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{  طـــهــران: أ ف ب  – حتــولت
رحــلــة عــودة ابــنــة رجل اعــمــال
تـــركي بـــارز وصـــديــقـــاتـــهــا من
احتفـال قبيل الـزواج الى مأساة
بعد حتطم طائرتهن مساء االحد
فـي ايــــران ومـــــقـــــتل  11امــــرأة
عــلــيــهـا فــيــمـا أعــلــنت االثــنـ
السـلطات االيـرانيـة العـثور على

الصندوق االسودين.
حتطـمت الطائـرة وهي من طراز
»بومبارديير تشالنجر «604
الــتي كـانـت تـقل مــيــنـا بــشـاران
ابــــنــــة رجل االعـــمــــال الــــتـــركي
وصديقاتها في رحلة العودة من
احــــتـــفــــال في االمـــارات قــــبـــيل

زواجها.
وسـقطت الـطـائـرة الـتي تمـلـكـها
شركة بشـاران القابـضة بحسب
وسـائل اعالم تـركيـة فـوق جـبال
زاغروس على بعد نحو  400كلم
جـــنـــوب طـــهـــران خـالل رحـــلــة
الـعــودة من إمــارة الـشــارقـة الى
اســطــنـــبــول مــا ادى الى مــقــتل
الـراكبـات الـثـمـاني وثالث نـساء

هن أفراد الطاقم.
دني واعلـنت منـظـمة الـطيـران ا
في ايران حتطم الطائرة في بعد

السادسة مساء االحد ( 14:39ت
غ) بـعـد ان طـلـبت اإلذن بـخـفض
االرتفاع بسبب »مشاكل تقنية.«
وقالت ان الـراكبـات الثـماني هن

ست تركيات واسبانيتان.
وافـادت وكـالـة االنـبـاء االيـرانـية
»ايسنا «ان فرق االنقاذ عثرت
عــلى جـمــيع اجلــثث الـتي تــقـرر
ــروحــيــة الـى مــطـار نــقــلــهــا بــا
شهركـرد عاصمـة محافـظة جهار
محال وبـختيـاري حيث حتطمت
الــــطـــائـــرة. واوضــــحت وكـــالـــة

االنــبـاء االيــرانــيــة (ارنـا) انه 
الـــتــعـــرف عــلـى جــمـــيع اجلــثث
بـاســتــثــنــاء اثــنــتــ اصــيــبــتـا
بــــحـــــروق بــــالـــــغــــة. ووصـــــلت
مـجــمـوعـة من أقـارب الــضـحـايـا
الى شهركرد يرافـقها دبلوماسي

تركي.
فـــيـــمـــا ارسل اجلـــيش الـــتـــركي
طـائـرة وفريـق انقـاذ لـلـمـسـاعدة

في جهود االنقاذ.
وافادت تقارير اعالمية تركية ان
مـيــنـا بــشـاران ( 28عـامــا) ابـنـة
رجل االعـــمـــال الــتـــركي الـــبــارز
حسـ بشـاران أمضت عـدة ايام
في االمـارات بـرفـقـة صـديـقـاتـهـا
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{ بـــرشـــلـــونــة-(أ ف ب): رزق
االرجـنــتـيــني لـيــونـيل مــيـسي
وزوجــته انـتـونــيال روكـوتـسـو
بـصــبي ثـالث ســمـيــاه سـيـرو
بــحـسـب مـا ذكــر الــســبت جنم
بـرشلـونة االسـباني الـذي غاب
في اللحظـة االخيرة عن مباراة

قررة مساء. مضيفه ملقة ا
وعلق مـيسي في صفـحته على
مـوقـع (فـيـسـبـوك) عـلى صـورة
ـسك فـيـهـا بـأصـابـع مـولوده
اجلـديـد: (أهال وسـهال سـيرو).
بــــفــــضل الــــله ســــارت األمـــور
ــتـــاز. هـــو ووالــدته بـــشــكـل 
بحـال جيـدة جدا. نـحن سعداء

كثيرا!!!.«
وكان الـثنائي أعـلن في تشرين
ــاضي الــنــبـأ االول/اكــتـوبــر ا
الـســعـيـد لــيـنـضـم سـيـرو الى
شــقـــيــقــيـه تــيــغــاو (5 اعــوام)

