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دبيـ  أ.ف.پ: قال قائد شرطة دبي الفريق ضاحي 58
خلفان في مقابلة مع صحيفة »ذي ناشونال« امس 
إن دبي التي شــــهدت جرمية اغتيــــال القيادي في 
حماس محمود املبحوح ستحظى مبزيد من كاميرات 

املراقبة لتغطية »كل مكان« في اإلمارة.
وبحسب خلفان، فإن املدينة حتظى حاليا بـ 25 
الف كاميرا للمراقبــــة إال انه »يتعني علينا تعزيز 

املراقبة ملالقاة املتطلبــــات املتزايدة للمدينة التي 
تتوسع«.

وأضاف أن املشروع اجلديد الذي يتضمن نشر 
»كاميرات ذكية« تبلغ كلفته 136 مليون دوالر، مشددا 
على ضرورة »العمل بحسب استراتيجية مدروسة 

والتفاعل مع االحداث عندما حتصل«.
وتابع »ستكون لدينا كاميرات في كل مكان«.

وذكر خلفان ان شرطة دبي متكنت من التعرف 
على قتلــــة املبحوح عبر العودة الى تســــجيالت 

كاميرات املراقبة.
وقال في هذا السياق: »مع اغتيال املبحوح متكنا 
من العودة بالزمن عبر تسجيالت الكاميرات« مع 
حتليل 1700 ساعة من التسجيل. وتتهم شرطة دبي 

املخابرات اإلسرائيلية بقتل املبحوح.

كاميرات المراقبة الذكية ستغطي »كل مكان« في دبي 

د.أحمد نظيف 

أمل بوشوشة
طبق السلطة االكبر في العالم

عادل امام

صورة ارشيفية الحدى قريبات ضحية االسكندرية وهي حتمل صورته في مظاهرة

ـ وكاالت: وســـط  القاهـــرة 
حالة من »االنفصام« ســـيطرت 
على الدوائر الرســـمية بشـــأن 
مقتل مدون مصري شاب، على 
مدى األسبوعني املاضيني، تعهد 
رئيس احلكومة د.أحمد نظيف 
بكشف »احلقيقة كاملة«، وتوعد 
مبحاسبة املسؤولني عن وفاته، 
في حالة إذا ما ثبت أن لألجهزة 

األمنية دورا في مقتله.
ويترقب الشارع املصري تقرير 
الثالثية للطب الشرعي  اللجنة 
حلسم اجلدل الذي أحاط بوفاة 
الشاب خالد سعيد باإلسكندرية 
لبيان صحة أي من الروايتني حول 
سبب وفاته، حيث تؤكد أسرته 
ومعها العديد من الشهود   تعرضه 
للضرب حتى املوت على يد أمني 

شرطة ومندوب شرطة، بينما تفيد 
الرواية الرسمية لوزارة الداخلية 
بأنه ابتلع »لفافة بانغو« أدت إلى 

اختناقه ووفاته.
الوزراء  وقال رئيس مجلس 
املصـــري في مقابلـــة مع إحدى 
القنوات الفضائية بث التلفزيون 
الرسمي مقتطفات منها إنه »لو 
ثبت فعال أن الشرطة أخطأت في 
قضية قتل الشـــاب خالد سعيد 
باإلسكندرية، فسيحاسب املسؤول 
عن ذلـــك بالدرجـــة األولى وال 
يوجد في هذا أي شك«، وأضاف 
أنه كرئيـــس للحكومة يعد بأن 
»احلقيقة ســـتظهر كما هي وإن 
كان هناك تقصير فسيتم التعامل 

معه مبنتهى الوضوح«.
وأكد أن موضوع الشاب القتيل 

ملراجعة اجلثة مرة أخرى، ومت 
استخراجها ومراجعتها، مشيرا 
إلى أن التقرير سيظهر خالل األيام 
القليلة املقبلة، وسيتضح األمر 

بالكامل.
من جهة اخرى عاقبت وزارة 
الداخلية الضابط واملخبرين أبطال 
الڤيديو الذي قيل إن خالد سعيد 
نشره على االنترنت باعتباره ميثل 
فسادا لدى رجال الشرطة وانهم 

يتقاسمون ضبطية مخدرات.
الداخلية قد  وكانـــت وزارة 
الڤيديـــو مدعاة  أن  أوضحـــت 
للتفاخـــر ألنه يســـجل حلظة 
انتصار رجال الشرطة »الضابط 
واملخبريـــن« باعتبارهم حققوا 
إجنازا في ضبط كمية كبيرة من 

مخدر احلشيش.

