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الإك����رام����ي����ات ت��ح��ا���ص��ر 

الأمريكيين في كل مكان ولم 

تـعد تقـتـ�صر على المطاعم 
أنك مذنب«، يجيب  تشعر  فعلت  »مهما  بعبارة 
ــو يــحــمــل في  ــًا وهــ ــات شــوتــانــد الــبــالــغ 41 عـــامـ مــ
عصير  وكـــوب  سلطة  علبة  واشــنــطــن  مدينة  وســط 
إلى  بالنسبة  فواكه، عن ســؤال أصبح شبه وجــودي 
تشّكل  إكــرامــيــة؟  أعــطــي  أن  عــلــّي  هــل  األمريكيين: 
ــًا فـــي مــطــاعــم الـــواليـــات  اإلكـــرامـــيـــة تــقــلــيــدًا راســـخـ
ما  قيمتها  ــراوح  وتــ الجميع،  لــه  يمتثل  المتحدة 
بين 15 و20 في المئة من إجمالي فاتورة الحساب، 
»البقشيش«  عليه  يّدر  ما  على  تاليًا  النادل  ويعّول 
ــر مـــن مـــدخـــولـــه، لــكــّن  ــبـ ــذي يــشــّكــل الـــجـــزء األكـ ــ الـ
أن  عليهم  كــان  إذا  ما  يتساءلون  بــدأوا  األمريكيين 
أخـــرى، كشراء  الــقــاعــدة على حـــاالت  هــذه  يطبقوا 
التبضع من محل  أو عند  باقة زهور  أو  سندويتش 

السمانة. 
في رأي مات شوتاند، ليست اإلكرامية ضرورية 
»فائقي  الموظفون  كان  إذا  إاّل  المطاعم،  سوى في 
يكون  أن  فــي  راغــبــًا  الشخص  كــان  إذا  أو  الــلــطــف«، 

»كريمًا جدًا«. 
ترك  فــإذا  الواقع.  ِمن حّل مثالّي في  ما  ولكن 
إكــرامــيــة، قــد يــشــعــر »بــالــذنــب أو االنـــزعـــاج قــلــيــًا« 
لكونه أنفق أكثر مما يلزم. وإذا لم يفعل، قد يشعر 

»بالذنب« أيضًا، ولكن تجاه الموظفين. 
هذه  أمــام  حيرته  عن  تعبيرًا  شورتاند  يتنهد 

المعضلة الجديدة نسبيًا. 
فنطاق اإلكرامية آخذ في التوسع، وبات يشمل 

ما لم يكن ينطبق عليه هذا التقليد. 
واصــبــحــت اإلكــرامــيــة بمثابة عــبء إضــافــي لم 
إذ لم يكن  التبضع،  يكن في الحسبان على فاتورة 

من الشائع سابقًا إعطاء »بقشيش« في المتاجر. 
ــال أن  ــمـ ــتـ ــى احـ ــ ــدد مــــن الـــخـــبـــراء إلـ ــ ــه عـ ــّبـ ــنـ ويـ
ُيفضي ذلــك إلــى مــا ســّمــوه »إجــهــاد اإلكــرامــيــة«، إذ 
أن األمريكيين الذين بات مطلوبًا منهم دفع »تيب« 
أين  اليوم  بعد  يعرفوا  لن  األماكن،  من  الكثير  في 
يجب أن يعطوا »بقشيشًا« وال قيمة اإلكرامية التي 

ينبغي أن يعطوها. 
نظام  شــأن  فــي  نقاشًا  تستتبع  الظاهرة  وهــذه 
المكافآت الذي بات عرضًة لمزيد من االنتقادات. 

