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35 القاهرةـ  د.ب.أ: شهدت صالة الوصول مبطار القاهرة 
الدولي امس مأساة إنسانية مؤثرة، حيث توفي مسن 

مصري أثناء معانقته لنجله القادم من السفر.
كان محيي قطب )73 عاما( من مركز شـــبني الكوم 
مبحافظة املنوفية وسط دلتا نهر النيل شمال العاصمة 
املصرية القاهرة، حرص على التوجه للمطار ليكون 
في اســـتقبال جنله القادم من جـــدة باململكة العربية 

السعودية.
وما ان خرج االبن »باسم« من صالة الوصول حتى 
عانقه والده ثم سقط على األرض مفارقا احلياة، وسط 

بكاء املوجودين.
وأكد طبيب احلجر الصحي باملطار، أن األب توفي 
متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية، ومت نقل جثمان 

العجوز ألحد املستشفيات متهيدا لدفنه.

ذهب الستقبال ابنه في مطار القاهرة فمات في أحضانه

صحتك
حبوب زيت السمك تقلل مخاطر 

اإلصابة بسرطان الثدي
واشنطن ـ أ.ش.أ: 
أكدت دراسة حديثة 
نشرت في دورية »وباء 
الســــرطان وعالماته 
البيولوجية والوقاية 
منه« أن تناول مكمالت 
الســــمك يقلل  زيت 
من مخاطر االصابة 

بسرطان الثدي.
وأشارت الدراسة إلى أن مكمالت زيت السمك التي حتتوي 
علــــى أحماض أوميجا 3 الدهنية رمبــــا حتمي من مخاطر 

االصابة بسرطان الثدي. 
واكتشــــف العلماء أن النســــاء الالتي يتناولن مكمالت 
زيت السمك يقل لديهن مخاطر االصابة بالسرطان بنسبة 
32%، بيد أن هذا التأثير يقتصر على النوع االكثر شيوعا 
من سرطان الثدي وهو ما يعرف بسرطان االقنية أي الذي 

يصيب قنوات احلليب.
وذكرت صحيفة »سكوتسمان« البريطانية أن الدراسات 
التي تبحث فيما اذا كان النظام الغذائي الذي يتضمن تناول 
الســــمك أو االحماض الدهنية أوميجــــا 3 له أي تأثير على 

االصابة بسرطان الثدي تكون نتائجها غير حاسمة.
وكانت دراسة نشرت نتائجها في ابريل املاضي قد أشارت 
الى ان الرجال الذين يتناولون حبوب زيت السمك كسمك 
الســــلمون او السمك اململح تنخفض لديهم نسبة االصابة 
بأمــــراض القلب الى الثلث عن هــــؤالء الذين ال يتناولون 

زيت السمك.

التحقيق رسميًا مع ميل غيبسون 
بتهمة ضرب أوكسانا

جورجياـ  رويترز: قال أقارب انتيسا خفيتشافا 
أكبـــر معمرة في جورجيـــا والتي تقضي معظم 
أوقاتها هذه االيام في السرير إنها تلقت التهاني 

بعيد ميالدها الثالثني بعد املائة.
وقالت خفيتشافا وقد برقت عيناها وهي تتحدث 
اول مـــن أمس اخلميس مع مهنئيها الذين جاءوا 
لزيارتها في منزلها احلجري البسيط بقرية جبلية 
نائية في جورجيا »أشعر ببعض الضعف لكنني 

ال أريد البقاء في السرير«.
وتشـــير وثائق عديدة من بينها جواز ســـفر 
خفيتشـــافا الذي يعود اليام االحتاد السوڤيتي 
السابق وسجل معاشها إلى أنها من مواليد الثامن 

من يوليو متوز عام 1880.
وقفـــت املعمرة أمام كعكة بيضاء كبيرة كتب 
عليها سنها بها ثالث شمعات ولم تنجح في اطفاء 

الشموع اال في النفخة اخلامسة.

تصادم بشع أودى بحياة جنم ستار أكادميي وآخرين

املناظر الطبيعية أهم ما مييز املدن األملانية

سيارة رامي بعد حتطمها

انتيسا خفيتشافا حتتفل بعيد ميالدها الـ 130

القاهرةـ  إيالف: أكد عاصم قنديل محامي أسرة الفنانة الراحلة 
ســـعاد حســـني أنه قدم طعنا على حكم محكمة القضاء اإلداري 
املصرية بعدم االختصاص بنظر الدعـــوى القضائية املقامة من 
شقيقتها جاجناة عبداملنعم حافظ، والتي طالبت فيها بإلزام النائب 
العام بإصدار تصريح باستخراج جثمان الفنانة، وإعادة تشريحها 

