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الس���لطات  � س���ي.ان.ان: متكنت  األرجنت���ن 
الكولومبية أخيرا من اعتقال اجني س���انكلمنتي، 
التي تربعت على عرش اجلمال واإلثارة، وتصدرت 
قائمة املطاردين كواحدة من أكثر املطلوبن للعدالة 

في أميركا اجلنوبية.
وأكد ماكس���يميليانو لينش���يا املتحدث باسم 
جهاز األمن في مطار األرجنتن الدولي نبأ اعتقال 

سانكلمنتي، وقال إنه مت القبض عليها بعد ظهر يوم 
األربعاء املاضي، في س���كن للشباب بحي باليرمو 
في بوينس آيرس، حيث كانت تتخفى وتستخدم 

اسم »آني«.
وكان اإلنترب���ول أصدر مذك���رة توقيف دولية 
بحق ملكة »جمال القهوة« السابقة التي يشتبه في 
ارتباطها بحلقة دولية لتهريب الكوكاين باستخدام 

عارضات أزياء انطالقا من العاصمة األرجنتينية، 
»بوينس أيريس«.

وتشتبه السلطات في أن سانكلمنتي )30 عاما( 
والتي انتشلها طموحها وجمالها من براثن الفقر إلى 
عالم التألق وعروض األزياء، رمبا تقود حلقة تهريب 
دولية باس���تخدام عارضات األزياء لنقل احلقائب 

احململة بالكوكاين من العاصمة األرجنتينية.

بسبب المخدرات.. »ملكة جمال كولومبيا« في قبضة العدالة

عروض أجنبية بتقنيات أميركية لمكافحة التسرب النفطي

فرنسي يجبر ابنه على ابتالع درجاته الضعيفة!

القاهرة - وكاالت:  بعد طالقهما بشهر تقريبا عادت 
املياه الى مجاريها ب���ن الفنان مصطفى فهمي والفنانة 
رانيا فريد شوقي، حيث جنحت محاوالت الصلح التي 
قام بها عدد من الفنانن لعودة مصطفى الى رانيا بحسب 
جريدة اجلزيرة الس���عودية، وكان مصطفى ورانيا قد 
أعلنا طالقهما خالل الشهر املاضي بسبب خالفات بينهما 
ورفض كل منهما اإلدالء بأي تصريحات إعالمية في هذا 
األمر تس���يء للطرف اآلخر، وهو ما سهل مهمة الصلح 
التي قام بها فتحي عبدالوهاب ونهال عنبر وإلهام شاهن 
وس���ميرة أحمد ولقاء س���ويدان وبوسي شلبي لعودة 

الزوجن الى بعضهما.
يذكر ان رانيا فريد ش���وقي تش���ارك ف���ي بطولتي 
مسلسلن، األول »منتهى العشق« بطولة مصطفى قمر 
وديانا كرازون، والثاني مسلسل »ماما في القسم« بطولة 
الفنانة سميرة أحمد ومحمود ياسن وصبري عبداملنعم 

وياسر جالل.

صينية في الستين تنجب طفلتين توأمًا

باريس � د.ب.أ: لم يجد أب فرنسي وسيلة لعقاب ابنه الضعيف دراسيا، سوى 
اجباره على ابتالع شهادة درجاته الضعيفة و»اشباعه ضربا«. وذكر تقرير صحيفة 
»لو باريسيان« أمس ان احملكمة أدانت األب القاسي، وأصدرت بحقه حكما بالسجن 
عامن، مع ايقاف التنفيذ، ومنحت االبن »املقهور« يورو واحدا على سبيل التعويض 
الرمزي. كان املعلمون والطلب����ة الحظوا تورم عن وفم الطالب ومت االتفاق على 
حتريك دعوى قضائية بحق األب، عندما علموا باألمر. وأمام احملكمة، أكد األب ان 

عالقاته مع ابنه حتسنت وانه لم يعتد عليه بالضرب منذ الواقعة األخيرة.

بكن � يو.بي.آي: أجنبت سيدة صينية في ال� 60 من العمر طفلتن توأمًا لتصبح 
األم األكبر سنا التي تضع مولودا جديدا في البالد. وذكرت صحيفة »تشاينا دايلي« 
ان تش����انغ لي )60 عاما( خضعت لتخصيب اصطناع����ي وأجنبت طفلتيها يوم 
الثالثاء املاضي قبل أوانهما بعد مرور 35 أسبوعا على احلمل. وأشارت الصحيفة 
الى ان املرأة وزوجها قررا اجناب طفل جديد ليساعدهما على تخطي وفاة ابنتهما 
الوحيدة وزوجها العام املاضي في حادث تسمم غاز وكان عمرها 28 سنة. ومتكنت 
تش����انغ من اقناع زوجها باحلمل وس����افرت من مدينة هيفي في شرق الصن الى 
بكن حي����ث قابلت األطباء الذين قالوا لها ان حظوظ جناحها ضئيلة غير انها لم 

تستسلم واستمرت في تناول األدوية واخلضوع الى احلقن.

