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{  بيروت-(أ ف ب)  –تظـاهرت
ــــنــــازل ـــــئــــات من عـــــامالت ا ا
األجــنــبـيــات األحــد في بــيـروت
مـطـالـبـات بإلـغـاء نـظـام الـكـفـالة
الـذي يـجـعـلـهن حتت الـسـيـطـرة
الكـامـلة ألربـاب عـملـهن وعـرضة
خملتلف أشكال االستغالل وسوء
عاملـة. ويعيش في لبـنان أكثر ا
ـنـازل من  250ألـفــاً من عـمــال ا
هاجـرين بينـهم أكثر من 186 ا
ألـف امــرأة يـــحـــمــلـن تــصـــاريح
عمل تـتحدر غـالبيـتهن الـعظمى
من إثـيوبـيـا بـاإلضـافة إلى دول
أخـرى هي الـفلـيـبـ وبـنغالدش

وسريالنكا وفق وزارة العمل.
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كشف حتقيق تـلفزيوني أجرته
الـقـنـاة  الـتلـفـازيـة الـرابـعة في
بـريـطـانـيــا أن بـعض مـنـتـجي
الدواجن يـلجأون إلى حـيلة ال
تــخــطــر عــلى بــال  وبــطــريــقـة
قـانـونـيـة حتى يـكـتـسب صـفار
الـبــيض لــونـا شــديـدا ويــبـاع

بسعر اعلى.
وأورد الــــتـــحـــقــــيق أن بـــعض
ــــزارعـــ فـي بـــريــــطـــانــــيـــا ا
يضـيفـون توابل الـبابـريكا إلى
عــلف الـدجـاج وبــالـتـالي فـإن
الــصـفــار لـيس طــبـيــعـيــا عـلى
الــدوام كـمــا يــعــتـقــد الــنـاس.
ويـتـعـرض الـنـاس لـلـخـداع في
بريطانيا ألنـهم يدفعون سعرا
زائــدا حــ يــشــتــرون بــيــضــا
ـتـاز محه بـالـصـفار الـشـديد
ويـــــصل الــــــثـــــمن فـي بـــــعض
األحيان إلى الضـعف. وال تنكر
شــركــات إنــتــاج الــبــيض هــذا
األمر فهي حتدد على مواقعها
اإللكترونية ما تقدمه من مواد
غــــذائـــــيـــــة لــــلـــــدجــــاج لـــــكن
ـسـتـهـلـكـ ال يـقـصـدون هـذه ا

نصات في الغالب. ا
ويـــقــول الــبـــاحث في تـــغــذيــة
احليوانات بجامـعة نوتنغهام
كـورمــاك أوشـيـا إن احلـصـول
عـلى لون داكن لـصـفار الـبيض
قــد يـــتــحـــقق أيـــضــا من خالل
إضافة اجلزر والفلفل األحمر.

فيمـا أظهرت دراسـة نشرت في
عــدد مـــايــو (أيــار) مـن مــجــلــة
رابــطــة الــقــلب األمــريــكــيــة أن
األشــــخــــاص الــــذين أدخــــلـــوا
اجلــوز إلى نــظـامــهم الــغـذائي
كــــانـــوا أقل عـــرضـــة الرتـــفـــاع
ضغط الـدم واإلصابـة بأمراض
الـــقـــلـب. وقـــال بـــيـــني كـــريس
إثـرتــون أسـتــاذ الــتـغــذيـة في
جــامـعــة بن ســتـيـت: (أجـريــنـا
اخــــــتــــــبــــــاراً عــــــلى عــــــدد من
األشــــخــــاص الــــذين أدخــــلـــوا
اجلــوز إلى نـظـامــهم الـغـذائي
وتـبـ بـأن صـحـتــهم الـقـلـبـيـة
كــانت عــلـى أحــسن مــا يــرام)
وبــحـــسب كـــريس فـــإن دهــون
ـوجودة أومـيـغا 3 الـنـبـاتـيـة ا
في اجلوز حتتـوي على حمض
ألـفـا لـيـتـوليـنـيك الـذي يـسـاعد
في الـوقــايـة من ارتـفـاع ضـغط

