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كاريكاتري

«جملكية»!

ك ّنا نسخر يف كثري من املقاالت والربامج من «اجلملكية» أنظمة طلعت لنا آخر زمن..
تقول أنها مجهورية ولكن عائلة الرئيس هي العائلة املالكة ..إبنه األك�بر وزي��راً للشباب
وأخ��وه للدفاع وصهره للداخلية اللي كمان يعمل «بستاني» صار وزي��راً للزراعة وال��ري..
شفتو ازي؟!..
حكيت حلضراتكم يوماً أنه يف الذكرى السنوية لوفاة أمري البحرين عيسى بن سلمان آل
خليفة ..جلست العائلة على وليمة عزاء وثواب لروح املرحوم!! يف منزل إبنه األكرب اللي هو
محد واللي جعل البحرين مملكة مبرسوم فيما بعد وصار هو امللك أيضاً مبرسوم..
محد وأخوانه وأبناءه وعمومته!! ومن بينهم خليفة آل خليفة الذي يذكرنا دائماً بـ«خليفة
خلفان خلف اهلل اخللفاوي» ..وهو كما تعلمون حيمل رقم قياسي عاملي مش بالقفز العالي
أو الزانة وإمنا أقدم رئيس وزراء يف العامل!! رئيس وزراء ملا يقرب من نصف قرن ..ماشاءاهلل
موهوب ..املهم جلست العائلة وتناولوا ما َّ
لذ وطاب من الطعام ..الرز واللحم ..حالل مش
حرام ..وفتحوا احلزام ..ويف اليوم التالي كانت «قعدتهم» هذه يف صدارة األخبار..
اجتماع هام للحكومة برئاسة جاللة امللك املفدى ناقش خالله آخر التطورات يف املنطقة
واملصاحل العامة للمواطنني واململكة.
املهم أحبيت ..دعونا من امللكية على الطريقة اخلليفية أو السعودية وتعالوا اىل مجهوريات
هذا الزمان واليت يقولون أن «منوذجها» املثالي والدميقراطي هي أمريكا ..والبعض يسميها
العامل احلر ..أمريكا يا نور العني يف الزمن الرتاميب صارت مبيب!! عندما ختلط لونني علمها
األمحر واألزرق بنسب معينة شو يطلع معك؟! يطلع لون مبيب ..واحلياة بقه لونها مبيب..
وأنا جنبك وأنت جنيب ..مبيب مبيب..
أين ما يذهب ضخامة الرئيس يأخذ معه واح��د أو اثنني من «اخل��دم» يقصد ال��وزراء..
خارجية أو مالية وغريها ..أما قيمة الوفد املرافق لفخامته فيتمثل بإيفانكا بنتو وزوجها
ك��وش�ن�ير وزوج �ت��ه م�ي�لان�ي��ا ..وامل �ب��اح �ث��ات حت ��دث م��ع ه ��ؤالء م��ش م��ع ال � ��وزراء وك��ذل��ك
الصفقات!!..
آخر األخبار تقول أن جنل فخامة الرئيس خيضع اآلن للتحقيق ..ألنه ساهم من خالل
أموال سعودية قطرية ومعلومات روسية بفوز أبيه على الست هيالري يف اإلنتخابات الرئاسية
قبل سنتني..
ط ّيب حيطلع إبن الريس ب��راءة ..وه��ذا ما يزيد يف شعبيته وحضوره اإلع�لام��ي ..هيك
كتبت الغارديان الربيطانية قبل يومني وقالت أن دونالد ترامب جونيور سيخلف أباه يف
رئاسة الواليات املنتحدة األمريكية يف عام ..2024
أنتم تستغربون أيّها األحبة من الوراثة وأن اجلماعة «ضامنني» بقاء ترامب يف البيت
األبيض بعد انتخابات  2020أما أنا فأستغرب من اسم الصيب ..دونالد ترامب جونيور بن
دونالد ترامب ..شو؟! فزورة؟!..
حممد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

