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كاريكاتري

رقم قياسي لكذبات
ترامب..
 16كذبة
في اليوم
واص��ل الرئيس األميركي دونالد ترامب الكونغ��رس بن��اءه .وتعتب��ر مقابل��ة الرئي��س
تس��جيل رقي��م قياس��ي ف��ي الك��ذب ،وحت��ى م��ع قن��اة «فوك��س ني��وز» ،خ�لال احتف��االت
الس��ابع م��ن يوني��و الج��اري ،وهو يوم��ه الـ 869ي��وم النص��ر في  6يوني��و الجاري ،رم��زاً ودلي ً
ال
ف��ي منصب��ه ،ق��دم  10.796ادع��اء كاذب��اً أو كبيراً على كذبه وتضليله.
مضل ً
وفيم��ا يل��ي أبرز كذبات��ه وفق ما رصدت
ال وفقاً لقاعدة بيانات «مدقق الحقائق»
التابع��ة لصحيف��ة «واش��نطن بوس��ت» الت��ي «واشنطن بوست».
«المكس��يك ترس��ل ما قيمت��ه  500مليار
تحل��ل وتصن��ف وتتب��ع كل عب��ارة مش��بوهة
دوالر م��ن المخ��درات ويقتل��ون  100أل��ف
أصدرها الرئيس.
وتخط��ى ترامب عتبة  10آالف كذبة في ش��خص ،ويدمرون مليون أس��رة كل ع��ام .إذا
 26أبري��ل الماض��ي أي بمع��دل 16كذب��ة في نظرت إلى ذلك فهذا حقاً غزو دون أسلحة».
ه��ذا تقدي��ر معي��ب وفق الصحيف��ة ،فقد
اليوم ،منذ بداية رئاسته في يناير .2017
ق�� ّد رمجل��سالمستش��اريناالقتصاديي��ن
تمث��ل المزاعم الكاذب��ة أو المضللة حول
التج��ارة والتحقي��ق ف��ي التد خ��لالروس��ي بالبي��ت األبي��ض ف��ي تقري��ر ع��ام  2017أن
ف��ي الحمل��ة الرئاس��ية لع��ام  2016نح��و « %10التكلفة االقتصادي��ة ألزمة المواد األفيونية
م��ن مجم��وع كذبات��ه ،و %5منها ع��ن الهجرة  504مليار دوالر في عام  ،2015ليست بالكامل
وج��داره الموع��ود عل��ى ط��ول الح��دود بي��ن نتيج��ة تهري��ب المخ��درات ب��ل األدوي��ة أيض �اً
الوالي��ات المتحدة والمكس��يك ال��ذي رفض كمس��كنات األم��راض والوقاي��ة منه��ا ،والتي

تص��ل إل��ى « .»%35أود أن أق��ول إن ألماني��ا ل��م
تعم��ل الكثي��ر حي��ث تدف��ع  %1لحل��ف النات��و،
وينبغي أن تدفع أكثر من ذلك بكثير ،نحن
نحمي ألمانيا ومن ثم ألمانيا تستفيد منا في
التجارة».
ت ق � � و ل ا ل ص ح يف��ة« :ترام��ب ل��م يق��ل
الحقيق��ة؛ فهناك نوع��ان من التمويل لحلف
النات��و :التمو ي��ل المباش��ر والتموي��ل غي��ر
المباش��ر .يعتمد التمويل المباشر للعمليات
المتعلق��ة بالجيش والصيانة ونش��اط المقر
عل��ى الدخ��ل القوم��ي اإلجمال��ي،وتدف��ع
الواليات المتح��دة الحصة الكبرى نحو ،%22
وتأت��ي ألمانيا في المرتب��ة الثانية بنحو .٪15
ويش��ير التموي��ل غي��ر المباش��ر إل��ى مق��دار
اإلنف��اق الدفاع��ي للبل��د كنس��بة مئوي��ة من
إجمال��ي النات��ج المحل��ي ،وق��د ح��دد أعض��اء
الناتو نسبة  %2بدل  %1السائدة حالياً بحلول
العام .»2022
«م��ا ال يعرفه أن المحقق الخاص روبرت
مولر (المس��ؤول عن التحقيقات في التدخل
الروس��ي باالنتخا ب��ات األمريكي��ة) ،أن��ه ق��ام
بتعدي��ل تقري��ره أل ن��ه كان خاطئ �اً» .لك��ن
ه��ذا غي��ر صحيح ،فمولر ل��م يصحح أي جزء
م��ن تقري��ره« .لق��د أخذن��ا عش��رات المليارات
ال��دوالرات م��ن الصي��ن ،اليوم لدين��ا  %3.2نمو
ف��ي الرب��ع األول م��ن النات��ج المحل��ي ،بعد أن
كان لدين��ا س��ابقاً  %1أو أق��ل ،وأن��ت تع��رف
لم��اذا؛ ألن الكثي��ر م��ن الم��ال ل��م ي��أت م��ن
الصين ،لم نكن نأخذ أي أموال منهم».
ل ك � � نف � � اي ل و ا ق � � عي ج م � � اع ل خ ب � � ر ا ء
االقتصادي��ون أن الح��روب التجاري��ة الت��ي
حمامة السالم
ق��ام به��ا ترام��ب س��اعدت عل��ى إبط��اء النم��و
االقتص��ادي ولي��س تعزي��زه ،وليس��ت الصي��ن
ه��يالت��يتدف��عالرس��ومالجمركي��ةب��ل
المس��توردوناألمريكي��ون،وم��نث��مبات��ت
كم ح ل � � ي
ص �ل� للم س � � ت ه ل ا ل
ا ل ب ض ا ئ �ت � ع
بسعر أعلى.

