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معلم ساعد الفقراء مبعظم دخله ففاز مبليون دوالر
فاز معلم كيني من قرية نائية منح معظم دخله 
للطالب الفقراء، بجائزة عاملية تنافسية تبلغ قيمتها 

مليون دوالر، وتكرم أحد املعلمني املتميزين كل عام. 
واعتاد بيتر تابيتشي، وهو معلم علوم أن يقدم 
80 في املئة من دخله ملساعدة الفقراء في قرية بواني 
النائية، حيث يتألف ثلث األطفال تقريبا من األيتام 

أو لديهم أحد والديهم فقط، وحيث يتكرر اجلفاف 
واملجاعات. واختير تابيتشي من بني حوالي 10 آالف 
مرشح ومنح جائزة املعلم العاملية، األحد، خالل حفل 
أقيم في دبي واستضافه املمثل هيو جاكمان، وفق ما 

نقلت وكالة »األسوشيتد برس«.
ويعتبر تابيتشي أول معلم أفريقي ورجل يفوز 

باجلائزة، التي متنحها مؤسسة »فاركي« التي أسس 
مؤسسها شركة »جيمس إيديوكيشن«.

وت��ه��دف مؤسسة ف��ارك��ي إل��ى حتسني مستوى 
التعليم لألطفال غير القادرين ماديا بأنحاء العالم، 
وب��ن��اء ق���درات املعلمني، وت��ق��دمي منح للمؤسسات 

والهيئات صاحبة املبادرات املبتكرة.
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كشفت وكالة الفضاء االميركية 
ن��اس��ا أن��ه��ا ب��ص��دد إرس���ال طائرة 
مروحية إلى كوكب املريخ في مهمة 
في العام 2020، لتكون ثالث أنواع 
املركبات التي تصل إل��ى الكوكب 

األحمر. 
وف��ي مهمات سابقة، استقبل 
املريخ مركبات هبوط ومركبات 
جوالة، وحاليا ينتظر ثالث أنواع 
املركبات، وهي الطائرة املروحية، 

كما أفاد موقع »جيك دوت كوم«.
ووف���ق���ا ل��وك��ال��ة ن���اس���ا، ف��إن 
مروحية امل��ري��خ ه��ذه ع��ب��ارة عن 
طائرة مروحية روبوتية صغيرة 

ذاتية القيادة.
وس��ت��خ��وض ه���ذه امل��روح��ي��ة 
الروبوتية جتربة وإمكانية حتليق 
املواد أو األجسام أو املركبات األثقل 

من الهواء على كوكب املريخ.
وإذا ما جنحت التجربة، فإنها 
ستكون أول حالة حتليق جلسم 

أثقل من الهواء في أجواء املريخ.
وستتيح هذه الطائرة املروحية 
ال��روب��وت��ي��ة للعلماء استكشاف 
املناطق البعيدة عن املركبة األم 
على سطح الكوكب األحمر، بحسب 

ما ذكرت وكالة ناسا.
وبحسب تقارير، فإن الطائرة 
امل��روح��ي��ة ال��ص��غ��ي��رة سترسل 
إل����ى امل���ري���خ ف���ي »اس��ت��ع��راض 
ت��ك��ن��ول��وج��ي«، مبعنى أن��ه حتى 
وإن ل��م حتلق ال��ط��ائ��رة بنحاح، 
فهذا يعني أن مهمة املريخ 2020 

ستكون ناجحة.
 وبحسب ن��اس��ا ف��إن��ه بالنظر 
إل��ى طبيعة جو املريخ، ستواجه 

املروحية املريخية الصغيرة العديد 
من األخطار والتحديات.

وبسبب الضغط اجل��وي على 
الكوكب األحمر، فإنه مت تصميم 
ال��ط��ائ��رة بحيث ميكن أن حتلق 
على ارتفاع ال يزيد على 15 قدما 
)4.5 أق��دام( فوق سطح الكوكب، 
وذلك بفضل مروحتني مزدوجتني 
طول الواحدة منهما حوالي 4 أقدام 
)1.2 متر(، وبسرعة دوران تصل 
إل��ى 2400 دورة في الثانية، أي 
أنها أس��رع بحوالي 10 م��رات من 

املروحية األرضية.
أما هيكل الطائرة، فهو صغير، 
وال يزيد حجمه على حجم كرة قدم، 

وال يزيد وزنه على 1.8 كيلوغرام.
وت��خ��ط��ط ن���اس���ا ألن ت��ق��وم 
املروحية املريخية بخمس عمليات 

حتليق، كل واح��دة منها أط��ول من 
سابقتها.

