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اسعدتم صباحاً

«كباب بحري»!
يف كل عام يف مثل هذه األي��ام يأخذ جاللة امللك إج��ازة صيفية ملدة شهر ..هل
هذا كثري يا شعب يا مفرتي؟! جاللته خيدمكم ( )11شهر ،طيلة هذه الشهور يسهر
ويتعب ويشقى على مصاحلكم وإدارة أموركم فهل تستكثرون عليه يرتاح شهر واحد
يف السنة؟!
هل يراعي شعبنا العزيز أن عمر جاللة ملكهم جتاوز ال�ـ( )82ربيعاً ..قضاه بالرب
والتقوى وخدمتكم ..أرجوكم ال «تطغوا» وتتهكموا على جاللته وتقولوا أنه بتاع
الزهامير ،ال يفيق يف اليوم إال بضع دقائق وملــّا يف ّتح عينيه يسأل عن زوجته فيقولوا
له سجنها مسو ولي عهدك حفظه اهلل..
أنتم أيّها األحبة أيضاً ال تتهكموا على جاللة امللك وتقولوا أن رج ً
ال قد شارفت
قدماه من القرب سيقضي عطلته يف املسجد احل��رام جب��وار الكعبة أو يف املسجد
الشريف ابتها ً
ال وتضرعاً وختم سجل األعمال بتوبة نصوح..
ال يا مجاعة ال تتهكموا وأنتم تعلمون أن جاللة امللك يقضي رحلة استجمامه
كل صيف شهر أو أكثر يف فرنسا أو إسبانيا أو املغرب..
مح��ى التنافس بني
من هنا حتدثت صحيفة (البايس) اإلسبانبة قبل أي��ام أن ّ
إسبانيا واملغرب على أوجها ..أخواننا املغاربة يقولون أن جاللة امللك سيص ّيف هذا
العام عندهم وحتديداً يف منتجع (كاب سبارطيل) على سواحل طنجة ..أما أخواننا
«األسابنة» يعين اإلسبانيني فيقولون :ال ياعم ..العام املاضي كان جاللته عندكم..
هذا العام دورنا ..سيأتي جاللته يص ّيف عندنا وحتديداً يف منتجع (ماربيا)..
أرجوكم أحبيت ال تسيئوا الظن بالطرفني وتتصوروا أنهم طامعون بأكثر من
( )100مليون دوالر ينفقها جاللته كل عام يف رحلة استجمامه!! ال ياعم أنهم
فرحون ملقدم جاللته ويتربكون بأنفاسه وحضوره بينهم ودع��اءه وصلواته على
أرضهم..
صحيح أن الوفد املرافق جلاللة امللك باملئات وحيجز يف أرق��ى الفنادق ()900
غرفة وجناح ..ويستأجر ( )200سيارة فاخرة فض ً
ال عن فيال جاللة امللك وجناحه
ً
اخل��اص ..وكل مدينة حيل بها هيك وفد فإنها تنتعش اقتصاديا وحتصل على
مبالغ طائلة تفوق ما حصلت عليه موسكو خالل شهر املونديال.
أمتنى على األحبة أن يراجعوا عرب اإلنرتنت شو هو منتجع (كاب سبارطيل) وشو
هو منتجع (ماربيا) ويقارنوا بينهما ..أما جاللة امللك فال يبحث وال يتعب نفسه..
يرجح منتجع (ك��اب)!! ألنه
املصادر تقول أنه مازال حمتار يف اإلختيار ولو أنه ّ
حي��ب الكباب خصوصاً ملـــّا يكون م��ن اللحم ال�ب�ح��ري ..لقد أصبح مم� ًّ
لا اللحم
األبيض ..املتوسط!!..
محمد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