مبعرفة جلنة من خبراء مصلحة الطب الشرعي.
وأضاف قنديل أن السبب الذي دفع أشقاء الفنانة التي اشتهرت 
بلقب السندريال، يرجع إلى أنهم اكتشفوا عند قيامهم بتغسيل اجلثة 
وجود كسور في اجلمجمة لم يتضمنها تقرير الطبيب الشرعي، 
وهو ما يعني أنها هناك شـــبهة جنائية في الوفاة، مشيرا إلى أن 
ذلك يستلزم اعادة تشريح اجلثة عن طريق السلطات املصرية، 

وهو ما تصر أسرتها عليه.
وحول األســـباب التي أدت إلى تأخرهم حوالي 9 سنوات دون 
اقامة الدعوى، أوضح قنديل أن األســـرة قدمت بالغا إلى النائب 
العام بعد الوفاة مباشرة، وحررت محضرا بقسم شرطة النزهة 
مبصر اجلديدة حمل رقم 13289 لسنة 2001 إداري النزهة، رجحت 
فيه وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجرى التحقيق فيه من قبل 
نيابة النزهة، التي قررت حفظ األوراق إداريا، مشيرا إلى أنه مت 
التظلم من قرار احلفظ، وتقدمي األدلة اجلديدة التي بحوزة األسرة 

ولكن دون جدوى.
وأشار إلى أن األسرة وتضم كوثر محمد حسني األخت الشقيقة 
للفنانة الراحلة، إضافة إلى أشقائها من األم وهم: جيهان، جاجناة، 
جلى، جهير، جاســـر، قدموا عريضة إلـــى النائب العام في وقت 
الحق حملت رقم 343 لســـنة 2007 وســـط القاهرة، ومت حفظها 
بقرار منـــه، دون النظر إلى األدلة اجلديـــدة التي تؤكد أن هناك 
شبهة جنائية في الوفاة، وأعلن قنديل أنه سيصعد القضية إلى 
اجلهات القضائية في لندن، وســـيقدم األدلة التي بحوزة األسرة 

أمامها حتى يظهر احلق.

برلني ـ إيالف: على الرغم من 
التشاؤم الذي ساد قطاعات السياحة 
في أملانيا، بسبب األزمة االقتصادية 
العاملية، إال أن املؤشرات التي بدأت 
تظهر جتعل الشــــعور الذي ساد 
في السابق في طي النسيان. إذ إن 
أعداد السياح في أملانيا لم تصب 

بالتراجع الكبير. 
هذا ما أكد عليه فولفغانغ أودي 
من املكتب االحتادي للسياحة في 
أملانيا في حديث له حيث قال ان 
القطاعات الســــياحية سعت إلى 
التنويع في النشاطات كي جتذب 
الســــياح، خاصــــة مــــن املناطق 
العربية، وخصوصــــا من بلدان 

اخلليج العربي. 
وكبادرة منها، بدأت السفارات 
األملانية ومكاتب السياحة منذ بداية 
العام جولــــة ترويجية، وضعها 
املكتب الوطني األملاني للسياحة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
كللــــت العام املاضــــي بالنجاح، 

وانطلقت في مدينة الرياض في 
اململكة العربية السعودية، تبعها 
أيضا ورش عمل أخرى في كل من 
مدينة جدة والكويت وإمارة دبي 

وأبوظبي. 
واملكتــــب بصدد تنفيذ برامج 
أخرى في املنطقــــة. وذكر أودي 
باإلحصائيات التي نشرها مكتب 
اإلحصاء االحتادي األملاني، وأشارت 
إلى أن عدد الســــياح املقبلني من 
دول مجلس التعاون اخلليجي إلى 
أملانيا خالل عام 2009 بلغ 258.883 
سائحا، وغالبيتهم أتت من اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة والكويت، ما يعني 
زيادة قدرها أكثر من 7% مقارنة 
بعام 2008، ومن املتوقع أن تصل 

هذا العام إلى %8. 
ما يجدر ذكره أن أملانيا حتتل 
املرتبة الثانية بعد بريطانيا على 
قائمــــة الــــدول األوروبية األكثر 
استقطابا للسياح من مواطني دول 

مجلس التعاون اخلليجي، كما انها 
من أهم البلدان السياحية في العالم، 
فإلى جانب طبيعتها اخلالبة التي 
تضم البحيرات والغابات واجلبال 
املغطاة بالثلوج، فيها العديد من 
التي  األماكن الســــياحية املهمة، 
تشتمل على مدن تاريخية عريقة 
وأماكــــن ترفيهية، جتعل من هذا 
البلد وجهة مثالية لقضاء العطالت، 
يضاف إلى ذلك األعداد الكبيرة من 
القصــــور الرائعة التي تعود إلى 
القرون الوسطى، وتقام فيها في 
الصيف مهرجانات فنية مختلفة. 
وســــواء أكان الهدف من الزيارة 
هو االستمتاع بإجازة ذات تكلفة 
معقولة، أم قضاء عطلة فاخرة، 
فإن أملانيا تقدم لزائريها مجموعة 
متنوعة من البرامج الســــياحية، 
التي تتناســــب مــــع كل األعمار 
الفنادق،  واملوازنات، إضافة إلى 
من الفندق البسيط وحتى فندق 

الست جنوم.

