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السيارات غارقة في املياه بلبنان

لبنان في عني العاصفة الروسية

الثلوج تقفل طرق اجلبال.. والسيول تقتحم البيوت 
وتقطع الطرق وتخطف رضيعًا من أمه

لبنان في ع���ن العاصفة 
الروس���ية، الثل���وج تخطت 
اجلب���ال واالمط���ار زمهرير 
متواص���ل، أغرق الش���وارع 
والط���رق في امل���دن، وعطل 
املالحة في املرافئ والصقيع 
يلف املناطق، مستفردا بآالف 
النازحن من الديار السورية، 
واملوزع���ن عل���ى م���دارس 
ومجمع���ات يعوزه���ا احلد 
املواجهة  االدنى من مقومات 

مع الصقيع.
وكل م���ا يقال ع���ن واقع 
العاصفة  اللبناني مع  احلال 
اآلتية من روسيا، يبقى أقل 
من الواقع، فالساحات حتولت 
الى  الى بحيرات، والشوارع 
الى مصائد  أنهار واالنف���اق 
االدارات  للس���يارات، فيم���ا 
غائب���ة واحلكومة منصرفة 
الى السياسة تاركة الطبيعة 

على عهدة الطبيعة.
وهك���ذا اجتاح���ت مياه 

االمطار البي���وت في منطقة 
سد البوشرية شرقي بيروت، 
املياه طريق ضبية  وقطعت 
الس���احلية، وقد عملت فرق 
االنقاذ على س���حب عشرات 
املواطنن مم���ن احتجزتهم 

السيول في الطرق العائمة.
وتكونت بحيرات عند تقاطع 
قرن الشباك سن الفيل وإنهار 
جزء من طريق املنت السريع، 
املدينة  املي���اه نفق  وأغلقت 
الرياضية، وعطلت العاصفة 
ميناء صيدا وتوقفت حركة 
املالحة فيه، وتضررت اخليم 
البالستيكية للمزروعات، كما 
عطلت املالحة في مرفأي صور 

والناقورة.
في البق���اع ثلوج وأمطار 
وكهرب���اء مقطوعة بس���بب 
التوت���ر  انقط���اع خط���وط 

العالي.
ووجهت باالذاعات وقنوات 
التلفزة نداءات حتث املواطنن 

على البقاء في بيوتهم.
واستعدادا الشتداد العاصفة 
اليوم وغدا، استنفرت جرافات 
املناطق  الثلج في مختل���ف 
اجلبلية، حيث بلغت الثلوج 
في محافظة الشمال 600 متر 
عن سطح البحر وينتظر أن 

تهبط الى 300 متر غدا.
وفي وق���ت الحق جرف 
السيل، مضربا للبدو الرحل 
ومواش���يهم حت���ت جس���ر 
وادي الزينة الرئيس���ي على 
طريق صي���دا � بيروت، وقد 
ام���رأة غريقة دون  إنقاذ  مت 
طفله���ا الرضي���ع البالغ من 
العمر س���تة أشهر باالضافة 
الى بضعة رؤوس من البقر 
واملاعز، انتهت كلها الى البحر 

القريب.
وقال مصدر في الصليب 
االحمر اللبناني انه مت نقل 34 
العاصفة بينها  إصابة جراء 

قتيل في احلازمية.

العاصفة تقتلع األشجار  أحوال جوية سيئة

كيت ميدلتون

غسل أطباق ملكة بريطانيا بـ 14 ألف إسترليني
وأفضل منازلها هدية لـ »ميدلتون« قبل الوالدة

لن����دن � وكاالت: أح����دث 
طلبات التوظيف التي أعلنتها 
العائل����ة املالك����ة البريطانية 
كش����فت عنها صحيفة »دايلي 
ميرور« البريطانية، أمس األحد، 
والتي كانت عبارة عن شخص 
ل� »غسل أطباق وصحون« امللكة 