ــاك  ــم ــص مـــــايــيــن الأ�

اإلـــى  اأدت  ــافــقــة  ــن ال

ان�صداد نهر في اأ�صتراليا 
إلى  المتحللة  النافقة  األســمــاك  مايين  أدت 
انـــســـداد جـــزء كــبــيــر مـــن أحـــد األنـــهـــار فـــي منطقة 
حّر  لموجة  تعرضت  أستراليا  شــرق  بجنوب  نائية 
شـــديـــدة، عــلــى مــا افــــادت الــســلــطــات الــمــحــلــيــة يــوم 
ويلز  ســاوث  نيو  واليــة  وأوضــحــت حكومة  الجمعة. 
أن »مايين األسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب 
من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق 
وأظـــهـــرت مقاطع   .2018 عـــام  مــنــذ  الــمــنــطــقــة  فـــي 
فــيــديــو ُنــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
قــــــوارب وســــط مــجــمــوعــات كــثــيــفــة مـــن األســـمـــاك 
العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر. وقال غرايم 
مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إن 
المشهد »مروع«، مشيرًا إلى أّن »ثمة أسماكًا نافقة 
على مرمى البصر«، وأعرب عن تخوفه من عواقب 
أن  إلــى  المحلية  الحكومة  وأشـــارت  وخيمة.  بيئية 
عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل 
عــادت  المياه  لكن  األخــيــرة،  الفيضانات  بعد  كبير 

وانحسرت. 
وأوضــحــت فــي بــيــان أن »نــفــوق هـــذه األســمــاك 
الماء  في  األكسجين  مستوى  انخفاض  إلــى  عائد 
)نقص األكسجة(، بفعل انحسار مياه الفيضانات«، 
مــضــيــفــة أن مــوجــة الــحــر تــــؤدي إلــــى تــفــاقــم هــذه 

الظاهرة. 

} الملك تشارلز وقرينته.

} رجل يرتدي مابس فولكلورية قبل مهرجان نوروز.

} تعبيرية.

قبل نحو 100 عام أطلق فنان الكاريكاتير األمريكي 
الشهير بوب مينور نبوءة في رسم كاريكاتوري.

كــانــت نــبــوءتــه ان الــــدول الــغــربــيــة حــكــمــت الــعــالــم 
والعنف،  بالقهر  وحكمت  والساح  المال  تملك  ألنها 
وينطبق هذا على االمبريالية األمريكية واإلمبريالية 
دوال  ألن  وذلـــك  البريطانية،  واإلمبريالية  الفرنسية 

مثل الصين والهند والدول اإلفريقية فقيرة وال تملك 
المال والساح لكنها غنية بشعوبها وحضارتها. وقال 
انه سوف يأتي يوم تتغير فيه موازين القوى في العالم.
الفنان األمريكي نشر هذا الرسم الكارتوني في عام 
1925. اليوم وبعد مرور 98 عاما تستيقظ شعوب العالم 

وتنهض وتتغير بالفعل موازين القوى في العالم.

نـبــــوءة فـــنـــان �أمــريــكـــي قــبـــل 100 عــــام

يـــوم ويـ�صتيـقـظــون �صـيـاأتــــي 

كــــشــــف تـــحـــقـــيـــق بـــرلـــمـــانـــي 
الــســابــق  ــيـــس  ــرئـ الـ أن  ــكـــي  أمـــريـ
ــــب وعـــائـــلـــتـــه لــم  ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
يصرحوا عن هدايا تزيد قيمتها 
دوالر  ألــف   250 على  اإلجمالية 
أجنبية  حــكــومــات  مـــن  تــلــقــوهــا 
أثناء وجوده في البيت األبيض، 
ــــك مــــضــــارب غــولــف  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــن الــــيــــابــــان وصــــــورة  ــ مـــذهـــبـــة مـ
هدية  اللؤلؤ  عــرق  من  إليفانكا 

من الرئيس الفلسطيني. 
وأمــــــــاط الــتــحــقــيــق الــلــثــام 

بــعــض مــن نــحــو 100 هدية  عــن 
لوحة  بينها  من  ترامب،  تلقاها 
أهدتها  ترامب  لدونالد  ضخمة 
له السلفادور ولم ُيعثر لها على 
وثائق حصل عليها  وتشير  أثــر. 
الــنــواب الــديــمــقــراطــيــون الــذيــن 
هــذه  أن  إلـــى  التحقيق  يــقــودون 
الــلــوحــة ربــمــا ُنــقــلــت إلـــى المقر 
الفاخر للملياردير في فلوريدا.

