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أول مطعم باريسي للعراة يتلقى «ضربة قاصمة»
بعد نحو  15شهرا فقط على
افتتاحه ،تلقى أول مطعم للعراة
في باريس ضربة قاصمة ،ويبدو
أن��ه سيغلق أب��واب��ه عما قريب،
وفقا ملا أعلنه مالكا املطعم مايك
وستيفان سعادة.
فقد كشف املالكان أن املطعم
س��ي��غ��ل��ق أب���واب���ه ف���ي ف��ب��راي��ر
املقبل ،وذل��ك بسبب قلة الزبائن
واملهتمني برؤية الغرباء العراة
وهم يخدمون أنفسهم.
وقال التوأمان مايك وستيفان
سعادة ،البالغان من العمر 42
ع��ام��ا وال��ل��ذان يفضالن اإلب��ق��اء
على مالبسهما ،إنهما سيتذكران
“األوقات اجلميلة والطيبة ولقاء
الناس الرائعني والزبائن الذين
كانوا مسرورين ملشاركتهم في
هذه التجربة االستثنائية».
وكان مايك وستيفان قد راهنا،
على ما يبدو ،على حقيقة كون
ال��ع��اص��م��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ب��اري��س
عاصمة األضواء واالنفتاح وأنها
مقصدا سياحيا حتى للعراة ،وفقا
لصحيفة “لوكال” الفرنسية.
ويبدو أنهما كان يعتقدان أنه
بسبب وجود شواطئ للعراة في
الصيف فإنهما سيكونان قادرين
على توفير خيار “للعراة” في

كل األوق��ات عندما شرعا بفكرة
م��ط��ع��م��ه��ا ،ب��ح��س��ب م���ا ذك���رت
وس��ائ��ل إع��ل�ام غ��رب��ي��ة .وح��دد
املالكان تاريخ إغالق مطعم “أو

ناتوريل” ،ويعني “الطبيعي”
الذي يقع في منطقة رو دو غرافيل
ف��ي ب��اري��س ،ف��ي ال��س��ادس عشر
من فبراير  .2019يشار إل��ى أن

مطعم “أو ناتوريل” للعراة ،ليس
الوحيد من نوعه في العالم ،لكنه
الوحيد في فرنسا ،إذ سبق أن مت
افتتاح مطعم مماثل في العاصمة

شاهد يكشف أسرار «غرفة موت» إل تشابو
كشف شاهد في محاكمة أخطر مهرب مخدرات
بالعالم ،املكسيكي “إل تشابو” ،تفاصيل مخيفة
عن عمليات القتل التي أمر بتنفيذها ،مبا في
ذلك “غرفة املوت” ،التي جُ هزت خصيصا لهذا
الغرض.
وكانت ق��وات األم��ن املكسيكية قد اعتقلت
خواكني غوسمان ،املعروف باسم “إل تشابو”،
في يناير عام  ،2016وذلك عبر عملية استغرق
التخطيط لها أسابيع طويلة.
ويحاكم تاجر املخدرات البالغ من العمر 61
عاما ،في الواليات املتحدة التي تسلمته من بلده
املكسيك حملاكمته بتهمة إدخ��ال  154طنا من
الكوكايني إلى األراضي األميركية.
ونفى إل تشابو مسؤوليته عن  17تهمة،
من بينها حيازة أسلحة ،والتخطيط للقتل،
واستيراد وتوزيع الكوكايني.
وقال الشاهد إدغار غالفان في قاعة محكمة
مبدينة نيويورك األميركية ،االثنني ،إن قاتال
مستأجرا يدعى أنطونيو “جاغوار” ماروفو،
كان يعمل حتت إم��رة إل تشابو ،وك��ان ميتلك
غرفة مخصصة للقتل.
وأوضح أن الغرفة مت جتهيزها بنظام كامت
للصوت كي ال تُسمع صرخات الضحايا ،ومبنفذ
صرف على األرض ،إلزالة آثار الدماء بسرعة.
وأض��اف“ :لقد أخذني مرة إلى منزل ،كانت
أرض��ي��ت��ه بيضاء بالكامل .ه��ن��اك ك��ان يقوم
بالقتل” ،إال أن موقع البيت أو عدد األشخاص
الذين قتلوا فيه ال يزال غير واضح.

