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عواصمـ  وكاالت: ألغت اخلطوط امللكية املغربية امس رحالتها من 54
وإلى مطارات طنجة وتطوان والصويرة والرباط والدار البيضاء.

وأوضح بيان للخطوط امللكية املغربية أن املديرية العامة للطيران 
املدني قررت إغالق مطارات طنجة وتطوان والصويرة من الساعة 
اخلامسة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، ومطاري الرباط والدار 
البيضاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك 
على إثر وصول سحابة الرماد املنبعثة من بركان ايسلندا إلى جزء 

من املجال اجلوي املغربي.
من جهة اخرى أعلــــن املرصد اجلزائري لألرصــــاد اجلوية أن 
اجلزائر تترقب وصول الســــحابة بني حلظة واخرى، وكان بوعالم 
عناد الرئيس التنفيذي لعمليات القيادة اجلوية في شركة اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية قد أعلن أن الشركة تكبدت خسائر مادية بلغت 
220 مليون دينار بعد إلغاء أكثر من 90 رحلة نحو أوروبا بســــبب 

بركان آيسلندا.

السحابة البركانية وصلت إلى المغرب.. والجزائر تترقبها بين لحظة وأخرى 

أوباما يعترف: ال أعرف 
زوج هبة ابنة ليلى غفران باكيًا أمام المحكمة:كيف أستعمل جهاز »آي بود«!

أحببتها بجنون.. فكيف أقوم باستئجار من يقتلها؟!
القاهرة ـ وكاالت: شــــهدت 
اعادة محاكمة  ثاني جلســــات 
محمود العيساوي، املتهم بقتل 
هبة العقاد، جنلة الفنانة ليلى 
غفران، وصديقتها نادين جمال 
الدين، مبحكمة جنايات اجليزة، 
امس حضور علي عصام، زوج 
هبة، بصحبة والدته، ليرد على 
اتهامه بالتحريض على قتلها من 
قبل محامي ليلى غفران باجللسة 

السابقة.
بـ  االتهــــام  علــــي وصــــف 
»الباطــــل«، »وقــــال انه حضر 
مــــن أجل املثول أمــــام احملكمة 
كشاهد وليس كمتهم، وما ذكر 
من حتريضه على قتل زوجته 
من أجل احلصول على امليراث 
افتراءات باطلــــة وكاذبة، وأن 
امليراث كله عبارة عن شقة من 

حقه أن يحصل عليها النفاقها 
في اخلير علــــى روح زوجته 

احلبيبة« على حد قوله.
ســــرد علي وقائع اجلرمية 
فأكد أنه تلقى مكاملة هاتفية من 

زوجته هبة العقاد يوم الواقعة، 
قالت له فيها ان شخصا اقتحم 
الشقة واعتدى عليها وصديقتها 
نادين وطعنهما بأنحاء متفرقة 
باجلسد لسرقتهما، وأنها اآلن 

بني احلياة واملوت، فانتقل على 
الفور بصحبة أحد أفراد األمن 
الى الشقة وكسر الباب ودخل 
ووجدها غارقة فــــي بركة من 
الدماء ممددة على األريكة، ولم 
تفارق احلياة بعد، فحملها وفرد 
األمن الى ســــيارته للذهاب بها 
الى املستشفى، وآنذاك أكدت له 
بشق األنفس رغبتها في الذهاب 
الى مستشفى دار الفؤاد، فرفض 
االمتناع عن تلبية رغبتها، وحال 
وصولها أجريت لها االسعافات 
األولية، اال أنها فارقت احلياة.

الدمــــوع من  وهنــــا ذرفت 
ارتكابه  عينيه، وأكد استحالة 
تلك اجلرمية، مشيرا الى أنه كان 
يحبها بجنون وتزوجها وقضيا 
شهر العسل في السعودية بعد 

أن أديا العمرة.

