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مصور آيسلندي يلعب مع بركان ثائر ليلتقط صورًا مذهلة
واضطراب حركة الطيران يربك خطط رحلة أميرة السويد في أملانيا

برلني.
وأضاف املتحدث مداعبا »أو 
ميكنهما مواصلة البقاء هنا في 

باڤاريا ألنها أجمل«.
واهتم����ت وس����ائل اإلعالم 
األملانية بزيارة األميرة وزوجها 
ألملانيا للمرة األولى بعد زواجهما. 
العش����رات ملش����اهدة  وجتمع 
الزوجني في مدينة ميونيخ اول 

من امس.

برلني الثالثاء بعد قضاء يومني في 
مدينة ميونيخ بجنوب البالد. لكن 
هذه اخلطة لن تتم على األرجح 
بسبب إلغاء الكثير من الرحالت 
وخطط فرض حظر جوي فوق 

برلني لبعض الوقت.
وقال متحدث باس����م مطار 
ميونيخ ان البديل األفضل لألميرة 
وزوجها يتمثل في الطيران إلى 
دريسدن ثم السفر بالسيارة إلى 

اآلن مملة«.
م����ن جه����ة اخرى، تس����بب 
االضطراب ف����ي حركة الطيران 
بسبب البركان في إجبار ولية 
عهد السويد األميرة ڤيكتوريا 
وزوجها األمير دانيال على إجراء 
تعديالت ف����ي برنامج زيارتهما 

ألملانيا.
وكان م����ن املخطط أن يطير 
الزوجان إلى العاصمة األملانية 

هذه التجربة في حياتي من قبل، 
فمن الصعب أن أصف مشاعري 
حني كنت أقف في مواجهة ثورة 
الب����ركان، فكل ه����ذه احلرارة 
والضوض����اء والرائحة والبرق 

الذي يضرب في السماء«.
وأضاف »أمام البركان الثائر، 
ش����عرت أنني صغير، بال حول 
وال ق����وة، وعودت����ي لتصوير 
مش����اهد الطبيعة العادية تبدو 

السماء.
وتضيف الصحيفة: ان مطر 
احلمم يندفع من الفوهة، مندفعا 
في ظالم السماء، كاأللعاب النارية، 
فيما يقف مجموعة من املصورين 
على بعد خطوات فقط من هذا 
اجلحي����م الهابط من الس����ماء، 
ليخرج����وا ببضع صور مذهلة 

تكشف هذا الدمار الهائل.
ويقول ترينسون »لم أمر مبثل 

كان محظوظا، وهو يتعثر بني 
الصخ����ور، فلم يصب أو يقتل، 
لكن كميات كبي����رة من الغبار 
أحاطت ب����ه، لكنه خرج بصور 
مذهلة، فالتقط ترينسون صورة 
»مطر النار« بينما كان يقف على 
شفة البركان، في صورة أخرى 
ينقل لنا حلظة يضرب البرق في 
السماء، حينما يتصاعد دخان 
البركان األسود ليلتحم بسحاب 

أيسلندا � وكاالت: يلعب املصور 
األيسلندي سكارفيدن ترينسون 
)39 عاما( مع املوت وهو يقف 
أم����ام 1000 درجة مئوية تفوح 
من حمم بركان »ايجافوجلوكل«، 
أكثر البراكني القاتلة في العالم. 
ليخرج مبجموع����ة من الصور 

املذهلة.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية: رغم أن ترينسون 

.. واخرى تبني ثوران البركان واحدة من الصور املذهلة للمصور

»ديل« تعتزم اإلعالن رسميًا 
عن جهازها اجلديد

»15z XPS« 

الكنيسة الروسية ال تؤيد إخراج 
جثمان لينني من ضريحه

دبي � العربية: تعتزم شركة »ديل« اإلعالن رسميا 
عن كمبيوتر محمول جديد يدعى »15z XPS«، والذي 
تزعم أنه سينافس جهاز »MacBook Air« في السيطرة 
على السوق، خاصة ملن يبحثون عن أجهزة نحيفة 

وخفيفة وسهلة احلمل.
وبحس���ب صحيف���ة »وول س���تريت جورنال« 
األميركية، فالكمبيوتر احملمول اجلديد مزود بلوحة 

