
حول العالم
اجلمعة 3 يونيو 2011

44
فيراري.. من الصوف!

جنني له أكثر من 260 صديقًا 
على »فيس بوك«

مجهول ينتحل شخصية رئيس 
الوزراء األردني على الـ»فيس بوك«

حتية هتلر.. ال تؤدي إلى الفصل

ميركل.. زهرة في سنغافورة 

جامعية تخترق نظام  املعلوماتية 
ومتنح نفسها أعلى الدرجات

 عمان � يو.بي.آي: تتعقب الس���لطات األردنية ش���خصا 
انتحل شخصية رئيس الوزراء معروف البخيت على موقع 
التواصل االجتماعي »فيس بوك«، ونقلت صحيفة »العرب 
اليوم« امس عن مصادر مطلعة قولها ان رئيس الوزراء فوجئ 
بوجود صفحة خاص���ة به على املوقع العاملي »فيس بوك« 
تتضمن حوارات بينه وبني املواطنني والفعاليات السياسية، 
وقالت املصادر انه تأكد للسلطات املعنية ان هناك من انتحل 

شخصية رئيس الوزراء ويجري اآلن تعقبه.
يذكر ان ملعظم الوزراء ف���ي احلكومة األردنية صفحات 
خاصة بهم على مواقع التواص���ل االجتماعي »فيس بوك« 
و»تويتر« يقومون من خاللها بالتحاور مع املواطنني والرد 

على استفساراتهم وإصدار تصريحات صحافية. 

ماينتس � د.ب.أ: قضت محكمة أملانية بعدم مش���روعية 
فصل موظف استخدم نفس الكلمات التي كان اجلنود النازيون 
يجيبون بها على أوامر الزعيم النازي أدولف هتلر في الرد 

على تعليمات صادرة من رئيسه.
كان املوظف فصل من عمله بعد أن أجاب على تعليمات 
نقلتها إليه سكرتيرة رئيسه في العمل بالقول »متام يا قائدي« 
أو »ماين فورر« التي تستخدم في بعض األحيان »فوهرر« 
وتعني قائدا وهي الكلمة التي كانت تسبق اسم هتلر دائما 
في احلقبة النازية. وجاء في حيثيات احلكم الذي أصدرته 
محكمة مدينة ماينتس غربي أملانيا أول من أمس أن العبارة 
وإن كانت »سلوكا خاطئا إال أنه ال ميكن اعتمادها سببا في 

فصل العامل دون إنذاره«.
وقال القضاة إن مثل ه���ذه العبارات املثيرة للجدل غير 
مقبولة لكن القرار بفصل املوظف بشكل فوري مسألة يشوبها 

التجاوز.

سنغافورة � د.ب.أ: أطلقت سنغافورة امس اسم املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل على أحد أنواع زهرة السحلبة »األوركيد« 
تكرميا من احلكومة السنغافورية للمستشارة على زيارتها 
األولى للبالد. وأطلق على الزهرة ذات األوراق البيضاء من 
اخلارج والقرنفلية اللون من الداخل اسم »دندروبيوم أجنيال 
ميركل«، وذلك خالل زيارة املستشارة حلديقة النباتات في 

سنغافورة.
واستنبتت زهرة »دندروبيوم أجنيال ميركل« من نبات 
أم يطلق عليه اسم الرئيس اإلندونيسي سوسيلو بامباجن 

يودويونو.

باريس � وكاالت: حتتجز الشرطة في مدينة رين، وسط 
فرنس���ا، طالبة جامعية بتهم���ة اختراقها نظام املعلوماتية 
اإللكتروني جلامعة ري���ن الثانية بهدف تعديل عالمتها في 
االمتحان الذي أجرته للحصول على شهادة »املاستر« في علم 

النفس، وكشفت عن القضية صحيفة إقليمية، أمس.
وحصلت الطالبة البالغة من العمر 26 عاما واملس���جلة 
كدارسة مؤقتة في العام املاضي على كلمات املرور اخلاصة 
باملوق���ع، وقررت أن تتدخل في امللف الذي يتضمن النتائج 
التقييمية المتحانات الطلبة لكي ترفع من التقدير اخلاص 
بها واملتدني بشكل ال يسمح بحصولها على الشهادة املطلوبة، 
ومتكنت الطالبة من منح نفسها أعلى العالمات بحيث أصبحت 
األولى على الدفعة. كان ميكن للخدعة أن تنطلي على اإلدارة 
لوال أن العاملني على نظام احلواسيب في اجلامعة اكتشفوا 

