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Will the next generation succeed where we failed?

By Ahmet Abdülaziz ...
Death is inevitable. So one day,
you and I and all of us, will no
longer be here. The children of
today will replace us. This is a
process that has been going on for
millions of years. Interestingly
every old generation wants to
leave a better world for their
children and the next generation.
Now, when I look around at the
world that our generation has built
up, to be handed over to the new
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generation, unfortunately I do not
give good marks to our generation.
Don't ask me why. Just ask
yourself the same question. " Are
we handing over a better world to
the next generation"? Just try to
answer this question, honestly.
As to myself, I accept that I may
not be as optimistic as some other
friends may be. But when I look
around, I see the following which
we are going to gift to the next
generation:
•
•
•
•
•

pollution
drugs
diseases
wars and terrorism
financial stress

I can write pages and pages
explaining the above, but in fact we
all know all these facts.
We are not giving our children a
better future.

With most of the wealth limited to
a small percentage of people on
this globe, this is what we can
expect to be given to the next
generation. The greed to be
wealthy at the expense of
humanity, is not something new. It
has been so for all time. But what
we should now think over is if we
have done something to make the
lives of the more unfortunate
people better? My answer is a
simple NO.Our generation has
failed to decrease the gap between
the fortunate and the not so
fortunate.
I am afraid the future is going to
see more and more bloodshed, due
to one or
more
reasons.
Interestingly wars do make some
wealthy, at the expense of the
human lives of the poor. This is the
practice that we took over from
previous generations and are
passing over to the next generation.
Recently some new people entered
into the circle of our family friends.
For the first time, I has the chance
to look into the lives of the families
who have Cancer patients in their
homes. In fact it is not just the
patients who suffer in the hands of
Cancer. The whole family suffers,
not just financially, but also in
every other field of their lives. This

is really painful.
There are gossips which say that
the
big
names
of
the
pharmaceutical world do not
favour the idea of eradicating
cancer from the world fully. For
them continuation of cancer as a
disease leads to the their bumper
profits every year. Indeed it is not
difficult to find a direct relationship
between the increase in the number
of patients and their prolonged
sickness having a direct link to the
profitability of the pharmaceutical
firms who sell drugs for cancer
cure.
So this is also a problem that our
generation is going to hand over to
the next generation.
As the time ticks by, the new
generation is getting nearer to face
all the problems that unfortunately
we failed to solve. The problems
that we are going to hand over to
them to solve, and apart from these
they would have to face all other
new problems that will come up in
the passage of time.
But with all this in sight, I do still
think that the new generation will
succeed in solving most of the
problems that we as generation
failed to tackle.
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Theatre Play at Girne Amphitheatre
Within the scope of 8th Girne
Culture and Art Days, organized
by the Municipality of Girne, a
theatre play entitled "Esaretten
Özgürlüğe" was performed by
Theater AŞHK at the Girne
Amphitheatre on Tuesday 31st
July.
The story of the play is of Mustafa
Kemal Ataturk and the Turkish
people fighting the War of
Independence and the Republic of
Turkey in the process of being
established.
Hüseyin Köroğlu and Şenay
Saçbüker played the roles and
Yılım Ceceloğlu featured on piano.
At the end of the performance, the
spectators brought out flags and
said the İzmir Anthem. A fireworks
show took place and Bayrak Radio
and Television Corporation gave
the event live coverage.
Girne Mayor Nidai Güngördü
spoke during the evening and said
that Girne Culture and Art Days,
had been interrupted due to the

elections
of
the
local
administrations, but will continue
until October and the forthcoming
events program will be announced
in the coming days.

Köroğlu thanked the Mayor of
Girne and the members of the
council for inviting them to the
activity.

Nidai Güngördü emphasized the
importance of making the second
event of the 8th Kyrenia Culture
and Art Days with a Cypriot artist
and bringing them together with
the audience. Nidai Güngördü
presented flowers and a plaque of
thanks to the Theater AŞHK team
on behalf of Girne Municipal
Assembly for their performance.
The theatre actor Hüseyin Köroğlu
said that the Theater AŞHK was
established in Nicosia and Istanbul
at the same time six years ago and
that it formed a bridge between the
two countries on culture and
promotion. Hüseyin Köroğlu, said
that they wrote and staged the play
Freedom from Slavery about the
War of Independence and the
founding of the Republic of Turkey
to pass on to future generations the
events which happened. He also

1,500 Saplings to be planted
Minister of Public Works and
Transportation
Tolga
Atakan
announced that the Highways
Department, in cooperation with the
Forestry Department, will be
planting 1,500 saplings at suitable
spots of the new road projects.

told the story of a man who
organized Kıbrısta theater during
the War of Independence and
supported the Turkish people with
the income they had obtained, but
he was arrested.

In a tweet posted yesterday,
Minister Atakan said the saplings
will be planted at suitable areas
and on nationalised parts of the
road projects which will not be
used.
Atakan said the decision will apply
to the road projects that will be
implemented in autumn this year.
Atakan also said that the
Highways Department will care
for and maintain the young trees.
Source:
Ministry of Public Works and
Transportation

Girne Road Works
In Kurtuluş Caddesi, Girne,
sewerage work will be carried out
between 4-7 August between
Beylerbeyi Işıkları and Doğanköy
Selvili street entrance.

During the course of the work, the
zone will be closed to traffic, so
drivers should obey the traffic
signs and markers, and they are
advised to use alternative routes.
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Bottled water is under the TRNC Ministry of Health control
Yeşim Gümüşdağ, Director of the
Basic Health Services Department
of the Ministry of Health,
reminded that the audits for the
better quality and healthier
production of bottled waters
produced in the country continues,
and that the regulations regarding
the use period of carboys for five
years was in practice.
She stated that the Ministry of
Health has maintained the control
of the demijohn water system in
accordance with the EU legislation
and with the criteria parallel to
world practices and considering
the conditions of the country, in
order to make public awareness of
the control mechanism carried out
by the Ministry of Health for safe
water transportation.
Gümüşdağ stated that in the audits
the facilities which are not
operated in hygienic conditions,
whether other containers are used
or not, i.e. washing and rinsing
units, laboratories belonging to
facilities, whether the analyses are
made regularly, to establish the
conditions of water storage and
presence of foreign and harmful
substances which will damage
human health.

It was emphasized that attention
was paid to all these points during
the audits and that necessary
punishments were given to
businesses that do not comply with
the conditions.

were given to businesses that did
not meet the required conditions.
Citizens who use bottled water
should pay attention to the
following items related to the
products they received:

Director Gümüşdağ stated that
microbiological and chemical
analyses of drinking water are
made regularly with samples taken
from filling facilities, "All
analyses are carried out regularly
every month. Nobody needs to
worry. However, it is also useful
to underline that the consensus
reached at the joint meetings held
with water operators is that the
duration of the use of demijohns
has increased from 3 years to 5
years. In this respect, the necessary
regulation changes have been
made. As stated in some news, 7
years is not the case."

"Whether or not the demijohn
water is labelled by the Ministry
of Health, and whether the date
and number of the authorisation is
shown on it, in addition to the
presence of the brand name, the
date
of
manufacture
and
expiration, and serial number, it is
important to pay attention to the
safety seal, the indicator that the
water container has not been
opened.

You should keep the carboy
according to the determined
criteria. It should be kept in a cool,
dry and clean environment that is
not exposed to direct sunlight.
Water bottles should not be used
for other purposes in houses. No
irritants such as bleach, brushing,
etc. should be used in the cleaning
of the bottles, this should be left to
the water producer. Deformed
water bottles should not be
purchased. Maximum attention
should be paid to the cleanliness of
the water in the bottles. After
opening the bottle, the products
over 5 litres should be consumed
within a maximum of 7 days."
Source;
Health

TRNC

Ministry

of

Gümüşdağ said that samples were
taken from the products offered for
sale in the audits, in the facilities,
if
necessary,
and
both
microbiological and chemical
analyses were made. Gümüşdağ,
noted that 37 companies which
were audited did not meet the
conditions and they were reminded
that warnings and punishments

North Cyprus promotion in Turkey
TRNC Ministry of Tourism and
Environment, "Promotion Days"
continues its activities in Bursa
which Turkey launched for various
provinces of Northern Cyprus.

The Ministry of Tourism, THY,
KITSAB, KITOB, Health Tourism
Council, KITREB officials as well
as sector representatives will
participate in the "Northern
Cyprus
Promotion
Days"
ceremony to be held on 6-8
August 2018 in cooperation with
the Ministry of Tourism and
Environment and Turkish Airlines.
Workshops and B2B meetings will
be held in the scope of the
program and will be made

specifically
presentation.

for

the

Bursa

In the sector of tourism the
"brand" is perceived as a
competitive advantage created by
awareness and Minister Ataoğlu
emphasised that the Ministry of
Tourism
and
Environment
develops its brand identity which
they work to strengthen, "our goal
is
Northern
Cyprus's
first
motherland Turkey, to ensure that
the world is perceived correctly."

Minister Ataoglu expressed that
tourism promotion is a field
nourishing the country's brand at
the same time, emphasising that
creating a country’s brand is not a
momentous
result
but
a
continuously developing process.
Source: Ministry of Tourism
and Environment
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TRNC News - 31st July 2018
Çavuşoğlu met with Lute
The United Nations Secretary
General’s temporary envoy Jane
Holl Lute is holding contacts in
Ankara and Athens.
Lute met with Turkish Foreign
Minister Mevlüt Çavuşoğlu in

Ankara yesterday (30th July).
Announcing the meeting on his
Twitter
account,
Minister
Çavuşoğlu said that they shared
with Ms. Lute Turkey’s vision on
the settlement of the Cyprus issue.

1st August Communal Resistance Day
The 1st August Communal
Resistance Day, which marks the
42nd
anniversary
of
the
establishment of the Cyprus
Turkish
Security
Forces
Command, the 60th anniversary of
the establishment of the legendary

Turkish Foreign Ministry warns
Turkish
Foreign
Ministry
Spokesperson Hami Aksoy issued
a statement in response to a
question regarding the remarks of
some Ambassadors concerning the
Greek Cypriot Administration’s
unilateral
hydrocarbon-related
activities
in
the
Eastern
Mediterranean.
“The remarks made by some
Ambassadors during a recent
conference in the Greek Cypriot
Administration, in support of the
unilateral
hydrocarbon-related
activities being conducted by the
Greek Cypriots in the Eastern
Mediterranean, are unwarranted”
Aksoy said.
“We
recommend
to
the
representatives of the relevant
countries that they do not exceed
their authority” he added.

“It is unacceptable that the Greek
Cypriot side persists in acting as
though it was the sole owner of the
Island and continues with its
unilateral
hydrocarbon-related
activities in the absence of a just
and lasting settlement in Cyprus”
Aksoy said.
“This attitude, which is far removed
from any spirit of compromise,
demonstrates that the Greek Cypriot
Administration has not yet been
able to comprehend the win-winbased potential for economic
cooperation that could result in the
Eastern Mediterranean from a
settlement that the Turkish Cypriot
side and Turkey have been exerting
the utmost effort to achieve” Aksoy
said.
Source:
TRNC Public Information Office

Turkish
Cypriot
Resistance
Organization (TMT), and the
447th anniversary of the conquest
of Cyprus by the Ottomans, will
be celebrated tomorrow (1st
August) with various events and
activities.
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Certificate of Appreciation to Lynda Hilliard
More great news received from
Sue Tilt and Carole King on
behalf of Tulips, Help Those with
Cancer Association which we are
sharing below.

Grateful thanks to all those
involved who help not only on the
stall but in the sorting of all the
goods received from generous
donations.

Please keep your donations coming
in as Tulips Cancer patients need
your support.
Many thanks
Tulips Help Those with Cancer
Association

Hi all,
On 14th July at the Saturday
Tulips Stall at Chateau Lambousa,
Raziye Kocaismail, President of
Help
Those
with
Cancer
Association/Tulips
presented
Lynda Hilliard and her group of
wonderful stall volunteers with
Certificates in appreciation of all
their hard work in raising amazing
money for the Association on the
stall.

CyprusScene.com award to Rob Astley
By Chris Elliott ……
Some people can be so very caring
to the point of being totally
dedicated and we were amazed to
learn through Richard Beale's
article click here all about Rob
Astley the TRNC's own “dog
whisperer”, who every day travels
around Esentepe and outlying
areas on his silver motorbike to
care for and feed stray and
unwanted dogs and puppies.

In November 2017 Rob came
across three puppies in a field at
the back of Stone Castle, Esentepe
and started to feed them on a
regular basis.

a video made by Graham ProctorBrown at a joint fundraising event
in Esentepe organised by Rob
Astley and Carol Harrison.
HOW CAN YOU HELP ROB?

From that moment on his daily life
has changed as he put into plan a
daily routine that would save the
lives of many dogs, who are
homeless and are 100% dependent
on him. He has managed to find
permanent homes for many of his
“flock” including a number of dogs
that have gone to the UK. At times
he was spending £100 per week on
food and veterinary products and
of course is grateful for any help
and donations that have been
given.

By providing a permanent home for
an animal or providing a temporary
foster/emergency home or of course
making a cash donation or donating
food, preferably tinned food. Local
readers can leave donations of dog
food at SlimzCafe next to Tempo
Supermarket in Esentepe.
HOW CAN YOU CONTACT
ROB?

Phone him on 0533 8227791 or on
Facebook Bouncer’s Legacy. Pay
We were delighted to meet with Pal RJA Transport @ aol.com.
Rob Astley and present him with
the CyprusScene.com award for To learn more of Bouncer's Legacy
his selfless ongoing caring for please go to the Facebook page.
animals here in Northern Cyprus
and we are giving the link below to

https://www.facebook.com/graham.brown.7902564/videos/10155752015042654/

LOCAL NEWS

CyprusScene.com

Page 07

3rd August - 9th August 2018

Tulips launch fantastic recycling initiative
We have received the following Recycling bins can be found at the following locations:
news from Sue Tilt and Carole
King of Tulips, Help Those with
Cancer Association about a new
waste
recycling/fund
raising
project which we are sharing with
you as under.
"Hi All,
Tulips/Help Those with Cancer
Association is proud to be the first
charity to initiate a recycling
programme on a scale as large as
this!
We take everything that is non
breakable irrespective of what
condition it is in i.e. good clothing,
clothing with holes or paint on, one
shoe, household linens etc!
We have a team of volunteers who
will collect and sort everything
donated, anything that has a resale
value will be distributed to one of
our retail outlets with the
remainder being sold by the kilo
for recycling.

Main Car Park, Girne

Watch out as more bins will be
appearing over the next month as
this
initiative
is
spreading
throughout the whole of the
TRNC.
We believe that everyone can find
something in their home to donate
to these bins - remember it does
not matter what condition it is in, it
will be recycled!
Thank you and with best wishes
Tulips/Help Those with Cancer
Association"
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David Bate - Rest in Peace
We received a sad message from
Keith Lloyd regarding the death of
David Bate and this is shown
below, together with the eulogy
given by Keith at the funeral.
By Keith Lloyd ....
We buried Dave last Wednesday
25th July at 10.30am at Greenhill
Cemetery; about sixty were
present. Afterwards we all met, at
the invitation of his widow,
Yvonne, at the Tropicana in
Ozanköy to see him off.
The Funeral Service was a mix of
tears and laughter; moving but a
celebration of his life and
thanksgiving for knowing Dave
and sharing life with him. A
generous man who touched many
hearts; he often gave his services
for free - below is an image of him
performing a free gig for the RBL
Armed Forces Day at the
Courtyard, as is his brief eulogy
given at his funeral.

