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القاه���رة � وكاالت: فى واقعة فريدة من نوعها صعد ش���اب صعيدي ف���ي الثالثني من عمره الهرم 42
األوس���ط )خفرع( حتى قمته، وذلك في منطقة األهرامات عصر اخلميس، بعد ما أغفل رجال ش���رطة 
الس���ياحة بهدف تصوير منطقة األهرامات من على س���طح الهرم، إال أنه فش���ل في الهبوط، وأصبح 
معلقا فوق القمة، األمر الذي دفع املس���ؤولني عن منطقة الهرم إل���ى مطالبته بالهدوء وعدم التحرك 

حلني استدعاء سلم ضخم إلنزاله.
وحس���ب »اليوم السابع« أكد أحد ش���هود العيان أن الشاب في حالة صحية جيدة وال ينتمي ألي 

حزب سياسي وإمنا جاء صعوده لقمة هرم »خفرع« بهدف التصوير.

»صعيدي« يصعد لقمة »خفرع« ويفشل في النزول

األمن المركزي يحاصر القرية

خصومة ثأرية تقتل وتصيب 14 شخصاً في جنوب مصر

.. والتحقيق حول تصادم قطارين في مصر

القاهرة � كونا: كثفت أجهزة 
األمن المصرية امس تواجدها 
بقرية »الحجيرات«، احدى قرى 
محافظ���ة قنا بصعيد مصر، 
وأغلقت مداخلها ومخارجها 
لسرعة ضبط الجناة واألسلحة 
المستخدمة في حادث اطالق 
نار داخل سرادق عزاء أودى 
بحياة سبعة أشخاص واصابة 

سبعة آخرين.
ونقل التلفزيون المصري 
عن مصدر أمني م��س����ؤول 
األم���ن  قول���ه ان »أجه���زة 
س����تتمكن من ضبط الجناة 
في غضون ساعات، خاصة 
المداخل  بعد اغالق جمي���ع 
والمخ���ارج للقرية وتكثيف 
الحمالت بالزراعات وتضييق 

الخناق عليهم«.
وأشار الى نشر ما يزيد على 
500 مجند من األمن المركزى 
بالقرية العادة الهدوء وتهدئة 
أهالى الضحايا والمصابين.

وقال التلفزيون المصري 
انه »تم انتداب الطب الشرعي 
لتش���ريح الجثث ورفع آثار 
الطلقات النارية من مس���رح 
الجريم���ة الت���ي وقعت في 
س���رادق عزاء أثناء حضور 
أهال���ي القرية لتقديم واجب 

العزاء«.
ويرجح ان يكون الحادث 
ناتج عن تبادل الطالق النار 
ضمن أحداث عنف على خلفية 
خصومة ثأرية كما هو معروف 

عن أهالي الصعيد. 

القاهرة � أ.ش.أ: اصطدم قطاران في ساعة مبكرة من 
صباح امس في قرية »احلجناية« مبحافظة البحيرة.

وكان قطار للركاب متجها من االسكندرية إلى املنصورة 
قد تعطل عند قرية »احلجناية« التابعة ملدينة دمنهور 
وبالتحدي���د مبحطة أم دينار ب���ني محافظتي البحيرة 
واالسكندرية حيث اصطدم به من اخللف قطار ثان كان 

قادما من مطروح ومتجها إلى القاهرة.
وقد أس���فر احلادث عن إصابة سائق القطار الثاني 

ومت نقله إلى املستشفى لتلقي العالج.
واستأنف القطار االول مسيرته مواصال السير في 
طريقه إلى املنصورة، بينما تواصل رجال الدفاع املدني 

تعديل مسار العربة املنفصلة من القطار الثاني.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة اجرت معاينة 
تصويري���ة ملوقع احلادث، وأوضح املصدر أن س���بب 
احلادث هو تصادم القطار املتجه من اإلسكندرية للقاهرة، 
وذلك بس���بب حدوث عطل بالقط���ار الثاني في محطة 
احلجناية، وهو األمر ال���ذي نتج عنه اصطدام القطار 
احلربي به، مما نتج عنه إصابة سائق القطار احلربي 
وحدوث اتالفات بجرار القطار احلربي والعربة األخيرة 

بالقطار اآلخر.

