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بعض حطام الطائرة وفي االطار بكاء على الضحايا أحد رجال االنقاذ في موقع احلادث وفي االطار حزن ومواساة

بغ���داد � كونا: لقي خمس���ة جنود 
عراقيني مصرعهم اثر حتطم طائرتهم 
املروحية العسكرية في محافظة كربالء 

جنوبي العاصمة العراقية.
امن���ي عراقي امس  وذكر مص���در 
ان مروحية عراقي���ة اقلعت في مهمة 
امني���ة عقب تعرض املدينة الى هجوم 

بالصواريخ اال ان سوء االحوال اجلوية 
في كربالء تسبب في حتطم املروحية 

ومصرع طاقمها.
وكان���ت كرب���الء تعرض���ت الليلة 
املاضية الى هجوم بالصواريخ تسبب 
في مصرع س���تة عراقيني واصابة 33 

آخرين بجراح.

تحطم مروحية عراقية في كربالء ومصرع طاقمها

مشهد من »زهرة وأزواجها اخلمسة«

" "

.. وهزة زلزالية تجبر ناقلة نفطية على العودة إلى الفجيرة
أبوظبي � طوكيو � أ.ش.أ: أفادت أنباء 
واردة من اإلمارات بأن ناقلة النفط اليابانية 
»م ستار« كانت تتجه من ميناء الرويس 
إلى اليابان وعند مرورها مبضيق هرمز 
تعرضت ملوجة عالية نتيجة هزة زلزالية 
اضطرت بسببها الى العودة مليناء الفجيرة 
للت���زود بالوقود والتأكد من صالحيتها 

قبل إكمال رحلتها الى وجهتها.
وكانت وزارة النقل اليابانية قد أعلنت 
في وقت س���ابق امس عن وقوع انفجار 

بناقلة النفط »م س���تار« أثناء مرورها 
مبضيق هرمز.

وذكرت شبكة »سي.ان.ان« االخبارية 
االميركية ان شخصا اصيب في االنفجار 
الذي استهدف الناقلة التي كانت محملة 
ب� 270 الف طن من النفط اخلام باالضافة 
ال���ى طاقمها ال���ذي يحم���ل 16 فردا من 
 بينهم فلبيني و15 هنديا وكانت متجهة

`من دولة االمارات العربية املتحدة الى 
اليابان.

صحتك
الكوليسترول المخفض يؤدي إلى االكتئاب

باريس � أ.ش.أ: ربطت دراسة طبية جديدة بني عوارض 
االكتئاب لدى كبار السن ومستويات الكوليسترول لديهم. 
وأكدت الدراسة التي أوردها راديو )سوا( األميركي اليوم 
أن املتابعة التنظيمية ملستويات الكوليسترول تبعا جلنس 
كبار السن س����واء كانوا رجاال أو نساء قد تساعد في منع 

االكتئاب لدى املسنني.
وتابع باحثون فرنس����يون مجموعة كبيرة من الرجال 
والنس����اء ممن تتراوح أعمارهم بني 65 سنه وما فوق ملدة 
7 س����نوات، ووجدوا أن االكتئاب عند النساء كان مرتبطا 
بانخفاض مستويات الكوليسترول اجليد، مما يضعهن في 
خطر أكبر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، مبا 

في ذلك السكتة الدماغية.
وكانت هناك دراسات سابقة قد أظهرت أن بعض أنواع 
الس����كتة الدماغية قد يزيد من خطر االكتئاب، في املقابل، 
كان االكتئاب لدى الرجال مرتبطا مبستويات منخفضة من 
الكوليسترول الضار، وكان هذا الرابط أقوى لدى الرجال 
الذين لديهم مي����ول وراثية إلى االكتئاب تتعلق باجلينات 

الناقلة.

