 
علي البحر مباشرة، وقدم وزير اإلسكان السابق 
املستندات الكاملة وأسماء املستفيدين من تلك 

األراضي والڤيلالت في مارينا.
وفـــي مداخلة مع برنامـــج »90 دقيقة« أنكر 
الكفراوي هذه الواقعة قائال بعصبية شـــديدة: 
»نعل جزمتي أشرف وأطهر من شعر راس املدعني 
ومقطوع لسان أبو أم اللي يقول عليا كده«، مضيفا: 
النهاردة يوم منيل بســـتني نيلـــة بعد اتهامات 
سليمان، »نافيا تخصيصه جزيرة مبارينا لنب 
الدن وسأذهب الى النائب العام سواء طلبني أو 

لم يطلبني«.

صورة مبارك في احد ميادين القاهرة وفي االطار شيرين وشعبان عبدالرحيم

شيرين تغني للرئيس مبارك بمناسبة شفائه
وشعبان: مبروك شفاك يا ريس وسالمة حضرتك

.. وابن شعبوال: أبويا قال لنا إنتو إللي هتحاربوا إسرائيل
ذكرت قالت صحيفة املصري اليوم امس ان شعبان عبدالرحيم 
يعتزم اصدار اغنية للتعبير عن كراهيته إلســـرائيل وعنصرية 

اليهود وعنفهم ضد الفلسطينيني.
وأوضحت ان األغنية من كلمات املؤلف الشـــاب محمد حسن، 
مشـــيرة الى ان أبناء شعبان الشـــهير بـ »شعبوال« قد غنوها في 
إحدى احلفالت اخلاصة. وأشارت الى ان بعض كلمات األغنية تقول 
»بحب إسرائيل لو تبقى كوم تراب، أو اشوفها أرض فاضية للخونة 

والدياب، بحب إسرائيل أشوفها ع اخلريطة خرابة للكالب«.
ونقلـــت الصحيفة عن خميس جنل شـــعبوال القـــول إن هذا 
األلبـــوم ال يتعارض مع خط والده الذي يتخذه دائما في الهجوم 
على إسرائيل ولكن بشكل آخر يفند عنف وعنصرية اليهود ضد 

الفلسطينيني.
وأضاف عبدالرحيم وهو ايضا جنل شعبوال »أبويا قال لنا إنتو 

فرقة الصاعقة بتاعتي اللي هتحارب إسرائيل بالغناء«.

القاهرة ـ سعيد محمود
قررت وزارة اإلعالم املصرية 
االحتفال بعــــودة الرئيس محمد 
حسني مبارك من املانيا بعد شفائه، 
بأغنيــــة جديدة تقدمهــــا الفنانة 
شيرين عبدالوهاب. وقال مصدر 
مســــؤول من داخل احتاد االذاعة 
»يجهز أسامة الشيخ رئيس االحتاد 
أغنية جديدة الستقبال الرئيس بعد 
متاثله للشفاء من املانيا، ومن املقرر 
ان تسجلها شــــيرين عبدالوهاب 
في أقرب وقــــت دون ان تتقاضى 
أجرا مقابل ذلك«. وتابع: كما سيتم 
تصويرها بطريقة الڤيديو كليب، 
لتبدأ القنوات فــــي عرضه خالل 
اسبوع مع وصول الرئيس الرض 

الوطن، من إنتاج وزارة اإلعالم.
ورفض املصدر الكشف عن أي 
تفاصيل لالغنية سواء اسم املؤلف 
أو امللحن أو املوزع. وفي السياق 
نفسه قام شعبوال بتحضير أغنية 
لنفس املناســــبة قال في مطلعها 
»مبروك شــــفاك يا ريس وسالمة 
حضرتــــك ده حتــــى وأنت غايب 

محدش برضه سد«.

تونسي يرفض 90 
مليون دوالر!

تونس ـ رويترز: رفض نادل 
بسيط يعمل في مطعم مبدينة 
سوســـة التونســـية ان يصبح 
مليونيـــرا حني أعاد 120 مليون 
دينار )90 مليون دوالر( لبنك 
حولها الى رصيده بطريق اخلطأ. 
وقالت صحيفة الشروق التونسية 
امس ان خطأ بنكيا جعل رصيد 
العمراني 120  النادل احلبيـــب 
مليون دينار بدال من 120 دينارا 
الكثير من  ان  فقط. وأضافـــت 
األصدقاء واجليران حثوه على 
عـــدم تصحيح الرصيـــد لكنه 
استمع لصوت الضمير وتوجه 
للبنـــك معلنا اخلطـــأ ومطالبا 

بتصحيحه.

.. ولصوص يسرقون 
نادي قمار في سويسرا

بازلـ  د.ب.أ: جنحت مجموعة 
من عشـــرة لصـــوص مقنعني 
من الفرار بطريقة تشـــبه أفالم 
احلركة بغنيمة ضخمة من األموال 
إثر عملية اقتحـــام لنادي قمار 

سويسري امس.
وذكرت الشـــرطة في مدينة 
الشـــمالية  بازل السويســـرية 
اللصوص أطلقوا  أن  احلدودية 
الهـــواء لترويع نحو  النار في 
600 فرد مـــن رواد نادي القمار 
النقدية  للحصول على األموال 
وتقدر مبئات اآلالف من الفرنك 
السويســـري واليـــورو، وكان 
اللصـــوص يتحدثـــون باللغة 
الفرنســـية، وفروا في سيارتني 
ليموزين، ليهربوا عبر احلدود 

القريبة إلى فرنسا.

كلبان.. على ظهر 
جندي أميركي

الوشم على االجساد، نوع 
مـــن انواع التعبير بالنســـبة 
جلنود املشاة البحرية االميركية 
للتغلب على مخاوفهم أو رواية 
قصة حياتهـــم او االعالن عن 
احلب واالنتماء او محاولة نيل 
الواجب، وفي الصورة  شرف 
األولى الرقيب بول وليامز من 
أفراد الكتيبة الثالثة في مشاة 
البحرية يرســـم علـــى ظهره 
كلبني من نـــوع »البول دوج« 
وفي الصـــورة األخرى عريف 
الكتيبة يرسم فوق  من نفس 
ذراعيه »النفـــس احملظوظة« 
باللغة العربية ليعبر عن معنى 

معاكس )أ.ف.پ(.

م.حسب اهلل الكفراوي وفي االطار محمد ابراهيم سليمان