محـــل اهتمام وذلـــك لتوضيح 
احلقائـــق، وان األمر حتول إلى 
النائب العام في مصر، وشـــكل 
جلنة ثالثية من األطباء الشرعيني 

اليونان تحتفل بأكبر طبق سلطة في العالم  أمل بوشوشة بكت بعد مباراة إنجلترا ووعدت: 
سأرقص للخضر إذا هزمنا أميركا 

تغريم عادل إمام 100 جنيه لتدخينه سيجارة

أثيناـ  د.ب.أ: على الرغم من أن اليونان تعاني 
من أزمة مالية حادة وبرنامج تقشف هو األشد 
في تاريخ البالد، احتفل اليونانيون في جزيرة 
كريت بأكبر طبق للســـلطة في العالم يحتوى 
على نحو 13.8 طنا من أنواع السلطة اخلضراء 

على الطريقة اليونانية الشهيرة.
وذكر التلفزيـــون اليوناني اليوم األحد أن 
احملاولة الناجحة انتهت في الساعات األولى من 
صباح اليوم بالتهام الضيوف هذا الكم الهائل 
من السلطة الذي تكون من 6.5 اطنان طماطم 
و3 أطنان من اخليار وطنني من الفلفل األخضر 
وطن من البصل و800 كيلوجرام من جبنة )فيتا( 

و500 كيلوجرام من زيت الزيتون.

طبق السلطة العمالق أقيم على مساحة 100 
متر مربع واستطاع حتطيم الرقم العاملي السابق 
الذي سجل في إسرائيل في نوفمبر 2007 وكان 

وزن السلطة في ذلك الوقت 10.2 أطنان.
وتأمـــل مدينة ايرابترا في جزيرة كريت أن 
تدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية وقال 
مانويل ماستروخس عمدة املدينة لإلذاعة احمللية 
»نحن ننتج أفضل خضراوات في العالم وهو 

األمر الذي أردنا اظهاره للجميع«.
اجلدير بالذكر أن نحو 8000 سائح من جميع 
أنحاء العالم وأهل املدينة الصغيرة شاركوا في 
التهام الســـلطة العمالقة عن آخرها في تأكيد 

أيضا على مذاقها الرائع.

التي  التعليمات  على غرار 
تتبعها الفنانة حنان ترك داخل 
اماكن تصويـــر اعمالها قامت 
الفنانة هند صبـــري بفرض 
غرامة مالية قدرها 100 جنيه، 
وكان اول الذين تعرضوا لهذه 
الغرامـــة الفنان عـــادل  إمام 
لتدخينه داخل بالتوه تصوير 
مسلسل »عايزة أجتوز« الذي 
تقوم هند ببطولته، ويخرجه 
جنله رامي إمام وذلك بحسب 
جريدة الرياض السعودية. يذكر 
ان الفنان عادل إمام قد توقف 
عن التدخني ألكثر من 13 عاما 

وعاد إليه مؤخرا.

رغم األزمة المالية الحادة وسياسة التقشف سنفوز على أبناء العم سام بـ »3ـ0«

أميركية »تبيع« ابنتها مقابل المال والمخدرات

سلطنة عمان تنفذ أول مشروع في منطقة 
الخليج حول تقنية تجميع مياه الضباب

سعودية تضرب زوجها بسبب الـ »فيسبوك«!

واشنطنـ  سي.إن.إن: تتهم الشرطة في مقاطعة »جيفرسون« 
بوالية »أوهايو« امرأة بدفع طفلتها نحو الدعارة مقابل احلصول 

على املخدرات واملال ملدة أربعة سنوات على األقل.
وتعتقد السلطات األمنية في بلدة »ويلز تاونشيب« أن األم 
بدأت عرض ابنتها ملمارسة الرذيلة عندما كانت في سن العاشرة، 
وتبلغ اآلن 14 عاما. واعترفت األم أثناء استجوابها ببيع ابنتها 
ملمارسة اجلنس مقابل املال أحيانا، وللحصول على املخدرات، في 
أحيان أخرى. وتواجه األم، 46 عاما، تهم اإلجبار على ممارسة 

الدعارة والقيام بأعمال تنافي السلوك املشروع مع قاصر.
وبدأت الشرطة التحقيق بعد تلقي مكاملة من مجهول بإقامة 
الفتاة القاصر عالقة مع رجل في العشـــرين من عمره، كشفت 
التحقيقات الحقا انه نشر إعالنا على اإلنترنت، مدعيا أنه يحب 

األطفال.