نانسي عجرم تتبرع ببطاقات شحن الهواتف
 للتصويت للمشترك اللبناني بستار أكاديمي

تبرعت املغنية نانسي عجرم مببلغ مالي يهدف 
الى شراء بطاقات شحن للهواتف اخللوية، أما السبب 
فهو حث اللبنانين على التصويت للمشترك اللبناني 
في برنامج »س����تار أكادميي« رامي الشمالي بحسب 
جري����دة األخبار اللبنانية، الذي دخل منطقة اخلطر 

قبل أس����بوع واحد من البرامي النهائي مع رحمة من 
العراق وبدرية من تونس. ولم يبق في البرامي الذي 
يبث اليوم سوى 5 مرش����حن سيحصل أحدهم في 
األسبوع املقبل على اللقب في البرنامج العربي الشهير 

الذي تبثه »املؤسسة اللبنانية لإلرسال«.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ـ أ.ش.أ
عرضت العديد من الدول تقدمي مساعدات للواليات 
املتحدة في إطار جهود مكافحة التسرب النفطي في 

منطقة خليج املكسيك.
وقال مس���ؤولون كنديون � في تصريح لشبكة 
»س���ي إن إن« األميركية امس انهم يعرضون تقدمي 
خبراء فنين وطائرة استطالع وطواقم عمل وأبحاث 
تتناول سبل مكافحة التسربات النفطية في السابق 

لالستفادة منها.
كما عرضت سلطات السواحل النرويجية والسفارة 
اليابانية في واشنطن وبريطانيا إرسال رافعات ومواد 

كيميائية تستخدم في تطهير البقع الزيتية.
وعرضت اإلمارات إرس���ال فري���ق مكون من 30 
مهندسا من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة للمشاركة 

في جهود مكافحة التسرب النفطي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه 
شركة النفط البريطانية العمالقة »بريتش بتروليم« 

بدء عملية لوقف التسرب النفطي.
وكانت ش���ركة »بريتش بتروليم« قد أعلنت في 
وقت س���ابق انها جنحت في إدخ���ال أنبوب طويل 
مزود بصمام إغالق في املنصة العائمة التابعة لها 
بخليج املكسيك، في إطار محاولتها احتواء التسرب 

النفطي.
من جهة اخرى، كشفت إدارة الرئيس باراك أوباما 
عن قائمة تضم 41 شركة بترولية عاملية تعمل في 
قطاع الطاقة اإليراني، وقد وردت أسماء الشركات 
ف�������ي قائمة تضمنها تقرير وزعه غاري س���امور 
منس�����ق البيت األبيض للتحكم في التسلح ومنع 
انتش������ار التكنولوجيا النووية ملنظمات إرهابية 
وذل�����ك في س���ي�����اق حمل�������ة إلقناع املجل���س 
التش���ريعي بامل�����وافق�����ة عل���ى احتفاظ البيت 
األبيض بحقه ف�����ي تعطي���ل فاعلية بنود معينة 
في قرار العقوبات ال����ذي أقره مجلس الن������واب 
في ديسمبر املاضي ومجل����س الشيوخ بع����د ذلك 
د بقراب����ة الشهر الواح����د والذي يهدف الى من����ع 
إيران مند احلصول على وقود السيارات واملنتج����ات 

النفطي�����ة املك����ررة.

نانسي عجرم وفي اإلطار رامي الشمالي

قطة بـ 7 أرواح

محاكمة إيطالي 
نزع ريش ببغاوات

رجل الماء في سراييڤو
رجل يحمل زجاجات املياه البالس���تيكية في سراييڤو بالبوسنة والهرسك 

وذلك أثناء حملة توعية جلمع الزجاجات الفارغة وإعادة تصنيعها.
                 )رويترز(