.. وتحقق حلم رامي ومات في حادث أليم!
بيروت: تقام اليوم مراسم دفن 
جثمان اللبناني رامي الشمالي جنم 
»ستار اكادميي« في دورته السابعة 
هــــذا العام بعــــد تعرضه حلادث 

مروري بالقاهرة أودى بحياته.
ومن املصادفات الغريبة ما رواه 
ميشال جبر احد اساتذة رامي انه 
كان دائما يخبره بحلم يراه كثيرا 
وهو يقود سيارته بسرعة عائدا 
من احدى الســــهرات وسط ظالم 
دامس بينما تلمع في وجهه اضواء 
معاكسة مما يضطره الى النزول 
لكنه ال يعرف الى اين يتجه، وقد 
حتقــــق حلم رامــــي وادرك اخيرا 
نهايته احلتميــــة. وكان رامي قد 
تعرض حلادث إثر اختالل عجلة 
القيادة بيده ما تسبب في اصطدام 

سيارته بسيارة أخرى.
وأصيب في احلادث زميله في 
البرنامج نفســــه املصري محمود 
شــــكري، ومت نقله الى مستشفى 

الدمرداش للعالج.
وأدى احلــــادث أيضا إلى وفاة 
رجل وزوجته كانا في الســــيارة 
األخرى، ورامي ومحمود كانا قد 
اشتركا في برنامج »ستار اكادميي« 

في موسمه السابع هذا العام.

وقال بيان صادر عن األجهزة 
إنها تلقت بالغا  األمنية املصرية 
بحدوث التصادم أعلى الكوبري في 
االجتاه إلى مدينة نصر أعلى ميدان 
العباسية، بني سيارة مالكي جيزة 
بقيادة رامي كميل الشــــمالي )23 
سنة لبناني اجلنسية(، وبرفقته 
محمود أحمد شــــكري )30 سنة 
مصري اجلنسية(، وسيارة مالكي 
بقيادة كمال سعد زغلول )62 سنة 
باملعاش(، وبرفقته زوجته راوية 
محمد عبداهلل )60 سنة ربة منزل(، 
وزوجة جنله أمنية صالح الدين 
صبري )27 ســــنة ربة منزل(، ما 

أسفر عن وقوع هؤالء الضحايا.

سيوارى الثرى اليوم في لبنان

أسرة سعاد حسني تصّر
على استخراج جثتها 

وإعادة تشريحها

كسور في الجمجمة لم يشر إليها تقرير الطبيب الشرعي

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: بدأت الشرطة في 
لوس أجنيليس حتقيقا رسميا لتحديد ما إذا كان 
النجم األميركي ميل غيبسون متورطا بقضية عنف 
منزلي ضحيتها حبيبته السابقة املغنية الروسية 
أوكسانا غريغورييفا. وذكر موقع »بيبول« األميركي 
ان الشرطة أصدرت بيانا جاء فيه ان »محققي مركز 
ماليبو ـ لوست هيلز بدأوا حتقيقا بقضية عنف 
منزلي.. تشمل ميل غيبسون وصديقته السابقة 
أوكسانا غريغورييفا«. وأضاف البيان ان »احملقق 
املســــؤول يعمل حاليا على جمع املعلومات فيما 
يتعلق باملزاعم ومبا ان التحقيق مازال في بداياته 

ال ميكــــن إعطاء أي معلومات إضافية في املرحلة 
الراهنة«. يشار إلى ان التحقيقات تتمحور بشكل 
رئيسي حول حادث وقع في 6 يناير املاضي وتزعم 
غريغورييفــــا انها تعرضت للضــــرب فيما ينفي 
غيبسون األمر. وتعذر االتصال مبحاميي الطرفني 
للتعليق على املوضوع. وقال متحدث باسم شرطة 
لوس أجنيليس ان التحقيق بدأ بعد تلقي اتصال 
من غريغورييفا »فأجرينــــا مقابلة معها وعندما 
تنتهي التحقيقات التي قد تســــتغرق شهرا كامال 
سنحيل القضية إلى مكتب االدعاء العام ليبحث 

فيها وهذا إجراء روتيني«.

اللعب بقانون التبغ!
نشطاء مدافعون عن البيئة 
في بيروت يقومون بتمثيل مباراة 
في كرة القدم، حيث متثل الكرة 
املستديرة قانون التبغ في إشارة 
إلى تقاعس البرملان اللبناني عن 
فرض قانون ملنع التدخني، وذلك 
احتجاجا على هذا التقاعس، وقد 
قام بتنظيم هذا احلدث التمثيلي 
منظمة النشطاء املستقلون في 
بيروت        )رويترز(

ألمانيا الثانية أوروبيا 
في استقطاب الخليجيين 

والكويتيون يفضلونها للسياحة

رامي الشمالي 

الثالثون.. بعد المائة


