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و صحيفة عالم العربي
في ايران

ا�سعدمت �صباحا

مطار لم تحلق طائراته
منذ  40عام ًا

و صحيفة عالم العربي
في ايران

كاريكاتري

«ط ّرها نصني»!

يف مملكة آل سعود هنالك وزارة امسها وزارة الثقافة واالع�لام ..غضب عليها قبل يومني
جاللة امللك ..هذا مو شغل انتم نائمني ..اوصلتم مسعتنا للحضيض ..ماينفعش تبييض
وال وميض ..هيمن االيرانيون على الرأي العام وأنتم نيام ..وتتحججون بالصيام يا أوالد
احلرام ..جئتم من اخليام وسويناكم وزراء يا بتاع احلمام..
بصراحة أحبيت أن��ا أستبعد أن يكون جلاللة امللك املقدرة على أن حيكي هيك كالم
مسجوع وهو ال مييز بني املنصوب واملرفوع ..لكن هدر جاللته بكالم وهو يف حالة عصبية فهم
املستشارون منه كلمتني فقط (اطرهم نصني) وهلذا اصيبوا باخلوف والذعر الشديد ذلك
ان (اطرهم) نصني تعين اشطرهم اىل نصفني ..واوياله ..شو راح يعمل جاللة امللك مع هذه
الوزارة جيمع املوطنني ويقطعهم ارباً ارباً بالسيف أو على األقل سيشطر كل واحد منهم اىل
خب عوضني ..ليحضر (هني) يعين هنا!!..
نصفني!! إحلقنا يا حسننيّ ..
استدعي اجلميع اىل قصر جاللة امللك وخطب فيهم خطاباً تارخيياً مهماً وذا مضامني
ّ
سامية وعالية نوّر هلم الطريق يف عملهم االعالمي والثقايف!! ولكنهم مل يفهموا منه وال
حتى كلمة واحدة الن جاللة امللك كان عصبياً ويتكلم باللغة السلمانية اللي هي خليط
بني السودانية واألملانية.
خرج اجلميع من صالة الشرف امللكي صالة اإلسرتاحة ..وهناك فع ًال ارتاحوا ..ألن اصحاب
اخلربة باللغة السلمانية هوّنوا عليهم األمر وقالوا هلم متخافوش جاللة امللك زعالن منكم
حبتني ولكن املسألة بسيطة تبني ان جاللته يقصد بـ(اطرهم نصني) أن جيعل من وزارتكم
وزارتني ..هيك فهمنا من خطاب جاللته ..اآلن صرمت وزارة الثقافة ووزارة أخرى منفصلة
امسها وزارة االعالم ..األوىل تكون مسؤولة عن نشاطات الرتفيه واحلفالت ودورات الرقص
وللجمال..
الشرقي للسيدة فيفي عبدة يف ج��دّة ..ومسابقات ملكات اجل��م��ال ..للنساءِ ..
وع��روض األزي��اء لكن بالطريقة اإلسالكية يعين مزيج بني اإلسالمية واألمريكية ..واخل
اخل ..وهيك نشاطات يصلح إلدارتها واحد من آل سعود ..اللي هو ..هو ..مني؟! مني يصلح..
عرفته أنه مسو األمري بدر بن فرحان آل سعود ..يعزف على العود ..وحيب رقص اهلنود.
ام��ا ال���وزارة الثانية فهي وزارة االع�لام بتاع احلياة وال��ش��رق األوس��ط والعربية وأخواتها
اللعوبات ..وهذه مهمة صعبة وشاقة وعسرية ال يصلح هلا اال واحد من آل الشيخ وقد اخرتنا
هلا واحد خفيف ولطيف هو عبد اللطيف آل الشيخ ..القصة كما كانت يف البداية واحد
من آل سعود وواحد من آل عبد الوهاب احل ّباب.
حممد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