David was born in Pemberton
Lancashire on 5th December 1946;
he was 72 years old when he left
us last week. Educated locally, he
went on to join Plessey where he
worked in telecoms for many
years. Later he moved to Bristol
to be near Yvonne; they were to be
married in 1972, later running the
family Public House, The Lamb
Inn at Iron Acton. Having had
their family, Sam and Felicity
(later four adored grandchildren)
the couple moved to North
Cyprus, where they enjoyed the
sunshine and social life in and
around the Ozanköy area; and

where Dave ‘Monro’ became well
known as an after dinner
entertainer in the local bars and
restaurants. He specialised in
performing what we know as the
great American Song Book, Frank
Sinatra, Dean Martin, Bobby
Darin, Sammy Davis Jnr, etc. Not
forgetting former London bus
driver, Matt Monro, whose name
he adopted for stage purposes.
It is said that Dave was always
singing – even as a lad you knew
when Dave was around when his
singing was heard in the
neighbourhood.

Alsancak Festival

4th Deniz Festival
Opens - Thursday 9th August 7pm
Friday 10th August 10am til late
Saturday 11th August 10am til late
Sunday 12th August 3pm to 11pm
Stalls, entertainment, lots to see and
do.

He also enjoyed a good natter with
pals in the pub – any pub. Many
will remember him once talking of
one of his heroes Winston
Churchill (he even called his
Labrador dog Winnie). One of his
favourite Churchill quotations –
Dave knew them all – was
addressed to a rather large labour
MP in the House of Commons.
When addressing the House,
Bessie Braddock interrupted with
‘Winston, you are drunk, very,very
drunk!'
Churchill replied ‘The Honourable
lady, the member for Liverpool
Exchange is right to suppose that
the Member’s Bar has enjoyed my
patronage this evening; however I
surmise Madam that you are ugly,
very, very ugly; and I shall be
sober in the morning!’
Great hilarity, thanks Dave.

David Norman Bate (Known in
North Cyprus as entertainer Dave
Monro).

Alsancak Belediyesi

Off stage he was also an
entertainer, expounding on his
theory about the shape of planet
earth; he was known at his Curry
Club and elsewhere as ‘Flat Earth
Dave’.
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Trevor's Tips for August 2018
the upper limit does not compete with
the rising repair cost, you, the guilty
driver may have to fund the shortfall
yourself, e.g. if the maximum limit is
75,000TL [which it was], but the cost
of repair is 90,000TL, your insurance
will pay the 75,000 and the shortfall of
15,000TL will be down to you to pay.
The maximum payment of 112,500TL
is in place for your protection! This
should cover the increase in the
number of expensive/luxury cars on
our roads now.

By Trevor Hughes..
New Number Plates
You may have read, or heard recently,
that plans for introducing the new
number plates displaying the blue left
sided flash, which are due to come into
force on the 31st January next year, are
to be abolished.
Well, I had a meeting with the Chief
Constable last week in order to
ascertain if this was true. After our
discussion, I can confirm that the new
plates are coming into force on the 31st
of January next year and anyone not
displaying them on their vehicle will
be stopped by his officers and duly
fined.
Third Party Vehicle Insurance
The Government have increased third
party vehicle insurance at a rate of
approximately 40TL per policy and is
chargeable by all insurance companies
and agents. The reason is due to the
falling value of the Turkish Lira
making the threshold limits unable to
cope with the rising cost of repair. If

Foreign Driving Licence
One of our readers was stopped by the
police for vehicle paperwork checking,
last week. He duly produced his UK
licence, but was informed the licence
did not comply with the Traffic Laws
here, because he did not own a TRNC
licence. He was duly fined 900TL and
because his attitude towards the officer
was respectful, the officer did not
impound his car, which he was legally
entitled to do, because he was not
insured to drive the car and should not
have been on the highway in the first
place.
Capital Bank (Insurance section) in
Alsancak are offering their services for
first time driving licence applications.
Their full service, which some driving
schools are charging up to 550TL per
application is on offer for only 80TL,
which is considerably cheaper. If you
want them to fully explain what is
needed for a successful application,
just pop in and Mary will go through

everything with you and provide this
service for you if you so wish, or you
can of course apply yourself but will
need to make the journey at least
twice to Lefkosa and back.
Take note: the criteria for
photographs to be acceptable are:
• The correct passport size
• To be taken against a plain, lightcoloured background
• Contain no other objects or people
•
Not have any shadows on your
face or behind you
• To be taken in the last month
•
Do not wear sunglasses or tinted
glasses. If you wear glasses that you
cannot take off, your eyes must be
visible without any glare or
reflections.
TRNC Driving Licence
There are a number of driving
licences from around the world which
are not accepted here when processing
your application for a TRNC driving
licence, e.g. middle eastern countries
such as the Arabic States. So, if your
foreign driving licence is not accepted
here when applying for a TRNC
licence, the only way to remedy this is
to take a driving test here
.
Temporary Residence Stamp
The cost of a postage stamp when
applying for a Temporary Residence
has gone up to 18.5TL.

Money Exchange in Alsancak
The Moonstar Money exchange outlet
on the main road in Alsancak is
manned by Guney who is extremely
helpful, very accommodating and
always jovial. It’s nice to see this sort
of customer service and well worth a
mention.
Tax Office Relocation
Here we go again, the “rumour mill”
is in full swing spreading misinformation. This time it’s about the
Girne vehicle taxation department
moving into the old CTA building in
Lefkosa, this is completely untrue!!!
The services provided by the Girne
Tax office will remain unchanged for
residents residing in their catchment
area. The driving related service
provided by the Lefkosa office will
transfer into the old CTA offices
when refurbishment has been
completed.
Bayram Holidays
Banks, Government Offices, and
Local Government offices will be
closed on, Monday 20th to Friday the
24th August for the Kurban
Celebrations.
For any further information please
email me at:
trevorhughes329@gmail.com

Communal Resistance Day celebrations
The 1st August “Communal
Resistance Day” marking the
447th anniversary of the conquest
of Cyprus by the Ottomans, the
60th anniversary of the Turkish
Cypriot Resistance Organisation
(TMT), and the 42nd anniversary
of the establishment of the Turkish
Security Forces in Cyprus, was
celebrated with various events and
activities.
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Minister Ataoglu visits Famagusta and Bafra hotel sector
Tourism and Environment Minister
Fikri Ataoğlu, who has been carrying
out reviews of the hotels in the
Famagusta and Bafra regions to listen
to the problems of the business
owners and employees in the industry,
said that the views and suggestions of
the investors and tourists are the
guides for him.
Ataoğlu
emphasized
that
the
development of hotel management is
essential for the development of
tourism. Ataoğlu stated that they will
continue to work hand in hand to meet
the expectations of the sector and to
create a dynamic structure. "Our aim
is that there will be tourism for 12
months of the year".
Minister Ataoğlu underlined that
tourism has a crucial place in the

development of the economy, pointing
to the importance of raising standards
in the accommodation sector by
saying, "The first aim should be to get
quality services, especially for the
tourists who visit northern Cyprus.
He also stated that "quality services
will increase tourism revenues" and
the measures taken by the Minister of
Tourism and Environment will be in
line with the information received
from the investors in the region before
the ministerial council and then at the
Council of Ministers without delay.

had started with the Famagusta and
Bafra regions and that these visits
would cover all tourist facilities.
The Minister also expressed that they
are aware of the fact that the cost of
airline ticket prices has lowered the
motivation of the sector but the

government has said that they are
working on many alternatives and
they are making serious progress.
Turkey's elections resulted in a
slowdown of Ataoğlu’s process, but
he has said he will continue to
increase the related work in the
coming months.

Minister Ataoglu stated that the
tourism sector is an undisputed place
in the Northern Cyprus economy and
emphasised that "We are creating
supply and we should work harder to
increase demand". He stated that they

Miss North Cyprus and Mr North Cyprus 2018
Minister of Tourism and Environment
Fikri Ataoglu welcomed the finalists of
the Miss North Cyprus 2108 Beauty
Contest to be held on 2nd August and
the finalists of Mr. North Cyprus 2018,
together with the organizational
authorities.

country, which is a tourism island, in
the name of awareness by bringing
together young people from all over the
country for social awareness and
meaningful purposes.

Minister Ataoğlu expressed that beauty
contests have been held for many years
Ataoğlu congratulated the finalists for in the country and are the result of
their participation in the contest during serious work, and thanked Bülent
their visit. Noting that all the Günküt who carries the great burden of
contestants are winners, Ataoğlu this organization and everyone who
pointed out that such organizations contributed to the realisation of the
competitions.
have contributed to the tourism of the

Miss North Cyprus and Mr North
Cyprus Founding President Bülent
Günkut also invited Tourism and
Environment Minister Fikri Ataoglu to
the competition to be held on Thursday,
August 2nd.
Günkut, who stated that the
competitions were organized with a
meaningful and purposeful beauty
mission as a Cypriot legend from 1984
to the present day, and said that the
finalists who enter every year represent
our
country
in
international
competitions.
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Beach Football at Kervansaray Beach for Down Syndrome children
In
cooperation
with
Girne
Municipality and the International
Federation of Down Syndrome, a
Beach Football Festival will be
held on Monday, 6th August at
18:00.
The event will be held at
Kervansaray Beach with the slogan
"We've Got You Covered We Are
Aware". Famous footballers from
Turkey will play football with
children with Down Syndrome.
Celebrities are among the famous
footballers who will participate,
with the name of Karma; including

Ergün Penbe, Hakan Unsal, Emre
Aşık, Ahmet Dursun, Serhat Akın,
Ibrahim Yattara, Kadir Caglar,
Murat Erdoğan and Faruk Atalay.
Girne Mayor Nidai Güngördü said
that they are ready to give any kind
of support for individuals with
Down Syndrome to continue their
lives comfortably, to socialize and
to be in the place they deserve in
society. Nidai Güngördü stated that
everyone is invited to the Beach
Football Festival to be held in the
form of social awareness and
entertainment at the same time.

Haskasap participating in European Drift Championship
By Ahmet Abdulaziz..
The third leg of the European Drift
Masters' Championship is going to
be contested on 4th August,2018
in the Riga city of Lithuania
.
Enver Haskasap, one of the
leading TRNC drift champions, is
going to contest the all tough race.
In total 60 contestants from 22
countries are participating in this
race.
Although due to an accident in the
second race held in Hungary,
Haskasap could not gain the
expected position, he still is one
of the favourite contestants in the
championship.
Enver Haskasap has achieved a
brilliant career record in this field.
He notched third position in the
Polish leg of the 2016 European
Drift Championship
We all wish him good luck.

CyprusScene.com
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Historic Exhibition in Arabahmet Quarter, Nicosia
and understanding of this building.
They have focused on their
individual
feelings
and
impressions and they created their
works of art in their own time and
place.

By Heidi Trautmann ...
www.heiditrautmann.com ...

This exhibition includes artistic
installations,
paintings,
photographs, a performance and a
cinematic
installation.
Participating artists are: Toya
Akpınar, Selis Tutkum Altınok,

Mathieu
Devavry,
Arianna
Economou, Sümer Erek, Sinem
Ertaner, Hayal Gezer, Nilgün
Güney, Nurtane Karagil, Osman
Keten, Lee Maelzer, Omid Kalantar
Motamedi, Şenol Özdevrim, Ayşe
Rabo and Sibel Kemal Uzun.

used as a shoe-making workshop,
provided by his son, Serhan
Şensoy.

As a reminder of the history and the
past of the building and the general
area, there is archival research by
researcher-scholar
AlexanderMichael Hadjilyra about the history

Arabahmet Quarter with more or
less still complete rows of typical
Ottoman houses with wooden
balconies in small streets, through
which I have often walked, though
many are abandoned for decades.
There is the scent of times long
past, and a kind of melancholic
beauty envelops the visitor. Each
building has stories to tell and
luckily some very few of these
treasures have been taken over by
artists or have been changed into
cultural places. Others have been
given to tenants who cannot afford
to maintain their place or even
repair it.
SOL Atelier and the American
University of Cyprus have now
organized an exhibition before it
will, most probably and hopefully,
be renovated. But let the
organisers speak for themselves
about this outstanding project:
Invitation:
A
distinctive
interdisciplinary art exhibition by
SOL Atelier. Join us as the artists
transform this historic building
into a unique experience.
This exhibition is a collaboration
of various artists from Cyprus,
France, Persia and the United
Kingdom. These artists have
created their works of art through
their own personal interpretation

of this building, the Soultanian
family who built this house and
their family (including a family
tree and several photographs), the
Armenian
presence
in
the
neighbourhood and a map with
information on the various places
of interest in the Karaman Zade
and Arab Ahmed Pasha quarters.
Additionally, there are some
photographs of the last resident of
this house and also the basement

Continued on facing page

ART & CULTURE
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continued ....
The exhibition will be open from
Thursday, 26 July 2018, until
Tuesday, 31 July 2018, between
18:00-21:00 and it is organised by
SOL Atelier / Exhibition Hall and
the American University of Cyprus.
On the evening of the opening on
July 26, the lanes served as
reception spaces for the many,
obviously highly interested guests,
quite a number had come from the
South as well. I could see and hear
them discuss from the windows
above when we entered, in groups
of ten – for static reasons I believe.
The exhibition was taking place in
two buildings, in No. 39 Hafiz
Hasan Efendi Sokak and in No. 1
Sht Salahi Sevket Sokak, just
around the corner.

Historic Exhibition in Arabahmet Quarter
Installations…. Rooms became
installations, filled with some
articles of daily life next to a
painting, or photos, books, a poem,
drawings….. the rooms became the
frame to the objects and artworks
the artists had created, even soap
bubbles came out of one room,
obviously the former room of a
youngster.

Ashes of the past, so very still, but
telling its touching stories, stories
around the bric à brac on a chest.
And here, a servant, slowly with her
head bent, a figure of a different
time level served us with snacks on
a tray she had brought out from the
old kitchen of the noble mansion.

Crockery, broken cups, a big melon
cut open, some bread crusts and
stuffed zucchini flowers. I took one
and ate it, it was delicious, as if it
were made today.
And as we left the building, a big
full moon rose over the narrow
lanes, it has seen it all, long ago.

Around the street corner, in No. 1
Sht Salahi Sevket Sokak, we found
the former atelier of a shoemaker in
the basement below street level,
where the old wooden shoe forms
were transformed into birds, they
have been given wings around a
painting, and in that same building,
one room, a space totally in white,
with time molten over objects.

We were sent up a narrow steep
wooden ‘chicken ladder’ to the first
floor, as they were the customs in
the old days. Here we were
surprised to meet the ghosts of
former inhabitants in the rooms, a
lady in white going to her boudoir,
deep in thought, a young girl
reading and sleeping in her bed, a
young man meditating, some pieces
of furniture and
mattresses
arranged as if the house was still
populated, performances some of
the artists had arranged. I am sure
we all had the feeling of having
woken up the old family members
who had fallen asleep for decades,
just like in ‘Sleeping Beauty’

To see more articles and information about art and culture in North
Cyprus visit my website - www.heiditrautmann.com

CyprusScene.com
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Kyrenia Animal Rescue (KAR) - News Update
Alternative Quiz at Bar 33 - 7th August
By Margaret Sheard ...
Bar 33 at The Old Mill in Ozankoy
will be hosting an Alternative Quiz
Night compered by Gary 'Gazza'
Pearce, raising money for Kyrenia
Animal Rescue (KAR), starting at
7.30pm.
Meals will be available, with tables
for team players, but must be prebooked by calling Sandra on 0548
888 3371, choices shown.
5TL from each meal will be donated
to KAR.

