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ظلوا محاصرين تحت األرض على عمق 700 متر وخرجوا غير مصدقين أنهم نجوا

العائدون من الموت
سان خوسيهـ  وكاالت: بني املوت واحلياة حلظة امل وتشبث، ان 
افتقدتها هزمك اليأس ومتكن الشيطان منك وسلمك طواعية للهاوية 
والنهاية احلتمية، لكن ان تعلقت بـ »قشة« االمل واخلالص ـ مهما كانت 
هشاشتها ـ فستناضل وحتارب محاربة الفرسان متمسكا بهذا اخليط 

الواهي، فإن جنحت غنمت وإن فشلت فيكفيك شرف احملاولة.
حكاية اغرب من اخليال شدت انتباه العالم بأسره وحظيت باهتمام 
وسائل االعالم العاملية مجتمعة حيث راحت تترقب العائدين من املوت 
في حفرة اشـبه بالقبر الكبير، ظلوا قابعني فيهـا 69 يوما بعد ان انهار 
عليهم منجم سان خوسـيه في اخلامس من اغسطس املاضي اثناء 

قيامهم مبهام مت تكليفهم بها من قبل املسؤولني.
تخيل 69 يوما وانت تصارع املوت.. بينك وبني احلياةـ  وانت حتت 
االرضـ  700 متـر.. ال منفذ.. ال نـور.. ال طاقة امل واحدة توحي اليك 
باخلالص.. لكنها االرادة تسـبقها ارادة اهلل الذي كتب النجاة لـ 33 

عامال ابصروا النور بعد ظالم دامس الكثر من شهرين.
وان كان هذا حال احملاصرين حتت االرض، فحال من هم فوقها ـ 
اعني املسؤولني ـ ليس بأقل تشـبثا باحلياة لهم.. فكروا واجتهدوا: 
كيف ننقـذ اخواننا وابناءنا من عمق 700 متـر حتت االرض ولهم في 

هذه احلفرة 69 يوما؟
كبسولة عبقرية اطلقوا عليها »طائر العنقاء«، بدأت اولى مهامها من 
خالل احداث فتحة دائرية بتوصيل الطعام والشراب والدواء لهم، ثم 
بعد ذلك بدأ تطوير هذه الكبسولة ومت حفر االرض مبا يناسب حجمها، 
وكان احلفر بعناية شديدة خوفا من ان يؤدي هذا احلفر الى هدم التراب 
على رؤوس العالقني ودفنهم حتته، وجنحت احملاولة العبقرية ليتم انقاذ 
العمال تباعا وسط فرحة عارمة منهم اوال ومن الذين كانوا ينتظرونهم 

بني القنوط واليأس واالمل والرجاء.

فقد وصلت الى س���طح االرض املجموعة االولى من 
العمال ال� 33 العالقني في تش���يلي. وقالت هيئة االذاعة 
البريطانية »بي.بي.سي« ان الرئيس التشيلي سيباستيان 

بينيرا اشرف بنفسه على عملية االنقاذ.
 وكان فلورينس���يو افالوس هو اول من ابصر النور 
من بني العمال احملاصرين في املنجم الواقع قرب كوبيانو 
ليتبعه بعد حوالي ساعة زميله ماريو سيبالفيدا ومن 

ثم حلق بهما زميلهما الثالث خوان االنيس.
وجتري عملية االنقاذ وسط ترقب التشيليني والعالم 
ومتابعة واسعة من قبل وسائل االعالم احمللية واالجنبية 

التي تنقل احلدث على الهواء مباشرة.
وكان الرئي���س بينيرا قام باس���تقبال افالوس لدى 
خروجه من الكبس���ولة التي حملته الى سطح االرض 
فقد احتضنه في مش���هد مؤثر وسط تصفيق اجلماهير 
التي احتشدت للترحيب بالعائدين من ظالم احلصار في 
املنجم الذي قضوا فيه اكثر من شهرين على عمق حوالي 