الدم. 
وقد خضع 45 شخصاً يعانون
من الـــســمـــنــة وزيـــادة الــوزن
تتراوح أعمارهم ب 30 و 65
عـامـاً لـلـدراسـة حـيث  رصد
ـدة أشـهـر حـالـتـهم الـصـحـيـة 
بـعـدمــا بـدؤوا بـتــنـاول اجلـوز
بـــشـــكـل مـــنـــتــــظم. وأظـــهـــرت
النتـائج انخفاضـاً ملحوظاً في
حاالت ارتـفـاع ضغط الـدم لدى
شـارك في نسـبة كـبيـرة من ا

الدراسة.
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ــانـيـة اجنـيال ــسـتـشـارة اال في الـلـحــظـة الـتي رفـعـت فـيـهـا ا
مـيركل يـدهـا لتـرحب بـقدوم رئـيس احلـكـومة الـعـراقيـة  بدت
يـدها عـبـر زاوية الـكامـيـرا التي الـتقـطت عـشرات الـصور في
ثـوان كأنّـهـا تـطلـب بكل خـشـوع ومـحبـة شـيئـاً من الـسـماء .
وفي خالل حلـظـات بـعـد نـشـر تـلك الـصـورة  ضـجّت مـواقع
الــتــواصل االجـــتــمـــاعي في الــعـــراق بــاحلـــوار االفــتــراضي
الـساخـر اآلتي والذي أترجـمه هنـا بتـعسف ومن دون حرارة
النص األصلي من اللهجة العراقية الى العربية الفصيحة :

رئيسنا: سمعتُ أنك تريدين عدساً
. مـسـتـشـارتـهم: وصـلـني نـصف كـيـلـو مـنه وسـوف أدعـو لك

بالنصر والتوفيق طول رمضان
. رئـيسـنا:في نـيتي ايـصال نـصف كيـلو آخـر إليك في الـعيد

لكن ال أعدك بشيء اآلن قبل أن أشاور الكُتل
. مـسـتـشـارتـهم: أروحـلك فـدوة عـيـني أحـبـيّب أخـاف تـصـيـر
زحـمة . (مع االعـتذار لـلقـاريء لتـعذر امـكانـية الـترجمـة برغم
اسـتـشـارة اجملـامع الـعـلـمـيـة في الـقـاهـرة ودمـشق وبـغدادحل
كـان بـعض الـبـاحـثــ يـقـول أنّ الـنـكـتـة الـســيـاسـيـة الـعـربـيـة
انـتــشــرت في مـصــر في زمن االنــفـتــاح الــذي قـادَه الــرئـيس
الـراحل محمد أنور السـادات  ح انسحقت الطـبقة الفقيرة
ـــتــوســـطـــة فــجـــأةً  وسط غالء االســـعــار وذابـت الــطـــبــقـــة ا
ــعـيــشـة . وخـلـص الـبـاحــثـون الى إنّ وانـخــفـاض مـســتـوى ا
ـشــكــلـة في الــعـراق ـآسي تــنــتج الـنــكت الــسـوداء . لــكن ا ا
مــخــتـلــفـة عن الــدول الـعــربــيـة  حــيث كـانـت عـقــوبـة الــنُـكــتـة
الـسياسية لدى النظام السابق السجن وقد تصل لإلعدام في
حـال مـسّت القـائـد. وتـصـدّقت أمريـكـا عـلـينـا وتـابـعت األجرَ
سـلمـة بعـهد جـديد وانـقلـبت األمور والـثوابَ إثـرها اجلـارُة ا
لـنا وبنا وعلـينا وفينـا.  ورأينا الرئـيس الراحل جالل طالباني
كـان يحكي نكات على نفسه في التلفزيون. وحاول سياسيون
وقـادة مـلـيشـيـات روايـة الـنُـكت أيـضاً في االعـالم  وقد جنح
بـعـضــهم في اقـنـاعـنــا ان الـنـكـتــة هي وجه آخـر من الـواقع 
ومـنـهم من تـفوّق واقـنـعـنـا بأنّ الـنـكـتـة هي الـترجـمـة احلـرفـية