Vegetable Curry with Rice – 35TL :
Chilli Con Carne with Rice – 40TL :
Scampi & Chips – 45TL
There is no entry fee but there will be
fines for wrong answers! The fines
will be donated to KAR.
There will also be a table top sale with
some good quality ladies and
children’s clothing and bric a brac.
This will be a fun evening ‘up on the
roof’ so why not go along and have a
nice meal, enjoy a quiz and raise some
money for KAR.

A sad, sad story of Pippa and Pickles
These beautiful little babies are
facing an uncertain future. Their
owner is elderly and has been
rushed back to the UK for urgent
medical attention.
He isn't in a position financially to
take them with him, so we are now
looking for a new home for them
both. Pippa is a mini Cyprus
Terrier approx 10 years old.
Pickles is a Tibetan mix breed,

August is for Amelia

approx 8 years old. (he has 3 legs,
but copes extremely well).
They both are approx 5kg in
weight. both are neutered,
distemper free. They are house
dogs and are fine with cats and
also chickens apparently!!
Please contact us here at the office
0533 869 4098 or Bob and Gill on
0533 837 3336 (for more
information).

Kyrenia Animal Rescue Centre, Arapkoy
Looking for volunteers
Being a dog lover essential as the
job involves working in the Dog
Compounds.
8am-4pm
Must be able to work weekends.
Transport provided from Lapta to
Catalkoy.
Call 0533 863 1950

LIFESTYLE
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Bi-location - Can it be explained?
This has been witnessed by many
people across the world. It's another
of those unusual things that science
and physics can't yet explain. Who
would have believed 50 years ago,
if you told them in the future you
will be holding a small flat object
in your hand that you could talk
into, see and take pictures, send
messages and receive them, get
information from everywhere,
record video's etc.
By Nick Vye ....
Sanctuary ....
Bi-location is the ability to be seen
in more than one place at the same
time. Many saints and mystics and
gurus, as well some ordinary
people, share this ability.
A well known holy man Padre Pio,
an Italian, was often seen at the
scene of sick people who needed
help, while at the same time was
witnessed praying in church.
They can be seen like ordinary
people, maybe walking along the
high road but with a separateness
about them. At the same time
they're also many miles away
giving a lecture etc somewhere
else, even in a different country.
The Catholic Church accepts Bilocation and it can be used as one
of their requirements for being
ordained as a saint. There are many
recorded
examples
of
this
extraordinary ability back through
history.
It is not to be confused with Astral
Projection or Ghostly Images or
Visual Projections. It is an actual
duality of themselves physically.
Duality was also a feat that Jesus
performed when he multiplied the
loaves and the fishes.

As we now are speeding up with
our discoveries, maybe we will
have the answers as to how one can
Bi-locate in a few years time. It is
just a case of opening the mind to
so called impossibilities that one
day will be possible in the future.
These individuals who have this
ability have a universal state of
consciousness and focus to serve all
humanity with their universal love
for it and God, with humility and
compassion.
With thanks, love light and peace to
you all.

Padre Pio

MOVING ON - A Poem by Nick Vye

CyprusScene.com
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Sunday Lunch at Balti House, Esentepe
By Margaret Sheard ...
It is still very hot in North Cyprus
and putting the cooker on to
prepare a meal is perhaps very low
on the list of things to do, so
occasionally we work on the
principle – let someone else do the
cooking!
Sunday is probably the only day
we feel we can relax and unwind
and what better than a leisurely
drive to Esentepe to enjoy a
traditional British Sunday Lunch
at one of our favourite eating
places, The Balti House.
As usual we were warmly
welcomed by Mo who was pretty
well rushed off his feet with a
good number of diners who
probably had the same idea as us.
We did realise later he had some
help from Shani, who has been in

the TRNC for 5 months and is a
student
at
GAU
studying
international relations, so we
assumed he was busy helping in
the kitchen for a while.
We sat down on the outside
terrace, which is very attractive
with nice colour coordination and
a lovely view of the sea, and
proceeded to order our meal –
Prawn Cocktail and Samosas for
starters and beef and chicken for
our main courses, and a nice cold
drink to start. I must say the chef
makes a brilliant prawn cocktail
with just a hint of paprika and
Chris enjoyed his samosas as well.

sprouts, and a mixture of peas, green
beans and sweetcorn, as well as
roast potatoes, mashed potato and a
Yorkshire pudding, plenty for
me.
At 38TL for 2 courses this is
excellent value, the food is well
cooked, hot, and nicely presented.
Well done Mo and your partner and
Chef - Mahmood.
We moved into the inside area and
sat in the comfortable seating and
relaxed with a coffee before setting
off for home and the inevitable
nap.

The main course arrived and as
usual, as a vegetarian, I passed my
meat over to Chris, but there was
plenty still on the plate for me to
enjoy, including a nice variety of
vegetables – carrots, cauliflower,

Kaya Palazzo Resort - BBQ in aid of CESV
An opportunity to help the Civil
Emergency Service Volunteers
(CESV) in a superb location at
the new Kaya Palazzo Resort.
CESV do a tremendous job of
training
TRNC
firefighters,
police, hospital and ambulance
staff as well as raising funds to
purchase equipment for the
emergency services to ensure an
efficient medical service for all
who reside in this lovely part of
the world.
Tickets are limited and there are
not many places left so if you
would like to enjoy a BBQ in
wonderful surroundings, don't
delay in reserving a place.
Tickets are now available at Best
Seller
Bookshops
or
by
contacting Delia Rushbrooke.

CyprusScene.com
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Be in the Spotlight!

Lunar Eclipse
Photos courtesy of Mr. Hasan Tamel

Would you like your event pictures shown in our
Leisure Line. Please email them with a description
and phone number to:
kyreniacommentator@cyprusscene.com
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FORTHCOMING EVENTS

SATURDAY 11th AUGUST 7.30pm
A night of Songs from The West End Musicals
3 course Dinner in the grounds of Meryams
Hotel
Call +90 392 824 5073 to book your table

CyprusScene.com
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CyprusScene : Trivia and Sudoku
Real Names
1) Which American actor was born Ramón Estevez in 1940?
2) Which 19th-century author wrote under the name Ellis Bell?

Bridges
1) What was special about Brooklyn Bridge?
2) How many times was Tower Bridge raised in 1990?

Gave Name To
1) Which London station is named after a saint?
2) Who originally gave his name to the toilet?

Jazz
1) With which instrument would you associate Gerry Mulligan?
2) Whose trumpet was recognised by the way it was bent out of
shape?

The Oscars
1) Which Alfred Hitchcock film won the best picture Oscar in 1940?
2) In which film did Kevin Kline win best supporting actor Oscar in
1988?
Bond Films
1) What was the first Bond film not to star Sean Connery?
2) Which was the first to feature Timothy Dalton in the lead role?
Name Origins
1) What does the name ‘Jerusalem’ actually mean?
2) What is the origin of the name ‘Mesopotamia’?

Rock N Roll
1) Which group had hits with ‘At the Hop’ and ‘Rock’n’Roll Is Here
To Stay’?
2) Little Richard’s early hits were recorded for which Los Angeles
label?
Industry
1) Which Dam harnesses the Colorado River?
2) Which newspaper had its office on the second platform of the Eiffel
Tower?
Murders
1) Who was assassinated in a Harlem ballroom in February 1965?
2) Which Tsar murdered his son in a fit of rage?

Grid No. 73

Grid No. 74

Answers on page 22
No cheating !
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The Sports Quiz
Sports Quiz : 10 questions and this weeks "Stinker"
By Richard Beale ...
With the First Test England v India already
started and it being an “Indian summer” in
England, this week's quiz is mostly about Test
cricket..
The answers will be found on page 25 of this weeks
Enewspapers. The answer to the “Stinker” question
will appear in next week's Enewspaper.
Good luck and no cheating!

Question 1. Who are the respective Test Captains of England and India?
Question 2. Which leg spinner was recalled to the England Test squad last
week, after initially retiring from “red ball” cricket during last winter ?

Question 6 Which 2 nations during this summer played their ever first inaugural
Test matches ? A ?????????? v Pakistan. B ?????????? v India.
Question 7 If a bowler is bowling from the Radcliffe Road End, what Test
ground would he be playing at?

Question 3. In the 1990 Lords Test v India which England Ex Captain scored
a career best 333 in the first innings followed by 123 in the second innings?

Question 8 Which current players are England’s all time highest run scorer and
leading wicket taker in Tests?

Question 4 Which India cricketer was known as the “little master”?

Question 9 Of the 4 great all-rounders of the 80’s Kapil Dev, Richard Hadlee,
Imran Khan and Ian Botham, who scored the most Test runs?
Question 10 In which year did India win their first ever Test series in England
...........1951, 1961, 1971 or 1981 ?

Question 5 What cricketing nation is known as the “Saltires”?

This weeks STINKER:

Question:
In this years T20 Vitality Blast 11 out of the 18 Counties are playing with a “nickname" so can you pair
the nicknames with the County?

The answer will be in next weeks Enewspaper
Outlaws - Jets -Rapids -Bears- Falcolns - Lightning - Steelbacks - Foxes - Sharks - Spitfires and
Eagles
Birmingham/Warwickshire - Derbyshire - Durham - Essex - Kent - Lancashire - Leicestershire
- Northampton - Nottinghamshire - Sussex - Worcestershire

Last weeks STINKER:

The question was:
Snce 1946 there has been 5 Scottish, 4 English and 1 Northern Ireland golf courses that have held the British
Open, can you name them ?

Answers:
SCOTLAND : Turnberry, Carnoustie, Royal Troon, St Andrews and Muirfield.
Royal Birkdale, Royal Liverpool, Royal Lytham and St Annes and Royal St George.
ENGLAND :
N. IRELAND: Royal Portrush.

CyprusScene.com
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Here are the answers to Sudoku on page 20
GRID No 73

GRID No. 74

Here are the answers to the Trivia Quiz on page 20
Real Names
1) Martin Sheen
2) Emily Bronte

Bridges
1) World’s first steel suspension bridge
2) 460

Gave Name To
1) St Pancras
2) Thomas Crapper

Jazz
1) Baritone Sax
2) Dizzy Gillespie

The Oscars
1) Rebecca
2) A Fish called Wanda

Rock N Roll
1) Danny and the Juniors
2) Specialty

Bond Films
1) Casino Royale
2) The Living Daylights

Industry
1) The Hoover Dam
2) Le Figaro

Name Origins
1) From Hebrew ‘yeru’ and ‘shalom’ meaning City of Peace
2) From Greek ‘meso’ (middle) and ‘potamus’ (river)

Murders
1) Malcolm X
2) Ivan the Terrible

How did you do?

WEEKLY EVENTS CALENDAR

CyprusScene.com

Page 23

3rd August - 9th August 2018

North Cyprus Events Calendar
6th August to 23rd August 2018
A list of events you can look forward to in North Cyprus. For those charity fund-raisers, venues etc. who would like to include an event in the
Weekly Events Calendar, contact Chris or Margaret at cyprusscene.com.
The Events Calendar is published on cyprusscene.com website every week on Thursday so please try to submit information you would like to
be included by Wednesday each week.

6th August – Monday - SAS Bar (previously
The Venue), Turtle Bay, Esentepe, will be
having a Bingo night with Martin from 8.30pm.
Books 25TL
6th August – Monday - RBL Quiz Night at
Jessics Bar, Lapta. 7.30pm. 10TL entry fee,
10TL for game of Stupid Bingo. To book call
Mo on 0542 855 8589. Food menu available.
Event in aid of the 2018 RBL Poppy Appeal.
7th August – Tuesday - Bar 33, Ozankoy will
be holding an Alternative Quiz Night with
Gazza, raising money for KAR, starting at
7.30pm. Meals will be available but must be
pre-booked – call 0548 888 3371 Tables are for
the quiz teams. 5TL from each meal will be
donated to KAR. No entry fee but there will be
fines for wrong answers!! which will be
donated to KAR. There will also be a table top
sale with some good quality clothing.
9th August – Thursday - Classic film event at
The Food Lodge in Catalkoy in association with
the DVD Shop, Catalkoy. Starting at 7.30pm
you can enjoy Clockwise (1986). 12TL for the
film, a soft drink and popcorn. There are also
hot dogs and nachos available.. Reservations
must be made - call 0533 839 8764
9th August – Thursday - Quiz Night and
Karaoke at SAS Bar (The Venue), Turtle Bay,
Esentepe at 8.30pm. 5TL per person. To book
teams call 0533 884 9816

9th August – Thursday - Spaghetti Junction,
Catalkoy, quiz night in aid of Tulips starting at 8
pm. 50 questions and a table top extra. 5TL per
person. Quiz will be split 50/50 to the winning
team and Tulips. Raffle 5TL a ticket, winner
chooses envelope for meal for 2 at Spaghetti
Junction, bottle of wine, or money. If the money is
not won on the night it rolls over.

17th August – Friday - RBL Quiz Night at
the Olive Press, Lapta. 7.30pm. 10TL entry
fee, 10TL for game of Stupid Bingo. To book
call 0533 880 1196. Food not available at this
venue. Event in aid of the 2018 RBL Poppy
Appeal.

14th August – Tuesday - The Kaya Palazzo Hotel,
Alsancak will be having a BBQ with free wine,
beer and soft drinks, plus a DJ, in support of CESV
(112). 6.30pm to 9pm. Tickets 100TL per person
can be reserved by contacting Delia on 0548 839
4007 or email deliarushbrooke@hotmail.com.
Collection points for tickets will be confirmed
later. All monies will be donated to CESV.

23rd August – Thursday - Classic film event
at The Food Lodge in Catalkoy in association
with the DVD Shop, Catalkoy. Starting at
7.30pm you can enjoy Midnight Run (1988).
12TL for the film, a soft drink and popcorn.
There are also hot dogs and nachos available..
Reservations must be made - call 0533 839
8764

16th August – Thursday - Classic film event at
The Food Lodge in Catalkoy in association with the
DVD Shop, Catalkoy. Starting at 7.30pm you can
enjoy All About Eve (1950). 12TL for the film, a
soft drink and popcorn. There are also hot dogs
and nachos available.. Reservations must be made
- call 0533 839 8764

23rd August – Thursday - Quiz Night and
Karaoke at SAS Bar (The Venue), Turtle Bay,
Esentepe at 8.30pm. 5TL per person. To book
teams call 0533 884 9816

17th August – Friday - Black Olive Cafe,
Alsancak will be having a Music Quiz in aid
10th August – Friday - Blakes Lounge Bar and of Greenhill Cemetery, starting at 7pm. To
Bistro, Alsancak, will be featuring live music from book call Vicki on 0533 835 5133.
Billy J Redif. 8pm til late. To book call 0548 839
17th August – Friday - Blakes Lounge Bar
4007.
and Bistro, Alsancak, will be featuring Soul &
13th August – Monday - SAS Bar (previously The Motown Diva Sharon Holmes from 8.30pm.
Venue), Turtle Bay, Esentepe, will be having a Set 3-course meal at 7.30pm - 85TL. To book
Bingo night with Martin from 8.30pm. Books call 0548 839 4007.
25TL
20th August – Monday - SAS Bar
13th August - Monday - Sea Breeze, Kucuk (previously The Venue), Turtle Bay, Esentepe,
Erenkoy will be holding a table top sale – mid-day will be having a Bingo night with Martin from
8.30pm. Books 25TL
to 4pm in aid of the Vadili Dogs.

