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االحتفاالت عمت شوارع تشيلي احتفاء بنجاة العمال الـ 33                 )رويترز(احد الناجني الـ 33 ملوحا بيده                          )أ.ف.پ(الرئيس التشيلي متوسطا عددا من العمال الناجني بعد انتهاء مهمة االنقاذ املستحيلة                 )أ.ف.پ(

العائدون من تحت األرض.. قصة ملحمية أدهشت العالم
سان خوسيهـ  وكاالت: تابع العالم اجمع بإعجاب وتأثر شديدين 
عملية االنقاذ امللحمية التي انتهت مساء االربعاء بنجاح مع خروج 
آخــــر العمال الـ 33 الذين كانــــوا محتجزين حتت األرض ألكثر من 

شهرين في قاع منجم بتشيلي.
وخرج آخر هؤالء العمال الى ســــطح األرض في الســــاعة 21.55 
)00.55 ت غ( وهو لويس أورثوا »قائد« فريق العمال بعد 69 يوما 

قضاها في جوف األرض.
وفي اللحظة نفســــها أطلق 33 بالونا حتمل ألوان علم تشــــيلي 
في ســــماء »مخيم األمل« الذي انتظرت فيه اســــر وأصدقاء العمال 
على أعصابهم خروج أحبائهم منذ االنهيار األرضي الذي احتجزهم 
على عمق يزيد على 600 متر حتت ســــطح األرض في اخلامس من 

أغسطس.
وقال هذا الرجل البالغ الرابعة واخلمسني من العمر واألب لطفلني 
والذي تولى تنظيم حياة املجموعة بعد احلادث »شكرا لتشيلي كلها 

ولكل الذين ساعدونا، انني فخور بكوني أعيش هنا«.
وقد قام هذا الرجل خصوصا بتقنني الغذاء باعطاء كل من العمال 
ملعقتني من التونة املعلبة ونصف كوب من احلليب كل يومني الى 
ان متكن مســــبار صغير من انتشال رسالة كتبت على قطعة ورق 
حتمل هذه العبارة التي أصبحت ذات شــــهرة عاملية »نحن، الـ 33، 

بخير داخل امللجأ«.

تقبيل الحفارة

وقال لويس أورثوا لدى خروجه ان العمال »جميعا كانوا يريدون 
تقبيل احلفارة«.

وعانق زعيم »الـ 33« طويال الرئيس سيباســــتيان بينيرا الذي 
»هنأه بحســــن أداء واجبه كقائد، بكونه آخر من خرج« من العمال 

من املنجم.
وأعلن الرئيس التشيلي ان نحو مليار من مشاهدي التلفزيون 

حول العالم تابعوا عملية اإلنقاذ هذه.
وعلى االثر قام الرجالن وعمال اإلنقاذ بترديد النشــــيد الوطني 

التشيلي واضعني خوذات املنجم على صدورهم.
وفي العاصمة ســــانتياغو، التي تبعد عن موقع املنجم 800 كلم 
جنوبا، جابت السيارات الشوارع مطلقة العنان ألبواقها حتية إلنقاذ 

حياة العمال الـ 33.
وعلى االثــــر جرى اخراج عمال اإلنقاذ الســــتة الذين نزلوا الى 
امللجأ إلعداد العمال ومساعدتهم على اخلروج بعد ان وضعوا الفتة 
تقول »املهمة أجنزت«, وقد عبر العمال عن فرحتهم بالنجاة كل على 
طريقته من الصالة ركوعا الى رفع قبضة اليد عاليا او الصياح او 

إلقاء املزحات.
اال انهم جميعا مثل اول الناجني فلورنســــيو افالوس )31 سنة( 

عانقوا طويال زوجاتهم او صديقاتهم او ابناءهم.
وقالت روسانا غوميث ابنة عميد العمال الـ 33 في السن ماريو 
غوميث الذي يبلغ الـ 63 من العمر »كنت شديدة القلق لكنني اآلن 
في غاية الفــــرح«. وقال غوميز بعد خروجــــه وهو يبدو في حالة 

جيدة رغم ان األطبــــاء اعتبروا انه يعاني من »بعض الوهن« »لقد 
تغيــــرت، وأصبحت رجال مختلفا«. ولقيت عملية االنقاذ اشــــادات 
كثيرة من الرئيس االميركي باراك اوباما والرئيس البرازيلي لويز 
ايناسيو لوال دا ســــيلفا واحلكومة الفرنسية وكثيرون غيرهم من 
بينهم البابا بنديكتوس السادس عشر وكذلك ايضا جنم كرة القدم 
الســــابق دييغو مارادونا، ووجه اوباما شــــكرا خاصا لفريق وكالة 
الفضاء االميركية الذي ابتكر كبسولة انقاذ العمال وكذلك شركات 
القطاع اخلاص واملهندسون االميركيون الذين جاءوا من افغانستان 
خصيصا لتشــــغيلها. وقال بطل العالم لعام 1986 واملدرب السابق 
ملنتخب االرجنتــــني »كانت ليلة مؤثرة )...( كنا جميعا عمال انقاذ 

تشيليني واهالي« لهؤالء العمال.