إشارات تدل على حصول تالعب في العالمات.
وعلى الفور تقدمت اإلدارة بشكوى رسمية واستغرق األمر 
عدة أشهر قبل التوصل إلى هوية الطالبة التي زورت النتيجة، 
وتواجه النيابة العامة في مدينة رين مشكلة حتديد العقوبة 

املترتبة على هذا النوع من التزوير غير املسبوق.
فالقان���ون يعتبر الغش في االمتحان جنحة تس���تدعي 
املعاقبة وينص على أن عقوبتها تتراوح بني السجن لبضعة 
أشهر وميكن أن تصل إلى ثالث سنوات مع غرامة قدرها 45 
ألف يورو. أما مجلس اجلامعة، بالتشاور مع إدارة التعليم 
العالي، فقد أصدر عقوبته اخلاصة به وهي حرمان الطالبة 
ملدة خمس س���نوات من التقدم إلى أي امتحان في أي معهد 

أو جامعة فرنسية أخرى. 

هيلتون تبكي على الهواء: 
ينعتونني بالساقطة بسبب فيلم

اجلثث الطافية تؤرق العراقيني

قامت طالب���ة الفنون البريطانية Lauren Porter في عمر 
22 سنة بحياكة سيارة فيراري بحجمها األصلي بالكامل من 

.Bath Spa الصوف كمشروع تخرج في جامعة
والفكرة نالت الكثير من االعج���اب وحصلت على أكثر 
من 921.00 ألف مش���اهد على YouTube وش���اركت في عدة 

معارض.

 سي ان ان: ماريا جرين أول جنني يكون له صفحة على 
املوقع االجتماعي »فيس بوك«، على الرغم من أنها لم تبصر 
النور بعد، فالطفلة التي مازالت في أحش���اء والدتها، تهوى 
كرة القدم والسباحة، وتتواصل باحلديث مع أصدقائها، عن 
طريق شخص، هو والدتها بالطبع، إيلي جرين، التي تعيش 
في منطقة وايتهاوس بتكساس، واملكلفة بتحديث صفحتها 
الش���خصية على املوقع االجتماعي، وجت���اوز عدد أصدقاء 
»اجلنني« ماريا جرين، في صفحتها الشخصية على »فيس 

بوك«، 260 شخصا.
ونشر موقع CNN اإلخباري أمس أن والدي اجلنني قررا 
إط���الق صفحة اجلنني »ماريا« لإلعالن عن احلمل بها، على 
»فيس بوك«، وس���رعان ما بلغ عدد األصدقاء أكثر من مائة 

خالل أيام معدودة فقط.
وبادر األصدقاء لتحديث الصفحة بنصائح حول احلمل 
مقدمة لألم، والنكات، وعبارات املجاملة ملا يتمتع به »اجلنني« 
من جمال، وفق الصورة امللتقطة بواسطة األشعة املقطعية 

للطفلة، وهي مستكينة في رحم والدتها.
وقالت األم »س���نحافظ على الصفحة الش���خصية ملاريا 
حتى تتس���نى لها العودة إليها والنظر فيها، ليتاح البنتنا 
مشاهدة كم املعجبني بها حتى قبل والدتها«، ويسعى الوالدان 
إلى استمرارية صفحة ماريا الشخصية، وحتديثها بقصص 

والدتها املتوقعة قريبا.

حتدثت جنمة املجتمع ووريثة سلس���لة فنادق هيلتون 
پاريس هيلتون عن فضيحة تسريب الڤيديو اجلنسي اخلاص 
بها عام 2003 خالل مقابلة لها مشتركة مع والدتها كاثي على 
شبكة »CNN« مع االعالمي بيرس مورعغان، حيث وصفت 
پاريس الشريط اجلنسي الذي سبب شهرتها بأنه اكثر أمر 

مذل حدث لها في حياتها.
وقالت پاريس انها صدمت عندما تس���رب ڤيديو لها مع 
حبيبها السابق ريك ساملون، كما نشر ايضا الحقا على دي 

ڤي دي واسمه »ليلة واحدة في باريس«.
واضافت: انا اشعر باخليانة فاريك لم يكن حبيبا عشوائيا 
ولكن في تلك الفترة اعتقدت انني احبه وكنا مع بعض لعدة 
سنوات فال استطيع ان اصدق انه فعل شيئا بي من هذا القبيل 
»پاريس التي تواعد حاليا رجل االعمال سي وايت اعتبرت 
ان هذا الڤيديو غير حياتها وطريقة نظرة العالم نحوها كما 

قالت انها لن تكون قادرة على محو ذلك«.