فرجينياـ  سي.إن.إن: خالفا 
إبـــان حملته  ملا عـــرف عنه 
االنتخابية، واللقب الذي أطلق 
عليه بأنـــه »الرئيس العارف 
بالتكنولوجيا« والذي يتابع 
التفاصيـــل عبـــر جهاز  أدق 
»البالكبيري« والذي قدم إلى 
ملكة بريطانيا هدية عبارة عن 
جهاز »آي بود«، أعلن الرئيس 
األميركـــي، بـــاراك أوباما، أن 
لديه جانبـــا مظلما في مجال 
التكنولوجيا، املجال الذي ساعد 
في تقدمي صورة مضيئة عنه 
بوصفه شخصية عامة مهيأة 

رقميا.
فقد أعلن أوباما، خالل حفل 
تخرج لطلبة جامعة هامبتون 
بفرجينيا قائال: »بوجود أجهزة 
اآلي بـــود واآلي باد واإلكس 
بوكس والبالي ستيشن، التي 
ال أعرف كيف ميكن تشغيلها، 
أصبحت املعلومات وسائل لهو 
وتسلية، أو شكال من أشكال 
الترفيه عوضا عن كونها أداة 

قوة أو أداة حترير«.
وأضاف أوبامـــا: »لذا فكل 
هذا ال يضع عليكم مزيدا من 
الضغوط فحسب، بل يضيف 
ضغوطا جديـــدة على بالدنا 

ودميوقراطيتنا«.
وأوضــح قائــال: »التعليم 
هو املفتـــــاح للمحافظة على 
الرقمية قيد  اإللهاء  وســـائل 

التحقق«.

وقال للخريجني إن الفترة 
احلاليـــــة هي فتـــرة تغيير 
جوهريـــة في مثـــــل فترات 
فـــي املجتمع  قليلة ســـابقة 
األميركي، مضيفـــا: »نحن ال 
نستطيع إيقاف هذه التغييرات، 
ولكننـــا نســـتطيع توجيهها 
وإعادة صياغتهـــا وقولبتها 
وتكييفها، والتعليم هو الذي 
يســـمح لنا القيام بذلك، فهي 
ميكنها حتصينكم كما فعلت 
السابقة ملواجهة  مع األجيال 

اختبارات زمنكم«.
هذه التصريحات من جانب 
أوباما دفعت بعض املدونني إلى 
الفضول،  التعليق بشيء من 
ومنحوا أوباما الفضل تاريخيا 
في الترويج لعصر املعلومات 
الرقمي، إذ لم يسبقه في ذلك 

أي رئيس أميركي.
وكان أوباما قد أشـــار في 
مقابلة تلفزيونية عام 2009 
إلى أنه مـــازال مرتبط بجهاز 

البالكبيري اخلاص به.

باراك اوباما

كلوديا شيفر

املتهم محمود العيساويهبة مع امها ليلى غفران

شيفر )حامل.. عارية( 
على غالف

 مجلة »فوج«!
ـ د.ب.أ: تظهـــر  ميونيـــخ 
عارضة األزياء األملانية الشهيرة 
كلوديا شيفر عارية على غالف 
النسخة األملانية ملجلة »فوج« 
في عددهـــا املقرر صدوره في 
يونيو املقبل، وهي حبلى في 

شهرها األخير.
وتنتظر شـــيفر )39 عاما( 
طفلهـــا الثالث خالل الشـــهر 

اجلاري.
وذكرت املجلة التي تصدرها 
دار نشـــر »كوند ناســـت« ان 
مصمم األزياء األملاني الشهير 
ألتقط صورة  كارل الجرفيلد 
املقربة منذ  الغالف لصديقته 

سنوات.
يدور العـــدد املقبل للمجلة 
النجمـــة  حـــول  بالكامـــل 

احلسناء.
وقد ظهرت شيفر على غالف 
النسخة األملانية ملجلة »فوج« 
للمرة األولى قبل نحو 20 عاما،  
وهذه هي املرة الثالثة عشر التي 

تظهر فيها على الغالف.
يعـــرض أيضـــا عـــدد من 
مصوري النجوم الصور التي 
التقطوها من قبل لشـــيفر في 

عدد املجلة اجلديد.