وتوافد اكثر من الفي صحافي لتغطية »النهاية السعيدة« لهذه 
احملنة التي ال سابق لها والتي تصدرت الساحة االعالمية في جميع 

انحاء العالم. فخالل شهرين اصبح »الـ33« جنوما عامليني.
واملثال االخير دعوة احد هؤالء العمال ويدعى اديسون بينا، وهو 
من اشد املعجبني بالفنان الراحل الفيس بريسلي، مع شخص يختاره 
الى غريسالند، املقر السابق لـ »امللك« والذي حتول الى متحف تخليدا 

لذكرى اسطورة الروك االميركي في ممفيس )الواليات املتحدة(.
كما سيتم استقبال هؤالء العمال استقبال االبطال في كوبيابو.

ومســــاء االربعاء احتفل االالف بصخب شــــديد بعودتهم ساملني 
الى السطح في الساحة الرئيسية لهذه املدينة املنجمية التي تضم 

150 الف نسمة.
من جانبه قال رائد الفضاء االميركي خوسيه هيرنانديز والذي 
ســــاهم في عملية االنقــــاذ: اعتقد ان عمال املنهج الـــــ 33 اصبحوا 
مشــــهورين اآلن بعد ان تابع العالم عملية اســــتخراجهم من حتت 
االرض، مضيفا: اعتقد ان الشــــهرة شيء يجب احلذر منه ويجب اال 

يدعوها تفسدهم.

صراع زوجات وعشيقات الناجين

وأطــــرف تداعيات قصــــة الناجني الـ 33 هو مــــا نقلته صحيفة 
التلغراف البريطانية في عددها أمس ان الســــلطات في تشيلي بات 
عليها ان تتعامل مع مجموعة من السيدات اللواتي اندفعن للتسابق 
في ادعاء ارتباطهــــن بالعمال احملتجزين حتت األرض، وذلك بغية 
احلصول على مساعدات احلكومة، ولفتت الصحيفة في هذا السياق 
الى ان 5 زوجات على األقل قــــد اضطررن للدخول في مواجهة مع 
عشيقات، لم يكّن على دراية بوجودهن في حياة أزواجهن العالقني 

حتت األرض.
وضربت الصحيفة املثال بحالة أحد العمال الذي تتصارع عليه 
4 سيدات دفعة واحدة، في مسعى منهن للحصول على التعويضات 
التي ستمنحها احلكومة ألسر العمال، وكشفت الصحيفة في الوقت 
ذاته عن ان املسؤولني احلكوميني في تشيلي يودون اآلن ان يطلبوا 
من العمال البالغ عددهم 33 عامال حتديد أســــماء األشخاص الذين 
يرغبون في املطالبة بالفوائد املستحقة لهم، في مسعى من جانبهم 

حلل تلك املشكالت.

رائ�د فض�اء أميرك�ي يح�ّذر الناجي�ن ال�� 33 م�ن فتنة الش�هرةأوباما يشكر المهندسين األميركيين القادمين من أفغانستان لتشغيل الكبسولة

حملة »كفاية إحراج« ضد باعة المالبس النسائية

دبيـ  العربية: أطلقت فتاة 
سعودية حملة على الـ »فيس 
بوك« سمتها »كفاية إحراج« 
ضـــد بيع الرجـــال للمالبس 
الداخلية النسائية، مبينة أن 
احلملة مواجهة لإلحراج الذي 
يطال كل الفتيات واملتزوجات 

واألمهـــات والرجال املرافقني 
لهـــن إلـــى األســـواق أيضا. 
وقالت مؤسسة »حملة كفاية 
إحـــراج« فاطمة قـــاروب في 
حديث لصحيفة »االقتصادية« 
الســـعودية، ان احلملة تلقى 
تأييدا من األوساط النسائية، 

وهي دعوة عاجلـــة لوزارة 
العمل كي توقف اإلحراج الذي 
تتعرض له السعوديات في 
األســـواق التجارية، مضيفة 
أن احلملـــة تطالب مبنع بيع 
الرجال للمستلزمات النسائية 

في السعودية.

