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صحيفة ايران
في العالم العربي

أملانية تعرض زوجها للبيع مقابل
 18يورو

أث��ارت ام��رأة ألماني��ة ج��د ًال
واس��عاً بعدم��ا عرض��ت زوجه��ا
للبي��ع عب��ر ش��بكة اإلنترن��ت
مقابل  18ي��ورو فقط .وذكرت
صحيف��ة «ذا صن» البريطانية
أن الم��رأة عرض��ت بي��ع زوجه��ا
على موقع «إيباي» اإللكتروني
ب �ـ  18ي��ورو فق��ط ،ألنه��ا
«س��ئمت» م��ن نظرته الس��لبية
لألم��ور ،عل��ى ح��د قوله��ا .وقال��ت الم��رأة البالغ��ة م��ن العمر  40عام �اً ،من
مدين��ة هامب��ورغ ،ف��ي إعالنها إنها متزوجة منذ  7س��نوات ،إال أنها أدركت
اآلن أنه��ا وزوجه��ا «ال ينتمي��ان لبعضهم��ا البع��ض بع��د اآلن» .وكتب��ت
الزوج��ة ،الت��ي تع��رف نفس��ها باإلس��م المس��تعار «دورت��ي ل��ي»« :عزيزات��ي
الس��يدات ،إل��ى م��ن يهمه��ا األمر ،خ�لال اليومي��ن األوليين لعي��د الميالد،
أدرك��ت أنن��ا ببس��اطة ال ننتم��ي لبعضن��ا بع��د اآلن .أري��د ت��رك زوج��ي،
ويس��رني أن نتفاوض بش��أن الس��عر» .وأضافت« :ال مقايضة ،ومن فضلكن
االستفس��ارات عب��ر البري��د اإللكترون��ي» .وقال��ت إنه��ا وضعت الس��عر عند
 18ي��ورو؛ ألن��ه رق��م حظه��ا .وأوضحت المرأة أن زوجها لم يكن يعلم بش��أن
اإلع�لان ،حتى نش��رت الصحيفة البريطانية خبراً بش��أنه .وأفادت الزوجة
األلمانية لصحيفة « »Hamburger Abendblattالمحلية بأن اإلعالن تم
التفاع��ل مع��ه بإيجابي��ة ،وتلقت وجوه �اً تعبيرية ضاحكة م��ن المتابعين.
وأوضح��ت أنه��ا ل��م تكن تنوي خل��ق دراما من اإلع�لان ،مضيفة أن الغرض
منه هو بعض التسلية.

يأبى النسيان« ..مفتاح العودة»
الفلسطيني في أمستردام

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري

ش��هدت العاصم��ة الهولندي��ة
أمس��تردام ،مظاه��رة لدع��م ح��ق
الع��ودة للفلس��طينيين ،ع��رض
خاللها مجس��م ضخ��م للمفتاح،
رمز العودة.
وتجم��ع العش��رات ف��ي
المظاه��رة ،التي دعا إليها البيت
الفلس��طيني في هولندا ،بميدان
دام بالعاصم��ة ،ووضع��وا أم��ام
المجس��م أكالي��ل زه��ور حمل��ت
كتابات (العدالة) ،و(المساواة)،
و(الحري��ة) .كم��ا وض��ع المتظاه��رون أم��ام المجس��م ورودا حم��راء
تكريما للضحايا الذين ارتقوا في سبيل فلسطين.
وحمل المتظاهرون أعالم فلسطين ،والفتات كتب عليها (أوقفوا
حص��ار غ��زة) ،و(أوقف��وا االحت�لال اإلس��رائيلي لفلس��طين) ،وهتف��وا
قائلين (فلسطين حرة) ،و(إسرائيل إرهابية).
ومن��ذ نهاي��ة م��ارس/آذار الماض��ي ،ينظ��م آالف الفلس��طينيين
مس��يرات عن��د ح��دود قط��اع غ��زة ،للمطالب��ة بع��ودة الالجئي��ن
الفلس��طينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام  ،1948ورفع
الحصار عن القطاع.
ويقم��ع جي��ش االحت�لال تل��ك المس��يرات الس��لمية بعن��ف ،م��ا
أس��فر عن استش��هاد عش��رات الفلس��طينيين وإصابة اآلالف بجروح
مختلفة.