والطائرة مزودة بخاليا ضوئية 
بحيث تسمح بإعادة شحن بطارية 
ال��ط��ائ��رة، التي تستخدم لتدوير 
امل���راوح وإلب��ق��اء املركبة داف��ئ��ة، 

خصوصا في الليل املريخي.
وال��ط��ائ��رة م����زودة ب��ك��ام��ي��را، 
مشابهة لكاميرا الهاتف الذكي، 
وذل�����ك الل��ت��ق��اط ص����ور لسطح 
الكوكب ف��ي املناطق التي حتلق 
فوقها، وستقوم بإرسال الصور 

إلى األرض.
وبحسب ناسا، فإنه إذا جنحت 
هذه املهمة، فإنه سيتم إرسال املزيد 
من املروحيات إلى املريخ وستغطي 
مناطق أوس��ع، باإلضافة إلى أنها 

ستقوم باستكشاف أجواء املريخ.

أن ي��ن��ال اإلن���س���ان ف��رص��ة 
للعودة إلى احلياة بعد املوت، 
بالتأكيد ستكون كأنها والدة 
م��ن جديد م��ع تغيير ف��ي الفكر 
وتقييم أفضل لألمور ولكل شيء 

من حوله. 
ع��ل��ى األق�����ل ه����ذا م���ا ح��دث 
م��ع ساعي البريد البريطاني 
خ����واو أروخ�����و، ال����ذي ت��وف��ي 
مل��دة ثلث ساعة تقريبا قبل أن 
يعود للحياة م��ج��ددا وه��و في 
طريقه إل��ى املشرحة، بحسب 
ما ذك��رت صحيفة ميل أونالين 

البريطانية.
قبل إعالن وفاته رسميا، كان 
أروخ��و، األب البالغ من العمر 
38 عاما، يهم بتوصيل زوجته 
غ���رازي���ل إل���ى ع��م��ل��ه��ا، عندما 
جحظت عيناه فجأة وانقلبتا إلى 
الداخل، وتصلبت يداه على مقود 

السيارة.
وسارعت زوجته إلى سحب 
هاتفه الذكي ووضعه في فمه 
بني لسانه وسقف حلقه ملنعه 
م��ن بلع لسانه واختناقه، ثم 
طلبت املساعدة واتصل جيرانها 

باإلسعاف.
وب���ع���ي���د وص�������ول ط��اق��م 

اإلسعاف، قالوا إن أروخو، الذي 
كان يعمل سائق شاحنة، يعاني 
من توقف القلب، وسارعوا به 

إلى مستشفى غلوسترشاير.
ل��ك��ن ب��ع��د 6 س���اع���ات من 
محاولة إنقاذه، لم ينجح األطباء 
ف��ي مساعيهم املختلفة، وفي 
الرابعة مساء السبت 18 أبريل 
2009، أعلن األط��ب��اء وفاته، 
وأب��ل��غ��وا زوج��ت��ه واب��ن��ت��ه، ثم 
اتصلوا بوالديه في البرتغال 

إلبالغهم بالنبأ املأساوي.

لكن، بينما كانت املمرضات 
ينقلنه إل��ى امل��ش��رح��ة، الحظن 
أنه بدأ يتحرك مجددا، وأبلغن 
األطباء، الذين فسروا األمر بأن 
دورته الدموية عادت إليه، وعاد 

قلبه ينبض مجددا.
 لكن توقعات األطباء كانت 
محزنة أكثر م��ن إع��الن وفاته 
رمبا، إذ قالوا للعائلة إن دماغه 
تضرر بعد انقطاع األكسجني 
عنه ملدة 21 دقيقة، وظل أروخو 
في غيبوبة مل��دة 3 أي��ام قبل أن 

يستيقظ م��ج��ددا، وص��ار طاقم 
املستشفى يطلقون عليه لقب 

الرجل املعجزة.
ون��ق��ل��ه األط���ب���اء إل���ى غرفة 
منفصلة، لكن أروخو ظل ساهما 
وم��ش��ت��ت ال��ف��ك��ر، وف���ي ح��ال��ة 

»ضياع«.
وب��ع��د أس��ب��وع��ني، حتسنت 
حالته بصورة جذرية، ومت نقله 
إل��ى مستشفى ف��ي بريستول، 
ثم في أكسفورد للمساعدة في 
حتديد سبب م���روره بكل هذه 