7 ماليين شيعي في غرب أفريقيا وتأسيس أردني في الـ 93 يرزق بطفلة!
مجمع أهل البيت في غينيا

إيران ـ وكاالت: أفاد موقع »عصر إيران« اإللكتروني 
بأن التشيع ينتشر في دول غرب أفريقيا، ونقل عن موقع 
»شيعة نيوز« ان عدد الشيعة في غرب أفريقيا يصل اآلن 

إلى نحو 7 ماليني شخص.
وكانت إيران قد سعت خالل السنوات الـ 5 املاضية إلى 
تعزيز وجودها االستراتيجي واالقتصادي واالستثماري 
في أفريقيا وذلك وســــط تنافس علــــى النفوذ بني دول 
عربية وإيران وإسرائيل على القارة التي تتمتع مبوارد 
مائيــــة كبيرة، كما تتمتع مبصادر نفيســــة مثل األملاس 
واليورانيوم. ونقل »عصر إيران« عن موقع »شيعة نيوز« 
اإللكتروني أن محمــــد دار احلكمة وهو من رجال الدين 
في غينيا قال إن التوجه نحو التشيع في تنام مطرد في 

دول غرب أفريقيا.
وأضاف دار احلكمة لدى لقائه مع مســــؤول ضريح 

اإلمام احلسني في كربالء بالعراق أن عدد الشيعة في غرب 
أفريقيا يبلغ اآلن أكثر من 7 ماليني شــــخص. كما أوضح 
أنه مت تأسيس »مجمع شباب أهل البيت« في غينيا. ونقل 
موقــــع »عصر إيران« عن زعيم الشــــيعة في جزر القمر 
الشيخ محمود عبداهلل إبراهيم أن التوجه نحو التشيع 
لدى أبناء هذا البلد آخذ في التنامي. وأفاد املوقع بحسب 
جريدة الشرق األوسط اللندنية أمس أن الشيخ محمود 
عبداهلل إبراهيم التقى مســــؤولي احلوزة العلمية في قم 
وأعطى شــــرحا عن وضع  الشيعة في جزر القمر، وقال: 
»في عام 2006 عندما بدأنا التبليغ للتشيع لم يكن هناك 
شخص واحد ينتمي إلى التشيع لكن اآلن هناك أكثر من 

100 شخص أصبحوا شيعة«.
يذكر أن الشــــيخ محمود عبداهلل إبراهيم حتول من 

املذهب السني إلى الشيعي عام 2004.

عمـــان ـ يو.بي.آي: رزق 
مواطن أردني يبلغ من العمر 
93 عاما مبولودة أنثى وذلك 
في حالة نادرة احلدوث في 

البالد.
وذكرت صحيفة »الدستور« 
امس ان عبداهلل علي املزايدة 
وهو من مواليد عام 1917 ومن 
سكان بلدة بصيرا مبحافظة 
الطفيلـــة )جنـــوب( رزق 
األسبوع املاضي بطفلة من 
الثانية أطلق عليها  زوجته 

اسم رحمة.
وأشـــارت الصحيفة الى 

ان املزايـــــدة »يتمتع بصحة وعافية وال يرتدي النظارة وال يتكئ 
على عـــكاز ولم يزر طبيبا في حياته وله مـــن األحفاد 56 حفيدا 

وحفيدة«.

عبداهلل املزايدة 

)ا.پ( ألسنة اللهب اندلعت من املصنع

مدينة الشارقة وقد غطتها سحابة سوداء

أحالم 

صحتك

المكسرات تخفض معدالت الكوليسترول
واشنطن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة جديدة أن تناول املكسرات قد يساهم 

في تخفيض معدالت الكوليسترول.
وذكـــر موقع »هيلث دي نيـــوز« أن باحثني من جامعـــة »لوما ليندا« في 
كاليفورنيا جمعوا بيانات من 25 اختبارا حول اســـتهالك املكســـرات شملت 
583 شـــخصا معدل الكوليســـترول لديهم عادي أو مرتفع لم يتناولوا أدوية 

لتخفيض معدالت الدهون.
ونشرت تفاصيل الدراسة في دورية »أرشيف الطب الداخلي«.

وقد تناول املشـــاركون في الدراسة نحو 67 غراما من املكسرات في اليوم 
)لوز وجوز وغيرها(.

وأظهرت الدراسة أن تناول املكسرات ارتبط بتراجع بنسبة 5.1% في معدل 
تركيز الكوليسترول وتراجع بنسبة 7.4% في معدل البروتني الدهني منخفض 
الكثافة، كما تراجعت معدالت التريغليســـيريد بنسبة 10.2% عند األشخاص 
الذين كانت هذه النسبة مرتفعة لديهم. وأوصت معدة الدراسة جوان ساباتي 

بعدم تناول أكثر من 85 غراما من املكسرات يوميا.