اإلدارة  تــــعــــثــــر  لــــــــم  كـــــمـــــا 
المسؤولة عن هذه الهدايا على 
وهي  الذهبية  الغولف  مــضــارب 

هدية من رئيس الوزراء الياباني 
ــزو آبـــــــــي. وقـــــــــال مــــســــؤول  ــنــ ــيــ شــ
الــتــحــقــيــق الـــبـــرلـــمـــانـــي جــيــمــي 
ــه مـــلـــتـــزم بــتــحــديــد  ــ ــيـــن إنـ ــكـ راسـ
مشيرا  المفقودة،  الهدايا  مكان 
التصريح عن هذه  عــدم  أن  إلــى 
األشياء مخالف للقانون. وتضم 
قــائــمــة الــهــدايــا الــطــويــلــة أيــًضــا 
ــورة إليــفــانــكــا تــرامــب مشكلة  صـ
من عرق اللؤلؤ، أهداها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس عام 

2017 البنة الرئيس.

تــحقيق  دولر..  األـــف   250 بـقـيـمــة 

ترامـب عنهـا  ي�صـرح  لـم  هدايـا  يك�صـف 

} ترامب وعائلته.

يـــذهـــب مـــايـــيـــن اإليـــرانـــيـــيـــن فــــي إجـــــازة 
وبداية  »نـــوروز«  بعيد  عائاتهم  مع  لاحتفال 
هذا  االحتفاالت  أّن  إال  جــديــدة،  فارسية  سنة 

العام تتزامن مع بداية شهر رمضان. 
يــحــتــفــل اإليــــرانــــيــــون الـــثـــاثـــاء فـــي تــمــام 
بتوقيت   21:24( ثــانــيــة  و26   00,54 الــســاعــة 
جرينتش اإلثنين( ببدء عام 1402 في التقويم 
ــة الــفــلــكــيــة الــدقــيــقــة  ــاعـ ــسـ ــي الـ ــي، فــ ــارســ ــفــ الــ

لاعتدال الربيعي. 
الجديد  بــالــعــام  يحتفل  الــمــجــمــوع،  وفـــي 
أكثر من 300 مليون شخص في 12 بلدا، من 
وأيضا  وكازاخستان،  وأفغانستان  إيــران  بينها 

األكراد في تركيا والعراق. 
الــمــهــرجــان منذ  بــهــذا  ــران، يحتفل  إيــ فــي 
النشاطات في  وتتوقف  قرابة ثاثة آالف عام 

الباد مدة أسبوعين تقريبا. 

ــن ســكــانــهــا الــذيــن  ــران فــتــفــرغ مـ ــهـ ـــا طـ أمـ
يغادرون إلى األرياف. 

وقــالــت اللــيــه، وهـــي طــالــبــة تــغــادر طــهــران 
غرب  شمال  في  تبريز  مدينتها  إلــى  متوجهة 
ننسى  أن  ــاول  نـــحـ ــا،  ــومـ يـ  15 ــــال  »خـ الـــبـــاد: 
تمضية  خــال  مــن  اليومية  الحياة  صعوبات 
بعناية  مــعــّدة  وقــت ممتع حــول وجــبــات طعام 

وتقديم هدايا للعائلة واألصدقاء«. 
ورغم اعتباره عيدا وثنيا، لم تكن احتفاالت 
الجمهورية اإلسامية  نوروز موضع جدل في 

التي أقيمت عام 1979. 
وقال محسن ألويري وهو رجل دين شيعي 
ومؤرخ ديني: »ليس هناك أي شك في أن نوروز 
ــودا قــبــل اإلســــام.  ــوجـ هـــو عــيــد وطــنــي كـــان مـ
لكنه ال يتعارض مع أي من تعاليم اإلسام«. 
بالمحافظة  اهــتــمــامــا  يــولــي  »نــــوروز  وأضــــاف: 

على الطبيعة ويدعو إلى إزالة الخافات بين 
الناس واحترام المسنين وزيارة األقارب... هذه 
قيم يوصي بها اإلسام ويحرص على االلتزام 

بها«. 
المسلمين، أي غالبية  لكن سيتعين على 
البالغ عددهم 85 مليونا، التوفيق  اإليرانيين 
بــيــن هـــذه الــتــقــالــيــد هـــذا الــعــام وشــعــائــر شهر 
أو 23  فــي 22  يــبــدأ  أن  ُيــتــوقــع  الــــذي  رمــضــان 
مارس ويدعون خاله إلى االمتناع عن تناول 

الطعام والماء من الفجر حتى الغروب. 
وستطرح المعضلة مع اختتام االحتفاالت، 
بعد 12 يوما من العام الجديد في يوم »سزده 
بدر« أو »يوم الطبيعة« حين يمضي اإليرانيون 
وقــتــهــم فــي الــمــســاحــات الــخــضــراء، يــتــنــّزهــون 

ويتناولون الطعام.