16th August – Thursday - Quiz Night and
Karaoke at SAS Bar (The Venue), Turtle Bay,
Esentepe at 8.30pm. 5TL per person. To book
teams call 0533 884 9816

CyprusScene.com
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NORTH CYPRUS CHEMIST ROTA
4th August – Saturday
Güven Eczanesi, Salıh Mıroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Gırne. Tel: 815 2409
Bariş Eczanesi, Ibrahım Nıdal Cad No 55 Lapta. Tel: 821 8410
5th August – Sunday
Sertaç Eczanesi, Kurtuluş Cad (Teachers Hotel), Girne Tel: 815 9067
Aşar Karaoğlanoğlu, Karaoğlanoğlu. Zıraat Bankası. Tel: 822 3885
6th August – Monday
Rizki Eczanesi, Nacı Talat Cad No 3, Girne. Tel: 815 3496
Yusuf Tandoğan Girne Eczanesi, Besparmaklar Cad. Girne.
Tel: 0548 865 3434
7th August – Tuesday
Buğçe Eczanesi, Nusmar Market Girne. Tel: 815 0032
Gündal Eczanesi, Iskenderum Cad. Karakum. Tel: 816 0543

8th August – Wednesday
Ziya Sencer Eczanesi, Mete Adair Cad. Magıc Tower Girne.
Tel: 815 2661
Aydin Life Eczanesi, Minimall Plaza Bellapais Road, Dogankoy.
Tel: 815 7350
9th August – Thursday
Günay Variş Eczanesi, Uğur Mumcu Cad. Karakum. Tel: 815 2585
Dünya Eczanesi, Salıh Miroğlu Cad. Girne. Tel: 815 0009
10th August – Friday
Ömrüm Eczanesi, Karaoğlanoğlu Cad. Karaoglanoglu. Tel: 822 2287
Girne Eczanesi, Bedreddın Demirel Cad. Iş Bankası. Tel: 815 1447
11th August – Saturday
Tören 11 Eczanesi, Vakıflar Çarşısı, Gırne. Tel: 815 1790
Nazim Variş Eczanesi, Karaoğlanoğlu Cad. 149 Alsancak. Tel: 821 3088

Duty Chemists for the
Girne - Alsancak - Lapta areas

Emergency Telephone Numbers
mobile numbers are prefixed 0533 or 0542 or 0548
landline numbers are prefixed 0392
POLICE
Emergencies
General
Girne
Lefkosa
Gazi Mağusa
Guzelyurt
Lapta

155
228 3411
815 2125
228 3311
366 5310
714 2140
821 8512

FIRE
Emergencies
Forest Fire
Girne
Lefkosa
Gazi Mağusa
Guzelyurt

199
177
815 2111
227 1259
366 5389
714 2200

AMBULANCE
Emergencies

112

HOSPITAL
Girne
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Güzelyurt

8152266/815 2254
228 5441;
3662876/3665328
714 2125

ELECTRICITY
Electrical faults
Lefkoşa
Girne
Gazi Mağusa
Güzelyurt

188
225 3436
815 2223
366 5514
714 2122

WATER
Water problems:
Lefkoşa
Girne
Gazi Mağusa
Güzelyurt

228 3315
815 2118
366 4483
714 3516

Kyrenia Weather (from 3rd August 2018)
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2nd Slalom Antique Car race generated interest in Girne
By Ahmet Abdülaziz....
The 2nd Slalom (antique) car race in
Girne generated great interest from the
public.
The race was organised and held on
1st August 2018 at the Baldöken Car
Park in Girne and in total 70
contestants participated, however 4
cars failed to enter the race due to
technical reasons.
However the general public showed
their interest in seeing the old cars
contesting with each other on a small
track. The race was organised by the
North Cyprus Antique and Sports Cars
Club, under the sponsorship of
TELSIM.
Shown here is the complete list of
winners under different categories.

Sports Quiz Answers
Questions on Page 21

Answer 1 Joe Root and Virat Kohli.

Answer 6 A – Ireland B - Afghanistan.

Answer 2 Adil Rashid.

Answer 7 Trent Bridge, Nottingham.

Answer 3 Graham Gooch.

Answer 8 Alastair Cook and Jimmy Anderson.

Answer 4 Sachin Tendulka.

Answer 9 Kapil Dev.

Answer 5 Scotland.

Answer10 1971.
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TRNC Sporting Connections :
Rhian Brewster and Dervis Konuralp
By Richard Beale..
This week a rising and upcoming
“whiz kid” and an Olympic Gold
Paralympic Medalist
Number 9 . RHIAN BREWSTER
……...a star in the making.
This week we feature 18 year old
Liverpool striker Rhian Brewster
who potentially could become the
next “Michael Owen”

RHIAN BREWSTER

WHAT
IS
HIS
CONNECTION?;

persuaded Rhian to join “the
reds”.

spend considerable time on the
sidelines.

So he made the switch at the age
of 14 and played for Liverpool
junior teams, in the meantime he
represented England in their
Under 16, U17 and U18 teams.

Liverpool obviously can see the
potential in him after receiving
good reports he was offered and
accepted a 5 year contract deal in
June 2018.

TRNC

His mother is a Turkish Cypriot,
though he has represented England
at youth levels he is eligible to play
for Turkey and even if he so
wished too the “unrecognised”
TRNC National team.
Born in Chadwell Heath on April
1st 2000 he started playing for his
primary school and Romford
Academy. At the age of just 7 he
was spotted by scouts of Chelsea,
Arsenal and West Ham, and
eventually joined Chelsea. His
game developed at Stamford
Bridge, however his father being a
staunch Liverpool supporter

He has scored consecutive hat
tricks for England Under 17 team
in the 2017 World Cup and was
awarded the “Golden Boot” for
being the tournaments top scorer
His exploits certainly caught the
eye of Jurgen Kloop and he was
called up to the first team squad
to play in some friendly matches,
he was an unused substitute in
April 2017 against Crystal
Palace.
Unfortunately Rhian had to write
off most of last season when he
sustained a serious
ankle
ligament injury in a U23 match
against Manchester City so had to

He
could
develop
into
“something special” -----Watch
this Space !
Number 10.
DERVIS KONURALP
Olympic Paralympic
Medalist swimmer

Gold

Dervis has represented Great Britain
at 4 Olympic Paralympic games, 3
World Championships and 4
European Championships.
WHAT
IS
HIS
CONNECTION?

TRNC

His father is a Turkish Cypriot and
his mother is British.
He was born in Hackney in 1980, at
the age of 9 he was diagnosed with
an eye condition Macular Dystrophy
Stargardt, which meant he was
losing the use of his central vision in
both eyes.
He started representing Hackney in
the London Youth games as a
visually impaired swimmer. He was
only 15 when he first represented his
country at the 1996 Atlantic
Paralympic games. He specialised as
a butterfly/breaststroke swimmer.
He had a glittering career winning 35
International medals, 14 of which
were Gold.
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He became a World Champion and
World Record holder at only aged
17.
In 2004 he took time out from
swimming to concentrate on his
University studies.
He is now an Ambassador for
Paralympic
Sports
raising
awareness and funds for the
Athletes. He delivers motivational
speeches at various sporting events.
Sources : Wikipedia.
Photos : Rhian Brewster/ Dervis
Konuralp Facebook.
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NEU congratulates swimming champion Doğukan Ulaç
By Ahmet Abdulaziz...
Doğukan Ulaç, the young TRNC
swimmer, who recently won the
Bosphorus
Intercontinental
Swimming
Race,
was
congratulated by Near East
University.
In an official ceremony, the Near
East University President of the
Board of Trustees Assoc. Prof. Dr.
İrfan S. Günsel accepted Mehmet
Gürcen, the coach of the young
swimmer, and Doğukan Ulaç, in
his office, and congratulated them
for winning this honour for the
University and the country.
In a short speech Prof. Dr. İrfan S.
Günsel said that Doğukan Ulaç,
who started swimming at the Near
East University Olympic Pool at
the age of four, is one of the
examples that show where an
individual can reach in swimming
sports and how much he can push
his borders.
He further added that the Near East
University would continue its
support to develop swimming
sports, increase the number of
licensed swimmers and encourage
young people to this sport.
"It is my belief that Doğukan Ulaç,
a national swimmer who stood out
at the Near East University, is
going to be an example of these
achievements and that he will have
more success. ” he said.
In response to the gratitude
expressed by the President of the
Board of Trustees of the
University,
Doğukan
Ulaç
expressed his words of thanks for

Centre left to right Dr. İrfan S. Günsel and Doğukan Ulaç
the support of the University, and
said that he started to learn
swimming at the Near East
Swimming Pool at a very early age
and then was interested in
swimming sports, he thanked the
coaches and the family of Near
East University who supported him
in this way.
As a Turkish Cypriot swimmer,
Ulaç expressed his pride and

happiness in achieving great
success on behalf of the Near East
University, “I began to swim,
having great support from my
parents at a young age. I believe
that
my
achievements
will
continue. The next goal is to enter
the national team of Turkey. In this
way, I want to represent both the
country and the Near East
University in Europe.

I am thankful to my family and my
coaches who supported me. I
would also like to thank the Near
East University family for their
great support.
I believe that such support will
increase the number of swimmers
like me in our country”.
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Çocuklarımız
Geleceğimiz

Foto: Girne Belediyesi
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1 Ağustos toplumsal

bayramimiz kutlu olsun
“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” 447 yıl once bugün biz Türkler Resmen adayı feth ettik. 60 Yıl önce Rum terör örgütü EOKA ya karşı kendimizi korumak amacı ile TMT yı kurduk.
Ve 42 yıl önce gurur kaynağımız mücahitlerimizin asker ocağı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını kurduk.
Kıbrıs’taki toplumsal varlığımızın üç önemli ayağı bu tarihi olaylar...
Bu önemli olaylar yaşanmamış olsaydı Kıbrıs Türk halkı bu adada var olamayacaktı...
Ne mutlu bu bayramın anlamının bilinci, gururu ve heyecanı içinde olanlarımıza..

(Latif Akça)

Özersay:

AYDIN gazete
“

Müzakereler aynen
devam edemez”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret
Özersay, BRT’de katıldığı programda Kıbrıs konusuna değindi.
Müzakerelerin aynen geçmişte
olduğu gibi devam edemeyeceğini
vurgulayan Özersay, hükümetin
yanı sıra Cumhurbaşkanı’nın da
bu görüşte olduğunu, bunun bir
devlet politikası olarak
benimsendiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı olarak, Kıbrıslı
Türklerin uluslararası toplumun bir parçası olmasını
hedeflediklerini, uluslararası alanda daha görünür olmak
için çalıştıklarını anlattı. Doğalgaz kaynaklarında Kıbrıslı
Türklerin de payı olduğunu söyleyen Özersay, bu konuda uluslararası aktörlerle ve gaz şirketleriyle temasların sürdüğünü
de kaydetti.

Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’ndan
uyarı

( Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği )

Pencerem
Ahmet Abdulaziz

Çocuklarımız Geleceğimiz
Sık sık bahsedilen konulardan biri olmasına rağmen yine de
bunu sık sık tekrarlamakta fayda var. Yani “ biz gelecek nesle
ne bırakıyoruz”?
Bizim neslin, çocuklarımıza bırakacağı miras olan problemler
say say bitmez, ama hepsinden önce gelenler :
.......Terör ve Kanser

Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, bazı
ülke büyükelçilerinin Rum
Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de
tek taraflı olarak sürdürdüğü
hidrokarbon faaliyetlerine
destek beyan eden ifadelerini yersiz bulduklarını belirtti.
Aksoy, “Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini
aşmamalarını tavsiye ediyoruz.” ifadesini kullandı.
Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi
gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna
dikkati çeken Aksoy, söz konusu faaliyetlerle Rum tarafının,
Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığını vurguladı.
Aksoy, Rum yönetiminin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumunun, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin ulaşmak için yoğun
çaba sarf etmekte olduğu olası çözümle Ada’da ve Doğu Akdeniz’de ortaya çıkabilecek “kazan-kazan” temelli ekonomik
iş birliği potansiyelini henüz idrak edemediğini gösterdiğini
belirtti.

Bence bu iki önemli problemi miras olarak gelecek nesle
bırakıyor olmamız demek kendi ellerimizle çocuklarımızın
hayatını zehir etmek demektir.
Düşünün ki her an başımıza düşebilecek olan bombalar veya
bir fabrika patlaması sonucu oluşabilecek zararlı radyasyon seviyesi dolaylı mutasyonlarla kanserlerin oluşacağı bir
dünyayı geleceğimize bırakmak ne kadar vijdanlı bir hareket
olabilir ? Küçük olsun, büyük olsun, hiç farketmez. Her an
kanser hayatımızı altüst edebilir.
Terörün bize verdiği zararın ötesinde, kanserden oluşan zararların telafisi mümkün değil.
O zaman bizim neslimiz neden bu çok önemli problemleri
çözemedi, veya çözemiyoruz?
Acaba bunları gelecek nesle bırakmak akıllı bir hareket
midir? Yoksa çözüm gelecekte midir ? Herkesin sakin bir

kafayla bunu düşünmesi
gerekir.
Acaba bunların hepsinin
bir çözümü var ve biz bunu
görmek için çok mu tembeliz ? Ama bile bile çocuklarımıza kanser ve terör gibi
belaların eline bırakmak hiç
de akıllı bir iş değil.
“Belki gelecek nesil biz
den daha akıllı ve daha
zeki olup, bu problemleri
çözebilecek”.
Bari kendimizi böyle teselli
edelim.
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CAS problemi
bitmiyor
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Kadın ve şiddet

Sağlık
bakanlığından
açıklama

Başbakan Tufan Erhürman,
Başbakanlık önünde eylem yapan
işlerini kaybetme endişesi taşıyan
Cyprus Airport Services (CAS)
çalışanları ile görüştü.

“İstismar olayları karşısında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlara başvurmaktan çekinmeyin”

Başbakan Tufan Erhürman, önce eylem yapan CAS
çalışanlarını temsilen üç kişi ile odasında görüştü
ardından eylem yerine gelerek CAS
mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Ne yazık ki ülkemizdeki hızlı toplumsal ve sosyal değişimler beraberinde ciddi sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bir kez daha kadına yönelik şiddetin en acımasız yüzüyle
karşılaştık ve bir kadın yurttaşımızı daha yitirdik. Ölen yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.
“ Toplumun dayanışma içinde olması ve yaraların bu şekilde sarılması gerekmektedir”
Aile içi şiddet, çocuğa yönelik istismar ve ihmal, tecavüz, doğal afet gibi travmatik olaylar sadece ilgili bireyleri değil tüm toplumu olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bu tür olaylarda, tüm
toplumun dayanışma içinde olması ve yaraların bu şekilde sarılması gerekmektedir.
“İstismar olayları karşısında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlara başvurmaktan çekinmeyin”
Travmatik olaylar, bireysel ve toplumsal düzeyde korku, tedirginlik, üzüntü, kafa karışıklığı
gibi bir sürü tepkiye neden olmaktadır. Bazı durumlarda bu tür tepkilerin bir sağlık uzmanı
tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer kendi yaşamınızda veya çevrenizde aile içi
şiddet, çocuğa yönelik istismar ve ihmal gözlüyorsanız bununla ilgili Sağlık Bakanlığına bağlı
hastane, sağlık merkezi gibi kurumlara başvurmaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu tür olaylar
uygun bir müdahaleyle ele alınırsa, geri dönülemez ve üzücü sonuçların ortaya çıkması engellenecektir.