للواقع . 
بعد ذلك أصبح  كلّ شيء عند العراقي نكتة  وباتوا أحيانًا
في ح كان يضحك مَن يسمعهم في يـتحدثون بجدية عالية 
الـدول األخـرى مــتـوهـمــ انّـهم يـقــولـون نـكــتـة .  بـات لــديـنـا
ـؤلـفـون النُـكـتة الـسيـاسـيـون النُـكـتة  واحملـلّـلـون النُـكـتة  وا

انيون النُكتة . والشهادات العليا النُكتة  والبر
سافة ب احلقيقة والنُكتة في العراق انعدمت منذ ربّـما ألنّ ا
سـنـوات طـويـلـة  فـغـدت الــنُـكـتـة جتـري في دمـاء الـعـراقـيـ 

مثلما تسببت في جريان نفس الدماء .
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قاومـة الشرسة كلُّ غزوٍ مـكروه ويواجه بـالشجب واالسـتنكـار وا
والتـضحيات; غير أنَّ هناك بعض الغزوات التي نفتحُ لها بوَّابات
; ومـنهـا غزو الـعشق إلى أرواحـنا; ونوافـذ القـلوب قـبل الـذراع
وغزو الـربيع إلى نـفـوسنـا القـاحلـة; وغـزو األغاني الـرصيـنة إلى
معـاقل وجداننا; وغزو الشـعر إلى مشاعرنا اجلـريحة; فيزيدُ من
واجع واألحزان بلذَّةٍ عجيبةٍ; كما لو أنَّ الشعر يطهَّرنا من لهب ا
الذنـوب ويحيل الـرماد الذي يتـراكم في مزاغل نفـوسنا إلى حقل
من اخلضـرة الزاهـية; فال غـير الشـعر من يـعيـدُ األمل إلى قلوبٍ
على مشارف الهاوية; وال غير الشعر من يدع الطيور تصدح في
وكـنــاتـهـا; وال غــيـر الـشــعـر من يــزيح الـسـخــام عن وجه الـبالد;
; ولـلشعر الشعبي ظلوم قـهورين وا عدم وا ويبـلّسم جراح ا
; مـذْ سـمـعوا ة تـكـادُ تـكـون مقـدَّسـة لـدى الـعـراقيـ مـنـزلـة خاصـَّ
قصـائد الشاعر احلاج زاير والشاعرة فدعة; وهناك من سبقهما
في ذلك; وحـ انـتــشـرت قـصــائـد مـظـفــر الـنـوّاب الـشــعـبـيـة في
ـكَــيـر وبـيــرغ حـمـد شـعــاب الـبالد; أصـبــحتْ مـفــردات الـريل وا
وحسن الـشـموس تـتـردَّدُ على ألـسـنة الـنـاس مثل تـعـاويذ نـضالٍ
مبـاركة تدرأ عنـهم الكروب وتـزيح عن قلوبهم الـهموم; وتزرع في
ـَّا جـاء عريان الـسيد خلف وجدانـهم بذور التـحدي والصـمود; و
قاومة منح دفـئاً عراقياً خالـصاً للمفـردة الشعبية وأجَّجَ شـحنة ا
فـيـهـا ضـدَّ الــطـغـاة; وسـانـدهُ في ذلك الـشــاعـر كـاظم إسـمـاعـيل
الكـاطع وكوكـبة من الـشعـراء الشـعبـي الـنبالء; حـتى غدتْ راية
الــشـعـر الــشـعـبـي خـفَّـاقــةً ومـضـيــئـةً فـوق هــامـات الــنـخـيل وفي
سمـاوات الـبالد اآلن; لـقـد غـزانا الـشـعـر الـشـعبـي من كل حدب
وصوب; ومن كل قـصـبة وقـرية ومـديـنة; وجـعل الشـعـر الفـصيح
ينـظر بعـ احلسد لـهذا األلق واالزدهار واالنـتشار الـذي تعيشه
الـقـصيـدة الـشعـبـية في الـوقت احلـاضر; وتـسـابقتْ الـفـضائـيات