جزيرة للبيع بثمن شقة صغيرة
حني يسمع الناس جبزيرة معروضة للبيع،
فإن أسعارا خيالية ختطر بباهلم يف الغالب،
لكن ج��زي��رة بريطانية تنتظر م��ن يشرتيها
ه���ذه األي�����ام ،وب��ث��م��ن ال ي��زي��د ع��ن  400أل��ف
جنيه أسرتليين .وحبسب ما نقلت صحيفة
(إندبندنت) الربيطانية ،فإن اجلزيرة الصغرية
اليت مت عرضها للبيع تقع يف ساحل بيمربوك
شاير ،غربي البالد .ويعد املبلغ املقرتح رقما
زهيدا يف سوق العقار الربيطانية ،ففي لندن
مثال ال تكفي  400ألف إسرتليين حتى لشراء
شقة من غرفة واحدة .وتضم اجلزيرة حصنا قدميا أقيم فيها بني  1850و 1852ملواجهة خطر اجتياح
فرنسي على عهد نابليون الثالث .ويبدو أن موقع اجلزيرة البعيد عن العمران ،وطبيعتها الصخرية،
وراء عرضها بهذا الثمن البخس ،لكن وكالة (بوربل بريكس) العقارية املشرفة عليها الوقت احلالي
ترى أن مثة إمكانيات كربى لإلستفادة من املوقع البحري يف مشروعات سياحية.

معلم «مات أربع مرات» ..يكشف كيف عاد للحياة
نقلت صحيفة (امل��ي�رور) الربيطانية عن
معلم مات أرب��ع م��رات ،قوله إنه يشعر بكونه
(حم��ظ��وظ��ا بشكل ال ي��ص��دق) ألن���ه م��اي��زال
على قيد احلياة .وعاد جاسكرياين ماضاهار
إىل منزله بعد قضاء عطلة يف لوس أجنلوس
وه��������اواي م����ع زوج����ت����ه ك�������اوال ل�لإح��ت��ف��ال
بالذكرى العاشرة لزواجهما ،حيث أصيب
بعدة سكتات قلبية .وقالت (املريور) إن األطباء
أع��ادوا املعلم ،ال��ذي ي��د ّرس يف إح��دى مدارس
م��دي��ن��ة برمنغهام ال�بري��ط��ان��ي��ة ،إىل احل��ي��اة
(بشكل ال يصدق) ،مشرية إىل أنه يتماثل حالياً للشفاء .وأوضح جاسكرياين ،البالغ من العمر 36
عاما (كان يوما سيئا بالنسبة لي ..أشعر وكأنين حمظوظ كثرياً ألنين ال أزال على قيد احلياة
بعد توقف قليب  4مرات متقطعة ..مل أشعر أبدأ بأي شيء غريب يف صحيت) .وتابع( :أمتتع بصحة
جيدة ،لكن يوم اجلمعة حني كنت مع زوجيت يف أمريكا حدث ما مل يكن متوقعاً) .وأوضح أن
زوجته اتصلت باإلسعاف وجرى نقله إىل مستشفى حملي ،مضيفا (ال أتذكر أي شيء حينئذ ..ما
أشعر به اآلن هو أنين أصبحت أرى احلياة بشكل خمتلف بعد كل ما حدث لي).

مسابقة تعود إلى لندن بعد غياب أكثر من  30عام ًا
سيقام سباق اجلائزة الكربى (ف��ورم��وال 1
ل��ل��زوارق البحرية) يف لندن وامل��ع��روف أيضاً
ب��اس��م ( )F1H2Oيف ال��ف�ترة م��ن  16إىل 17
يونيو كجزء من موسم بطولة العامل ،2018
مبشاركة  24من أبرز السائقني الرائدين يف
العامل.
ووف����ق����ا مل����وق����ع (إي���ف���ي���ن���ي���ن���ج س���ت���ان���درز)
ال�بري��ط��ان��ي ،س��ت��ك��ون ه���ذه ه��ي امل���رة األوىل
منذ عام  1984اليت يقام فيها سباق الزوارق
السريعة يف لندن.
ويقام السباق ملدة يومني يف القوارب امللكية يف لندن ،ويتوقع املشاهدون رؤية متسابقني يصلون
إىل أكثر من  140ميل يف الساعة يف املاء .سيعرض هذا احلدث أحدث تقنيات وهندسة الزوارق
السريعة كجزء من أسبوع لندن للتكنولوجيا  2018وهو أكرب مهرجان يف أوروبا للتقنية واالبتكار.
سيقام سباق اجلائزة الكربى يف لندن كجزء من موسم  ) )Th F1H2O38بطولة العامل حيث
تستضيف مثاني مدن يف مجيع أحن��اء العامل (مبا يف ذلك أبو ظيب وميامي) سباقات ال��زوارق
السريعة.