حريق هائل بمصنع لألصباغ في الشارقة
وسحابة سوداء تغطي سماء المدينة

دبيـ  العربية: اندلع حريق هائل بأحد مصانع 
األصباغ في املنطقة الصناعية في الشارقة امس 
ما أدى إلى تشكل سحابة سوداء في سماء املدينة 
واختناقات مرورية بســـبب إغالق أحد الطرق 

الرئيسية التي تربط الشارقة بدبي.
واحلريق الذي شب بالقرب من مصنع أصباغ 

ناشيونال لم تعرف أسبابه بعد.
وعملت فرق الدفاع املدنـــي للحيلولة دون 
وصول احلريق إلى مصنع ناشيونال، وهو من 

أكبر مصانع األصباغ في املنطقة.
واندفعــت فـــــرق خدمـــــات اإلنقــاذ إلــى 

املنطقـــــــة، حيث مت قطع طريـــق »اإلمارات«، 
وهـــو أحد الطرق الرئيســـية التي تربط إمارة 
الشارقة بإمارة دبي، ما أدى إلى اختناقات مرورية 

حادة.
وقال ناطق باسم الدفاع املدني إن احلريق لم 
يتسبب في وفيات، إال أنه مت إسعاف شخصني 

أصيبا بحروق ونقلهما إلى املستشفى.
وقال شهود عيان إن فرق اإلنقاذ استخدمت 

املروحيات في عمليات اإلسعاف.
وكان احلريق ال يزال مســـتمرا حتى ساعة 

متأخرة من نهار امس.

أحالم تتجاوز أزمتها الصحية وتغادر المستشفى

انتحار هندي فوق الـ 100
نيودلهي ـ يو.بـــي.آي: قرر هندي بلغ الـ 100 
من العمر وضع حد حلياته بنفسه فقفز في أحد 

األنهار مبدينة باناجي بغرب الهند.
ونقلت وكالة »برس ترست« الهندية عن الشرطة 
في املدينة قولها ان شـــيرام ساغون نايك الذي 
احتفل بعيد ميالده الـ 100 قبل شهرين أقدم على 

االنتحار بعدما سئم من عمره املديد.
وأكدت الشرطة ان الرجل الذي كان يقيم على 

مقربة من نهر »ماندوفي« كان يقيم مع ابنه ولم 
تظهر التحقيقات األولية أي سوء معاملة له من 

قبل أفراد عائلته.
وأشارت الشرطة إلى ان نايك مريض منذ فترة 
طويلـــة وحاول االنتحار مرتـــني قبل اآلن »لكن 

القرويني أنقذوه«.
وانتشلت الشرطة البحرية التي حترس ضفاف 

النهر جثة الرجل.

إيالفـ  بيروت: جتاوزت 
الفنانة أحالم أزمتها الصحية، 
حيث ذكر مقربون أنها غادرت 
املستشـــفى االثنني املاضي 
بعـــد إصابتها بڤيروس إثر 
عملية والدة قيصرية وضعت 
فيهـــا مولودتهـــا اجلديدة 

»لولوة«.
أحالم أجـــرت حوالي 10 
عمليات جراحية للتخلص من 
النزيف الداخلي الذي ألزمها 
وحدة العناية املركزة طيلة 

الفترة املاضية.
واجلدير بالذكر ان ألحالم 
طفلـــني مـــن زوجهـــا بطل 
الراليات مبارك الهاجري وهم: 
فاهد وفاطمة و»لولوة« هي 

طفلتها الثالثة.

سنة حلوة.. يا »جميل«!
أحد النمور مـــن فصيلة »أمور« 
النادرة يتفقد كعكة عيد ميالده في 
إحدى حدائق احليوان باسكتلندا، وقد 
مت تزيني الكعكة بثالثة منور وهمية 
من نفس الفصيلة.         )رويترز(

مجموعة من فرقة حرس املشـــاة في قصر بكنغهام يرفعون قبعاتهم ويشكرون امللكة 
اليزابيث بعد ان قدمت لهم رايات جديدة، ويعود تاريخ تشكيل الفرقة الى عام 1656 وحصلت 
على اســـمها احلالي تكرميا لها بعد الهزمية التي أحلقتها باحلرس االمبراطوري الفرنسي 

في معركة ووترلو عام 1815. 

تحية للملكة من 
)أ.پ(حرس المشاة