هدم منزله فاكتشف «مملكة من األفاعي»!
وجد مواطن أميركي تحت أرضية
منزل��ه (مملك��ة أف��اع) ضخم��ة ،اذ
اكتش��ف عند هدم منزله في تكساس
عدد هائل من األفاعي الضخمة.
وبحس��ب وكال��ة (س��بوتنيك) فإن
األفاعي ربما اس��تقرت في هذا المكان
بس��بب الع��دد الكبي��ر م��ن الفئ��ران
والجرذان.
ال��ى ذل��ك ق��دم المس��تخدمون
نصائ��ح للتخل��ص من هذه المش��كلة،
وكانت النصيحة األس��هل ،اس��تخدام
البنزين!.

كم يساوي منزل طفولة هتلر املثير للجدل؟
ف��ي ع��ام  ،1889ول��د أدول��ف هتل��ر في ش��قة تق��ع بطابق علوي ف��ي مبنى س��كني بمدينة
(براوناو آم إن) النمساوية الواقعة على الحدود مع ألمانيا ،وقد حظي بيت الزعيم النازي
باهتمام الحكومة النمساوية ،والتي حرصت على عدم تحويله لمعلم يستقطب (النازيين
الجدد).
ومن��ذ انته��اء الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ،حرصت الحكومة النمس��اوية عل��ى منع تحول
ه��ذا المن��زل إل��ى جزء من تراث الزعيم الن��ازي ،لذلك صادرت قبل عامي��ن العقار نهائياً
من مالكه األصلي ،غيرليند بومير ،الذي كانت عائلته تملكه منذ والدة هتلر.

تعرض��ت ق��وة ش��رطة محلي��ة لإلنتق��اد
َّ
بسبب طلبها من الجمهور التصويت الختيار
القري��ة الت��ي ينبغ��ي عليه��ا أن تق��وم بدوري��ة
تصويت على موقع تويتر.
فيها عبر
ٍ
ووف��ق صحيف��ة The Telegraph
البريطاني��ة ،فق��د ُّات ِه َم��ت ش��رطة مقاطع��ة
ويلتش��اير ف��ي إنكلت��را بإرش��اد المجرمي��ن
إل��ى األماك��ن الت��ي ينبغ��ي له��م اس��تهدافها
بع��د إعالنه��ا على الش��بكات االجتماعية َّأنها
سترس��ل ضباط �اً للقي��ام بدوري��ة ف��ي واح��د ٍة
م��ن ث�لاث ق��رى .وكان��ت الش��رطة نش��رت
تغري��دة تقول فيه��ا« :أية قرية تودون أن نقوم
بدوري��ة فيها الي��وم؟» ،وأعطت خيارات ثالثة،
ه��ي :ألدب��ورن ،وغريت بيدواي��ن ،وورتون .وقد
وق��ع االختي��ار عل��ى قري��ة غري��ت بيدواي��ن.
فكتب��ت ق��وة الش��رطة« :فازت غري��ت بيدواين
�ف س��ريع للت��زود
بالتصوي��ت! س��نقوم بتوق� ٍ
بالوقود ُث َّم سنكون هناك!».
ونش��ر حس��اب الش��رطة البريطاني��ة عل��ى
تويت��ر ص��وراً م��ن القري��ة وكت��ب« :كم��ا
وعدن��ا ،دوري��ة راجل��ة ف��ي غري��ت بيدواي��ن!
دردش��نا م��ع بع��ض الس��كان وصادفن��ا الكل��ب
داي��زي» .وس��ارع متابع��و الحس��اب على تويتر
في توجيه االنتقادات ،فكتب ستيف جونسون
مندهشاً« :يا للعجب! استطالع رأي الختيار
م��كان القي��ام بدورية؟ ما التال��ي؟ اختيار َمن
ْص��ة حظ؟»( .غوصة
يُلق��ى القبض عليه ب َغو َ