إلى إقـامـة مـسابـقـات في الـشعـر الـشـعبي بُـغـيـة جذب اجلـمـهور
إلــيــهـا; وقــد جنــحتْ في ذلـك بـطــريــقــة لم تــكن تــتـوقــعــهــا; كـأنَّ
القـصيدة الـشعبـية صارت أحـد أفراد البـيت العراقي; تـشاركهم
أفراحـهم وأحـزانهم وهـمـومهم; بل أنَّ هـنـاك مقـطـعاً قـصـيراً من
; وفي قـصـيدة شـعـبـية أوقف نـزيف الـدم ب قـبـيـلتـ مـتنـازعـت
مقـطع آخـر أعاد احلب والـوئام إلى عـائـلتـ بعـد خـصام وجـفاء
استـمـر لسـنـواتٍ طوال; وهـنـا لـيس أمامـنـا سوى االعـتـراف بأنَّ
الشـعر الشعبي لـعبَ دوراً حاسماً بتـنقية قلـوب الشعب العراقي
من الفـتنة الـطائفـية; وكان من أشـجع اجلنود في جـحافل حترير
ـدن الـتي اغـتـصـبـتـهـا شـراذم داعش; فـطـوبى لـغـزوٍ الـقـصـيدة ا
; ومـا أجمل هذا الـغزو وما الشـعبيـة إلى بيوت الـعراقـي جمـيعاً
; كل هـذه اخلـواطر تـداعتْ فـي ذهنـي خالل حـضوري إلى أبـهـاهُ
قدسة; هي جلـسة شعرية لـلقصيـدة الشعبـية في مدينـة كربالء ا
في الواقع كـانت من ضمن جلسات كثيرة قادمة; سيتنافسُ فيها
أكـثر من ( (500شاعـر عـلى جائـزة شاعـر شـباب الـعراق; غـير
شرف عليها سابقة; إنَّ ا أنَّ الذي اسـترعى انتباهي في هذه ا
ـثابـر مـحمـد الـكعـبي مع زمـيـليه وهم كـل من الشـاعـر الشـعـبي ا
ـجهودات يـاحي; قد بـادروا إلى إقامـتها  مالك الـشرع ومـيثم ا
ـيـسورين; ـعونـة أحـد عـشاق الـقـصـيدة الـشـعـبيـة من ا ذاتـيـة و
ولقـد استـمعتُ كـثيـراً بقـصائـد الشعـراء الشـبان; حـتى أني قلتُ
بــكـلــمـة مــوجــزة; لـقــد دخــلتُ إلى الــقـاعــة جــائـعــاً; ولـكــني بــعـد
استـماعي لـقصـائدكم شـبعتُ اآلن; وأبـهرتـني صوركـم الشـعرية
ا سرقـها شعـراء الفصـيح منكم;; أجل الـشعر الـشعبي التي طـا
يــغــزونـــا بــوضـــوح; ونــحنُ نــقـــول مــرحى بـــهــذا الـــغــزو األنــيق
والشـفيف; مادامت القصيدة الـشعبية كانت تـعويذتنا في معارك
ـدن; ومادامت هي “شَـبَّة “تـصفيه الـنفوس بـ الناس; حتـرير ا
يقـول أحد الـشعراء الـشبـان الذين اسـتمـعتُ لقصـيدتهِ في خالل
ـشـكله “ويـقـول آخر“ شـاكل طـيّـحوك  اجلـلـسة; “انـته حالّل ا
ـاي بال نـهـر مـفـضـوحه سـالـفـته  “وثـالث يـقـول “غـفه بـروحي ا
احلــزن وانـســدت الـبــوب; يـجـي الـتــابـوت وال يــجي غـروب “أمـا
الرابع فـيـصدح قـائالً (عـطركم صـانـكم يرهـم دوه كلـوب; ويطش
ـشي بـيـنه) حتى ازدحـم فضـاء الـقاعـة بـصورهم سبَّـاح حـبكم 
ثيرة; ولذا ليس عجباً الشـعرية الشفيفة وا
أنْ يقـول الـشـاعـر مـحـمـد الـكـعبـي.. نعم
إنها القصيدة الشعبية اليوم وغداً وبعد
غـدٍ مع اجلمال والـشعـر واحلب مبارك

