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طفلة تطل من بوابة
بيتها في مخيم رفح
جنوب غزة ،أمس.
(أ.ف.ب)

 5قتلى صعقًا بالكهرباء
أثناء تزيين شجرة
للكريسماس في جواتيماال

تقرير أممي :التلوث خطير على دماغ األطفال
نيودلهي(-أ ف ب) :دقت األمم المتحدة امس ناقوس الخطر
في ش���أن المخاطر التي يش���كلها التلوث في الغالف الجوي
على أدمغة األطفال في مرحلة النمو ،وهي آفة تصيب آس���يا
خصوصا.
وتض���م القارة اآلس���يوية الت���ي يصدر عنها باس���تمرار صور
الفتة عن س���حب الضب���اب الدخاني في نيودله���ي أو بكين16 ،
مليون طفل من أصل  17مليونا في العالم دون س���ن األولى ممن
يتعرضون لمس���تويات تلوث خطرة أعلى بست مرات على األقل
من المستويات القصوى المصنفة على أنها آمنة للصحة.
وأش���ارت منظمة اليونيسف في تقرير نش���رته امس بعنوان
"دانجر إن ذي اير" إل���ى أن الهند تتصدر قائمة البلدان مع أكبر

عدد من األطفال المعرضين للخطر ،تليها الصين.
وقال مع���د التقرير نيك���والس ريس لوكال���ة فرانس برس إن
التل���وث "يؤثر عل���ى التعلم ل���دى األطفال اضافة ال���ى الذاكرة
والطاقات اللغوية والحركية".
كذلك فإن ارتباط تلوث الغالف الجوي بالربو والتهاب الشعب
وأمراض تنفسية أخرى على المدى الطويل أمر معلوم منذ فترة
بعيدة.
غي���ر أن "ع���ددا متزاي���دا م���ن البح���وث العلمية يؤش���ر إلى
خطر محتمل جديد يش���كله تل���وث الهواء عل���ى أرواح األطفال
ومس���تقبلهم ويتعلق بأثره على أدمغتهم ف���ي مرحلة النمو"،
بحسب "يونيسف".

ويس���لط التقرير الضوء عل���ى الصالت بين التل���وث ووظائف
الدماغ "مثل الذاكرة ومعدل الذكاء اللفظي وغير اللفظي ونتائج
االمتحانات وتس���جيل التالمذة عالمات دراسية أدنى إضافة إلى
مشكالت عصبية أخرى".
ويمكن للجزيئ���ات الدقيقة للتلوث الحض���ري أن تلحق األذى
بالحاجز بين الدم والمخ والذي يحمي الدماغ من المواد الس���امة،
م���ا يزيد مخاط���ر اإلصابة بأم���راض باركنس���ون والزهايمر لدى
األشخاص المسنين.
كذلك حذرت "يونيس���ف" م���ن الخطر الذي تمثل���ه الجزيئات
النانوية ألكسيد الحديد األس���ود الموجودة بشكل متزايد جراء
التلوث في المدن.

تحذير من اختناق األطفال بأكياس الحفاضات
"األناضول" :طالبت "الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث" في
بريطانيا بضرورة وضع تحذيرات على أكياس حفاضات األطفال،
بعد تكرر حوادث االختناق والموت بسببها.
وذك���رت هيئة اإلذاع���ة البريطاني���ة "بي بي س���ي" ،أمس ،أن
ً
الجمعية س���جلت وفاة  17طفال على األقل مؤخ���رًا ،جراء حوادث
االختناق بأكياس الحفاضات.
ونصح���ت الجمعية بإبقاء ه���ذه األكياس بعي���دة عن متناول
األطفال؛ ألنها قد تؤدي الختناق الطفل إذا وضعها على رأس���ه،
خاص���ة أن ألوان هذه األكياس الزاهي���ة والبراقة تجعلها جذابة
لألطفال.
وأوضحت أن أكياس حفاضات األطفال مصنوعة من البالستيك

الرقيق ،وتغطي الرأس بسهولة ،كما يمكن بلعها بسهولة.
ولفت���ت إلى أن���ه نظرًا لخف���ة وزن هذا األكي���اس فإنها تطير
بسهولة في الهواء لتقع بأيدي األطفال.
وأش���ارت إلى أن تخزين هذه األكياس بالقرب من سرير الطفل
أدى إلى وقوع حوادث مأساوية.
وحكت والدة الطفل مايس���ون أمس���ن ،الذي توف���ي عن عمر ال
يتجاوز  7أش���هر في الع���ام  ،2013تجربتها المأس���اوية قائلة:
"وضعت الطاولة المخصصة بتغيير الحفاضات بالقرب من سرير
طفلي مثلما تفع���ل الكثير من األمه���ات ،ووضعت في جيوبها
بعض الحفاضات واألكياس الخاصة بها".
وأضافت" :كان سرير طفلي عاليًا نسبيًا وكان بإمكانه الجلوس