وماتيو (عامان).
والـــتـــقى مـــيـــسي (30 عـــامــا)
وزوجـــته في روزاريــو مــســقط
رأســـيــهـــمــا في 1996 لـــلــمــرة
االولى بيـد ان عالقتهـما بدأت
بعدهـا بعشر سـنوات وتزوجا

. عام 2017 في االرجنت

وولــــد االطــــفــــال الــــثالثــــة في
بـرشــلـونـة حـيث وصل افـضل
العب فـي الــعـالـم خـمـس مـرات
مــراهـــقـــا الـى مــركـــز تـــكـــوين
بــــرشــــلــــونــــة وخــــاض كــــامل
مــسـيـرته حــتى االن.  وبـسـبب

??ÊU ∫ ذكـــر خــبـــيــر e?? «≠ 5?? d??Ð

ـكن لـآلبـاء ـاني أنه  تـربــيـة أ
استخدام موقع مـلفات الفيديو
عـلى اإلنـتـرنت »يـوتـيوب «في
اكـــتــــشـــاف وتــــطــــويـــر أحالم
وطـمـوحــات األبـنـاء بـالــنـسـبـة
ـهـني خـاصةً في ـسـتـقبـلـهم ا

علومات. مجال تكنولوجيا ا
وقـال أنـدرياس بـايـبـر الـباحث
ـعـهـد االحتـادي لـلـتـعـلـيم فـي ا
انيا إنه هني في أ والتدريب ا
ـــراهـــقــون ـــاضـي كـــان ا في ا
ــكن عـمـله يــقـولـون كل شيء 

?ÊU ∫ لقـي  رجل مصـرعه فـي هجـوم لـنـمـر من فـصـيـلة e? «≠ Êb?M?

ور سومـطرة في قرية إنـدونيسيـة نائية حـسب السلطات في
ثاني هجوم من نوعه هذا العام.

وعُـثـر عــلى جـثـة يــسـري أفــنـدي في مـقــاطـعـة ريــاو في جـزيـرة
سومطرة وظهر عليها آثار إصابة قاتلة في الرقبة.

وكان الضحية يعمل مع آخرين في ورشة بناء في قرية تاجنونغ
ر في اجلوار. سيمبانغ عندما ظهر 

ـكـان ظـنـاً منـهم أن وانـتـظـر الـعـمـال سـاعـات عـدة قـبل مـغـادرة ا
احلـيـوان غادر.  غـيـر أنـهم وجـدوا أنـفسـهم في مـواجـهـة الـنـمر.
وأكد زمالء الضحـية أنهم تفرقـوا جميعاً هربـاً من النمر غير أن
أفندي لم يحالفه احلظ وعُثر عليه فاقدا للوعي بعد احلادثة قرب

نهر.
وقـالت وكـالة حـمايـة البـيئـة في مقـاطعـة رياو في بـيان: »عنـدما

سحبوا مالبسه. رأوا جرحاً عند مستوى الرقبة.«
ور ـاضيـة قضى عـدة أشـخاص في هـجمـات  وفي الـسـنوات ا
في إنـدونـيـســيـا خالل ورش لـقـطع األشـجـار بـهـدف اسـتـبـدالـهـا

شاتل لنخيل الزيت.
ـساكن الطـبيـعيـة للحـيوانـات وتزيد وتـأتي إزالة األحـراج على ا

احتمال احتكاكها مع البشر.
وفي يـنايـر قـتـلت موظـفـة في مـشتل لـنـخـيل الزيـت في مقـاطـعة

ر على موقع عملها. رياو أيضاً بعد هجوم 
 وقبل أيام عمد سكان قرية صغيرة في شمال سومطرة إلى نزع
ـور سومـطرة وتـعـليـقه عـلى سقف أحشـاء حـيوان من فـصـيلـة 

مرآب بعدما هاجم احليوان قروي كانا يطاردانه.
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الوالدة أعلن مـيسي غيابه عن
رحلة برشلـونة الى ملقة ضمن
الدوري احمللي بحسب ما ذكر