أعلى مستشفى في العالم في مرتفعات هيمااليا
الخطرة واملوحشة!
وص��ل النبأ ع�بر الالسلكي:
ل� �ق ��د أص � �ي� ��ب م� ��رش� ��د ج �ب��ال
بانهيار ص�خ��ري ،وس��رع��ان ما
ح � ّ�ط ��ت م��روح �ي��ة ن�ي�ب��ال�ي��ة يف
امل� �ك ��ان وان �ت �ش �ل �ت��ه إىل غ��رف��ة
ال�ع�م�ل�ي��ات ح�ي��ث ك ��ان ثالثة
أط �ب ��اء م�ت��أه�ب�ين الس�ت�ق�ب��ال��ه
وعالجه يف سباق مع الزمن..
يف أعلى مستشفى يف العامل
يف مرتفعات إيفرست اخلطرة.
ح � � ّل غ � ��روب ال �ش �م��س على
ج�ب��ال ه�ي�م��االي��ا ،وب ��دأ القلق
يتسلل إىل املتس ّلقني م��ن أال
تتمكن املروحية من االنطالق
حنو املستشفى قبل أن يهبط الليل .وك��ان املسعفون حياولون تقديم ما أمكن من عناية للمرشد
املصاب قبل نقله .ويروي الطبيب سوفاش داوادي «كان ينزف ،كان ينبغي وقف كل ذلك ونقله إىل
املستشفى» .على ارتفاع  5364مرتاً عن سطح البحر ،يقوم أعلى مستشفى يف العامل ،يبقى األطباء
فيه على أهبة االستعداد الستقبال املتس ّلقني املصابني ،يف ظروف قاسية من الربد والعواصف الثلجية.
منذ إنشاء هذا املستشفى قبل  15عاماً ،استقبل الكثري من املتس ّلقني األجانب الذين تع ّرضوا ملتاعب
يف املرتفعات املوحشة واخلطرة املودية إىل أعلى قمم العامل ،وزاره أيضاً املرشدون النيباليون الذين
يش ّكلون حجر الزاوية يف قطاع التس ّلق ،أحد مصادر الدخل األساسية لنيبال.
وأطلق طبيب أمريكي مستشفى ال�ط��وارئ ه��ذا ال��ذي تديره اآلن مجعية املنقذين يف هيمااليا،
ويتقاضى األج��ور من املتس ّلقني األجانب ،األمر الذي جيعله ق��ادراً على تطبيب املرشدين احملليني
جماناً.
ويف موسم التس ّلق القصري الذي يبدأ يف نيسان/أبريل وينتهي يف أيار/مايو ،ميكن أن جيين املرشد
عشرة آالف دوالر ،علما أن متوسط الراتب السنوي يف النيبال ال يزيد عن  700دوالر.
لذا ،يعمد كثريون منهم إىل تأجيل معاجلة متاعبهم الصحية كي ال تفوتهم موارد موسم التس ّلق.
ويقول الطبيب داوادي «إن فقد أحدهم عمله أو اضطر لعدم إكمال املوسم ،يكون ذلك أشبه
بالكارثة عليه» .ويعيش الفريق العامل يف املستشفى عموماً أياماً هادئة ،يع ّكرها بني احلني واآلخر
وصول مصاب ،مثل هذا املرشد الذي سقط من علو ستني مرتاً يف صدع يف ممر خومبو.
وعمل األطباء أو ًال على التثبت من عدم وجود نزيف داخلي ،ثم بدأوا يف البحث عن أي كسر يف
العظمّ ،
ليتبي أن اإلصابة طفيفة وأنه قادر على استئناف عمله يف األيام املقبلة .ويقول األطباء إن
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وكثرياً ما جيرون اختبارات طبية ما أن يشعروا بأي خلل قد يتطوّر وحيرمهم من موسم التس ّلق.