مفاتيح وسماعات نقية مثقبة.
وعن مواصفات اجلهاز، فيبلغ حجم شاشة اجلهاز 
15.6 بوصة وميكن للمستخدم االختيار ما بني معالج 
»Sandy Bridge« و»Core i5« و»i7« املطورة من قبل 

شركة »انتل«. 
وتزعم شركة »ديل« أن جهازها اجلديد سينافس 
جهاز »MacBook Air« في الس���يطرة على السوق، 
خاصة ملن يبحثون عن أجهزة نحيفة وخفيفة وسهلة 
احلمل، باإلضافة إلى محرك لألقراص الضوئية، ومن 

املتوقع أن يباع اجلهاز مقابل 999 دوالرا.
يذكر أن مبيعات »ديل« تراجعت خالل الربع األول 

من هذا العام بنسبة 7% عن العام السابق. 
يشار إلى أن »ديل« شركة أميركية مقرها الرئيسي 
في راوند روك بتكساس، وهي شركة متخصصة في 

مجال احلاسوب والتكنولوجيا.

 موسكو � أ.ش.أ: قال مسؤول في بطريركية موسكو 
»إن وضع جثمان لينني،  قائد الثورة العمالية ومؤسس 
الدولة السوفييتية، في ضريح مفتوح للزوار يتنافى 

مع ثقافتنا«. 
وذكرت وكالة »نوفوس����تي« الروس����ية لالنباء أن 
فسيفولود تشابلني رئيس قسم االتصاالت والعالقات 
بني الكنيسة األرثوذكسية الروسية واملجتمع يرى مع 
ذلك أنه من الضروري أن يأخذ من يناقشون موضوع 
دفن جثم����ان لينني في االعتبار آراء مختلف ش����رائح 

املجتمع وال يفعلون ما يشعل نار الفتنة.
جاء ذلك في رد املسؤول ببطريركية موسكو على 
رسالة بعث بها أحد الدعاة البارزين إلزالة ما له عالقة 
بحمالت القمع السياس����ي في االحتاد السوفييتي، إلى 
البطريرك كيريل رئيس الكنيس����ة الروسية، مناشدا 
إياه تأييد إخالء منشأة )الضريح( القائمة في الساحة 

احلمراء بوسط مدينة موسكو من جثمان لينني.
واعتبرت أوساط مراقبة أن ما جاء في رد أحد مسؤولي 
البطريركية يعنى أن الكنيسة ترفض ما يقترحه مؤيدو 
نقل جثم����ان لينني من ضريحه إلى مقب����رة، علما أن 
الكثيرين في روسيا يريدون بقاء جثمان قائد الثورة 

العمالية ومؤسس الدولة السوفييتية في مكانه.

فلسطينية كفيفة تهزم السرطان 
وتتفوق على زمالئها باجلامعة

املسلمون في إيطاليا يشكرون الكنيسة 
ملوقفها من بناء مسجد في ميالنو

دبي � إم.بي.سي: وفاء طالبة فلسطينية كفيفة 
تعيش في دولة اإلمارات منذ سبع سنوات استطاعت 
أن تتغلب على مرض السرطان، بعد صراع استمر 
أربع س���نوات، وانتهى بع���الج كيميائي في احد 
املستش���فيات، كما أنها طالب���ة متفوقة بجامعة 

الشارقة.
لم ينجح مرض السرطان في أن يحرم وفاء � 
البالغة من العمر 40 عاما � من استكمال دراستها 
اجلامعية في جامعة الش���ارقة، رغم أنها تعاني 
إعاقة فقدان البصر، واستطاعت وفاء أن تتفوق في 
دراستها على كثير من زمالئها األصحاء، وحصلت 
على تقدير »جيد جدا« في السنة األولى من دراستها 

اجلامعية.
وتروي وفاء قصتها لصحيفة اإلمارات قائلة 
»أنا فلسطينية اجلنسية كنت أعيش مع والدي 
في لبنان، لكنهما توفيا جراء احلرب قبل 25 عاما، 