النادي صباح السبت.
ويــتـصــدر بــرشـلــونــة الـدوري
بــفـارق  8نـقــاط عن اتــلــتـيــكـو

بالوسائط «عندما يسألهم أحد
ــــهــــنــــة الــــتـي يــــريـــدون عن ا
االشـــتـــغـــال بــهـــا في يـــوم من

األيام. 
ولــكن الــيــوم أصــبح يــقــال كل
كن عـمله بيـوتيوب في شيء 
ظـل انــتــشــار الــتــكــنــولــوجــيـا
الرقمـية وسيطرتـها على أغلب

مناحي احلياة. 
ويـضـيف بـايـبر أنـه في ح ال
ــكن أن يـــصــبـح كل شــخص
جنمـاً على يـوتيـوب فإنه يجب
مـحاولـة مـعرفـة أحالم األطـفال

ــهـــنـــيــة ومـــحـــاولــة إيـــجــاد ا
ـناسب لهـم عبر هذا التدريب ا

وقع.  ا
ـاني إلى أن وأشـار اخلـبـير األ
الوظائف في قطاع تـكنولوجيا
ـعلـومات مـتنـوعة لـلغـاية من ا
أخصـائي اجلوانب الفـنية إلى
مــطــور بـرمــجــيــات إلى تــاجـر

جتزئة عبر اإلنترنت.  
فــإذا أبــدى الـــطــفل اهــتــمــامــاً
بـالـبـرامج واأللـعــاب الـرقـمـيـة
فـإن توجـيهـه إلى دراسة عـلوم
احلـــــاسب اآللي مـع إكــــســـــابه

مــدريــد ويـخــوض ايــاب ثــمن
نــهـــائي دوري ابـــطــال اوروبــا
بـعـد اربـعـة ايـام ضـد تـشـلـسي
االنـــكـــلـــيــزي (1-1 ذهـــابـــا في

لندن).
ــدافع وحل بــدال مـن مــيـــسي ا

ـهـارات الــتـطـبـيـقــيـة تـصـبح ا
ـسـتـقـبـله نـقـطـة بـدايـة جـيـدة 
ـهـنـة تـشـهـد ــهـني ألن هـذه ا ا
حـــــالــــيــــاً ازدهـــــاراً كــــبــــيــــراً.
وبــالـــنــســـبــة لـــعــشـــاق مــوقع
يــوتــيــوب فــإن الــتــدريب عــلى
مـهنـة مبـتكـر إعالمي يعـد أمراً
ـكن التـدريب على مـنطـقيـاً و
مهـنة إخصـائي جتميل في ظل
االنـــتــشــار الــكــبــيــر لــلــدورات
الـتعـليـميـة في مجـال التجـميل
ــكــيــاج عـــلى مــوقع تــبــادل وا

ملفات الفيديو الشهير.
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العـواصم في بـلـدان الـعالم تـمـثل رمـوزاً سـياديـة وتـتـركز
فيها معان كثيرة بعضها اقتصادي ودبلوماسي وسياسي
وبــعــضــهــا ســيــاحي لــكن كــثــيــراً من دول الــعــالم بــدّلت
عاني عواصمـها في ظـروف معـينـة ومضت تـستـلهم تـلك ا
الـسـامـيـة في مـدن أخــرى. الـيـوم كـنتُ أرى بـعض الـروس
يحتفـون بذكرى اتخاذ مـوسكوعاصـمة لبالدهم  كان ذلك
عام 1918 بعـد أن تعـاقـبت األجيـال مدة 255 سنـة على

معرفة ان بطرسبورغ هي العاصمة اخلالدة للروس.
في دول كثـيـرة يطـلقـون عـلى مديـنـة بذاتـها لـقب الـعاصـمة
االقتـصاديـة لـلبالد أو الـعاصـمـة السـياحـيـة  نظـراً ألهمـية

مدن ذات تميز في مجاالت معينة.
وهـناك عـواصم مـسـتـقـرة لـكن احلـكـام يـتـخـذون ألنـفسـهم
وقراراتهم وأغطيتهم عـواصم دينية يرون فيـها حماية أكبر
لهم ويسـتمـدون منـها قوة التـتوافـر لهم في الـعواصم التي

