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صحيفة ايران
في العالم العربي

«نهفات» وطرائف 2018
ش��هدت س��نة  2018كس��ابقاتها العدي��د م��ن اللقط��ات
الطريفة على هامش أحداث سياسية شغلت العالم.
ولع��ل م��ن أب��رز تلك اللحظ��ات الت��ي التقطتها عدس��ات
المصوري��ن والصحاف��ة ،رقص��ة رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة
تيري��زا م��اي ،وهرول��ة ح��راس زعي��م كوري��ا الش��مالية كيم
يونغ أون ،فض ًال عن غرائب الرئيس الفلبيني التي ال تحصى
وال تع��د ،ولعل أكثرها إثارة للجدل كانت القبلة الش��هيرة
التي بادرت بها إحدى المعجبات ،والتي أثارت انتقاداً واس��عاً
من قبل العديد من المنظمات النسائية.
ففي أكتوبر  2018ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا متمايلة
عل��ى أنغ��ام أغني��ة  Dancing Queenالش��هيرة لفرق��ة (آب��ا)،
وه��ي تعتل��ي المنص��ة إللق��اء كلمته��ا خالل مؤتمر حزب المحافظين الحاكم ،وأثارت الرقصة جد ًال على الرغ��م من أنها لم تكن المرة األولى التي ترقص
فيها خالل مناسبة عامة .ومن بريطانيا ،إلى كوريا الشمالية ،حيث شوهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون ،وهو يتنقل بسيارة (مرسيدس) سوداء،
محاط��ا بمرافق��ة أمني��ة مش��ددة مكون��ة من  12حارس �اً ،يهرولون إلى جانب س��يارة الزعيم ،بعد انتهاء أولى جلس��ات القمة التاريخية ،الت��ي جمعته بالرئيس
الكوري الجنوبي مون جيه إن ،في أبريل من السنة الماضية.
ليعود ويكرر المش��هد الحقاً في يونيو ،خالل مغادرة موكبه للقاء رئيس الوزراء الس��نغافوري .وفي ديس��مبر ،رصد مقطع فيديو تصرفا غير مس��ؤول بدر
عن رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر ،الذي طالما أثارت تصرفاته التساؤالت .وقد ظهر يونكر وهو يداعب شعر إحدى السيدات في مقر االتحاد
األوروب��ي ،ف��ي ديس��مبر الماض��ي على هامش مناقش��ة ملف (بريكس��ت) الش��ائك .ولع��ل من اللحظ��ات الطريفة أيضاً بين السياس��يين ،النكت��ة التي أطلقها
الرئيس األمريكي خالل المأدبة التي جمعته بزعيم كوريا الش��مالية خالل القمة التاريخية التي عقدت في يونيو الماضي ،حيث طلب دونالد ترامب من
المصورين التقاط صور جميلة لهما ،تظهرهما وسيمين ونحيفين .وأتت تلك النكتة لتذكر بما كان ترامب قد غرد به سابقاً واصفاً كيم بالسمين!
طبعاً ال تزال هناك العديد من األحداث الطريفة التي سرقتها سراً عدسات المصورين عام  ،2018إلى جانب العديد من اللحظات واألحداث الدراماتيكية
التي شهدها العالم ،وما الذي أشير إليه سابقاً إال مجرد نموذج صغير ،على أمل أن تحمل سنة  2019السالم للعالم أجمع.

