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هيفاء تتسبب في تأخير 
طائرة إماراتية ساعة

دبيـ  ايالف: عبر ركاب الرحلة التي 
حملت رقم 953 عن اســـتيائهم البالغ 
من موقـــف الفنانـــة اللبنانية هيفاء 
وهبي التي تســـببت في تأخر إقالع 
طائرة إماراتية لمدة ســـاعة، بعد أن 
أحدثت ضجة كبيرة في قلب الطائرة 
ورفضت استكمال الرحلة إلى بيروت 
بعد إصرارها الشديد على الجلوس في 

مقاعد »الفيرست كالس«.
وعبر الركاب عن أســـفهم الشديد 
من الموقف الذي اتخذه طاقم الطائرة 
لتفضيل الفنانة علـــى راكب إماراتي 
ينتمي إلى إحدى العائالت اإلماراتية 
المعروفة بعد أن قاموا باستبدال مقعده 
مـــن »البزنس كالس« إلـــى »الدرجة 
السياحية« في محاولة منهم إلرضاء 

هيفـــاء بإيجاد مقعد لها في »البزنس 
كالس« بديـــال عن مقعد »الفيرســـت 
كالس« الذي طالبت به ولم يستطيعوا 
توفيره، وذلك في سابقة أظهرت مدى 
تفضيل األجنبي عـــن أبناء البلد في 
اإلمارات، وكذلـــك التالعب في مقاعد 

الركاب لصالح المشاهير.
وتساءل الركاب عن إمكانية وصول 

المحسوبية إلى مقاعد الطائرة؟
وتبدأ القصـــة عندما فوجئ ركاب 
الفنانة هيفاء وهبي  الطائرة بوجود 
على متنها رافضة الجلوس على المقعد 
الذي كان مخصصا ألحد مواطني دولة 
اإلمارات الذي ينتمي إلحدى العائالت 
اإلماراتية المعروفة، حيث تمت إزاحته 
عن مقعده ونقله إلى الدرجة السياحية 

من خالل تالعـــب بعض أفراد الطاقم 
بمقعده لتجلس هيفاء مكانه في فئة 
»البزنس كالس« في المقعد الذي يحمل 
رقـــم 8E  وذلك في موقف غير مقبول 

حسب قول الركاب.
ولكـــن الغريـــب أن هيفـــاء أبدت 
اعتراضها الشـــديد على الجلوس في 
ذلك المقعد ورغبت في الحصول على 
مقعد خاص في فئة »الفيرست كالس« 
مهددة بمغادرة الطائرة وعدم السفر من 
خاللها، في ظل عدم وجود مقاعد فارغة 
أو إضافية في تلك الفئة غير مكترثة بما 
تسببه لركاب الطائرة وطاقم الطائرة 
من تأخير. وذلـــك رغم أن مقاعد فئة 
الطائرة شهدت  »البزنس كالس« في 
جلوس عدد من الشـــخصيات المهمة 

عليها. ومنهم مدير الجامعة األميركية 
في دبي ايلي صعب زوج الفنانة جوليا 

بطرس.
وتزداد حدة اإلثارة داخل الطائرة 
بعد أن فشل طاقم الطائرة بشكل نهائي 
وبعد مشاورات عديدة وتأخير واضح 
للرحلة في توفير مقعد خاص بها في 
»الفيرســـت كالس«. ممـــا دفع هيفاء 
إلى االعتراض بشدة مطالبة بمغادرة 
الطائرة والعودة إلـــى أرض المطار، 
وبالطبع انصاع طاقم الطائرة لمطالبها 
وتم إنزال حقائبها من الطائرة وإعادتها 
إليها، وغادرت هيفاء الطائرة رافضة 
استكمال الرحلة التي أقلعت بعد ساعة 
كاملة من التأخير وسط سخط واستياء 

كبير من الركاب. 

