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ماذا يفعل البطريق على سطح المريخ؟

عل��ى الرغم من كل الدراس��ات الت��ي تتناول كوكب المريخ،
والصور والمركبات التي هبطت على سطحه ،فما زال هناك بعض
من يكوّنون انطباعات عن ذلك الكوكب بعضها (جنوني) .
وال ش��ك أن أكثره��ا جنون��ا ما يعتقده ه��ذا الرجل الذي بلغ
هوسه بالكوكب األحمر حد تقصي الصور التي التقطتها وكالة

أعمى لمدة  35عاما..
ثم حدثت المفاجأة

ق��ال إن��ه أعمى ،كان ذل��ك قبل نحو 35
عام��ا ،لك��ن كان علي��ه أن ي��رى م��ا س��يحدث
ل��ه في المس��تقبل ،أي هذه األي��ام بعد صدور
الحك��م بحق��ه ،بحس��ب م��ا ذك��رت صحيفة
(نيويورك ديلي نيوز) األميركية.
واآلن بات الجندي األميركي المتقاعد
ماي��ك رودولف��و بلي��ا ينتظ��ر الب��دء بتنفي��ذ
عقوب��ة الس��جن لم��دة ع��ام كام��ل ،بع��د أن
تبي��ن أن��ه ل��م يك��ن أعمى ط��وال ه��ذه الفترة،
التي حصل خاللها على تعويض حكومي من
وزارة ش��ؤون قدامى المحاربين ،جراء إصابته
بالعج��ز ف��ي العي��ن ،بل��غ مجموع��ه الكل��ي
حوالي  1.3مليون دوالر.
واألربع��اء الماضي حكمت محكمة عليه
ب��أن يعي��د كل األم��وال الت��ي حص��ل عليه��ا
إل��ى الوزارة ،كما ينبغي أن يخضع للمراقبة
ط��وال  3س��نوات بع��د اإلف��راج عن��ه ف��ي نهاية
فترة محكوميته والبالغة  12شهرا.
وقال��ت الس��لطات المعني��ة إن بلي��ا كان
يعان��ي م��ن عج��ز مح��دود ف��ي الرؤي��ة ج��راء
إصابت��ه ببق��ع ف��ي الش��بكية ف��ي الع��ام ،1969
أعقبه حصوله على تعويضات مالية من وزارة
شؤون المحاربين.
وبع��د  14عام��ا ،أبل��غ بلي��ا وزارة ش��ؤون
قدام��ى المحاربي��ن إن��ه فق��د معظ��م بص��ره،
فب��دأت ال��وزارة بص��رف تعويض��ات كاملة له
ج��راء العج��ز الطبي ،عل��ى الرغم م��ن أنه لم
يكن يس��تحق س��وى تعويضات بنس��بة  10في
المئة فقط.
وق��ال محامي االدعاء عن الوزارة إنه (قد
تك��ون العدال��ة عمي��اء ،لكن الس��يد بليا ليس
أعمى ..ولذلك فإنه سيقضي عقوبة السجن
لم��دة ع��ام وليفك��ر ف��ي س��لوكه وتصرفات��ه
وليرى المستقبل بصورة أفضل) .
وبينم��ا كانت ال��وزارة تعتق��د أنه أعمى،
كان بلي��ا يج��ري فحوص��ا طبي��ة لعينيه في
عي��ادات خارجي��ة ،وتبي��ن أنه يعان��ي من قصر
ف��ي النظ��ر بنس��بة  20على  30ف��ي واحدة من
عيني��ه ،بينما بلغ القص��ور في العين األخرى
 20على .40
وهذا يعني أنه يعاني من قصر النظر في
عيني��ه بالفعل ،لكنه لم يكن قريبا بأي ش��كل
من األشكال من العمى أو فقدان البصر .ليس
هذا فحسب ،بل تبين أنه يحمل رخصة قيادة
سيارة ،ويقود سيارته في منطقته بانتظام.

