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{ كـالـيـفـورنـيـا - وكـاالت - قـال
مـسؤولـون أمـريـكيـون إن عـلـماء
ــؤســســات أحــيـــاء يــعــمــلــون 
ـعـرفة حـكـومـية بـدأوا حتـقـيـقـا 
سبب نفوق ما ال يقل عن  70من
احليـتان الرمـادية الـتي جرفـتها
األمـواج خالل الـشـهـور الـقـلـيـلـة
اضـيـة إلى الشـاطئ عـلى طول ا
الــــســـاحل الـــغـــربي لـــلـــواليـــات

تحدة. ا
وأعــــلــــنـت اإلدارة الــــوطــــنــــيــــة
للمحـيطات والغالف اجلوي (أن
ـتــتـالـيــة غـيـر حــاالت الـنـفــوق ا
زيد مألـوفة ويـعني ذلك إجـراء ا
من عـمـليـات الـفـحص والـتـدقيق
ـوارد ــزيـد مـن ا وتــخــصــيص ا

عرفة السبب).
ويــــقـــول مـــســــؤولـــون في إدارة
صائد البحرية التابعة لإلدارة ا
الـوطـنـيـة لـلـمـحـيـطات والـغالف
اجلــوي (إن  37حـــوتــا رمـــاديــا

نافـقا ظـهـرت هذا الـعام في مـياه
كالـيفورنـيا وثالثـة في أوريجون
و25 في والية واشنـطن وخمسة
في أالســـكـــا).وكـــان آخـــر حـــوت
نــــافق قـــــد ظــــهــــر فـي أالســــكــــا
ــاضي قـــرب خــلــيج األســبـــوع ا
تــشـيــجـنــيك.وكـانت الــدهـون في
أجسـام الكـثيـر من هذه احلـيتان
ـا قـاد اخلـبراء الـنـافـقة قـلـيـلـة 
إلى االشتبـاه بأن حاالت الـنفوق
ــتـتــالـيــة جنـمت عـن نـقص في ا
ـيـاه الـدافـئـة مـوارد الـغـذاء في ا
في شــمــال بــحــر بــيــرجن وبــحـر

تشاكتشي قبالة أالسكا.
واقـــتـــرب جـــلـــيـــد الـــبـــحـــار من
مستـويات منخـفضة قـياسية في
بحري بيرجن وتـشاكتشي ويقول
ـياه العـلـمـاء إن درجات حـرارة ا
ـعـتاد نـتيـجة ارتفـعت أكـثر من ا
ناخ بسبب على ما يبدو لتغير ا
الـنشـاط الـبشـري. وقـال العـلـماء
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ـتـسـابـقـات ابـتـسـامات رسـمت ا
عــريـضــة عــلى وجـوهــهن أثــنـاء
سابقة التقاط الـصور الدعائيـة 
مـلــكـة جـمـال الـهــنـد لـهـذا الـعـام
سـابقة قادرة عـلى تغيير فهذه ا
مــســار حـيــاتــهن كــمــا حـدث مع
جنـــمــة بـــولـــيـــوود الـــشـــهـــيــرة
ايــــشـــــوريـــــا راي الـــــتـي بــــدأت
مــســيـــرتــهــا الـــفــني عـــبــر هــذه

سابقة . ا
ولـكن بـدالً من االسـتـمـتـاع بـهـذه
ــتـســابــقـات الــفــرصـة وجــدت ا
أنــــفــــســـــهن وسط زوبـــــعــــة من
االنتقـادات بعد جتـميع صورهن
في صورة واحـدة أراد منـتقدون
أن يـوصـلـوا مـن خاللـهـا رسـالـة
مـــفـــادهـــا أن مـــنـــظــــمي احلـــفل
مــــــهـــــووســــــون بـــــالــــــبـــــشـــــرة
الفاحتة.تـظهر الصور  30وجها
لـنــسـاء مـشــاركـات في مــسـابـقـة
اجلـمــال ونـشــرت مـجـتــمـعـة في
ــز أوف إنــديـا) صــحــيــفـة (تــا
ـنظـمة التي تـملـكهـا اجملمـوعة ا
ــــســــابــــقــــة مــــلــــكــــة اجلــــمـــال
الـسنـويـة.وبدأ سـيل االنـتـقادات