»رجل الفياغرا« يجبر جمهور »اإلسماعيلية« على االنسحاب 
واإلدارة تعتذر: نسينا وضع الفتة »للكبار فقط«

األموال تتناثر من سيارة مصفحة

السجن لسارق السفير السوداني 

القاهرةـ  ام بي سي: بدأ عرض الفيلم التسجيليى 
»رجل الفياغرا« في مهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم 

التسجيلية،، وانسحب عدد كبير من احلضور.
واضطرت إدارة املهرجان لتقدمي اعتذار للجماهير 
بسبب عدم كتابة جملة »للكبار فقط« على الفيلم، 
الذي يتناول تأثير الفياغرا، ويعرض صورا كارتونية 
اعتبرها اجلمهور غير الئقة. وقال محمد عبدالفتاح، 
منســــق الندوات، للجمهور: نعتذر عن هذا اخلطأ، 
فعبارة »للكبار فقط« ســــقطت ســــهوا أثناء كتابة 

الكاتالوج اخلاص بجدول العرض.

وخالل الندوة التي أعقبت عرض الفيلم، دارت 
مناقشة ســــاخنة حول محتواه، ووجه احلاضرون 
أسئلة محرجة ملخرجه الهولندي مايكل شاب، من 
بينها سؤال »هل تتناول الفياغرا؟«، فأجاب مايكل: 

»نعم، لكن نادرا، وفي أضيق احلدود«.
وكان اليوم نفسه شهد عرض فيلم مصري عن 
بيع مخلفات املستشفيات عنوانه »طبق الديابة«، 
وقالت منى عراقي، مخرجة الفيلم: إنها نفذته بثالث 
كاميرات كانت تخفيها في مالبسها خوفا من تعرضها 

للمضايقات.

إنديانابوليسـ  يو.بي.آي: تهافت السائقون واملارة 
في أحد شوارع إنديانابوليس اللتقاط األموال التي 
تناثرت من سيارة مصفحة مرت في تلك املنطقة.

ونقلت صحيفة »إنديانابوليس ستار« األميركية 
عن الشرطة قولها انه ال فكرة لديها عن سبب سقوط 

املال من السيارة املصفحة في الشارع صباحا.

وأشارت الشــــرطة إلى انه ال تقديرات رسمية 
للمبلغ املوجود أساســــا في الســــيارة وعن املبلغ 
الــــذي فقد. ونوهت الشــــرطة بتيموثي ونتوورث 
)53 ســــنة( وزوجته فيكــــي التصالهما بالطوارئ 
ومســــاعدتهما في احلفاظ على املال في سيارتهما 

إلى حني وصول الشرطة.

أبوجا ـ أ.ش.أ: كشــــفت صحيفة »داي تراست« 
النيجيرية في عددها الصادر امس عن حكم أصدرته 
محكمة أبوجا االحتادية بحق نيجيرى قام بنشل 20 
ألف دوالر أميركي من سفير السودان لدى نيجيريا 
خالل وجوده في ساحة ايجل اسكوير للمشاركة في 
احتفاالت يوبيل استقالل نيجيريا الذهبي في االول 

من اكتوبر املاضي. وأشارت الصحيفة إلى أن واقعة 
النشل متت بينما كان السفير السوداني يشق طريقه 
إلى داخل مقصورة السفراء في ساحة االحتفال بني 
حشود النيجيريني الذين جتمعوا حولها وقام بتحرير 
محضر في شــــرطة وسط أبوجا التي ألقت القبض 

على النشال النيجيري ويدي رشيد كرمي.