700 متر حتت سطح االرض.
وكان���ت عملية انقاذ عمال املناج���م قد انطلقت بعد 
تأجيل دام ثالث س���اعات انزل بعدها احد اعضاء فريق 

االنقاذ في كبسولة الى املنجم املنهار.
كما احتضن الرئيس بينيرا ايضا ش���يبالفيدا لدى 
خروجه من الكبس���ولة وقد راح يقفز فرحا بعودته من 
احلصار حتت االرض وسط تصفيق املسؤولني وذوي 
العم���ال وأفراد طواقم االنقاذ كم���ا لقي االنيس ترحيبا 

مماثال من قبل الرئيس واجلمهور.

وفي مشهد مؤثر، راح الرئيس واملسؤولون ومن حضر 
معهم من مواطنني يرددون النش���يد الوطني التشيلي 
ويطلقون صيح���ات االبتهاج والصلوات لعودة العمال 

احملاصرين بسالم الى سطح األرض.
وكانت عملية االنقاذ قد تأجلت ملدة س���اعتني وذلك 
الجراء املزيد من االختبارات واستبدال الكبسولة الثقيلة 
نسبيا والتي كان من املقرر استخدامها في أول محاولة 

إنقاذ بواحدة اخف منها.

أوباما يصلي لنجاح المهمة

واعرب الرئيس األميركي باراك أوباما عن س���عادته 
البالغ���ة بخروج العديد من العالقني من املنجم ونش���ر 
البيت األبيض بيانا ألوباما جاء فيه »أفكارنا وصلواتنا 
مع العمال الش���جعان وعائالتهم ومع الرجال والنساء 

الذين يعملون بجد إلنقاذهم«.
وأضاف أوباما »مبا ان عملية اإلنقاذ لن تنتهي قريبا 
وان عمال صعبا مازال باالنتظار نصلي كي يتمكن عمال 
املنجم بنعمة اهلل من اخلروج ساملني والعودة إلى عائالتهم 
سريعا«. وتابع »نحن فخورون أيضا بكل األميركيني الذين 
يعملون مع أصدقائنا التشيليني على األرض ويقومون 

بكل ما بوسعهم لعودة العمال إلى منازلهم«.

الرئيس التشيلي: األزمة أظهرت الروح الحقيقية للشعب

وهنأ رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا مواطنيه ببدء 
عملية االنقاذ وسط ترقب ومتابعة واسعة.

ونقلت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.س���ي( عن 
بينيرا قوله إن أزمة عمال املنجم أظهرت الروح احلقيقية 
لشعب تشيلي، مضيفا أن العمال أظهرورا أن »تشيلي 

موحدة وأننا قادرون على فعل أشياء عظيمة«.

تذكارات على ورق مفضض

ولم يفقد العامل ماريو سيبولفيدا رغم بقائه محاصرا 
في منجم منهار 69 يوما بعد حادث مأس���اوي وقع على 
عمق 652 مترا حتت سطح االرض حسه الدعابي وجلب 
معه لدى وصوله الى الس���طح بعد عملية انقاذ ناجحة 

حقيبة صفراء مألها بتذكارات من صخور املنجم.
ووزع سيبولفيدا تذكاراته الصخرية التي لفها في ورق 

مفضض على عمال االنقاذ. وجلب البسمة والضحكة الى 
وجوه مئات كانوا يتابعون في قلق ولهفة عملية االنقاذ 
النتش���اله وانتش���ال 32 عامال آخرين ظلوا محاصرين 
منذ أكثر من ش���هرين وسط الظالم في عمق املنجم في 

شمال تشيلي.
اشتهر سيبولفيدا بني زمالئه بأنه مهرج وعلت صرخاته 
الفرحة وصعدت الى الس���طح قب���ل ان يخرج ضاحكا 
من كبس���ولة االنقاذ لتحيط به ضح���كات أقاربه الذين 
كانوا ينتظرونه. وفور ان خرج من الكبسولة بدأ يوزع 
تذكاراته الصخرية ودس واحدة في يد الرئيس التشيلي 