إليزابيث.
وقالت الصحيفة ان امللكة 
تتطل����ع لتوظي����ف ش����خص 
س����يكون منوط����ا به غس����ل 
الصحون اخلاص����ة بها فقط، 
ويرافقه����ا ويس����افر وراءها 
إلى القص����ور امللكية كافة في 
بكنغهام ووندسور وباملورال 
وس����اندرينجهام وهولي����رد 

هاوس.
وأش����ارت »دايلي ميرور« 
إلى أن مقر عمله األساسي في 
باكنغهام مبقر مطعم الديوان 
امللكي، ولكن مهمته األساسية 
س����تقتصر على غسل أطباق 

امللكة.
وم����ن املق����رر أن يتقاضى 
»غاس����ل الصح����ون امللكي« 
راتبا يصل إلى 14 ألف جنيه 
إسترليني سنويا، إضافة إلى أنه 

سيعمل 40 ساعة أسبوعيا.
التوظيف  إع����الن  كما قال 
امللكي وفقا ل� »دايلي ميرور« 
ان املتقدم للوظيفة، يجب أن 
يكون على استعداد للعمل بعيدا 
عن العاصمة لندن ملدة تصل 

إلى 3 أشهر في السنة.
من جهة أخرى، ستهدي ملكة 
بريطانيا واحدا من أجمل منازلها 
إلى حفيده����ا دوق كيمبريدج 
األمير ولي����ام وزوجته دوقة 

كيمبريدج كاثرين ميدلتون مع 
استعدادهما الستقبال مولودهما 

األول.
وقالت صحيفة »ميل أون 
امللك����ة تخطط  ان  صن����دي« 
ملن����ح منزله����ا »أمن����ر هول« 

الذي يع����ود تاريخ بنائه إلى 
احلقبة اجلورجية ويبعد زهاء 
ثالثة كيلومترات عن قصرها 
»ساندرينغهام« إلى وليام وكيت 
حيث أمضى األمير وليام الكثير 

من العطل أثناء طفولته.

لندن � يو.بي.آي: نشرت النجمة البريطانية ريتا 
أورا شريط ڤيديو لها وهي تقفز باملظلة من طائرة 

فوق دبي.
وتظهر أورا في الشريط الذي نشرته على موقع 
»يوتيوب« وتشاركه مع متابعيها على »تويتر« وهي 

تقفز باملظلة من الطائرة فيما ميسك بها مرشد.
وبدت أورا متحمس���ة وخائفة ف���ي الوقت عينه 

قبل أن تقفز.
وتسمع املغنية في الشريط وهي تقول لن أغني بعد 

اآلن، لقد انتهيت.. سأعمل معك من اآلن وصاعدا.
وأعربت أورا عن استمتاعها الكبير بالتجربة التي 

قامت بها األسبوع املاضي.
يذكر ان أورا كانت أحيت عيد رأس السنة في دبي 

وبقيت فيها لقضاء العطلة.
نيويورك � وكاالت: نش���رت مجلة »ناش���يونال 
جيوجرافي���ك« األميركية ذائعة الصي���ت، قائمتها 
الش���هيرة ألفضل الصور التي اختارتها لعام 2012، 
والتي صنفتها إلى فئات بسيطة: الناس، واألماكن، 

والطبيعة.
وقالت املجلة األميركية إن قائمة أفضل 10 صور 
مت اختياره���ا من بن 22 ألف صورة مت التقاطها من 
مختلف دول العالم، ونشرها مصورون محترفون 
وه���واة في مختلف الصح���ف واملجالت واملعارض 

العاملية.
واحتل املركز األول في تلك الصور النمرة الصينية 
املسماة ب� »بوسابا«، وهي تهز رأسها عقب خروجها 
من حوض السباحة التي كانت تستحم فيه، بحديقة 
احليوان املفتوحة في مقاطعة خويو مبدينة تشونبوري 
بتايلند. وحصلت من التقطت تلك الصورة آش���لي 
فنسنت على جائزة قدرها 10 آالف دوالر لصورتها، 
التي احتلت املركز األول، خالل احلفلة التي أقامتها 