حت���ول م��ط��ار دول���ي يف ال��ع��اص��م��ة القربصية
نيقوسيا إىل مكان مهجور بعدما كان حمطة
سفر يقصدها مئات اآلالف من املسافرين قبل
أربعني عاماً.
وحب���س���ب م���ا ن��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة (دي���ل���ي م��ي��ل)
الربيطانية ،فإن مطار نيقوسيا الدولي سابقا
توقف عن العمل إثر توقيع اتفاق لوقع إطالق
النار يف قربص سنة .1974
وغ����زت ت��رك��ي��ا ق�ب�رص يف ذل���ك ال���ع���ام ،ومت
تقسيم اجل���زي���رة م��ن��ذ ذل���ك احل�ي�ن إىل ج��زء
جنوبي ،وآخر مشالي (حيظى باعرتاف حمدود)،
كما أقامت األم��م املتحدة منطقة عازلة يقع
فيها املطار املهجور.
ات��ه��م��ت أم م��ن والي���ة أرك��ن��س��اس
األمريكية أح��د املطاعم بالتمييز
ض��د ابنها البالغ م��ن العمر ثالث
سنوات والذي ولد دون أذرع .وتكيف
الولد الصغري ،وليام بانكروفت ،مع
احلياة بدون أذرع ،مستخدماً قدميه
ليأكل بهما ويطعم نفسه ،وغالباً
ما جيلس على الطاولة ،اللتقاط
ال���ط���ع���ام وال�����ش�����راب وم���ش���ارك���ة
األشياء مع اآلخرين .كان ويليام
ج��ال��س��اً ع��ل��ى ال��ط��اول��ة يف مطعم
 IHOPاحمل��ل��ي ل��ل��ف��ط��ائ��ر ،وال���ذي
زارته األسرة لتناول اإلفطار ،عندما
أخربتهم املديرة العامة أن االبن ال
ميكنه اجللوس على الطاولة بسبب
(تعليمات وزارة الصحة) .مل ترغب
امل��دي��رة أي��ض��اً يف أن يلمس الصيب
كوب الشراب بقدميه ،مدعي ًة أن هذه مسألة صحية.
وعلى الرغم من أن ألكسيس بانكروفت وال��دة ويليام ،أخربت املديرة بأنها
أخذت ويليام إىل احلمام لغسل قدميه ،إال أن األخرية قالت بأنها مل تر ذلك.
ويف حديث إىل جملة  ،NewsWeekقالت أليكسيس( :سألتها ما الفرق بني
اليدين والقدمني؟) ،كما سألتها (هل تسألني مجيع زبائنك ع ّما إذا كانوا
قد غسلوا أيديهم قبل أن ميسكون بكوب الشراب؟).
ويف النهاية ،عادت املديرة لالعتذار للعائلة ،إال أن أليكسيس قالت إن الضرر
قد وق��ع بالفعل وتابعت ،إن عائلتها (اخ��ت��ارت امل��غ��ادرة بسبب الطريقة اليت
يعامل بها طفلي) .وأض��اف��ت( :ك��ان اجلميع حيدقون فينا ويف كل شيء.
كانوا سيعطوننا الطعام اخلاص بنا ،لكننا قررنا املغادرة بسبب الطريقة اليت
عومل بها طفلي ،تعرض إىل التمييز ألنه بال أذرع) .كما انزعج زبائن آخرون

يف املطعم ال��ذي��ن ش��ه��دوا احل��ادث��ة،
من الطريقة اليت عومل بها ويليام،
واخ��ت��ارت إح���دى ال��ع��ائ�لات م��غ��ادرة
امل���ط���ع���م ب��س��ب��ب ت���ل���ك امل��ع��ام��ل��ة.
وأض��اف��ت أليكسيس( :ن��ذه��ب إىل
العديد من املطاعم يف منطقتنا،
ومل يقل أحد أي شيء عنه ،يشعر
معظم الناس فقط بالدهشة من
أنه يستطيع إطعام نفسه بقدميه).
اع���ت���ذرت امل���دي���رة م����رة أخ����رى إىل
العائلة من خالل إرسال رسالة على
فيسبوك ،بعد أن نشرت أليكسيس
تفاصيل ما ح��دث وجتربة أسرتها
يف املطعم.
لكن على الشبكات االجتماعية،
القى املطعم وما حصل مع الطفل
ال��ص��غ�ير ان��ت��ق��ادات ك��ث�يرة .كما
(صدموا بشكل كامل من قيام
تواصل العاملون باملطعم مع األم ،قائلني إنهم ُ
املديرة بذلك ،ويشعرون باخلجل العميق بسبب ما حدث) .وقالت الكسيس
(يقول بعض األشخاص إنه من غري الصحي أن جيلس الطفل على الطاولة،
ولكن هذه هي الطريقة اليت تدار بها األمور يف منزلنا .جيلس ابين على املائدة
يف كل وجبة طوال اليوم) .وأصدر مطعم  IHOPبياناً بشأن هذه املشكلة ،قال
فيه إن الشركة واجلهات التابعة هلا (ال تتسامح مع األفعال اليت تشري إىل
التمييز من أي نوع).كما وعد املطعم (بإعادة تدريب موظفيها لضمان توفري
عال من اخلدمة يف  ،IHOPخاصة فيما يتعلق بالزبائن ذوي اإلعاقة
مستوى ٍ
بشكل عام) .وأضاف البيان (مالك الفرع يف هذا
الزبائن
وجلميع
اجلسدية،
ٍ
املوقع على اتصال دائم بالزبون للتعبري عن خالص اعتذاراته وسيظل على
اتصال معهم حلل هذه املشكلة).