م�ن�ح��ت ه�ي�ئ��ة حم�ل�ف�ين يف ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا،
ت�ع��وي�ض��ا ي �ت �ج��اوز  289م �ل �ي��ون دوالر مل ��زارع
أمريكي مسؤول عن فناء م��درس��ة ،ق��ال إنه
أصيب مبرض السرطان من استخدام مبيد
أعشاب (راوند آب) ،الذي يستخدم على نطاق
واسع وتصنعه شركة (مونسانتو) األمريكية
العمالقة .وزعم دواين جونسون ( 46عاماً) أن
االتصال الكثيف مع مبيد األعشاب يتسبب
يف ليمفوما الالهودجكني (س��رط��ان اجلهاز
ال �ل �ي �م �ف��اوي) .وات �ف �ق��ت ه�ي�ئ��ة حم�ل�ف�ين يف
احملكمة العليا على أن املبيد ساهم يف إصابة
جونسون بالسرطان ،وكان جيب على شركة
مونسانتو أن تقدم عالمة حتذير من املخاطر
ال�ص�ح�ي��ة احمل�ت�م�ل��ة .وك��ان��ت ال�ق�ض�ي��ة هي
األوىل ال�تي يرفعها مريض بالسرطان ضد
مونسانتو (عمالق املنتجات الزراعية) لتصل
املشكلة إىل س��اح��ات احمل��اك��م .ومت تسريع
الدعوى ألن وثائق وأوراق احملكمة تشري إىل
أن جونسون ميوت .ويعد فوزه يف هذه القضية
س��اب �ق��ة ل �ك �ث�يري��ن غ �ي�ره .ون �ف��ت م��ون�س��ان�ت��و
وج��ود صلة بني العنصر النشط يف راون��د آب
(غ�ل�ي�ف��وس��ات) وال �س��رط��ان ،بقوهلا إن مئات
ال��دراس��ات أثبتت أن الغليفوسات آم��ن .وقال
سكوت ب��ارت��ري��دج ،املتحدث باسم مونسانتو
إن الشركة ستستأنف ،وتؤكد أن الدراسات
العلمية ووكالتني حكوميتني خلصتا إىل أن
املبيد ال يسبب السرطان.

أول كتاب يوثق تاريخ فيراري بسعر يُعادل تكلفة سيارة!
كتاب يُوثق تاريخ شركة فرياري يُباع بسعر  30ألف دوالر للنسخة
الواحدة!.
قد يُثري جنونك سعر الكتاب البالغ  30ألف دوالر! فما الذي جيعله
باهظ التكلفة إىل هذا احلد! يأتي الكتاب الذي يُوثق تاريخ شركة
ف�ي�راري ،يف علبة ع��رض م��ن األملنيوم وح��ام��ل كتاب مت تصميمه
بطريقة ُتشبه حمرك سيارات فرياري ذي الـ 12أسطوانة.
وهو من تصميم مارك نيوسون ،أحد أشهر املصممني الصناعيني
وأكثرهم ت��أث�يراً يف ال�ع��امل ،وم��ن حميب سباقات السيارات ،حيث
يُشارك عاد ًة يف سباق (ميلي ميليا) الكالسيكي الذي ميتد ألربعة
أيام بني بريشيا وروما يف إيطاليا.
وفقاً ملا جاء يف موقع (أودييت سينرتال) ،فإن تصميم الكتاب جاء
احتفا ً
ال بالسنة التأسيسية للشركة يف العام  ،1947حيث تنوي
شركة  Taschenنشر إصدارها الذي يتألف من  1947نسخة فقط،
منها  250نسخة فنية ُتباع بسعر  30ألف دوالر .وسيتم عرض النسخ
الفنية احمل ��دودة يف املتاحف وجامعي  Ferrariاملخضرمني الذين
لديهم تاريخ مشهور بامتالك السيارات الرياضية النادرة من فرياري.
أما النسخ العادية ،واليت يبلغ عددها  ،1697فس ُتباع بسعر 6000
دوالر للكتاب الواحد ،وتأتي فقط مع حاوية األملنيوم بدون حامل
ال�ك�ت��اب امل �م� َّ�ي��ز .وي �ض��م ال�ك�ت��اب م �ئ��ات ال �ص��ور ال�ف��وت��وغ��راف�ي��ة من
أرشيفات شركة  Ferrariالتقطها هواة السيارات الرياضية قدمياً،
كما يكشف الكتاب يف تفاصيله القصة الكاملة ألبطال Ferrari
وانتصاراتهم يف املاضي واملستقبل.
الكتاب يتألف من  514صفحة ،وهو خميط يدوياً ،كما حيمل
غالف الكتاب طابعاً رياضياً ،إذ جتد احلصان اجلامع الفضي على

