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علي الكندري

علي الكندري 
اليوم وياكم

اليوم  تس��تضيف »األنب��اء« 
العب منتخبنا الوطني لكرة القدم 
ومهاجم الكويت علي الكندري ما بني 
الساعتني 3 و4 مساء، وذلك للحديث 
عن حظوظ »العميد« في الفوز بلقب 
الدوري املمتاز، وأسرار تألقه خالل 
املوسم احلالي وتسجيله 10 أهداف، 
حيث يسعى للفوز بلقب الهداف، 
بجانب احلديث عن االس��تعدادات 
للبطوالت املقبلة والرد على أسئلة 
القراء، وذلك على الهواتف التالية: 

22272888 و22272889.

مقاالت الزمالء كتاب الصفحة 
األخيرة والوفيات ص48 

صحيفة: إفالت هيليكوبتر كانت تقّل 
ميركل من السقوط

أزمة في مطار القاهرة بسبب راكبني 
عربيني متحولني جنسيًا

برلني � د.ب.أ: أش���ارت تقارير صحافية في أملانيا إلى أن طائرة 
هيليكوبتر تابعة للشرطة األملانية كانت تقل املستشارة اجنيال ميركل 
أفلتت من السقوط. وقالت صحيفة »بيلد آم زونتاج« األملانية أمس 
إن املروحية أقلت ميركل مساء األربعاء املاضي إلى لقاءين انتخابيني 
في كل من مدينتي فالدسهوت تينجن وأوفونبورغ جنوبي البالد.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة وبعد مرور ساعات قليلة من مغادرة 
املستشارة لها أقلعت للعودة إلى قاعدتها بالقرب من مدينة ميونيخ 

بعد أن توقفت للتزود بالوقود في مدنية الر اجلنوبية.
وذك���رت الصحيفة أنه بينما كان���ت الطائرة العمودية من طراز 
س���وبر بوما 332 حتلق في اجلو توقف محركاها فجأة وانخفضت 

الطائرة ملسافة تصل إلى نحو 1000 متر.
وقالت الصحيفة إن طاقم الطائرة املكون من ثالثة أفراد لم يتمكنوا 
من إعادة تشغيل احملركني إال والطائرة على ارتفاع يصل إلى بضعة 

مئات من األمتار )حوالي 600 متر( عن األرض.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالشرطة األملانية قوله إنه »ملوقف 

حرج أن يتعطل محركا الطائرة الواحد تلو اآلخر«.

القاهرة � د.ب.أ: ش���هد مطار القاهرة الدولي امس واقعة غريبة، 
عندما اكتش���ف مس���ؤولو مراجعة اجلوازات وجود راكب وراكبة 

متحولني جنسيا بجوازي سفر يحمالن نوعيهما السابقني.
وبعد فحص املسافرين مبعرفة سلطات احلجر الصحي، أعيدا على 
الطائرة نفسها. وكان العقيد جمال النجدي، رئيس وردية اجلوازات، 
قد فوجئ عند وصول ركاب طائرة مصرية من العاصمة األردنية عمان 
مبسافرة »فائقة اجلمال« تقدم له جواز سفر باسم أحمد )22 عاما(، 
ومبخاطبتها أكدت أنها أجرت عملية جراحية للتحول إلى أنثى قبل 

6 أسابيع ولم تتمكن من تعديل البيانات في جواز السفر.
كما اكتشف املسؤول وجود راكب على الطائرة ذاتها يحمل جواز 

سفر باسم إسراء )19 عاما( ومدون في خانة النوع أنه أنثى.

اجنيال ميركل

مغامرات القذاف والصحاف ستكون معكم كل جمعة وسبت