إذا س���اعدته على ذلك ،إال أنه في ذلك اليوم اس���تطاع الوقوف
لوحده للمرة األولى والوصول إلى طاولة تغيير الحفاضات".
وتابع���ت" :كان ذلك ف���ي  7آذار  ،2013عندم���ا ذهبت إليقاظ
طفلي البالغ من العمر  7أش���هر ،إال أنه لم يستقبلني بابتسامته
الجميل���ة المعتادة ،بل كان مس���تلقيًا على مه���ده والعديد من
األكياس حوله وكان كيسًا واحدًا يغطي وجهه".
وتابعت" :ش���عرت في هذه اللحظة بأن ابني فارق الحياة وكان
من الصعب نجدته".
وحث���ت األم جميع األمه���ات واآلباء والج���دات ،وأولئك الذين
يعتنون باألطف���ال ،بالتفكير ف���ي مخاطر أكي���اس الحفاضات،
ووضعها بعيدًا عن متناول أيديهم.

جواتيم���اال س���يتي  -د ب أ :لق���ي
خمس���ة أش���خاص حتفه���م صعقا
بالكهرب���اء أثن���اء قيامه���م بتزيين
شجرة للكريس���ماس في جواتيماال،
حسبما ذكرت فرقة إنقاذ محلية أول
من أمس.
وأفادت وس���ائل إع�ل�ام محلية بأن
الضحاي���ا كانوا مش���غولين بتزيين
الش���جرة في الساحة المركزية لبلدة
ماالكاتان قرب الحدود مع المكسيك،
عندما لمس���وا س���لك كهرباء بطريق
الخطأ.
وذكرت صحيفة "إل بيريديكو" أن
الضحايا ،وم���ن بينهم مراهقان على
األقل ،قد لقوا حتفهم على الفور.
وفتح���ت الس���لطات تحقيق���ا في
الحادث.

العثور على 120
كيلوغرام كوكايين
في صناديق موز بألمانيا
ليفرك���وزن  -ألمانيا  -د ب أ :عثرت
سلطات الجمارك األلمانية على أكثر
م���ن  120كيلوجراما م���ن الكوكايين
تبلغ قيمتها السوقية نحو  5ماليين
ي���ورو مخبأة داخ���ل صنادي���ق موز
تابعة ألحد تج���ار الجملة في مدينة
ليفركوزن.
وأعلن���ت ش���رطة مدين���ة كولونيا
أم���س أن عم���ال مخازن لدى ش���ركة
شحن الحظوا "أشياء مشبوهة" داخل
الصنادي���ق القادمة م���ن اإلكوادور
نهاية تشرين الثاني الماضي.
وبحس���ب البيانات فإن هذه ثاني
أكب���ر ضبطية مخ���درات يتم العثور
عليها لدى الشركة خالل هذا العام.
وعثر محققون في نيسان الماضي
هن���اك على نح���و  400كيلوجرام من
الكوكايين ،مخبأة أيضا في صناديق
موز.

إجازة طوعية لمستثمر بارز في
"سيليكون فالي" بعد اتهامات جنسية
سان فرانسيس���كو  -أ ف ب :اختار شروين بيشاور
أحد أبرز المستثمرين في شركات قطاع التكنولوجيا
في منطقة سيليكون فالي الذهاب في إجازة طوعية
لفترة غير مح���ددة ،على ما أعل���ن أول من أمس بعد
اتهامات وجهت إليه بالتحرش الجنس���ي نفاها نفيا
قاطعا.
وقال بيش���اور لوكال���ة فرانس برس" :ق���ررت اخذ اجازة
من مس���ؤولياتي في داخل شركة ش���يربا (كابيتل)" التي
يشارك في ادارتها "وهايبرلوب" إضافة إلى مجلس ادارة
شركات أخرى عدة.
وأش���ار بيش���اور إلى أنه ضحية "حملة افتراء" في حقه
مبديا ثقته بأن "براءته" ستظهر.
وتعمل ش���ركة "فيرجين هايبرل���وب وان" التي يتولى
بيش���اور منصب رئيس���ها التنفيذي ،على مش���روع قطار
فائق الس���رعة يه���دف لبلوغ س���رعات تص���ل إلى 1200
كيلومتر في الساعة.
وبحس���ب الصحافة ،أوقفت الش���رطة البريطانية الربيع
الماض���ي بيش���اور لفترة وجي���زة في لندن بع���د اتهامه
باالغتصاب قبل إطالق سراحه الحقا من دون أي مالحقات.
ومن���ذ تلك الحادثة ،يؤكد بيش���اور أن���ه يتعرض لحملة
افتراءات.

