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ـ د.ب.أ:  لنـــدن 
املمثلـــة  كشـــفت 
وعارضـــة األزياء 
االميركيـــة كيـــم 
كردشـــيان أن أمها 
حثتها على الظهور 
عاريـــة على غالف 
مجلة »بالي بوي« 
للدخـــول إلى عالم 

الشهرة.
وذكرت كردشيان 
فـــي تصريحـــات 
للموقع اإللكتروني 
البريطاني »فيميل 
فيرســـت« املعني 
املشاهير،  بأخبار 
أن والدتها قالت لها: 
افعلي ذلك، فرمبا 

ال يطلبونك بعد ذلك. برنامجك التلفزيوني لم يعرض بعد، وال 
أحد يعرفك،  فافعلي ذلك وســـيكون لديك تلك الصور اجلميلة 

لتشاهديها عندما تصبحني في عمري.
وفي الوقت نفسه أعربت كردشيان عن ندمها لظهورها عارية 
على غالف املجلة في ديســـمبر عام 2007، وقالت: »لم يكن األمر 

مريحا«.

بيروتـ  د.ب.أ: تعرض مدير مكتب مبيعات 
شركة مصر للطيران في بيروت حامد عبداحلميد 

املهندس حملاولة طعن لكنه لم يصب بأذى.
وقالت مصادر أمنية لبنانية امس إن »حامد 
عبداحلميـــد املهندس )54 عاما( وأثناء مروره 
بسيارته في محلة بئر حسن، اعترضه شخصان 
على دراجة نارية، وسأله أحدهما فيما إذا كان 

هو مدير مكتب مبيعات شركة مصر للطيران 
شخصيا، فأجابه بنعم، عندها أقدم على طعنه 

بالسكني في صدره«.
وأبلغ املهندس القوى األمنية مبا حصل له 
وقال إنه لم يصب بأذى، بينما متزقت سترته 
وفر املعتديان بعد ذلك إلى جهة مجهولة ويجري 

البحث عنهما.

مدير »مصر للطيران« في بيروت يتعرض للطعن بالسكين
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)ا.ف.پ( لبنانية تستعد لركوب التاكسي

كيم كردشيان

)أ.پ(رجل وزوجته وابنته يعبرون عن فرحتهم بالوصول إلى لندن وفي اإلطار طائرة تقلع من أميركا 

 )أ.ف.پ(أسرة تبدو سعيدة بانفراج األزمة

الملكة إليزابيث عمرها 7 شهور! كيم كردشيان: أمي شجعتني
على الظهور عارية!

لندنـ  يو.بي.آي: نشرت امس 
صور تظهر ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية وهي طفلة وذلك مبناسبة 
عيد ميالدها الـ 84 وذكرت هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 
أن الصور تعود للملكة إليزابيث 
حني كانت في شهرها السابع وقد 
التقطها املصور ماركوس آدمز عام 
1926 وستعرض بعض هذه الصور 
في قصر ويندســــور ابتداء من 
يوم السبت املقبل وحتى فبراير 
من العام املقبــــل. وتظهر امللكة 
في بعض الصــــور وهي حافية 
وترتدي ثوبا أبيض وتظهر في 
امللك  صور أخرى برفقة والدها 
جورج الســــادس أو مع والدتها 
امللكة إليزابيث األم. ويعتقد أن 
هذه الصور ظلت بعيدة عن أنظار 

العامة لفترة طويلة.
وتظهر امللكة في بعض الصور 
التي التقطت خالل زيارة والديها 
إلى استراليا وهي حتمل صورا 
لهما كما تعرض مع الصور للمرة 
األولى رسالة وجهتها مربية امللكة 
كالرا نايت إلى والديها عندما كانا 

)ا.پ(امللكة اليزابيث وهي طفلةفي رحلتهما.

لص المصارف يثير 
الرعب في أميركا

ســـان دييغـــو ـ يو.بي.آي: 
يستمر رجل ســـبعيني بإثارة 
الرعب في مصارف مدينة سان 
دييغو االميركية بعد ان أقدم على 
سرقة 7 منها حتى اآلن من دون 
أن تتمكن الشـــرطة من القبض 

عليه.
وذكرت شبكة »ان بي سي« 
في سان دييغو ان السارق الذي 
يقدر عمره بني الـ 60 والـ 70 أقدم 
اول من امس على سرقة املصرف 
السابع بعد أن هدد املسؤولة عن 

الصندوق مبسدس.
املدينة اسم  وأطلق ســـكان 
»الســـارق الغريب« على اللص 
الذي متكنـــت كاميرات املراقبة 
فـــي احد املصارف مـــن التقاط 

صورته.
من جهته، قال مكتب التحقيقات 
الفيدرالية انه يحتمل ان يكون 
اللص يرتدي قفازات تشبه يدي 

االنسان ليبدو اكبر من سنه.