ملياردير يتبرع بكل ثروته قبل وفاته!
(أصبحت بسمة طفل إفريقي أفضل كثرياً من امتالك وقيادة
 Spiderبـ  600ألف دوالر).
هكذا ع ّ�بر امللياردير األس�ترال��ي ورج��ل األعمال األسبق ،علي بنات ،عن
قناعاته يف السنوات ال�ث�لاث األخ�ي�رة عقب تشخيصه مب��رض السرطان.
ك��ان بنات يصف امل��رض (باهلدية) ال�تي منحته التغيري لألفضل ،فشعر
برغبة شديدة يف التخلص من كل ما ميلك وأصبح أكثر التزاماً بالدين
اإلسالمي ،وأمضى سنواته األخ�يرة يف مجع األم��وال لفقراء املسلمني يف
مجيع أحناء العامل .باع بنات مجيع شركاته وسافر إىل منطقة توغو يف
إفريقيا اليت يعاني  %55من شعبها الفقر ،ومجع يف السنوات األخ�يرة ما
يقرب من  800مليون دوالر كتربعات للفقراء.
Ferrari

بيعت آنية ورد صينية عمرها قرون كانت يف
خم��ازن أح��د متاحف أوك�لاه��وم��ا مقابل 14.5
مليون دوالر يف هونغ كونغ.
آن�ي��ة ال ��ورد ال �ن��ادرة املصنوعة م��ن البورسلني
منحت ملتحف ال�ف��ن (ف �ي �ل�بروك) يف تولسا يف
 .1960وك��ان��ت ج� ��زءاً م��ن امل�ق�ت�ن�ي��ات ال��دائ�م��ة
باملتحف ،رغم أنها ظلت باملخزن ألكثر من عقد.
يعتقد أن اإلمرباطور تشيان لونغ أمر بتصنيعها
مستهل  ،1700وتعرف باسم تيانتشويبينغ ،أو
الكرة السماوية ،وق��در مثنها مبا بني  9ماليني
و 11مليون دوالر قبل عرضها باملزاد.
وقال سكوت ستولن ،مدير املتحف ،إن عائدات
البيع ستوجه لوقف مقيد لتمويل احلصول على
مزيد من األعمال الفنية.

عثر على «حقيبة ذهب» فتصرف بطريقة أخالقية مميزة!
عثر مصري ،يزور الواليات املتحدة ،على  10آالف دوالر يف شكل
عمالت ذهبية ،داخ��ل حقيبة اشرتاها من أحد املتاجر ،وب��د ًال من
االحتفاظ بها ،أمضى أسبوعاً كام ًال يف تعقب املالك األصلي
للقطع املعدنية.
وتعود تفاصيل القصة حني اشرتى أمحد حممد فهمي يوسف
حقيبة من أحد متاجر التوفري أثناء التحضري لرحلة العودة إىل
ال��وط��ن ،بعدما أمضى سنة دراس�ي��ة يف جامعة ك��ول��ورادو بولدر
كعضو هيئة تدريس زائر.
وعندما وصل إىل املنزل ،الحظ أن احلقيبة غري متوازنة ،ففتح
جيباً داخلها ،وعثر على مغلف حيتوي على  10آالف دوالر من
العمالت الذهبية ،حيمل اسم (جيمس نوبل) وعنوانا له.
ونقل موقع  kdvrعن أمحد قوله إن إميانه باإلسالم كان دافعاً
للبحث عن صاحب احلقيبة وإعادتها إليه.
وأضاف (جيب تسليم احلقيبة إىل الشخص املناسب ،مهما كان
اجلهد أو الوقت .أنا أتبع أخالقي).
وأمضى الباحث أسبوعه األخ�ير يف اجلامعة يف حماولة العثور
على مالك القطع النقدية .وخالل أيام عدة اتصل بـ 76شخصا