أكرم بخيل في العالم!
م��ن ن��راه بالص��ورة أع�لاه ،وه��و أمريك��ي
اسمه آالن نيمان ،توفى في عمر  63في يناير
الماض��ي ،وبوفات��ه أثب��ت حي��ن تعرف��وا قب��ل
أس��بوع إلى وصيته ،أن البخيل أكثر كرما
بمرات من الكريم.
وذل��ك ألنه يحرم نفس��ه من مت��ع الحياة
وزينتها ،ليجمع الفلس فوق اآلخر ،ثم يهب
لس��واه كل م��ا جمع��ه ،بعكس الكري��م الذي
ال يت��رك لآلخرين إال قس��ما بق��ي مما كان
يملك.
وهك��ذا كان أالن نيم��ان ،الراح��ل بس��رطان
اس��تفحل ف��ي خالي��اه ،فقد اش��تهر ط��وال حياته
بحرص��ه الش��ديد عل��ى الم��ال بي��ن م��ن كان��وا
يعرفون��ه من أقارب وأصدقاء ،وفقا لما في الوارد
بش��أنه ف��ي وس��ائل إع�لام أمريكية ،وأهم��ه أن من
كان��وا يصفون��ه بجام��ع للم��ال بخي��ل ومق ّت��ر،
فاجأه��م بأنه ترك في الدني��ا التي غادرها أكثر
م��ن  11ملي��ون دوالر ،وفاجأه��م أكث��ر حي��ن
علم��وا أن��ه أوص��ى به��ا كله��ا لجمعي��ات تعن��ى
بالمحتاجي��ن للرعاي��ة م��ن األطف��ال ،ف��ي حي��ن
كان بإمكانه اإلنفاق منها على نفسه ،إال أنه لم
يفع��ل ،بل أرادها كلها لس��واه ،ف��ي كرم حاتمي
نادر.

نيم��ان ال��ذي ل��م يك��ن متزوج��ا ،كان موظفا
ف��ي هيئة الش��ؤون االجتماعية بمدينة (س��ياتل)
ف��ي والي��ة واش��نطن بأقص��ى الغ��رب األمريك��ي،
المجاور شما ًال لكندا ،وراتبه السنوي كان يزيد
قلي ً
ال عن  67ألف دوالر ،لكنه كان يقوم بأعمال
أخ��رى موازية ،تدر علي��ه المزيد من المال الذي
كان يق��وم بتوفي��ره ،وال ينف��ق من��ه إال الن��زر
اليس��ير على نفسه ،مع أنه كان مضطرا لشراء
الكثير ما يحتاجه ،إال أنه لم يكن يشتري شيئا،
إل��ى درجة أنه كان يق��وم بتصليح حذاء ينتعله
ويرتق��ع بش��ريط الص��ق ،ب��د ًال م��ن إنف��اق المال
عل��ى آخ��ر جدي��د ،لكنه كان ينفق على ش��قيقه
األكب��ر ،المعت��ل بإعاق��ة جس��دية ،وبه��ا توف��ى
الشقيق قبل  5سنوات.
ثيابه نفسها كان يشتريها بالرخيص ما
أمك��ن ،حتى من مح�لات البقالة .أما طعامه،
فمعظم��ه كان م��ن مح�لات الوجب��ات
الس��ريعة ،م��ع أن��ه ورث ث��روة مليوني��ة م��ن
والدي��ه ،لكن��ه ل��م يك��ن ينف��ق منه��ا وال م��ن
راتب��ه إال م��ا يس��د ب��ه احتياجات��ه بأق��ل ثمن
ممك��ن ،والباق��ي يوفره ويضيفه إلى ما كان
يجمع��ه وي��راه يتراك��م ويتضخ��م ،لذل��ك
كان سعيداً دائماً ،وأكثر سعادة حين يعلم
بأن��ه حص��ل عل��ى تخفيضات كبيرة لش��راء
شيء ما ،كأنه كان يهيئ نفسه لمنح كل
ما كان يجمعه للعمل الخيري ،فكان له ما
أراد ،وغادر الدنيا تاركاً كل شيء لسواه.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري
«ذبح السالم ألجل النفط»!

أكبر معمرة في التاريخ ..علماء روس يكشفون «الخديعة»
قب��ل س��نوات ،توفي��ت ام��رأة فرنس��ية
ع��ن عم��ر  122عاماً ،مم��ا جعلها أكبر
معم��رة معروفة ف��ي التاريخ ،لكن األمر
كل��ه قد يك��ون (خدعة) طبق �اً لعلماء
روس.
فق��د توفي��ت جي��ن كالمن��ت ،م��ن
مدين��ة آرل الفرنس��ية ع��ام  ،1997ع��ن
عم��ر ناه��ز  122عام �اً و 164يوم �اً ،ورغم
ذل��ك ،يزع��م باحث��ون روس أن ه��ذه
السيدة في الواقع هي إيفون كالمنت،
ابنة جين ،وأنها اختلست هوية والدتها
لتجن��ب دف��ع ضريبة التركات ،حس��ب

صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
ونظ��ر عال��م الرياضي��ات نيك��والي زاك ،وعال��م الش��يخوخة فالي��ري نوفوس��يلوف ،ف��ي س��يرها
الذاتي��ة ومقابالته��ا وصوره��ا المعاص��رة ،وبعده��ا زعم��وا أن جمي��ع م��ا لديه��م م��ن أدل��ة تدع��م
نظريتهم .وقال زاك لوكالة (فرانس برس)( :تحليل كل هذه الوثائق قادني إلى االستنتاج بأن
ابنة جين كالمنت ،إيفون ،استولت على هوية أمها).
وتق��ول الس��جالت الرس��مية إن إيف��ون كالمن��ت توفي��ت ج��راء إصابته��ا بمرض ف��ي الرئة عام
 .1934لك��ن زاك يزع��م أن ه��ذه مج��رد كذبة ،وأن من توفت هي جين كالمنت ،عن عمر  59عاماً،
بينما عاشت إيفون حتى عمر  99عاماً.
وم��ن بي��ن (دالئل��ه) نس��خة م��ن بطاق��ة هوية جي��ن كالمنت الت��ي يرج��ع تاري��خ إصدارها إلى
ثالثينات القرن العشرين ،إذ ال يتطابق لون عينيها وطولها وشكل جبهتها مع شكلها الحقيقي.
ويدع��ي زاك أيض �اً ح��رق بع��ض مم��ا ج��اء في أرش��يف صور جين ،ليك��ون ذلك دلي�لا على أنها
كانت في الواقع إيفون كالمنت.
بينم��ا ق��ال فالي��ري نوفوس��يلوف ال��ذي ي��رأس قس��م الش��يخوخة بجمعي��ة موس��كو للعلم��اء
الطبيعيين( :كطبيب ،لطالما كانت ّ
لدي ش��كوك بش��أن سنها ،كانت حالة عضالتها مختلفة
عن اآلخرين في مثل سنها ،كانت تجلس بال مساعدة ،ولم تكن لديها أي عالمات على الخرف).
ومع ذلك ،قالت عالمة الديموغرافيا والشيخوخة الفرنسية جان-ماري روبين ،التي شاركت
ف��ي التحق��ق م��ن عمر كالمنت ،في موس��وعة غينيس لألرقام القياس��ية العالمية ،في تس��عينات
الق��رن الماض��ي ،إنه��ا (لم يكن لديها أي ش��ك في صح��ة الوثائق) ،التي تق��ول إن عمر جين 122
عاما .وفي المقابل ،يقول رئيس بلدية آرل الس��ابق الذي عاصر وفاة كالمنت ،ميش��يل فاوزيلي،
إن نظرية زاك (مستحيلة تماما وغير محتملة).
ول��م يس��تجب أي م��ن أف��راد عائلة كالمن��ت لطلبات وكال��ة (فرانس برس) إلج��راء مقابالت
معهم .وفي حال عدم صحة س��جل جين كالمنت ،فإن المرأة األكبر س��ناً على اإلطالق رس��مياً
ستكون األمريكية سارة كنوس ،التي توفيت عن عمر ناهز  119عام .1999

