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ملكة بريطانيا ترد دمية
مفقودة لطفلة أسترالية

ع������ادت دم��ي��ة
ق�������رد ت���رك���ت���ه���ا
ط��ف��ل��ة أس��ت��رال��ي��ة
ف��ي اخل��ام��س��ة من
ع��م��ره��ا س��ه��وا في
قصر بكنجهام إلى
الوطن بعدما تلقت
ع��ن��اي��ة ملكية من
العاملني في القصر
وح���ظ���ي���ت أي��ض��ا
مب���راف���ق للسفر،
دمية كلب.
امللكة إليزابيث
واص���ط���ح���ب���ت
ال��ط��ف��ل��ة س��اف��ان��ا
هارت دمية القرد ،وتدعى هارييت ،وهي واحدة من ست
دمى قرود في روضة أطفال وودسايد في أديليد ،في عطلة
مع أسرتها في أوروبا ثم فقدتها.
وأدركت كاتي والدة سافانا أن الدمية هارييت مفقودة
في اليوم التالي ،لكنها لم تتمكن من العثور عليها قبل
العودة إلى أستراليا.
ثم تولى العاملون في روضة أطفال وودسايد مهمة
العثور على الدمية وكتبوا رسالة إلى امللكة ناشدوها فيها
البحث عن الدمية احملبوبة وأرفقوا مع خطابهم صورا
لرحالت هارييت حول العالم.
وقالت روب�ين هرينجر املعلمة في روض��ة األطفال
“أرفقنا الكثير من الصور ملغامرات هارييت حول العالم
ووق��ع جميع األط��ف��ال على (الرسالة) ووضعناها في
مظروف وأرسلناها بالبريد”.
وكانت املفاجأة أن القصر رد في األسبوع التالي ،وقال
إن هارييت في حالة جيدة وأرفق صورا جلوالت الدمية
في مقر ملكة بريطانيا .وسرعان ما عادت هارييت إلى
أستراليا مع صديق جديد يدعى “ريكس” وهو دمية كلب
من متجر الهدايا التابع للقصر.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 16صفحة ــ  100فل�س

جبل «شثاث» ..موقع خصب للمشاريع
السياحية في «ظهران اجلنوب»
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في الصـميم
استخدام العقاقير واملنشطات في الرياضة خيانة وغش
وضرر على أجسام الالعبني  ..األعراض اجلانبية خطيرة وقد
تتسبب بالوفاة في بعض األحيان  ..ما فائدة الفوز بطرق
غير مشروعة؟ ..انتشار املكمالت والعقاقير واإلبر الرخيصة
واملهربة من بعض الدول اآلسيوية سببت كوارث صحية لكثير
من الشباب ..ترك جميع هذه العقاقير واللجوء إلى الرياضة
واألكل الصحي هو الطريق الصحيح  ..اجلسم أمانة عندك فال
تعبث به !!
جبل شثاث

ي��ع��د “جبل شثاث” أح���د أه���م املعالم
اجلغرافية املقترنة بالتاريخ في محافظة
ظهران اجلنوب في منطقة عسير باململكة
العربية السعودية ،ويعُ رف عند األهالي
بـ “حارس ظهران اجلنوب” كونه يتوسط
املدينة ويكشف م��ن علوه ال��ذي يزيد عن
 2800متر فوق سطح البحر تفاصيل املواقع
احمل��ي��ط��ة ب���ه .وت��ت��ن��وع ت��ض��اري��س اجلبل

وأش��ج��اره وت��ف��وح بطون شعابه بروائح
نباتاته العطرية الزكية من الشيح والريحان
واألق��ح��وان ،في حني تتوزع على صخوره
العديد من النقوش حلقب تاريخية موغلة
في القدم ،األمر الذي يبرز األهمية التاريخية
للمحافظة ،فاملكان يحتضن شواهد ما زالت
قائمة إل��ى اآلن منها :طريق الفيل والقرى
األثرية والنقوش واملقابر التي تعود إلى

عصور ما قبل التاريخ امليالدي.
وي��وج��د ف��ي اجل��ب��ل بعض التكوينات
الطبيعية من كهوف وآثار عيون ماء مندثرة
،وح��دي��ث�اً اخ��ت��ارت بلدية احملافظة اجلهة
الشمالية من قمة اجلبل لتنفيذ لوحة ضوئية
حتمل اسم احملافظة تبدو في املساء وكأنها
جن��م س��اط��ع .ويعد “جبل شثاث” موقعا
خصبا لتنفيذ العديد من املشاريع السياحية.

رئيس وزراء كندا يعتذر عن «سواد وجهه»
اعتذر رئيس ال��وزراء الكندي جاسنت ترودو
الستخدامه مستحضرات جتميل ليصبح وجهه
أس��ود اللون في ع��ام  2001بعد ظهور صورة
محرجة له بهذا املظهر قبل أقل من خمسة أسابيع
على انتخابات يخوض فيها معركة شرسة.
وتشكل الصورة التي ظهر فيها ترودو عندما
كان عمره  29عاما ببشرة س��وداء حتديا كبيرا
لرئيس ال��وزراء الذي حتدث م��رارا عن ضرورة
مكافحة التمييز العنصري والذي تضم حكومته
ثالثة وزراء بارزين من أصول هندية.
وق���ال ت���رودو ( 47ع��ام��ا) للصحفيني على
منت طائرته املخصصة للحملة االنتخابية في
هاليفاكس بإقليم نوفاسكوشيا يوم األربعاء،
بعدما نشرت مجلة تامي الصورة ”كان ينبغي
أن أكون أفضل وعيا حينها ،لكني لم أكن كذلك
وفعلتها وأنا آسف جدا“.
وذكرت املجلة أن رجل األعمال مايكل آدمسون
وهو من فانكوفر قدم لها الصورة في وقت سابق
من الشهر .وك��ان آدمسون ينتمي إل��ى مدرسة
(وست بوينت جراي أكادميي) التي كان ترودو
يعمل بها في ذلك احلني وك��ان عمره  29عاما.
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رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو في لقطة تظهره ببشرة سوداء

وكانت الصورة في الكتاب السنوي لتلك املدرسة
اخلاصة في فانكوفر.