معمر افريقي يريد اإلقالع
عن التدخني!
ولد (أكرب رجل سناً يف العامل) سنة  ،1904وهو نفس العام
الذي اخرتع فيه األخوان رايت طائرتهما الثانية .وبعد 114
ع��ام�اً ت��ويف األخ ��وان راي��ت وت�ط��ورت صناعة ال�ط��ائ��رات ،لكن
فريدي بلوم ظل على قيد احلياة يعمل بيده وميارس عاداته
اليت يريد أن يتخلى عن إحداها وهي التدخني.
وتثري الصحة البدنية لبلوم ،وهو رجل من جنوب أفريقيا،
دهشة من يقابله ،فهو قوي البنية وطويل القامة ،وميشي بال
عكاز ،وال يعاني من أي عجز باستثناء ضعف يف السمع.
ويعتقد أن بلوم هو األكرب سناً يف العامل ،رغم عدم إقراره
رمسياً يف سجل (غينيس) لألرقام القياسية .ويقول أفراد من
عائلة بلوم إنه ال يزال يعمل بيديه ،يشعل النار ،ويعمل حول
املنزل ،بعدما قضى معظم حياته عام ًال يف املزارع وورش البناء،
أث�ن��اء حكم التمييز العنصري ،يف جنوب أفريقيا .وتتمثل
مشكلة بلوم الوحيدة اآلن يف التدخني ،ألن��ه ال ي��زال يدخن
بانتظام .ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن بلوم قوله( :أدخن
كل يوم سيجارتني أو  3سجائر ،ألف سجائري بنفسي .رغبيت
قوية يف التدخني .أقول مرات إنين سأتوقف ،ولكين أكتشف
فيما بعد أني أكذب على نفسي) .ويلوم بلوم (الشيطان) على
دفعه للتدخني بقوله( :شيء يف صدري يدفعين إىل التدخني،
فألف سيجارة .ألوم الشيطان فهو قوي جداً).

خمتلفا ،ودقق يف هوياتهم وطرح أسئلته ،لكنه مل يسمع اإلجابة
اليت كان يبحث عنها.
وأخ�يرا ،عثر أمحد على فورست نوبل ،ابن جيمس نوبل ،الذي

«أبو الهول» يظهر على املريخ!

نشر الصحفي اإلجنليزي املهتم بشؤون الفضاء ،جو وايت،
صورة يدعي أنها تثبت وجود حضارات قدمية على كوكب
املريخ ،ويظهر فيها هيكل يشبه إىل حد بعيد متثال أبو اهلول
باجليزة يف مصر.
ويقول واي��ت وفق ما نشرته صحيفة (م�يرور) اإلجنليزية،
إن��ه ق��ام بفحص العديد من الصور ال�تي التقطتها وكالة
(كريوسييت روف��ر) الفضائية ،قبل أن يكتشف هذا اهليكل
الصخري ،مما أثار موجة من اجلدل على اإلنرتنت.
وكتب وايت معلقاً على هذه الصور (التقطت الصور على
م��دى ع��دد من السنوات من قبل وكالة كريوسييت روف��ر،
ويظهر فيها متثال أبو اهلول املريخ ،الذي يزيد طوله عن 200
قدم).
كما قام بتحميل مقطع فيديو يعطي فيه نظرة فاحصة
على زوايا املشاهد اخلمسة املختلفة ملا ادعاه شبيه أبو اهلول
املصري.
وأض ��اف( ،ه��ل ميكن أن يكون حبجم متثال أب��و اهل��ول يف
اجليزة مبصر؟ ميكن أن يكون كذلك!)..
إال أن بعض مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي قللوا
من أهمية هذا االكتشاف ،وقال العديد منهم ،إن األمر قد
ال يعدوا كونه جمموعة من الصخور الرتابية ،اليت صادف
تشكلها على هذا النموذج.

وفاة مخترع «أتاري»
عن عمر ناهز  81عام ًا
تويف املهندس اإللكرتوني الشهري وخمرتع لعبة
(أت ��اري) األسطورية ،صاموئيل داب�ني ،عن عمر
ناهز  81عاما.
وتويف صاموئيل بعد صراع مع مرض عضال يف
منزله يف والية كاليفورنيا ،يف  26مايو املاضي.
ويعترب صاموئيل صاحب ث��ورة حقيقية ،فهو
من جلب أول لعبة فيديو رقمية إىل األسواق يف

