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طفل يرسم على جواز سفر
والده ويضعه في مأزق
وضع طفل ذو أربعة أعوام والده في مأزق ،عندما أظهر مواهبه
الفنية في الرس��م على جواز س��فر والده ،ما أخفى مالمحه ،وجعل
السلطات تحتجز األب لحين التأكد من هويته.
خالل رحلة عائلية ألسرة صينية في كوريا الجنوبية ،انشغل
الصبي الصغير برس��م بعض الصور اللطيفة ألش��خاص وحيوانات
على جواز سفر والده ،وفقا لصحيفة مترو البريطانية.
ويبدو أن صورة والده كانت بحاجة إلى التعديل ،حيث أضاف
مزيد من الشعر واللحية لوالده ،لكن المشكلة هي إن السلطات لم
تسمح لألب المغادرة مع أسرته بسبب اختالف مالمح جواز السفر،

وال يزال األب عالق في المطار.
وق��ال األب بمش��اركة ص��ورة ج��واز س��فر على مواق��ع التواصل
االجتماع��ي  ،Weiboباإلضاف��ة إلى طلب المس��اعدة حتى ال يقضي
باقي عطلته في المطار.

ً
وحيدة فيها
إزالة عشرات الديدان مسافرة نامت في الطائرة لتستيقظ
من بطن طفل
بعمر  4سنوات

أج��رى جراح��ون ف��ي الكامي��رون جراحة
الس��تخراج عش��رات الدي��دان الطفيلي��ة م��ن
بطن طفل اشتكى من آالم في المعدة.
ونق��ل الطف��ل 4 ،أعوام ،إلى المستش��فى
مصاب �اً بتورم ف��ي البطن وق��يء ،بعد إصابته
بإمس��اك ش��ديد س��تة أش��هر ،وبع��د عملي��ة
جراحي��ةُ ،ص��دم األطباء بس��بب العث��ور على
اعداد كبير من الديدان تس��د أمعاء الطفل
بالكامل.
وعلم المس��عفون أن الطفل لم يسبق له
الخض��وع الختب��ار الدي��دان ،ولم تكن أس��رته
ق��ادرة على نقله إلى المستش��فى الذي يبعد
نحو  47مي ً
ال عن المنزل.

وش��خصت إصاب��ة الطف��ل ب��داء الصفر؛
وهو مرض تس��ببه دودة اإلس��كارس الطفيلية
في األمعاء الدقيقة ،واإلسكارس أكثر أنواع
الديدان الطفيلية شيوعاً في العالم وتصيب
نح��و  800ملي��ون ش��خص ،معظمه��م أطفال
دون العاشرة.
ووفق �اً لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة،
يعاني أكثر من  %10من البش��ر من الديدان
المعوي��ة ،التي تنتقل عبر الغ��ذاء والماء في
المناطق الملوثة ،وعادة ال تسبب أي أعراض
للمريض.
ونش��ر األطباء صوراً للديدان من جس��م
الطفل بعد إزالتها ،وأُعطيت لألسرة عقاقير
مض��ادة للدي��دان لحمايته��ا م��ن الع��دوى،
حسب صحيفة ميرور البريطانية.

انتشار أكل لحوم الكالب
في األردن يثير سخطا
على مواقع التواصل
أث��ارت مقاطع فيديو وصور منش��ورة بش��أن
انتشار أكل الكالب في األردن غضبا واستنكارا
ش��ديدا عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي من
محب��ي الحيوان��ات ومختلف ش��رائح المجتمع
األردن��ي .وتظه��ر الفيديوه��ات والص��ور انتش��ار
س��لخ الكالب وأكل لحومها ،بش��كل صادم ،من
قبل العمالة اآلسيوية في األردن.
وتفاعلت جمعيات حقوق الحيوان األردنية
بش��دة وعب��رت ع��ن اس��تنكارها لما يح��دث وعبر
األردنيي��ن خاص��ة ،وأب��دت قلقه��ا م��ن اس��تقدام
أف��كار وع��ادات غريب��ة إل��ى األردن .كما تس��اءل
البع��ض ع��ن س��بب وج��ود أع��داد كبي��رة م��ن
العمال��ة اآلس��يوية ف��ي األردن ،فيم��ا يعان��ي
الشبان األردنيون من البطالة .وسيشمل تحرك
الناش��طين مطالب��ة بإصدار فت��وى دينية تحرم
ه��ذه األفع��ال ،وتقدي��م ش��كاوى ع��دة للجه��ات
المختصة لوقف هذه الممارسات.

