
تصدر فيلم الرسوم املتحركة اجلديد “األسد 
امللك 2019” )ليون كينغ 2019(، إيرادات السينما 
في أميركا الشمالية، في مطلع األسبوع، محققا 

185 مليون دوالر. 
وت��راج��ع فيلم احل��رك��ة وامل��غ��ام��رات “الرجل 
العنكبوت: بعيدا عن الوطن” )سبايدر مان : فار 
فروم هوم( من املركز األول إلى املركز الثاني، هذا 

األسبوع، مسجال 21 مليون دوالر.
والفيلم من بطولة توم هوالند وجيك جيلنهال 

وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس.
وتراجع اجلزء الرابع من فيلم الرسوم املتحركة 

“حكاية لعبة 4” )ت��وي ستوري 4(، من املركز 
الثاني إل��ى املركز الثالث، ه��ذا األس��ب��وع، محققا 

إيرادات بلغت 14.6 مليون دوالر.
وانخفض فيلم الرعب “زحف” )ك���رول( من 
املركز الثالث إل��ى املركز ال��راب��ع، محققا إي��رادات 
بلغت ستة ماليني دوالر، والعمل من بطولة كايا 
سكوديالريو وباري بيبر ومن إخراج ألكسندر أجا.
واحتفظ الفيلم الكوميدي “أمس” )يسترداي( 
باملركز اخلامس مسجال5.1 مليون دوالر، وهو من 
بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون 

ومن إخراج داني بويل.

بعد انتقادات متابعيه.. جنوم مسلسل 
»صراع العروش«  ينتفضون

قدم جنوم مسلسل”صراع العروش” “غامي 
أوف ثرونز” خ��الل مهرجان كوميك ك��ون في 
سان دييغو دعما ملؤلفي سيناريو هذا املسلسل 
اجلماهيري الناجح عامليا إثر االنتقادات، التي 
وجهها مئات اآلالف من متابعي العمل لنهاية 

القصة. 
وقبل ظهورهم في هذا املؤمتر، طلب منظمو 
احل��دث املخصص للثقافة الشعبية وأعمال 
األبطال اخلارقني، من اجلمهور إشعار املمثلني 

بأنهم “موضع ترحيب«.
لكن رغم االستقبال احلماسي مبجمله، علت 
صيحات استهجان عندما وصف املمثل نيكوالي 
كوستر وال��داو صاحب دور جاميي النيستر، 
موت شخصيته بني ذراع��ي شقيقته بأنه حدث 
“ممتاز”. وقال “كان األمر منطقيا بنظري”، قبل 

أن تتم مقاطعة كالمه.
وأضاف “هذا املسلسل جمع أناسا كثيرين 
ممن تابعوا العمل وأحبوه. لذا بطبيعة احلال 
ستكون النهاية مثيرة للغضب لو مهما حملت 

من أحداث«.
وب��ع��د ع��رض احللقة األخ��ي��رة م��ن املوسم 
ال�2 من ه��ذا املسلسل عبر قناة “إتش بي أو” 
األميركية في مايو والتي سجلت رقما قياسيا 
في عدد املشاهدين بلغ 19.3مليونا، ندد عدد من 

محبي العمل بالطريقة التي انتهت إليها القصة.
وأطلقت عريضة عبر اإلنترنت للمطالبة 
بإعادة املوسم األخير “مع ممثلني أكفاء”، وهي 

جمعت 1.6مليون توقيع.
وق��ال املمثل كونليث هيل ال��ذي ي��ؤدي دور 
ف��اري��س، مم��ازح��ا إن���ه ال ي��ن��دم ع��ل��ى “إطالق 
العريضة”. وعزا االنتقادات األخيرة إلى “حملة 

كراهية عبر اإلعالم«.
أما أيساك همبستيد رايت صاحب دور بران 
ستارك، الذي أغضب توليه العرش مشاهدين 
كثيرين، ف��رأى أن النهاية امللتبسة للمسلسل 
نقطة ق��وة. وق���ال: “من أذك��ى األم���ور ف��ي هذه 
النهاية هو أنها ال تختم القصة بطريقة شديدة 

الوضوح )...( هي تترك مجاال للتحليالت«.