صحيفة ايران
في العالم العربي
الفضاء األميركية (ناسا) بحثا عما هو غريب أو ربما يدعم وجهة
نظره بوجود حياة أو مخلوقات على الكوكب القريب من األرض.
فق��د قضى س��تيف مارت��ن ،أحد هواة الفلك ،س��اعات وهو يتصفح
صور ناسا الملتقطة لكوكب المريخ عندما وقعت عينه على شيء
ف��ي صورة (أكدت) ش��كوكه بوجود حياة خ��ارج األرض ،وتحديدا
على سطح المريخ ،وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.
ويعتقد س��تيف مارتن ما رآه في الصورة ما هو إال رأس بطريق
من فصيلة (هامبولت) يظهر من خلف صخور الكوكب.
وتعيش فصيلة البطريق هذه في العادة في أميركا الالتينية،
وتحديدا على شواطئ تشيلي وبيرو.
وق��ال س��تيف ف��ي تصري��ح لصحيف��ة ذي ص��ن البريطاني��ة (
لطالم��ا اعتق��دت بوج��ود حي��اة عل��ى المري��خ ..واآلن أعتق��د أن��ه
يمكنني أن أبرهن على ذلك) .
وأض��اف ( لق��د قضي��ت س��اعات طويل��ة وأن أتفق��د صور ناس��ا،
لكنن��ي ل��م أعتق��د لوهلة أنني س��أعثر عل��ى بطريق عل��ى المريخ..
ال أدري كي��ف وص��ل هناك ،لكنني آمل من ناس��ا أن تدرس الصورة
بتمعن وأن تبذل جهدها لمعرفة كيف وصل هناك ولماذا)  .وقال
بعض الساخرين والمتندرين إن هذا ( االكتشاف المثير والهائل)
ربم��ا يطغ��ى على النج��اح العظيم الذي حققه العلم��اء بوضع أول
صورة لثقب أسود قبل أيام.

وصحيفة العالم
العربي في ايران
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كاريكاتري

ألمانية تخوض االنتخابات وعمرها  100عام
ق��ررت لي��زل هايس��ه ،معلمة الرياضيات الس��ابقة ،الت��ي تبلغ من العمر  100عام ،الترش��ح النتخابات
المجلس المحلي في بلدة كيرشهايمبوالندن األلمانية.
وترك��ز هايس��ه حملته��ا عل��ى إع��ادة فت��ح ح��وض الس��باحة الخ��اص بالبل��دة ،وال��ذي أغلق ف��ي عام
 ،2011حيث س��اهمت في جهود إعادة فتح الحوض ،وعبرت عن اس��تيائها لنقله إلى أطراف البلدة ،لكنها
اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة ألنها امرأة مسنة ،وفق ما نقلت وكالة (رويترز) .
وقالت هايسه( :كانوا يغلقون مكبر الصوت عادة عندما أبدأ الحديث عن حوض السباحة وعندها
تتوقف بالطبع عن الكالم .ال يوجد معنى لالستمرار) .
وأضاف��ت( :اآلن وق��د بلغ��ت المئ��ة اختل��ف موقفي تماما .اآلن أمل��ك فرصة الحديث وقول أي ش��يء) .
وتجرى االنتخابات في يوم  26مايو في بلدة كيرش��هايمبوالندن التي يقطنها نحو ثمانية آالف نس��مة في
والية راينلند – باالتينات ،جنوب غربي البالد .وتترشح هايسه المعروفة محليا على نطاق واسع عن جماعة
شعبية تحمل اسم (فير فور كيبو) (نحن كيرشهايمبوالندن) وهي معنية بالدفاع عن التنمية المستدامة
والمزي��د م��ن المش��اركة المدني��ة .أم��ا بالنس��بة آلرائه��ا السياس��ية تق��ول هايس��ه( :ل��م يكن يتعين الس��ماح
بانفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي .وأرى أنه من الرائع أن يحاول الشباب حل مشكالت التغير المناخي.
أتمنى لهم النجاح في هذا المس��عى)  .وقدمت هايس��ه نصائحها لمن يريد أن يس��ير على دربها وقالت( :لكي
تبلغ المئة عش حياة صحية في شبابك ،مارس الكثير من الرياضة ،تناول طعاما جيدا ودرب عقلك) .