مخرج »زهرة وأزواجها الخمسة«: المسلسل 
بدون لقطات جريئة.. واألزهر لم يعترض

القاهرة � أم.بي.سي: أكد املخرج محمد 
النقلي، مخرج مسلسل »زهرة وأزواجها 
اخلمسة« املقرر عرضه في رمضان على 
شاش����ة 1MBC، أنه ال توجد أي مشاهد 
الذي يناقش قضية  جريئة باملسلسل 
اجتماعي����ة هامة، وهي تع����دد الزواج 

للمرأة.
وأعرب ع����ن إعجابه بتقرير األزهر 
الش����ريف عن املسلسل الذي أكد أنه ال 
يخالف الشرع مطلقا، وأبدى استياءه 
الش����ديد من الهجوم الذي يشنه عدد 
من احملامني والصحافيني على املسلسل 

قبل عرضه.
وقال محمد النقلي: املسلسل يطرح 
قضية اجتماعية هامة تتسم باجلرأة، وقد 
جتد أي امرأة نفسها في هذا املوقف دون 

أن تقصد ذلك. وأضاف »املسلسل ال توجد 
به مشاهد جريئة، وهذا ما سيتأكد منه 

اجلمهور عند متابعته للمسلسل«.
وأعرب املخرج ع���ن حزنه لقيام 
عدد من احملامني والصحافيني بشن 
هجوم ضاٍر على املسلسل قبل أن يتم 
عرضه، وحتى قبل أن يتم االنتهاء من 
تصوير مشاهده. واستطرد: منذ أن 
بدأت العمل في احلقل الفني وأنا أتقبل 
النقد البناء، لقناعتي بأن من يشاهد 
الصورة من اخلارج يستطيع أن يالحظ 
بعض التفاصيل و»الديفوهات« التي 
ال ميكن ملن بالداخل مشاهدتها، ولكن 
ما يحدث معي في مسلس���ل »زهرة 
وأزواجها اخلمس���ة« الذي أقدمه هذا 

العام غير طبيعي.

.. عمار الشريعي يلحن لمطرب »الخرونج« »مزاج« أحمد عز على المسرح

خالل شهر رمضان املبارك.
يذك���ر ان مسلس���ل »بيت 
الباش���ا« من تأليف س���ماح 
احلري���ري، وإخ���راج هاني 
الش���ني، وم���ن بطولة صالح 
السعدني وفريدة سيف النصر 

وشيرين.

القاهرة � وكاالت: بعد أن ملع 
اسمه مؤخرا من خالل ألبومه 
األول »كينج كوجن« أو تأديته 
لتت���ر برنامج »ب���ركات ملك 
احلركات« اختار املوسيقار عمار 
الش���ريعي املطرب أبو الليف 
البداي���ة والنهاية  لغناء تتر 

ملسلسل »بيت الباشا«.
وقال املخرج هاني الشني 
ان عم���ار الش���ريعي بالفعل 
قام باختي���ار أبوالليف لغناء 
تتر املسلسل سواء املقدمة أو 

النهاية.
على اجلانب اآلخر اكد هاني 
الشني انه أوشك على االنتهاء 
من تصوير مسلس���ل »بيت 
الباشا«، مشيرا الى انه يتبقى 
حوالي اس���بوع وينتهي من 
تصوير جميع مشاهد العمل، 
لتبدأ بعدها مرحلة املونتاج 
ليكون املسلسل جاهزا للعرض 

القاهرة � وكاالت: وافق 
الفنان احمد عز على الوقوف 
على خشبة املسرح للمرة 
األولى من خالل مسرحية 
جدي����دة يق����وم ببطولتها 
حتمل عنوان »عندما يأتي 

املزاج«.
املس����رحية م����ن انتاج 
محيي زايد، وتأليف احمد 
ع����وض، واخراج اش����رف 
زكي، ويشارك في بطولتها 
مجموعة كبيرة من النجوم 
بينه����م غادة عادل وصالح 

