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»البريطانية« أجرت تجربة طيران لمدة ساعة دون مشكالت و»ناسا« تحذّر من الطيران في ظل وجود السحابة

 »الفرنسية« اخترقت »حظر الرماد البركاني« وأقلعت من بيروت إلى نيس

احدى السفن البريطانية في طريقها الى فرنسا العادة العالقني هناك

)أ.پ – أ.ف.پ – رويترز( لم يجدا اال النوم حتى حتل االزمة  

عواصمـ  وكاالت: قالت شركة 
اخلطوط اجلوية البريطانية انها 
أجرت جتربة طيران برحلة على 
متنها خمســــة أشخاص بينهم 
العضو املنتدب للشركة ويلي 
وولش ولم تواجه أي مشاكل.

وأقلعــــت الطائرة وهي من 
طــــراز بوينغ 737 مــــن مطار 
هيثرو في لنــــدن وظلت على 
ارتفاع 40 ألف قدم ملدة ساعة 
قبل أن تطير فوق ايرلندا وتهبط 

في كارديف.
كذلك أقلعت امس من مطار 
الدولــــي طائرة تابعة  بيروت 
لشركة الطيران الفرنسية »اير 
فرانــــس« متوجهــــة الى نيس 
فــــي جنوب فرنســــا في رحلة 
استثنائية اخترقت فيها توقف 
الرحــــات اجلوية بــــن لبنان 
وفرنسا بعد توقف الرحات في 
العديد من املطارات االوروبية 
بسبب الرماد البركاني املنبعث 

من بركان ايسلندا.
وحملت الطائرة على متنها 
219 راكبا معظمهم من الفرنسين 
الذين ظلوا في لبنان بســــبب 
توقف الرحات كما غادر على 
متنها ايضا عدد من اللبنانين 

الذين يعملون في فرنسا.
وكانت الطائرة وهي من نوع 
ايربــــاص 332 من املفترض أن 
تتوجه الى مطار شارل ديغول 
الى مطار  لكنها بدلت مسارها 

نيس.
وعلى صعيد رحات شركة 
طيران الشرق االوسط اللبنانية 
الطيران االوروبية  وشــــركات 
االخرى الى املطارات االوروبية 

قطارات ألمانيا بدياًل لتعثر النقل الجوي
اســـتعدت هيئة السكك احلديدية في 
أملانيا لزيادة عدد القطارات العاملة امس 
على خطوط الهيئة لتعويض بعض النقص 
الذي تسبب فيه إلغاء الرحات اجلوية في 
األجواء األملانية بسبب انبعاث الغبار من 
بركان ايسلندا. وأكد متحدث باسم السكك 
احلديدية األملانية هذا املعنى قائا »سندفع 
بكل مـــا ميكن أن يســـير على خطوطنا 
احلديدية«، مبينا أن الهيئة ســـتزيد من 
كثافة العاملن في محطات السكك احلديدية 
لضمان الســـيولة وعدم االضطراب في 

حركة النقل بالقطارات.
وكانت القطـــارات واحملطات األملانية 
شهدت مطلع هذا األسبوع ازدحاما شديدا 
بسبب الشـــلل الذي أصاب حركة النقل 
اجلوي الناجم عن تصاعد الغبار البركاني 
الكثيف الذي يبثه بركان ايســـلندا بعد 
ثورته العارمة التي اندلعت منذ عدة أيام. 
ويكون مســـتوى الزحام على احملطات 
األملانية شـــديدا في العادة في الساعات 

األولى من الصباح.

فإنها التزال متوقفة في الوقت 
احلاضر ريثما تصدر اجلهات 
الرســــمية االوروبية مؤشرات 
تســــمح باســــتئناف الرحات 
اجلويــــة اليهــــا. وقــــد وجهت 
شركة طيران الشرق االوسط 
امس رحلة وحيدة الى ميانو 
على منت طائــــرة ايرباص 321 
وغــــادر على متنهــــا 78 راكبا 
وحتمل رقم الرحلة 235 ولكن 
ابلغ قائد  الطائــــرة  اقاع  بعد 
الطائرة بوجوب حتويل مساره 
الى مطار روما بســــبب اغاق 

مطار ميانو.