 بغداد � إيالف: يبدو ان نهري دجلة والفرات وروافدهما 
وبحيرات الثرثار واحلبانية والرزارة كانت اماكن مثالية 
للتخلص من اجلثث العراقية خالل س���نوات من الصراع 

الطائفي.
وعلى رغم انحس���ار أعداد اجلث���ث الطافية على نهري 
دجلة والفرات وروافدهما الكبيرة املارة في املدن بش���كل 
ملحوظ من���ذ العام 2009 وإل���ى اآلن، إال أن هذه الظاهرة 

مازالت متناوبة احلدوث بني فترة وأخرى.
ففي منطقة قرب مدينة بابل األثرية، التي تبعد حوالي 
5 كم شمال مدينة احللة الواقعة في جنوب بغداد، عثر هذا 
األس���بوع على جثة مقطعة األوصال موضوعة في كيس 
من البالستيك في نهر احللة، وفي الشهر املاضي، انتشلت 
الش���رطة العراقية جثثا مقطعة ألربعة ش���بان، لم تعرف 

هوياتهم من النهر أيضا.
وبحسب حس���ني أحمد في مستشفى احللة اجلمهوري 
فإن فحوصات الطب العدلي تش���ير الى ان بعض اجلثث 
قطعت من الوسط، والقسم اآلخر مفصول األطراف، وكان 
مواطنون ابلغوا السلطات األمنية بوجود أكياس حتتوي 

على جثت متفسخة، يصعب التعرف إلى أصحابها.
اجلدير بالذكر أن منطقة شمال احللة، وعلى طول الشريط 
احملاذي الى بغداد، تضم خليطا سكانيا من مذاهب مختلفة، 
وكان مس���رحا ألعمال طائفية انتقامية بني العامني 2005 
و2008، حيث تزايدت ظاهرة اجلث���ث الطافية في األنهار 
العراقية بشكل بارز، في سنوات االقتتال الطائفي في تلك 
املنطق���ة. وبالقرب من منطقة اليوس���فية )30 كم جنوب 
بغداد( وتقع بني مدينتي احملمودية والفلوجة، حيث مير 
نهر دجلة ملتفا حول البس���اتني باجت���اه الصويرة، التي 
تبعد حوالي مائة كم جنوب بغداد، عثر على مئات اجلثث 
في النهر، ليصبح منظر اجلثث الطافية ظاهرة يومية في 

تلك السنوات.
يتحدث البس���تاتي محيي اجلنابي عن عثور الفالحني 
على عش���رات اجلثث التي يدفعها النهر في غالب االحيان 
باجتاه الشاطئ، وال تستطيع اجلهات املختصة في معظم 

االحيان التعرف إلى اجلثث بسبب تفسخها.
ويروي محمد احلسيني، الساكن في منطقة الكرادة في 
بغ���داد، ان جثة اخيه املفقود منذ اش���هر مت العثور عليها 
بالصدف���ة في ش���اطئ نهر دجلة عند مقترب���ات النهر في 
مدينة الصويرة، التي تقع على نحو 55 كيلومترا جنوب 
العاصمة، وهي مشهورة مبناطقها الزراعية وبساتني الفواكه 
والنخيل، وتقطنها عشائر شيعية، مع وجود املكون السني 

والطوائف األخرى، كالصابئة.

الفيراري الصوفية كما عرضت في اجلامعة

اجلنني كما بدا في صورة ملتقطة باألشعة املقطعية

هيلتون تبكي

عراقيان يحاوالن انتشال جثة طافية

السعودية: قرارات حاسمة قريبًا
بشأن مشروعي قطار احلرمني واجلسر البري

املدرجة على جدول أعماله بينها 
إقرار احلساب اخلتامي والتقرير 
السنوي ألنشطة املؤسسة للعام 

املالي 2011. 