ش��ه��دت مقاطعة تشونبوري، 
األحد، السباق السنوي للجواميس 
مبشاركة متفرجني تهافتوا بأعداد 
كبيرة ملشاهدة هذا احلدث التقليدي 
امل���ت���وارث ع��ب��ر األج���ي���ال ف��ي ه��ذه 
املنطقة املعروفة بزراعة األرز شرقي 

تايالند. 
وقد حلت اجلرارات منذ زمن بعيد 
محل اجلواميس في حراثة األراضي، 
غير أن مزارعي تشونبوري حافظوا 
على هذا التقليد العائد ألكثر من قرن 
والذي يشكل نهاية األعمال الزراعية 

بعد موسم األرز السنوي.
وي��روي امل��زارع ثانني ساي تيو 
)52 عاما( لوكالة رويترز، “قبال كنا 

نستعني باجلواميس حلراثة حقول 
األرز. عند انتهاء العمل، كنا ننظم 

سباقا لتكرمي هذه احليوانات«.
وي��ض��ي��ف “منذاك أص��ب��ح ذل��ك 

تقليدا لدينا«.
وت��ش��ق اجل���وام���ي���س طريقها 
ضمن مجموعات ثنائية نحو خط 
ال���وص���ول، ع��ل��ى وق���ع الضحكات 
احل��م��اس��ي��ة ب��ني امل��ت��ف��رج��ني، فيما 
يحاول السائس في اخللف الصمود 
ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ك��ي ال ي��خ��رج من 

السباق.
وينال الفائز في نهاية السباق 3 
آالف بات )100 دوالر(، لكن جائزته 
األه���م تبقى ال��ف��خ��ر بتحقيق ه��ذا 

اإلجناز خصوصا لكون اجلواميس 
األف��ض��ل ت��ب��اع ب��أس��ع��ار أغ��ل��ى من 
سواها. وقّدم موبادول بورنبايبان 
جلاموسيه املشاركني في السباق 
طعاما خ��اص��ا قبل احل���دث يشمل 
األرز املسلوق والبيض والدجاج. 
وف��ي ي��وم السباق، ق��دم حليوانيه 
أطباقا تشحن الطاقة وه��ي عبارة 
عن أرز ممزوج بحساء زعانف سمك 

القرش.
وم���ع ان��ت��ش��ار امل��ك��ن��ن��ة، يأسف 
البعض ل��ك��ون األج��ي��ال اجل��دي��دة 
اب��ت��ع��دت ع��ن األس��ال��ي��ب ال��زراع��ي��ة 
القدمية، غير أن هذا السباق يتيح 

نقل هذه التقاليد للشباب.

يتصدر  امل��ل��ك«  »األس���د 
إي�������������������������رادات ال����س����ي����ن����م����ا 
ب�����أم�����ي�����رك�����ا ال����ش����م����ال����ي����ة

اكتشاف حل ملشكلة البالستيك 
بالعالم في نشارة اخلشب

سباق اجلواميس..
موروث  تقليدي في تايالند

تقول إح��دى الشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا التي تقع بالقرب م��ن ح��دود 
مليئة باألشجار، تتقاطع فيها مدينة أونتاريو 
الكندية مع والي��ة ميشيغان األميركية، إن 
لديها ح��ال ملشكلة التلوث البالستيكي في 

العالم، أال وهو نشارة اخلشب. 
وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة أوريجني 
ماتيرليز )Origin Materials( على 
استعداد أن تدفع ملصانع األخشاب في املنطقة 
التي تقع بها 20 دوالرا لكل طن من النشارة 
املتبقية من عملية حتويل جذوع األشجار إلى 
خشب. وستستخدم الشركة النشارة لصنع 
زجاجات  قابلة إلعادة التدوير، تقلل من خطر 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ألنها مصنوعة 

من نفايات خشبية مستدامة.
وتخطط شركات نستله ودانون وبيبسي 
لبيع امل��ي��اه ف��ي زج��اج��ات أوري��ج��ني القابلة 

إلعادة التدوير في أوائل عام 2022.
وت��ع��د ه��ذه الطريقة إح���دى ال��ط��رق غير 

التقليدية التي يتحدث عنها العلماء لتقليل 
اعتماد العالم على البالستيك املصنوع من 
م��واد عضوية، وبالتالي ينبعث منه الكثير 
من امللوثات ال��ض��ارة باملناخ والتي تعادل 

محروقات 189 مصنعا للفحم كل عام.
بينما تسمى طريقة أخ��رى ب�”البالستيك 
احليوي” ويجري تطويرها من السكر والذرة 
والطحالب واألعشاب البحرية ومياه املجاري 

وحتى اخلنافس امليتة.
وذك���رت بلومبرغ أن ج��ون بيسيل )34 
 Origin Materials عاما( أس��س شركة
في عام 2008، بعدما أمضى 10 أعوام يعمل 
كمهندس في تطوير البالستيك البديل الذي ال 

يسهم في تغير املناخ.
وق��ال جون بيسيل: “ال يهتم املستهلكون 
بالبالستيك، رغم أنه ميكن أن تصبح األشياء 
ال��ت��ي نستخدمها ي��وم��ي��ا م��ث��ل ال��زج��اج��ات 
واملالبس مقاومة للكربون، وتظل على نفس 

هيئتها«.