في مــؤتـــمــر (إن األوضــاع الــتي
تـعـرضت لـهـا احلـيـتـان الصـيف
ـا تـضر بـاحليـوانات اضي ر ا
اآلن وهي تـقـوم بـرحـلـة الـهـجرة
للشمال).وقالت سو مور أستاذة
عــــلم احملـــيـــطـــات في جـــامـــعـــة
واشـنـطن لـلـصـحـفـيـ (مـنـطـقـة
القـطب الـشمـالي تـتغـيـر بسـرعة
جدا وستضطر احلـيتان للتكيف
مع هـــذا).وأضـــافت (أن تـــقــلص
ـا مــسـاحـات جــلـيــد الـبــحـار ر
يــؤدي إلى انـــخــفــاض إمــدادات
الــغــذاء من قــشــريــات صــغــيــرة
تـعــرف بـاسم مــزدوجـات األرجل
وتـعــد مـصـدر الـغــذاء الـرئـيـسي
للـحوت الـرمادي). وقـال العـلماء
ـتوقع أن ؤتـمر (إن من ا خالل ا
ـــــزيــــــد من جتـــــرف األمــــــواج ا
احلـــيـــتـــان إلـى الـــشـــاطئ خالل
مــوسم الــهــجــرة إلى الــشــمـال).
وأضـــافـــوا(أن إجـــمـــالي الـــعــدد
ـــوثق لـــلــحـــيـــتــان ا
ـثل الـنــافـقــة قـد ال 
سوى الـنذر الـيسـير
من عـــدد احلـــيـــتـــان
الـتي نـفــقت بـالـفـعل
في الفترة احلالية).
وكـانت آخـر حـوادث
نـــفـــوق مـــتـــتـــالـــيـــة
لـــلــــحــــيــــتـــان عــــلى
الــســاحل األمــريــكي
الغربي فـــــــي عامي
 1999و2000
ويعتـقد أن لهـا صلة
بــظــاهــرة الـنــيــنــيـو
التي تؤدي إلى دفء
مــــيـــاه احملــــيـــطـــات
وجرى اإلعالن آنذاك
عن حاالت نفوق غير

مألوفة.

عــنــدمـا كــتب أحــد مـســتــخـدمي
تويتر السؤال التالي معلقا على
الـــصـــورة: مــا اخلـــطـــأ في هــذه
الــــصــــورة?.وبــــســــبب تــــشــــابه
هــيـئــاتــهن: خــصالت المــعـة من
الشعر ومرتبة جدا وتصل كلها
إلى أطــراف الــكـتــفــ وبــسـبب
لــون الـبــشـرة الــذي يـكــاد يـكـون
متطابقا سخر بعضهم من مدى
ـتـسـابـقـات حـتى أنـهم تـمـاثل ا
تـــســاءلـــوا حــتى ولـــو من بــاب
ــزاح(مــا إذا كن في احلــقــيــقــة ا
ــــــــــــــرأة ذاتـــــــــــــهـــــــــــــا فـي كـل ا
الصور).وأوضح منتقدون(أنه ال
شيء خــاطئ في صــور الــنــسـاء
أنـفـسـهن ولــكن عـنـدمـا وضـعت
الــصـور مــتـجــانـبــة ظـهــرت قـلـة
الـتنـوع في لـون الـبشـرة فـطفت
إلى السطح مجددا مشكلة تؤرق
الــهــنــد وهي تــفــضــيل الــبــشـرة
الــفـــاحتــة).وقــالـت لــبي بي سي
شـامــيـتـا سـيـنــغـا وهي خـبـيـرة
ـسابـقـة (إنه كان الـتجـمـيل في ا
ينبغي تعديل الصور األصلية إذ
ــتـسـابـقــات مـثل الـدمى). بـدت ا
وأصرت عـلى أنه طـلب من فريق