مطعم يمنع طف ًال صغير ًا بال أذرع من األكل فيه!

وأصيبت طائرة يف مدرج املطار بالصدأ بعدما
أوقفت طويال دون حتليق ،كما حتولت أرجاء
أخرى إىل خراب تستوطنه أعشاش الطيور.
وال ي��زال املطار شاهدا على ما ك��ان فيه من
ح��ي��اة ،إذ م��ا ت���زال ال��ل��وح��ات ت��رش��د إىل املقاهي
ومنصات أخرى للركاب.

رسالة كولومبس
املسروقة تعود ألصحابها
أعادت السلطات األمريكية إىل إسبانيا
رس��ال��ة م��س��روق��ة ع��م��ره��ا  500ع���ام ،يصف
فيها كريستوفر كولومبوس رحلته إىل
األمريكتني .واقتفت السلطات األمريكية
أثر الوثيقة اليت ُسرقت ووضعت بد ًال منها
نسخة مزيفة قبل بضع س��ن��وات ،وقالت
السلطات إنه جرى تسليم الرسالة للسفري
اإلسباني يف واشنطن بيدرو مورينيس.
وتعد الرسالة منسوخة منذ عدة قرون من
الرسالة األصلية اليت كتبها كولومبوس
ل��ل��م��ل��ك ف��ردي��ن��ان��د وامل��ل��ك��ة إي���زاب���ي�ل�ا يف
إس���ب���ان���ي���ا ب���ع���د ع����ب����وره األول ل��ل��م��ح��ي��ط
األطلسي .وتأتي إعادة الرسالة بعد حتري
سلطات إنقاذ القانون األمريكية لسبع
سنوات ،عقب اكتشاف السلطات أن��ه مت

وض��ع نسخة مزيفة ب��دال منها يف مكتبة
ك��ت��ال��ون��ي��ا ال��وط��ن��ي��ة ب�برش��ل��ون��ة .وك��ان
كولومبوس ،امل��ول��ود يف جنوة بإيطاليا،
قد كتب الرسالة باإلسبانية بعد عودته
إىل أوروبا عام  .1493وقال مساعد احملامي
العام األمريكي جيمي مكول إن فرديناند
وإيزابيال اللذين دعما رحلة كولومبوس
بعثا ب��ال��رس��ال��ة إىل روم���ا ل�ترمج��ت��ه��ا إىل
الالتينية ونسخها يدويا .وق��ال إن نسخة
م��زي��ف��ة وض��ع��ت يف مكتبة ب��رش��ل��ون��ة ب��دال
من نسخة بالالتينية من الرسالة يتحدث
فيها كولومبوس ع��ن اجل��ب��ال واألراض���ي
اخل��ص��ب��ة وال���ذه���ب وال���س���ك���ان األص��ل��ي�ين
الذين قابلهم يف منطقة الكارييب .وقالت
ال��س��ل��ط��ات إن ال��رس��ال��ة احلقيقية باعها
ت��اج��را كتب إيطاليان يف نوفمرب 2005
مقابل  600أل��ف ي���ورو ،قبل أن يتم بيعها
جمددا يف  2011مقابل  900ألف يورو.

صورة هاري وميغان في قاعة استقبال امللكة بقصر باكينغهام تثير التساؤالت!

