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دبي ـ د.ب.أ: حالت سحابة الرماد البركاني في أوروبا دون حضور 54
العريس ســـيان مورتاج )24 عاما( وعروسه ناتاليا )30 عاما( حفل 

زفافهما في العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت صحيفة »ذا ناشونال« اإلماراتية الناطقة باللغة االجنليزية 
الصادرة امس أن العروســـن أقاما اجلـــزء األول من حفل الزفاف في 
اســـتراليا وبعدها طارا إلى دبي يوم اخلميس املاضي متهيدا للتوجه 
إلى لندن، حيث انتظرهما مســـاء أمس األول الســـبت نحو 80 ضيفا 

في حفل زواج كبير أعد للعروسن ولكن إلغاء رحلة الطيران بسبب 
سحابة الرماد أجبر اجلميع على االحتفال بالزفاف بشكل غير تقليدي 

عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة.
وكان العروسان قد سقطا في نوبة من البكاء احلار في فندق املطار 
بدبي بعـــد إلغاء الرحلة وهو األمر الذي اســـتدر عطف ادارة الفندق 
التي أرسلت على الفور أحد الفنين لعمل توصيلة مباشرة بن غرفة 

العروسن بالفندق ومكان حفل الزفاف في لندن.

سحابة الرماد لم تمنع عروسين من االحتفال بالزفاف في مطار دبي !

طيار يلتقط صورا لسحابة الرماد البركاني وفي االطار سيدة وزوجها لم يجدا إال القراءة لقتل الوقت                     )أ.ف.پ - رويترز(

إلغاء رحالت 5 آالف مسافر في اإلمارات وإنفاق مليون دوالر يوميًا على ركاب الترانزيت 

إعادة فتح بعض المطارات في فرنسا وإسبانيا وألمانيا 
وسحب الدخان البركانية تصل إلى تركيا

جنازة رسمية للرئيس الپولندي وزوجته             )أ.ف.ب(

هزات جديدة تضرب آيسلندا
وقعت امس هزات قوية ناجمة عن بركان ايسلندا الذي أصبح 
ميثل تهديدا آلالف املسافرين في أنحاء العالم وفي الوقت نفسه 

أطلق البركان سحبا متصلة من الرماد في اجلو.
وحترك الرماد الناجم عن البركان نحو اجلنوب الشــــرقي 
باجتاه اوروبا مبتعدا عن العاصمة ريكيافيك وغيرها من املراكز 

االخرى االكثر اكتظاظا بالسكان.
وقال مكتب األرصاد اجلوية في ايسلندا إن الهزات الناجمة 
عن البركان زادت شدتها وزادت عما كانت عليه قبل يوم، لكن 
سحابة الرماد املتصاعد من البركان انخفضت الى ارتفاع يتراوح 
بن أربعة وخمسة كيلومترات من 11 كيلومترا عند بداية الثوران 
في االســــبوع املاضي. وقال اينار كيارتانسون املتخصص في 
علم اجليولوجيا مبكتب األرصاد لـ »رويترز«: »نرى إشــــارات 
متباينة. توجد بعض االشارات التي تدل على أن الثوران سيهدأ 

وأخرى تظهر أنه ال يتراجع«.

فريق لمعالجة اآلثار االقتصادية المترتبة على السحابة
بروكســــلـ  أ.ش.أ: قررت املفوضية األوروبية أمس تشكيل 
فريق لتقييم اآلثار املترتبة على الوضع الناشئ عن سحابة الرماد 
البركاني على صناعة السفر واالقتصاد بشكل عام.وأكد مانويل 
باروسو رئيس املفوضية األوروبية - في بيان صدر بهذا الصدد 
– أن االحتاد األوروبي له حق حتليل الوضع احلالي بشــــأن أي 
تدابير تتخذ في مختلف أنحاء االحتاد لالستجابة بشكل مناسب 
إذا لزم األمر والرد على العواقب االقتصادية املترتبة على هذا 
الوضع بشكل مناسب ومنسق. وأوضح البيان أن نائب رئيس 
املفوضية األوروبية لشــــؤون النقل سيم كاالس سيقود فريق 
العمل الذي ســــيضم أيضا املفوض األوروبي لشؤون املنافسة 
يواكن املونيا واملفوض األوروبي للشــــؤون املالية أولى رين.  
وسيعمل هذا الفريق بالتنسيق مع الرئاسة االسبانية لالحتاد 
األوروبي وبصفة خاصة للنظر في عقد اجتماع استثنائي ملجلس 

النقل األوروبي عبر الڤيديو كونفرنس.