صاللة ـ كونا: افتتح في عمان امس مشــــروع تقنية جتميع مياه 
الضباب مبدينة صاللة الذي تنفذه وزارة البيئة والشــــؤون املناخية 
والذي يعد االول من نوعه في منطقة اخلليج ويستمر خمسة اعوام. 
ويعد هذا املشروع االول من نوعه في شبه اجلزيرة العربية ومنطقة 
اخلليج ويأتي في اطار سعي السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون 
املناخية ملكافحة التصحر وتعزيز ودعم اجلهود الوطنية والدولية في 
هذا املجال، وقال مدير عام صون الطبيعة في وزارة البيئة والشؤون 
املناخية علي عامر الكيومي ان املشروع يعتبر احد مشاريع مكافحة 
التصحر في محافظة ظفار وضمن اجلهود التي تبذلها الوزارة للتخفيف 
من حاالت التصحر في السلطنة، مشيرا الى ان املشروع سيساهم في 
التخفيف من حاالت التصحر في احملافظة من خالل االعتماد على املياه 
املتجمعــــة من الضباب لري الكثير مــــن املزروعات ويتوقع أن يؤدي 
املشروع الى ابطاء عملية التصحر واملساعدة في تغطية اجلبال بالنباتات 
واملساعدة في توفير امدادات مياه عذبة في سهل صاللة في املستقبل. 
وأشار الى ان وزارة البيئة والشؤون املناخية قامت بوضع خطة عمل 
وطنية ملكافحة التصحر بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية في 
الســــلطنة وعدد من املنظمات من خارج الســــلطنة وبتنفيذ مشروع 
استخدام النماذج واالنظمة واحملاكاة واالستشعار عن بعد لرصد وتقييم 
حالــــة الغطاء النباتي واالراضي واملياه الذي يهدف الى إيجاد العالقة 
التبادلية بني الطقس واحمليط احليوي الستقطاب املناخ املطير وعمل 
مناذج رياضية تتيح تقييم مناذج مشاريع التصحر ومتابعة مشاريع 

مكافحة التصحر وتنفيذ قرارات ندوة التصحر في السلطنة.

الرياض ـ د.ب.أ: اضطرت زوجة سعودية إلى ضرب زوجها 
على ســـرير النوم بعد أن كرر عادته التي وصفتها بـ »السيئة 
جدا« فـــي تصفح موقع التواصل االجتماعي العاملي الشـــهير 

»فيسبوك«، وهو على سرير النوم.
ونقلت صحيفة »الرياض« عن الزوجة التي طلبت الطالق 

القول : »لم أستطع التحمل أكثر، فاضطررت لضربه«.
وأوضحت: »زوجي يقضي نحو 5 ساعات يوميا على الفيسبوك 
وال يتذكـــر أن له زوجه وعائلة يجـــب اجللوس معهما بنفس 

الوقت في احلد األدنى«.
مضيفة »انه يجلس فـــي مجلس مع أصدقائه، ويأخذ معه 
جهاز احلاسب احملمول وال يعود للمنزل إال في وقت متأخر، ثم 
يكـــرر التصفح عبر هاتفه النقال، وهذا حول حياتنا إلى آليني 

ال مشاعر عندنا«.

صحتك

 البدانة بريئة من أمراض القلب والشرايين
واشنطن ـ يو.بي.آي: قال باحثون إنه ال ميكن القول 
دائما إن البدانة هي السبب وراء اإلصابة بأمراض القلب 
والشرايني. وذكر موقع هلث داي نيوز أن باحثني يعتقدون 
أن البدناء الذين ال يعانون من االرتفاع في ضغط الدم أو 
الكوليسترول ليسوا معرضني دائما لإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية. وقال د.أندريه فان بيك من املركز الطبي 
جلامعــــة غروننجني في هولندا »إذا انطلقنا من الناحية 
األيضية فإن األشــــخاص البدنــــاء األصحاء ال يواجهون 
خطر ازدياد االصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية« 
مشــــيرا إلى ان هؤالء ال ميثلون سوى مجموعة صغيرة 
من السكان شديدي السمنة. ورأى أن »املخاطر األيضية 