تـــعــديـل الــصـــور (بــاســـتــخــدام
فــوتــوشــوب) عـدم تــغــيــيــر لـون
الـــبــشــرة وألــقت بـــالــلــوم عــلى
اقتراب موعد طباعة اجلريدة ما
تــــــســـــــبب بــــــضـــــــغط أثــــــنــــــاء
الــعـــمل.وأضــافت (لـــيــست هــذه
ألــوان الــبــشــرة احلــقــيــقـيــة في
الصـور األصـلـية) مـوضـحة (أن
بعض الفـائزات السـابقات كانت
بـشــراتـهن داكـنــة).وقـالت: (هـذه
مـجـرد صـور لــبـنـاتـنـا في الـعـام
ــاضي. بــشـرة اجلــمــيع بــقـيت ا

كما هي).
ومـنــذ مـنـتــصف الـتـسـعــيـنـيـات
تؤخذ مسابقة ملكة اجلمال على
محـمل اجلد في الـهنـد إذ قدمت
الـبالد كـثـيـرا من الـنسـاء الالتي
أصـبـحن من شـهـيـرات وحصـلن
أيـــــــــضـــــــــا عـــــــــلـى ألـــــــــقـــــــــاب
ـيـة.وانــتـشـرت بـكـثـرة طـوال عـا
ــاضـيـة مــؤسـسـات الـســنـوات ا
تــدرب الــشــابــات الــراغـبــات في
ـــشــاركــة في مــســابــقــة مــلــكــة ا
اجلمـال في جمـيع أنحـاء البالد
ومجـددا كـانت مـعظم الـرابـحات
من ذوات الـبـشــرة الـفـاحتـة.لـكن

الـفـاحتـة يــعـزز ويـد الـتـحـامل
اجملـتـمـعي ويـجـرح كـرامة ذوي
الـبـشـرة الـداكـنـة الـذين يـكـبرون
مع شعور بـعدم الثـقة بأنـفسهم
كــــمــــا يــــؤثــــر عــــلى جنــــاحــــهم

هني. الشخصي وا
ولـــكن وأثــنـــاء كــتــابـــتي لــهــذه
الــقــصــة جــاء في األخــبــار أمــر
ـثــلـة من يــفـرح الــقـلب: أكــدت 
جــنــوبي الــهــنـد اســمــهــا سـاي
باالفي رفضها صفـقة بقيمة 20
مـلـيون روبـيـة لـتـظـهر في إعالن
كـر تــفـتــيح بـشــرة.وجـاء عـلى
ـمثـلـة: ماذا سـأفـعل بكل لسـان ا
ـال الــذي كــنت ســأحـصل هــذا ا

ــتـــوقع أن الـــتـــقـــديــرات ومـن ا
تــصل عـائــدات سـوق مــنـتــجـات
تفتيح البشرة لدى النساء لنحو
 716مـلــيـون دوالر بـحــلـول عـام

2023.
ـدافـعـون عن مـنـتـجـات ويـقـول ا
تــبـيـيض الــبـشــرة إنـهـا مــسـألـة
خيار شـخصي; فإذا كـان بإمكان
النـسـاء استـخدام أحـمـر الشـفاه
جلـعل شـفـاهـهن أكـثـر احـمـرارا
ات تـفتح فلم ال يـسـتخـدمن كـر

بشرتهن?
لكن ناشط أشاروا إلى أن هذا
الهوس بالـبشرة الـفاحتة موقف
غـــيــر عـــادل إلى حـــد كــبـــيــر; إذ
يـــقـــولـــون إن تـــفـــوق الـــبـــشــرة

هــــذا األمــــر لـم يــــعــــد مــــثــــيــــرا
لالســتــغــراب. إن هــوس الــهــنــد
بـالـبـشرة الـفـاحتـة خـاصـة عـند
الــنــسـاء أمــر مــعــروف جـدا; إذ
ينظـر للبشـرة الفاحتـة على أنها
متفوقة على البـشرة الداكنة كما
ـتـعـارف عـلـيه أن ذوات أنه من ا
الـبـشرة الـفـاحتـة مـفـضالت عـند
الـزواج.ومنـذ سـبعـيـنيـات الـقرن
ــاضي وبـعــد طــرح كـر فــيـر ا
أنــــــــــد الفـــــــــلـي أصــــــــــبــــــــــحت
مستحـضرات تفتـيح البشرة من
نـتجات مبـيعا في البالد أكثر ا
ــثالت في ـــثــلـــون و وظـــهــر 
بـولـيوود فـي إعالنـات لدعـم هذا
نـتج.وفي عام  2005ظهر أول ا
كر لتفتيح بشرة الرجال اسمه
فير آند هاندسم وبدعم من جنم
بـــــولـــــيــــــوود شـــــاه روخ خـــــان
(شــــاروخـــان) ســــرعـــان مـــا ذاع
ـكن قياس ـستحـضر.و صيت ا
مـــــدى شــــعـــــبـــــيـــــة مــــثـل هــــذه
ــســتــحــضــرات في الــهــنــد من ا
حـقـيـقــة أن عـائـداتـهـا تـصل إلى
ـاليــــــ من نــــــحــــــو مــــــئـــــات ا
الـدوالرات كل عـام وفـقـا إلحـدى