 سيدني � رويترز: أوجعت قطة من الساللة 
الفارسية قلوب أصحابها وصدمتهم صدمة 
العمر حن خرجت من الغسالة اآللية تترنح 
بع���د ان جنت من دورة كاملة من الغس���ل 
والتجفيف. وقال بريندون روجرز من مدينة 
سيدني االسترالية ان القطة كيمبا وعمرها 
أربعة أشهر اندس���ت واستكانت فيما يبدو 
وس���ط املالبس املعدة للغسل حن كان باب 
الغسالة االلية مفتوحا ثم جاء والده لينزي 
وأدارها على دورة باردة. وصدم االثنان حن 
فتحا باب الغسالة لدى انتهاء دورة الغسيل 
والتجفيف التي تشمل دورانا فائق السرعة 
ليخرجا الغسيل ليجدا كيمبا داخل الغسالة. 
وقال لرويترز »لم نصدق أعيننا حن خرجت 

مبتلة كفأر غارق«.

روما � يو.بي.آي: تقدمت امرأة في شمال 
شرق إيطاليا بش���كوى ضد زوجها متهمة 
إياه بنزع ريش مجموع���ة الببغاوات التي 

متتلكها.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية )أنسا( أن 
املرأة وهي من قرية فاالغارينا قرب تورنتو 
في شمال شرق إيطاليا قالت في الدعوى إن 

زوجها يفعل ذلك من أجل »االنتقام«.
وانفصل الزوجان عن بعضهما بش���كل 
قانون���ي في عام 2007 ولكن على الرغم من 
ذلك مازاال يعيشان في املنزل نفسه مع خمس 

ببغاوات.
وقالت املرأة للقاضي »إنه ال يحب ببغاواتي 

وانتقم منها«.
من جانبه نفى الرجل التهم املوجهة إليه 
أو أن يكون قد أساء معاملة الطيور زاعما أنه 

خاطر مرة بحياته من أجل إنقاذها.
وأضاف »طار أحدها من الشباك ووقف 
على غصن شجرة علوها 12 مترا.. لم أتردد 
وتسلقت الش���جرة إلنقاذه« وردت الزوجة 
عليه بالقول »نعم لقد تس���لق الشجرة من 

أجل إخافة الببغاء وإبعاده«.

مصطفى فهمي 
يعود إلى رانيا فريد

بعد طالق دام شهرًا صحتك

التدخين يسبب سرطان المثانة
القاهرة � أ.ش.أ: أكد د.مجدي 
بدران استشاري األطفال وعضو 
اجلمعية املصرية للحساس����ية 
واملناعة وزمي����ل معهد الطفولة 
بجامع����ة عن ش����مس أن أحدث 
األبح����اث الطبية الت����ي أجريت 
حول اآلثار الضارة للتدخن على 
وظائف جسم اإلنسان أكدت أنه 
يزيد من احتماالت حدوث سرطان 
املثانة البولية لدى املدخنن بستة 

أضعاف.
وقال بدران مبناسبة االحتفال 
باليوم العامل����ي ملكافحة تدخن 
التب����غ: إن التدخن يدمر املثانة 
وان الغالبية العظمى من املدخنن 
يعرفون عالقته األكيدة بسرطان 
الرئة ولكنهم ال يعرفون أنه يسبب 
سرطان املثانة البولية والذي يعد 

رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعا 
بن الرجال والثامن بن النس����اء 

على مستوى العالم.
 وعزا د.مجدي بدران ذلك إلى 
أن عدد املواد املسرطنة للمثانة 
املوجودة في التبغ تبلغ 17 مادة 
تتفاعل مع احلام���ض األميني 
وحتدث طفرات حتفز الشفرات 
الوراثية على إنتاج مواد تشجع 
تس���رطن خاليا بطان���ة املثانة 

البولية.
املثانة حتتاج  أن  وأوض���ح 
إلى ما بن 10 و20 عاما للتخلص 
من رواسب التدخن وأن تناول 
الكرن���ب والبروكل���ي والفاكهة 
بكميات كبي���رة حتمي اخلاليا 
من التسرطن لغناها مبضادات 

األكسدة الطبيعية.

بيع الحيوانات المفترسة
في شوارع بغداد!

صاحب متجر في بغداد يبيع احليوانات 
وال يعير السلطات العراقية أدنى اهتمام، 
حيث متنع الس���لطات بيع احليوانات 
واالجتار بها، إال ان األوضاع األمنية هناك 

قللت من اهتمام السلطات بهذا األمر.
وتتفاوت أسعار احليوانات فها هو 
ثعبان ب� 100 دوالر، واثنان من األسود 
للبيع ب� 6000 دوالر، أما الطاووس فيبيعه 
الرجل ب� 700 دوالر                  )أ.پ(

مصطفى فهمي مع رانيا فريد 