هي التي يجب االنتباه إليها وليس الوزن نفسه«.
ومن املقرر عرض نتائج هذه الدراسة خالل االجتماع 
املقبل جلمعية الغدد الصماء في سان دييغو. وجمع فان 
بيك بيانات عن 1325 بدينا من بني 8356 شخصا شاركوا 
في الدراسة في هولندا وكان من بني هؤالء من ال يعانون 
من أي أمراض في القلب أو اجللطة الدماغية أو السكري 
او االرتفاع في ضغط الدم والكوليسترول ولم يكن بينهم 
من يستعمل أدوية خفض الكوليسترول. وتبني من خالل 
متابعة هؤالء لسبع سنوات أن واحدا منهم فقط عانى من 
مرض في القلب والشرايني. من جانبه قال كريغ فوناروف 
من جامعة كاليفورنيا في لوس أجنيليس إنه »في حني 
ان هذه الدراسة لم جتد عالقة بني السمنة وخطر اإلصابة 
بالكثير من األمراض ما دامت ليست هناك عوامل استقالبية 
غير طبيعية إال انه من املهم معرفة أن بعض الدراســــات 
األخرى التي تابعت حاالت مرضية لفترة طويلة الحظت 
وجود خطر متزايد لالصابة بأمــــراض القلب واألوعية 

الدموية عند هؤالء األشخاص«.
ونصح فوناروف باتباع نظام صحي ألن بعض البدناء 
وإن كانــــوا بصحة جيدة إال أنهم أكثر عرضة من غيرهم 

لالصابة بأمراض القلب والشرايني على املدى البعيد.

جبل ليون )األسد( الذي 
يحمل النصب التذكاري ملعركة 
ووترلو التي وقعت عام 1815 
بني اجليش الفرنسي بقيادة 
التحالف  نابليون وجيوش 
البريطانـــي دوق  بقيـــادة 
ويلنغتون والفيلد مارشال 
بلوشـــيه، وقد احتشد آالف 
من األشخاص لتمثيل املعركة 
التـــي مني فيها  التاريخية 
الفرنسيون بهزمية ساحقة.

جبل األسد يحيي 
ذكرى الهزيمة

اجلزائر ـ ام بي ســــي: أعربت الفنانة اجلزائرية 
أمل بوشوشة عن ثقتها في قدرة منتخب بالدها لكرة 
القدم على هزمية نظيره األميركي في اجلولة الثالثة 
من تصفيات املجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 

لكرة القدم املقامة حاليا بجنوب إفريقيا.
وتعهدت الفنانة اجلزائرية بأنها ستهدي منتخب 
اخلضر »رقصة« في حال فوزهم على األميركيني، كما 
سترفع علم اجلزائر وعلمي فلسطني وتركيا عاليا 

كما يرفعها اجلزائريون على أرض املونديال.
وقالت بوشوشة إنه إذا كانت املطربة اجلزائرية 
وردة توقعــــت للجزائريني الفــــوز بهدف واحد في 
مباراتهم مع أبناء العم سام، فأنا أقول إنهم سيفوزون 

بنتيجة 3- 0 بإذن اهلل.
وأضافت: أميركا لم أر لها علما واحدا في لبنان 

بني األعالم الكثيرة للمونديال.. متسائلة »ألم يدرك 
األميركيون بعد كل هــــذا الرفض لهم حتى يقوموا 

بتغيير أسلوبهم وسياستهم باملنطقة؟«.
وأشارت الفنانة اجلزائرية إلى أنه رغم انشغالها 
في العمل بتصوير مسلســــل »ذاكرة اجلسد« إال أن 
متابعة اخلضر في املونديال هو شــــغلها الشاغل، 
حيث تتهيأ منذ اآلن حلفل فوزهم في املباراة املقبلة 

وقهرهم ألبناء العم سام.
وإذا ما كانت عاتبة على الفنانني العرب ألنهم لم 
يغنوا للفريق اجلزائري قالت: رأينا الدعم والتشجيع 
من كل العرب وكذلك الفنانون بداية من شذى حسون، 
وائل جسار، كارول سماحة وغيرهم.. باإلضافة إلى 
املخرج جندت أنزور واملمثل جمال سليمان اللذين 

يطمئناني دائما أن اجلزائر لن تخسر.

نظيف: وزارة الداخلية ليست فوق القانون
وإذا ثبت تورطها في مقتل الشاب اإلسكندراني.. فسُتحاسب 

تداعيات ضحية التعذيب تتواصل ومعاقبة أبطال شريط الڤيديو