سيباستيان بينيرا الذي احتضنه بقوة.
وغال���ب بيني���را الدموع حني أخذت عربة اس���عاف 
سيبولفيدا الى مستش���فى متنقل قريب الجراء فحص 

طبي شامل له.
كانت ضحكات سيبولفيدا انعكاسا للروح املعنوية 
الصلبة التي أبداها العمال احملاصرون منذ انهيار املنجم 
وهو منج���م للذهب والنحاس في صح���راء أتاكاما في 
اخلامس من اغسطس املاضي. لكن رغم كل هذا الضحك 
حتدث سيبولفيدا بصراحة عن تقلبه بني االمل واليأس 
وقال في مقابلة وقد احاط به افراد اسرته »كنت مع اهلل 

لكن الشيطان كان يغلبني في احيان«.
وطوال محنتهم ابدى العمال احملاصرون صالبة واحتادا 
واستمرت حالتهم املعنوية مرتفعة لكن االطباء يتوقعون 
ان يعاني البعض من الضغط لفترة طويلة بعد خروجهم 

الى السطح ولم شملهم مع اسرهم.
وطالب سيبولفيدا بتغييرات حلماية حقوق العمال 
وناشد احلضور أن يعاملوهم كعمال ال كمشاهير وقال 
»أرجوكم ال تعاملونا كنجوم«. ويعتقد انه لعب دورا في 
حشد الروح املعنوية لزمالئه احملاصرين وأظهرت لقطات 
تلفزيوني���ة انه فعل ذلك حتى النهاية وهو يضحك من 
قلبه ويهرج مع زمالئه قبل ان يودعهم ويدخل كبسولة 

االنقاذ التي رفعته الى السطح.
ولدى وصوله، عانق زوجته وأمه التي جلمت الفرحة 
لسانها ثم س���ارع بفتح حقيبة التذكارات وهو يصيح 
»انا طائر من الف���رح« وأخذ يحتضن كل من يقابله ثم 
قاد اجلميع في ترديد الش���عار الوطني »حتيا تشيلي« 

و»يحيا عمال مناجم تشيلي«.

  فلورينسيو أفالوس أول من أبصر النور: كاد الشيطان يغلبني لكن ثقتي باهلل كانت عظيمة

الرئيس التشيلي يتحدث لوسائل اإلعالم عن عملية اإلنقاذ

)أ.ف.پ - رويترز( الكبسولة العبقرية التي أنقذت العمال  

أحد العالقني في املنجم بعد خروجه

أول الناجني يرفع يده فرحا

الدعاية االنتخابية في األردن.. 
من »يافطات« القماش إلى »الفيس بوك«

السماح للسعوديات باالنضمام إلى الشرطة قريبًا
نقلت صحيفة وورل����د تريبيون األميركية 
ان السلطات السعودية قد تقرر، للمرة األولى، 
السماح للنساء باالنضمام إلى قوات الشرطة.

وأضافت الصحيفة بالقول ان امللك عبداهلل 
تلقى توصية من وزارة الداخلية الس����عودية 
بالسماح للمرأة باالنضمام الى قوات الشرطة، 
إذ من املمكن توظيفهن ف����ي عمليات التحقيق 
مع النس����اء املنتميات الى جماعات متش����ددة، 

كالقاعدة مثال.

ونقلت الصحيفة عن األمير سعود بن منصور 
آل س����عود قوله: »إن رجال الشرطة على نقاط 
التفتيش لن يتمكنوا من حتديد هوية النساء 
حتى إن كانت درجة التيقظ لديهم عالية جدا، 
وذلك بس����بب التقاليد املتبعة في التعامل بني 

الرجال والنساء في هذا املجتمع«.
وأكدت مصادر انه إذا متت املوافقة على هذا 
القرار فستعمل النساء في وحدات مستقلة عن 

الرجال.