يقيمون فيها.
الـعـواصم مـدن احلـاجـة الـوظـائـفـيـة ألداء دور  وقـد تـقـود
ـانـيـا الـغـربـيـة في زمن مـديـنـة صـغـيـرة لـلـغـايـة مـثل بـون ا

احلرب الباردة.
العـواصم عنـدما يـحـتلـها الـغزاة تـفقـد بـريقـها ورمـزيتـها
وكـانـت بـاريـس في زمن احــتالل هــتـلــر مــديــنـة قــمــيــئـة ال
تستطيع رفع رأسها حتى حررها ديغول وعادت اشراقتها

ودورها.
ــنـصــور في ســنـة 145 هـ  بـغــداد بــنـاهــا ابــو جــعـفــر ا
واتخذهـا عاصـمةً لـلدولة الـعبـاسيـة ومرت علـيهـا عقود من
غول العز. وفقدت مكانتها منذ عام 1258 عندما غزاها ا
والتـتـار. مع حلـول بـدايات الـقـرن السـادس عـشر وتـبادل
ــديـنـة حـتى الـصـفـويــون والـعـثـمــانـيـون الـســيـطـرة عـلى ا
انتزعها العـثمانيون في عام 656 هـ فظلت حتت حكمهم
قرابة  4قرون والية بـ عشرات الـواليات لـيس فيهـا ميزة
العـواصم. وفي عام 1917 سيـطراالنـكليـز علـى بغداد و
خـضـعت كـمـعـظم مــنـاطق الـعـراق األخـرى حتت االنـتـداب
البريـطاني ولم تـكن فيهـا ميزة الـعواصم  لـكنهـا أصبحت
عاصمة للمملكة العراقية عام 1921 واجلمهورية العراقية
عام 1958. وحـ احـتـلـهـا االمـريـكـان عام 2003 صار
سعـر العـاصـمة كـسعـر ايـة قريـة يـدوسهـا احملتل من دون
اعـتـبـار. اسـتـبــاحـة الـعـاصـمـة من ايــة قـوة حـتى لـو كـانت
ـكـانـتـهـا وجتـريد لـدورهـا ورمـزيـتـهـا. وفي داخـلـيـة إهـانـة 
النظر الـعام توسـعت بغداد كـثيرا فـهي ثاني اكبـر عاصمة
عربية بـعد القاهـرة سكاناً ومـساحتهـا مذهلة.  إن الـتفكير
متفق في تأسيس عـاصمة سـياسيـة  وظائفـية في العـراق 
صالح الناس عليها  خارج بغداد  ينطـوي على العناية 
 وليس انـتقـاصاً من رمـزيـة ما  لـكن شرط أن تـتم  دراسة
جدوى اخلطوة في النفع العام  وذلك أفضل من أن تكون
بـغـداد الـعاصـمـة وفـي رؤوس من يـحـكـمهـا هـوى عـواصم

مجاورة أو بعيدة.
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لالحــتـفــال قـبــيل زواجـهــا الـذي
ـقبل وزواج كان مـقـررا الـشهـر ا
ثالث صـــديــقـــات لــهــا الـــصــيف

قبل. ا
واشــــارت صـــحـــيـــفـــة حـــريـــيت
الـتركـيـة الى ان مـينـا كـانت مـنذ
 2013عضوا في مجلس ادارة
شركة »بشـاران القـابضة «وهي
مـن الـــشـــركــات الـــكـــبـــرى الـــتي
تـمـلـكـهـا الـعـائـلـة وتـهـيـمن عـلى
قــطــاع الـصــنــاعـة الــتــركي مــنـذ
انــــهـــــيـــــــار االمـــــبــــراطـــــوريــــة

العثمانية.
وانــطــلــقت الــشــركــة مـن شــمـال
شـــرق تـــركــــيـــا بــــعـــد ان بـــدات
اعـمالـهـا بتـجـارة البـنـدق لتـكـبر
ـا وتـتــمـدد الى عـدة قــطـاعـات 
فـيهـا الـتمـويل والـبـناء والـطـاقة
واالسـمـنت والـسـيـاحـة واالزيـاء