تمساح يفاجئ عائلة
في بيتها وصياد محترف
يتدخل
اس��تيقظت عائلة في والية فلوريدا
األميركي��ة على مش��هد مرع��ب بعدما
ش��اهد أفراده��ا تمس��احا ضخم��ا ،كان
يختبئ في حوض الس��باحة ،المتواجد
داخ��ل المن��زل ،وف��ق م��ا أظه��ر مقط��ع
فيدي��و ،نقلت��ه صحيف��ة (ديل��ي مي��ل)
البريطانية.
وق��ال المص��در إن الفيدي��و ج��رى
تصوي��ره ،األح��د الماض��ي ،ف��ي من��زل
بمدين��ة بالم بيتش ،مضيف��ا أن العائلة
فوجئت حين لمحت حيوانا من الحجم
الكبي��ر يطف��و في المس��بح تبين الحقا
أنه تمساح.
وق��رر صاح��ب المن��زل ،ماي��ك
إيفان��ز ،اس��تدعاء صي��اد محت��رف ،م��ن
أج��ل إخراج التمس��اح من المس��بح دون
أن يش��كل األم��ر أي خط��ورة عل��ى أف��راد
العائلة.
ويُظه��ر الفيدي��و الصي��اد يمس��ك
بعص��ا بيض��اء طويلة مربوط��ة بخيط،
إلدخال��ه ف��ي وج��ه الحي��وان وإح��كام
القبضة عليه ،ثم قام بس��حبه وإخراجه
إلى بر األمان.
وب��دا أن التمس��اح يتص��رف بعن��اد،
وبال��كاد يح��رك س��اقيه ،فيم��ا كان
الصي��اد يتعام��ل باحت��راف وه��دوء م��ع
المسألة برمتها.
وذك��ر إيفان��ز ف��ي ح��وار مع ش��بكة
(س��ي بي س��ي نيوز) أن الصياد نجح في
إخراج التمساح ،الذي كان طوله يناهز
متري��ن ونص��ف .وأض��اف أن العملي��ة
استغرقت نحو  20دقيقة ،مشيرا إلى أنه
جرى وضع التمس��اح على متن ش��احنة
صغيرة من أجل نقله إلى الحديقة.

سعودية تخبئ مجوهراتها
في دجاجة والنتيجة...

روى الكات��ب الصحف��ي الس��عودي؛
(مش��عل الس��ديري)  ،قص��ة طريف��ة بطله��ا
ع��روس س��عودية ق��ررت تخبئ��ة ذهبه��ا
ومجوهراتها التي أهديت لها في ليلة الزواج
داخل دجاجة مجمدة.
وق��ال (الس��ديري) في مقاله المنش��ور
بصحيف��ة (الش��رق األوس��ط) ،الجمع��ة ،إن
الع��روس بعدم��ا انته��ى حف��ل زواجه��ا ،وقرر
زوجه��ا أن يس��افر معه��ا إلى ج��زر المالديف
لقضاء ش��هر العس��ل هن��اك ،قررت من ش��دة
حرصها أن تخب��ئ المجوهرات والمصوغات
داخل دجاجة مجمدة.
وأض��اف أن الع��روس أعط��ت مفت��اح
البيت لوالدتها لتأتي إلى البيت بين الحين
واآلخر من أجل تنظيفه إن تطلب األمر ،إال
أن العروس اكتشفت بعد عودتها من السفر
أن الدجاجة اختفت من الثالجة.
وسارعت العروس إلى االتصال بوالدتها
تس��ألها ع��ن الدجاج��ة ،لتخبره��ا األخي��رة
بأنها حضرت للبيت في أحد األيام وتفاجأت
بانقطاع الكهرباء ووجدت الدجاجة أصابها
العف��ن لتق��رر رميه��ا ف��ي حاوي��ة القمام��ة
الخارجية.
واختت��م الكات��ب قائ�لا( :أمنيت��ي أال
تذه��ب تل��ك المجوه��رات ه��درا ،بمعنى أال
يك��ون مصير تلك الدجاجة مكب النفايات
الكبير) .
وتاب��ع( :أتمن��ى م��ن أعم��اق قلب��ي أن
يكتش��ف م��ا فيه��ا أح��د عم��ال النظاف��ة
التعس��اء ،ليس��تفيد مم��ا ه��و موج��ود ف��ي
داخلها الذي تبلغ قيمته أكثر من مجموع
راتبه لو اش��تغل  20عاما كاملة)  ،في إشارة
إل��ى أس��طورة أن (الدجاج��ة م��ن الممك��ن أن
تبيض ذهبا) .