علـيه من مـثل هـذا اإلعالن? ليس
لدي احتياجات كبيرة.

ــكــنــني الــقــول إن وأضــافت: (
عايـير التي لـدينا خـاطئة. هذا ا
كننا لون بشرة أبناء الـهند. ال 
الذهـاب إلى األجـانب وأن نـطلب
مــنــهم تــغـــيــيــر لـــون بــشــرتــهم
الــبــيــضــاء. هــذا لــون بــشـرتــهم

وهذا لوننا).
ورحب كثـيرون بهـذه التـعلـيقات
والــتي جــاءت مــنـعــشــة خــاصـة
ـتسابـقات على لقب عقب قصة ا
مــلــكـة اجلــمــال والالتي ظــهـرن
فـيـهـا مـتـشـابـهـات وذوات بـشرة
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مـانـعـيـشه مـن فـوضى عـارمـة وذعـر وارتــبـاك في حـيـاتـنـا
سؤوليـة لألخر يجعلنا نتساءل العامة وكل واحد يحمل ا
ـكن أن نصـغي لذواتـنا بـعيـدا عن اخلوف الـوهمي كيف  

الذي يعترينا في كل مكان.
هي فــوضى في كل مــكــان حــتى صــارت هــذه الــفــوضى
عرفا وتـقليدا يـصعب قلـع ضرسه أو نقـده فمن ب أنواع
هذه الفوضى احتالل الفضاءات العامة واألرصفة وتعمد
دن ونـشـر البـشاعـة في كل مكـان حتى تشـويه جمـاليـة ا
البس كـأن مـصـمـمـيـها الـلـبـاس  تـشويـهـه وتـعويـضـه 
جاؤوا مـن الثـلث اخلـالي والنـنـسى الـفـوضى واحلـمـوضة
في السلسالت التلفزيونية الـتي تدعي الكوميديا والكاميرا
اخلفية . والـفوضى في السكـن االجتماعي الـتي يقدم على
شـكـل إشـهــار تــرويــجي في شــهـر رمــضــان ومــا هـو في
كن األصل سوى أقـفـاص وابتـزاز لـلطـبـقات الـفقـيـرة وال
ـر من سـرد الـبـيض الـفــاسـد دود ذكـر الـقـضـاء عـلى أن 
السكن (الرشـوائي) واألحياء الـعشوائـية التي الزلـنا نراها

قد تناسلت في كل مكان.
وما نسمعه يومـيا عبر وسائل االعالم عن إحبـاط لعمليات
تـهريب لـلـمـخـدرات بـجـمـيع أنواعـهـا الـتي تـقـدر بـاألطـنان
يـجــعـلــنـا نــشـعــر بــاخلـطــر وكـذا  تــهـريب  مــواد غـذائــيـة
خــطــيــرة عــلى صــحــة الــبــشــر بــعــد أن فــقــدت صالحــيــة
استـهالكهـا  ونتـساءل أين ذهـبت الكـميـات التي لم يـطلـها
ــراقــبـة من طــرف اجلــمـارك الـتــوقــيف  عــبـر كــامــيـرات ا