شرطة تطلب من الجمهور التصويت إلختيار قرية
والقيام بدورية فيها

الحظ هي برميل أو وعاء به أشياء ذات قيمة
يختار الش��خص بيده من بينها دون أن ينظر
�خص آخ��ر يُدع��ى
ف��ي الوع��اء) .وكت��ب ش� ٌ
مات��ي« :سيس��تهدف المجرمون قري َتي ورتون
وألدبورن في وقت الحق إذاً» .وتساءل المتابع
للحس��اب غ��اري لورنس« :هل ه��ذه نكتة؟ ولو
كان��ت نكت��ة فع ً
أما
ال فهي ليس��ت مضحك��ةّ .
ل��و كنتم جادين ،فأنتم بحاجة إلى التفكير

سيدة تتلقى رسالة من خطيبها الذي اختفى
خالل الحرب العاملية الثانية

وعن��د المص��ادرة ،منح��ت حكوم��ة فيين��ا بومير ،تعويضا بل��غ  350أل��ف دوالر أميركي،
لكن محامي المالك يقول إن الحكومة لم تدفع الثمن الحقيقي للمنزل ،وفق ما أوردت
صحيفة (واشنطن بوست) األميركية ،نق ً
ال عن وسائل إعالم ألمانية.
وقال المحامي إن تقييماً جديداً للمنزل والمرآب الخاص به أظهر أن الثمن يبلغ 1.7
مليون دوالر.
وكان��ت الحكوم��ة اس��تأجرت العق��ار م��ن المال��ك من��ذ س��بعينات الق��رن الماض��ي،
مستخدمة إياه لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.
ورفض المالك ،عروضاً كثيرة لبيع العقار ،وعندما أرادت الحكومة تجديد أجزاء من
المنزل في عام  ،2011رفض بومير وأنهى عقد اإليجار.
لكن الحكومة النمساوية لم تقف مكتوفة األيدي ،إذ سارعت إلى اإلعالن عن قلقها من
أن المكان قد يصبح تجمعاً للنازيين الجدد.
وف��ي ع��ام  ،2016قال وزير الداخلية النمس��اوي ،فولفغانغ س��وبوتكا ،إن الحكومة ترغب
في منع تحول المنزل إلى (موقع عبادة للنازيين الجدد) ،مشيراً إلى أن تجمع عدد منهم
في الماضي عدة مرات حوله وهتافهم لهتلر.
وبع��د ن��زاع قانون��ي بين المال��ك والحكومة ،أيدت المحكمة الدس��تورية قرار الحكومة
بوضع يدها على العقار نهائيا.

تلق��ت فيلي��ز بونتين��غ،
البالغ��ة م��ن العم��ر  99عاماً،
وه��ي م��ن س��كان بريطاني��ا،
رس��الة م��ن خطيبه��ا ال��ذي
اختف��ى ع��ام  1941أثن��اء
الحرب العالمية الثانية.
عرض حبيبها بيل ووكر
من��ذ م��ا يق��رب م��ن  80عاماً
عليه��ا ال��زواج .وف��ي ذل��ك
الوق��ت ،كان بي��ل يخدم في
الهن��د ،وأرس��لت ل��ه فيلي��ز
رس��الة كتب��ت فيه��ا بأنه��ا
موافقة على الزواج.
ولكنها لم تحصل على الرد ،واعتقدت أن عدم إرسال خطيبها لها رسالة
دليل على أنه غير رأيه بشأن الزواج.
وتمك��ن علم��اء اآلث��ار م��ن إخ��راج م��ن ق��اع المحي��ط األطلس��ي رس��الة
كتبها بيل ووكر ،بعد  77عاما من إرسالها ،وفقا لصحيفة اإلندبندنت.
كان��ت الرس��الة على متن س��فينة ش��حن أغرقتها الغواص��ات األلمانية
قبال��ة س��احل أيرلن��دا .وكت��ب فيه��ا لخطيبت��ه( :بكيت من الف��رح عندما
علمت أنك موافقة على الزواج ،من المؤسف أنك لم تكوني موجودة في
هذه اللحظة ،ليتك تعرفين فقط مدى سعادتي).
ولم تعرف فيليز شيئا عن خطيبها المختفي في الحرب ،وتزوجت من
رجل آخر وأصبح لديها أربعة أطفال ،واألن لديها أربعة أحفاد وسبعة أوالد
أحفاد ،وزوجها األن متوفي ،ولكنها تزوجت مرة أخرى.
وقالت فيليز( :أعتقد أنه إذا نجا بيل من تلك الحرب ،فإننا بالتأكيد
كنا سنتزوج ،لقد أحبني كثيراً).
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن علم��اء اآلث��ار تمكنوا من جمع م��ا يقرب من 700
رسالة شخصية ،لم تصل إلى المرسل إليه ،اآلن يتم تقديمهم في معرض
(أصوات من األعماق)  ،الذي يقام في متحف لندن بوست.