اشترى سيارة بـ 4ماليين دوالر ..و«مفاجأة» في طريقة الدفع
اش��ترى اب��ن مليادي��ر صين��ي س��يارة
بقيم��ة  3.8ماليي��ن دوالر مس��تخدما البطاقة
االئتماني��ة الخاص��ة بوال��ده عل��ى م��ا يب��دو
بحس��ب م��ا ذك��رت صحيف��ة س��اوث تش��اينيا
مورنينغ بوست الصينية.
وذك��رت الصحيف��ة أن دين��غ تش��ين ،وهو
ابن المليونير الصيني تشين مايلين،
اش��ترى س��يارة رياضي��ة م��ن ط��راز
بوغات��ي م��ن مدينة فانكوف��ر الكندية
بحسب مواصفات خاصة به.
ونش��ر دين��غ تش��ين الخب��ر عل��ى
حس��ابه الخ��اص ف��ي إنس��تغرام،
الخمي��س الماضي ،مرفق��ا بصورة له
وأخرى لسيارة بوغاتي تشيرون.
كذل��ك نش��ر ص��ورة للفات��ورة
الخاص��ة بالس��يارة وتبي��ن المبل��ع
بال��دوالر الكن��دي ،كم��ا تبي��ن اس��م
وال��ده ،باإلضاف��ة إل��ى ن��ص باللغ��ة
الصيني��ة يش��كو في��ه م��ن الضرائ��ب
الكندية مفاده بأن الضرائب (تتعب قلبه).
وبحسب صور الفاتورة ،فإن ضريبة السلع
والخدم��ات الكندية البالغ��ة  5في المئة تصل
إل��ى  210404دوالر كن��دي (حوال��ي 157400
دوالر أميركي).
وبحس��اب إجمالي الضرائب على السيارة
البال��غ  6973939دوالر كن��دي ( 522100دوالر

أميرك��ي) م��ع س��عر الس��يارة ،يرتف��ع المبل��غ
ال��ذي دفع��ه دين��غ إل��ى حوال��ي  5.1ماليي��ن
دوالر كن��دي أو م��ا يع��ادل  3.8ماليي��ن دوالر
أميركي.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،تتضم��ن الفات��ورة
رس��وم ش��ركة (يوني��ون ب��اي)  ،الت��ي أص��درت

بطاق��ة االئتم��ان ،الت��ي تبل��غ نس��بتها  1.7ف��ي
المئ��ة ،والت��ي إذا ت��م فرضه��ا عل��ى س��عر م��ا
قب��ل الضريبة ،فس��وف تصل إل��ى  71400دوالر
كندي فقط (حوالي  53500دوالر أميركي)،
أي أن الرس��وم بطاق��ة االئتم��ان وحده��ا تكفي
لشراء سيارة (بي أم دبليو أم . )3
يش��ار إل��ى أن��ه ت��م إغ�لاق حس��اب دين��غ

مقبرة فرعونية عمرها  4400عام
أعلن��ت وزارة اآلث��ار المصري��ة،
يوم الس��بت ،عن تفاصيل اكتش��اف
مقبرة تعود لعصر األسرة الفرعونية
الخامس��ة يرج��ع تاريخه��ا إل��ى نحو
 4400سنة ،في جنوب منطقة سقارة
األثرية.
وق��ال رئي��س المجل��س األعل��ى
لآلث��ار المص��ري مصطف��ى وزي��ري،
في مؤتمر صحفي اليوم من منطقة
س��قارة ،إن ( المقب��رة تعود لش��خص
اسمه خوي ،أحد نبالء الملك جدكارع من األسرة الخامسة ،وعمرها  4400سنة).
وأض��اف وزي��ري أن (أعم��ال الحف��ر للكش��ف ع��ن ه��ذه المقبرة ب��دأت في  27ش��باط/
فبراير الماضي وما زالت مس��تمرة إلى اآلن)  ،مش��يرا إلى أن (هذه المقبرة تعد األجمل
في هذه المنطقة) .
واألسرة الخامسة الفرعونية حكمت مصر خالل الفترة من عام  2494إلى  2345قبل
الميالد .وتش��كل األس��رة إلى جانب األس��رات الثالثة والرابعة والسادسة الدول المصرية
القديم��ة .وتاب��ع وزي��ري( :ج��ودة النقوش واألل��وان بها كما لو أنها دهن��ت باألمس وهي
تمثل رموز تقديم القرابين) .
ولفت وزيري إلى أن ( أجمل ما في هذه المقبرة هو أن أحد المصريين القدماء سند
يده بطريقة غير متوقعة وهو يرسم المقبرة ،فما زال هناك بصمة ليده داخل المقبرة).
وتح��وي اآلث��ار المصري��ة م��ا يقدر بثلث اآلث��ار الموجودة في العال��م ،وتمتد لفترات
زمنية تصل لسبعة آالف عام ،منذ نشأة الحضارة المصرية القديمة.
وتتن��وع اآلث��ار المصري��ة ،بي��ن العص��ر الفرعون��ي واإلغريق��ي م��رورا بالرومان��ي
والبيزنطي والقبطي ،فاإلس�لامي ،وآثار أس��رة محمد علي ،فيما تنتش��ر المواقع األثرية
في جميع أنحاء البالد من اإلسكندرية على ساحل البحر المتوسط شماال ،إلى األقصر
وأس��وان أقص��ى جن��وب الب�لاد ،والتي تعد متحف��ا مفتوحا يضم كمية ضخم��ة من آثار
مصر الفرعونية.