للخط���وط احلديدية يوم أمس 
جلس���ته الدورية، التي عقدت 
الدمام،  مبقر املؤسسة مبدينة 
والذي ناقش عددا من املواضيع 

أكد وزير النقل الس���عودي 
د.جب���ارة الصريص���ري، أن 
مشاريع القطارات التي تشرف 
النقل )مش���روع  عليها وزارة 
قطار احلرمني، ومشروع اجلسر 
البري(، ستتخذ بشأنها قرارات 
حاسمة خالل العام احلالي. وقال 
الصريصري في تصريح للشرق 
األوسط اللندنية إن مشروع قطار 
احلرمني أجنز مرحلة مهمة حيث 
يجري في الفترة احلالية تنفيذ 
األعمال املدنية، كما متت ترسية 
مشروع احملطات التي بدأ العمل 
في بنائها، معتبرا أن العمل في 
مش���روع قطار احلرمني يسير 
بوتيرة جيدة وكما هو مخطط له. 
وبني الوزير أن املرحلة الثانية 
من مشروع قطار احلرمني التي 
تتعلق ببن���اء اخلط احلديدي 
العرب���ات والقاطرات  وتوريد 
والتش���غيل والصيانة وكذلك 
مشروع اجلسر البري سيتقرر 
بشأنها اإلجراءات الالزمة. وكان 
الصريصري يتحدث بعد أن أنهى 
مجلس إدارة املؤسس���ة العامة 

بصورة أبط����أ منها عند صغار 
السن. ورغم وجود ما يقرب من 
ألف موظف يعملون في املفاعل 
النووي، تقول ش����ركة طوكيو 
للطاقة الكهربائية »تيبكو«، إنهم 
قادرون على احتواء التس����رب 
اإلشعاعي، فقد شدد يامادا على 
قول����ه: »يجب علين����ا أن نقوم 
بذلك بدال منه����م«، وتابع قائال: 
أقل  »املسنون لديهم حساسية 
جتاه اإلش����عاعات، لذلك يجب 

علينا أن نفعل ذلك«.
وعمل صاحب فكرة تشكيل 
هذا الفري����ق »االنتحاري«، في 
الس����ابق، كمهن����دس بش����ركة 
»سوميتومو للصناعات املعدنية 
احملدودة«، وميتلك خبرة طويلة، 
وق����ال يامادا، ال����ذي متكن من 
النجاة من اصابته بالسرطان، 
إنه يق����در حياته، ولكنه يرغب 
في أن يفعل شيئا مختلفا بعد 

كل هذا العمر«.

إضافة إلى بطانيتني من الصوف 
وعلبت����ني صغيرتني من احللوى 
الطرية املصنوعة على شكل دببة. 
وأعلى احلائط هناك رس����ومات 
لبشر باللون األبيض على خلفية 
باللون الفيروزي. وإلى اجلوار على 
منضدة السرير هناك ضوء يبعث 
دفئا خفيفا لكن ال توجد شماعة 
لتعليق س����ترة. والبد من احلجز 
عن طريق اإلنترنت حيث يرسل 
رمز األم����ان إلى الهاتف اخلليوي 

في رسالة نصية.
وليس هناك مكتب للتعامل مع 
اجلمهور حيث يدفع األش����خاص 
الذين ميكثون في الداخل ما يرون 

أنه يستحق.
ويقول ش����تراوس إنها لعبة، 
متسائال ما هي الكلفة التي يتحملها 
الناس لقضاء ليلة هنا؟ وما مدى 
االحترام الذي يكنونه لهذا العمل 
الفني؟ ويقول س����تراوس إن 20 
يورو )28 دوالرا( »عادلة... لكن 
مرحبا باملزيد« فبعد كل شيء يجب 
تغطية نفق����ات خدمات التنظيف 

واإلصالحات.

اخلبراء املتقاعدين ممن جتاوزت 
أعمارهم 60 عاما، على اعتبار أن 
األشخاص في هذه السن هم األكثر 
قدرة على العمل في بيئة ملوثة 
مبستويات عالية من اإلشعاع، 
نظرا ألن خاليا أجسام املسنني 
عادة ما تتأثر بتلك اإلشعاعات 

»الغرف« حامال في رأسه فكرة أن 
اخلرسانة ستوفر السكون.