«خصلة» من شعر بتهوفن للبيع ..وقصة طريفة وراءها

أعل��ن دار «س��وذبي» للم��زادات ف��ي العاصم��ة البريطانية لندن،
أن خصل��ة م��ن ش��عر المؤل��ف الموس��يقي األلماني الش��هير لودفيج
ف��ان بيتهوفن س��تعرض للبيع في مزاد علن��ي ،الفتا إلى وجود قصة
طريفة وراءها.
وق��ال مدي��ر الكتب والمخطوط��ات في دار «س��وذبي» للمزادات،
س��يمون ماغوير ،إن هذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها خصلة
من شعر بيتهوفن للبيع في مزاد ،لكن هذه المرة الخصلة «كبيرة»
وقصها بيتهوفن بنفسه.

«متحول برأسني» ...املولود الوحيد
في «تشرنوبل» يحتفل بعيد ميالده الـ20

ونقل��ت رويت��رز ع��ن ماغوي��ر قول��ه إن قص��ة هذه الخصل��ة بدأت
عندما طلب عازف البيانو النمساوي أنطون هالم ،الذي كان يعزف
م��ع بيتهوف��ن ،من الموس��يقار الش��هير خصل��ة من ش��عره ليعطيها
لزوجته .ووفقا للقصة المتداولة ،أعطى خدم بيتهوفن هالم خصلة
من شعر الماعز بدال من ذلك.
وأضاف ماغوير« :شعر هالم بغضب شديد ألنه علم أن الخصلة
ليس��ت من ش��عر بيتهوفن ،وعاد له فأعطاه بيتهوفن خصلة كبيرة
قصها بنفسه من مؤخرة رأسه على قطعة من الورق».
وأش��ار إل��ى أن ألكس��ندر ويل��وك ثاي��ر ،مؤل��ف أول س��يرة ذاتي��ة
أكاديمية لبيتهوفن ،أكد أن الخصلة أصلية.
وق��ال ماغوي��ر إن��ه إل��ى جان��ب القصة غي��ر المألوف��ة المتعلقة
بالخصل��ة ،أج��رى العلم��اء بع��ض الفحوص��ات لها قبل نحو عش��رة
أع��وام ،الت��ي أكدت أنها مطابقة للخصل��ة األخرى التي أخذت من
بيتهوفن وهو على فراش الموت ،وبيعت قبل نحو عشرين عاما.
وباعت دار «سوذبي» خصالت شعر لمشاهير آخرين منهم لورد
نلس��ون وش��وبان وم��وزارت ،لك��ن م��ا يميز خصل��ة ش��عر بيتهوفن هو
حجمها الكبير نسبيا.
وعادة يتراوح س��عر بيع خصلة ش��عر أحد المش��اهير في المزاد
بين 12و 15ألف جنيه إس��ترليني ،لكن ماغوير واثق من أن الس��عر
سيرتفع أكثر في هذا المزاد.