وسط حالة من الغموض ،اختفت ص��ورة -مل
ت��ن��ش��ر م��ن ق��ب��ل -ل��ل��زوج�ين اجل��دي��دي��ن األم�ير
ه��اري وميغان م��ارك��ل ،وال�تي كانت معروضة
بقصر باكنغهام .وكان مراقبو العائلة امللكية
ذوو البصر احلاد قد شاهدوا صورة لدوق ودوقة
ساسكس موضوعة يف إط��ار داخ��ل قاعة مجهور
امللكة يف  30مايو/أيار .2018
فجأة اختفت ال��ص��ورة حينما ألقى اجلمهور
نظرة أخرى على تلك القاعة ،يوم اخلميس 7
يونيو/حزيران  .2018وكانت الصورة معلقة إىل
جانب صورة أخرى لوليام وهاري أثناء ارتدائهما
ال��زي العسكري .وق��د أوض��ح��ت ال��ص��ورة ه��اري
( 33ع��ام��اً) وميغان ( 36ع��ام��اً) ،أثناء عناقهما
يوم خطبتهما يف ديسمرب/كانون األول .2017

وتعد هذه الصورة اليت اختفت فجأة أول صورة
يتم عرضها ل��زوج�ين داخ���ل قصر باكنغهام،

دراج «ينتقم» من املشاة بطريقة غريبة!
انتقم راكب دراجة يف لندن من املشاة
ال��ذي��ن يستخدمون ال��ط��رق املخصصة
للدراجات اهلوائية يف الشوارع ويعرقلون
ح��رك��ة امل���رور .ون��ش��رت صحيفة ديلي
م��ي��ل خ�ب�را ي��ت��ح��دث ع���ن ف��ي��دي��و على
يوتيوب ،يظهر فيه دراج بريطاني يقود
دراج��ت��ه وس��ط ش���وارع ل��ن��دن ،ويصطدم
ت��ق��ري��ب��ا ب���امل���ش���اة ال�ل�ام���ب���ال�ي�ن ال��ذي��ن
يستخدمون الطرق اخلاصة بالدرجات
اهل��وائ��ي��ة .وق���ال ال���دراج الربيطاني يف
ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ال��ف��ي��دي��و( :ل��ق��د تعبت
وأص���اب�ن�ي امل����رض م���ن إه���م���ال ال��ن��اس
ل��ق��واع��د امل����رور وال��س�لام��ة الشخصية
هل��م ومل��ن يقامسونهم ال��ط��ري��ق ال��ع��ام،
فقررت التعامل معهم على طريقيت).
واستخدم ال��دراج زم��ورا مرعبا مزعجا
ذا صوت عال ،كما يظهر يف الفيديو،
وأطلقه أمام وخلف كل من ميشي على
ممر الدراجات اهلوائية ويعرقل السري.

ح��س��ب صحيفة  Mirrorال�بري��ط��ان��ي��ة .وح��ول
اختفائها ،قالت الصحيفة الربيطانية( :من
امل��ع��روف أن امللكة تنقل الصور من مكان آلخر
بقاعة االستقبال باستمرار ،باستثناء جمموعة
من الصور املفضلة ال�تي يتم عرضها يف أغلب
ال��وق��ت) .وك��ان��ت ال��ص��ورة م��وج��ودة يف السابق
وسط غرفة ممتلئة بصور عائلة امللكة وغريها
م��ن ال��ت��ذك��ارات األخ���رى م��ا مينح رؤي���ة ن��ادرة
حول احلياة الشخصية للعائلة امللكية .وغالباً
م��ا تستخدم امل��ل��ك��ة ه���ذه ال��غ��رف��ة يف الرتحيب
بضيوفها واستضافة االجتماعات املنتظمة مع
رئيس الوزراء وجملسها اخلاص .ومن املرجح أن
يكون مصور حفل الزفاف أليكسي لوبومريسكب
هو من التقط الصورة بني صور اخلطوبة.

ثور ينطح إمرأة!
نطح ثور أمريكي (بيسون)
إم����رأة يف م��ن��ت��زه يلوستون
ال���وط�ن�ي االم��ري��ك��ي بعدما
ك��ان��ت ع��ل��ى م��س��اف��ة أم��ت��ار
قليلة م��ن��ه ع��ل��ى م��ا أوض��ح
املشرفون على املنتزه.
وك���ان���ت ك��ي��م ه��ان��ك��وك
( 59عاماً) تزور مع جمموعة
م��ن السياح املنتزه الشهري
الواقع يف والي��ات وايومينغ
وم��ون��ت��ان��ا واي���داه���و (غ���رب)
عندما اقرتبت من البيسون
ال�����ذي ك����ان جب���ان���ب أح��د
الدروب.
وجاء يف بيان صادر عن املنتزه «عندما عرب الثور الدرب اهتاج وهجم على
اجلموع ونطح كيم هانكوك وابتعد عن املكان بعدها».
ونقلت املصابة اىل مستشفى يف مونتانا إال ان حياتها ليست يف خطر.