واليخوت.
ويـديـر الـشــركـة حـسـ بـشـاران
وهــو من اجلــيل الــثـالـث ونـائب
ســابق لــرئـيس نــادي طــرابـزون

سبور التركي لكرة القدم.
وعـلى غــرار مـيـنــا فـان عـددا من
الضحايـا حققن جناحـات مهنية
ــــوضـــة واالزيـــاء. فـي مـــجـــال ا

صار مـن الواضح أنَّ ثـمـةَ تـراتـبـيـة ما تـنـظّم األشـيـاء بـقوة
توسط  ـنتصف فـيزياء الـثالث ا ا قرأتُ هذا  احلث . ر
أو أنـني اخـتــرعـتُهُ اآلن من أجـل تـمـريــر مـا سـوف أسـردهُ

تالياً .
في الـبـدء كـان مـنـظـر الـشـجـرة األفـريقـيـة الـتـي أكَلَـهـا ثـلجُ
كانـون وجـعلـهـا مـثل عظـام مـزروعة بـظـهـر احلبـشـة . كتبَ
ـــديـــنـــة أنَّ واحـــداً كـــان تـــركَ األطـــفــال شـــاعـــر من أهل ا
األغـضـاض يـصـرخـون حتـت حـطـام الـدار  وراحَ يـتـبـادل
الصـور اخلـليـعـة مع مـجانـ أخـير الـلـيل . ثـانٍ من صنف

زعج دوّنَ منتشياً : سرحي ا ا
أيها اجلنرال العـظيم  خذ نوطَ الشـجاعةِ وأعد إليَّ ساقي

الثانية .
وحش بـدأ هطـيل الضـباب . ضـاع برج سـاء ا على بـاب ا
دينة الـعمالق ولم يبقَ مـنه سوى قنـديل أحمر فوق رأسه ا
غيمـة سوداء مثل عـمامة . حـاولتُ الهروبَ من هـذا الطقس
اجلـنـائـزيّ  فـاصـطـدمتُ بـعـلـبـة الكـبـريـت وأعـوادها ذوات
الرؤوس احلمر . كان منظر العلـبة يشبه تابوتاً ضخماً نام
ـرعـبـة انـفتـحت بـبـطنـه حشـدُ جـنـائـز . في تـلك الـفـاصـلـة ا
شاشـة الـتـلـفـزيـون عـلى شـريط أوسـكاريٍّ رهـيب . لـم تكن
بـطـلــة الـفـلم من الــصـنف الـذي أعـشــقه  وعـنـدمــا تـقـتـرب
الكـامـيـرا من جـسدهـا الـهـزيل  تظـهـر كـأنـها مـخـلـوقة من
هزولة شـاب بدا أصغر شبكة أوعـية زرق خالصـة . زوج ا
منـها بعـشرين سـنة  ويـرتدي بـنطـاالً بلـون الكركـم ويشيل

. فوق وجهه عين كحيلت
كلما تشاجر الزوجان وعال صـراخهما  قال لها لقد جئت
بك من حـاويـة قمـامـة وأسـكـنـتك قـصـراً ال شـبـيه له  فـترد
عـلـيه بـبـرود قـاتل ومـن دون أن تـرفع وجـهـهـا عن اجلـريـدة
وتصـفه بـوجه الـسـلحـفـاة الـشائـبـة  وان أمه كـانت تـسرق

ورف من مأوى العجزة. ا
مل ثمة صديقـة بيضاء كنت كرهتها من أول في الشريط ا
نظـرة . كانت تـضحك حـتى لو رأت شـاحنـة مخـمورة تـفرم
بـعـجالتـهـا شـحـاذة تـقعـي بـبـاب حانـة . شـخـصـيـاً لم أكن
مستعداً لذرف مثقال دمعةٍ لو أنَّ كاتب النصّ قد صنع لها
مـوتـاً رائـعـاً مـثل دفـعـهــا من عـلى حـافـة جـبل عـالٍ  وبـعـد
دقيـقة من الـسقـوط احلر تـصل الى شـجرة فـتتـعلق بـواحد
من أغـصـانـها الـقـويـات فـتـضـحك بـقـوة فـيـنـكـسـر الغـصن
وتـواصل الــبـيـضــاء الـسـقــوط  فـتـصل عــنـد حــبل غـسـيل
فتتشبث به وتضحك فينقطع احلبل  وحيث تصل الى قدم
اجلبل  ستـجد بـانتـظارهـا عشرة أسـود تتـقاتل حـول جثة