عبداهلل.
واعتبر أحمد عز ان مس����رحية »عندما يأتي املزاج« نقلة واضافة 
جديدة الى رصيده الفني، نافيا ما تردد في الفترة املاضية بشأن اعتذاره 
عنها بسبب انشغاله بتصوير أكثر من عمل فني. على اجلانب اآلخر 
يقضي احمد عز وقته هذه األيام في التحضيرات النهائية لفيلمه اجلديد 
»365 يوم حب«، ومن املقرر ان يبدأ في تصويره الشهر املقبل على ان 
يعرض في موسم عيد األضحى املبارك، وهو من انتاج محمد ياسني، 

وتأليف يوسف معاطي، وتشارك في بطولته دنيا سمير غامن.

أبو الليف احمد عز

لندن تفتح أكبر مسارحها لـ »زايد والحلم«
الكبير الذي حققته املسرحية في 
دولة اإلمارات، وفي إطار سلسلة 
من الع����روض اخلارجية املميزة 
التي بدأت في العاصمة اللبنانية 
بيروت ف����ي فبراير املاضي، وفي 
الفرنسية باريس مايو  العاصمة 

املاضي.
وأكد محمد خل����ف املزروعي 
مستشار شؤون الثقافة والتراث 
في ديوان ولي عهد أبوظبي مدير 
عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
أننا نفخر ونعتز بتقدمي هذا اإلجناز 
الرائع خارج اإلمارات،  املسرحي 
عرفانا مبا قدمه مؤس����س الدولة 
وباني نهضتها الش����يخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، وسعيا منا لتقدمي 
هذا العمل في مختلف أنحاء العالم 
الذي يقدر كثيرا ما قدمه الش����يخ 
زايد لبلده وشعبه ولألمتني العربية 

واإلسالمية ولإلنسانية جمعاء.

� وكاالت: تواصل  أبوظب���ي 
أبوظب����ي للثقافة والتراث  هيئة 
إقامة سلسلة من العروض العاملية 
ملس����رحية »زايد واحلل����م« التي 
الهيئ����ة بتوجيهات من  أنتجتها 
الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة، وأقيم أول 
عروضها في دولة اإلمارات مبناسبة 
العيد الوطني في ديسمبر 2008. 
حيث تشهد العاصمة البريطانية 
عروضا منتظرة للمسرحية خالل 
يومي 1 و3 أغس����طس املقبل على 
مسرح لندن كوليزيوم الذي افتتح 
في عام 1904 ويعتبر أكبر مسرح 
في لندن، ومن املتوقع أن يحضر 
العروض املئات من أبناء اجلاليات 
العربية واجلمهور الغربي، حيث 
شهدت مبيعات التذاكر إقباال كبيرا 

خالل األيام املاضية.

العربية  مؤس����س دولة اإلمارات 
املتحدة الش����يخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، وكيف استطاع حتويل 
احللم خالل فترة وجيزة إلى حقيقة 

أبهرت جميع شعوب العالم.
وتأتي هذه العروض بعد النجاح 

ويشارك في »زايد واحللم« أكثر 
من 100 فنان وشاعر، إضافة لعدد 
من الضيوف الفنانني من اإلمارات 
وبعض الدول العربية واألجنبية. 
وهو العمل الذي ميثل رؤية فنية 
مضيئة مس����توحاة من مس����يرة 

تحطم طائرة ركاب باكستانية.. وال ناجين 
إس���الم آباد � يو.بي.آي: أكد وزير الداخلية الباكستاني 
عبدالرحمن مالك امس ان جمي���ع الركاب الذين كانوا على 
منت الطائرة الباكستانية التي حتطمت أمس قرب إسالم آباد 
إضافة إلى أفراد الطاقم قتلوا في احلادث. ونقلت وس���ائل 
إعالم باكس���تانية عن مالك تأكيده مقت���ل 152 راكبا كانوا 
على منت الطائ���رة التي حتطمت في مرتفعات مارغاال قرب 
إسالم آباد. وقال »فرق اإلنقاذ لم تعثر على أي ناجني أثناء 
عملي���ة البحث«. من جهته قال رئيس هيئة املالحة اجلوية 