صحتك

ڤيتامين »د« يقي من اإلنفلونزا في فصل الشتاء
نيويورك ـ أ.ش.أ: أكدت دراســــات عديدة 
أجريت مؤخرا أهمية التعرض للشــــمس مع 
حلول فصل اخلريف ملدة تتراوح بني 15 و30 
دقيقة للحصول علــــى 90% من ڤيتامني »د« 
الذي ينتجه اجللد، حيث أنه يقى من االنفلونزا 
والتهابات فصل الشتاء املختلفة كما يلعب دورا 
هاما ملرضى االيدز واوضحت الدراســــة التي 
اجريت على 8 آالف شخص ان هناك ارتباطا بني 
ڤيتامني »د« وارتفاع ضغط الدم فالذين لديهم 
نســــبة كافية من ڤيتامني »د« ينخفض لديهم 
الضغط املرتفع بنسبة 20% على عكس الذين 
يعانون من نقص هذا الڤيتامني. يذكر أن صفار 
البيض ومنتجات األلبان غنية بڤيتامني »د«.

باريسـ  أ.ش.أ: أعلنت مجلة »بارى ماتش« في عددها 
األخير عن قيام شـــركة توشـــيبا اليابانية بإطالق أول 
تلفزيون ثالثي االبعاد يعمل بدون ارتداء نظارة بالستيكية 

خاصة به.
وتأمل »توشـــيبا«، استنادا الى املجلة الفرنسية، أن 
يصل اجلهاز للجميع في وقت قصير للتمتع بهذه التقنية 

مثلها مثل مشاهدة التلفزيون العادي.
وأطلقت الشركة التلفزيون اجلديد بعد ازدياد صنع 
األفالم واملسلسالت بتقنية ثالثي االبعاد، وبدأت الشركات 
اتباع هذه التكنولوجيا بطرح نظارات خاصة بكل تلفزيون، 
لكن قضت توشـــيبا على هذا األمر، فيســـتطيع جهاز 
توشـــيبا اجلديد أن يتيح للمشاهد رؤية الصورة ذات 

األبعاد الثالثية مبنتهى العمق واجلودة العالية.
ويعمل تلفزيون املستقبل بهذه التقنية اجلديدة عن 
طريق عدسة صغيرة في التلفزيون تعمل على تشكيل 
الصور بأبعاد ثالثية عميقة لدى مخ املشـــاهد، فتبدو 
الصورة عميقة أمام عينه دون احلاجة الستخدام نظارة 
توصل له هذا العمق، أي ان هذه العدسة الصغيرة حتل 
محل النظارة. وتستعد الشركة اليابانية لطرح التلفزيون 
بحجمني مختلفني، أول حجم 20 بوصة ويفضل أن يجلس 
املشاهد بعيدا عنه بـ 90 سم، لالستمتاع باملشاهدة على 
أعلى مســـتوى، أما احلجم الثاني 12 بوصة فيفضل أن 

يجلس املشاهد بعيدا عنه بـ 65 سم.

البريطانيون .. ال يضحكون!

لندنـ  يو.بي.آي: اظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
»ديلي اكسبريس« الصادرة امس أن ضحك البريطانيني 
يقل مع تقدمهم في احلياة ويصبحون عابسني عند بلوغهم 

سن الثانية واخلمسني من العمر.
ووجدت الدراسة أن فن رواية النكتة يحتضر ولم يعد 
مبقدور البريطانيني قول أكثر من نكتتني فيما اعترف %14 

منهم بأنهم لم يرددوا نكتة واحدة في حياتهم.
وقالت إن البريطانيني يضحكون 300 ضحكة خافتة في 

اليوم في طفولتهم لكن الرقم ينخفض إلى ست ضحكات 
فقط حني يدخلون سن املراهقة.

واضافت الدراسة أن البريطانيني في سن العشرينيات 
يضحكـــون أربع مرات في اليوم وخمس مرات في ســـن 
الثالثينيـــات وثالث مرات في اخلمســـينيات من العمر 

ويعزو 47% منهم أسباب الضحك إلى األطفال.
والحظت الدراسة أن الرجال يصبحون عابسني أكثر 

من النساء مع جتاوزهم سن اخلمسني من العمر.

هيفاء: ليس لدي ابنة اسمها زينب.. ص36

أول تلفزيون ياباني ثالثي األبعاد بدون نظارة