ناشيونال جيوجرافيك في مقرها بواشنطن.
وقالت فنس���نت عقب حصولها عل���ى اجلائزة: 
»كنت أن���وي تقدمي صور عديدة بخالف بوس���ابا، 
لكني وج���دت رابطا غريبا بيني وبن تلك الصورة 
حتديدا، لكن الصورة األكثر جماال لم ألتقطها حقيقة 
وهي تلك االبتسامة األمومية الرائعة التي ارتسمت 
على وجهها بعدما جففت رأسها متاما من رذاذ املياه«. 
ومن ضمن قائمة الصور الفائزة أيضا، هي الوقفة 
االستثنائية للثعلب األحمر، الذي كان يخبئ خاللها 
الثعلب رأس���ه في الثلوج ويرفع قدميه في الهواء، 
أما الصورة األخرى فكانت آلالف األسماك التي كانت 
تتحرك سريعا هربا من األسماك األخرى املفترسة في 
كومودو بإندونيسيا. وضمت القائمة أيضا صورة 
جبال ماترهورن في سويسرا، والتي تظهر انعكاس 
ض���وء القمر املكتمل بدرا عل���ى الثلوج، أما صورة 
الرجل املربوط بأغالل في قدمه، فكانت لياياس���ان 
جوله في بيكاسي بإندونيسيا، بأحد مراكز التأهيل 
النفسية والعقلية الفقيرة، والتي تستضيف نحو 
250 مريضا آخرين يعاجلون بذات الطريقة. واحتلت 
صورة أنثى النمر وهي حتتضن صغيرها بحميمية 
بالغة، في محمية ماس���اي مارا الوطنية في كينيا، 
مكانها في تلك القائم���ة، أما صورة النهر اجلليدي 
قبالة الساحل الشرقي في أيسلندا فوجدت كذلك لها 

مكانا في قائمة الصور األفضل

نيويورك � س����ي ان ان: أشار تقرير صدر مؤخرا الى 
أن العام 2012 كان أكثر األعوام سالمة للطيران حيث مت 
تس����جيل 11 حادثة جوية فقط لطائرات حتمل مسافرين 
فقط وهو أقل عدد حلوادث الطيران مت تسجيله منذ انتهاء 

احلرب العاملية الثانية في العام 1945.
وجاء في تقرير الذي أصدرته شبكة السالمة اجلوية 
التي تتخذ من بروكسل مقرا لها أنه مت تسجيل 23 حادثة 
جوية حول العالم نتجت عنها 475 حالة وفاة طيلة عام 2012 

منها 11 حادثة فقط خلطوط جوية حتمل مسافرين.
وبن التقرير أن هذا الرقم يعتبر نقلة نوعية في عالم 
الطيران املدني وتطورا كبيرا في معايير السالمة مقارنة 
مع العقود املاضية حيث كان املعدل العام ألعداد احلوادث 

يتراوح حول 16 حادثا في العام.

سيدني � د.ب.أ: أصرت أم أسترالية على إعادة ثعبان 
»أصلة« طوله 1.8 متر للبرية على مسافة خمسة كيلومترات 
من منزلها، وذلك بعدما أنقذت طفلتها »عامان« من الثعبان 

الذي وجدته ملتفا حول ذراع الصغيرة وهي نائمة.
وقال مروض الثعاب����ن تيكس تيليس لهيئة اإلذاعة 
والتليفزيون االس����ترالية )إيه.بي.سي( أمس: »لم يكن 
لديه����ا رغبة في أن يقتل الثعبان أو يبعد ملس����افة مائة 
كيلومت����ر عنها، وهو ما كان ميكن أن ميثل هالكا محققا 

للثعبان«.
وأوضح تيليس، مالك ش����ركة »تيكس للتخلص من 
الثعابن« في بلدة ليسمور على الساحل الشرقي ألستراليا، 
بعد إبعاد »األصلة« غير السامة في أعقاب احلادث الذي 
وقع األحد إن الثعبان رمبا كان يبحث عن الدفء وليس 

عن فريسة.
وقال: »لم يحاول الثعبان التهام الطفلة.. رمبا التف 
حولها فقط من أج����ل الدفء، مثلما تفعل هذه الزواحف 