خ��س��رت ملكة ج��م��ال والي��ة 
م��ي��ش��غ��ان األم��ي��رك��ي��ة، لقبها، 
مؤخرا، بسبب تغريدات وصفت 
بالعنصرية، لكنها عادت مؤخرا 
إل����ى م��ه��اج��م��ة ذوي األص����ول 
األف��ري��ق��ي��ة، ورف��ض��ت أن تقدم 

اعتذارا، رغم كل االنتقادات. 
وأص��درت مؤسسة أميركية، 
مؤخرا، قرارا بتجريد ملكة جمال 
ف��ي والي���ة ميشغان م��ن لقبها، 
وذلك بسبب إدالئها بتصريحات 
“عنصرية” جتاه املسلمني وذوي 

األصول األفريقية.
وبحسب مجلة “تامي”، فإن 
مؤسسة “ميس وورلد أميركا”، 
اتخذت القرار بحق احلسناء كاثي 
زو، ال��ت��ي ت��وج��ت ف��ي األس��ب��وع 
املاضي، وهي طالبة آسيوية في 
اجلامعة وتنتمي إل��ى مجموعة 
تسمى “صينيون أميركيون ألجل 

ترامب«.
ويوم االثنني، نشرت الشابة، 
راب��ط��ا يتهم األم��ي��رك��ي��ني ذوي 

األص��ول األفريقية باملسؤولية 
ع��ن “حصة األسد” م��ن جرائم 

القتل في الواليات املتحدة.
وأع������ادت ك���اث���ي زو، نشر 
تغريدة تعرب فيها عن سعادتها 
الكبيرة باملشاركة ف��ي احلملة 

االنتخابية للرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، حني كان مرشحا 

عن احلزب اجلمهوري.
وأوضحت أنها ستشارك في 
مقابلة تلفزيونية على قناة “سي 
إن إن” “املنحازة، بحسب قولها، 

وقالت إنها ستطل على املشاهدين 
ح��ت��ى تنقل وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا ملن 

وصفتهم ب�”اليساريني«.
وص���درت ه��ذه امل��واق��ف التي 
وصفت بالعنصرية في تغريدات 
نشرتها احلسناء املتوجة في 

العامني األخيرين، وقال منتقدون 
إن ال��ش��اب��ة  أس�����اءت للنساء 
املسلمات بسبب احل��ج��اب كما 
س��خ��رت م��ن األم��ي��رك��ي��ني ذوي 
األص����ول األف��ري��ق��ي��ة وح��اول��ت 

ربطهم باإلجرام.
وق��ال��ت جلنة اجل��ائ��زة إن ما 
ص��در ع��ن الشابة املتوجة كان 
“عدائيا” وغ��ي��ر م��ت��ن��اس��ب، 
لكن “املُطاح بها” داف��ع��ت عن 
ت��غ��ري��دات��ه��ا امل��ث��ي��رة ووص��ف��ت 

إقصاءها بالتمييز.
ول���م ت��ص��در جل��ن��ة اجل��ائ��زة 
األم��ي��رك��ي��ة ت��وض��ي��ح��ا ب��ش��أن 
احل��س��ن��اء ال��ت��ي ستمثل والي��ة 
ميشغان في مسابقة ملكة اجلمال 
األميركية املرتقبة في مدينة الس 

فيغاس، في أكتوبر املقبل.
ويجدر بالذكر أن الشابة كانت 
س��ت��ش��ارك ف��ي مسابقة “ميس 
أميركا” وهي نسخة أقل شهرة 
م��ن مسابقة اجل��م��ال املعروفة 

“ميس أميركا«.

بعد جتريدها من اللقب.. ملكة جمال »تغازل« ترامب

alwasat.com.kw

بالغ كاذب بوجود قنبلة في مطار.. والسبب »مضيفة طيران«
أق��ر رج��ل صربي بأنه وج��ه بالغا ك��اذب��ا عبر 
الهاتف بوجود قنبلة في مطار بلغراد ألنه كان يأمل 
في مواعدة مضيفة طيران، حسبما ذكرت وسائل 
اإلعالم احمللية.  وقال الرجل البالغ 65 عاما حملكمة 
في بلغراد إنه التقى مع مضيفة طيران في شركة 

“لوفتهانزا” األملانية في بلغراد وأراد مواعدتها.