للقصيدة الشعبية هذا العطاء.
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الــدراســة أن مـــا أظــهــره هــذا
الــبـحث اجلـديــد هـو أن تـوازن
األحــمـاض األمـيـنـيـة أمـر مـهم
وأنه من األفـــضل أن تــخـــتــلف
مـــصــادر الـــبــروتــ لـــضــمــان
حــصــولك عـــلى أفــضل تــوازن
لألحــمـاض األمـيـنـيـة. وشـددت
ـــرء عــــلى ضــــرورة أال يــــثـق ا
ــنــتج واحــد فــقط. وحتــولت
ــــنـــتــــجــــات إلى مـــواد هـــذه ا
أســاســيــة في حـيــاة الــكــثــيـر
وتــبـ أن اثـنــ من بـ كل 5
أمريـكيـ يقـومون بـشرب هذه
البروتـينات بشكـل مستمر في
محـاولة مـنهم لـبنـاء العضالت
واحلــــصـــــول عــــلـى أجــــســــام

شوقة. 
وتـصــدرت مـبـيـعـات “مـكـمالت
البروت ”العـالم وحـققت 14
مـلــيـار دوالر في جـمـيع أنـحـاء
الـــعـــالم وتــــقـــوم الـــشـــركـــات

تـعــيش عــمـرا أقــصـر بــعـد أن
ـشـروبات قـامت بـتـناول هـذه ا
ــا يــؤكــد أن الـــبــروتــيــنــيــة 
ـوجودة األحـمـاض األمـيـنـيـة ا
في مــكـمالت الــبــروتــ ضـارة
لــلــغـــايــة. ودعــا األطــبــاء رواد
الـصـاالت الـريـاضـيـة والـشـبان
إلى تـناول األنـواع الـصحـيـحة
من الـبـروتـ واسـتـبـدال هـذه
ــصــنــعــة بــأخــرى ــكــمـالت ا ا
طـبيـعيـة مـثل اللـحوم احلـمراء
والـديك الـرومي األسـمـاك مثل
الــسـلــمــون والـبــلــطي صـدور
الـدجـاج مـسـاحـيق الـبـروتـ

بــيــاض الــبــيض مع قــلــيل من
صــفـــار احلـــلــيب اخلـــالي من
الـدسم أو قـلـيل الـدسم واجل
اخلــالــيــة من الــدهــون الــفـول
والـعـدس … وفي هـذا الـسـيـاق
قـال الدكـتـور سامـانـثا سـولون
بــيـت مـؤلـف مــشـارك آخــر في
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خلـصت دراسة حديـثة قـام بها
عــدد من األطــبـــاء من جــامــعــة
ســـيــدني األســـتــرالـــيــة إلى أن
تنـاول مكـمالت البـروت لـبناء
الــعـضالت لـهـا أضـرار كـثـيـرة
وقــد تـؤثـر في صــحـة اإلنـسـان
بـــــــــشـــــــــكـل ســـــــــلـــــــــبـي وفق

(يورونيوز).
ولــــفــــتـت الـــدراســــة الــــتي 
إجــراؤهـا عــلى مــجــمــوعـة من
الفـئران أن منـتجات الـبروت
مــخــتـلــفــة األشــكــال واألنـواع
ـشـاريـب إضـافـة إلى ومــنـهــا ا
قــــطع الـــشـــوكـــوال واحلـــبـــوب
ـكـنـهـا أن تـقـلل من وغـيـرهـا 
عمر اإلنـسان وتؤثر سـلبا على
حـالته الـنـفسـيـة ومزاجه وفي
بــعض األحــيــان قــد تـؤدي إلى

زيادة وزنه.
وتــبــ أن الــفــئـران أصــبــحت

ـــنــتـــجــات ـــنــتـــجــة لـــهــذه ا ا
بــالــتــســـويق لــهــا عـــلى أنــهــا
احلـلــول الـفـعــالـة والـســحـريـة
لـــــلــــحــــصـــــول عــــلـى اجلــــسم
ـمـشـوق والـعـضالت الـبارزة ا
ــا يـــدفع آالف الـــشـــبــان إلى
شــــرائــــهــــا من دون مــــعــــرفــــة
اخملـــــاطـــــر وراء تـــــنـــــاولـــــهــــا