قالت مسافرة على رحلة جوية لشركة «إير كندا» ،أنها ُتركت وحدها على متن طائرة
مقفل��ة وس��ط الظ�لام الدام��س ،بعد أن غط��ت في النوم خ�لال الرحلة .صحيف��ة «اندبندنت»
البريطاني��ة ،الت��ي نقل��ت الخب��ر ،أف��ادت بأن المس��افرة تيفاني ادامز اس��تقلت رحل��ة جوية بين
كيبك وتورنتو يوم  9يونيو الجاري ،لتستيقظ وتجد نفسها داخل طائرة فارغة ومظلمة.
وكتبت تيفاني في رسالة تم نشرها على صفحة «فيسبوك» لـ«إير كندا»« :غفوت ربما
قبل نصف الطريق خالل رحلتي القصيرة التي تستغرق  1.5ساعة ،وقد استيقظت في منتصف
الليل بعد س��اعات من هبوط الطائرة وأنا أش��عر بالبرد القارس ،وما زلت مربوطة بمقعدي في
ظالم تام» .وقد وصفت ادامز محنتها بأنها «رهيبة».
اتصل��ت بصديقته��ا لك��ن
هاتفه��ا توق��ف بع��د دقيق��ة م��ن
االتص��ال .فحاول��ت ش��حنه،
لكنه��ا وج��دت ش��احن الطائ��رة
مغل��ق ،فكتبت تق��ول« :بصفتي
ش��خصاً يعان��ي م��ن اضطرابات
القل��ق ،يمكنن��ي أن أخبرك��م
ك��م كان ذل��ك مرعب �اً».
وأف��ادت ادام��ز بأنها عث��رت على
مصب��اح وتمكن��ت م��ن الوص��ول
إل��ى الب��اب الرئي��س للطائ��رة.
فتحت الباب لتجد نفسها على
ارتفاع  50قدماً فوق األرض.
تقول إنها جلست مع ساقيها تتدليان من الطائرة مع إرسال إشارات استغاثة من المصباح
الذي في يديها ،وال يمكنها تحديد مقدار الوقت الذي مضى قبل رؤيتها رجل يقود عربة أمتعة
بقرب الطائرة.
وأضاف��ت أنه��ا ل ّوح��ت للموظ��ف المذه��ول في األس��فل الذي س��ألها كي��ف تركوها على
الطائ��رة ،فأجابت��ه« :أنا مس��تغربة مثلك» ،فقام باصطحابه��ا إلى مبنى المطار ،حيث التقت
بممثلين عن شركة الطيران.
وأشارت ادامز إلى أن الحادثة سببت لها «حاالت رعب متكررة في الليل» ،وأنها «تستيقظ
قلق��ة وخائف��ة م��ن أن يج��ري حبس��ها في مكان مظل��م» .فيما أك��د المتحدث باس��م الطيران
الرواية لصحيفة «اندبندنت».

مخاوف من «اندثار» أجمل مدن إيطاليا
أعلن��ت أكب��ر مجموع��ة للحف��اظ عل��ى
البيئة في إيطاليا ضرورة وضع مدينة البندقية
عل��ى قائم��ة األم��م المتحدة للم��دن المعرضة
للخطر وإنه ينبغي حظر السفن السياحية من
االقتراب من الهور لتفادي وقوع كارثة بيئية.
وج��اءت الدع��وة بع��د أق��ل م��ن ش��هر م��ن
اصطدام سفينة سياحية عمالقة بأحد المرافئ
وقارب سياحي في مدينة البندقية مما أدى إلى
إصابة أربعة أشخاص وجدد الجدل في إيطاليا
بش��أن كيفية حماية المدينة التاريخية التي
تجتذب  30مليون سائح سنويا.
وقالت مارياريتا س��ينيوريني رئيس��ة «منظمة إيطاليا نوسترا» ،التي ينص هدفها المعلن
عل��ى الدف��اع ع��ن ت��راث إيطالي��ا الثقافي والطبيع��ي« ،البندقية فري��دة من نوعه��ا وال يمكن أن
نسمح بتدميرها أكثر مما هي مدمرة بالفعل».
وأضافت خالل مؤتمر صحفي «البندقية واحدة من المدن المعرضة للخطر في العالم».
وأعلن��ت خ�لال المؤتم��ر ق��رار توجي��ه طل��ب إل��ى منظم��ة األمم المتح��دة للتربي��ة والعلم
والثقافة (يونسكو) لوضع المدينة على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر.
والبندقي��ة مدرج��ة بالفع��ل عل��ى قائمة يونس��كو لمواق��ع الت��راث العالمي ،لك��ن مجموعة
(إيطالي��ا نوس��ترا) تق��ول إن إطالق العنان للس��ياحة والخ��روج المطرد لس��كان المدينة الذين
كانوا يقيمون فيها منذ فترة طويلة والتدهور البيئي عوامل تشكل خطرا على بقاء المدينة.