األمور معا.
وبعد 3 أسابيع على إصابته 
املميتة، عاد أروخ��و إلى العمل، 

وحالته الصحية جيدة.
واآلن وبعد مرور 10 سنوات 
ع��ل��ى احل���ادث���ة، ق���رر أروخ���و 
اإلفصاح عن جتربته ومشاركتها 
م��ع اآلخ��ري��ن ومنحهم األم��ل، 

بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وحاليا، يعمل أروخو ساعيا 
للبريد ويعيش م��ع صديقته، 
ويراجع املستشفى كل 6 شهور 

إلجراء فحوص طبية.
وق���ال أروخ���و إن التجربة 
كلها غيرت حياته وأولوياته، 
وص��ارت نظرته للحياة أفضل، 
مشيرا إلى أنه يحاول أن يعيش 

كل يوم بيومه.
وق����ال إن األط���ب���اء أب��ل��غ��وه 
ب��أن��ه ل��م ي��ع��رف سبب حالته، 
وش���ددوا على أن ال��دم��اغ يظل 

شيئا غامضا.
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى األط���ب���اء 
واملمرضني وامل��م��رض��ات، فإنه 
يظل »ال��رج��ل امل��ع��ج��زة« ال��ذي 
ع��اد م��ن امل��وت دون أن يصاب 
ب��أي ض��رر في القلب أو الدماغ 

أو اجلسد.

ولدت من دون يدين..
وتعمل سائقة في »أوبر«

كشفت صحيفة »ميرور« البريطانية قصة 
مثيرة الم��رأة، تدعى جانيت ب��راون، جنحت في 
التأقلم مع احلياة بشكل طبيعي، بالرغم من أنها 

ولدت مع عيب خلقي مؤثر. 
وق��ال��ت الصحيفة إن ب����راون، ال��ت��ي تبلغ 
من العمر 31 عاما، وتعيش في والي��ة نورث 
كارولينا األميركية، ولدت من دون يدين، لكنها 
تقوم بكل شيء بنفسها، مضيفة »كما أنها تعمل 
سائقة ألوب���ر«. وذك��رت ب��راون أنها تعمل مع 
أوبر في الصباح حني يكون ولداها في املدرسة، 
مضيفة أن ال��رك��اب غالبا ال يالحظون عيبها 
اخللقي. وتابعت أنها »ولدت من دون يدين، إلى 

جانب عدم امتالكها أصابع في قدميها«.
وأوضحت سائقة أوب��ر أنها ق��ررت تأسيس 
منظمة غير ربحية ملساعدة األشخاص، الذين 
يعانون من نفس مشكلتها، وحتفيزهم على 

عيش حياتهم بطريقة طبيعية.
وأردفت قائلة »أريد أن أقول لألشخاص الذين 
يعانون من العيوب اخللقية إنهم ال يحتاجون 
إخفاء أنفسهم واالبتعاد عن الناس.. يجب أن 
تعيشوا حياتكم بالطريقة التي تريدونها«. وعن 
زبناء أوبر، كشفت براون أنهم يتعاملون معها 
بشكل جيد، مضيفة »أغلبهم يقولون إنني سائقة 

جيدة ويريدون أن أصبح سائقتهم اخلاصة«.

مصري يرتكب جرمية »شنعاء« 
باملغرب.. ويعيد متثيلها

ارتكب مواطن مصري جرمية شنعاء في حق 
ش��اب مغربي مبدينة طنجة، شمالي املغرب، 
وذل��ك بسبب خالف حول معامالت جتارية لم 

يتفقا عليها، وفق مصادر إعالمية محلية. 
وق��ال موقع »ل��و 360« املغربي إن��ه جرت، 
عشية األحد، إعادة متثيل اجلرمية التي وقعت 
شهر يونيو املاضي، وهزت الرأي العام احمللي 
والوطني، مضيفا أن املتهم املصري، ال��ذي لم 
يذكر اسمه، يواجه عقوبة قاسية قد تصل إلى 

حد اإلعدام.
وأوضح املصدر، الذي نقل مقطع فيديو يظهر 
تفاصيل اجلرمية، أن »اجلاني« وجه ضربات 
قوية إل��ى رأس الضحية بواسطة آل��ة ح��ادة، 

وبعدها ق��ام بإخفاء اجلثة داخ��ل سيارة ملدة 
يومني.