وتلتف حول أنابيب املوقد وما شابه«.
أما األم، تيس جوثري )22 عاما(، فقالت إنها استيقظت 
على صوت قطتها لتجد الثعبان، والذي جرح الطفلة »زارا« 
بثالث لدغات بينم����ا كانت األم حتاول انتزاعه من حول 
ذراعها. وتتلقى الطفلة العالج بأحد مستشفيات مدينة 

ليسمور على بعد 703 كيلومترات شمال سيدني.
عادة ما يشعر االستراليون في املناطق الريفية بالسعادة 
للعيش في منازلهم مع ما يطلقون عليه ثعابن السجاد 
نظرا ألنها تخلصهم من اجلرذان والكائنات األخرى غير 

املرغوب فيها.

لندن � يو.بي.أي: واجهت النجمة اميا واطسون 
موقفا محرجا حن اوقفتها دائرة الهجرة االميركية 
في مطار نيويورك العتقادهم انها طفلة في ال� 12 من 

العمر تسافر وحدها من دون مرافقة راشد.
وذك���رت صحيفة »ديلي ميرور« ان واطس���ون 
جنمة سلس���لة افالم هاري بوتر البالغة من العمر 
22 عام���ا اوقفت بعد ان هبط���ت طائرتها في مطار 
ج���ون كنيدي في نيويورك، حيث ابلغت انه يجب 
ان يرافقها راش���د بعد ان ظن املسؤولون هناك انها 

طفلة في ال� 12 من العمر.
وقال مصدر ان اميا احرج���ت، فهم لم يتعرفوا 
عليها واعتقدوا انها طفلة.. كان املوقف محرجا جدا 

ولكنها ضحكت.
وحتدثت واطسون عن احلادثة في تغريدة على 
موقع »تويتر« قالت فيها ان املسؤولن سألوها عن 
الوصي عليها وقالت لهم انها في ال� 22 من العمر.

وكش���فت املمثلة انها ليس���ت املرة االولى التي 
تواجه فيها موقفا مماثال.

يذكر ان واطسون عادت الى الواليات املتحدة حيث 
يتوقع ان تكمل دروسها في جامعة براون.

 نيويورك � سي إن إن: توصل أحد الباحثن الى ابتكار 
جهاز لتحلية مياه البحر يعمل على الطاقة الشمسية من 
املمكن أن يكون حال مثاليا لدول العالم الثالث التي تعاني 

من نقص في معدالت املياه الصاحلة للشرب.
وجاء في التقرير الذي نشر في مجلة تامي األميركية، 
ان اجله����از اجلديد يعتبر خط����وة كبيرة الى األمام فيما 
يتعلق بالتصدي الى نقص كميات املياه الصاحلة للشرب 
وخصوصا في الدول التي تطل على بحار ومحيطات أو 

أي نوع آخر من مصادر املياه املاحلة.
وبن التقرير أن اجلهاز اجلديد ال يكلف تشغيله شيئا 
ويعمل بالكامل على الطاقة الشمس����ية دون اللجوء الى 
الطاق����ة الكهربائية كالعديد من األجهزة األخرى لتحلية 
املياه، باالضافة الى أن اس����تعماله س����هل جدا ويقتصر 
على اضافة املياه املاحلة في اخلزان املخصص وانتظار 

املياه العذبة.
وأشار التقرير الى أن اجلهاز اجلديد ال يكلف سوى 50 
دوالرا األمر الذي يعتبر منافسا جدا مقارنة مع األجهزة 
األخرى، في الوقت ذاته الذي يتفوق بنس����بة 76% على 

األجهزة األخرى في مدى الفعالية.

ريتا أورا

إميا واطسون

ريتا أورا تسقط من سماء دبي
أفضل صور اختارتها »ناشيونال 

جيوجرافيك« لعام 2012

2012 أكثر األعوام أمانًا
 للسفر اجلوي منذ 1945 

ثعبان يبحث عن الدفء 
في حضن طفلة نائمة!

الطفلة.. إميا واطسون!

جهاز بسيط لتحلية مياه البحر 
باستخدام أشعة الشمس