الزوجة السويسرية والعشيق األسترالي 
قتال الزوج »المزدوج«

سجن ماليزي عّض طفلته الرضيعة

ليون ـ أ.ف.پ: اقرت سويســـرية وعشـــيقها 
االســـترالي االصل بانهما قتال زوجها الفرنسي ـ 
السويسري في مطلع اكتوبر في وسط فرنسا ، 
فوجه اليهما االتهام، على ما افاد مصدر قضائي. 
وقد عثر على جان-برنار بلوخ )54 عاما( مقتوال 
بالرصاص على جانب مجرى مياه في بلدة فيرني-

فلوتير قرب احلدود مع سويسرا.
وقال املصدر القضائي لوكالة فرانس برس ان 

العشيقني اكدا بعد توقيفهما الثالثاء ان »الضحية 
كان عنيفا مع زوجته ومن هنا جاء قرار قتله«.

ووجهت الى العشيق وأصله من استراليا لكنه 
يقيم في منطق دروم في جنوب فرنســـا ويعمل 

في قطاع تربية اجلياد، تهمة القتل.
وكان الســـالح الذي اســـتخدم للتخلص من 
الضحية ملكه. اما الزوجـــة فوجهت اليها تهمة 

»التواطؤ في جرمية قتل«.

كواالملبور – د.ب.أ: ذكرت صحيفة ماليزية 
اخلميس أن حكما بالسجن 40 شهرا صدر على 
رجل ماليزي تردد أنه عض طفلته الرضيعة 

نكاية في زوجته بعد مشاجرة بينهما. 
وقضى القاضي بهذا احلكم على إم.زاير )24 
عاما( بتهمة إساءة معاملة األطفال، بعدما أقر 
بأنه عض الطفلة في وجهها ويديها ورجليها 
عدة مرات بعد مشاجرة مع زوجته في بيتهما 

بالعاصمة املاليزية في التاســــع من سبتمبر 
العام املاضي، وفقا لصحيفة »نيو ستريتس 
تاميز«. وتردد أن زاير، وهو أب لثالثة أطفال، 
قال للمحكمة إنه اشتد غضبه من زوجته عندما 
رفضت االنصياع ألمره بأن متلئ قارورة من 

املياه له. 
وقال: »كنت غاضبا منها )زوجته(، ولذلك 

عضضت ابنتي«.

ــيه ـ أ.ف.پ: طبع الرقم 33  سان خوس
ــال املناجم الذين علقوا في منجم  قصة عم
سان خوسيه في تشيلي منذ البدء وصوال 
ــت انقاذهم، وهي مصادفات اخذها  الى وق
البعض على محمل املزاح فيما اعطاها آخرون 

بعدا غيبيا.
فعدد هؤالء العمال 33، واستغرقت عملية 
اخراجهم من املنجم 33 يوما، وقد بدأت هذه 

ــاوي  االعمال في 13 اكتوبر 2010 )13/10/10( وهي ارقام يس
جمعها 33 )13+10+10(. وقالت ماريا سيغوفيا شقيقة العامل 
ــو، لوكالة فرانس برس ان »الرقم 33 يبدو حاضرا في  داري
كل مكان، كل شيء يتطابق، انها معجزة«، ومييل داريو الى 
استخالص رمزية دينية لهذا الرقم اذ ان السيد املسيح صلب 

وهو في سن الثالثة والثالثني.
ــالة  وكتب العامل فيكتور زاموا في رس
ــم »انا ابلغ 33 عاما،  لزوجته من قاع املنج
ونحن 33 عامال، والسيد املسيح كان عمره 
ــا مصادفة ترقى الى املعجزة،  33 عاما. انه

وهذا مينحنا مزيدا من القوة للصمود«.
ــي الرقم 33 ميخيل  ــم الى مراقب وانض
بروستاكيس مدير مؤسسة »دريلر سابالي« 
التي شاركت في حفر القناة، وقال »استغرق العمل 33 يوما، 
ــيء  مبعدل يوم لكل عامل، انا اؤمن بعلم االرقام،  يوجد ش
ما هنا«. وحضر الرقم 33 بقوة في موقع اعمال االنقاذ فوق 
ــرف عمال  املنجم، فطبع على القمصان التي وزعت على ش

املناجم، وارتداها افراد عائالتهم ومشغلو احلفارات.

