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بيروتـ  أ.ش.أ: سلم شابان لبنانيان من بلدة كترمايا نفسيهما بعد ظهر امس الى شعبة املعلومات في 54
قوى االمن الداخلي اللبناني على خلفية التحقيق في مقتل املواطن املصري والتمثيل بجثته.

وكان أربعة شـــبان من أهالي البلدة قد ســـلموا أنفسهم في وقت مبكر اليوم الى السلطات األمنية في 
القضية ذاتها.

يذكر أن القوى االمنية كانت قد حددت هوية عشـــرة أشـــخاص في حادثة قتل املواطن املصري محمد 
ســـليم مســـلم بعد مقتل عائلة من بلدة كترمايا مكونة من أربعة أشخاص ومتكنت من اعتقال شخصني 

خالل مداهمة نفذتها في البلدة رد عليها االهالي بقطع الطريق الرئيسي لعدة ساعات احتجاجا.

شابان من بلدة كترمايا يسلمان نفسيهما للقوى األمنية

 تحطم طائرة ليبية عند هبوطها في مطار طرابلس
ووفاة جميع ركابها إال طفاًل واحدًا!

عواصم ـ وكاالت: لقي 103 أشخاص حتفهم ونجا 
طفل صغير في حادث تحطم طائرة االيرباص »ايه-

330« الليبية عند هبوطها في مطار طرابلس.
وقد استبعد وزير النقل الليبي محمد زيدان فرضية 
وجود عمل إرهابـــي وراء الحادث الذي أودى بحياة 
جميـــع ركابها، ما عدا طفل هولندي في العاشـــر من 
العمـــر، وقال زيدان، في مؤتمـــر صحافي عقده بعد 
وقوع الحادث، امس »نحن نســـتبعد نهائيا فرضية 

ان يكون الحادث نتيجة عمل ارهابي«.
وكانت الطائرة قادمة من جوهانسبرغ، حين تعرضت 
لحـــادث أدى لتحطمها على بعد متر واحد من مدرج 
الهبوط في مطار طرابلس، ما أدى إلى مقتل ركابها الـ 

92 وأفـــراد طاقمها الـ 11، ومن بين الضحايا 22 ليبيا 
من ركاب وافراد طاقم، وعشرات الركاب من الجنسية 

الهولندية والباقين من جنسيات مختلفة.
وأعلن مصــدر من أمن المطار رفض الكشـــف عن 
هويته أن الحـــادث وقع عـند هبوط الطائرة التابعة 
لشـــركة »الخطوط الجوية األفريقيـــة« الليبية على 
المدرج، ومن العاصمة الليبية تحدث الصحافي علي 
مصطفى عبد اللطيف، مشيرا إلى أن الحادث ال عالقة 
له بالســـحابة البركانية، »ألنها لم تدخل بعد منطقة 
شـــمال أفريقيا، بل وصلت المغـــرب فقط«، مرجحا 
أن يعود الســـبب إلى خطأ تقـني من قـائد الـطائرة 

المنكوبة.

وأكـــد عبد اللطيف أن جميع ركاب الطائرة قضوا 
في الحادث، بينما باشرت فرق اإلنقاذ عملها النتشال 
الجثث، والبحث عن ناجين محتملين، مع اســـتبعاد 

أن يكون أحد من الركاب حيا.
وتحدث مصدر أمني في مطار طرابلس أن الطائرة 
»تفتتت بالكامل ولم تنفجـــر في الجو، بل تحطمت 

لحظة هبوطها على المدرج«.
وقد أفادت شـــركة »الخطوط الجوية األفريقية« 
الليبية بأن أعمال البحث واإلنقاذ لضحايا الطائرة قد 
انتهت، وأنه تم نقل الضحايا إلى عدد من المستشفيات، 
وأضـــاف المصدر أنه جرى اســـتخراج الصندوقين 

األسودين من حطام الطائرة.

كانت قادمة من جوهانسبرغ.. ووزير النقل الليبي يستبعد فرضية اإلرهاب 

)رويترز ـ ا.ف.پ ـ ا.پ( منظر عام لتحطم الطائرة فور هبوطها على مدرج املطار.. وفي اإلطار إطارات وكراسي الطائرة املنكوبة 

رجال األمن يبحثون عن أحياء وسط احلطام

السيول املاضية أغرقت الشوارع

أسرة سعودية في قارب مبدينة الرياض

قوارب في شوارع الرياض تحسبًا لسيول جديدة

ألبنائها حتسبا ألي عاصفة ماطرة 
مشابهة، حيث قالت »بعد أن رأيت 
أوضاع الطقس في الرياض بهذا 
السوء وعدم االستقرار لم أتردد 
أبدا في أن أذهب مباشـــرة بعد 
هدوء العاصفة األولى إلى أقرب 
مجمع جتاري للبحث عن قوارب 
مائية، فتوجهت ملجمع جتاري 

كبير في شـــرق الرياض لشراء 
القـــوارب، وبعد ســـؤالي عنها 
أبلغني البائع بأنها نفدت متاما 
بكل أنواعها وأشكالها، األمر الذي 
دفعني للتجول في عدة مجمعات 
جتارية أخـــرى أمال في أن أجد 
ثالثة قوارب على أقل تقدير، لكن 

محاوالتي باءت بالفشل«.