وأوضح غالفان أنه كان يعمل سائقا لسيارة
أجرة عندما تعرف على ماروفو عام  ،2007ثم
أصبحوا أصدقاء يحضرون احلفالت معا.
وبعدها ،انتقل غالفان للعيش في إل باسو
ب��والي��ة تكساس األم��ي��رك��ي��ة ،وأص��ب��ح يعمل
لدى ماروفو ،الذي كان يدير عصابة مخدرات
سينوال كارتل (التابعة إلل تشابو) في مدينة
سيوداد خواريز املكسيكية ،حسب ما ذكرت
صحيفة “نيويورك بوست».
وخ�ل�ال ش��ه��ادت��ه ،ق���ال غ��ال��ف��ان إن كلمة
“تنظيف” ،كانت تعني أن القيام بعمليات
قتل ،ليتسنى إلل تشابو أن يسيطر على منطقة

معينة.
واع��ت��رف غالفان بأنه ك��ان ميتلك مسدسا
خالل حدثني ،ضمن مخطط لعمليات قتل يديرها
ماروفو ،لكنه أصر على أنه لم يطلق النار في
أي منهما ،كما اعترف بأنه قام بنقل وتخزين
أسلحة خالل عمله مع ماروفو.
وكان غالفان قد اعتقل في عام  ،2011بعد أن
عمل لـ 4سنوات مع عصابة الكارتل ،واعترف
بالذنب بتهم حيازة املخدرات واألسلحة النارية،
ونفذ عقوبة بالسجن  8سنوات ،من حكمه الذي
يصل إلى السجن  24عاما .أما ماروفو ،فيقبع
في سجن مكسيكي.
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البريطانية قبل نحو عامني ،كما
يوجد آخر في جزيرة تينيريفي
اإلس��ب��ان��ي��ة م��ط��ع��م “إيناتو”
اخلاص للعراة.
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أغلى طالق وأغنى مطلقة بالتاريخ..
تفاصيل انفصال مؤسس «أمازون»
ب��ع��د إع��ل�ان م��ؤس��س ش��رك��ة
أم��ازون والرئيس التنفيذي لها،
امللياردير جيف بيزوس ،وزوجته
الطالق ،ذهب البعض إلى التساؤل
ب��ش��أن مصير ث���روة أغ��ن��ى رجل
ف��ي ال��ع��ال��م ،وعلى ك��م ستحصل
زوجته.
وق����رر ال���زوج���ان ،ال����ذي دام
ارت��ب��اط��ه��م��ا ال��رس��م��ي ن��ح��و 25
عاما ،الطالق بعد فترة طويلة من
يرجح
االنفصال التجريبي ،فيما َّ
أن تظل تفاصيل القضية في طي
الكتمان.
إال أن موقع “سي إن بي سي”
كشف بعض املعلومات ،قائال إن
طالق الزوجني “قد يصبح أغلى
انفصال في التاريخ” ،على اعتبار
أن ثروتهما تقدر بنحو  135مليار
دوالر.
ومب���ا أن ب��ي��زوس وزوج��ت��ه
م��اك��ي��ن��زي ي��ع��ي��ش��ان ف��ي والي��ة
واشنطن األميركية ،التي تدخل
ضمن ال��والي��ات املطبِّقة لقانون
امللكية امل��ش��ت��رك��ة ،ف��إن��ه يتوقع
أن يتم اق��ت��س��ام ث���روة الطرفني
بالتساوي.
ويقضي هذا القانون باحتساب

ك��ل ث���روات ال��زوج�ين وتقسيمها
بشكل متساو بينهما بعد حدوث
الطالق ،حيث يعتبر أن الشريكني
متشاركان في كل ما ميلكان منذ أن
ارتبطا ببعضهما البعض.
وف��ي ح��ال ج��رى تطبيق بنود
ه���ذا ال���ق���ان���ون ،ف���إن م��اك��ي��ن��زي
تستحق ن��ص��ف ث���روة مؤسس
أم��ازون ،وبالتالي حصولها على
ما يناهز  66مليار دوالر ،األمر
الذي سيجعلها “أغنى طليقة في
العالم” ،وفق موقع “سي إن بي
سي».
وقد ال يحدث كل ه��ذا ،في حال