باستمرار.
وأوضـــحت الـــدراســـة أن هــذه
كمالت حتتوي على أحماض ا
أمـــيــنــيــة مـــشــبــعــة وأن هــذه
األحـمــاض ال تــذهب مــبــاشـرة
إلـى الــــــعـــــضـالت بل يــــــذهب
الـكـثيـر مـنـها إلى الـدم وهـناك
تـقـوم بـاالخـتالط والـتفـاعل مع
أنــواع أخـــرى من األحـــمــاض
ويـحاول كالهـمـا الـوصول إلى
جرد وجودهما الدماغ وأنه 
فـي الـدم قــد يــؤدي إلى نــتـائج

سلبية.
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نــــام الـــشـــاب الـــتــــايـــواني بن
هــــاســــو واضــــعــــا فـي أذنــــيه
سمـاعات (إيـربود) لـكنه عـندما
اســـتـــيـــــــقظ فـــوجـئ بـــوجــود
ســــمـــاعــــة واحـــدة فــــقط. ومع
خــاصــيــة الــتـتــبـع في أجــهـزة
(أبـل) عــرف الــشــاب أن إحــدى
الــســـمـــاعــتـــ اســـتـــقــرت في

معدته. 
وذكــرت صـحــيـفـة (ديــلي مـيل)
الــــبـــريـــطــــانـــيـــة اول امس أن
الــشــاب ابــتــلع الــســمـاعــة عن
طـــريــق اخلــطـــأ عـــنـــدمـــا كــان

نائما.
وكشفت األشعة السينينة التي
أجــــراهـــا الـــشــــاب الحـــقـــا في
ـشفى أن الـسمـاعـة استـقرت ا
في مــــعــــدته رغـم أنه لم يــــكن

يعاني أي ألم. 
ــــفــــاجــــأة األخـــرى أن لــــكـن ا
الـسـماعـة كـانت ال تـزال تـعمل
وهـــو مـــا ســـاعـــد فـي حتـــديــد

مكانها. 
وعـبـر إعـطـائـه ملـيـنـات تـمـكن
الـشـــــاب من إخـراج الـسـمـاعـة
ــرحــاض وقـــد كــانت في فـي ا
وضـع الــــتــــشــــغـــــيل وال زالت

تعمل. 
فـــيــمـــــا اشــار تـــقــريــر حــديث
صـــــادر عن شــــركـــــة (ويــــتش)
تخصصة بتوفير البريطانية ا
نــــــصــــــائح واســــــتــــــشــــــارات
لــلــمـســتــهــلـكــ عن عــيب في

هواتف شركة (أبل).
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قــالت الـســلـطـات الــروسـيـة في
وقت مـــــتـــــأخـــــر األحــــد إن 41
شـخـصــا لـقـوا حــتـفـهم عــنـدمـا
هـبـطت طائـرة سـوخـوي سـوبر
جيت- 100اضطراريا في مطار
ــوسـكـو بـعـد ـيــتـيـفـو  شـيـر
اشـتـعـال الـنـيـران فـيـهـا.وذكرت
جلــنـة الـتــحـقـيق الــروسـيـة في
بيان على موقـعها اإللكتروني (
أن الطـائرة كان عـلى متـنها 78

شخصا بينهم أفراد الطاقم).
وأظـهرت مـقـاطع فـيديـو نـشرت
عـــــــلى وســـــــائـل الـــــــتـــــــواصل
االجـــــتـــــمــــاعـي الــــركـــــاب وهم
يـــســتـــخــدمـــون مـــزالق خــروج
الــــــطـــــــوار من الـــــــطــــــائــــــرة
احملــــتــــرقـــة.وذكــــرت مــــصـــادر
روسيـة أن طفـل ومـضيـفة من
طـاقم الـطـائـرة كـانوا مـن ضمن
الــضــحــايــا.وقــال أحــد شــهـود
العيـان (إن فرار أي شخص من
الــطـــائــرة يـــعــد مــعـــجــزة).ولم
يـــتـــضح بـــعـــد ســـبب احلـــريق