الخوخ يحمي 
من أمراض القلب

اخلوخ من أشهر فواكه فصل الصيف 
وأكثرها فائدة، وذلك الحتوائه على ما 
يعادل 85% من وزنه ماء، و5 غرامات من 
السكر، وغرام من النشويات، ونصف 
ملليغرام حديد، ونصف غرام بروتني 
ودهون، إلى جانب توافر نسبة عالية 

من الڤيتامينات به.
وتتمثل الفوائد الصحية للخوخ في 
قدرته الفائقة على احلماية من أمراض 
القلب وتقليل نسبة الكوليسترول في 
الدم، كما يس��اعد على تنشيط املعدة 

وبالتالي سهولة الهضم. 
فقد كشفت إحدى الدراسات الطبية 
األميركي��ة أن تن��اول 10 الى 12 حبة 
م��ن اخلوخ كل يوم ق��د مينع عملية 
ترقق العظام الناجت عن انخفاض كمية 
االستروجني في اجلسم، هذا الى جانب 
احتواء اخلوخ على مادة البورون التي 
تساعد اجلسم على امتصاص الكالسيوم 

للمحافظة على العظام قوية.
كم��ا تس��تعمل زه��وره وأوراقه 
كمسكن لآلالم ومت استعماله في أوروبا 
كنبات طبي لعالج الديدان وااللتهابات 
اجللدية وضيق التنفس والصمم وداء 

النقرس.
وقد أثبتت التجارب املختلفة فعالية 
اخلوخ في عالج السعال الديكي والربو 
وأزمات الكل��ى واحلصوة والتهابات 

املثانة وإزالة حصى املثانة.

صحتك

عواصمـ  وكاالت: أعلنت سلطات 
التركية في بيان  املالحة اجلوية 
امس ان سحب الدخان البركانية 
املنبعثة من بركان ايسلندا وصلت 
امس الى تركيا مشيرة الى اقفال 
املجال اجلوي في ثالث محافظات 

شمالي تركيا.
وقالت قيــــادة الطيران املدني 
في بيان على موقعها على شبكة 
االنترنت ان »سحب الرماد البركانية 
بدأت تؤثر على املجال اجلوي في 

تركيا«.
 من جهة اخرى، قررت السلطات 
الفرنسية واإلسبانية واألملانية، 
امس إعادة فتح بعض املطارات، 
التي أغلقت منذ اخلميس بسبب 
الذي  الكثيف  البركانــــي  الدخان 
يغطي األجواء األوروبية ويشكل 

خطرا على الطائرات احمللقة.
وأعلنت الســــلطات الفرنسية 
إعادة فتح مطارات جنوب البالد، 
فيما قررت الســــلطات اإلسبانية 
فتح املطارات بالشمال وبينها مطار 
برشــــلونة. جاء ذلــــك بعد جناح 
اخلطوط اجلوية الفرنســــية في 
إطالق رحلتن جتريبيتن للتأكد من 

سالمة الطيران في هذه األجواء.
وقال مصــــدر بــــوزارة النقل 
الفرنســــية امــــس إن الرحــــالت 
االختبارية مت تنسيقها مع احلكومة 
الفرنســــية وأشــــار املسؤول إلى 
اختالف تأثر الدول بسحابة الرماد، 
وأكد املســــؤول في الوقت نفسه 
التعاون بن لندن وباريس للتعرف 
على اتساع نطاق السحابة وتأثيرها 

على الطيران.
وكانت حالة الشلل في حركة 
النقل اجلوي في أوروبا قد استمرت 
التوالي، حيث  الرابع على  لليوم 

مــــددت الكثير من الــــدول إغالق 
مجاالتها اجلوية بســــبب سحابة 
الرماد البركاني الهائلة التي لفظها 
بركان ايسلندا. وكانت اخلطوط 
اجلوية الفرنســــية )إير فرانس( 
قد أعلنت عن عزمها تسيير عدة 
رحالت اختباريــــة للتعرف على 
املتطاير  الرماد  مخاطر ســــحابة 
من بركان ايسلندا الثائر. من جهة 
اخرى استبعد البروفيسور برايان 
جولدجن اخلبيــــر بهيئة األرصاد 
اجلوية البريطانية اجتاه سحابة 
الرماد البركانية القادمة من آيسلندا 
نحو منطقة الشرق األوسط وقال 
إن اجتاهها املرجح هو صوب شرق 