خلفية لون سيارة السباق محراء.
مج�ي��ع ال�ن�س��خ ال �ب��ال��غ ع��دده��ا  1947نسخة حت�م��ل ت��وق�ي��ع ب�يرو
فرياري ،وهو نائب رئيس الشركة واإلبن الوحيد ملؤسسة الشركة،
إن��زو ف�يراري .كما تضم النسخ الفنية توقيعات الرئيس احلالي،
ج��ون إل�ك��ان ،والرئيس التنفيذي األسبق ورئيس جمموعة (فيات
كرايسلر) الراحل ،سريجيو مارشيوني.
وقت
ويُعترب (بينو أليفي) حمرر الكتاب ،وهو مؤرخ الشركة منذ ٍ
طويل .حيث عمل أليفي مع إنزو فرياري على كتاب( (�Ferrari Rac
 )contaيف عام  .1998ومن املُقرر نشر الكتاب الذي حيمل العنوان
البسيط (فرياري) يف شهر أكتوبر املقبل.

وصحيفة العالم
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كاريكاتري

عادة ما تكون مهمة الطيور إما الزينة أو للطعام أو الصيد ،لكن
أن تصبح مهمة الغربان اجلديدة مجع القمامة فهذا أمر يستحق
الوقوف أمامه .هذه ليست مزحة بل هي حقيقة وقعت يف فرنسا
األيام املاضية؛ إذ قال مدير ُمتن ّزه فرنسي تارخيي إن  6من الغربان
ال�تي تل ّقت تدريباً على مجع أعقاب السجائر والقمامة ستبدأ
عملها خ�لال األس �ب��وع املقبل .ونقلت صحيفة The Guardian
الربيطانية 11 ،أغسطس/آب  ،2018عن نيكوالس دي فيلريز من
حديقة «بوي دو فو» الواقعة يف منطقة فيندي غربي البالد ،أن

والية أملانية تسمح لرجال
الشرطة بخلع القبعة
بسبب الحر الشديد

أم تفاجأ برضيعتها
على قيد الحياة أثناء
التحضير لجنازتها!

رغم «حذائه املثقوب»..

األمير هاري يرث أموا ًال أكثر من شقيقه وليام
ب � ��ال � ��رغ � ��م م� � ��ن أن األم� �ي��ر
الربيطاني ه��اري ص��دم العامل
أخ�ي�را حب��ذائ��ه امل �ث �ق��وب ،خ�لال
ح� � �ض � ��وره ح � �ف� ��ل زف� � � ��اف أح� ��د
أص��دق��ائ��ه ،إال أن ��ه ات �ض��ح بأنه
ميلك أم ��وا ً
ال تفوق م��ا ميلك
شقيقه األمري وليام.
وذك ��رت جملة (ه��ارب��ر ب��ازار)
األم ��ري��ك��ي ��ة ،أن األم �ي��ر ه ��اري
ورث ث��روة ضخمة تفوق نصيب
ش �ق �ي �ق��ه األم� �ي ��ر ول� � �ي � ��ام ،ع��ن
جدتهما الكربى ،إليزابيث بوز
ليون ،بعد وفاتها يف عام ،2002
واليت كانت تلقب بـ(امللكة األم).
ووفقاً لتقرير هليئة اإلذاع��ة الربيطانية
(ب ��ي ب��ي س ��ي) ،ف ��إن (امل �ل �ك��ة األم) تركت
أمالكها إلبنتها ،ملكة بريطانيا ،امللكة
إلزابيث الثانية ،ولكن يف عام  1994وضعت
ثلثي امل��ال يف ص�ن��دوق استئماني لصاحل
أحفادها.
وكان من املقرر أن يتقاسم األمريان وليام
وهاري مبلغ  14مليون جنيه اسرتليين (17.9

نائب هندي يرتدي
زي هتلر بالبرملان..
والسبب؟!