. أوالهبوط الطار
والــطــائـرة من طــراز ســوخـوي

ســـوبـــر جــيت -100 وكــان من
ــقــرر أن تــغــادر في الــســاعــة ا
 17:50بــــالــــتــــوقــــيت احملــــلي
( 14:50بتوقيت جرينتش) إلى
مدينة مورمانـسك في سيبيريا.
وأصدر الطـاقم إشارة استـغاثة
بــعــد وقت قــصــيــر من مــغـادرة
وسـكو  ـيتـيفـو  مـطار شـير
وفقًا لتـقارير إنتـرفاكس.وتشير
الـــتــقـــاريـــر أيــضًـــا إلى أن أول
مـــحــاولـــة لــلـــطــائـــرة لــهـــبــوط
اضــطـــراري لم تـــنـــجح.وأكــدت
بـيـانات مـوقع الـتـتبـع التـقـارير
التـي حتدثت عن حـدوث هـبوط
اضـــطـــراري بـــعـــد حـــوالي 30

دقيقة من اإلقالع.
وقالت شركـة ايروفلـوت الناقل
الـوطــني الـروسي إن الــطـائـرة
ـطار أُجبـرت على الـعودة إلى ا
(ألســبـــاب فــنــيــة)  لـــكــنــهــا لم
توضح هذه األسـباب.وفي بيان
مــــوجــــز ذكــــرت الــــشــــركـــة أن
محركـات الطائـرة كانت حتترق
بـعـد الهـبـوط لكـنـهـا لم توضح

التسلسل الدقيق لألحداث.
ونــقـلت انــتـرفـاكـس عن مـصـدر

رســــمـي قــــولـه(إن مــــحــــركــــات
الطـائرة اشتـعلت فـيها الـنيران
ـــدرج بــــعـــد الــــهـــبـــوط عــــلى ا
الــصـعب ولــيس في اجلــو كـمـا

ورد في البداية).
ونشرت شـركة إيروفلـوت قائمة
(بـالـلـغــة الـروسـيـة) بــالـنـاجـ
الـذين  الـتـعـرف عـلـيهـم حتى
اآلن وقـــالت إنـه ســـيـــســـتـــمـــر
حتـديـثـها مـع ظهـور مـعـلـومات

جديدة.
وقال حاكم مـورمانسك بـاإلنابة
أنــــدريـه شــــيــــبـس إن عــــائالت
الضحايا ستـحصل على مليون
روبل أو مـــــا يـــــعــــادل  15ألف
دوالر بــــيـــنـــمــــا ســـيـــتـم مـــنح
صـاب الذين يـتلـقون العالج ا
ـســتـشـفى 500 ألف روبل في ا

( 7000دوالرً). 
وقـال مـيـخـائـيل ســافـتـشـيـنـكـو
(إنه كـــان عــلـى مــ الـــطـــائــرة
عندما حتولت لكرة من نار على
ــطــار لــكــنه تــمــكن من مــدرج ا
الـقــفــز).وشـارك مــقـطـع فـيــديـو
لـــركــاب يـــفـــرون من الـــطـــائــرة
احملــتــرقــة وقــال (أنــا بــخــيــر

مــــازلت عـــلـى قـــيــــد احلـــيـــاة).
ــتـري خـلـيـفـوشـكـ وأعـرب د
أحــــد الــــركــــاب الــــنـــاجــــ عن
امــتــنــانـه لــلــمــضــيــفــات.وقــال
لـــلـــصــحـــفــيـــ (فـــقط بـــفــضل
ـــضــــيـــفـــات جنـــوت).ونـــشـــر ا
تسابق كريستيان كـوستوف ا
الـبـلغـاري الـسابـق في مسـابـقة
يــوروفــيــجن الــغــنــائــيــة عــلى
وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي

إنه شهد احلادث. 
ـطـار وقـال إن األشــخـاص في ا
كــانـــوا يــرجتــفـــون بــعــد رؤيــة
الطائرة وهي تلتـهمها النيران
مشيرا إلى أن الرحالت اجلوية
األخـــرى غــيـــر قــادرة اآلن عــلى

اإلقالع.
وقــال شــاهــد عــيــان آخــر  هـو
باتريك هـورالشر  لبي بي سي
ثـير لـلصـدمة أن نرى (إنه من ا
الـطـائـرة التـي دمرتـهـا الـنـيران
قـــبـل دقــائـق فـــقط من انـــطالقه
برحلة أخرى). و فتح حتقيق
فـي احلــادث. وأعــرب الـــرئــيس
ــيـر بــوتــ عن الــروسي فـالد

تعازيه ألسر الضحايا.