مفارقات الرقم 33 مع عمال المنجم

»نايل سات« و»نور سات«: ضوابط لعمل الفضائيات
تراعي القيم اإلنسانية وترفض التفرقة الطائفية

القاهرة ـ يو.بي.أي: أعلنت شـــركتا »نايل ســـات« و»نورسات« 
خلدمات األقمار الصناعية أنهما وقعتا مذكرة تفاهم تضع ضوابط 

لعمل القنوات التلفزيونية التي تبث على أقمارهما الصناعية.
وقالت الشركتان ان الضوابط التي اتفقا عليها تدعو الى حماية 
املشاهد العربي من كل ما من شأنه اإلساءة الى املجتمعات العربية 
وجتنيبها كل ما يدعو إلى الترويج خلطاب الكراهية والعنف واإليحائية 

أو التفرقة الدينية أو الطائفية أو العرقية.
كما يدعو البروتوكول الذي مت التوقيع عليه الى عدم املســـاس 
بوحـــدة املجتمعات والدول أو الترويج للشـــعوذة واملنتجات التي 

تضر بالصحة العامة.
وتشدد الضوابط على »ضرورة احترام القيم اإلنسانية واملواطنة 

التي هي أساس سالم وأمن املجتمع والتقدم واحلضارة«.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط ان البروتوكول جاء مببادرة 

من وزير اإلعالم املصري انس الفقي.
ويأتي التوقيع على البروتوكول بعد قيام شـــركة »نايل سات« 
التـــي متتلكها الدولة املصرية بإغالق أربع قنوات فضائية تبث من 
خاللها هي »الناس واحلافـــظ والصحة واجلمال واخلليجية« التي 

متتلكها شركة البراهني السعودية.
كما وجهت الشـــركة إنذارين باإلغالق لكل مـــن قناتي الـ »أون.
تي.في« و»الفراعني« بسبب ما أسمته مخالفتهما شروط الترخيص 

الصادر عنها.
وفي وقت سابق أوقفت مصر بث قنوات أوربت والبدر والبركة 

واحلكمة.
وأدانت جمعيات حقوقية اخلطوات املصرية باعتبارها محاوالت 

للتضييق على اإلعالم وحرية الرأي والتعبير.

واشــــنطن ـ د.ب.أ: يعتزم قــــاض أميركي 
التحقيــــق في عقوبة اإلعــــدام التي نفذت عام 
2004 في تكساس، ورمبا يؤدي هذا التحقيق 
إلى الكشف عن أن هذا اإلعدام مت بحق بريء، 
وهو األمر الذي رمبا يدفع الوالية إلى االعتذار، 
وفي حال حدوث ذلك فســــتكون هذه هي املرة 
األولى التي تعترف فيها والية أميركية بوقوع 

مثل هذا اخلطأ القضائي الفادح.
ويتعلــــق األمــــر باملواطــــن األميركي تود 
ويلينغهــــام الذي أعدم فــــي فبراير عام 2004 
بتهمة قتل ثالثة أشــــخاص، حيــــث اتهم بأنه 
أشعل النيران في منزله عام 1991 وكان عمره 
آنذاك 23 عاما وكان يهــــدف من وراء ذلك إلى 
التخلــــص من بناته الثــــالث، وهن توأم )عام 

واحد( وطفلة )عامان(.
ونصت الدعوى على أن البنات الثالث كن 
يزعجنه أثناء االستمتاع بهواياته، وهي شرب 
اجلعة ورمي السهام. وتوفيت البنات الثالث 
وضم احمللفون صوتهم لصوت االدعاء العام 

الذي خلص إلى أن هذا الرجل »وحش«.

وبينمــــا كان ويلينغهام 
يجلس في غرفة املوت ويطعن 
في احلكم بإدانته، سجل خبراء 
قانون بارزون شكوكهم في 
صحة احلكــــم حيث رأوا أن 
األدلة التي استخدمت في إدانة 
ويلينغهام باملســــؤولية عن 
احلريق الذي شب في منزله 
تستند إلى طرق وآراء تقادمت 
العلم وعفى عليها  مع تقدم 

الزمان.
ودعم خبير أميركي ذائع 
التماس ويلينغهام  الصيت 
بالعفو وتقــــدم قبيل تنفيذ 

حكم اإلعدام بتقرير مفصل دحض فيه جميع 
املعلومات التي وردت في القضية.