الباكستانية س���هيل بالوش ان احلادث قد يكون عائدا إلى 
إره���اق قائد الطائرة ألنه لم يخلد للراحة منذ فترة طويلة 
إضافة إلى الطقس املاطر الذي لم يسمح له بتحديد املسار 

األفضل للطيران.
وانتشلت فرق اإلنقاذ حتى اآلن 100 جثة من بني أنقاض 
الطائرة ومازال البحث جاريا عن باقي الركاب. وأش���ار إلى 
ان موقع حتطم الطائرة تغطيه األش���جار وهو وعر جدا ما 
يجعل من املتعذر على وسائل النقل البري الوصول إليه ما 

جعل املروحيات الوسيلة الوحيدة إلجراء عمليات اإلنقاذ. 
وقال مالك انه أعطى أوامره بتس���ريع عمليات البحث عن 

الصندوق األسود لتحديد سبب حتطم الطائرة.
وذكرت وس���ائل إعالم محلية ان الطائرة فقدت االتصال 
ببرج املراقبة قبل أن تتحطم في مرتفعات مارغاال قرب إسالم 
آباد. وكانت الطائرة وصلت إلى كراتشي قادمة من تركيا قبل 
أن تتوجه إلى إسالم آباد صباح امس عند السابعة والنصف 

صباحا بالتوقيت احمللي.

كان على متنها 152 راكباً ووزير الداخلية الباكستاني يقول: السبب ربما يعود إلرهاق قائد الطائرة

باري��س � أ.ف.پ: بعد حتطم الطائرة الباكس��تانية أمس قرب 
إس��ام آب��اد، فيما يلي تذكير بأس��وأ ح��وادث الطائ��رات منذ 5 

سنوات.
مايو 2007: حتطم طائرة تابعة لش��ركة كينيا ايروايز تنقل 114 

شخصا.
يوليو 2007: اندالع النيران في طائرة ايرباص ايه 320 لشركة 
»تي ايه ام« البرازيلية بعد اصطدامها مبس��تودع في مطار س��او 

باولو: 199 قتيا.
أغسطس 2008: 154 شخصا يلقون مصرعهم في حتطم طائرة 
لشركة س��باين اير اإلس��بانية اندلعت فيها النار لدى إقاعها من 

مطار مدريد.
يونيو 2009: طائرة ايرباص ايه 330 تابعة لش��ركة اير فرانس 

تتحطم في البحر بني البرازيل وفرنسا: 228 قتيا.
يوني��و 2009: حتط��م طائرة ايرباص ايه 310 لش��ركة اخلطوط 
اجلوية اليمنية في البحر قبالة جزر القمر قبيل هبوطها في موروني 

مع مسافريها ال� 153 وجناة فتاة في الثانية عشرة من عمرها.
يوليو 2009: حتطم طائرة لشركة كاسبيان ايرالنيز األميركية 
كانت تقوم برحلة بني طهران ويريفان في منطقة قزوين )شمال(: 

168 قتيا.
يناير 2010: بوينغ 737 لش��ركة اخلطوط اإلثيوبية تتحطم في 
البح��ر بعد دقائق على إقاعها م��ن مطار بيروت مع ركابها ال� 90 

الذين لم ينج أحد منهم.
أبريل 2010: روسيا � حتطم طائرة توبوليف 154 كان يستقلها 
الرئي��س الپولن��دي ليخ كاتشينس��كي و95 ش��خصا منهم عدد 
كبير من كبار املسؤولني السياس��يني والعسكريني، في غابة قرب 

سمولنسك )غرب روسيا(، قُتل جميع املسافرين.

أسوأ حوادث تحطم الطائرات 