اكتشاف «حيوانات منقرضة» في «المدينة المنسية»!
اكتش��ف فري��ق م��ن العلم��اء نظام��ا بيئي��ا مليئ��ا باألن��واع
الن��ادرة والمه��ددة باالنق��راض ،بم��ا ف��ي ذل��ك األن��واع الت��ي
يعتق��د أنه��ا انقرض��ت ،ف��ي «مدين��ة منس��ية بعمق غاب��ة مطيرة
ف��ي هن��دوراس» .وذكرت صحيف��ة «إندبندن��ت» البريطانية أن
فريق��ا أمض��ى  3أس��ابيع الستكش��اف مس��توطنة قديم��ة ،تعرف
باسم «المدينة البيضاء» ،في غابة موسكيتيا المطيرة ،ووجدت
مرك��زا متنوع��ا للحي��اة البرية ،بما في ذلك مئ��ات األنواع من
الفراشات والخفافيش والزواحف.
وأع��اد العلماء اكتش��اف  3أن��واع يعتقد أنها لم تعد تعيش
ف��ي هن��دوراس ،هي الخفافيش ش��احبة الوجه ،وثعبان الش��جرة
المرجاني��ة ،وخنفس��اء النم��ر ،الت��ي ت��م تس��جيلها فق��ط ف��ي
نيكاراغ��وا ،ويعتق��د أنها انقرضت .وق��ال مدير برنامج التقييم

الس��ريع التابع للمنظمة الدولية لحفظ األنواع تروند الرس��ن،
«ص��دم» الكتش��اف مث��ل ه��ذه البيئ��ة الغنية
إن فري��ق العلم��اء ُ
باألن��واع الن��ادرة .وأض��اف أن «المدين��ة البيض��اء» واح��دة م��ن
المناطق القليلة المتبقية في أميركا الوس��طى ،حيث ال يزال
النظام البيئي س��ليما ويسير بشكل طبيعي .اكتشف البرنامج
أيض��ا  22نوع��ا ل��م يت��م تس��جيلها م��ن قب��ل ف��ي هن��دوراس ،مثل
الببغ��اء األخض��ر الكبي��ر المه��دد باالنق��راض ،واألس��ماك التي
يعتق��د الباحث��ون أنها غير مس��جلة .إجماال ،اكتش��ف العلماء
 246نوعا من الفراشات ،و 30نوعا من الخفافيش ،و 57نوعا من
البرمائيات والزواحف في «المدينة البيضاء» ،فيما أشار الرسن
إلى أن تنوع الحياة البرية في المنطقة وضعها على رأس أولويات
برامج الحفاظ على البيئة.

نهاية «مر ّوعة» لمراهق داخل ف ّرامة لحم
واج��ه مراه��ق فلبين��ي نهاية
«مروع��ة» ،بعدم��ا علق��ت ي��ده
ف��ي آلة ف��رم اللحم (الكفت��ة) ،ثم
قام��ت بس��حبه وس��حقته ،داخ��ل
مصنع للنقانق.
وبحس��ب م��ا نقل��ت صحيفة
«صن» البريطانية ،فإن الضحية
جومار جنغيكو ،البالغ من العمر
 18عام��ا ،وج��د نفس��ه بالكام��ل
داخل آلة الكفتة ،ولم يعد زمالؤه
يرون سوى قدميه المتدليتين.
ومن المرجح أن يكون الفتى
قد حاول أن يسحب شيئا ما من الداخل ،لكنه لم ينتبه إلى خطورة اآللة المشغلة ،على الساعة
الثامنة ،في مدينة إيلولو.
وكش��فت الش��رطة الفلبيني��ة ،أن الفت��ى الراح��ل التح��ق بالعمل في مصن��ع النقانق قبل
أسبوعين فقط ،ولم يكن مكلفا باآللة التي أودت بحياته ،ولم يجر االشتباه في أن يكون الحادث
مدبرا.
وقال مالك المحل وباقي العمال ،إن الفتى كان بمفرده ،حين وقع الحادث ،ورجحوا أن
يكون قد اقترب من اآللة ،بدافع الفضول.
واضطر عامل تقني إلى تفكيك آلة طحن الكفتة حتى يقوم باستخراج أجزاء جثة الفتى،
ويقول الزمالء إنه كان إنسانا طيبا وذا معاملة حسنة.