سكان مدينة إيطالية يسيرون على بساط
من الجراد

قال��ت جمعي��ة كولديريت��ي الزراعي��ة في إيطالي��ا ،ي��وم الثالثاء،
تس��تعد الطفلة الوحي��دة المعروف أنها ول��دت وترعرعت داخل
إن أس��راب الج��راد دم��رت المحاصي��ل ودخل��ت المن��ازل ف��ي س��ردينيا
منطقة انفجار تشرنوبل ،لالحتفال بعيد ميالدها الـ.20
ووفق��ا لصحيف��ة «ديل��ي س��تار» البريطاني��ة ،ول��دت ماري��كا اإليطالية في أكبر اجتياح لها للجزيرة منذ  70عاما.
ودمر الجراد مراعي الحيوانات على مس��احة امتدت لنحو 6200
س��وفينكو ل�لأم ليدي��ا وزوجه��ا ميخائي��ل ف��ي عم��ق منطق��ة انفجار
فدان بمنطقة نورو الواقعة بين بلدتي أوتانا وأوراني.
تشرنوبل في عام  ،1999أي بعد عقد من الكارثة.
وقالت الجمعية في بيان «نسير على بساط من الجراد».
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وتص��درت ماري��كا ،عناوي��ن الصح��ف من��ذ
وع��ادة م��ا يظه��ر الج��راد ف��ي س��ردينيا ف��ي ش��هور الصي��ف لك��ن
المفاعل
�ن
�
م
مقربة
أصبح��ت أول طفل��ة وحي��دة تول��د وتعيش على
المزارعين قالوا إن هذه الموجة هي األسوأ منذ نهاية الحرب العالمية
النووي رقم  4المتسبب في كارثة تشرنوبل.
الثاني��ة ويعزون الس��بب ف��ي ذلك إلى تغير أح��وال الطقس على مدى
وال تظهر ش��خصية ماريكا في المسلس��ل الجديد الذي يعرض العامي��ن الماضيي��ن .وق��ال ميش��يل أرب��و ،م��ن جمعي��ة كوليدريت��ي
قص��ة ح��ادث المفاع��ل ،رغم رفض والدته��ا مغ��ادرة المنطقة ،كون الزراعي��ة ف��ي س��ردينيا« ،كان لدين��ا جف��اف في ع��ام  2017ثم أمطار
غزي��رة ف��ي  2018وه��و ما يمث��ل البيئ��ة المثالية للج��راد للخروج من
االتحاد السوفييتي لم يقدم لهما أي سكن بديل.
وذك��رت الصحيف��ة البريطاني��ة أن األم ليدي��ا ل��م ت��درك أنه��ا األراضي البور واالنتقال إلى الحقول المزروعة بحثا عن الطعام».
وأوضح أنه من المس��تحيل تحديد قيمة الخس��ائر بس��بب أسراب
حام��ل حت��ى وضعت طفلتها بمس��اعدة زوجها ،وعندما انتش��ر خبر الجراد إال في مرحلة الحقة من هذا الموسم.
مي�لاد الطفل��ة ،عامل البع��ض األم كأنها «مجرمة» ل��والدة الفتاة
في هذه الظروف الخطرة.
واضط��رت الطفل��ة إل��ى ش��رب ألب��ان األبق��ار ف��ي المراع��ي التي
تعرضت لإلشعاع ،وسبحت في المياه التي تعرضت لنفس اإلشعاع.
وانتش��رت ش��ائعات ح��ول ماريكا وهي في الخامس��ة م��ن عمرها
أنه��ا «متحول��ة» وأن «لديها رأس��ين» ،وأك��دت األم أن ابنتها تتمتع
بصحة جيدة.
وت��درس ماري��كا حالي �اً ف��ي إح��دى مؤسس��ات التعلي��م العال��ي
الرائدة في كييف خارج منطقة كارثة تشرنوبل.
وال ترغ��ب ماري��كا اليوم في تس��ليط الضوء عل��ى ماضيها ألنها
ال تهتم بكونها فريدة من نوعها من خالل والدتها في تشرنوبل.