وقال ش����تراوس: »أي شخص 
يسعى إلى السالم والسكينة ميكن 
أن يدلف إلى األنبوب... ميكنك أن 
تغلق الباب على نفسك بعيدا ومن 
دون أن يعلم أحد بهويتك«. ويتميز 

اجلو في الداخل بالدفء.
وعلى الف����راش هناك مالءتان 
مخيطتان على شكل حقيبة نوم 

 طوكي����و � CNN: للوهل����ة 
األولى قد يعتقد البعض أن ثالثة 
أش����خاص جتاوزوا الستني من 
أعمارهم، يجلس����ون في غرفة 
العتيقة،  املبان����ي  ضيقة بأحد 
أمام أجهزة الكمبيوتر ويتحدثون 
عبر هواتفهم احملمولة، يخططون 
لتناول وجبة شهية أو متضية 
وقت سعيد، وال يتوقع أحد أنهم 
مسؤولون عن أكبر مهمة إنقاذ 

قد يشهدها التاريخ.
فكل ما يأمله ياسوتيرو يامادا، 
املهندس البالغ من العمر 72 عاما، 
أن يتمكن فريقه املكون من 250 
شخصا، من املساعدة في احتواء 
كارثة نووي����ة محتملة مبفاعل 
فوكوشيما داييتشي، الذي أصيب 
الزلزال  بأضرار شديدة نتيجة 
املدمر وموجات تسونامي التي 
ضربت شمال شرقي اليابان في 

11 مارس املاضي.
وتتكون املجموعة فقط من 

بوت����روب � د.ب.أ: بالطبع لن 
يكون حلم العثور على مكان هادئ 
لنيل قس����ط من النوم هو أول ما 
يخط����ر ببال زائ����ري منتزه برن 
بارك في أملانيا عندما يرون خمسة 
أنابيب صرف من اخلرسانة يزن 
الواحد منها 11.5 طن ويبلغ طوله 

ثالثة أمتار وقطره 2.4 متر.
لكن الفنان النمساوي أندرياس 
شتراوس حول تلك األنابيب الكبيرة 

إلى أماكن لقضاء الليل.
فبالداخل، هناك فرش وأيضا 
وجبات وق����ت النوم اخلفيفة، ما 
يجعل هذا املكان الواقع في حديقة 
بوتروب نحو 20 كم شمال إسن 
غرب وس����ط أملانيا فندق أنابيب 
الص����رف األول ف����ي الب����الد، إنه 
مريح حتى ولو ل����م يكن مقاوما 
للضوضاء بش����كل كام����ل. ورمز 
األمان الذي يس����تخدم لفتح باب 
األنبوب الثاني هو 7772، فبمجرد 
كتابة الرقم سيفتح الباب اخلشبي 
املصنوع على شكل قشرة بيضة 

بصوت عال.
ولقد قام شتراوس بابتكار تلك 

اثار دمار الزلزال مازالت باقية

فندق »أنبوب الصرف الصحي«
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فندق »أنبوب الصرف الصحي« لـ »السكينة والهدوء«

كيف جتعل من طفلك الصغير بطاًل كبيرًا؟
دبي � سي ان ان: من األهمية 
مب���كان ان يقوم االه���ل بتعليم 
األطفال كيفية التعامل مع حاالت 
الطوارئ، التي رمبا حتدث في أي 
منزل، وقد يتع���رض لها أي من 

أفراد األسرة.
واخلط���وة األولى التي يجب 
على األهل االهتمام بها، هي تعليم 
األطف���ال كيفية االتص���ال برقم 
الطوارئ واإلسعاف، فالطفل من 
عمر الثالث���ة أعوام، ميكنه تعلم 

االتصال بأي رقم هاتفي.
وح���ول ذل���ك، ق���ال د.دافيد 
ماركينس���ون، طبي���ب األطفال، 
وخبير اإلسعافات األولية وسالمة 
الطفل في اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، إنه »من الس���هل تعليم 
األطفال االتصال برقم الطوارئ، 
ولكن يجب علينا تعليمهم بعض 

املهام األخرى«.
وأضاف في هذا الصدد: »من 
املمكن لألطفال ذوي األربع سنوات 
أن يتعلموا كيفية عالج اجلروح، 
وذوي الثماني سنوات ميكنهم أن 
يس���اعدوا املصابني باالختناق«، 
وأفادت دراسات متخصصة في 
بأن���ه ميكن لألطفال  هذا املجال 
البالغني عمر تسع سنوات القيام 
القلب والرئتني،  بعملية إنعاش 