فاتورة حالقة بـ700
جنيه تثير غضب
رواد السوشيال
ت��داول رواد مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي،
فات��ورة ألح��د صالون��ات الحالق��ة الرجال��ي ف��ي
القاه��رة ،تتضم��ن قص الش��عر وصبغه وسيش��وار،
حيث وصل إجمالي المبلغ المستحق على العميل
فيها  706جنيهات ،منتقدين المبالغة في األسعار.

وج��اءت تفاصي��ل الفات��ورة كاآلت��ي« :ق��ص
الشعر  100جنيه ،حالقة الذقن  60جنيها ،تنظيف
بش��رة  150جنيه��ا ،صبغ��ة  60جنيه��ا ،سش��وار 100
جنيه ،تمليس  150جنيها» بإجمالي  620جنيها.
لم يتوقف األمر عند هذا المبلغ ،بل أنه بعد
إضاف��ة الضريب��ة والتي بلغ��ت  86.80جنيه ،أصبح
إجمالي الفاتورة  706.80جنيه.
وس��خر جمه��ور «السوش��يال ميدي��ا» م��ن
القيم��ة المرتفع��ة للفات��ورة ،إذ ق��ال أح��د رواده،
ويدعى «أحمد عبد الس�لام» ،واضعا نفس��ه مكان
الشخص الذي سدد ثمن الفاتورة« :معلش ممكن
تعيد البند األخير أبو  150علشان سرحت بس».
َّ
عل��ق «كري��م صالح» عل��ى ص��ورة الفاتورة،
متس��ائال« :يعن��ي إي��ه ضريب��ة ف��ي الحالق��ة؟ ،دا
ناقص يدفع له إيجار المحل ،وتأمين على المكنة
ل��و باظ��ت» .وكتب «كريم حم��دي»« :وأنا اللي
مس��تغلي  60جني��ه ق��ص ودق��ن وسش��وار وحم��ام
كري��م وماس��ك ..ده كان ناق��ص يكت��ب المحل
باسمي».

«عبدالكريم» ..فنان كفيف زبائنه يحددون سعر لوحاته« :أنتم الحكم»
اس��تطاع لف��ت األنظ��ار إلي��ه بموهبته ،حيث لم توقف��ه إعاقته عن
الرسم ،فأصبحت أعمال عبد الكريم ابن مدينة بجاية شرقي الجزائر،
مح��ل اهتم��ام الن��اس ،ورغ��م فقدان��ه البص��ر ،ظل يرس��م لوح��ات فنية
ويبيعها.
عك��س «عبدالكري��م» ،المناظ��ر الطبيعية الخالبة له��ذه المدينة
ف��ي رس��وماته ،ونج��ح ف��ي جع��ل ال��زوار الذي��ن يقص��دون ه��ذا الم��كان،
مذهولي��ن أم��ام لوح��ات الفن��ان عب��د الكري��م الت��ي يعرضه��ا بـ«جاية»
قصد االسترزاق.
إتق��ان «عبدالكري��م» للص��ور واللوح��ات ،جعل بع��ض زوار منطقة
كاب كاربون في أعالي مدينة بجاية الساحلية ال يصدقون أن الفنان
ضرير.
وفقد عبد الكريم ( 46عاما) ،بصره قبل  18عاما والذي اضطر إلى
التوقف عن الرسم سنة  ،2000ليعود قبل عام إلى هوايته التي عشقها
من��ذ الصغ��ر ،يعك��س به��ا ما تبقى ف��ي ذاكرت��ه من ص��ور تتحدث عن
جمال مدينة بجاية.
والغري��ب ف��ي األم��ر ،أن الفن��ان يرف��ض تحدي��د س��عر لوحات��ه ،إذ
يق��ول« :لي��س باس��تطاعتي تحدي��د س��عر لوحاتي الت��ي أعرضها على
الناس كوني ال أدري إن كان فيها عيوب وأخطاء ،فالزبون هو الحكم
فه��و الذي يش��تري وهو ال��ذي يقيم أعماله وهو الذي يحدد س��عرها»،
بحسب «سبوتنك».

ويعان��ي «عبدالكري��م» يومي��ا مع نق��ل أعماله إل��ى بجاية صباحا
وإعادتها إلى البيت مساء ،في ظل افتقاره إلى مكان بالمنطقة يسمح
له بتجميع أدواته ولوحاته كل مس��اء ما يحتم عليه اس��تئجار س��يارة
ذهاب��ا وإياب��ا ،أمر يكلفه كثيرا ،مما جعل الكثيرين يطالبون بضرورة
تدخل السلطات المحلية من أجل التكفل بالفنان المعجزة.