وتابع »بعد م��رور يومني، ع��اد اجلاني إلى 
اجلثة ليقوم بتقطيعها بواسطة منشار كهربائي 

إلى أجزاء عدة«.
ومن أجل التخلص من أطراف اجلثة، استعان 
املتهم املصري بقارورات بنزين إلحراقها وسط 
مجرى الصرف الصحي بقرية تبعد بنحو 25 
كم عن مدينة طنجة، فيما قام برمي ما تبقي من 

عظام الضحية في نهر باملنطقة.
وك��ش��ف امل��ص��در أن امل��ص��ري ك��ان يقيم في 
املغرب بصفة قانونية، مشيرا إلى أنه كان شريكا 

للضحية املغربي في مشروع جتاري.

بطريقة بشعة.. كلبان يقتالن 
صاحبتهما الشابة

لقيت فتاة، تبلغ من العمر 33 عاما، مصرعها بطريقة بشعة 
على يد كلبيها، في مدينة إيرفينغ بوالية تكساس األميركية، وفق 

ما ذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية. 
وذكر املصدر أن جوهانا فيالفان كانت مع كلبيها، وهما من 
فصيلة بيتبول، في عيادة »أوك��ون��ور« البيطرية، أول أمس 

السبت، مضيفا أن الكلبني هاجما مربيتهما بشكل مفاجئ.
وحضرت الشرطة إلى مكان احلادث على وجه السرعة، لكنهما 

وجدا الكلبني ميزقان جسد فيالفان بشكل بشع وسط بركة دماء.
وقالت »ميرور« إن الشرطة كانت مضطرة إلطالق النار على 
الكلبني، اللذين كانا في حالة هيجان« من أج��ل الوصول إلى 

السيدة.
ونقلت الضحية إلى املستشفى، لكنها فارقت احلياة متأثرة 
باإلصابات البليغة التي حلقت بها. وقالت ج��ارة فيالفان إن 
الكلبني معروفان بسلوكهما العنيف، مضيفة أنها سبق وأن عانت 

من هجوم على منزلها بواسطة الكلبني.

أم تتوسل إلى لصوص ليعيدوا 
خصلة شعر ابنتها املتوفاة

وجهت أم في بريطانيا نداًء 
إل��ى لصوص سرقوا حقيبة يد 
كانت بحوزتها، وفيها خصالت 
شعر طفلتها التي رحلت عن 
عاملنا قبل 6 سنوات. وجهت أم 
في بريطانيا ن��داًء إلى لصوص 
سرقوا حقيبة يد كانت بحوزتها، 
وفيها خصالت شعر طفلتها التي 

رحلت عن عاملنا قبل 6 سنوات. 
وق���ال���ت األم، ب��ح��س��ب ما 
أوردت صحيفة »إندبندنت« 
البريطانية، األح��د، »أرجوكم 
أفعلوا األمر الصواب وسلموها 
)احل��ق��ي��ب��ة( إل���ى أق���رب مركز 

شرطة«.
وك��ان��ت كيرستي بولدوين 
)35 عاما( في سيارتها بإحدى 
محطات ال��وق��ود ق��رب مدينة 
مانشستر، حينما تعرضت إلى 

السرقة، مساء األربعاء املاضي.
وف����ي ت��ف��اص��ي��ل ال��س��رق��ة، 
ب��اغ��ت رج���ل ب��ول��دوي��ن وفتح 
ب��اب سيارتها بسرعة، سارقا 
احلقيبة وقافزا إلى سيارة كانت 
تقودها ام��رأة، يبدو أنها كانت 

مساعدته في هذه اجلرمية.
وت��وف��ي��ت إي��ل��ي ل��وي��ز، ابنة 

ب��ول��دوي��ن عندما ك��ان عمرها 
عامني فقط، إثر إصابتها، فجأة، 
بالتهاب رئوي حاد، واحتفظت 
األم ب��خ��ص��الت ش��ع��ر ابنتها 
الذهبية ووضعتها في حقيبة 

يدها.
 وقالت األم :« ماتت ابنتنا 
بشكل غير متوقع بسبب املرض، 
وخصالت الشعر هو كل ما تبقى 

منها«.
وأضافت »أرجوكم، إذا وجد 
أي شخص اخلصالت املوجودة 

ف��ي ال��ص��ورة، ف��ال��رج��اء القيام 
باألمر ال��ص��واب وتسليمه إلى 

أقرب مركز شرطة لديك. شكرا«
وق���ال���ت ال��ش��رط��ي��ة ش��ي��ري 
كاسل »إن السرقة في أي ظرف 
مؤملة بشكل خ��اص ولكن )في 
ه��ذه احل��ال��ة( ُت��رك��ت كيرستي 

وعائلتها محطمني«.
وإلى جانب خصالت الشعر، 
احتوت احلقيبة املسروقة على 
ج��ه��از ح��اس��وب ل��وح��ي ومبلغ 

مالي كبير باليورو .