والسلطات األمنية.
ـضي أسـبـوع من غــيـر أن  نـسـمع ضـبط  كـذا واليـكـاد 
هلـوسة وهذا يعني أن سـوقها رائجة وكذا من األقراص ا
في أوساط شبابـنا وشابـاتنا عبـر أقطاب مـتعددة من بائع
ـسـتــهـلك الـضــحـيـة بـاجلـمــلـة وبــالـتـقــسـيط وصـوال إلـى ا
وأسرته الـتي تتـكـبد عـناء تـبعـات إدمـان فرد مـنهـا  يحـتاج
إلى مـصــاريف يـومــيـة بــاهـظــة من أجل إطـفــاء غـلــيل نـار
البلية ويصـير اخلوف متربصا بـكيان األسر من اجملهول
وهنـا مثل مـغـربي صريح يـصور حـالـة الذعـر هاته ويـقول:

(اللي عضو احلنش كيخاف من احلبل).
وفي احلديث عن الـفوضى والـفسـاد تابـعت هذا األسـبوع
ـكــتب الـوطــني لـلــسالمـة أرقـامــا مـهــولـة تــهم مـا أعــلـنـه ا
ـغــرب الـذي قـام  في الـصـحــيـة لـلــمـنـتـجــات الـغـذائــيـة بـا
األســبـوع األول مـن شـــــــهـر رمــضــان الــفــضــيل بــحــجـز
ــواد الــغــذائــيـة غــيــر الــصــاحلـة وإتالف  143 طــنـا من ا

لالستهالك.
وعــلى مــســتــوى االســتــيــراد  إرجــاع 1013 طـنــا من
ـنتجـات الغذائـية ذات األصل احليـواني والنباتي مختلف ا
صالح اخملتصة للـمكتب لعدم مطابقـتها للمعايير من قبل ا

القانونية اجلاري بها العمل.
أيــام زمــان لـم تــكن األســـر تــهــتم بـــفــســاد األغـــذيــة الــتي
تتنـاولهـا ألنهـا كانت في األصل مـا ينـتجه الـفالح من غير
واد الكيماوية أويعلف أن يضيف إلى مزروعاته الغذائية ا
حـيــوانــاته بــأغـذيــة مــغـشــوشــة وكل شيء كــان يــبـاع في

السوق بأثمنة مناسبة والعرض يفوق الطلب.
واليـوجـد شيء يــخـلـو من فــسـاد  وغش بـدءا من عــمـلـيـات
الـتــجـمــيل الـتي صــارت مـوضــة عـنــد جنـوم الــفن وعــلـيـة
وفي هذا السياق هل سبق لك أن اشتريت بيضا من القوم

السوق ووجدته فاسدا  ما ذا كان رد فعلك ?
من الطبيعي مادمت كسرت بيضة واحدة ووجدتها فاسدة
فمن الـطـبيـعي أن يـكون جـمـيع البـيض في الـسـلة الـواحدة

فاسدا.
لهذا ما هي الـطريقة والـوسيلة لـكشف البيض الـفاسد قبل

شرائه ?
ة كانـت عبر الـع اجملردة..أما  الـيوم فلم فالطـريقة الـقد
تعـد مجـدية لـلتـميـيـز ب الـبيض الـفاسـد واآلخر الـصالح
فــالــفــسـاد غــيــر مـن أسـالــيــبـه وصـار
أشكـاال وأنـواعـا في البـحـر كـما في
الــبــر واجلـــو وظــهـــرت أشــكــال من
ـــدن الـــفـــســـاد الـــذكـي  عـــلى وزن ا
الذكـية والـهواتـف الذكـية والـفوضى

العارمة.
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صـدر حديـثا كـتاب سـماحـة العالمـة السـيد
وسوم حس السـيد محمد هـادي الصدر ا
بــ ( زوايـا ومرايـا ) وهـو اجلزء اخلـمـسون
ــعـنــيـة من (مــوســوعـة الــعــراق اجلـديــد) ا
بــالــشـأن الــعــراقي  - وبــقــضــيـة االصالح

والتنوير حتديداً - .
وقد تناول بالبحث خمس موضوعاً 

واضيع : ومن أهم تلك ا
-الوسام االخالقي ارفع االوسمة

ناصب ال تدوم  -ا

-شهادات الزور 
اذا االنتحار ? -و

وضوعي  -ما اندر النقد ا
-وهكذا يكون رجل الدولة 

-االيثار مزية األبرار 
-ال يصح االّ الصحيح 
ؤمن  -الدعاء سالح ا
-هل تورث الصفات ?