»ناسا« تحّذر

وتعليقًا على خطط بعض 
شــــركات الطيــــران األوروبية 
تسيير رحات فارغة جتريبية 
في ظــــل الســــحابة البركانية، 

خرجت وكالة ناسا األميركية 
ألبحاث الفضاء بدراسة حديثة 
حتذر من خطــــورة ذلك، على 
اعتبار أن مقدارا ضئيا من هذا 
الرماد ميكن أن يلحق مشــــاكل 

خطرة بالطائرات.
وقد أفادت الدراسة كذلك بأن 
سحب الرماد البركاني الضعيفة 
تتسبب هي األخرى في إحلاق 
أضرار جسيمة بطائرات الركاب. 
وفي الوقت الذي قد ال يشكل فيه 
الضرر تهديدا بالضرورة على 
القيام  املباشرة، فإن  الرحات 
برحلة عبر عمود غير مرئي من 
الرماد من املمكن أن يؤدي إلى 
إصاحات تبلغ قيمتها ماين 

الدوالرات. 

البحرية البريطانية

من جهــــة اخــــرى توجهت 

امللكية  ســــفينتان للبحريــــة 
البريطانية صوب إحدى املوانئ 
الواقعة على الساحل الشمالي 
اعادة  لفرنسا للمســــاعدة في 
املسافرين البريطانين العالقن 

باخلارج.

النبأ السعيد

 وذكر تلفزيون هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« امس 
ان هذا النبأ أسعد اعدادا كبيرة 
من املواطنن الذين انفقوا امواال 
طائلة للوصول الى فرنسا عبر 
البرية قادمن من دول  الطرق 
اوروبية مختلفــــة مثل فنلندا 
وتركيا واسبانيا وايطاليا بعدما 
اغلقت غالبية هذه الدول مجالها 
اجلوي امـــا بشــــكل كامـــل او 
جزئي بسبـــب سحابة الرمـاد 

البركاني.

سائحان على أحد مقاهي دبي بعد تعطل رحلتهما

محطة قطار في املانيا مزدحمة بالركاب

الجورب الضاغط لعالج جلطة الساق

مديرة مدرسة تعّض ولي أمر طالبة!

.. و7 سنوات لرجل قضم أذن زوج صديقته 

دبي ـ العربية: اعتدت مديرة مدرسة مصرية 
على تلميذة بالضرب والسب، وعند محاولة األب 
االستعام عما حدث فوجئ باملديرة تقوم بالتعدي 

عليه بالضرب وبعضه.
وأوضحت صحيفة »اجلمهورية« التي نشرت 
اخلبـــر أن التلميذة كانت تســـير في املدرســـة 
فاستوقفتها املديرة ووجهت لها سؤاال فلم تسمعها 
فوبختهـــا على ذلك.  وعندمـــا حاولت التلميذة 
االنصـــراف جذبتها من شـــعرها وتعدت عليها 
بالضرب في الصـــدر والبطن والرقبة وأصابتها 

بخدوش، فهربت التلميذة إلى باب املدرسة وطلبت 
من أحد املارة االتصال بوالدها وخط جندة الطفل 
إلنقاذها من املديرة. وأضافت الصحيفة انه عند 
محاولة األب االستعام عما حدث فوجئ باملديرة 
تقوم بالتعدي عليه بالضرب مبعاونة شخصن ثم 

قامت بعّضه ووجهت إليه سيا من الشتائم.
وذكرت التلميذة للصحيفة أن ما حدث معها بدأ 
يوم الثاثاء املاضي عندما قامت املديرة بجذبها 
من احلجاب بدعـــوي أن رائحته كريهة وأخذت 

تستهزئ بها أمام زمياتها. 

لحظه العاثر.. 
تحرش 

بشرطية!

طوكيو ـ د.ب.أ: حترش رجل بامرأة في أحد القطارات باليابان لكن 
لسوء حظه اتضح انها شرطية.