ك��ان جيف وماكينزي ق��د وقعا
“اتفاق ما قبل الزواج” ،املعروف
بـ»،»Prenuptial agreement
ال���ذي يتفق فيه ال��ط��رف��ان ،قبل
دخول “القفض الذهبي” ،على ما
سيحصل عليه كل طرف في حال
حدث الطالق مستقبال.
يشار إل��ى أن أغلى ط�لاق في
الواليات املتحدة حدث عام ،2010
ب�ين رج���ل األع��م��ال ستيف وي��ن
وزوج��ت��ه إل�ين ،حيث ق��در مبليار
دوالر .كما كلف طالق امللياردير
األميركي الشهير هارولد هام أكثر
من  974مليون دوالر عام .2015

بعد صراع مع املرض ..وفاة املخرجة
اللبنانية جوسلني صعب
أعلن ف��ي العاصمة الفرنسية باريس،
ال��ث�لاث��اء ،ع��ن وف��اة جوسلني صعب مساء
االثنني عن عمر  71عاما ،في أحد مستشفيات
باريس حيث أقامت هناك لسنوات عديدة.
وج��وس��ل�ين ص��ع��ب ،إل���ى ج��ان��ب كونها
مخرجة سينمائية ،علمت في املجال الصحفي
التلفزيوني ،كمراسلة إخبارية للعديد من
احمل��ط��ات التلفزيونية األوروب��ي��ة وغطت
ح��رب أكتوبر  ،1973كما اشتغلت مبجال
التصوير ال��ف��وت��وغ��راف��ي ،ب��اإلض��اف��ة إلى
كتابة السيناريوهات ،وفقا ملا ذكرته وكالة
رويترز.
وارتبط اسم صعب ،التي حتمل اجلنسية
الفرنسية أيضا ،بأفالم احل��روب واألف�لام
الوثائقية ،إذ أجن���زت العديد م��ن األف�لام
الوثائقية ع��ن ك��ردس��ت��ان ،وح��رب العراق
وإي���ران ،واجل���والن ،ولبنان باإلضافة إلى
حرب أكتوبر.
وم��ن أب��رز أعمالها السينمائية “جنوب
لبنان ..قصة قرية حتت احلصار” و”رسالة
من بيروت” و”بيروت مدينتي” و”مصر،
مدينة املوتى” و”كان يا ما كان ،بيروت».
أم���ا فيلم “غزل ال��ب��ن��ات  ”2ف��ه��و أول
أفالمهاالسينمائية الروائية ،ويتناول قصة

حب بني شابة تهرب من محيطها عبر األفالم
املصرية وفنان يعيش في عزلة داخل شقته
في ما كان يعرف بيروت الغربية خوفا من
احلرب.
وبعد هذا الفيلم ،صنعت جوسلني أفالما
روائية أخرى ،منها على سبيل املثال “حياة

معلقة” و”شو عم بصير».
وأث��ار الفيلم الروائي “دنيا” (،)2005
وش��ارك فيه الفنانان املصريان حنان ترك
ومحمد منير ،ضجة وحاز على جوائز وإشادة
مبهرجانات ق��رط��اج وم��ي�لان وصندانس
ومونتريال.

«مصاص دماء» يرعب الهند بجرمية مروعة فيسبوك وسامسونغ ..مشكلة «مشتركة»
تثير عواصف انتقادات

ه���زت ج��رمي��ة م��روع��ة الهند،
بطلها “مصاص دماء” ،قتل والدته
وشرب دماءها ،قبل أن يختفي عن
األن��ظ��ار .وتعود أح��داث اجلرمية
إل���ى ل��ي��ل��ة رأس ال��س��ن��ة ،عندما
ش��اه��دت ام���رأة ت��دع��ى ساميران
ياداف أحد جيرانها في القرية وهو
يقتل والدته بفأس.
وأوضحت الشاهدة أنها هربت
م��ن ه���ول ال��ص��دم��ة ول���م تتمكن
م��ن إب�لاغ السلطات إال بعد أي��ام
من اجل��رمي��ة .وقالت ي��اداف إنها
شاهدت شابا يدعى ديليب (27
عاما) وهو يضرب والدته البالغة
من العمر  50عاما ،بواسطة فأس
تسببت بجروح خطيرة.
وأض���اف���ت أن االب����ن واس��م��ه
ديليب قام بعدها بلعق الدماء التي
كانت تسيل م��ن وال��دت��ه ،قبل أن
يقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة

ويحرقها ،وفق ما ذكر موقع “تاميز
أوف إنديا» .وبعد إبالغ السلطات،
عثرت الشرطة على بقايا عظام
بشرية في منزل ديليب ،باإلضافة
إلى دالئل تؤكد وقوع اجلرمية.
أم��ا السبب ال���ذي دف��ع الشاب

الرتكاب جرميته ،فقالت تقارير
إن��ه ك��ان يتشاجر مع والدته قبل
قتلها ،متهما إياها بتدمير زواجه،
فيما قال سكان آخ��رون في القرية
إنه أراد “تقدمي أمه كقربان ،بعد
عثوره على كتاب للسحر األسود».

وب��ال��رغ��م م��ن أن دواف����ع ه��ذه
اجل��رمي��ة ال ت���زال غير واض��ح��ة،
خ��اص��ة م��ع ه���روب املتهم وع��دم
ال��ع��ث��ور عليه حتى اآلن ،فإنها
أثارت حالة من الغضب في الشارع
الهندي ،نظرا لبشاعتها.

كشفت ت��ق��اري��ر إع�لام��ي��ة أن
ب���ع���ض م��س��ت��خ��دم��ي ه���وات���ف
“سامسونغ” الذكية ال ميكنهم
حذف تطبيق “فيسبوك” ،الذي
ي��ك��ون مثبتا على اجل��ه��از عند
شرائه.
وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ج��د مستخدمو
الهواتف الذكية بعض التطبيقات
مثبتة مسبقا على أجهزتهم بعد
ش��رائ��ه��ا ،مثلفيسبوك والبريد
اإللكتروني ومسنجر وواتساب..
وذكر موقع “ماشابل” أن عددا
من املستخدمني واجهوا صعوبة
ح�ي�ن ح���اول���وا ح����ذف تطبيق
“فيسبوك” من أجهزتهم ،سواء
لعدم استمتاعهم بالتطبيق ،أو

حلماية خصوصيتهم.
وق���ال املستخدمون إن��ه��م لم
ي���ج���دوا خ���ي���ار “احلذف” أو
« ،»DELETEح�ي�ن أرادوا
ح��ذف فيسبوك ،مشيرين إلى
وج������ود خ���اص���ي���ة ال��ت��ع��ط��ي��ل
« »DEACTIVATEفقط.
وع��ب��روا عن خوفهم من بقاء
التطبيق الشهير على هواتفهم،
قائلني إن ذلك يشكل خطرا على
أمن معلوماتهم وخصوصيتهم.
ول��م ت��رد “سامسونغ” ،إلى
حدود الساعة ،عن هذه التقارير.
من جهتها ،قالت “فيسبوك”
إن���ه ف��ي ح���ال اخ��ت��ي��ار خاصية
“تعطيل” التطبيق ،ف��إن ذلك

يعني أن الشركة ل��ن جتمع أي
معطيات أو بيانات من املستخدم،
وب��ال��ت��ال��ي ف���إن ب��ق��اء التطبيق
على اجلهاز ال يشكل خطرا على
خصوصيتهم.

ورافقت فيسبوك ،خالل العام
امل��اض��ي ،فضائح كثيرة تتعلق
بحماية املعلومات الشخصية
ملستخدميها ،مما جعلها تفقد قدرا
من مصداقيتها.