أرنب .
انتـهى الفـلم عـلى غيـر ما أشـتهـي  فلـقد مـات الرجل وجه
السلحفـاة الهرمة  وأعـاد اخملرجُ مشاهـد طريفة من خلف
الكواليس  وواصلت البيضاء الضحك
ـستـعار  ونزعت الـطويـلة شـعـرها ا
أما أنـا فلـقـد عدت الى نـافـذتي التي

سوّرتها غيوم سود سخماوات.
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صرية يسرا احتفلت الفنانة ا
بعيد ميالدها الذي وافق في
يوم  10مارس حيث اتمت
سبعاً وست سنة مع زوجها
رجل األعمال خالد سليم
ووالدتها.
وشهد احلفل حضور عدد من
أصدقاء يسرا من الوسط
الفني ومنهم اخملرجة إيناس
الدغيدي والسيناريست تامر
حبيب والفنانة إلهام شاه

وغيرهم.
صفحة معجبي يسرا على موقع
“انستجرام ”نشرت صورة من
احلفل والتي ظهرت فيها يسرا
مع زوجها ووالدتها وأصدقائها
وهو يلتفون حول قوالب الكعك
صرية في ليشاركوا الفنانة ا
إطفاء شموع عيد ميالدها.

وافـادت وسـائل اعالم تـركـيـة ان
ضـحـيـة واحـدة عـلى االقل كـانت

حامال.
واظـــهـــرت صـــور نـــشـــرت عـــلى
وســائل الــتــواصل االجــتــمــاعي
النسـاء أثنـاء احتفـالهن في احد
منـتـجعـات االمـارات والتـقـاطهن
الـــصــور مـع الــطـــيـــارتــ داخل

الطائرة.
واشـــــــارت تـــــــقـــــــاريـــــــر الى ان
الطـيـارت هـما بـيـريل غيـربيش
ومـلـيـكـة قـوت التـي كانـت احدى
اوائـل من قـــدن الــــطــــائـــرات في
سـالح اجلــــو الــــتــــركي قــــبل ان

دني. تنتقل الى الطيران ا
وافادت تقارير اعالمية تركية ان
ميـنا بشـاران كانت سـتتزوج من
خــطــيـبــهــا مـراد غــيــزيـر في 14
نــــيـــــســـــان/ابــــريـل في قـــــصــــر
سيـراجـان على الـبـوسفـور أحد
افـخم أمـاكن االحـتـفـال بـالـزفـاف

في تركيا.
وكان والد ميـنا اطلق اسم ابنته
على مـشروع بـناء ابـراج سكـنية
ضخمـة في محـافظة فـيكيـرتيبي
في الـــــشــــــطـــــر االســـــيـــــوي من

اسطنبول.

لم تــتــضح بــعــد أســبـاب حتــطم
الطـائرة وعـثـر على الـصنـدوق
االسودين وسيتم تسليمهما الى
السلطـات التركيـة بحسب وكالة

ارنا. 

ويأتي احلادث بعد أقل من شهر
حرك من حتطم طائرة ركاب 
تابـعة لـشـركة طـيران آسـمان في
جـــبــال زاغـــروس مــا أســـفــر عن
مـــقـــتل جــمـــيع من كـــانـــوا عــلى

الكولومبي يـيري مينا ويغيب
عن بـرشـلــونـة ايـضـا الــظـهـيـر
الـبـرتـغـالي نـلـسـون سـيـمـيدو
العب الــوسـط دنـيـس ســواريـز
وصـــــانع االلـــــعــــاب انـــــدريس

اينيستا بسبب االصابة.

متـنهـا وعددهم 66. اختـفت تلك
الـــطــــائـــرة عن الـــرادارات بـــعـــد
إقالعــهـــا من طــهــران في رحــلــة
داخلـية اثنـاء عاصفـة ثلـجية في

نطقة اجلبلية. ا


