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أثار مستحضر جتميل يحمل اسم زعيم 
كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، ضجة في 
كوريا اجلنوبية، واضطرت بعض املتاجر 
لسحبه من العرض حتت تأثير ضغوط في 
سيول اعتبرت القصة كلها محاولة لتجميل 

ديكتاتور.
ومستحضر التجميل هو قناع تبدو عليه 
صــورة كيم، ويستخدم لترطيب وتبييض 
الوجه، أنتجته شركة مستحضرات التجميل 
واألزيـــاء الكورية اجلنوبية حتمل االسم 

التجاري: 5149.
ــا اجلــنــوبــيــة بصناعة  ــوري وتشتهر ك
التجميل وســـط ثـــورة اهــتــمــام باملظهر 

الشخصي، لكن قطاعات كبيرة في الــرأي 
العام بكوريا اجلنوبية بدا أنها لم تصل بعد 
إلى مرحلة تقبل الزعيم الكوري الشمالي 
ــاده، وذلــك على  الــذي ارتكب فظائع في ب
الرغم من التقارب مؤخراً بني الكوريتني، 

وكذلك بني بيونغ يانغ وواشنطن.
ومنذ طرح أقنعة كيم للتجميل للبيع في 
املتاجر وعبر اإلنترنت في يونيو املاضي، 
وهــي تلقى إقــبــاالً، وبيع منها أكثر من 25 
ألف عبوة، وظهر البعض بهذا القناع على 
مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي على سبيل 
املزح والفكاهة، نقاً عن »نيويورك تاميز« 

األميركية.

إال أن الضغوط تــزايــدت على الشركة 
املنتجة ومنافذ البيع التي تطرح املستحضر، 
بعد موجة اعتراض كبيرة، خاصة أن عبارات 
مثيرة استخدمت لترويج املنتج تتعامل مع 
قضايا حساسة على نحو سطحي، وتعتبر 
املستحضر »قنبلة نــوويــة تعد بترطيب 
وتبييض الــوجــه«، مثلما جــاء في حساب 

الشركة املصنعة على تطبيق »إنستغرام«.
وكانت املديرة التنفيذية لشركة التجميل 
املصنعة للمنتج، كـــواك هــيــون-جــو، قد 
صرحت في وقت سابق، بأن الهدف من طرح 
ته  قناع كيم للتجميل هو االحتفال مبا سَمّ
»قمة الكوريتني التي ال حتدث إال مرة واحدة 

في العمر«، في إشــارة إلى اجتماع كيم مع 
نظيره اجلنوبي مون جيه-إن خال أبريل 

املاضي، ومصافحتهما الشهيرة في املنطقة 
الفاصلة منزوعة الساح بني الكوريتني.

قناع كيم

اجلنوبية! جارتها  لدى  قلقًا  يثير  الشمالية  كوريا  زعيم  اسم  يحمل  جتميل  مستحضر 
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شركة طيران تغرم 
مسافرَين 3700 دوالر 
بسبب سلوكهما السلبي!

أجبرت محكمة بريطانية رجــاً وزوجته على دفع غرامة 
مالية بــواقــع ثاثة آالف جنيه إسترليني )3700 دوالر( 
لشركة طيران كانا قد سافرا معها العام املاضي، أما السبب 
وراء هذه الغرامة فهو تعويض الشركة عن خسائر تسبب بها 
الراكبان اللذان لم يكونا يدركان خطورة ما كانا يفعان على 
منت الطائرة. وفي التفاصيل التي نظرت بها احملكمة ونشرتها 
وسائل اإلعام البريطانية واطلعت عليها »العربية.نت« فإن 
رجــًا وزوجته كانا على منت طائرة تابعة لشركة »جت2« 
أقلعت من مطار »ستانستيد« في لندن باجتاه جزر الكناري 
في إسبانيا، لكنهما بدآ باملشاغبة واستخدام ألفاظ نابية ولغة 
غير مناسبة على منت الطائرة، وهو ما اضطر الطاقم إلى التدخل 
من أجل تهدئتهما، وبعد ذلك حدثت مشاورات مع قائد الطائرة 
انتهت باتخاذ قرار بتنفيذ هبوط اضطراري في مدينة »فارو« 

في البرتغال.
وبرر قائد الطائرة اتخاذ القرار بالهبوط االضطراري املبكر 
بأنه كان مقباً على الطيران فوق البحر، ولو وصل إلى تلك 
املنطقة فلن يعود مبقدوره الهبوط في حــال تطور السلوك 
السلبي للراكبني، فلم يكن منه إال أن رجح الهبوط في أفضل 