مطعم يقدم أطباق ًا من إعداد الالجئني
يق��دم أح��د المطاع��م الموج��ودة ف��ي منطق��ة بروكلي��ن بمدين��ة نيوي��ورك األمريكية
خدم��ة ممي��زة لالجئي��ن ،حي��ث تعلمه��م ف��ن الطب��خ والتقني��ات الت��ي س��يحتاجونها من
أج��ل ول��وج س��وق الش��غل .وقال��ت صحيف��ة (الغاردي��ان) البريطاني��ة إن المطع��م يدع��ى
(إيماز طورش) ،يفيد ويستفيد من الطالب الالجئين ،حيث يعلم أبجديات الطبخ ،وفي
المقابل يقدم أطباقهم للزبناء.
وذكر المصدر أن (إيماز طورش) يعرض على مدى  6أيام أطباقا متنوعة من صنع طالبه الالجئين.
وتض��م أطب��اق الطلب��ة وجب��ات مختلفة ،مث��ل كعكة الس��لمون والكسكس��ي والحل��وى العراقية ،إلى
جان��ب أطب��اق من الهن��دوراس والصين .وترافق قائمة طعام المطعم عب��ارة (مطبخ أمريكي جديد ..تم
إع��داده م��ن قبل طالبن��ا األمريكيين
الج��دد) .وافتت��ح المطع��م أبواب��ه
ألول م��رة ،الع��ام الماض��ي ،ث��م الق��ى
نجاح �اً كبيراً ،مم��ا جعل القائمين
علي��ه يق��ررون توس��يع مس��احته.
وس��يجري فت��ح ف��رع ث��ان للمطع��م
داخل مكتب بروكلين العامة.
وتم استلهام اسم المطعم من الشاعرة
األمريكي��ة الش��هيرة ،إيم��ا الزاروس ،الت��ي
ُن ِقش��ت كلماته��ا عل��ى قاع��دة تمث��ال
الحري��ة( :أعطن��ي جماهي��رك المتعب��ة
والفقيرة والمحتشدة التى تتوق لتتنفس
هواء حرا) .وقال مؤس��س المطعم ،كري
ب��رودي (الترحيب بالالجئي��ن واعتمادهم
في مطبخنا أمر ال يقدر بثمن ..كما أنها فكرة أفادتنا اقتصاديا ،من حيث النكهات واألطباق).
وتاب��ع( :االس��تفادة متبادل��ة ،نح��ن كذلك نقدم لهم مس��توى تدريب جيدا ،يس��اعدهم على تأمين
وظيفة في المستقبل).

األملان بال نقود مع بداية العام الجديد

شرطة النرويج تتلقى اتصا ًال غريب ًا من لص سيارات

ربم��ا يج��د األلم��ان م��ن محب��ي التس��وق ف��ي بداي��ة الع��ام الجديد
أنفسهم بال نقود بسبب إضراب سائقي سيارات األمن.
أعلن��ت نقاب��ة (في��ر.دي) العمالي��ة أنه��ا حثت  12ألف �اً من موظفي
الش��ركات الت��ي ت��وزع النق��ود على البن��وك والمتاجر عل��ى اإلضراب
ع��ن العم��ل ف��ي  2يناي��ر الج��اري ،أول يوم عم��ل عادي ف��ي ألمانيا في
العام الجديد .2019
ما زالت العملة النقدية الوسيلة المفضلة لكثير من األلمان عند
الش��راء ،وغالب �اً م��ا ترف��ض بطاق��ات الدف��ع ف��ي المتاج��ر والمطاعم
الصغيرة.
وتري��د النقاب��ة رف��ع أج��ر العمل ف��ي الس��اعة بواقع  1.5ي��ورو (1.72
دوالر) أو ف��ي الش��هر بواق��ع  250ي��ورو ( 289دوالرا) ،وس��د الفج��وة في
األجر بين العمال في شرق ألمانيا وغربها بحلول العام .2021

فوجئ��ت ش��رطة النج��دة في مدين��ة تروندهايم بالنروي��ج ،بإتصال
غريب من لص حاول االستيالء على سيارة.
اضطر اللص لالتصال بالش��رطة لنجدته بعدما علق بداخل الس��يارة

التي كان يحاول االستيالء عليها ،بحسب ما نشرته الشرطة في تغريدة
لها عبر (تويتر) .وقالت الشرطة إن شابا اقتحم سيارة في معرض سيارات
بهدف س��رقتها ،وعندما اكتش��ف أنه غير قادر على الخروج منها ،اتصل
بالشرطة في وقت مبكر من اليوم طلبا للمساعدة.وأشارت الشرطة إلى
أن س��يارة دوري��ة وصل��ت وحررت��ه ث��م قبض��ت علي��ه ووضعته ف��ي الحجز.
وقال المتحدث باسم الشرطة (نظرا ألنه كان يعرفنا من قبل ،ظن أنه
من العادي االتصال بنا طلبا للمس��اعدة) ،مش��يراً إلى أن س��ارق الس��يارة
الفاشل يبلغ من العمر  17عاماً.