يطلب من 
07901892340  -     07704300759
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{ مـــــانــــــيال  –وكـــــاالت - قـــــال
متـحدث باسم الـرئيس الـفلـبيني
( إن مـجـوهــرات الـسـيـدة األولى
يـلدا مـاركوس التي السـابقـة إ
اشتهرت باإلنـفاق ببذخ وامتالك
مــجــمـوعــة هــائـلــة من األحــذيـة
سـتطـرح لـلـبيع لـيـسـتفـيـد شعب
الـــــــفـــــــلـــــــبـــــــ مـن عـــــــائــــــدات
بـيـعـهـا).وسـعت هـيـئـة اسـتـعادة
األصــول احلـكــومـيــة لـلــحـصـول
عـلى مـوافـقـة الـرئـيس رودريـجو
دوتيـرتي عـلى بـيع مجـمـوعة من
ثالثة أطـقم مجـوهرات صـادرتها
قـبل نـحو  30عـامـا بـعـد سـقـوط
حـكم زوجـهـا الـدكـتـاتـور الـراحل
فـــرديــنـــانــد مـــاركــوس.وتـــشــمل

اجملـــمـــوعــــة الـــتي صـــودرت في
هـــاواي حــيـث كــان فـــرديــنـــانــد
ــنـفى ــيـلــيــا يـقــيـمــان في ا وإ
ــاســة نــادرة زنــة 25 قــيــراطــا أ
اسـطــوانـيـة الـشــكل قـالت صـالـة
مـزادات كـريـســتـيـز في لـنـدن في
عام 2015 إن قـيـمـتـهـا قـد تـصل

إلى خمسة مالي دوالر.
وسبـق أن حاولت احلـكـومـة بيع
ــيــلــدا الـتي اجملــوهــرات لـكن إ
تــبــلغ من الــعــمــر 89 عــامـا اآلن
اعتـرضت على اخلـطوة. واألطقم
الـثالثــة في اجملـمــوعـة مـوجـودة
ــركــزي اآلن في خــزانــة الــبــنك ا
وقـدرت قــيـمــتـهــا في عـام 1991
بــــــــــســــــــــتــــــــــة مـاليـــــــــ دوالر.
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{ لـــنــــدن - وكـــاالت - انــــتـــقـــد
ـغـني الـبريـطـاني إلـتـون جون ا
حـذف روسـيـا مـشـاهـد جـنـسـيـة
مثلية في الفيلم الغنائي اجلديد
ـــســــتــــوحى من (روكت مــــان) ا
حيـاته الشخـصيـة.وأصدر جون
وصــنــاع الــفـيــلم الــذي يــصـور
ـثلي إلى غـني ا رحلـة وصـول ا
عالم الشهرة بيانا بعدما ذكرت
وســـــائـل إعالم (أن الــــــرقـــــابـــــة
الــروسـيـة قــررت حـذف مــشـاهـد
جـنــسـيــة بــ مـثــلـيــ وأخـرى
لـــتــعــاطـي اخملــدرات).وجــاء في
البـيـان (نرفض بـأشـد العـبارات
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قـرار االنـقيـاد لـلـقوانـ احملـلـية
وقيام الرقابة بحذف مشاهد من
’روكت مان ‘لعـرضه في السوق
الــروســيــة). ونــقـلـت صــحــيــفـة
ـز عن نـاقـد روسي مـوسـكـو تـا
ي شاهـد الفـيلم في عـرضه العا
األول فـي مــــــــهـــــــرجـــــــان كـــــــان
الــسـيــنــمـائي في  16أيـار قـوله
(إن عـــدة مـــقـــاطع من الـــفـــيـــلم
مـدتــهــا خــمس دقــائق تــقــريــبـا
إجــمــاال اخــتــفت في الــنــســخـة
الـروســيـة). وبـدأ عــرض الـفـيـلم
ـــاضي في أنـــحـــاء األســـبـــوع ا

العالم.