جمع القمامة مهمة جديدة للغربان
«اهلدف ال يقتصر فحسب على التنظيف ،إذ إن ال��زوّار حيرصون
بشكل عام على احلفاظ على نظافة املكان» ،بل إنه يشمل أيضاً
إظهار أن «الطبيعة بنفسها بإمكانها أن ُتع ّلمنا كيفية االعتناء
ب��ال�ب�ي�ئ��ة» .وط �ي��ور ال�ق�ي��ق األوراس� ��ي-وه� ��ي ت �ن��درج حت��ت فصيلة
الغرابيات ال�تي تشمل أي�ض�اً ال�غ��راب اجليفي ،وغ ��راب الزيتون،
وال �غ��راب األس� ��ودُ -تعترب «ذك � ّي��ة بشكل خ ��اص» ،ويف ال�ظ��روف
ناسبة «حتب التواصل مع البشر وإقامة عالقات معهم من خالل
املُ ِ
اللعب» ،كما يصفها فيلريز .وسيتم تشجيع الطيور على تنظيف
احلديقة عرب استخدام صندوق صغري ي ِّ
ُسلم ال ِغربان قطعة من
طعام الطيور يف ُ
ك��ل م� ّرة ُتضر فيها أح��د أعقاب السجائر أو
قطعة صغرية من القمامة.
وعائلة الغربان ليست الوحيدة اليت تتم ّتع مبهارة جيدة يف مجع
القمامة؛ فقد ّ
تبي أن طيور العقعق األسرتالية تفهم ما تقوله
الطيور األخ��رى لبعضها البعض .وتشري دراس��ة ُن ِشرت يف دوري��ة
«س�ل��وك احل �ي��وان »Animal Behaviour -إىل أن طيور العقعق
مت ّكنت من تع ّلم معاني ال�ن��داءات املُختلفة ال�تي يُصدرها طائر
تتنصت بشكل أساسي لتعرف
«آكل الرجيق الصاخب» ،كما أنها ّ
أي احليوانات املُفرتسة على مقربة منها.
ولدى طائر «آكل الرحيق الصاخب» – الصغري احلجم – نداءات
حتذيرية ُمتخلفة للكائنات املُفرتسة األرضية واهلوائية ،وبتشغيل
ربية الحظ الباحثون أن طيور
نوعي النداءات لطيور العقعق ال ّ
العقعق ترفع مناقريها إىل السماء أو ُتين رأسها إىل األرض.

مليون دوالر) من جدتهما الكربى الراحلة،
ولكن رغما عن ذلك ،فقد آل اجلزء األكرب
من امل��ال لصاحل ه��اري ،وذل��ك ألن شقيقه
ول�ي��ام س��وف يستفيد مالياً عندما يصبح
(ملكاً) ،حبسب (بي بي سي) .وبالنظر إىل
أن��ه م��ن غ�ير امل��رج��ح أن يصبح ه ��اري على
اإلط �ل�اق ص��اح��ب ال �س �ي��ادة ،ف�ق��د اعتقدت
جدته الكربى ،أن يف إمكانه استخدام بعض
النقود اإلضافية كتعزية له.
وحيتل األم�ير ول�ي��ام ،امل��رك��ز الثاني يف

ترتيب ال �ع��رش ال�بري�ط��ان��ي ،بينما حيتل
األم�ير ه��اري املرتبة السادسة ،وم��ا جيعل
هاري يتتبع أبناء شقيقه وليام ،وهم جورج
واألم�ي�رة ش��ارل��وت واألم�ي�ر لويس يف خط
اخل�لاف��ة ،كما أن األم��ور س�ت��زداد صعوبة
باملسبة هل��اري عندما يكون ألبناء شقيقه
أطفال يف نهاية املطاف.
ويأتي تقرير جملة (هاربر ب��ازار) ،بعدما
رصدت كامريات املصورين مؤخراً ،موقفاً
حمرجاً لألمري هاري دوق ساسكس ،وذلك
عندما ارتدى حذاء ال يليق مبكانته امللكية،
خ �ل�ال ح� �ض ��وره ل ��زف ��اف أح� ��د أص��دق��ائ��ه،
األسبوع املاضي.
وحبسب صحيفة ديلي ميل الربيطانية،
كان األمري هاري قد توجه بصحبة زوجته
(ميغان م��ارك��ل) إىل حفل زف��اف صديق
طفولته (ت �ش��ارل��ي ف ��ان س�تروب �ن��ز) نهاية
األسبوع املاضي.
ورص� � ��د حم � ��رر ص �ح �ي �ف��ة (دي � �ل� ��ي م�ي��ل
ال�بري �ط��ان �ي��ة وج � ��ود ث �ق��ب ك �ب�ير أس�ف��ل
حذاء األمري هاري األيسر ،ما أثار سخرية
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
وت��س ��اءل م�س�ت�خ��دم��و م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي ،عما إذا ك��ان األم�ير املتزوج
حديثاً ارت��دى ه��ذا احل��ذاء باخلطأ أو أنه
مل يكن يدري بهذا الثقب فيه ،أو أنه يعرف
بالثقب لكنه ظن أن أحداً لن يالحظه.