وأقرب مكان قبل البدء بالطيران فوق البحر.
وكانت الرحلة التي حتمل الرقم )LS1507( تقل كًا من 
رونالد فيل البالغ من العمر 55 عاماً وزوجته بولني غوردون 
البالغة من العمر 65 عاماً وذلك يوم السادس من يوليو 2017، 
عندما هبطت الطائرة اضطرارياً في البرتغال وأنزلت الراكبني، 
لكن شركة )JET2( لم تكتِف باتخاذ قرار مبنعهما من السفر 
على منت طائراتها مدى احلياة وإمنــا رفعت دعــوى قضائية 
بحقهما لتكبيدهما تكاليف الهبوط االضطراري الذي مت تنفيذه 
وانتهت القضية بإلزام كل من الرجل والــزوجــة بدفع مبلغ 
3 آالف جنيه إسترليني هي تكاليف الهبوط الذي نفذه قائد 

الطائرة بسببهما.
وأظهرت تفاصيل الدعوى القضائية أن »الراكبني استخدما 
لغة قبيحة على منت الطائرة وقاما بضرب بعضهما بعضا«، 

وهو ما استدعى الهبوط االضطراري للطائرة في البرتغال.

استعرضت مجموعة الطاب اليابانيني املشاركني 
في مسابقة »Robocon« األخيرة التي جرت في 
اليابان، روبوتات متطورة قادرة على القيام بحيل 

معقدة ومذهلة.
وميــكــن لــهــذه الــروبــوتــات الــتــي طــورهــا طــاب، 
تــتــراوح أعمارهم ما بني 15 و18 سنة، أن تقذف 
زجاجات املياه في الهواء بدقة متناهية لتضعها 
بشكل أفقي على أسطح متفاوتة االرتــفــاعــات، ما 

يدل على مدى اعتمادها على النظريات املعقدة لعلم 
املقذوفات واجلاذبية.

وتعتبر مسابقة »Robocon« التي ظهرت فيها 
تلك الروبوتات، من أهم املسابقات السنوية التي 
يستعرض فيها طاب املدارس واجلامعات واملعاهد 
التقنية أهــم اختراعاتهم، وتــشــارك فيها فــرق من 
دول آسيا والباسيفيك، وتهدف لدعم املشروعات 

استعراض روبوتات متطورةالصغيرة وتطوير البحث العلمي التقني.

»القطاعة« مصطلح كويتي قــدمي كــان يطلق 
على نشاط السفر بالسفن الشراعية بني الكويت 
وموانئ اخلليج بهدف التجارة حيث كانت تسمى 

السفينة التي تقوم بتلك الرحلة )البوم القطاع(.
وعـــادة مــا كانت تقوم بهذه الــرحــات السفن 
ــطــة احلــجــم وفــــي مــقــدمــتــهــا )الـــبـــوم(  ــوس ــت امل
و)اجلــالــبــوت( وكــذلــك بعض أنـــواع )الشوعي( 
و)السنبوك( وهي سفن خشبية مختلفة األحجام 
واالستخدامات أما حمولة )سفينة القطاعة( فكانت 
تتراوح ما بني 60 و130 طناً. وذكــر الباحث في 
التراث الكويتي محمد عبدالهادي جمال في كتابه 
)احلــرف واملهن واألنشطة التجارية القدمية في 
الكويت( أن هذه السفن كانت تبحر من الكويت 
الى موانئ اخلليج العربي حاملة معها البضائع 

بوم القطاعةاملختلفة لبيعها هناك.

طالب يابانيون 
يطورون روبوتات مذهلة 
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dralghanim@ د.عبدالل�ه الغامن

باملختصر عندما تفسد منظومة الدين واألخللاق 
بالدولة تنتشر رائحة العفن الفكري والسلوكي في 

املجتمع وتبدأ مقومات بناء الوطن بالتآكل

iqbalalahmad1@ اقبال الحمد

فوزيه زينل ..اول امرأة ترأس برملان البحرين ألول 
مرة باكتساح األصوات...شرفتي املللرأة اخلليجية 

والعربية

ي ل��ع��ن��ز ا د  . ���ص��ع��ا @ د a d 8 1 _ s u

هل كان يتصور الشاعر فهد العسكر عندما كان يعاني 
من اإلقصاء والتهميش والتهديد باملوت أنه سيكون بيوم 

من األيام رمزا من رموز الثقافة في الكويت؟!

Hanan Jawel i  @hananjawlie

سمة الشعوب املتخلفة بفرض الوصاية ووضع 
املواطن حتت دائرة الشك باستمرار واحلاجه لتبرير 

حسن النية في سن قوانني الدولة

���ص�����������������������������������������ا @ ر R a S h a l h o u b

ليش ملا انتقد بلدي الناس مفكرة اني بكره بلدي و ما 
عندي انتماء! على فكرة انا ما بنتقد شجر بلدي و تراب 
بلدي فهوا عشقي! انا انتقد الفاسدين و النصابني اللي 

فبلدي!

60 و130 طنًا حمولتها تتراوح ما بني 

تــنــقــل نــت  كــا ميــة  قــد ســفــن   . . » عــة لــقــطــا ا «
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