وقال بيش���اور" :آمل تحديد هوية الش���خص الذي لفق
"تقرير الش���رطة" في لندن والذي يتحمل المسؤولية عن
الشائعات المغلوطة المتداولة في شأني" ،مشيرا إلى أنه
أطلق مالحقات قضائية في هذا الشأن.
وق���د أخذت االتهامات منحى جديدا األس���بوع الماضي
مع توجيه خمس نس���اء لم يكش���فن هوياتهن االتهام
لبيش���اور في الصحافة باالعتداء عليهن أو التحرش بهن
جنسيا في إطار مهني ،في أحداث يعود بعضها إلى سنة
.2013
وقال مارك فابياني المتحدث باس���م بيشاور في رسالة
الكترونية لوكالة فرانس برس إن موكله "شروين بيشاور
هو ضحية حملة تشهير منظمة ( .)...نحن واثقون من أن
زيف هذه االدعاءات سيظهر".
ويعتبر بيش���اور من أكثر المستثمرين نفوذا في قطاع
التكنولوجي���ا ،وهو اس���تثمر خصوصا في ش���ركة "اوبر"
لخدمات األجرة أو موقع "اير بي ان بي" للتأجير الموسمي
للمساكن.
وتشهد أوس���اط س���يليكون فالي ،وال س���يما الجهات
المش���اركة ف���ي رؤوس الم���ال االس���تثمارية ،اتهامات
مستمرة منذ س���نوات بالتمييز ضد النساء والتستر على
حاالت تحرش جنسي.

إطالق برنامج إعداد وتدريب
أربعة رواد فضاء إماراتيين
دب���ي  -أ ف ب :أطلق الش���يخ محمد بن راش���د آل
مكت���وم نائب رئيس دولة االم���ارات رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،برنام���ج "اإلمارات ّ
لرواد الفضاء"
الختيار وإعداد وتدريب أربعة رواد فضاء إماراتيين
وإرس���الهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء
الدولي���ة "اي اس اس" خ�ل�ال الس���نوات الخم���س
المقبلة.
ّ
وصرح الشيخ محمد بن راشد "أدعو شبابنا وشاباتنا
للتس���جيل في برنامج اإلمارات ل���رواد الفضاء عبر
مركز محمد بن راشد للفضاء .سيتم اختيار األفضل
واألقدر واألكثر كفاءة ليكونوا سفراءنا للفضاء".
وتأمل االمارات التي لديه���ا طموحات كبيرة في
مجال الفض���اء ،أن تصبح الدولة التاس���عة عالميا