ق��ال��ت واح����دة م��ن أغ��ن��ى ال��ع��ائ��الت 
في أملانيا إنها تعتزم التبرع مباليني 
اليورو للجمعيات اخليرية بعدما علمت 
أن أسالفها ساندوا النازيني بحماس 

واستغلوا عمال السخرة. 
ذكرت صحيفة بيلد األحد، أن وثائق 
كشفت أن ألبرت رمي��ان األب، وألبرت 
رميان األبن استخداما املدنيني الروس 

واألسرى الفرنسيني كعمال سخرة.
وق��ال املتحدث باسم العائلة بيتر 

هارف، الذي يترأس شركة جيه إيه بي 
القابضة اخلاصة بالعائلة، إن بحثا 
داخليا أكد النتائج التي توصلت إليها 

صحيفة بيلد.
أض��اف أن العائلة ل��م تتحدث أب��دا 
عن احلقبة النازية، لكن األدلة تبني أن 
األب واألبن، اللذين توفيا عامي 1954 

و1984، »مكانهما السجن«.
 وق��ال ه��ارف إن ال��ورث��ة يعتزمون 
نشر البحث والتبرع مببلغ 10 ماليني 

ي��ورو )11.3 مليون دوالر( لألعمال 
اخليرية.

لدى شركة جيه إيه بي حصص في 

سلسلة املطاعم بريت - آه - ماجنيه 
وكريسبي كرمي دوناتس وبيتس كوفي 

وغيرها من األعمال التجارية.

عائلة »تكّفر« عن جرمية 
اآلباء بـ10 ماليني يورو

تطبيق جديد يقضي على رهاب املرتفعات
خلصت دراس��ة هولندية حديثة إل��ى أن من 
يعانون م��ن ره��اب املرتفعات ق��د يتمكنون من 
التغلب على خوفهم، باستخدام تطبيق للواقع 
االفتراضي ونظارات من الكرتون ال تكلف الكثير 

على هواتفهم احملمولة. 
وق��ال الباحثون في الدراسة التي نشرت في 
دورية »جاما للطب النفسي«، إن املتطوعني الذين 
شاركوا في الدراسة استخدموا تطبيقا للعالج 
املعرفي السلوكي، وحتسنت حالتهم مبا يقارن مع 

ما يحققه املرضى عادة مع معالج نفسي.
ونقلت رويترز عن ت��ارا دونكر، وهي أستاذ 
مساعد وطبيبة نفسية متخصصة في العالج 
املعرفي السلوكي، إن الدراسة تظهر »أن رهاب 
املرتفعات ميكن معاجلته بفاعلية دون اللجوء 
لطبيب، من خالل العالج الذي نقدمه عبر تطبيق 

على الهاتف الذكي يسمى )زيروفوبيا(،  إضافة 
إلى نظارات واقع افتراضي بسيطة ال تكلف سوى 
10 دوالرات«. وأض��اف��ت »ه��ذا يعني أن هناك 
وسيلة لعالج فعال ألن��واع معينة من الرهاب 
بتكلفة ال تذكر مقارنة بجلسات العالج وجها 
لوجه، أو العالج بالتعرض لتقنيات متطورة 

باهظة من الواقع االفتراضي«.
والتطبيق الذي يشبه لعبة يأخذ مستخدميه 
ملواجهة سلسلة من التحديات التي تكون مرعبة 
لشخص يعاني من رهاب املرتفعات مثل إصالح 
مصباح بالوقوف على سلم، أو في شرفة مرتفعة 

وإنقاذ قطط من على جسور مرتفعة للمشاة.
 وقالت دونكر  »حتديات الواقع االفتراضي في 
التطبيق مصممة )لتشمل( عددا كبيرا من املواقف 

التي تسبب اخلوف للمصابني برهاب املرتفعات«.

2020 ناسا »تستعرض«.. مروحية إلى املريخ في 