صحتك

التعرض للشمس ضروري للوقاية من هشاشة العظام
القاهرةـ  وكاالت: هشاشة العظام مشكلة 
حقيقية تهدد املاليني من املرضى، خاصة 
النساء، وهو مرض صامت ال يلتفت إليه 
إال من خالل اإلصابة بأمراض أخرى، ومن 
التحاليل واألشـــعة يتم اكتشاف  خالل 
املـــرض. هذا ما توضحه الدكتورة إميان 
اجلزار استشاري األمراض الروماتيزمية 
واملناعة بكلية الطـــب بجامعة القاهرة، 
وتشـــير إلى أننـــا نســـتمتع في مصر 
باجلو املعتدل وإمكانية التعرض ألشعة 
الشمس بصورة معتدلة، إال اننا من أكثر 
الشعوب التي تصاب بنقص ڤيتامني »د« 
الناجتة عن نقصه، ومقارنة  واألمراض 
بدول اسكندنافيا احملرومة من تلك األشعة 

املفيدة، إال أن نســـبة اإلصابة بهشاشة 
العظـــام أقل منا بكثيـــر، حيث يقومون 
بتعويض ذلك بتنـــاول األغذية املزودة 
بڤيتامـــني »د«، فـــكل األطعمة يدخل في 
تصنيعها الكالسيوم، وفى املقابل نتكاسل 
نحن في مصر عن التعرض ألشعة الشمس 
املفيدة، والتي تكون ما بني الساعة العاشرة 
صباحا والواحدة ظهرا وهى انسب فترة 
لتنشيط ڤيتامني »د«، الذي يقوم بترسيب 
الكالســـيوم داخل العظام، باإلضافة إلى 
تكاسلنا عن تناول األلبان كأن تناول اللنب 
يقتصر فقط على األطفال لنمو أجسامهم 
بصورة سليمة وهذا مفهوم خاطئ ويجعل 

العظام هشة وقابلة للكسر.

.. وانفرجت أزمة الطيران في أوروبا
عواصمـ  وكاالت: تأكد االنفراج 
التدريجي في حركة املالحة اجلوية 
األوروبية أمس مع استئناف العمل 
في مطار هيثــــرو اللندني، األول 
بني مطــــارات العالم، وإعادة فتح 
العديد من البلدان مجالها اجلوي، 
فيما هدأ نشــــاط بركان ايافيول 

االيسلندي.
 وبدأ ماليني الركاب احملتجزين 
منذ أسبوع في مختلف انحاء أوروبا 
ومناطق أخرى من العالم يلمسون 
نهاية األزمة، غير ان الســــلطات 
وشــــركات الطيران حذرت من ان 
عودة الوضع برمته الى طبيعته 

سيستغرق بضعة أيام.
 وقال شــــهريار رافاري وهو 
من سكان سان دييغو بالواليات 
املتحدة ينتظر في املطار رحلة الى 
لوس اجنيليس بعدما احتجز عدة 
ايام في باريس »لم يسبق لي ان 
شعرت مبثل هذه السعادة للعودة 

الى دياري«.

ثورة البركان

 وفي مؤشــــر جديد مشــــجع، 
ايافيول في  تراجع نشاط بركان 
ايسلندا بنسبة 80% عما كان عليه 
الدفاع  الســــبت املاضي، بحسب 
املدني االيسلندي، فيما اعلن خبير 
زالزل ايسلندي ان انبعاثات الرماد 
البركاني »طفيفة فعال« ولو كان 

البركان لم يخمد بعد.
وانبعثت من البركان منذ بدء 
ثورته في 14 ابريل ســــحابة رماد 
بلبلت حركة املالحة اجلوية الدولية 
وقد تنقلت فوق أوروبا ودفعتها 
رياح احمليط األطلسي وصوال الى 

غرب روسيا.
 ومن املتوقع بحسب املنظمة 
العاملية لالرصاد اجلوية ان تنتقل 
الســــحابة في نهاية االسبوع الى 
القطب الشمالي بسبب تغيير في 

وجهة الرياح.
 وأعادت املانيا وكذلك الدمنارك 
وفنلندا والنرويج فتح مجاالتها 
اجلوية صباح أمس بعدما كانت 
دول شمال أوروبا هذه األولى التي 
تأثرت بالرماد البركاني الذي عطل 

املالحة اجلوية.