Başbakan Tufan Erhürman, eylem yerinde yaptığı konuşmada, CAS temsilcilerine yaptığı 6-7 görüşmede iki söz verdiğini, bunlardan birinin Mayıs
ve Haziran maaşlarının ödenmesine yardımcı olacağı, diğerinin de CAS’ın
hisseleri hakkında istidada bulunacağı olduğunu, bu iki sözü de yerine
getirdiğini kaydetti.
Başbakan, “Başbakan olarak iki söz verdim, bu iki sözün tutulduğunun
evrakını da arkadaşınıza gösterdim” dedi.
İstidanın görüşüleceği KTHY için kurulan Tasfiye Masasının önceliğinin
KTHY’nin alacaklıları olduğunu kaydeden Erhürman, istidanın mahkemeye
verilme noktasına geldiğini söyledi.
Bakanlar Kurulunun 2010’da CAS’ın yüzde 50 hissesi için bugün tasfiye
aşamasında olan Kıbrıs Türk Hava Yollarına 3,5 milyon TL ödenmesi
yönünde karar alındığını, 3.5 milyon TL’nin de iki taksitte ödendiğini ancak
CAS’a ait hisselerin devlete aktarılmadığını anlatan Başbakan Erhürman,
Mukayyitlik Dairesinde CAS hissedarlarının KTHY ve Güven Cantaş olarak
göründüğünü, başka hissedarın görünmediğini belirtti.

"Türkler için fazla Alman,
Almanlar için yeteri kadar
Alman değilim" Sibel Kekilli
Ünlü oyuncu Sibel Kekilli Almanya’daki ırkçılık tartışmalarına katıldı. Kekilli
Türkiye kökenli olduğundan oyunculukta eşit şansa sahip olmadığını, insanların gruplandırılmasının son bulması gerektiğini söyledi. (DW)

KTHY için mahkemede kurulan tasfiye masasında görüşülmek üzere hazırlanan istidanın, ya devlete 3.5 milyon TL’nin iade edilmesi ya da hisselerin
verilmesi yönünde olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, esas olanın nasıl
olur da 3.5 milyon TL ödenen hisselerin 2010’dan itibaren devlete devredilmediği olduğunu kaydetti.
Başbakan Erhürman, bu konunun incelenmesi için Başbakanlık Denetleme
Kuruluna talimat verdiğini kaydetti.
BAŞSAVCILIK’TAN ÖZEL ŞİRKET GÖRÜŞÜ
Başsavcılık’tan 2016’da alının görüşte CAS’ın özel bir şirket olduğunun
belirtildiğini, bunun üzerine CAS yetkilisinin, CAS’ın özel bir şirket olduğu
ve Ombudsman’ın şirketi denetleme yetkisi olmadığı yönde bir yazısı, aynı
şekilde Ulaştırma Bakanlığına da CAS’tan evrak talep edemeyeceğini yönde
yazılmış bir yazısı bulunduğunu kaydetti.
Başbakan Erhürman, Başsavcılığın 2018’de de kendi hükümetine CAS’ın özel
bir şirket olduğu yönde görüş verdiğini de belirtti.
MÜŞTERİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ
CAS çalışanlarından kendisine devlete işe alınma talebi gelmediğini, CAS’ta
çalışmak istediklerini, Hükümet’in bu yönde hareket ederek şirkete müşteri
bulmaya çalıştıklarını belirten Erhürman, ancak eylemlerle bu sürece fırsat
tanınmadığını kaydetti.
CAS çalışanlarından gelen, bazı bakanların CAS ile ilgili yaptığı açıklamalar
hakkındaki sorulara karşılık Başbakan Erhürman, dolaylı yollardan konu
hakkında bilgisine gelen söylemler hakkında cevap veremeyeceğini söyledi.

Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, “çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış
olduğunu” ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, “Türkiye kökenli
olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim” diye konuştu.
Ünlü oyuncu kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda
medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti. Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu
olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek, “Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor” dedi.
Ünlü oyuncu bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle yeniden kendisinden
geri çektiği bir durumla karşılaştığını da ifade etti.
Sibel Kekilli, “Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim” diyerek,
insanların sistematik şekilde gruplandırılmasının artık bir son bulmasını dilediğini söyledi.
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Ay tutulması
büyüledi
Dünyanın merakla beklediği Ay tutulması eşsiz görüntülere sahne oldu. "Kanlı Ay"ı kimileri tüm ihtişamıyla izleyebilirken, bazı bölgelerde ise havanın bulutlu olması nedeniyle
hayal kırıklığı yaşandı. (Deutsche welle)
Dünyanın merakla beklediği 21'inci yüzyılın en
uzun ay tutulması Afrika'nın güneyi, Avustralya,
Madagaskar, Avrupa'nın
büyük bölümü, Güney Asya
ve Güney Amerika'dan
izlenebildi.
Ay tutulması TSİ 20.13
sularında başladı ve maksimum tutulma anı 23.21'de
kaydedildi.
Daha uzun sürecek bir
ay tutulması ise bundan
105 yıl sonra yaşanacak.
Ay tutulması sadece Ay
dolunay evresindeyken
gerçekleşiyor. Dünya, Ay ile
Güneş arasına girdiğinde,
Güneş’ten gelen ışınları
engelliyor ve arkasında bir
gölge alanı oluşturuyor.

Tutulmanın gerçekleşmesi
için ise Ay’ın, Dünya’nın
gölge alanından geçmesi
gerekiyor.
Ayın aldığı kızıl renk ise
Güneş ışınlarının Dünya’nın atmosferinden
geçerek kırılması sonucunda oluşuyor. Bu kırılma
sonucunda sadece uzun
dalga boyuna sahip kırmızı
tonları Ay’a kadar ulaşabiliyor ve “Kanlı Ay” denilen
gözyüzü olayına neden
oluyor.
27 Temmuz Cuma akşamı
yaşanan tam ay tutulması
toplamda yaklaşık 1 saat 45
dakika sürdü. Bundan üç
dakika daha uzun sürecek
bir tam ay tutulması ise 9
Haziran 2123’te kaydedi-

lecek.
Tam ay tutulmasına ek
olarak Mars da tutulma
sırasında 15 yıldır Dünya’ya
en yakın olan konumunda bulundu bu nedenle
gökyüzünde çok daha parlak bir şekilde izlenebildi.
Alman astronot Alexander
Gerst tutulmayı uluslararası uzay istasyonu ISS’ten
izledi ve Twitter üzerinden
takipçileriyle paylaştı. Gerst
attığı tweette “Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan
az önce çekilmiş bir ay
tutulması resmi. Yakalamak
oldukça güç. Hafif mavi ton
atmosferden kaynaklanıyor,
Ay ‘içine dalmadan’ hemen
önce” ifadelerini kullandı.

Fransa'daki okullara cep
telefonu yasağı

Fransa’da okullarda cep telefonunun
yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentodan geçti. Söz konusu yasa, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ön
plana çıkan seçim vaatlerinden biriydi.
Fransa’da öğrencilerin cep telefonu kullanımını anaokulu,
ilkokul ve ortaokullarda tamamen, liselerde ise kısmen yasaklayan yasa tasarısı parlamentodan geçti. Parlamentonun iki
kanadının üzerinde anlaştığı nihai metin Senato’nun ardından
Ulusal Meclis’te de onaylandı.
Tasarı, öğrencilerin okulda akıllı telefonlarının yanı sıra
internete bağlanabilen diğer cihazlarını da kapalı tutmalarını
ya da evde bırakmalarını öngörüyor. “Pedagojik kullanım” ve
engelli öğrencilerin eğitimi gibi durumlar yasak kapsamının
dışında tutuluyor. Öğrenciler okul yerleşkesinin yanı sıra bina
dışındaki aktiviteler sırasında da telefonlarını kullanamayacak.
Üç ile 15 yaş arasındaki öğrencilere yönelik olan cep telefonu
yasağı konusunda liselere ise kendi kararını verme hakkı
tanınıyor. Buna göre, her lise yasakları kısmen ya da tamamen
uygulama hakkına sahip olacak.

Öğretmenler şikâyetçiydi
Fransa’da 12-17 yaş arasındaki her 10 öğrenciden dokuzunun akıllı telefon sahibi olması nedeniyle öğretmenler uzun süredir söz konusu yasağın getirilmesi için çağrı yapıyordu. Okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da
seçim kampanyasında öne çıkan vaatleri arasındaydı.
Fransa’da 2010 yılından bu yana sınıflarda akıllı telefon kullanımı yasak. Ancak yapılan
araştırmalar, birçok öğrencinin bu kurala uymadığını ortaya koyuyordu. Yeni yasa, yasağı
okulun tümüne genişletirken öğretmenlerin gerekli gördüklerinde öğrencilerin telefonlarına el
koymasını da kolaylaştıracak.
Sendika: Eylül 2019’da yürürlüğe girebilir
Fransa’daki öğretmenler sendikasının genel sekreteri Claire Krepper, tasarının parlamentodan
geçmesinin ardından Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki Eylül
ayında başlayacak öğretim yılına yetişmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Tasarının onaylanmasında geç kalındığını belirten Krepper, yasanın yürürlüğe girmesi için
Eylül 2019’u beklemek gerekeceğini ifade etti.
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Basın Sen Detay
Gazetesi ile Toplu İş
Sözleşmesi imzaladı
(31 Temmuz 2018) Basın-Sen, Detay Gazetesi ile bugün 2018
– 2019 yıllarını kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.
Sözleşmeye Detay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel
Müdür Taner Ulutaş ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imza
koydu.

İmza töreninde konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir,
Çalışma Bakanlığı ile yürütülen ve hayata geçirilen Yerel İş
Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğünün ardından ilk
toplu iş sözleşmesinin Detay Gazetesi ile imzalandığını belirtti. Kişmir, sendika olarak sektör içinde imzalanan üçüncü
toplu iş sözleşmesinin Detay Gazetesi ile imzalandığını ifade
ederek, şunları söyledi, “hedefimiz, sektörde Toplu İş Sözleşmelerini artırmak ve hem çalışanların hem de işverenlerin
daha güvenceli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenle bugün Toplu İş Sözleşmesine imza koyan Detay Gazetesi yönetimine teşekkür ederiz”

Detay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Taner
Ulutaş ise yaptığı konuşmada, Basın-Sen ile bugün imzalanan
Toplu İş Sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.
Ulutaş, özel sektörde sendikalaşmanın önemini çok iyi bilen
bir yönetim olarak bugün resmi anlamda atılan bu adım için
mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

04 Ağustos - 10 Ağustos 2018

Her Çocuğa Zeka
Testi Uygulanmalı Mı?
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı UzmanPsikoloğu Damla Alkan Saygılı, zekanın, algılama, bellek, düşünme, gerçeğe uygun davranma, akıl
yürütme, öğrenme gibi zihnin birçok kabiliyetinin uyumlu
çalışması sonucu ortaya çıkan yetenekler bileşimi olduğunuifade ederek, zekanın ayrıca zihnin öğrenme, öğrenilenden
yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme, yeni çözüm yolları
bulabilme yeteneği de olduğunu ve zekiinsanların öğrendiğini
değerlendiren, yeni durumlara yeni çözümler getirebilen
kişiler olduğunu söyledi.

Zeka testlerinin her çocuğa uygulanmaması gerektiğini
söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan Saygılı, eğitimi yaşıtlarıyla ayni hızda olmayan, bazı alanlarda geç gelişim gösteren, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla uyum problemleri yaşayan,
derslerde aşırı hareketli, dikkatini vermede güçlük çeken ve
bunlar gibi başka sorunları olan çocukların, sorunlarının kaynaklarının bulunabilmesi için zeka testlerinin kullanıldığını
belirtti. Ayrıca zeka ölçümünde, çocukların yaşının ilerleme-
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siyle birlikte daha güvenilir
sonuçlara ulaşılabildiğini ve
zeka testlerinin çoğunlukla
6 yaş ve üstü çocuklarda
yapıldığını söyleyen Uzm.
Psikolog Damla Alkan
Saygılı, bu sebeple, her
zaman yeniliklere ve topluma yönelik çağdaş sağlık
hizmeti sunmaya önem
veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de,
zeka testinin 6 yaş ve üzeri
çocuklar için yapılmasına
özen gösterildiğini ve zeka
testi olarak, Türkçe diline
uyarlanan, en yeni, güvenilir, sağlıklı sonuç veren ve
6-16 yaş çocuklara uygulanabilen zeka testi olan,
Wechsler Çocuklar için
Zeka Ölçeği - 4’ün tercih
edildiğini vurguladı. Ayrıca
zeka testi sonucuna bağlı
olarak, çocuklara, kendi
potansiyellerine uygun olan
eğitimin verilebilmesine
ilişkin destekleyici olunabildiğini de söyleyen Uzm.
Psikolog Damla Alkan Saygılı, bu şekilde, çocukların
güçlü olan zihinsel becerilerinin desteklenmesi ve
zayıf olan zihinsel becerilerinin geliştirilebilmesi için
gerekli eğitimin verilmesine
yönelik katkı sağlandığını
ifade etti.

İnsanlık 2018 yılı için doğal
kaynakları tüketti (DW)
Dünya’nın 2018 yılı için sunduğu doğal kaynaklar yılın yedinci ayında tüketildi.
Çevre örgütleri, insanlığın 1,7 Dünya varmış gibi yaşadığını vurguladı.

Küresel Ayak İzi Ağı, doğanın bir yılda sunabildiği doğal kaynakların yedi aylık bir süre içinde
tüketildiğini ve bugün itibariyle doğal kaynak kullanım limitinin aşıldığını açıkladı. Bu nedenle
bu yıl 1 Ağustos, Dünya Limit Aşımı Günü olarak kayıtlara geçti.
Araştırma örgütü Küresel Ayak İzi Ağı’nın yaptığı hesaplamalara göre, Dünya’da bir yıl içinde
oluşan doğal kaynaklar 2018’de önceki yıllara göre çok daha erken tüketildi.

Tablolar yapılır

irtibat : 0533 8766985

Uzmanlar 1970 yılında, bir yıllık doğal kaynakların Aralık ayı sonunda, 2000 yılında ise Eylül
ayında tüketildiğini hatırlatarak, bu yıl bu sürenin çok daha öne çekildiğine dikkat çekti.
Küresel Ayak İzi Ağı uzmanları insanlığın “1 değil, 1,7 Dünya varmış gibi yaşadığını” ifade etti.
Çevre koruma örgütleri ve çevre uzmanları her yıl Dünya Limit Aşımı Günü’nde, doğal kaynakların tüketimi konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan Jörg-Andreas Krüger, 2018 yılı için doğal kaynakların tüketilmiş olmasından dolayı, yılın geri kalan aylarında borçlanarak yaşamak zorunda olduğumuzu
belirtti. Çevre uzmanı, “Çocuklarımızın ve torunlarımızın geçim kaynaklarından harcayacağız”
dedi.
Uzmanlar, doğal kaynaklardaki limit aşımının en görünür etkisinin iklim değişikliği olduğuna
dikkat çekti. İklim değişikliğinin de dünya genelinde aşırı hava koşullarına yol açarak son yıllarda orman yangını, eriyen buzullar ve aşırı şiddetli yağışlarla kendisini gösterdiği vurgulandı.
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Heykelin Halleri’ Sergisi
Açıldı
Lefkoşa Türk Belediyesi
(LTB) ve Akdeniz Avrupa
Sanat Derneği (EMAA)
işbirliğinde düzenlenen
2018 Bahar Dönemi
“Heykelin Halleri’ kursunun sergisi halktan
beğeni topladı. Sergi 30
Temmüzden 3 Ağustosa
kadar açik kaldı.
Serginin açılışta konuşan
EMAA Başkanı Zehra
Şonya yaklaşık bir yıldır
heykel kursları verdiklerini
söyleyerek bu kurslara ilgi
gösteren ve katılan herkese
teşekkür etti.
Heykel kurslarının ilgi
görmesinin mutluluk verici
olduğunu söyleyen Zehra
Şonya heykel sanatının da
diğer sanatlar gibi daha
uygulanır ve daha yapılır
olması gerektiğinin altını

AYDIN gazete

“ÇOCUK VE

GENÇLİK

ATÖLYELERİ” DEVAM
EDİYOR
Girne Belediyesi’nin, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha
eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri için hazırladığı, “Yaz Tatili
Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” kapsamında bugün (31 Temmuz
2018 Salı) Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda Mandala Atölyesi ve
Çocuk Yogası gerçekleştirildi.