ك� ��إج� ��راء م � �ع� ��ارض ل��س��ي ��اس ��ات رئ �ي��س
الوزراء اهلندي ناريندرا مودي ،تنكر املمثل
السينمائي السابق واملشرع اهلندي نارامالي
سيفابراساد بزي زعيم أملانيا النازية أدولف
هتلر ،أثناء جلسة للربملان.
ورفع النائب عند مدخل الربملان يده أمام
الصحافيني بالتحية النازية ،ومل يتسبب
حضوره بأي جدل أو احتجاجات ملموسة
من قبل النواب اآلخرين.
وأش ��ار س�ي�ف��اب��راس��اد إىل أن ظ �ه��وره بهذا
الشكل أم��ام املشرعني ك��ان مبثابة رسالة
إىل رئيس ال ��وزراء اهلندي ناريندرا مودي
مفادها أنه ال ينبغي عليه اتباع نهج هتلر
وال بد له من االلتزام بوعوده بتقديم متويل
أكرب إىل والية أندرا برديش.
وه��ذه ليست امل��رة األوىل ال�تي يلجأ فيها
ه��ذا ال�ن��ائ��ب إىل التنكر م��ن أج��ل توضيح
مواقفه السياسية املتعلقة بوضع واليته.

ذك��رت تقارير صحفية حملية يف أملانيا
ب ��أن س �ل �ط��ات والي� ��ة ش�ل��زف�ي��ج هولشتاين
مس �ح��ت ل ��رج ��ال ال��ش ��رط ��ة ل��دي �ه��ا خبلع
القبعة بسبب احلر الشديد .وكتب املوقع
اإللكرتوني لصحيفة (كيلر ناخريشنت)
أن مدير شرطة الوالية يوأخيم جوت ترك
ألفراد الشرطة ،يف منشور ،حرية ارتداء هذه
القبعات أو عدم ارتدائها .وحسب املنشور،
ف��إن على أف ��راد الشرطة أن ي �ق��رروا م��ا إذا
كان سريتدون القبعة أم ال ،وفقاً للغرض
م��ن ك��ل عملية وع��وام��ل ال�ت��أم�ين ال��ذات��ي
ومتثيل السلطة الرمسية .كانت انتقادات
إلرت ��داء القبعة ث��ارت يف األس �ب��وع املاضي،
حيث شكا أف ��راد الشرطة م��ن أن غطاءها
اجل �ل��دي االص�ط�ن��اع��ي يتسبب يف الشعور
ب��احل��ر الشديد م��ع ارت �ف��اع درج ��ة احل ��رارة.
وتسمح ال�ش��رط��ة ألف��راده��ا يف ك��ل أحن��اء
أملانيا بشكل مؤقت بتوفري أوقات عمل أكثر
مرونة بسبب موجة احلر احلالية.

ف��وج �ئ��ت أم ت��دع��ى (إي �ف �ي��س م��ون�ت��وي��ا)
برضيعتها البالغة من العمر سبعة أشهر،
ما زال��ت على قيد احلياة ،يف أثناء حضور
جنازتها؛ حيث فوجئت بأن اجلثة تتنفس!
ووفقاً لصحيفة (ديلي ميل) الربيطانية،
ف� ��إن ال �ط �ف �ل��ة (ك �ي �ل�ين ج ��وان ��ا) أدخ �ل��ت
امل �س �ت �ش �ف��ى ،ب �ع��دم��ا أص �ي �ب��ت ب�ت�ش�ن�ج��ات
وإسهال شديد ،وق��روح على اجللد؛ بسبب
ع� ��دوى ب�ك�ت�يري��ة ،ورغ� ��م خ�ض��وع�ه��ا لعالج
مكثف ملدة ثالثة أيام فإن املستشفى أعلن
وفاتها.
وأوض � �ح� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن� ��ه مت إص� ��دار
شهادة وف��اة للرضيعة ،وبعد ذل��ك أخذت
األم جثمانها من املستشفى ،لتعد مراسم
ج �ن��ازت �ه��ا ،ف�لاح �ظ��ت أن اجل �ث ��ة تتنفس
فهرعت بها إىل عيادة حملية ،ومت إعطاؤها
بعض األدوية ،لكن ما زالت حالتها خطرية.