{ كـولــومـبـو-(أ ف ب)  –تـابع
مسـيحـيو سـريالنكـا الكـاثوليك
لألسـبـوع الـثـاني عـلى الـتوالي
قـداس األحـد فـي مـنـازلـهم عـبـر
شــــاشــــات الـــتــــلــــفـــزيــــون مع
اسـتـمـرار إغالق الـكـنـائس مـنذ

اعتداءات عيد الفصح.
وخالل قداس خاص في كنيسة
مـقـر إقـامـته الـصـغـيـرة ونقـلت
وقـائـعه كــامـيــرات الـتـلــفـزيـون
الـوطـنـي أشـاد رئـيس أسـاقـفـة
كــولــومــبــو مــالــكــولم راجنــيث
ـان أبناء رعـيته الـذين لقوا بإ
حـــــتــــــفـــــهـم في االعــــــتـــــداءات
21 اجلــــــــــــــهـــــــــــــاديــــــــــــــة فـي 
نـيــسـان/ابــريل خالل الـصالة
عـندمـا اسـتهـدفت ثالث كـنائس

وثالثة فنادق.
وقال الكـاردينال راجنيث “إننا
نتذكر كيف قتل عـدد كبير منهم
قبل أسبوع في ثالث كنائس.
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لــقـــد أتــوا إلى الـــكــنـــيــســة ألن
قـلوبـهم كـانت عامـرة بـحب الله

الغامر.”
ألـغت الـكـنـيـســة الـكـاثـولـيـكـيـة
الـقـداديس الـعـامـة في اجلـزيرة
الـواقـعـة جـنـوب آسـيـا خـشـيـة
وقـــوع مـــزيـــد من الـــهـــجـــمــات
االنتـحاريـة بعـد تلك الـتي اعلن
تــــنـــظـــيم الــــدولـــة االسالمـــيـــة
مسـؤوليـته عنـها وأسـفرت عن

257 قتيال.
ومـنذ ذلك احلـ أغـلـقت أبواب
الـــكـــنـــائـس ويـــتـــولى جـــنـــود
ـــبــاني مـــســلـــحــون حــمـــايــة ا

همة. سيحية ا ا
وفي األزقــة احملـيـطـة بــكـنـيـسـة
الــــقــــديـس انـــطــــونــــيــــوس في
ـواقـع الـتي كــولــومــبــو أحــد ا
استهدفها االنتحاريون في أحد
الفصح استمعت العائالت إلى

العظة في صمت ووقار.

ومـنـعـت حـواجـز الـوصـول إلى
الــــكــــنــــيــــســــة وجــــاء بــــعض
االشــخــاص لـــلــصالة أمـــامــهــا

وإضاءة الشموع.
وقـال الـكـاهن بـراسـاد هـارشـان
لـــوكــــالـــة فـــرانـس بـــرس أمـــام
كنيسة القديس أنطونيوس ان
“النـاس يعانـون صدمـة روحية
اذا لم يــحــضــروا الــقــداس ولم
ـقدس ولم يـتنـاولـوا الـقربـان ا
يـجـدوا مـكـانـاً لـلـصالة وعـبادة

الله إنها مأساة.”
ومع إغالق كـنـائسـهم يـتـكاتف
الـكـاثـولـيك وينـظـمـون أنـفـسهم
في اخلـارج. قــال األب هـارشـان
إن الـكـهنـة (يـنـتقـلـون من مـنزل
إلـى مــنــزل ويـــزورون الــنــاس
ـنـحـونـهم األمل ويـحـمـلـون و
ـرضى ويقـومون الـقربـان الى ا

خصوصا بزيارة اجلرحى).
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