علـــى جانب آخـــر، قال فهد 
بن أحمد الشـــارخ إنه يرى أنه 
مـــن املنطق والعقـــل أن يكون 
في كل منزل في الرياض قارب 
مائي حتسبا ملثل هذه األحداث 
واحتياطا حلاالت االحتجاز التي 
تستمر ســـاعات طويلة ورمبا 

أياما.

الرياضـ  العربية: بعد يوم أو 
يومني من السيول التي اجتاحت 
شوارع العاصمة الرياض، تناقل 
الشباب السعودي مقطع ڤيديو 
لقارب استقله أحد الشبان، وهو 
يخترق عباب تلك السيول معلنا 
حتديه للحصار، ورافضا التقيد 
بجميع حتذيرات الدفاع املدني 

بالبقاء في منزله.
ذلك الشاب يبدو أنه خلق 
نوعـــا من االســـتهالك ملنتج 
عفى عليه الزمن في منطقة ال 
يستخدم فيها وهو »القارب«، 
إذ دفع ذلك عدد من السعوديني 
إلى األسواق التجارية ومحال 
القوارب لشرائها حتسبا لفاجعة 
أخـــرى قد حتل بهم، أســـعار 
القوارب أيضا قفزت مؤشراتها 
تبعا للطلـــب املتزايد ألحداث 
الرياض. وتقول ليلى الدايل إنها 
في اليوم الثاني بعد العاصفة 
املمطرة التي ضربت العاصمة 
الريـــاض، ذهبت ألحد املراكز 
الكبرى لشراء عدد  التجارية 
من القوارب املائية )الهوائية( 

رصاصة االنتحار
قتلت زوجته!

ويتشيتاـ  يو.بي.آي: ذكرت 
الشـــرطة في مدينة ويتشيتا 
االميركية ان رجال ســـبعينيا 
أراد االنتحـــار، فأطلـــق النار 
على رأسه، لكن االمور سارت 
خالفا ملا خطط له، اذا اخترقت 
الرصاصـــة رأســـه وأصابت 
زوجته النائمة فأردتها أيضا.

وأفادت صحيفة »ويتشيتا 
ايغل« االميركية ان ابنة املرأة 
اتصلـــت بالشـــرطة عندمـــا 
اكتشفت اجلثتني اللتني كانتا 
تبعدان عن بعضهما مسافة 90 

سنتيمترا.
وقال رئيس الشـــرطة كني 
الدويهر ان جني وايتمور كان 
الســـرير عندما  ممددا علـــى 
كبس زناد املسدس فأخترقت 
الرصاصة رأســـه من اجلهة 
اليمنى الى اليسرى ثم أصابت 
بيتي وايتمور )66 سنة( في 
رأســـها فقتلتها فيمـــا كانت 

نائمة.

صحتك

ساعات العمل اإلضافية تزيد من مخاطر أمراض القلب
كونا: توصلت دراسة بريطانية حديثة 
الى ان األشخاص الذين يستمر عملهم لـ 10 
او 11 ساعة يوميا والذين يعملون لساعات 
اضافية هم اكثر عرضـــة ألمراض القلب 
بما يعادل الثلثيـــن مقارنة بأولئك الذين 

يعملون لساعات اقل.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي.

بي.سي( أمس ان الباحثين اخذوا في االعتبار 
العوامل األخرى المسببة ألمراض القلب 
وعلى رأســـها التدخين اال انهم توصلوا 
الى ان األشخاص الذين يعملون لساعات 
اضافية تصل الى ثالث او اربع ســـاعات 
يوميا كانوا معرضين لمشـــكالت بالقلب 

اكثر من غيرهم بنسبة %60.
وقال الباحثون ان هناك 369 حالة من 
6 آالف تمت دراســـتها تعرض اصحابها 
ألمراض قلب أدت الى وفاتهم او تعرضوا 
لذبحـــة صدرية او صعوبة في تدفق الدم 
الى القلب السيما عند أولئك الذين عملوا 
لساعات اضافية بعد انتهاء أوقات عملهم 

الرسمية، مضيفين ان تلك النتائج تدعو الى 
التركيز على التوازن في الحياة العملية.