وق���ال ت���رودو مب�لام��ح يكسوها احل���زن في
تصريحات نقلها التلفزيون الكندي على الهواء

مباشرة ”ارتديت زي شخصية ع�لاء الدين
ووضعت مساحيق التجميل .لم يكن ينبغي أن
أفعل ذلك“ .ويظهر ت��رودو في ال��ص��ورة وهو
يضع عمامة وي��رت��دي رداء أبيض بينما طلى
وجهه باللون األسود.
ووفقا لهيئة اإلحصاء الكندية فإن واحدا من
كل خمسة كنديني تقريبا ولد خارج البالد.
وأق��ر ت���رودو أيضا أم��ام أسئلة الصحفيني
بارتدائه زيا تنكريا واستخدامه مستحضرات
التجميل عندما كان في املدرسة الثانوية وغنائه
أغنية (داي أو) وهي أغنية تقليدية في جاميكا
تتحدث عن أشخاص ينقلون املوز إلى قوارب.
وتأثرت شعبية ترودو التي كانت مرتفعة جدا
ذات يوم بسلسلة من العثرات بينها حكم صدر
الشهر املاضي من جهة رقابية كبيرة بأنه خالف
قواعد األخالقيات املهنية بالضغط على وزير
العدل السابق لضمان جتنب شركة إنشاءات
كبيرة احملاكمة بسبب فساد.
وق��ال ت��رودو ”سأطلب الصفح من الكنديني
على ما فعلت ...كان تصرفا أحمقا .أشعر باخلزي
من نفسي .أشعر بالغضب من نفسي ملا فعلت“.
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عد القبض علي الثائر جيفارا في مخبأه األخير بوشاية من راعي
أغنام سأل أحدهم الراعي  :ملاذا أوشيت عن رجل قضي حياته في
الدفاع عنكم و عن حقوقكم ؟ فأجاب  :كانت حروبه مع اجلنود
تروع أغنامي  .هكذا هو البعض يضحي بوطنه من أجل مصاحله
الشخصية .

� @salah_sayerصالح ال�ساير

نحن في اخلليج واجلزيرة العربية مبختلف أصولنا (عربية
وغير عربية) نحن ابناء وأحفاد الربابنة األماجد الذين قهروا البحر
وعرفتهم املرافئ البعيدة والفرسان الذين اجتازوا الصحارى فوق
أسنمة اإلبل والذين ارتفعت في أرضهم راية اإلسالم  ..لن ترهبنا
البلطجة

� @ShaikhaBinjasimشيخة اجلا�سم

أن تنتقد أوجه القصور في جامعة الكويت بهدف لفت النظر
إلصالحها فهذا شيء محمود ،لكن املبالغة لدرجة “الكذب” حول
أوج��ه القصور فتدل على م��آرب “شخصية” ال حبا ً في الوطن
ورغبة في اإلصالح.

 @aalmonayyesد�.أحمد املني�س

ترامب ميارس أكبر بلطجة سياسية مع العالم وأسوأها مع دول
اخلليج مببدأ ادفع لتبقى .هل يعقل طائرات مسيرة بطيئة حتلق ملدة
ساعتني وملسافة طويلة تعجز أن تتصدى لها املنظومات الدفاعية
املنتشرة باملنطقة؟ طائرات يجب أن توجه عبر  GPSحتى تصيب
أهدافها بدقة متناهية .هل هو تواطؤ أمريكي سافر!

@Alwasatkuwait

«باريس» تختبر تاكسي صديق
للبيئة على شكل فقاعة!
تختبر باريس شكالً جديدا ً من أشكال املواصالت عبر تاكسي صديق
للبيئة على شكل فقاعة يتحرك بسرعة على سطح املياه صعودا وهبوطا
بطول نهر السني.
ويقوم املنظمون باختبارات جتريبية هذا األسبوع على قوارب بيضاء
كهرومائية ذات شكل بيضاوي تشبه مركبة فضاء صغيرة تتحرك بخفة
ومتر على آثار باريس.
وميكن للقارب أن يستوعب أربعة رك��اب ،وإذا متت املوافقة عليه،
ميكن طلبه عبر تطبيق مثل سيارات األجرة البرية والدراجات أو غيرها
من وسائل املواصالت.
ويأمل مصممو هذه القوارب أن يتم تشغيل ما يطلق عليها “سي
بابلز” جتاريا في باريس ومدن أخرى اعتبارا من العام املقبل.
ويرى املؤيدون املركبة كنموذج جديد للمواصالت احلضرية سريعة
التغيير.
ويزعم مصممو املركبة أنها “بدون صوت وال تصدر موجات كما ال
يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون”.
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