فــرانــســيـســكــو تــخـدم الــفــقـراء
ـشــردين أو الـذين يــكـافـحـون وا
لإلقـالع عن تـــعـــاطي اخملـــدرات.
وجـمع بــافـيت (88 عـامــا) نـحـو
ـــؤســـســة 34.2 مـــلـــيــون دوالر 
جاليـــد في  20مـــزادا ســـنـــويـــا
ـوقع بدأت في 2000 وانـتـقـلت 
إيباي عام 2003. وكانت زوجته
األولى سـوزان التـي توفـيت في
عـــام 2004 هي مـن عـــرفـه عـــلى
مـؤســسـة جاليــد بـعـد تــطـوعـهـا
هــنـاك.وقــالت كــارين هـانــراهـان
رئــيـسـة جـاليـد (الــسـيـد بــافـيت
يـــشــعــر بــســعــادة غــامــرة لــقــد
حتــدثـنـا إلــيه لـلــتـو. إنه مــلـتـزم
ــزاد مــا دام قــادرا ــواصـــلــة ا
زاد ـكن لـلفـائز بـا على ذلك). و
ومـــــا يــــصـل إلى ســـــبـــــعـــــة من

{ سان فرانسيسكو - وكاالت -
وافق مــزايـد مــجــهـول عــلى دفع
مـــبـــلغ قـــيــاسـي بــلغ 4567888
دوالرا في مــزاد خــيــري ســنــوي
ـلــيــارديـر لــتــنـاول الــغــداء مع ا
األمــريـكـي وارين بــافـيـت رئـيس
مـؤسـسـة بــيـركـشـايـر هـاثـاواي.
والـعـرض الــفـائـز الـذي قـدم في
مـــزاد عـــلى مـــوقع إيـــبــاي عـــلى
االنــتـرنت اســتـمــر خـمــسـة أيـام
وانــتـهى مــسـاء اجلــمـعــة أكـبـر
ــقـارنـة بـالـرقم بـنـحــو الـثـلث بـا
الــــقـــيــــاسـي الـــســــابـق الـــبــــالغ
ــســجل في 3456789 دوالرا وا

مزايدتي عامي  2012و2016.
وستعود هذه العـائدات بالفائدة
عــــلى مــــؤســــســـة جـاليـــد وهي
مـــؤســــســـة خــــيـــريــــة في ســـان

أصــــدقـــائه تـــنــــاول الـــغـــداء مع
بــافــيـت في مــطــعم ســمــيث أنــد
ولـينـسـكي في مـانـهـاتن. ويـقول
بــافــيت إنه ســيــنــاقش أي شيء

قبلة. باستثناء استثماراته ا
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وارين بافيت

الـسنـ لـكنـه تعـاون فـيمـا بـعد
مـع الـــشـــرطـــة وقـــدم لـــهـــا أدلــة
أســـهــــمـت في اعــــتــــقــــال جتـــار
مخدرات آخـرين وأُطلق سراحه
بـعـد خـمـس سـنـوات فـقط. وقـال
أحـــد أفـــراد عــــائـــلــــة لـــوكـــاس
لـــوســائـل إعالم أمــريـــكـــيــة (إنه
اضي ألسـباب توفي اخلـمـيس ا
طــبـيــعــيـة عن عــمــر يـنــاهـز 88
عـامــا في نـيــوجـيــرزي). وجـلب
لــوكــاس الــهــيـرويـن من جــنـوب
شــــرق آســـيــــا. وفي عـــام 1975
ـالـية صادرت الـشـرطـة أصوله ا

تلكاته. و

{ نـيــويـورك  –وكـاالت - تـوفي
قـطب جتـارة اخملــدرات الـشـهـيـر
فـــرانك لـــوكــــاس في حي هـــارلم
بنيويورك الذي استلهمت قصة
فـيــلم (رجل عــصـابـات أمــريـكي)
عـام 2007 من حــيــاته وجــســد
مـثل الـشـهيـر ديـنزل دوره فـيه ا
واشنـطن. ولـد لـوكـاس في والية
كـارولـيـنـا الـشـمـالـيـة عام 1930
وانـــتــقـل إلى نــيـــويـــورك حــيث
أصـبح تـاجـرا بـارزا لـلـهـيـروين
طـوال سـتـيـنـيـات وسـبـعـيـنـيـات
ــاضي. وفي عـام 1976 الـقــرن ا
حُــكم عـلــيه بــالـســجن لـعــشـرات
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فرانك لوكاس