çizdi. Heykel ile uğraşan ve heykelle seramik arasındaki farkı
bilen insanların yetişmesini arzu ettiğini söyleyen Şonya, oldukça keyifli bir kurs dönemi geçirdiklerini belirterek bu fırsatı
veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

“ 58. MEHMETÇİK
ÜZÜM FESTİVALİ
BAŞLIYOR “

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Orga Yoga Çocuk
Yogası eğitmeni Ayşe Öztoprak yönetiminde gerçekleştirilen
yogakids ve Luna Tülay Okan yönetiminde mandala yapan
çocuklar eğlenceli saatler geçirdi. Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü de etkinliklere katılarak çocuklara seslendi.
Güngördü, yorucu bir okul döneminin ardından yaz tatiline
başlayan çocuklara yaz boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Güngördü, çocukların teknolojiden uzak kalarak doğa ile
iç içe, en önemlisi sanat ve sporla ilgilenmelerinin önemine
işaret ederken, “Spor ve sanatla uğraşan çocukların ileride
kötü alışkanlıklardan uzak duracağına, doğayı seveceğine,
hayvanı seveceğine inanıyoruz” dedi.

Ülkemizin en köklü Festivallerinden olan Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali 5 Ağustos
Pazar günü başlıyor.
Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 4. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivalinde bir birinden güzel halk dansları ekipleri ziyaretçilerimiz ile buluşuyor.
12 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek festival programı kapsamında birçok etkinlik, birçok
konser ve yerel ürünlerimizin olduğu üzüm sokağı sizlere eşlik edecek. Tüm halkımızı festivalimize davet ediyoruz.

Etkinlikler 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Kayıt ve bilgi
için 0533 889 15 15 numaralı telefon aranabilecek.

AYDIN gazete
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Türk Televizyon Yapımcısı İki Dalda
Emmy Ödülü’ne Aday Gösterildi (VOA)
NEW YORK —
Televizyon dünyasının en saygın
ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy
Ödülleri’nin, “Haber” ve “Belgesel”
kategorindeki adayları 26 Temmuz günü New
York’ta açıklandı. Haber ve
Belgesel dallarındaki 2018 yılı Emmy
adayları, Amerikan Ulusal Televizyon
Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS)
tarafından belirlendi.

Türk televizyon yapımcısı Selin Özdemir, “Haber Programında En İyi Anlatım – En İyi Hikaye” ve “En İyi Araştırma”
dallarında 2018 yılı Emmy Ödülleri’ne aday olarak gösterildi.
Dünyada en saygın haber araştırma programlarından biri
olan ve CBS Televizyonu tarafından, 1986 yılından bu yana
aralıksız yayınlanan “60 Minutes”, 2017 yılında Suriye’de iç
savaş sebebiyle yaralanan sivillerin hayatlarını kurtarmak için
verdiği çabayı belgeselleştirdi. Özdemir, iç savaş şartlarında
çekilecek programın dört kişilik araştırma ekibinde yer aldı ve
ayrıca Amjad Tadros ile saha yapımcılığını üstlendi.
Suriye belgeseli, geçtiğimiz yıl çekilip, CBS Televizyonu’nda,
”60 Minutes” programında yayınlandı. Araştırma ve saha
yapımcılığında Özdemir’in görev aldığı, “Wounds of War –
Savaşın Yaraları”, “60 Minutes” haber programının bu yıl tam
dört ayrı kategoride aday gösterilmesini sağladı.
Özdemir, zaman zaman gözyaşları içerisinde çekim yaptığını
söylediği ve kendisini en saygın televizyon ödülünün adaylarından biri yapan “Wounds of War” belgeselini Amerika’nın
Sesi’ne anlattı.

“Emmy ödüllerine aday olmaktan
gurur duydum”
Özdemir, “En iyi hikaye ve en iyi araştırma kategorilerinde
Emmy ödüllerinde aday olmaktan gurur duydum. Bu hikayeyi anlatmaya aracı olmak, hikayenin beğenilip aday olması
kariyerimdeki en önemli noktalardan biri diye düşünüyorum
ve hikayenin ödül kazanmasını gönülden arzu ediyorum”
dedi.

“Hayat kurtarmak için ölüme
meydan okuyan
doktorları hikayesi”

Özdemir, Suriye’de iç savaşta yaralananların hayatlarını kurtarmak için cesur
doktorların verdiği mücadelenin çekimlerini ağlayarak yaptığını belirtiyor.
Özdemir, “’Wounds of War’,
alan prodüktörü olarak
görev almış olduğum için
kendimi şanslı hissettiğim
ve bölümü ekranda izledikten sonra gurur duyduğum
bir proje. Hikaye Suriye’deki
iç savaş sebebiyle yaralanan
insanları tedavi etmeyi
amaç edinen ‘SAMS’ adlı
organizasyon hakkında.
Suriye’de muhalif bölgelerdeki hastaneler, özellikle
hava saldırıları sebebiyle,
diğer pek çok yapı gibi kullanılabilir durumda değil.
SAMS bu bölgelerde yeniden hastaneler kuruyor fakat
bu kolay bir iş değil zira
medikal malzemeler yok
denecek kadar az. Bunun
yanında hastalara bakacak
doktorlar kendi yaşamlarını
kurtarmak için ülkeyi terk
ediyorlar. Biz kalmayı tercih
eden doktorların, ölüme
meydan okuyup oradaki
hastanelerde yaşam kurtarma savaşını anlattık. “

“Amerika’da
muayenehanelerini bırakıp
Suriye’ye giden
doktorlar”

Suriye’de devam eden
kanlı iç savaşın ortasında yaptıkları çekimlerde,
Amerika’dan muayenehanelerini bırakıp Suriye’ye
giden doktorlara da yer
verdiklerini kaydeden
Özdemir, “Anlattıkları
üzere, rejim bu hastaneleri
özellikle hedef alıyordu.
Kalmak bir noktada ölümü
göze almak demekti sonuçta. Bölümün çekiminde,
bu doktorların hikayelerini
dinledik. Diğer hayatları
kurtarmak için kendi hayatlarını riske atışları belki de

rastlayabileceğimiz en kahramanca hikayelerden biriydi bizim
için. Doktorlara ek olarak, Amerika’daki muayenehanelerini
ve güvenli hayatlarını bir kenara bırakıp; Amerika’dan
Suriye’ye gelen çoğu Suriye asıllı Amerika vatandaşı doktorları da atlamamak lazım. Onlarda, ekipmanları ile Suriye’ye
gidip Suriye vatandaşlarına birkaç günde olsa yardım etmek
için hayatlarını tehlikeye atıyorlar.”

“Çekimler sırasında pek çok kez
gözyaşı
döktüm”
Çekimler sırasında birçok kez ağladığını ve gözyaşları içerisinde işini sürdürdüğünü kaydeden Özdemir, şöyle devam
etti: “Bölümün sunucusu Scott Pelley’i bu doktorlardan biri
ile Suriye’ye göndermek ve orada çekim yapmak bölümdeki
görevlerimden en zor olanıydı. Bölümde elbette bu hastanelerde tedavi görenlerle de görüştük. Onların hikayeleri, bu
doktorlara olan minnetleri, uzuvlarını kaybetmelerine, ailelerinin büyük bölümünü, annelerini babalarını kardeşlerini
kaybetmelerine rağmen hayata tutunuşlarını aktarmak bizler
için çok kıymetli idi. Çekimler sırasında pek çok kez gözyaşı
döktüğümü belirtmeliyim. Röportajlar sırasında her anlatılan
kalbime dokundu ve büyük bir acı duydum. Adaylıkların
açıklandığını öğrendikten sonra, “En İyi Hikaye” ve “En İyi
Araştırma” kategorilerinde Emmy ödüllerinde aday olmaktan
gurur duydum. Bu hikayeyi anlatmaya aracı olmak, hikayenin
beğenilip aday olması kariyerimdeki en önemli noktalardan
biri diye düşünüyorum ve hikayenin ödül kazanmasını
gönülden arzu ediyorum” dedi.

Selin Özdemir kimdir?
Selin Özdemir, 2005 yılında Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo – Televizyon ve Sinema bölümünden mezun
oldu. 2008-2015 yılları arasında Doğan Grubu’na bağlı olan
CNN Türk, Kanal D, D-Smart kanallarında, “Uluslararası
Yayınlar Sorumlusu” olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Amerikan CBS NEWS kanalının Türkiye’den sorumlu
yapımcılığına getirildi. Özdemir, aynı yıllarda CBS televizyon
kanalında yayınlanan, “60 Minutes” programı için altı haberde alan yapımcılığı görevini üstlendi. Şu an beIN Sports
Türkiye’de Production Manager olarak görev yapıyor.
2018 Yılı Emmy Haber ve Belgesel ödülleri adayları arasında
yer alan Özdemir, ekip arkadaşlarıyla birlikte seçilirse, New
York’ta 1 Ekim’de Lincoln Center’da düzenlenecek, ABD ve
dünya medya dünyasının bini aşkın seçkin medya üyesinin
katılacağı törende ödülünü alacak.

8

04 Ağustos - 10 Ağustos 2018

AYDIN gazete

Lefkoşa Gençlik Derneği Spor FestivaliF

AYDIN gazete

Foıto : FERRAH BARIŞSEV

04 Ağustos - 10 Ağustos 2018

9

10

04 Ağustos - 10 Ağustos 2018

Yüzleşmeye evet,
tazminata hayır

Almanya'yı soykırımla suçlayan Namibyalı yerlilerin temsilcilerinin tazminat
talebiyle Almanya'ya açtığı dava New York'ta başlıyor. Bu süreç Almanya'nın
sömürgecilik geçmişiyle yüzleşmekte nasıl zorlandığını gösteriyor. (Deutschewelle)
Almanya'nın eski Ekonomik İşbirliği Bakanı Heidemarie
Wieczorek-Zeul 2004 yılındaki Namibya ziyareti sırasında
"Almanya'nın tarihi, siyasi, etik ve ahlakı sorumluluğunu
ve suçunu kabul ettiğini" söylemişti. Bakan bu sözleri
İmparatorluk Almanyası askerlerinin yüz yıl önce Alman
sömürgeciliğine karşı başlatılan ayaklanmayı kanlı bir şekilde
bastırdığı Waterberg'de söylemişti. İleriki yıllarda on binlerce Herero ve Nama Almanlar tarafından öldürülmüş ya da
toplama kamplarında can vermişti. Tarihçiler Namibya'daki
katliamları 20. Yüzyılın ilk soykırımı olarak tanımlıyor.
Namibyalılar bu sözleri çoktandır bekliyorlardı. Ancak
zamanın Sosyal Demokrat-Yeşiller hükümeti çekindiği için
Wieczorek-Zeul resmi sıfatını kullanmadan bu sözleri sarf
etmişti.
Hükümeti geçmişle hesaplaşmayı koalisyon anlaşmasına aldı
Sömürgecilik tarihi uzmanı Henning Melber görevdeki
koalisyon hükümetinin programında Alman tarihinin bu
kesitiyle yüzleşmek kararlılığının yer almasının önemli bir
adım olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas Mayıs
ayındaki Mali ziyareti sırasında "geçmişten günümüze ve
geleceğe köprü kuracaklarını" söylemişti.

Almanya'nın çaresizliği
Dışarıdan da yoğun baskı geliyor. Herero ve Namaların
temsilcileri sömürgecilik dönemindeki soykırımdan dolayı
Almanya'dan resmen özür dilemesini istiyorlar. Tanzanyalı
gruplar da 1905 – 1907 yılları arasındaki sömürge ordusuyla
savaşta ölen 100 ila 250 bin kişi için tazminat talep ediyor.
Berlin hükümetine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da dolaylı baskı geliyor. Macron eski sömürgelerden
çalınan tarihi sanat eserlerini beş yıl zarfında sahiplerine
iade edeceklerini açıklamıştı. Almanya'da da hükümetten
Fransa'dakine benzer bir karar alması talep edilmiyor.
Hamburglu bilim adamı Zimmerer Almanya'nın sömürgecilik mirasının sadece talan edilen sanat eserlerinden ibaret
olmadığını ve toprak gaspı ve soykırımın da Almanya'nın
sömürgecilik tarihin birer parçası olduğunu söylüyor.
2014 yılından bu yana Almanya hükümeti "özür dileme"
konusunu Namibya hükümetiyle görüşüyor. Almanya'daki
seçimlerden önce gelmesi gereken "özür" konusunda taraflar
anlaşamadı. Koalisyon hükümeti uzlaşmak istendiğini
duyururken, Namibya'da hayal kırıklığı artıyor. Sonunda Herero ve Namalar New York'ta Almanya'ya dava açtı.
Amaçları Almanya hükümeti ile doğrudan görüşme ve tazminat taleplerini kabul ettirmekti. Mahkeme henüz bu konuda
yetkili olup olmadığına karar vermedi. Almanya uzun süre
mahkemeye temsilci göndermeyi ret etti. Sonunda davanın
geri çevrilmesi için mahkemeye başvurdu. Almanya'nın başvurusu Salı günü görüşülecek.
Dava açılmış olması bile Berlin üzerindeki baskıyı arttırmaya
yetti. Uzman Melber "Almanya'nın başlattığı şeyi, Namibya'yı
da tatmin edecek şekilde nasıl sonuçlandıracağını bilemediğini" söylüyor.

Afrika tarihi uzmanı Profesör Jürgen Zimmerer, "sömürgecilik mirasıyla ilgili tartışmaların önem kazandığını ve eski
Doğu Almanya ve Nazi dönemi gibi sömürgecilik geçmişiyle
de yüzleşmek zorunda olunduğunu" söylüyor. Gelecek yıl
Berlin'de açılacak olan etnolojik koleksiyon sergisi aktivistler
tarafından eleştiriliyor.
Müzeler ve arşivlerde eski sömürgelerden objelerin yasal mı
yoksa kaçak yoldan mı getirildiği araştırılıyor. Berlin'deki
Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen dinozor iskeleti sömürgecilik döneminde bugünkü Tanzanya'dan İmparatorluk
merkezine getirilmişti. Tanzanyalı sivil toplum kuruluşları
iskeletin iadesini talep ederken, hükümetten böyle bir talep
gelmiyor. Tartışmalı araştırma yöntemlerinde kullanılmak
üzere müze ve arşivlerde biriktirilen binlerce insan iskeleti de
tartışmalara yol açıyor. Bazı müzeler kemikleri iade etmeye
hazır olduğunu duyurdu.