تش��ين بعد حوالي س��اعة من نش��ر المقال في
الصحيفة الصينية.
ويقي��م دينغ في من��زل فخم يخص والده
تش��ين مايلي��ن ،البالغ من العم��ر  49عاما ،في
مدين��ة فانكوف��ر الكندية كان قد اش��تراه عام
 2015مقابل  51.8مليون دوالر كندي أو نحو
 40ملي��ون دوالر أميرك��ي ،وش��كل
حينه��ا أكب��ر صفق��ة عقاري��ة ف��ي
كندا على اإلطالق.
وعم��ل وال��د دين��غ ،وه��و عض��و
س��ابق ف��ي المؤتم��ر االستش��اري
السياسي للشعب الصيني وفي الهيئة
االستش��ارية التش��ريعية ف��ي الصي��ن،
في البداي��ة في مجال (مزارع البط) ،
قبل أن يبدأ العمل في مجال العقارات
واالس��تثمار ،ويؤس��س مجموع��ة
(نانجينغ دينغي لالستثمار) .
وه��ذه ليس��ت الم��رة األول��ى التي
يقدم فيها دينغ تشين على نشر صور
مث��ل ه��ذه ،إذ س��بق ل��ه أن نش��ر ص��ورة لطائ��رة
خاص��ة م��ن ط��راز (بومبارديي��ه تش��النجر)
بقيم��ة  30ملي��ون دوالر تحم��ل اس��مه (دين��غ)
على ذيل الطائرة.
كما نش��ر صور وهو يضع في يده س��اعة
فخم��ة باهظة الثم��ن ،وكذلك وه��و يرتدي
مالبس فاخرة من أرقى دور األزياء العالمية.

بعدجفافه وفنائه  ..نهر
مفقود يعود بعد ستين سنة
نشرت صحيفة إندبندنت أن نهرا مفقودا عاد
رس��ت بمقاطعة بريس��تول في
للظهور في ريف َس َم ِ
جن��وب غ��رب إنجلت��را ،بع��د أكثر من س��تين عاما
على جفافه.
وقال��ت الصحيف��ة إن الراف��د المجه��ول لنه��ر
تشيو سيمتلئ بالماء للمرة األولى منذ عام ،1956
عندما أقيم سد وغمر الوادي ليشكل خزان بحيرة
وادي تش��يو .وأش��ارت إل��ى أن النظ��ام البيئ��ي للنهر
كان ق��د ج��ف وفن��ي ف��ي النهاي��ة آخذا مع��ه ممرا
بيئي��ا كان��ت تس��تخدمه الكائن��ات المائي��ة من��ذ
العص��ر الجليدي األخير .لكن امتداد النهر البالغ
طول��ه نص��ف كيل��و مت��ر ق��د ت��م اس��تعادته اآلن،
وس��يوفر موائ��ل للحياة البرية بم��ا في ذلك طيور
مالك الحزين وثعالب الماء والسمك.
وكان بع��ض الس��كان الذي��ن يعيش��ون ف��ي
المنطق��ة يش��عرون بالقل��ق إزاء امت��داد النه��ر ف��ي
أعق��اب الفيض��ان المدم��ر الذي وقع في ع��ام 1968
وأس��فر ع��ن مقت��ل س��بعة أش��خاص وانه��ارت مع��ه
الجس��ور ،بينما تصب س��يول المياه في وادي تشيو
مما أغرق المباني والسيارات.