بعد ذلك جئت إلى اإلمارات قبل س���بع سنوات، 
وعش���ت مع أخي، وكان حلمي الوحيد استكمال 
دراستي، فالتحقت بإحدى املدارس للدراسة من 
املنزل، وحصلت على شهادة الثانوية العام املاضي 
بنسبة 87%، وكنت وقتها مصابة بسرطان الصدر، 
وصارعت املرض ملدة أربع سنوات إلى أن شفيت 
بعد اخلضوع للعالج الكيميائي في مستش���فى 

توام«.
وتابع���ت »خالل تلك الفترة داومت على عمل 
الفحوص الطبية في مستشفى »توام«، وحتى بعد 
الشفاء من املرض استكملت الفحوص، خوفا من 
عودة املرض مرة أخرى، ولم يكن املرض واإلعاقة 
البصري���ة التي أعانيهما عائقا في حتقيق حلمي 
الدراسي، ودخلت مركز »متكني« لتدريب وتأهيل 
املكفوفني وضع���اف البصر التابع لهيئة املعرفة 

والتنمية البشرية في دبي«.

روما � أ.ش.أ: بعث احتاد اجلاليات اإلس���المية 
في ايطاليا برسالة شكر وتقدير إلى رئيس مجلس 
األساقفة االيطاليني ورئيس أساقفة جنوى الكاردينال 
أجنلو بانياسكو، للموقف الذي تبناه املجلس في 

قضية بناء مسجد في ميالنو.
وقالت الرسالة التي نشرت امس »إننا ننظر بعني 
االرتياح واالمتنان الهائلني إلى املوقف الذي اتخذه 
أعضاء بارزون في مجلس األساقفة االيطاليني بشأن 
مسألة توفير أماكن العبادة للمسلمني، األمر الذي 

أثار جدال سياسيا غير الئق في األيام األخيرة«.
وأش���ادت رس���الة احتاد اجلاليات اإلسالمية 
في إيطالي���ا بالتضامن األخوي م���ن قبل أغلبية 
املؤمنني املس���يحيني في آالف املناسبات، معتبرة 
أن التصريحات األخيرة ألسقف بلدة ماتزارا ديل 
فالو املونس���ينيور دومينيكو موجافيرو واألمني 
العام ملجلس األس���اقفة االيطاليني املونس���نيور 
ماريانو كروتش���اتا، حتمل تأكيدا قويا وراسخا 

لهذا املعنى.

وأعرب االحتاد عن أمله في أن تستمر مسيرة 
املودة بني املسلمني واملسيحيني وقال »من جانبنا 
نعبر عن رغبتنا الراسخة في مواصلة كل اجلهود 
الضرورية واملمكنة لكي ال تتوقف هذه املسيرة أبدا، 
وتؤتي ثمارا مباركة في مجال العالقة بني املسيحيني 

واملسلمني والتعايش السلمي في البالد«.
وكان األمني العام ملجلس األساقفة االيطاليني 
املونسينيور ماريانو كروتشاتا قد علق أمس على 
إقامة مسجد كبير في مدينة ميالنو )شمال(، قائال 
إن »موقف الكنيسة يتمثل في الدفاع عن حق التمتع 
باحلرية الدينية، وكذل���ك في مجال توفير أماكن 
للعبادة ملمارسة هذا احلق األساسي«، مضيفا »ان 
املس���جد فضال عن كونه مكانا للصالة، فهو ميثل 
أيضا مرك���زا ثقافيا ومحال للقاء والتجمع«، لذلك 

»ففي تنفيذه علينا أن نأخذ
بع���ني االعتبار متطلبات احلي���اة االجتماعية 
في مجتمعن���ا على النحو املنص���وص عليه في 

الدستور«.

كشف هوية »املدرس الشرس« الذي ضرب 
بوحشية  25 طفاًل في حضانة مبصر

القاهرة � العربية: كشفت صحيفة »املصري 
اليوم« امس عن هوي���ة املدرس صاحب مقطع 
الڤيديو الذي سمي ب� »املدرس الشرس«، الذي 
يجري تداول���ه بكثافة عبر املواقع االجتماعية، 
ويظهر فيه رجل، يفترض أنه مدرس، وهو يضرب 