عاش يف مدينة بولدر .وقال فورست( :تلقيت مكاملة هاتفية من رجل
سألين عما إذا كنت جيمس نوبل .وهذا والدي الذي تويف قبل 4
سنوات .وكنت حذراً من أن يكون االتصال بغرض االحتيال).
وأض ��اف( :ق��ال (أمح ��د) إن��ه جي��ب مقابليت شخصياً ،وه��ذا أمر
غريب .فاعتقدت أن طلب املقابلة يتخطى جمرد مكاملة احتيالية،
وافقت على لقائه يف مكان عام).
والتقى االثنان يف فندق حيث طرح أمحد على نوبل املزيد من
األسئلة.
نوبل ،من جانبه ،حتدث عن ظروف وفاة أمه مؤخراً ،وأنه وأخوانه
كانوا (يتربعون بأغراض والديه إىل متاجر التوفري يف املنطقة).
وعندما مسع أمح��د ه��ذه الكلمات ،ع��رف أن��ه عثر على الشخص
املطلوب.
وتابع نوبل( :قال (أمح��د) إن لديه شيئاً من أجلي ،وأخ��رج كل
هذه العمالت الذهبية .أعادها لي ،ومل أستطع تصديق ما حيدث.
كنت أبكي .كان أمراً ال يصدق) .وع ّلق أمحد ،من جانبه ،قائال:
(هذه جتربة رائعة يف حياتي) ،معرباً عن ارتياحه بعد العثور على
نوبل قبل مغادرته الواليات املتحدة.

رائحة أحد املسافرين تجبر
طائرة على الهبوط!
اض�ط��رت ط��ائ��رة رك��اب تابعة لشركة ط�يران ترانسافيا
ل�ل�ه�ب��وط ب�ع��د إق�لاع �ه��ا بسبب ان �ت �ش��ار رائ �ح��ة ك��ري�ه��ة من
أحد الركاب أسفرت عن ح��االت إغماء عديدة وإعياء لدى
الركاب.
وقرر قائد الطائرة اهلولندية اهلبوط بعد أن سادت حالة
من اإلعياء بني ركابها بسبب رائحة أحد الركاب الكريهة.
وتعود تفاصيل احل��ادث��ة إىل رائحة كريهة انتشرت بعد
إقالع الطائرة من مطار سخيبول اهلولندي ،مما دفع بعض
الركاب للتقيؤ ،بينما تسببت بعدة حاالت إغماء لدى ركاب
آخرين .وحاول أفراد من طاقم الطائرة احلجر على الرجل
داخل دورة املياه قبل أن يعمد الطيار للهبوط اضطراريا يف
مطار فارو الربتغالي .وأظهرت صور التقطها أحد الركاب،
أفراد طاقم طيب وهم يرافقون الرجل من الطائرة إىل إحدى
احل��اف�لات .وحبسب صحيفة م�يرور الربيطانية ،ق��ال بيت
فان هوت ،مسافر بلجيكي كان على منت الطائرة( ،كانت
الرائحة كريهة للغاية ،ال بد وأن الرجل مل يستحم لعدة
أسابيع .شعر العديد من الركاب بالغثيان واضطر بعضهم
إىل التقيؤ بسبب ال��رائ �ح��ة) .وص ��رح ن��اط��ق ب��اس��م شركة
ت��ران�س��اف�ي��ا ل�ل�ط�يران ب ��أن ط��ائ��رة ت��اب�ع��ة للشركة اض�ط��رت
للهبوط يف الربتغال بسبب وضع صحي طارئ.

سبعينات القرن املاضي .واجتاحت (أت��اري) بعد
تسويقها معظم البيوت األمريكية ،وكذلك
لقيت رواجا كبريا عند فئة الشباب حول العامل.
ومتيز املهندس بعبقريته يف اخ�تراع (أت��اري)،
ح�ي��ث ص�م��م أول من ��وذج للعبة يف غ��رف��ة ن��وم��ه،
مستخدما تقنيات ومواد إلكرتونية غري مكلفة،
ولو كلف شركة تقنية باملهمة لطالبته بآالف
الدوالرت آنذاك.
وع�ن��ده��ا ،اس�ت�ط��اع صاموئيل امللقب بـ(تيد)
إدخ� ��ال أول لعبة ف�ي��دي��و جت��اري��ة إىل األس ��واق
العاملية ،ودخل معها التاريخ الرقمي يف .1971
يذكر أن النسخة األوىل من (أت��اري) مل تلق

ال��رواج املطلوب ،إىل أن أطلق صاموئيل نسخته
الثانية يف  ،1972واليت محلت اسم ( )Pongوغزت
معظم صاالت األلعاب حول العامل.