االتصاالت. وفي حوادث الطيران 
التـــي وقعت فـــي الثمانينيات 
ومرت فيهـــا طائرات في أجواء 
حتتوي على رمـــاد بركاني في 
أجواء إندونيسيا ووالية آالسكا 
في الواليات املتحدة، أدت دقائق 
الرماد املنصهرة إلى وقف عمل 
احملركات، األمر الذي قاد الطيارين 
إلى الهبوط بها إلى ارتفاعات أدنى 
الطائرات الشراعية،  كما تهبط 
حيث شرعوا هناك في تشغيل 

محركاتها.
الطيـــارون يلجـــأون  وكان 
في الســـابق إلى تسريع حركة 
الطائـــرات هروبا مـــن الغمامة 
التي حتتوي على رماد البراكني، 
األمر الذي كان يؤدي إلى ازدياد 
انصهـــار الدقائق التي تغلغلت 
فعال إلى احملركات وبالتالي توقف 

احملركات عن العمل.
أما التعليمات احلالية فتنص 
علـــى إبطاء الطائـــرة حلركتها 
والشـــروع فـــي الهبـــوط إلى 
ارتفاعات أدنى. وفي هذه احلالة 
يندفع الهواء البارد نحو احملركات 
الرماد  مبا يكفي القتالع دقائق 

البركاني املتغلغلة.

من جهة أخرى قدر احتاد النقل 
اجلوي »إيه إيه تي إيه« اخلسائر 
التــــي تكبدتها شــــركات الطيران 
نتيجــــة تداعيات ســــحب الرماد 
املنبعثة من بركان أيســــلندا وما 
ترتب عليها من إغالق للمجاالت 
اجلوية في معظــــم انحاء أوروبا 

بنحو 1.7 مليار دوالر.

حوادث الطيران

من جهة اخرى، أوضح د.ديف 
روذري، الباحث في علوم البراكني 

في قسم علوم األرض والبيئة في 
اجلامعة املفتوحة البريطانية، ان 
مخاوف خبراء الطيران تنصب 
على جانب مهم يتمثل في تغلغل 
دقائـــق الرماد داخـــل محركات 
ثـــم انصهارها هناك  الطائرات 
العالية،  بفعل درجات حرارتها 
مما يؤدي إلى حتولها إلى كتل 
صلبة قوية تعوق عمل احملركات، 
وتؤدي إلـــى توقفها. كما يؤدي 
رماد البراكني أيضـــا إلى إعاقة 
الرؤية عبر الزجاج والتأثير على 

النشاط البركاني يتراجع بنسبة %80 

تاكسي لندن في لبنان 

بيروتـ  أ.ف.پ: انضمت قافلة من 10 سيارات 
سوداء من طراز »لندن تاكسي« التي تعتبر من 
معالم العاصمة البريطانية، إلى آالف ســـيارات 
األجرة املتفاوتة األشـــكال واأللوان واألعمار في 
شوارع بيروت وضواحيها، لكن كان البد للشركة 
املصنعة من ان »تلبنن« هذه السيارات لتتناسب 
مع األنظمة املرورية في البلد ومع أوضاع طرقه 

وحفره.
ويوضح مسؤول التسويق والعالقات العامة 
في الشركة املستقدمة لهذه السيارات ربيع ديب 
أن »مقود لندن تاكسي لبنان على اليسار، وليس 

على اليمني كما فـــي بريطانيا، وهي تعمل على 
الوقود وليس على الديزل كما في لندن، أما كابح 
الصدمات فمصمم بطريقة تتيح له أن يكون أكثر 

قدرة على حتمل حفر طرق لبنان«.
ويوضح أن الهدف من استقدام سيارات »لندن 
تاكســـي« السوداء اللون، والتي تعتبر جزءا من 
التراث اإلجنليزي، هو »حتسني خدمات التاكسي 
للمواطنني اللبنانيني والســـياح الذين يزورون 
لبنان«. ويشير الى أن هذه السيارات التي باتت 
أيضا موجودة في بعـــض دول اخلليج العربية 

»تتميز بداخلها الواسع واملريح«.

كوبرا المصري..
في شرم الشيخ

املصري رجب كوبرا كما يطلقون عليه، ينام على ظهره وفوق 
صدره الواح بها مسامير حادة بينما يقف عليها بعض السياح في 
مدينة شرم الشيخ، وفي وضع آخر ينام على بطنه ويغرس وجهه 
في الزجاج واالقدام فوق ظهره                           )رويترز(