.. وأردنية تنافس زوجها في االنتخابات

قناة فرانس 24: لنا السبق 
في تقديم خدمة األخبار عبر »آي فون« و»آي باد«

عمان � وكاالت: لم يترك املرشحون لالنتخابات النيابية 
التي س����تجري في األردن في التاس����ع من الشهر املقبل 
وسيلة دعائية اال واستخدموها من »اليافطة« التقليدية 
الى موقع »فيس بوك« االجتماعي على الشبكة العنكبوتية. 
وتوس����ل املرشحون البالغ عددهم 853 مرشحا ومرشحة 
الوصول الى الناخبني عبر صورهم وبرامجهم االنتخابية 
وشعاراتهم من خالل الوسائل التقليدية كيافطات القماش 
والصور الشخصية التي تنتشر في جميع املدن في البالد 

وتعتلي اعمدة الكهرباء واجلسور وواجهات املباني واحملال 
التجارية. أما العديدون منهم فلجأوا إلى وسائل التكنولوجيا 
احلديثة في الدعاي����ة االنتخابية مثل فيس بوك وتويتر 

إضافة للمدونات والرسائل النصية القصيرة.
وبدا ان التفاعل مع هذا النمط الدعائي االنتخابي اجلديد 
على األردنيني قويا خاصة في اوس����اط الش����باب الذين 
يعتبرون الفئة األكثر استخداما لإلنترنت وبنسبة بلغت 

36% السيما في الفئة العمرية من 15 الى 29 عاما.

ولم تخل عملية الترشح لالنتخابات النيابية ملجلس 
النواب األردني من مفارقات بني املرشحني، ففي محافظة 
أربد فوجئ أحد املترشحني لالنتخابات املقبلة بزوجته 
تتقدم بطلب ترشيح نفسها في اللحظات األخيرة التي 
سبقت إغالق سجالت الترشيح لتكون منافسة له في نيل 
أحد مقاعد مجلس النواب. وفي سابقة قد تكون األولى 

م���ن نوعها باألردن، قدم ثالثة مواطنني فقدوا بصرهم 
طلبات للترشح لالنتخابات النيابية املقبلة مع انتهاء 
فترة الترشح، حيث قرر الكفيفان هزاع احلموري )59 
عاما( ومصطفى الرواشدة )58 عاما( خوض االنتخابات 
في محافظة إربد فيما قدم عدنان األسمر طلب ترشحه 

في الدائرة الثانية في البلقاء.

القاهرة � أ.ش.أ: قال خليل بشير أحد الصحافيني 
العاملني في قناة »فرانس 24« إن القناة كانت أول من 
قدم خدمة البث على الوس���ائط املتعددة عبر أجهزة 
»آي ف���ون« و»آي باد«، واول من فتح مجاال للتفاعل 
االلكتروني مع ما تقدمه القناة، بل وصنع اخلبر من 

خالل املشاهدين بعد التحقق منه.
وأشار بشير خالل مؤمتر صحافي بالقاهرة لالحتفال 
بتقدمي خدمة القناة باللغة العربية على مدار 24 ساعة 
كاملة إلى أن »فرانس 24« س���تقدم برنامج »أصوات 

الش���بكة« اللقاء الضوء على كل ما يدور من أحداث 
تستحق املتابعة على شبكة االنترنت، وستضم برامج 
القناة حلقات تفاعلية واملش���اركة في طرح االسئلة 

على موقع الفيس بوك االجتماعي.
ويس���تطيع املش���اهد متابعة القناة عبر االقمار 
الصناعية والكابل وشبكات »ايه دي اس ال« كما أن 
القناة متوافرة مبيزة مالحقة الڤيديو حسب الطلب 
»ڤيدي���و أو دمياند- في أو دي«، باالضافة للهواتف 

الذكية.