أوروبا وروسيا.
وأضــــاف أنــــه ال توجد دالئل 
على حدوث حتســــن ملموس في 
هذا الوضع في بريطانيا وأوروبا 
الغربية مشيرا إلى أنه تتم مراقبة 

الوضع عن كثــــب حاليا أمال في 
ظهور أي احتماالت تسمح بتحليق 

الطائرات مجددا.
وأوضح جولدجن الذي يترأس 
التوقعات بهيئة األرصاد  بحوث 
اجلوية البريطانية واألستاذ الزائر 
أن السحابة  بجامعة بريســــتول 
البركانية ستظل قائمة في بريطانيا 
علــــى مدى عدة أيام مشــــيرا إلى 
احلاجة إلى تغير في اجتاه الريح 
يســــتمر بضعة أيام لكنه ليست 
هناك دالئــــل على حدوث ذلك في 

املستقبل القريب.
ألغيت عشرات  وفي االمارات 
رحالت الطيران املتجهة من مطاري 
دبــــي وأبوظبــــي اإلماراتين، إلى 
املطارات األوروبية، منذ انتشــــار 
الســــحابة التي خلفهــــا االنفجار 

البركاني في ايسلندا.
وأعلنت شركة طيران اإلمارات، 

التي تتخذ من دبي مركزا لها، ان 
العالقن  عدد ركاب »الترانزيت« 

بدبي، بلغ 5 آالف راكب.
وقال متحدث باسم الشركة إن 
هؤالء الركاب توقفوا مبطار دبي 
اململكة  الى  الغاء رحالتهــــم  بعد 
املتحدة والدول االوروبية، مشيرا 
الى ان الناقلة اإلماراتية وفرت لهم 
إقامة فندقية وثالث وجبات يوميا 
بتكلفة تصل إلى أكثر من مليون 

دوالر أميركي في اليوم الواحد.

مت امــــس تشــــييع 
جنازة الرئيس الپولندي 
كاتشينســــكي  ليــــخ 
وزوجتــــه ماريا، وقد 
تسبب بركان ايسلند 
في عــــدم حضور قادة 
العالم، يتقدمهم الرئيس 
اوباما  األميركي باراك 
الفرنســــي  ونظيــــره 
نيكــــوال ســــاركوزي 
واملستشــــارة األملانية 
اجنيال ميــــركل وولي 
عهــــد بريطانيا األمير 
تشالز، حضور جنازة 
الرئيس الپولندي ليخ 
كاتشينسكي وزوجته 
فــــي كراكوفا  ماريــــا، 
بســــبب شــــلل حركة 

املالحة اجلوية.
ولــــم يتمكــــن من 
احلضور للمشاركة في 
توديع الرئيس الپولندي 
الروســــي  الرئيس  اال 

دميتري مدڤيديڤ.

بسبب البركان.. قادة العالم يتخلفون عن تشييع جنازة الرئيس الپولندي

مصممة أزياء هندية ترتدي سترة »كليماجير« للتكييف 
الهوائي ووشـــاح »كليمانيك« وذلك فـــي املعهد الوطني 
للتصميم بأحمد آباد في الهند. وقد مت تصميم هذه املالبس 
املبتكـــرة للحفاظ على درجة حرارة اجلســـم بن 18 و40 
درجة مئوية. ومت منح 5 انواع من هذه االبتكارات للجيش 
الهندي على سبيل التجربة، كما ان هناك اهتماما كبيرا من 
قبل اجليش الكوري اجلنوبي والواليات املتحدة األميركية 

مبثل هذه التصميمات من املالبس.
)أ.ف.پ(

مالبس 
مكّيفة في الهند 

أحد األشخاص في سيارته يتحرش بسيدة 
لبنانية تســـير مبفردها في احد الشـــوارع 
شمال بيروت والغريب انه ال توجد عقوبة 
في لبنان على ما يسمى بالتحرش الذي يدفع 
ثمنه الكثير من النساء، لذلك أخذت بعض 
اجلمعيات النسائية على عاتقها هذه املهمة 

من خالل تقدميها خدمات املشورة القانونية 
لضحايـــا االعتداء اجلنســـي، ومن بن هذه 
اجلمعيات جمعية مكافحة العنف ضد املرأة، 
التي تستمع إلى ضحايا تعرضن للتحرش 

اجلنسي لتعريفهن بحقوقهن القانونية. 
        )أ.ف.پ( 

تحّرش في لبنان 

فتاتان تتسليان بلعب الورق في أحد مطارات إسبانيا