والتنف���س الصناع���ي، ولذوي 
احلادية عشرة التعامل مع لدغات 
النحل واحلساسية واحلروق، ومن 
املمكن ملن هم في س���ن اخلامسة 
عشرة أن يصبحوا منقذي سباحة 

معتمدين«.
وأوضح ماركينسون أن بعض 
األطفال يشعرون بأن هناك بعض 
املسؤولية تقع على عاتقهم، وعلينا 
فقط أن نشجعهم ونساعدهم في 
ذلك، وتختلف ردة فعل األطفال 
جتاه حاالت الطوارئ، فالبعض 
ميكنه التعامل في مثل هذه املواقف 
بج���رأة، والبعض اآلخر قد يقف 
جامدا، وميكن أن يسبب اخلوف 
حالة ش���لل لبعض األطفال، لذا 
فعلى األهل أن يساعدوا األطفال 
ويعلموهم كيفية كس���ر حاجز 

اخلوف.
وينصح ماركينسون بطمأنة 
األطفال بأن الشعور باخلوف أمر 
طبيعي عند رؤية بعض األشياء، 
فيما ينصح خبراء آخرون بإخبار 
األطفال بالعد حتى رقم خمسة، أو 
غلق أعينهم لثوان، وذلك ليتمكن 
الطفل من استجماع تركيزه مرة 

أخرى.
ويؤكد ماركينس���ون على أن 
جميع األطفال ميكنهم أن يصبحوا 

أبطاال، حتى الطفل اخلجول الهادئ، 
ميكنه التألق، وأداء عمل متميز في 

حاالت الطوارئ.
هناك أربع حاالت طوارئ من 

السهل تدريب األطفال عليها:
 االختناق:  من املمكن ألطفال 
التعامل مع  املرحلة االبتدائي���ة 
حاالت االختناق، وذلك بأن يقوموا 
بوضع املصاب ف���ي وضع مائل 
لألم���ام، والضرب عل���ى ظهره، 
وينصح الصليب األحمر األميركي 
بالضرب خمس م���رات، وعليك 
تعلي���م الطفل بعد ذلك أن يكون 
قبضة بأصابع���ه مع فرد اإلبهام 
)ش���كل عالمة OK(، ووضع هذه 
القبضة مبس���افة صغيرة أعلى 
السرة، مع الضغط على البطن، 
ومن املمكن استخدام اليد األخرى 

ملزيد من القوة.
النزيف: نزيف الدم من األشياء 
املروعة لألطفال، خاصة لو كان 
النزيف غزيرا، لذلك ميكن أن تبدأ 
بتدريب طفلك على إيقاف نزيف 
األنف، وعند االنتهاء من التدريب، 
أخبر الطفل بأن كل ما عليه فعله 
في أي حالة نزيف، هو الضغط 

على مكان النزيف.
احل���رق:  علم طفل���ك أنه في 
حالة أمس���كت النيران بشخص 

ما، فعلى طفلك أن يصرخ، ويطلب 
من الضحية أن يقف ويلقى بنفسه 
على األرض ويدور على األرض.

وتقول لوري���ن كارلي، نائب 
رئيس اجلمعية القومية للحماية 
م���ن احلرائ���ق، ان »الغرض من 
ال���دوران على األرض، هو إطفاء 

النيران املشتعلة بالضحية«.
وال تنص���ح اجلمعية بتعليم 
األطفال استخدام طفايات احلريق، 
وذل���ك ألنها قد حتت���اج لبعض 
الوقت، ما يؤدي إلى ضياع وقت 
يفيد في إنقاذ الضحية بالطريقة 

التقليدية.
الغرق:  تقول د.سارة روس، 
مس���اعد املدير الطب���ي جلمعية 
»سيف سيتر«، وهي جمعية غير 
ربحية تهدف جلعل الشباب مراقبي 
ش���واطئ جيدين: »من األفضل 
تشجيع طفلك على عدم االندفاع 
والقفز في املاء، إلنقاذ غريق، ألن 
الغريق في األغلب ميكن أن يجذب 
معه آخرين ممن يحاولون إنقاذه، 

ما قد يزيد من عدد الضحايا«.
وأضافت أن هناك حلوال أخرى 
الطفل عليها، مثل  ميكن تدريب 
إلقاء طوق جناة، أو أي شيء ميكن 
للغريق التعلق به، ليجعله طافيا 

على املاء. 
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