ولكن ذلك لم يجد شيئا، حيث لم تكن جلنة 
العفو التابعة للوالية وكذلك حاكم الوالية بيري 
في صــــف احلجج التي قدمها هــــذا اخلبير أو 
جتاهلوها ببساطة كما يرى منتقدو احلكم. أما 

بيري نفسه فدافع عن موقفه 
بالقول إن حكم اإلدانة يستند 
في النهاية إلى سلســــلة من 
التفاصيل الدقيقة املتناسقة 
مع بعضها البعض بشكل ال 

ثغرة فيه.
وبالفعل شهد أحد السجناء 
في قضية القتل بأن ويلينغهام 
اعترف له في الســــجن بأنه 

ارتكب هذه اجلرمية.
كما أن جيرانا لويلينغهام 
ذكروا أنه لم يبذل جهدا كافيا 
إلنقاذ بناته في املنزل املشتعل 
بعد أن جنا بنفسه إلى خارج 
املنزل. وحسب ويلينغهام نفسه فإن صيحات 
ابنته الكبرى هي التــــي أيقظته من نومه في 
غياب زوجته عندما اشتعلت النيران في املنزل 
وأنه حاول إنقاذ بناته ولكنه لم يستطع بسبب 
سرعة انتشار النيران. ولكن كال من الشرطة 
واالدعاء واحمللفني وحاكم الوالية لم يصدقوه، 

ومع ذلك فإن العديد من األصوات تعالت منتقدة 
حكم اإلعدام بعد تنفيذه.

وأقر املتعاطفون مع ويلينغهام بأنه ليس 
مــــالكا، وأنه أدين قبل احلريــــق أكثر من مرة 
في جرائم ســــرقة وقيادة السيارة حتت تأثير 
الكحــــول، وأنه ضرب زوجتــــه أكثر من مرة، 
ولكنهم أكدوا أن ذلك كله ال يخلق بالضرورة 

قاتال لألطفال.
وسيجرى حتقيقان خالل األيام املقبلة بضغط 
من صحيفة شيكاغو تريبيون ومجلة ذي نيو 
يوركر ومشــــروع إنوسينس بروجكت، حيث 
يعتزم قاض نظر القضية مرة أخرى على مدى 

يومني ثم إصدار حكمه خالل 14 يوما.
وكذلك ســــتنظر جلنة علميــــة من اخلبراء 
احلكوميني في األدلة التــــي أقيم عليها احلكم 
آنذاك. أما ويلينغهام نفسه فأصر أثناء وجوده 
في غرفة اإلعدام على أنه لم يرتكب هذه اجلرمية، 
قائال قبل حقنه بالسم القاتل: »أنا رجل بريء.. 
لقد لوحقت على مدى 12 عاما بسبب شيء لم 

أرتكبه«.

هل تعتذر والية تكساس عن تنفيذ حكم خاطئ باإلعدام؟

تود ويلينجهام

آباء  في ألمانيا يعطون 
أطفالهم جرعات هيروين

ــرت  ــن ـ د.ب.أ: ذك برمي
تقارير صحافية في املانيا ان 
البالد  ــمالي  والية برمين ش
شهدت خمس حاالت على االقل 
ــا آباء مدمنون على  اقدم فيه
اعطاء اطفالهم جرعات هيروين، 
االمر الذي اثار سخطا كبيرا 
في االوساط احلكومية هناك. 
من جانبها، اكدت متحدثة باسم 
ــؤون االجتماعية  وزيرة الش
في الوالية االربعاء املاضي ما 
ذكرته صحيفة »فيزير كورير« 
االملانية في تقرير لها حول هذه 
الوقائع. من جانبها، قالت ريتا 
مورلوملان نائبة الكتلة البرملانية 
للحزب املسيحي الدميوقراطي 
في الوالية ان اجلهات احلكومية 
ــة ال ميكن ان تراقب  املختص
في سلبية اعطاء اطفال صغار 

جرعات مخدرة.

خمس شركات أفالم 
إباحية تتوقف عن اإلنتاج
»التليغراف«  قالت صحيفة 
ــركات  البريطانية ان خمس ش
انتاج افالم اباحية في كاليفورنيا 
توقفت عن العمل بعد اكتشاف 
اصابة احد املمثلني العاملني في 
هذا املجال بڤيروس نقص املناعة 
املكتسبة دون ان يتم الكشف 
عن هوية او جنس املمثل املصاب 

بهذا املرض.
ــف عن هذه  ــد مت الكش وق
االصابة عن طريق احدى العيادات 
املختصة مبراجعة احلالة الصحية 
ــذا املجال، اذ تعالج  للعاملني به

شهريا اكثر من 1200 حالة.
من جهتهم، يؤكد مسؤولون 
في وزارة الصحة االميركية ان 
العاملني في مجال االفالم االباحية 
يعرضون انفسهم خلطر اكبر 
في حال عدم استخدام الطرق 

الصحيحة في الوقاية.