للضرورة القهرية ..أكبر شركة تبغ «تتخلص» من السجائر
تعيد أك��ب��ر ش��رك��ة لصناعة التبغ
والسجائر في العالم ابتكار نفسها في
محاولة للتخلص من السجائر العادية
ال��ت��ي تتم معاجلتها بالكيماويات،
وال��ت��ح��ول إل���ى منتجات خ��ال��ي��ة من
الدخان.
ومن األمثلة على هذا التحول شركة
فيليب م��وري��س ،التي تعد واح��د من
أكبر شركات صناعة التبغ والسجائر
في العالم ،وتنتج العديد من املاركات
ال��ع��امل��ي��ة امل���ع���روف���ة م��ث��ل س��ج��ائ��ر
مارلبورو.
وأنفقت شركة فيليب موريس حتى
اآلن نحو  4.5مليار دوالر على األبحاث
العلمية والتكنولوجية ،في مختبراتها
بسويسرا ،وحققت أك��ث��ر م��ن 3000
ب��راءة اخ��ت��راع ،وتنتظر املوافقة على
 5000أخرى.
وت��رك��ز الشركة حاليا على جهاز
السجائر اإللكتروني الذي يعمل بتقنية
التسخني احلراري للتبغ وليس حرقه،

واملقصود هنا السجائر اإللكترونية
“أيكوس».
واحل��رارة متدنية جدا في مختبرات
الشركة ،التي حصلت سكاي نيوز على
حق حصري وغير مسبوق بدخولها،
وذل��ك بهدف خفض مستويات امل��واد
الكيماوية السمية اخلمس عشرة التي
توجد في السجائر بنسبة  95في املئة
بحسب األبحاث التي تقوم بها الشركة.
وه���ذا ال يعني أن��ه��ا تقلل مخاطر
األمراض املرتبطة بالتدخني ،ولكن على
األقل تقلل اآلثار املدمرة له على اجلسم،
ال بل إن الدخان أو الضباب الناجم عن
تسخني النيكوتني السائل يحتوي على
القليل جدا من املركبات السمية مقارنة
بدخان السجائر العادية.
وف��ي ح�ين أن العاملني ف��ي املجال
الطبي والصحي يوصون مبا يعرف
بالتبخير أو “الفايب” كبديل للسجائر
ال��ع��ادي��ة ،فإنهم ح���ذرون جت��اه فكرة
“تسخني التبغ” ،خصوصا وأن��ه ال

توجد دراسات مستقلة كافية للتوصية
ب��ه��ا ،بحسب م��ا ت��ق��ول هيئة الصحة
العامة اإلجنليزية.
ي��ش��ار إل��ى أن التدخني قتل قرابة
 100مليون إنسان في القرن العشرين،
وف��ي األث��ن��اء تنفي ش��رك��ات صناعة
التبغ والسجائر على مدى عقود وجود
مخاطر للتدخني ،ووف��ق��ا للمنظمات
املعنية مبكافحة التدخني ،ف��إن هناك
أدل��ة أيضا على أن النيكوتني يتسبب
باإلدمان.
ولكن مل��اذا تهتم ش��رك��ات صناعة
التبغ والسجائر ،مثل فيليب موريس،
بهذا األمر ،وملاذا هي معنية باحلصول
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ت��ح��والت
اجلديدة لديها؟
ال بد أن هناك دافع وراء التحول في
شركة فيليب موريس ،وهو أن املدخنني
في الدول الصناعية أخذوا في التحول
عن السجائر العادية على ما يبدو ،إما
بالتوقف عن التدخني أو التحول إلى

السجائر اإللكترونية و”الفايب».
ف��ق��د كشفت ال���دراس���ات أن نسبة
املدخنني من البالغني في بريطانيا أقل
من  15في املئة ،مقارنة بحوالي  21في
املئة قبل عقد واحد فقط.
رمبا يكون هذا أحد الدوافع احملفزة
للشركة للقيام بالتحول الكبير لديها،
لكن االختبار احلقيقي هو ما تقوم به
فيليب موريس في الدول الفقيرة وذات
ال��دخ��ل امل��ت��وس��ط ،حيث يوجد معظم
املدخنني للسجائر ال��ع��ادي��ة ،وحيث
تواصل حتقيق األرباح الهائلة من بيع
تلك السجائر.
وال شك أن تدخني التبغ بالتسخني ما
زال بعيدا عن إمكانيات الناس العاديني
في الدول الفقيرة وذات الدخل املتوسط،
لكن الشركة تقول إنها ملتزمة بإنتاج
ط��رز أرخ��ص تناسب كل األس���واق في
العالم ،وه��و ما ميكن اعتباره مكسبا
للشركات املصنعة للسجائر ،ورمبا
للمدخنني.