إسرائيلي ينجح في
سرقة بنكني بقنبلة
«األفوكادو»

على الرغم من أن المبالغ التي سرقها
رج��ل إس��رائيلي «تحت تهديد الس�لاح» ال
تع��د ضخم��ة ،إال إن طريق��ة الس��رقة ه��ي
المثيرة.
فق��د نج��ح الس��ارق ،البالغ م��ن العمر
 47عاما ،بس��رقة مبالغ تعادل  8300دوالر
من بنكين بالتهديد المسلح بواسطة حبة
أفوكادو ،بحسب ما ذكر موقع «فوكس
نيوز» اإلخباري .ووفقا للموقع ،نفذ المسلح
باألف��وكادو ال س��رقتين الش��هر الماض��ي،
مقنع��ا الصرافين في البنكي��ن في مدينة بئر
السبع بأنه يحمل قنابل يدوية.
وبحس��ب المعلوم��ات فقد أظهر الس��ارق
ورق��ة لموظفة في أح��د البنكين كتب عليها
«أخرجي كل األموال من الصندوق» ،طالبا
منها أن تضعها في حقيبة.
وه��دد المس��لح موظفة البن��ك قائال
«سأقذف هذه القنبلة بسرعة».
وبعد أقل من أسبوع عاد السارق نفسه
لينفذ س��رقة ثاني��ة باألس��لوب ذاته ،ونجح
في سرقة مبلغ  3800دوالر.
وتمك��ن المحقق��ون م��ن تعق��ب هاتف
الس��ارق الذكي وتحديد هويته ،وتبين أنه
مدان سابق بعدة جرائم سرقة ،وحكم عليه
بالسجن  3سنوات بعد اتهامه بالسرقة.

مرحاض بـ 278ألف
دوالر ..من أجل عيون
«اإلنستغراميني»

م��ا يثي��ر زوار مدين��ة بي��رث في أس��تراليا
ليس نصبا تذكاريا وال عمال فنيا وال موقعا
تاريخي��ا تابع��ا لليونس��كو ،ب��ل ب��كل بس��اطة
منزل صغير يدعى «كراولي إيدج بوتشيد».
وق��ال موق��ع «س��ي إن إن» إن المن��زل
الخش��بي األزرق ش��يد وس��ط البح��ر ،لكن��ه
ل��م يك��ن يلقى أي اهتم��ام من طرف الس��كان
المحليين ،مضيفا «لكن بفضل شهرته على
إنستغرام ،بات المكان مغريا».
وتاب��ع «منذ انتش��ار ص��وره الخالبة على
إنس��تغرام،أصب��حالمن��زليس��تقبلآالف
السياح اللتقاط صور تذكارية أمامه».
والس��تيعاب الك��م الهائ��ل م��ن ال��زوار،
أقدم��ت س��لطات المدين��ة عل��ى تدش��ين عدد
م��نالمراف��قبجان��بالمن��زل،م��نبينه��ا
مرحاض عام.
وذك��ر المص��در أن المرح��اض الع��ام
افتت��ح بعدم��ا كان ال��زوار يش��تكون من بعد
المراف��ق العمومي��ة ،حي��ث كان أقرب مرفق
عام يبعد بنحو  3كيلومترات.
وتاب��ع «ق��رر مس��ؤولو بي��رث تش��ييد أول
مرح��اض يعم��ل بالطاق��ة الشمس��ية ،حي��ث
كل��ف نح��و  400أل��ف دوالر أس��ترالي (278
ألف دوالر أميركي)» .كما س��تكلف صيانة
المرح��اض نحو  20ألف دوالر أس��ترالي (14
ألف دوالر أمريكي) سنويا.

طاولة ذكية حسية لتحفيز الدماغ
والقدرة البدنية
م��ن خ�لال تحفيز الدماغ ،تس��اعد التكنولوجيا الجديدة في التمهيد
لمس��تقبل أفضل لألش��خاص الذين يعانون مع مرض الزهايمر .فطاوالت
الحرك��ة التفاعلي��ة ،وصناديق الموس��يقى ،ورياضة تن��س الطاولة ،تعتبر
تقني��ات مح��اكاة حس��ية يمكن ْأن تس��اعد مرض��ى الزهايم��ر على العيش
بشكل مستقل.
هذه الطاولة المضيئة تم تصميمها خصيصا لألشخاص في المراحل
المتأخرة من مرض الزهايمر.
الطاول��ة المعروف��ة باس��م طاول��ة او ام التفاعلي��ة ه��ي عب��ارة ع��ن
مجموع��ة م��ن المنتجات الحس��ية البصرية والس��معية القوي��ة المصممة
لتحفي��ز الدماغ وتحس��ين المس��ارات العصبي��ة ومهارات االتص��ال والقدرة
البدنية والتسلية.
وتس��تخدم ه��ذه الطاول��ة تقنية األش��عة تح��ت الحمراء التي تكتش��ف
الحركة وتستجيب لاليماءات وتتميز بانها قابل للتخصيص حيث يمكن

صراف آلي
يفاجئ املارة
بتصرف غريب!