في الرس��الة التي ترسلونها بهذا الفعل .ماذا
س��يحدث بع��د ذل��ك؟ إج��راء تصوي��ت ح��ول
أي الجرائ��م يج��ب التحقي��ق فيه��ا ،أو أي
المشتبهين ينبغي توجيه التهم لهم؟».
وردَّت ق��وة الش��رطة بالق��ول« :ل��م يك��ن
األم��ر نكت��ةَّ .إننا نقوم بدوري��ات في المناطق
الريفي��ة باس��تمرار .نح��ن ن��روج لعملن��ا
وننخ��رط مع المجتمع��ات» .ورد لورنس على

ملاذا تمنع امللكة اليزابيث
ازالة زينة امليالد
حتى شهر شباط!
ق��ررت الملك��ة إليزابي��ث الثاني��ة ت��رك
زين��ة المي�لاد ف��ي مزرع��ة س��اندرينغهام
لغاية اوائل ش��هر ش��باط ،وذل��ك تخليداً
لذك��رى والده��ا المل��ك الراح��ل جورج
السادس الذي توفي في  6فبراير.
وبالتال��ي ف��إن زين��ة المي�لاد س��تبقى
إل��ى ذل��ك التاريخ ،ال��ى ان تغ��ادر الملكة
واألمير فيليب منزل ساندرينغهام.
الجدي��ر ذك��ره ان المل��ك ج��ورج
ث الثاني��ة
الس��ادس وال��دالملك��ة إليزابي � 
توف��ي ع��ن عم��ر ناه��ز  56عام �اً ،وذل��ك
أثن��اء نوم��ه ف��ي المزرع��ة ف��ي ع��ام ،1952
وحينه��ا كانت تق��وم بجولة ترفيهية في
كينيا وتبلغ من العمر  25عاماً فقط.