لن���دن � د.ب.أ: رغ���م اصابتها بكس���ر في 
الساق ووضعها في جبيرة من اجلبس، أكدت 
كامي���ال باركر � دوقة كورنوي���ل وزوجة ولي 
العهد البريطاني األمير تش���الز � أن هذا االمر 
لن يؤثر بالسلب على احتفالها بعيد زواجهما 

اخلامس.
وقالت متحدثة باس���م مكتب األمير تشالز 
امس إن »دوقة كورنويل في حالة جيدة للغاية 
انطالقا من ش���عار: كان من املمكن لألمور أن 

تكون أسوأ.. واحلياة ستستمر«.
وقد احتفل���ت كاميال )62 عام���ا( امس مع 
زوجها األمير تشالز )61 عاما( بعيد زواجهما 

اخلامس.
وكانت كاميال قد أصيبت بكس���ر في ساقها 
اليسرى أثناء تريضها فوق التالل باسكوتلندا 

األربعاء املاضي.
واكد األطباء أن األمر ليس باخلطير ومت وضع 
ساق كاميال في اجلبس وقرروا أن يستمر األمر 

ملدة ستة أسابيع.
وكان الزوجان، الل���ذان قاما مؤخرا بجولة 
استمرت تسعة أيام في العديد من دول وسط 
أوروبا، يخططان لالحتفال بهذا اليوم من خالل 
البقاء في »بريكهول« املن���زل اخلاص لألمير 

تشالز في اسكوتلندا.

أملانيا � د.ب.أ: قضت امرأة مسنة في أملانيا )77 
عاما( أسابيع طويلة إلى جانب جثتي شقيقها 

وشقيقتها بعد وفاتهما في منزل األسرة.
ومت اكتش���اف األمر عندم���ا حاولت إحدى 
موظفات الرعاية الوصول إلى األشقاء ال� 3 ولكن 

دون جدوى مما جعلها تتصل بالشرطة.
وقالت مصادر الشرطة إن الشقيقة )67 عاما( 
توفيت قبل أسبوع أو أسبوعني في حني تشير 

التحاليل إلى أن وفاة شقيقها األكبر )73 عاما( 
كانت قبل هذا التاريخ بفترة طويلة.

وعاشت الش���قيقة الكبرى )77 عاما( عدة 
أسابيع إلى جوار اجلثتني في منزلهم مبدينة 
راينه بغرب أملانيا. ومت إخضاعها حاليا للرعاية 

النفسية.
ووصف اجليران األش���قاء ال� 3 ب� »غريبي 

األطوار«.

 أسماك الحريد
في ربيع »فرسان«

انطلق صيادو األسماك من جميع 
األعمار في جزيرة فرسان أول من امس 
باجتاه املمر املائي في خليج احلصيص 
الذي تهاجر إليه اسماك احلريد في مثل 
هذا الوقت من العام، بعد وضع بعض 
اشجار الكسب واحلواجز ملنع عبور 
االسماك للممر الضحل، لتبدأ بعد ذلك 
عمليات الصيد من قبل املتس���ابقني 
في محاولة للحصول على أكبر قدر 

من االسماك.
أمير منطقة جازان األمير  وكان 
محمد بن ناصر ب���ن عبدالعزيز آل 
سعود قد اطلق اشارة البدء النشطة 
املهرجان السنوي السابع لصيد سمك 
احلريد، فيما سلم في نهاية السباق 

املبالغ النقدية والهدايا للفائزين.

حجابها.. خنقها!
� يو.ب���ي.آي:  أس���تراليا 
القت أم أس���ترالية في ال� 26 
من العمر مصرعها في حادث 
مروع بعدما علق حجابها في 
دوالب سيارة سباق صغيرة 
كانت تركبها خالل نزهة مع 
زوجها وابنيها فالتف حول 

عنقها وخنقها.
وذكرت صحيفة »سيدني 
مورنينغ هيرالد« األسترالية 
ان املرأة الش���ابة التي تدعى 
م���رمي دادون كانت في نزهة 
مع عائلتها، لكن اإلجازة التي 
كان يفترض أن تكون ممتعة 
حتولت إلى مأساة بعدما علق 
حجابها في دوالب الس���يارة 
والتف ح���ول عنقها وخنقها 
فنقلت إلى مستشفى »جون 
هانتر«، حيث فارقت احلياة 
جراء إصاباته���ا البالغة في 

العنق واحلنجرة.
وقال املفتش بيتر فوكس 
ان الشرطة تفحصت السيارة 
التي كانت املرأة تركبها وتعد 
تقري���را إلرس���اله للطبيب 

الشرعي.
ش���ركة  جت���ري  كم���ا 
»ووركوفر« املس���ؤولة عن 
س���المة أجهزة التسلية في 
نيو ساوث وايلز حتقيقا في 

احلادث.