AYDIN gazete
Dolaylı yardıma evet, tazminata hayır
Almanya tazminat konusunda yumuşamıyor ve
soykırım kavramının
kullanılmasının tazminat
ödeme zorunluluğu getirmediğini ve yaraları sarmak
için siyasi ve ahlaki yükümlülüklerin söz konusu olabileceğini savunuyor. Dışişleri
Bakanı Maas Tanzanya
ziyareti sırasında “karşılıklı
destek ve tazminat talepleri
için başka bir yol bulunabileceğini” söylemişti.
Almanya haklı taleplere yol
açabilecek bir emsal yaratmak istemiyor. Profesör
Melber “Almanya sömürgeci devletlerden sadece biri
idi. Sömürgeleştirilenlere
duyarlı davranmayan da
sadece Almanya değildi.
Almanya ile Namibya
arasındaki görüşmeler diğer
eski sömürgeci ülkelerde
endişeyle izleniyor. Almanya’nın diğer sömürgecilere
de talepler yöneltilmesine yol açacak bir adım
atmasından çekiniliyor”
diyor.
Almanya yıllardır dolaylı
tazminat ödüyor. Namibya’ya bağımsızlığa kavuştuğundan beri yüksek
miktarda kalkınma yardımı
yapılıyor. Ayrıca Almanya Herero ve Namaların
yaşadıkları bölgeler için de
çeşitli projeler hazırlıyor.
Ancak bu yaklaşım
davacıları memnun etmişe
benzemiyor. Önümüzdeki
yıllarda diğer eski sömürgelerden de tazminat taleplerinin gelebileceği belirtiliyor.
Almanya’nın sömürgecilik
tarihiyle yüzleşme süreci
yeni başladı. Oldukça uzun
süreceği de söylenebilir.

AYDIN gazete

El Falı Nasıl
Bakılır?
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Ellerimiz hayatımız hakkında birçok şey
söylüyor. El çizgilerini okuyarak insanlar
hakkında önemli şeyleri hemen bilebilirsiniz. Bu yazımızda el falını okumak için
gerekli olan her şeyi bulacaksınız.
Öncelikle bilmeniz gerekiyor ki her elde tam anlamıyla
gözükmese de 6 tane çizgi vardır. Bu 6 çizginin derinliği,
görünürlüğü, şekli ve uzunluğu kaderimiz ve karakterimizi
anlatır.

1- Kalp Çizgisi:

Duygularınızı ve aşk hayatınızı belirleyen çizgidir.
Bu çizgi tüm avuç içinizi kaplayacak kadar uzunsa platonik
aşıklığa düşkünlüğü gösterir.
Kalp çizginiz hemen işaret parmağınızın altından başlangıç
gösteriyorsa, duygusal hayatınız ömrününüz boyunca sizi
memnun edecek ve her şey seyrinde ilerleyecek demektir.
Kalp çizginiz orta ve işaret parmağınızın ortasından başlangıç
veriyorsa aşka gereken önemi vermediğinizi, duygularınızı
ihmal ettiğinizi söyler.
Kalp çizginiz orta parmağınızın oradan başlıyorsa kendi
mutluluğunuza yönelik ve mantığı ön planda tuttuğunuz bir
aşk hayatınız var demektir.

4- Kader Çizgisi:

2- Akıl Çizgisi:

Eğer kader çizginiz dümdüz değilse, çabuk sinirlenen, kontrolünü kaybeden birisiniz demektir.

Zihni ve inancı kontrol eden bu çizgi karakteriniz üzerinde
en çok şeyi belirten çizgilerdendir.
Baş çizginiz uzunsa bu hayatınızda kalabalıkların, birçok
şehrin ve insanın olacağı anlamına gelir. Yalnızlık size göre
değildir.
Baş çizginizin derinliği sizin ezber kuvvetinizi ve zihinle ilgili
sağlık sorunlarıyla uğraşmayacağınızı söyler.
Baş çizginize dik gelen bazı çizgiler, hayatınızın o döneminde
keskin değişiklikleri ve bakış açınızın değişmesini sembolize
eder.

3- Hayat Çizgisi:

Sanıldığının aksine bu çizgi ne kadar uzunsa o kadar uzun
ömürlü olunur tezi doğru değildir. Bu çizgi hayatınızın kalitesini gösteren, yaşamınızın ne kadar değil ama nasıl süreceğini anlatan bir çizgidir.
Eğer sizin de hayat çizginiz akıl çizginizle beraber başlıyorsa
bu sizin aidiyetlik duygunuzun gelişmiş, vefalı insanlar olduğunuzu gösterir. Bir şeye körü körüne inanma, inat, eskiye
olan özlem sizde belirgindir.
Aksi durumda, birey olarak toplumun içinde olduğundan
daha mutlu olan, kendi özgürlüğüne düşkün birisiniz demektir.
Hayat çizginiz derinse sosyalleşmeyi seviyorsunuz demektir,
derin olmadığı durumda ise daha içe kapanık bir karakter söz
konusudur.

Herkeste görülmeyen kader çizgisi, kariyerinizle ilgili ve kontrol edilemeyen durumlarda verdiğiniz reaksiyonları gösterir.

Aynı zamanda kader çizginizin akıl çizgisiyle kesiştiği noktalar varsa bu da iş hayatınızda birçok
kez değişimi arayacağınızın gösterir.

5- Evlilik Çizgisi:

Serçe parmağının altında görülen küçük çizgiler kaç tane evlilik yaptığınızın habercisidir.
Çizgiler ne kadar parmağa yakındaysa o kadar erken evlenilecek demektir.
Çatallaşmalar evliliklerdeki krizlere ve boşanmalara yorulur.

6- Şöhret Çizgisi:

Bu çizgi herkeste görülmeyebilir. Kader çizgisiyle beraber okunması gereken bir
çizgidir. Sosyal yaşantınızı, insanların sizin hakkında düşündüklerini ve kalabalıklar arasından sıyrılıp sıyrılamayacağınızı gösteren çizgidir.

/www.astrocenter.com.tr
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Sahibi : Ahmet Abdulaziz
0533 8766985

ahmet_5591@hotmail.com

Aydın yayıncılık 6, Erenköy Sokak, Balikesir, Lefkoşa
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Dôstum âlem senünçün ger
olur düşmen bana
Gam degül zîrâ yetersin
dôst ancak sen bana

Can verme sakın aşka aşk
afeti candır
Aşk afeti can olduğu
meşhuru cihandır

Işka saldum ben beni pend
almayup bir dôstdan
Hîç düşmen eylemez anı ki
itdüm ben bana

Sakın isteme sevdayı gam
aşkta her an
Kim istedi sevdayı gamlı
aşk ziyandır

Cân ü ten oldukça benden
derd ü dâğ eksük degül
Çıhsa cân hâk olsa ten ni
cân gerek ni ten bana

Her ebrulu güzel elinde bir
hançeri honriz
Her zülfü siyah yanında bir
zehirli yılandır

Vasl kadrin bilmedüm fürkat belâsın çekmedin
Zulmet-i hecr itdi çoh târîk
işi rûşen bana

Yahşi görünür yüzleri
güzellerin emma
Yahşi nazar ettikte sevdaları
yamandır

Dûd ü ahkerdür bana serv
ile gül ey bâğbân
N’eylerem ben gülşeni
gülşen sana külhan bana

Aşk içre azap olduğu bilirem kim
Her kimseki aşıktır işi ahü
figandır

Gamze tîgin çekdi ol mâh
olma gâfil ey gönül
Kim mukarrerdür bu gün
ölmek sana şîven bana

Yadetme güzel gözlülerin
merdümi çeşmin
Merdüm deyip aldanma
kim içtikleri kandır

Ey Fuzûlî çıhsa can çıhman
tarîk-i ışkdan
Reh-güzâr-ı ehl-i ışk üzre
kılun medfen bana

Gel derse Fuzuli ki
güzellerde vefa var
Aldanmaki şair sözü elbette
yalandır.

Fuzuli

Fuzuli

Gökte öterken kuşlar,
Denizler bile susuz kaldılar.
Aşa koşanlar açtılar,
Tok olanlar hep kaçtılar!

Değeri olmayan bir at,
Atı olmayan bir çeri;
Gidiyor Ağrı Dağı’ndan
Tanrı Dağı’na,
Buluşuyor Asya’da ki balamla.
Çıkıyor kılıcı kininden,
Vuruyor içimdeki acıları
pusatıyla!
Gidiyor Atı olmayan Çeri,
Kaldırıyor uyuyan bütün
erleri!
Vuruyor kılıcı toprağa,
Sokuyor Türk Düşmanları’nı mezara!
Balam dua ediyor,
Tanrı yüzümüze gülüyor.
Gidiyor Atı olmayan Çeri,
Kurtarıyor esir düşen tüm
Türk ellerini!

Tanrı açları görmez oldu,
Tok olanları hep doyurdu!
Suçu neydi aşı olmayanın,
Aç kalıp,gece yatanın?
Yatırma Tanrım,yatırma,
Gece aç oturanı!
Karnı tok olupta,
Açı doyurmayanı!
Soydular açı,
Kaldı mı giyecek kıyafeti,
Yaşayacağı anı?
Çaldıklarını sattı tok;
Açın cebimde beş kuruşu
bile yok!
Adil Gökşin
Kaya başında oturup Kars’ı
seyretsen eğer,
Cennetten bir yersin,
Kars’ıma,desen değer.
Hasen-i Helakini yadigarı,Serhat Diyarı meğer
Kalesinde burçları Allah-ü
Ekber der.her seher

Ruhum onu görünce;
Gönlümdeki umutsuzluk
gidiyor,
Bağımsızlık çiçekleri onunla yeşeriyor!
Geliyor Atı olmayan Çeri,
Gidiyor kötülük meleklerinin her biri!

Adil Gökşin
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BeğenAntolojimYorumlarPaylaşTweetlePaylaş
Düğmeli nin tepesi sisle
dumandır
Güzel olur ilkbaharı kışı
yamandır
Doğusu ak dağı batısı
hamamdır
Üç yanın dağ bir yanın ova
köyüm
Durmadım köyde ahbabım
göçünce
Çocukluk yıllarım aklıma
düşünce
Tandırlarda yufka ekmeği
pişince
Özünde hep güzellik taşır
köyüm
Kulağımda hala koyun
kuzu sesi
Çağlayıp akar yonca,lığın
deresi
Güzel olurdu köyün bağı
bahçesi
Elmasıyla armuduyla ünlü
köyüm
Hayallerimi bırakıp da
geldim sana
Çalış dım çabaladım umut
olmaya
Yazık ettim ömürden giden
yıllara
Zenginiyle fakiriyle ünlüdür köyüm
Adım salim yine efkarım
dan yazarım
Bazen düşünür kendi kendime kızarım
Azar yaralarım sızım sızım
sızlarım
Dilimde şarkı gönlümde
yar köyüm

Salim Erben
O sevmese de,
Bir sevdadır,Yusuf,bir aşktır
Yunus
Aşkı bilirsen konuş,bilmiyorsan sus
Sevda olmaz seven kalpte
mahpus
Sevmek adam gibi insanlara mahsus
Gülüm de sevdiğine O
sevmese de
Bak nasıl güller açacak
solan yüzüne
O bakmasada sen bak

gülen gözüne

AYDIN gazete

yemek
tarifleri
iyiyemektarifleri.net

Havuçlu Tarçınlı Kek Tarifi

Havuç ve tarçın birbirine çok yakışan iki lezzet. Kek hamuruna
tarçın ve havuç kattığınızda lezzeti gerçekten harika oluyor.
Tarçının hoş aroması, havucun ise kendine has tadı keki daha
hoş kılıyor. Klasik kek tarifinizi değiştirin, havuçlu tarçınlı
kek tarifimiz deneyerek bir yenilik yapın. Deneyecek olanlara
şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.

Malzemeler

3 adet yumurta, 1 adet büyük boy havuç
1 su bardağı şeker (daha tatlı istiyorsanız şeker miktarını
artırabilirsiniz)
1 paket vanilya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tarçın
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı yoğurt
Aldığı kadar un
Kek hamurunu yapmak için öncelikle havucu soyalım ve
rendeleyelim. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alalım
ve krema kıvamı alıncaya kadar çırpalım. Vanilyayı ekleyip
karıştıralım. Sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştıralım. Unu
azar azar ekleyerek kek hamurunu hazır hale getirelim. Hamurun kıvamı gelince kabartma tozunu ekleyip karıştıralım.
Son olarak rendelediğimiz havuç ile birlikte tarçını ilave edip
karıştıralım. Hamuru ister kalıba ister yağlayıp unladığımız
fırın tepsisine boşaltalım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180
derece fırında pişirelim. Dilimledikten sonra servis yapalım.

Pudingli Kek Tarifi

Puding ne kadar sevilen bir tatlı ise kek de o denli sevilen bir
hamur işidir. İkisini bir araya getiren pudingli kek ise tadına
doyulmaz bir lezzettir. Çayın yanına çok yakışan bu tarifimizi
mutlaka denemeli, sizin için özel konuklarınıza ikram etmelisiniz.

Malzemeler

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao , 1 paket vanilya ve kabartma tozu
1 su bardağı süt
1 paket vanilyalı puding
1 paket çikolata sosu
1 su bardağı un
etmelisiniz.
Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kıralım. Şekeri
ilave edip mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.
Daha sonra unu ekleyip mikser ile çırpmaya devam edelim.
Vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu da ekleyip çırpalım.
Uygun büyüklükte bir borcamı yağlayıp unlayalım ve kek
hamurunu dökelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece
fırında kekimizi pişirelim. Kek pişince fırından çıkaralım,
üzerine çatalla delikler açalım. 1 su bardağı sütü eşit şekilde
kekin üzerine dökelim. Vanilyalı pudingi üzerindeki tarife
uygun şekilde pişirelim. Çikolata sosunu da hazırlayalım. Süt
ile ıslattığımız kekin üzerine önce vanilyalı pudingi dökelim,
daha sonra çikolata sosunu eşit şekilde dökelim. İsterseniz
çikolata sosu yerine çikolatalı puding de kullanabilirsiniz.
Buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Dilimledikten sonra
servis yapalım.

AYDIN gazete
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Fıkralar
fik

İş ve İşçi Bulma Kurumu’na
gelen adama görevli sorar:
-Daha önce ne iş yapıyordunuz?
-Paris’te timsah avlıyordum.
-İyi de timsahın ne işi var
Paris’te?
-İşte ben de bu yüzden
işsizim ya...
Mübalağalı konuşan biri
demiş ki:
-Ağrı Dağı’nın tepesinde
bir deve katarı gördüm.

Topluluktan biri de:
-Bir çalının dibine gizlenmiş beş yüz çakal gördüm
deyince, öteki:
-Bir çakının dibine hiç beş
yüz çakal gizlenebilir mi?
demiş. Gel şunu yüze indir..

çekiyor, verin, kurtulun!”

Bir tanesi “en iyisi, öküzlere
saldıralım” demiş,
“İri yarı görünüyorlar ama
ne pençeleri var, ne dişleri
diş... Tam dişimize göre!”

Tek tek alıp, gitmiş. Otlak
seyrelmiş. Semirmiş aslanlar.

Adam:
-Sen deveyi düze indir, ben
de çakalı yüze indiririm,
deyivermiş..
Bir konferansta filozof;
- Mutluluk bir şeyin peşinden koşmak ama onu asla
yakalamamaktır.
Dinleyicilerden biri el
kaldırır,
- Siz hiç yağmurlu havada
son otobüsün peşinden
koştunuz mu?

Aslanlar aç bilaç.
N’apsak, n’apsak?
“tilkiye danışalım”
demişler.
Tilki “kolay” demiş, “beni,
öküzlerin yaşadığı zengin
otlakların prensi yapın,
işinizi halledeyim...”
Kabul etmişler.