وفوجئت الشـــرطية )25 عاما( برجل يتحســـس مؤخرتها خال 
وقوفها داخل أحد القطارات بطوكيو وأمســـكت به على الفور قائلة: 
»ماذا تفعل هنا؟«. وذكرت وكالة األنباء اليابانية »جيجي بريس« أن 
الشـــرطية أنزلت العامل املوسمي )43 عاما( من القطار عندما توقف 

في احملطة وألقت القبض عليه.
وفي محاولة لتبرئة نفسه ذكر الرجل أن اهتزاز القطار كان السبب 

في مامسته املرأة بيده.
وكانت الشرطة اليابانية قد بدأت مؤخرا في طوكيو حملة توعية 
ضد ممارســـات التحرش اجلنسي في القطارات، كما أقامت في محطة 
القطار الرئيسية »شينجوكو« بطوكيو، التي يرتادها ماين الركاب 

يوميا، مركزا استشاريا لضحايا التحرش من النساء.
وفـــي ظل ازدحام قطارات املترو فـــي اليابان من املمكن أن تصبح 
النســـاء عرضة للتحرش اجلنسي بســـهولة، وهو ما جعل السلطات 

املختصة تخصص في القطارات مقصورات للنساء فقط.

سنغافورةـ  د.ب.أ: أصدرت محكمة في سنغافورة 
حكما بحق رجل قضم قطعة من األذن اليسرى لزوج 
صديقته، بقضاء 7 سنوات من التدريب اإلصاحي و8 
ضربات بالعصا. وكان أنباتشاكان راغافان )42 عاما( 
قد اصطحب صديقته ماجيش إياماالي )28 عاما( إلى 
منزلهــــا بعد ليلة قضياها في تناول اخلمور في 18 
يونيو املاضي. وعندما أهانه زوجها راماتشاندران 
سيتارينكان )40 عاما(، الذي كان يقوم بإجراءات 

لتطليقها بسبب دخوله بيت الزوجية نشب شجار 
بن الرجلن، حســــبما ذكرت صحيفة »ستريتس 
تاميز« في نسختها على االنترنت. وخال الشجار 
قضم أنباتشاكان األذن اليسرى لغرميه وقطع أجزاء 
منها. وخضع الضحية لعملية ترقيع إلعادة اجلزء 
اخلارجي من أذنه إلى طبيعته. ولن يكون اجلاني 
مؤها إلطاق سراحه قبل انتهاء املدة حيث إنه أدين 

في وقت سابق بسطو مسلح وتعاطي املخدرات.

ميونيخـ  د.ب.أ: نصحت الرابطة األملانية 
النســـاء احلوامل بضرورة  ألطباء أمراض 
االنتباه ألعراض اجللطة حيث تزداد فرص 
تكوينها في مرحلة احلمل، حيث ميكن التقليل 
من خطر االصابة باجللطة من خال شرب 
كميات كبيرة من السوائل وارتداء اجلورب 
الضاغط. وقال كاوس كونيج من الرابطة 
التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها ان اعراض 
اجللطة تتمثل في إفراز العرق والشعور باآلالم 
والتعرض لإلصابة بالضغط او ظهور بقع 
زرقاء بأحد الساقن. وحتدث اجللطة عندما 
يحدث تخثر في الدم في الساق وعادة في احد 
األوردة. واذا لم يتم السيطرة عليها مبكرا 

، فإن اجزاء مـــن الدم املتجلط ميكن تنتقل 
إلى القلب أو الرئتن مما يتسبب في انسداد 
االوعية الدموية الرئوية. وتتمثل اعراض هذه 
احلالة في اإلحساس بآالم في الصدر وضيق 
في التنفس واضطراب في املعدة واذا حدثت 
هذه االعراض في امـــرأة حامل، فانه يجب 
على الفور استدعاء طبيب حاالت الطوارئ. 
وتكون املرأة التي سبق لها اإلصابة باجللطة 
خال احدى مرات احلمل اكثر عرضة خلطر 

االصابة بها في حاالت احلمل التالية.
وميكن ان تؤدي زيادة الوزن وعدم ممارسة 
التدريبات الرياضية الكافية الى زيادة خطر 

االصابة باجللطة.

صحتك

استقبال موسيقي لـ »جوهرة مسقط« 
قائدا ألوركسترا للبحرية السريانكية يقود فرقة عزف على املزمار وذلك للترحيب بجوهرة مسقط 
وهي نسخة طبق األصل لسفينة التجارة العمانية والتي تعود للقرن التاسع وذلك في ميناء جالي. وقد 
مت تشييد السفينة بتصميم تقليدي.            )أ.ف.پ( 