الفئران تتوجه الى سطح القمر
أعل��ن مدي��ر معه��د البح��وث الطبي��ة
والحيوي��ة ل��دى أكاديمية العلوم الروس��ية،
أولي��غ أورل��وف ،أن الفئ��ران ق��د تق��وم ب��أول
رحلة فضائية حول القمر على متن مركبة
(فيديراتسيا) الفضائية الروسية الواعدة.
وق��ال أورلوف( :طرحنا ه��ذا االقتراح بعد
أن عرفنا أن مركبة فيديراتسيا ستقوم أوال
برحلة غير مأهولة حول القمر وس��تعود إلى
األرض .وقررن��ا إج��راء تج��ارب عل��ى الفئران
خالل تلك الرحلة).
وأوضح أن ش��ركة (روس كوس��موس) لم
تتخذ بعد قراراً رسمياً بهذا الشأن.
وأع��اد العال��م الروس��ي إل��ى األذه��ان أن
الحيوان��ات كان��ت تش��ارك ف��ي الرح�لات
الفضائي��ة قب��ل إط�لاق ،ي��وري غاغاري��ن،

إل��ى الفض��اء .وأوض��ح نائ��ب مدي��ر المعه��د،
فالديمي��ر سيتش��يوف ،قائ�ل ً
ا إن (الخيار وقع
عل��ى الفئ��ران لتك��ون أول ركاب مركب��ة

فيديراتسيا الروسية الواعدة في رحلتها إلى
القمر ،ألن تلك الحيوانات مدروس��ة جيدا.
وألن حجم المركبة كبير نسبيا ،سنحاول
أن نطل��ق إل��ى القمر أكبر ع��دد من الفئران
للحص��ول عل��ى نتائج موثوق به��ا تماما قبل
إطالق المركبة الفضائية المأهولة).
يذك��ر أن مركب��ة (فيديراتس��يا) تخص��ص
لنق��ل رواد الفض��اء والحمول��ة إل��ى الم��دار
األرض��ي ،ولتحقيق رح�لات مأهولة في الفضاء
البعيد.
وتتس��ع المركب��ة ل �ـ  4أف��راد ،وبمقدوره��ا
البق��اء ف��ي الفض��اء لم��دة  30يوم �اً أو ع��ام
واح��د في ح��ال التحامها بمحط��ة فضائية.
ويتوق��ع أن يطل��ق أول نم��وذج منه��ا إل��ى
الفضاء بحلول عام .2023

مولود أذهل األطباء في أمريكا!
حط��م مول��ود جديد ف��ي مدينة أرلينغت��ون بوالية تكس��اس األمريكية رقماً
قياس��ياً في س��جالت المستش��فى الذي ولد فيه ،بس��بب وزنه الذي يقارب 15
رط ً
ال (حوالي  7كليوغرامات).
ويعتب��ر وزن الرضي��ع عل��ي ميدل��وك ،ال��ذي أبص��ر الن��ور ف��ي  12ديس��مبر
الماضي ،ضعفي وزن الطفل العادي في عمره.
وق��ال وال��د الطفل إيري��ك ميدلوك إنه وزوجته كانا قلقين بش��أن صحة
علي ،حيث أمضى الطفل أسبوعه األول في العناية المركزة.
وتاب��ع ميدل��وك ،ال��ذي يعم��ل مدرس �اً للموس��يقى( :كن��ا نخش��ى أن تكون
ضخامة طفلنا بسبب سكري الحمل ،لكن األمر لم يكن كذلك).
وقال إريك ميدلوك إن زوجته كانت متعبة جداً بعد الوالدة ،لكنها تعافت بشكل جيد ،بحسب قوله.
م��ن جانبه��ا ،قال��ت األم جينيف��ر ميدل��وك ،إنه��ا لم تكن متأكدة من أنها س��تتمكن من إنج��اب األطفال يوما ما ،ألنه��ا عانت من اضطراب
هرموني ناجم عن اختالل التوازن الهرموني في الدماغ ألسباب غير معروفة .وقالت إنها أطلقت اسم علي على ابنها تيمناً بإسم والدها.