Küçük Ali, babasına sordu:

Tilki, elinde beyaz bayrakla
öküzlere gitmiş, “saygıdeğer
öküzler” demiş, “aslında
aslanlar uysaldır, sizi de
çok seviyorlar... Ama; Şu
aranızdaki sarı öküz var
ya, sarı öküz, işte sorun o...
Görünce tahrik oluyorlar, canları çekiyor, verin
şu sarı öküzü, kurtulun
kardeşim, huzur içinde
yaşayın! “

Annesi en küçük oğluna
nasihat ediyordu:
“Şayet bu yaramazlıklardan
vazgeçer de okursan, vali,
paşa olursun.” dedi.
Çocuk sordu:
“Kim onlar anne?”
“Büyük adamlar.”
Çocuk bir süre düşündü.
Büyük adamların nasıl
bir şey olacağını bir türlü
bulamamıştı. Annesine:
“Büyük adam dediklerin
elektrik direkleri gibi uzun
mu oluyor anne?” diye
sordu.
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Ormanın birinde Aslanlar
toplanmış. “Yahu” demişler,
“hesapta kralız, açlıktan
öleceğiz birader!..”
Maymuna saldırsak, ağaca
kaçıyor; Fillere saldırsak,
fazla büyük...
Ceylanlar hızlı, yetişemiyoruz; kuşa dalsak, uçuyor,
ee balık yakalayacak halimiz de yok...
Ne yapsak?

Olur mu? Olur.
Hücum!
Ama evdeki hesap çarşıya
uymamış;
Öküz, öyle yabana atılacak
hayvan değilmiş meğer...
Organize oluyorlar, topluca
savunma yapıyorlar,
püskürtüyorlarmış.

-Baba, balıklar yumurtlarmış doğru mu?
-Evet yavrum.
-Bir balık kaç tane yumurtlar?
-Ooo, milyonlarca..
-O zaman balıkların yumurtlarken gıdaklamamaları çok iyi olmuş.
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Öküz heyeti düşünmüş
taşınmış,
“bana dokunmayan yılan
bin yaşasın” mantığıyla,
verivermişler sarı öküzü...
Aslanlar da afiyetle yemiş.
Bir gün, iki gün...
Tilki gene gelmiş.
“Bakın gördüğünüz gibi,
saldırılar kesildi, mutlu
mutlu yaşıyorsunuz” demiş.
Ve eklemiş:
“Ama şu var ya benekli
öküz, benekli öküz, O burada olduğu sürece size rahat
yüzü yok arkadaş. Canları

Öküz heyeti düşünmüş, “otlağın selameti için” teslim
etmiş benekli öküzü...
Üç gün, dört gün...
Tilki gene gelmiş.
Kuyruğu uzun olanı... Burnu beyaz olanı... Tombul
olanı...

Günlerden bir gün... Artık
tilki gelmemiş! Gerek kalmamış çünkü. Doğrudan
aslan gelmiş.
“Hanginizi istiyorsam,
vanım hanginizi çekiyorsa,
onu vereceksiniz, adamı
hasta etmeyin” demiş.
Otların arasında tir tir
titreyen, tek tük kalmış
öküzler, “keşke sarı öküzü
vermeseydik” demiş ama
artık iş işten geçmiş...
İki arkadaş sohbet ederken, biri diğerinin saçlarına
bakarak:
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Kitap
dünyası
iletisim.com.tr

Bozlak

Emirhan Dağkan G

“Zaman zaman, karanlığın içinde karşıma birden biri
çıkar diye tedirgin oluyor ve sağımı solum etraflıca süzerken, kıstığım gözlerimin saklanmama yardım edeceğini
düşünüyordum. Bunun üstüne bir de, mezarlık yoluna
yaklaştığım her dakikada anlatılan cin hikâyelerini hatırlıyor
ve garip bir şekilde, bunları unutabilmek için zorladığım
zihnime hükmedemiyordum. Hem içimde biriken korkudan
hem de bedenimi çepeçevre sarmalayan soğuktan kaçabilecekmişim gibi adımlarımı hızlandırmış ve değil sağa sola
bakmak, kimi zaman gözlerimi dahi kapatır olmuştum.”
Çamurlu yollar, yabancıları sevmeyen köylüler, kaynayan
bir kahvehane… Namus bekçileri, haset ve husumetler…
Sırtından “zopası” eksik edilmeyen çocuklar, erkekler ve
erkeklikler… Karanlık evler, ışığı pır pır eden odalar. Muammalı bir ölüm ve çiçeği burnundabir öğretmen…
Bozlak, polisiyenin kıyılarında gezinen bir novella, bir köy
hikâyesi. Konup konup havalanan kuşlar.
Emirhan Dağkan G., bir ölüyle doğrulanan parçalanmışlığın
hikâyesini, cayır cayır süren bir sessizliği anlatıyor.

“Saçların amma da
dökülmüş ha.. Neden?” diye
sormuş.
Arkadaşı cevap vermiş:
“Üzüntüden..”
“Yaa, demek saçların
üzüntünden dökülüyor.
Peki, niye üzülüyorsun bu
kadar?”
“Saçlarımın dökülmesine..”
Kitapçı dükkanına giren
kadın:“Lütfen ‘Zayıflamanın en kısa yolu’ adlı
kitaptan istiyorum” dedi.
“Üzgünüm ama kalmadı
efendim.”
“Eyvah! Ne yapacağım
şimdi?”
“Çaresi kolay. Şişmanlamanın en kısa yolu adlı
kitaptan alırsınız.”
“Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz?”
“Ne münasebet efendim.
Bu kitapta yazanların tam
aksini yaparsanız, gene aynı
sonucu almış olursunuz
diye düşündüm de...”

Emirhan Dağkan G.
1992 Erzurum doğumlu. Halen İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde
lisansüstü eğitimine devam ediyor. Ruhaltı Çocukları adlı ilk romanı 2015’te İletişim Yayınları
tarafından yayımlandı.
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2022 Dünya Kupası: Katar

AYDIN gazete

rakiplerinin önüne geçmek için
sabotajla suçlanıyor (BBC)
İngiltere'de yayınlanan Sunday Times
gazetesi, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev
sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı
gizli bir sabotaj kampanyası yürüttüğünü
yazdı. Katar ise suçlamayı reddediyor.

Sızdırılan belgeleri gördüğünü ve bunları haberleştirdiğini
belirten gazete, Katar takımının ABD'deki bir halkla ilişkiler
şirketinin yanı sıra eski CIA ajanlarıyla da çalışarak 2022 için
rakipleri olan Avustralya ve ABD'ye karşı karalama yapmayı
hedeflediğini aktardı.
Habere göre amaç, bu ülkelerde Dünya Kupası için ulusal bir
destek olmadığı imajını yaratmaktı.
Bu FIFA kurallarının çiğnenmesi anlamına geliyor.

Katar'ın Dünya Kupası adaylığı daha önce de yolsuzluk
suçlamalarına yol açmış fakat FIFA'nın iki yıl süren soruşturmasının sonunda ülke aklanmıştı.
Karalama kampanyası iddialarında neler var?
Saygın bir akademisyene dokuz bin dolar ödenerek ABD’de
düzenlenecek turnuvanın büyük ekonomik maliyeti olacağına dair bir makale yazdırıldı ve makale dünya çapında basın
kuruluşlarına dağıtıldı.
Her ülkede gazeteciler, bloggerlar ve ünlülere para ödenerek
onların diğer adaylar hakkında olumsuz yazılar yazması
sağlandı.
Bir grup ABD’li beden eğitimi öğretmeni örgütlenerek Kongre’deki temsilcilerinden turnuva için harcanacak paranın
liselerde daha iyi beden eğitimi için harcanmasını talep
etmeleri sağlandı.

Avustralya’daki rugby
karşılaşmalarında taraftarların Dünya Kupası
adaylığını protesto etmeleri
örgütlendi.
Diğer ülkelerin kampanyalarında yer alan kişiler
hakkında istihbarat raporları hazırlandı.
Sunday Times gazetesi
sızdırılan belgelerin kaynağının Katar’ın 2022 adaylığı ekibinde yer alan bir
kişi olduğunu ve FIFA’nın
soruşturma boyunca bu
belgeleri ortaya çıkaramadığını yazdı.
Katarlı yetkililer ise Sunday
Times’ın açıklamalarını
reddettiklerini, FIFA
tarafından soruşturulduklarını ve herhangi
bir usulsüzlük tespit
edilmediğini belirtti.
Analiz:
Dan Roan, BBC Spor
Editörü
Katar’ın Dünya Kupası
ev sahipliği bir kere daha
suçlamaların gölgesine
girdi.
Sekiz yıl önce şok bir şekilde kazandığı ev sahipliğinden beri Katar’ın bunu nasıl
başardığı sorgulandı.
Ülkedeki hava koşulları
nedeniyle turnuvanın kış
aylarına alınması ve tesislerin inşaatında yaşamlarını
yitiren, kötü koşullarda
çalıştırılan işçiler tartışmalara yol açtı.
Peki bu son iddialar ne
anlama geliyor?
Bir yanda bu suçlamalara dair tüm ayrıntıları
bilmiyoruz. İddialar birkaç
yıl öncesine ait ve bazıları
Katar’ın ev sahipliği için bu
tür yöntemler kullanan ilk
ülke olmadığını söyleyecek.
Daha önce de İngiltere’nin
2018 adaylığı için rakiplerine casusluk yaptığı öne
sürülmüştü.
Katar daha önce soruşturmadan aklanarak çıktı fakat
soruşturmayı yürütenler
bu belgelerden habersizse
ve bu iddiaların kuralları
ihlal ettiği ortaya çıkarılırsa
Katar’ın ev sahipliğinin

elinden sansasyonel bir şekilde alınabileceğine yönelik bir
spekülasyon var.

Turnuvaya dört yıl kala Katar on milyarlarca doları çoktan
harcamış durumda. Bu yüzden turnuvanın Katar’dan alınması
düşük bir ihtimal.
FIFA, böyle bir adım atması durumundan Katar’ın kendisine
karşı dava açmasından endişelenir.
Öte yandan FIFA’nın yıllardır yolsuzluk skandallarıyla anılmasının ardından başa gelen yeni yönetim tekrardan güven
kazanma sözü vermişti. Bu yüzden belki de yeni bir soruşturma başlatmak zorunda hissederler.

Katar Körfez’deki komşularıyla bir anlaşmazlık yaşıyor ve bu
durum, sızıntının arkasındaki neden olabilir.
FIFA Başkanı Gianni Infantino 48 takımlı bir Dünya Kupası’ndan yana olduğu için, bu sızıntının doğrulanması
halinde Katar’a turnuvayı komşularıyla ortak düzenlemesi
için bir baskı yapılması da ihtimal dahilinde.

AYDIN gazete

Yakın Doğu Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç. Dr. İrfan S. Günsel,
Şampiyon Yüzücü Doğukan Ulaç’ı Kabul Ett
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan
Atamtürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette Mütevelli Heyeti
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Doğukan Ulaç’ı elde ettiği
başarılardan dolayı tebrik ederken, Doğukan Ulaç’la antrenör
Mehmet Gürcenk de, Doç. Dr. İrfan S.Günsel’e desteklerinden
dolayı teşekkür etti.
Kabulde konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan
S. Günsel, ülkemizde de yüzme alanında göğsümüzü kabartan rekorlara imza atan Doğukan Ulaç’ı tebrik ederek,
başarılarının devamını diledi.

04 Ağustos - 10 Ağustos 2018

15

Girne’nin göbeğinde
slalom heyecanı yaşandı
Girne Belediyesi ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen Girne Belediyesi Slalom Yarışına toplamda 70 yarışmacı
kayıt yaptırdı. 4 aracın mekanik sebeplerden dolayı start alamadığı yarışta 7
kategoride birinciler belirlendi. Baldöken Oto Parkı içerisinde hazırlanan kısa
parkurda ikişer tur üzerinden yapılan yarışı kalabalık seyirci topluluğu takip
etti. Yarışın ardından ödül töreni yine aynı yerde yapılırken, dereceye giren
yarışmacılara kupaları takdim edildi. A kategorisinde Mustafa Beyaz, B Kategorisinde Aykut Sokollu, C Kategorisinde Görkem Eren, D Kategorisinde Coşkun
Gürel, E kategorisinde Serkan Cenktaş, Bayanlar Kategorisinde Oya Konat ve
Turing Kategorisinde Akın Demirağ birincilik kupalarını almaya hak kazanan
isimler oldular.

Yüzmenin bir yaşam disiplini sağladığını dile getiren Doç.
Dr. İrfan S. Günsel, dört yaşında Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Havuzunda yüzmeye başlayan Doğukan Ulaç’ın düzenli çalışmalarla yüzme sporunda nerelere gelinebileceğini ve
kişinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ortaya koyan
örneklerden biri olduğunu söyledi.

Genç nüfusun yüksek olduğu bir Ada ülkesi olmamıza
rağmen yüzme sporuna ve denize yeterli ilginin gösterilmediğini ifade eden Doç. Dr. Günsel, “Yüzme sporunu
geliştirmek,
lisanslı sporcu sayısını artırmak ve gençleri bu spora yönlendirmek için Yakın Doğu Üniversitesi olarak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bunun içinde imkanlarımızı sunmaya
hazırız. Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altından çıkan milli
yüzücümüz Doğukan Ulaç’ın bu başarılarının örnek olmasını
temenni ederek, daha nice başarılar elde edeceğine inancım
tamdır” şeklinde konuştu.
Çocuk yaşta Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Havuzunda
yüzme öğrenme amaçlı başladığı yüzme sporuna, büyük ilgi
duyduğunu dile getiren Doğukan Ulaç’da, bu yolda başarılarla
bugünlere gelmesinde kendisine destek veren antrenörlerine ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür etti. Bir
Kıbrıslı Türk sporcu olarak Yakın Doğu Üniversitesi adına
büyük başarılar elde etmesinin kendisini gururlandırdığını ve
mutlu ettiğini ifade eden Ulaç, “Küçük yaşta ailemin büyük
desteği ile yüzmeye başladım. Yüzmeye verdiğim emeklerin
karşılığını almaya devam ediyorum. Başarılarımın artarak
devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki hedefim
Türkiye Milli Takımı’na girebilmek. Bu şekilde Avrupa’da hem
ülkemi hem de Yakın Doğu Üniversitesini temsil etmek istiyorum. Bana destek veren aileme ve antrenörlerime teşekkür
ediyorum. Bir Yakın Doğu’lu olarak Yakın Doğu Üniversitesi
ailesine de teşekkür ediyorum. Bu tarz desteklerle ülkemizde
benim gibi sporcuların artacağına inanıyorum” dedi.

Schumacher'in
oğlundan ilk F3
zaferi
F1’in efsanevi pilotu Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, ilk
F3 yarışını kazandı. Michael Schumacher 2013 yılında geçirdiği kazanın ardından uzun süre komada kalmıştı.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, ilk Formula 3 yarışını kazandı. 19 yaşındaki pilot, Belçika’daki Spa-Francorchamps’ta
düzenlenen yarışta galip geldi.
Zaferine ilişkin basına yaptığı açıklamada Mick Schumacher, “Spa’da kazanmak harika bir his”
dedi.
Michael Schumacher F1 kariyerinde ilk yarışına 1991’de Spa’daki pistte çıkmıştı. Schumacher,
bu yarıştan bir yıl sonra Spa’daki varış çizgisine ilk ulaşan isim olmuştu.
F1’ın dünyaca ünlü pilotları arasında yer alan Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız
Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği bir kazanın ardından komaya girmişti. İki kez ameliyat
geçiren ve tedavisine evinde devam edilen 49 yaşındaki Schumacher, kazadan bu yana hiç
kamuoyu önüne çıkmadı. (Deutsche welle)
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ZAFER KUPASI PLAJ VELEYBOLU

Foto: FERAH BARIŞSEV