صورة أرشيفية ألفراد األمن املركزي في مصر

القطاران بعد التصادم

صيادو األسماك ينطلقون نحو خليج احلصيص

)ا.پ( أحد الصيادين عارضا صيده 

صحتك

المشي يقي النساء من السكتات الدماغية
هامبورغ � د.ب.أ: كشفت دراسة حديثة 
أن النساء الالتي يحرصن على رياضة املشي 
بصفة مستمرة أقل عرضة لإلصابة بالسكتات 

الدماغية.
وخلصت نتيجة الدراس���ة التي نشرت 
نتائجها مجلة »فوكوس« األملانية في موقعها 
االلكتروني، إلى أن النس���اء الالتي ميارسن 
رياضة املش���ي بانتظام ملدة س���اعتني على 
األقل كل أسبوع، تقل لديهن مخاطر االصابة 

بالسكتات الدماغية بنسبة 66% تقريبا.
ولكن هذا يحدث ش���ريطة أال تقل سرعة 

املشي عن 4.5 كيلومترات في الساعة.
ورصدت الدراسة أسلوب حياة 40 ألف 
امرأة من العامالت في القطاع الصحي على 

مدار 12 عاما.
ونشرت النتائج بشكل مفصل في دورية 
»جورنال أوف ذا أميركان هارت أسوسييشن« 

األميركية.
ومت إعداد ملف لكل امرأة من املشاركات 
في الدراسة يشمل معلومات حول ممارستهن 
للمشي واجلري والتريض وركوب الدراجات 
وممارس���ة التمرينات الرياضية والسباحة 

واليوجا.
وكانت نتيجة فحص البيانات أن النساء 
الالتي ميارسن اجلري بسرعة تزيد على 4.5 
كيلومترات في الساعة وملدة تزيد على ساعتني 
كل أسبوع، تراجعت لديهن مخاطر االصابة 

بالسكتات الدماغية مبقدار %68.

مخالب القط المبللة أنقذت صاحبته
ويلنغت����ون � د.ب.أ: أنقذ قط 
حياة امرأة وصديقها كانا نائمني 
في نيوزيلندا من حريق هائل بأن 
غمس مخالبه في مياه املرحاض 

ثم بلل وجهيهما ليوقظهما.
وقال����ت جريدة ذا بريس التي 
تصدر في مدينة كرايست تشيرش 
إن القط املهجن ويدعى ماسيو أيقظ 
كيت جاتون����ي وصديقها بيفان 
جارالند ليجدا تعريشة جار لهما 
التي تبعد 3 أمتار فقط عن نافذة 
غرفتهما قد نشبت فيها النيران في 

بلدة اروتاون في ساوث آيالند.
وقالت جاتون����ي »لقد فتحت 

س����تائر النافذة العازلة وكانت هناك نيران هائلة. أوشكت أن تصل 
إلى س����ور البيت«. وأضافت »رش جارنا السور ولكن كان من املمكن 
ان متتد النيران إلى الكراج والسيارة واسطوانات الغاز وغرفة نومنا. 

كان األمر مخيفا فعال«.
وأردفت قائلة: كثيرا ما كان يلعب ماس����يو باملاء ولكنه لم يضع 
قدميه أبدا في املرحاض وكان عادة يصدر مواء اذا أردنا ان ننتبه له 
أثناء الليل. ومش����ى القط مبخالبه املبللة على وجهيهما 3 مرات قبل 

ان يستيقظا.
ووصفت جاتوني القط قائلة »انه بطل في حياتي. اعتقد انه كان 

مذهال. سيحصل على الكثير من البسكويت«.

القط مع صاحبته

.. وكاميال باركر تحتفل بعيد زواجها بساق مكسورة!

عجوز تعيش أسابيع مع جثتين

الشيخة موزة وولي العهد البريطاني
يفتتحان معرض الحديقة القرآنية

األمير تشارلز والشيخ موزة بنت ناصر قرينة أمير قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم أثناء حضورهما حفل استقبال، 
حيث مت زرع شجرة كعالمة على افتتاح معرض احلديقة القرآنية وسط احلدائق النباتية 
التابعة للعائلة املالكة البريطانية في مدينة »كيو« في لندن.                 )أ.پ(

اإلماراتية المصرفية تشّد السيارة
اإلماراتية إلهام القاس���مي تظهر قوتها بشد سيارة في 
دبي، وذلك بعد حضورها عددا من التدريبات في استراليا 
وفرنس���ا وبريطانيا وكانت إلهام تعمل من قبل في مجال 
املصارف االستثمارية وتأمل حاليا في أن تصبح اول سيدة 
عربية تقود عربة جترها احليوانات في رحالت عبر القطب 
الشمالي.               )رويترز(