بوحشية نحو 25 طفال في إحدى احلضانات.
امل���درس الذي يظهر ف���ي املقطع هو مجدي 
الشاعر، ويعمل موظفا في مركز شباب كفر الديب، 
بحس���ب تأكيد مدير إدارة الشؤون االجتماعية 
في مركز زفتى ف���ي الغربية. ونفى مدير إدارة 
الشؤون االجتماعية في املنطقة علمه بتجاوزات 
املدرس، مؤكدا أن مديرية التضامن االجتماعي 
»س���تقوم بزيارة احلضانة عل���ى الفور للتأكد 

والتحقيق فيما ورد«.
ويظهر الشاعر في الڤيديو وهو يضرب األطفال 
بعصا خشبية غليظة على مؤخرة الرأس واليدين 
والقدمني والركبتني. ونقلت الصحيفة عن مصدر 
لم تسمه في مكتب وزير التربية والتعليم أحمد 
موسى أن الضرب في املدارس ممنوع وال يقبل 
النقاش، وأن »محاسبة هذا املدرس وغيره تخضع 
لقانون اإلدارة احمللية، وهي من اختصاص مديرية 
التربية والتعليم مبحافظة الغربية«. إال أن مدير 
التربية والتعليم بالغربي���ة فتحي هراس أكد 
أن إشراف املديرية يقتصر على مراحل ما بعد 
احلضانة، ويبدأ من »كي جي 1«، مشيرا إلى أن 

املديرية ال تختص بهذا املوضوع.

املدرس وكأنه في حصة تعذيب

صحتك

وكاالت: االختناق بسبب الطعام هو السبب 
الثالث األكثر ش���يوعا لوفيات األطفال الرضع 
في اململكة املتحدة بعد حوادث الطرق وحرائق 

املنازل.
وأشارت صحيفة »إندبندنت« إلى أن واحدا 
من كل شخصني ال يعرف ماذا يفعل إذا ما أصيب 
شخص ما باختناق من الطعام رغم أن اإلجراء 
املتبع في هذه احلالة في غاية البساطة كما تقول 
إيزوبل كيرل، وهي مسؤولة تطوير اإلسعاف 

األولي في جمعية سانت جون لإلسعاف.
وتقول كيرل إذا كان طفلك فوق 12 ش���هرا 
ويسعل فينبغي دائما تركه يستمر في السعال. 
فهذه هي طريقة اجلسم في تخليص نفسه من 

الشيء الذي بداخله.
واملشكلة هي إذا لم يصدر الطفل أي ضوضاء، 
وعنده���ا يجب إمالته لألمام وس���نده بذراعك 
وضربه بني لوحي الكتف بباطن اليد عدة مرات. 
وإذا لم يخرج ذاك الشيء حتاول الضغط على 
بطن���ه بعدد تلك املرات. وهذا يتطلب الوقوف 
خلف الطفل وتش���كيل قبضة ي���د يكون فيها 
اإلبهام للداخل تضعها فوق السرة ثم تلف اليد 

األخرى حول جسم الطفل وجتذب للداخل وإلى 
أعلى في حركة مغرفية.

وإذا لم يؤد الضغط على البطن إلزالة االنسداد 
)يجب هنا أن تكون عينيك على األرضية لرؤية 
الشيء الذي كان محش���ورا فلعلك لم تشاهد 
خروجه( تعود لتكرار العملية ثالث مرات. وهذا 
هو الوقت الذي تطلب فيه اإلسعاف وتستمر في 
الدورة حتى يغيب الطفل عن الوعي وعند هذه 

النقطة تبدأ معه عملية التنفس الصناعي.
واشارت الصحيفة إلى أن نحو نصف حوادث 
االختناق في األطفال الصغار يتضمن الطعام 
واحللويات، وشوك السمك يعتبر من أهم األسباب 
املتكررة. ويزداد أيضا عدد احلوادث التي تتضمن 

أجزاء صغيرة من اللعب.
ومبا أن الوقاية خير م���ن العالج، تنصح 
جمعية الوقاية من حوادث الطفولة آباء األطفال 
الصغار بتجنب مكعبات الثلج واملكسرات والعنب 
وقطع التفاح الكبيرة، كما أن النقانق من أخطر 
السدادات للمسلك الهوائي في الطفل. كما مينع 
منعا باتا ترك األطفال يتجولون وهم يأكلون 

ويجب مراقبتهم دائما.

نصائح ملعاجلة اختناق األطفال