القاهرة � وكاالت: أعلن اجلهاز 
القوم���ي لتنظيم االتصاالت في 
مص���ر فرض ضواب���ط جديدة 
للرقابة على خدمة رسائل احملمول 
الدعائية واالخبارية التي ترسلها 
عدد من الش���ركات الى املتلقني 
من مس���تخدمي أجهزة الهاتف 

اخللوي.
اإلذاع���ة  هيئ���ة  وذك���رت 
البريطاني���ة أنه مبوجب القرار 
سيوجب على أي مؤسسة إعالمية 
احلصول على موافقة من وزارة 
اإلعالم واملجلس األعلى للصحافة 

الرسال مثل هذه الرسائل.
القوم���ي  وطال���ب اجله���از 
لالتصاالت املؤسسات االعالمية 
بضرورة احلصول على املوافقات 
املطلوب���ة لضم���ان اس���تمرار 

اخلدمة.
وقال مسؤولون حكوميون ان 
القرار يهدف إلى »احلد من ترويج 
اف���كار تهدف الى إث���ارة الفتنة 
الطائفية والتالعب بالبورصة«، 
فيما اعتبرت املعارضة ان القرار 

خطوة نحو مزيد من التضييق 
انتخابات مجلس  االعالمي قبل 
الشعب التي جتري في نوفمبر 

املقبل.
الرس���ائل  وحقق���ت خدمة 
القصيرة مؤخرا جناحا وانتشارا 

كبيرا في مصر، واس���تخدمتها 
املعارض���ة املصري���ة للدعاية 
النشطتها، كما أن عدة مؤسسات 
اعالمية كبرى تقدم خدمات عبر 
الهاتف احملمول للمشتركني في 

عدة دول عربية.

مصر تفرض ضوابط جديدة
على رسائل المحمول اإلخبارية والدعائية

نصيحة طبية: الكريمات 
المرطبة تحمي قدميك

في الشتاء
برل���ني � د.ب.أ: إذا كنت ممن يرتدين 
اجلوارب السميكة واألحذية الضيقة في 
أشهر الشتاء الباردة، فاعلمي أنها حتول 
دون تهوية القدمني بالقدر الكافي، وال تترك 

لها سوى مساحة ضئيلة للحركة.
وميكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف جلد 
القدمني وهشاش���ته وسهولة متزقه، ما 
لم يتم دهان القدمني بالكرميات املرطبة، 
بحس���ب ما أفادت به الرابط���ة األملانية 

للحساسية والربو.
وعمال بقاعدة راحة اجلس���م تبدأ من 
القدمني، ومن اج���ل جتنب حدوث ذلك، 
ينصح األطباء باستخدام األحذية املغلقة 
للفترة التي تدع���و احلاجة إليها فقط، 
وكذلك من خالل ارتداء اجلوارب القطنية 
بدال من تل���ك التي حتتوي على األلياف 

االصطناعية.
وق���د يكون مفيدا لك أيضا أن تدهني 
قدميك باملرطبات كل يوم، غير أنه ينصح 
بغسيل القدمني وجتفيفهما بعناية قبل 

وضع املرطب.
القدمني في احلفاظ  ويس���اعد حمام 
عليهما في حالة صحي���ة جيدة، ولكن 
عليك أال تس���تخدمي الزيوت األساسية 
نظرا ألنها قد تتس���بب في تهيج اجللد، 
اس���تخدمي املرطبات التي حتتوي على 

دهون كافية.
وكلم���ا زاد جفاف اجللد، كانت هناك 
حاجة الى اس���تخدام كرميات ذات نسب 
دهون عالية، ولعل مكونات مثل اليوريا 
والزيوت النباتية واجللسرين والبنثانول 
تساعدك في احلفاظ على نعومة البشرة 

وجعلها في حالة صحية أفضل.

صحتك