واألول���ى ف���ي العال���م العربي في تحقي���ق برنامج
الستكشاف كوكب المريخ.
وفي  ،2014أعلنت اإلم���ارات أنها تعتزم ان تطلق
بحلول الع���ام  2021مس���بار "األمل" إل���ى الكوكب
األحمر سيكون أول مسبار آلي عربي.
وجاء في بيان صادر عن حكومة دبي أن البرنامج،
وه���و األول من نوعه على مس���توى الوطن العربي،
يش���مل عقد ش���راكات واتفاقيات مع عدد من أهم
مراك���ز تدريب رواد الفضاء ف���ي العالم التي توفر
أحدث أنظمة المحاكاة في التدريب الفضائي.
ويرغب رواد الفضاء االماراتيون األربعة "االنضمام
الى محطة الفضاء الدولية" في موعد لم يحدد بعد،
حسب ما أكد البيان.
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شادية وعين الشمس وأشياء أخرى
سما حسن
إنه الحب والحرص على من نحب والخوف عليهم من كل ش���يء ،قريب
أم بعي���د ،نملكه أو ال نملكه ،ولذلك ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر
الس���ماء كي تمطر ،ويهللون ويكبرون ويستبش���رون حين فعلت وهطل
الماء من الس���ماء مدرارًا ،كنت أنا األم ذات القل���ب الراجف المترقب في
بيتي الصغير أدعو الله أن يتوقف المطر ألن ابني والذي أدعوه صغيري
رغ���م أنه قد جاوز العش���رين من عمره ،قد خرج م���ن البيت دون معطف،
واصبح قلب���ي يرتجف عليه م���ن أن يتبلل بماء المطر فيصاب بالرش���ح
أو يتعرض ل���ـ «لفحة هواء» ،وكان منظره في مخيلت���ي وهو يرتعد بردًا
بمالبس���ه المبللة ال يطاق ،فبدأت أبكي وابته���ل إلى الله أن يوقف خير
السماء عن كل البالد من أجل الصغير.
ولذل���ك فحين خرجت المطربة التي توفيت قبل أيام قليلة «ش���ادية»
لتغني أغنيتها الش���هيرة «قولوا لعين الشمس ما تحماشي» فقد خرج
وقتها أيضا رجال الدين يطالبون برأس���ها الجميل ،ويتهمونها بالفسق
والفجور ،فهي تري���د أن تغير ناموس الطبيعة األزل���ي ،وتريد أن تبدل
نظام الكون ،فالشمس تشرق كل يوم ،وتشتد حرارتها مع ساعات النهار
حتى الظهر وهو موعد خروج الش���باب إلى العمل ،وخرج من ينوي السفر
أيضًا ،وهي تش���فق على حبيبها لكي ال يصاب بضربة شمس ،أو ينتابه
الجفاف بس���بب خروجه في ذلك اليوم ،وربما تكون قد س���معت نش���رة
األخبار الجوي���ة من خالل الراديو العتيق الذي تضعه فوق رف خش���بي
في مطبخها الصغير ،فارتعد قلبها وارتجفت روحها ،وربما أيضا قطعت
طرف سبابتها الرقيقة بالسكين بدال من البندورة والخيار.
ش���ادية غنت هذه االغنية ولم تفكر برأي الدين في كلماتها ولكنني
حي���ن كنت مراهقة كنت ارددها باس���تمرار ،ولم يكن في حياتي وقتها
حبيب س���يخرج إلى عمل في ي���وم صيفي قائظ ،وال حتى يس���تعد إلى
السفر ،ولكني عشت مش���اعر الحبيبة التي بلغ بها الحب مبلغه ،واصاب
الوجد قلبها حتى تمنت على الشمس أال تشتد حرارتها.
بغض النظر عن الحرب التي ش���نت على المطربة شادية وقتها بسبب
كلمات األغنية وكانت الحرب موجهة للمطربة الش���هيرة وليس للمؤلف
ال���ذي وض���ع كلماتها «مجدي نجي���ب» ،فهي التي كانت ف���ي الواجهة
والص���دارة ،وبغض النظر عن هذا كله ،فهن���اك الكثير من األغاني التي
ُ
اتهم أصحابها بالكفر والفجور ،ولكننا ما زلنا نحبها ونس���معها ونعمل
بم���ا حفظنا وهو أن األعم���ال بالنيات ،فقد غنى عب���د الحليم حافظ ذات
يوم فش���دا قائال :ق���در أحمق الخطى......س���حقت هامت���ي خطاه ،وقد
اس���تعاذ وقتها اب���ي وحوقل وطلب منا في حزم ان ندير مؤش���ر التلفاز
ع���ن هذه الكلمات التي تمس الذات االلهية ،وقد فعلنا حتى مر أبي من
مكان التلف���از ،وعدنا لمتابعة األغنية من خ�ل�ال الفيلم الرائع «معبودة
الجماهير» وكان وقتها من بطولة الرائعة شادية أيضًا.
ش���ادية هي فنانة ش���املة وذات حكمة ورأي وبعد نظ���ر ،وقد أتحفتنا
ب���أدوار وأغان خالدة في القلب والوجدان ،تحمل ذكرياتنا واس���تطاعت أن
تبق���ى حبيبة كل جي���ل رغم أنها رحلت بعد أن تج���اوزت الثمانين ونيفا،
ولكنها انس���حبت من االضواء في الوقت المناسب ،ظلت في خيالنا البنت
الحلوة الدلوعة ذات الصوت الش���ادي الباهي ،وبقيت أدوارها الكوميدية
الشقية تضحكنا ،ودورها الوحيد في مسرحية «ريا وسكينة» يبكينا وهي
تقنعنا أنها ضحية مجتمع مكون من فقر وزوجة أب وأب ال حول له وال قوة،
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