رص��د ش��ريط فيدي��و حادث��ة غريب��ة ف��ي
ال ع اص م � � ة ال ب ريطاني��ة لن��دن ،حي��ث كان
ص��راف آلي يعم��ل بصورة مختلف��ة تماما عن
الهدف الذي وضع من أجله.
ويظه��ر الفيدي��و ،ال��ذي نش��رته صحيفة
«الصن» البريطانية ،مساء االثنين ،الصراف
اآلل��ي وه��و يخ��رج أوراق نقدي��ة م��ن فئ��ة 20
جنيها إسترلينيا ،فيما سارعت السلطات إلى
وض��ع حقيبة أم��ام الصراف من أج��ل التقاط
النقود.
ووقع��ت الحادث��ة في أحد محط��ات مترو
األنف��اق ف��ي العاصمة البريطانية ،واس��توقف
األمر عشرات الركاب الذين تصادف مرورهم
بالمكان ،وكان يقف أمامهم رجل أمن.
وكان أول من نش��ر الفيديو حس��اب «في
ي��و دي ب��ودي» عل��ى «يوتيوب» قبل أن ينتش��ر
بسرعة في شبكات التواصل.
وأث��ارت الحادث��ة العدي��د م��ن التكهن��ات
بش��أن األس��باب الت��ي أدت إليه��ا ،وق��ال رواد
ف��ي ش��بكات التواص��ل عل��ى س��بيل الم��زاح إن
الصراف اآللي ربح جائزة اليانصيب.
لكن الشركة المسؤولة عن هذا الصراف
قال��ت إن األم��ر يع��ود لخل��ل فن��ي تزام��ن م��ع
سحب أحد الزبائن للنقود من الجهاز ،مشيرة
إل��ى أن األم��ر يتعل��ق بمش��كلة التعام��ل م��ع
النقود الورقية من فئة  20جنيها.

وض��ع الص��ور الش��خصية للمرض��ى والتح��دث ع��ن أف��راد األس��رة ،أو حت��ى
تذكيرهم بيوم زفافهم.
وقالت آنا بارك مستشارة رعاية« :تستخدم هذه التقنية في دور الرعاية
وف��ي المستش��فيات لتحفي��ز الدم��اغ ل��دى الن��اس ،لكنه��ا تس��تخدم ايض��ا
لجمعه��م في نش��اط اجتماع��ي .كما انها تعمل على المس��توى العاطفي
حي��ث يمكن��ك التواص��ل مع ش��خص واحد وإجراء مناقش��ات حول أش��ياء
ربما في ماضيه ،أو شيء مهم له.
صندوق الموس��يقى هذا ايضا ليس صندوقا عاديا وانما تم تصميمه
لمس��اعدة مرض��ى الزهايمر من خالل وضع ت��ذكارات عاطفية فيه وصور
ملصق��ة عل��ى الغط��اء وإرفاق��ه بملص��ق إلكترون��ي ت��م تحميله بموس��يقى
خاص��ة ب��كل قطع��ة موج��ودة في الصن��دوق ما يس��اعد في تنش��يط الدماغ
واسترجاع بعض الذكريات القديمة والتخفيف من القلق واالرتباك لدى
مرضى الزهايمر.
ممارسة رياضة تنس الطاولة هي وسيلة اخرى لمساعدة المرضى في
تحس��ين مهاراته��م االدراكية ويقول القائمون عل��ى هذه الفعالية انه بعد
عشرين دقيقة فقط من لعب تنس الطاولة ،اثبت فحص الدماغ بالتصوير
بالرنين المغناطيسي ان هناك خمس مناطق اخرى من الدماغ على األقل
تصبح نشطة في وقت واحد.