وب��ع��دم��ا ل��م يجدها ف��ي ال��ف��ن��دق، ال���ذي كانت 
تنزل فيه، اتصل مبطار نيكوال تيسال الدولي في 
العاصمة الصربية وادعى وجود قنبلة في طائرة 
تابعة لشركة “لوفتهانزا«. وهو سعى من خالل 

هذه اخلطوة إلى تفادي مغادرة املضيفة بلغراد.
وقد أجلي الركاب البالغ عددهم 130 وأف��راد 

الطاقم اخلمسة واضطروا لالنتظار ساعات عدة 
أثناء قيام وحدة شرطة خاصة بفحص الطائرة، 

قبل أن تعطى اإلذن باملغادرة إلى فرانكفورت.
وجنحت الشرطة في الوصول إلى الفاعل إثر 
حتديد الهاتف الثابت، ال��ذي استخدمه إلج��راء 

املكاملة.
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روث اإلبل وقود إلنتاج اإلسمنت في اإلمارات
في مشروع يخفض االنبعاثات ويبعد 
ال��روث عن مكبات النفايات، باتت اآلالف 
من األطنان من روث اإلب��ل حُت��ول لوقود 
ُيستخدم في إنتاج اإلسمنت شمالي دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 
ومبوجب برنامج تديره حكومة إمارة 
رأس اخليمة يتخلص مربو اإلبل من روثها 

في محطات جتميع ليجري نقله بشاحنات 
إل��ى مصنع ضخم لإلسمنت حيث يخلط 
مع الفحم لتوفير الطاقة املطلوبة لتشغيل 

غالية املصنع.
ونقلت رويترز عن املدير العام لشركة 
أسمنت اخلليج، محمد إبراهيم، قوله إن 
“الناس ب��دأوا يضحكون عندما وصفت 

وكالة إدارة النفايات الفكرة لهم«.
 لكن بعد إج��راء االختبارات الالزمة، 
لتقييم كمية الطاقة التي ميكن أن تنجم 
عن روث اإلب��ل، وج��دت الشركة أن طنني 
من روث اإلبل ميكن أن يحال محل طن من 

الفحم كوقود.
وأض���اف إب��راه��ي��م “هذا ليس بجديد 

في املجتمع احمللي... سمعنا من أجدادنا 
وجداتنا أنهم كانوا يستخدمون روث البقر 
للتدفئة أو الطهو. لكن لم يفكر أح��د في 

استخدام روث اإلبل«.
ويتم استغالل روث األب��ق��ار كمصدر 
لتوليد الطاقة في دول عديدة من بينها 

الواليات املتحدة والصني وزميبابوي.

كيف تتواصل احليتان؟.. 
باحثة تكشف
 أسراراً فريدة

كشفت باحثة في شؤون احليتان، عددا من أسرار 
التواصل “الهائلة” لدى احليوان البحري الضخم، 
وقالت إنه يقوم بأشياء قريبة مما يقدم عليه الناس، 

حني يريدون التخاطب وإيصال الفكرة. 
وب��ح��س��ب م���ا ن��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة “ديلي ميل” 
البريطانية، ف��إن الباحثة في جامعة “مكواريل 
األس��ت��رال��ي��ة، أنابيل وال، قامت بالسباحة بني 
احليتان الضخمة. وكشفت أن ه��ذه احليوانات 
البحرية قريبة من منط تواصل اإلنسان، على نحو 
ال ميكننا أن نتصوره، السيما حني يتعلق األمر 
ب�”لغة األع��ني«. وأوضحت أن احليتان تستطيع 
ال��ت��واص��ل ف��ي ح��ال��ة الصمت، فيكون ذل��ك كافيا 

للتعبير عن االحترام في بعض األحيان.
وسبحت الباحثة على بعد 3 أم��ت��ار فقط من 
احليتان، في سواحل مملكة تونغا التي تقع في 

املنطقة اجلنوبية من احمليط الهادئ.
وأض��اف��ت أن احل��ي��ت��ان ت��ق��وم بتعليم بعضها 
البعض، من خالل لغة مشتركة فيما بينها، ألجل 

مقاومة الصعاب والعيش بأمان في مياه احمليط.
وأوردت أن تواصل احليتان يختلف من منطقة 
أخرى، أي مثل البشر الذين ينقسمون إلى شعوب 

لها تعددها الثقافي واللغوي.
وتلجأ احل��ي��ت��ان إل��ى إص���دار األص����وات حتى 
تتواصل، سواء لتدل على املكان الذي توجد به، أو 

لتطمئن على بعضها البعض.
أم��ا األم��ر املثير بحسب الباحثة، فهو أن هذه 
احليتان تطلق أسماء على بعضها البعض، مبا أنها 

تعيش في املناطق نفسها.
لكن احليتان تعاني الكثير من العراقيل في عملية 
التواصل بسبب حركة املالحة في احمليطات، بسبب 

الضجيج الذي يصدر عن السفن.
وع��ق��دت الباحثة مقارنة ص��ادم��ة، فقالت إن 
ضجيج السفينة الكبيرة بالنسبة للحوت، يضاهي 
م��رور طائرة جتارية ف��وق رأس اإلن��س��ان بشكل 

مباشر.