وذكر الباحثون ان التوتر الناجم عن 
العمل وعدم توفر وقت كاف لالســـترخاء 
وممارسة الرياضة او اي انشطة اجتماعية 
وترفيهية اخرى احد االسباب التي تؤدي 
لمشـــكالت بالقلب عند األشخاص الذين 

يعملون طويال.
وأضافوا ان هناك موظفين مهووسين 
بالعمل حيث انهم ال يتغيبون عن وظيفتهم 
حتـــى ان كانوا مرضى وغالبا ما يتســـم 
أولئك االشخاص بالغضب السريع والتوتر 
الشـــديد لذلك هم عرضة اكثر من غيرهم 

ألمراض القلب.
ونصح الباحثـــون الموظفين بالقيام 
ببعض الخطوات اثناء العمل للتقليل من 
التوتر والحفاظ على الصحة منها المشي 
بين فترة وأخرى واستخدام الساللم بدال 
من المصعد واستبدال البسكويت والكعك 

بالفواكه.

 اإليطاليات يحتفلن بالطالق.. وتنظيم معرض
يقدم هدايا بهذه المناسبة السعيدة!

)أ.ف.پ( إيطاليتان حتمالن بعض الهدايا احتفاال بطالقهما 

أنواع اخلدمات من مكاتب احملاماة 
املواقع اإللكترونية اخلاصة  الى 
بالعازبني مرورا بخدمات التدريب 
على اإلغراء أو قائمة هدايا الطالق 
لالحتفال بنهاية الزواج على غرار 
قائمــــة الهدايا لالحتفــــال بنهاية 
الزواج. وتشــــبه هذه اإلجراءات 
إلى حد بعيد، مــــا تقوم به املرأة 
املوريتانية عند الطالق بالرغم من 
أنه »أبغض احلالل« ملا يترتب عليه 
من آثار ســــلبية في تفكك األسرة 
وازدياد العداوة والبغضاء واآلثار 

االجتماعية والنفسية العديدة.
القاعدة ليســــت  إال أن هــــذه 
عامة على األقل بالنسبة للنساء 
املوريتانيات. فاملرأة املوريتانية 
تستقبل الطالق بالزغاريد واحلفالت 
متاما كما تستقبل عرسها وقد يكون 
أشد إذا كانت من طبقة اجتماعية 

راقية.

وهو من أبوين مطلقني في حديث 
للوكالة الفرنسية أن »عددا كبيرا 
من النــــاس يعتبر أن الطالق هو 
النهاية بينما هو في الواقع نقطة 
انطالق«، مشيرا الى أنه أتى الى 

املعرض »بدافع الفضول«. وكغيره 
من عشــــرات الزوار الذين يأتون 
الى املعرض، يتنقل رودولفو من 
جناح آلخر. ويقدم املعرض األول 
للطالق الذي ينظم في إيطاليا كل 

ميالنوـ  أ.ف.ب: ازدادت حاالت 
الطالق في إيطاليا 3 أضعاف في 
السنوات الـ 10 األخيرة حتى إنها 
طالت رئيس احلكومة ســــيلفيو 
برلوســــكوني األمر الذي دفع الى 
تنظيم معرض مختص في ميالنو 
)شماال( إلعطاء نصائح وإرشادات 
جتعل جتربة الطالق أقل إيالما، في 
خطوة اعتبرها البعض استلهاما 
املــــرأة املوريتانية  ملا تقوم بــــه 
باســــتقبال نبأ طالقها بالزغاريد 

وقصائد التهنئة.
قد تبدو فكرة الطالق »الناجح« 
بدل »الزواج الناجح« غريبة بعض 
الشــــيء للبعض الســــيما أن هذا 
املوضوع كان حتــــى وقت ليس 
ببعيد من احملرمــــات في إيطاليا 
حيث التزال القيم العائلية راسخة 
في املجتمع، ما يجعل جتربة الطالق 
مؤملة. ويوضــــح رودولفو دوي 

 صاحب السمو يبعث ببرقيتي تعزية
إلى الرئيس الليبي وملكة هولندا

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى أخيه القائد معمر 
القذافي قائد الثورة اجلماهيرية العربية 
الليبية الشـــعبية االشـــتراكية العظمى 
الشـــقيقة، عبر فيها ســـموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حتطم 
طائرة الركاب الليبية، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرتـــه وأن يلهم ذويهم جميل الصبر 

وحسن العزاء.

 كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.
كما بعث سمو أمير البالد ببرقية تعزية 
مماثلة إلى امللكة بـياتركس ملـكة هولندا. 
كذلك بعث سمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي 
تعزية مماثلتني الى امللكة بياتركس ملكة 
مملكة هولندا الصديقة ملواساتها في ضحايا 

الطائرة الليبية.

الطفل الهولندي الناجي الوحيد من حادث الطائرة يتلقى العالج في املستشفى