ذل��ك بالقول« :هذا أم ٌر محمود ،لكن كيف
يمكن للناس الذين ال يس��تخدمون الش��بكات
وم��ن ال��ذي
االجتماعي��ة أن يك��ون له��م رأي؟ َ
يق��رر المناط��ق الت��ي تظه��ر ف��ي اس��تطالع
ال��رأي؟ وم��ا الذي يح��دث لألماك��ن التي ال
تف��وز ف��ي التصوي��ت؟» .وق��ال قائد الش��رطة،
كيير بريتشارد« :نقوم بدوريات في المناطق
اس��تناداً إل��ى المعلوم��ات االس��تخباراتية،
والمخاط��ر والتهدي��دات المحتمل��ة ،وحي��ث
يمكنن��ا ب��ذل قص��ارى جهدنا لطمأن��ة العامة
ومن��ع الجرائ��م .كانت ه��ذه التغريدة مجرد
ج��زء م��ن رفع الوع��ي الذي ينبغي لن��ا القيام
ب��ه م��ن أج��ل القي��ام بالخي��ارات وإش��راك
العامة .ال يمكننا أن نكون موجودين في كل
م��كان» .وأش��ار كثي��رون إل��ى التخفيض��ات
ف��ي الميزاني��ة بوصفه��ا س��بباً م��ن أس��باب
س��ؤال الش��رطة للجمه��ور ع��ن م��كان القي��ام
بدوري��ات .وق��د أدت ه��ذه التخفيض��ات ف��ي
ميزاني��ة الش��رطة إل��ى خفض ع��دد الضباط
بمق��دار  20ألف �اً من��ذ ع��ام  .2010وق��ال دي��ف
تومبسون ،مسؤول التمويل والموارد بمجلس
ق��ادة الش��رطة الوطني��ة ،ف��ي وق� ٍ�ت س��ابق من
الع��ام الج��اري« :التخفيض��ات ف��ي الميزانية
ونه��ج الحكوم��ة ف��ي ع��دم التدخل ف��ي بعض
الجوان��ب األمنية» تعني َّ
أن الجمهور س��يجد
الش��رطة «أق��ل ظه��وراً وأق��ل اس��تجاب ًة وأق��ل
استباقية».

شاب يدفع كليته ثمنا آليفون
حص��ل ش��اب صيني على
تعوي��ض م��ن المستش��فى
بع��د  7س��نوات م��ن فق��دان
كليتي��ه بس��بب جه��از
آيفون ،ففي عام  2011انبهر
ش��اب صيني بهاتف شركة
أب��ل الجدي��د وقته��ا آيف��ون
 ،4وعق��د صفق��ة منحت��ه
م��ا يكفي من النقود لش��راء
الجه��از ،ولك��ن بتكلف��ة
باهظة للغاية.
وب��اع ش��ياو وان��ج ،ال��ذي
كان يبل��غ م��ن العم��ر وقته��ا  17عام �اً ،واح��دة م��ن كليتي��ه مقابل ما
يع��ادل  3200دوالر أميرك��ي ،لش��راء هات��ف آيف��ون  ،4بع��د أن أصب��ح
الهات��ف بمثاب��ة دليل على المكانة االجتماعية في مدرس��ته ،مما دفعه
للحصول على نسخة مهما كلفه األمر.
ووفقاً لموقع آسيا أون الين ،تم إجراء العملية في مستشفى ضعيف
اإلمكاني��ات ،وت��م إخب��ار وان��ج بع��د ذل��ك أن��ه بع��د أس��بوع من الش��فاء،
س��يكون قادراً على (عيش حياة طبيعية) بكلية واحدة فقط ،لكن غرفة
العملي��ات ل��م يت��م تطهيره��ا بش��كل صحي��ح ،وس��رعان م��ا أصي��ب وانج
بعدوى بالكلية المتبقية ،فاكتشف والداه ما فعله ابنهما.
وفي حين أن عائلة وانج لم تكن تملك الموارد المالية لشراء جهاز
آيف��ون  4ال��ذي أراده ش��ياو ،فق��د س��اءت األم��ور عندما اضط��رت العائلة
لتغطية تكلفة عالج غسيل الكلى.
واآلن ،ل��ن يعيش الش��اب ش��ياو وانج حياة طبيعية أب��داً .وعلى الرغم
م��ن حصول��ه عل��ى تعوي��ض م��ن المستش��فى بع��د  7س��نوات م��ن ش��راء
الجهاز ،فإنه سيحتاج إلى مواصلة غسيل الكلى لبقية حياته.
وق��ال وال��د ش��ياو( :ل��م يعل��م الملياردي��ر الراحل س��تيف جوب��ز أثناء
إعالن��ه ع��ن هات��ف آيف��ون  4أن ه��وس المس��تخدمين ق��د يدفعه��م إل��ى
ارتكاب أفعال غير مس��ؤولة ،قد تعرض حياتهم للخطر ،ابني واحد من
المجانين ،سيعاني لبقية حياته).