ــدة  ــديـ ــجـ ــة الـ ــيـ ــصـ ــار�ـ ــفـ ــن الـــ�ـــصـــنـــة الـ ــيـ تــــزامــــن بـ

ــر رمــــ�ــــصــــان فـــــي اإيـــــــــران ــ ــه ــ ــص ــ »نـــــــــــــوروز« و�

أمــــس األول  الــمــكــســيــكــيــة  الــســلــطــات  أعــلــنــت 
نساء مفقودات، جثثا  على خمس  العثور  الجمعة 
مــتــفــحــمــة فـــي وســــط الــمــكــســيــك، فـــي واحـــــدة من 
الباد. وكانت  النساء في  العنف ضد  أسوأ حوادث 
بين 19 و48 عاما، قد  أعمارهن  تتراوح  ست نساء، 
ُفقدن في 7 مارس في سيايا في غواناخواتو، وهي 
فيها قطاعات  تتعايش  المكسيك  في وسط  واليــة 
الجريمة  عصابات  عنف  مــع  والسياحة  الصناعة 

المنظمة. 
ــبــــا  وأعــــلــــن الــــمــــدعــــي الــــعــــام كـــــارلـــــوس زامــــاريــ
العثور على جثث خمس نساء  أنه تم  للصحفيين 
مــنــهــّن مــحــتــرقــة. وقــــال »لــقــد تــمــكــنــا مـــن تحديد 
الست  الشابات  بين  من  لخمس  الوراثية  السمات 

المفقودات«. 
وأشار إلى توقيف ستة أشخاص أقروا بانتمائهم 

ــة تــامــولــيــبــاس في  إلـــى عــصــابــة إجــرامــيــة فــي واليــ
شمال شرق الباد. 

الشرعيين  األطـــبـــاء  إن  الــعــام  الــمــدعــي  ــال  وقــ
يواصلون البحث عن »أدلة«، فيما يحاول التحقيق 

تحديد دوافع الجريمة. 
تضم غوانا خواتو العديد من مصانع السيارات 
مثل مازدا وتويوتا وهوندا وجنرال موتورز. وُصنفت 
األكثر   )2020 عام  نسمة  مايين   6,1( غواناخواتو 
إذ   ،2022 عـــام  ـــ32  الــ المكسيك  واليــــات  بــيــن  عــنــفــًا 

سجلت 3260 جريمة قتل. 
بين عصابتين  معركة  ساحة  هي  الوالية  هــذه 
إجراميتين، »سانتا روزا دي ليما« و»كارتل خاليسكو 
نويفا خينيراسيون« )»خاليسكو الجيل الجديد«(، 
وسرقة  بالمخدرات  االتجار  على  تتنازعان  اللتين 

الوقود. 

ــاء  ــص ــ� ــث خـــمـــ�ـــس ن ــثـ ــى جـ ــلـ الـــعـــثـــور عـ

ــي الــمــكــ�ــصــيــك ــ ــة ف ــم ــح ــف ــت مـــفـــقـــودات م

ــز  ــارل ــص ــ� ــك ت ــلـ ــمـ ــر: الـ ــ ــاري ــ ــق ــ ت

ــدا ــدي ــا ج ــقــب ــه ل ــتـ �ــصــيــمــنــح زوجـ

كاميا  أن  تأكيد  تم  أنــه  »يبدو  بريطانية:  إعــام  وسائل  ذكــرت 
ستعرف باسم الملكة عند التتويج، بدال من زوجة الملك«. 

على  التتويج  إلــى  تــنــص الــدعــوة  مــيــرور«  لصحيفة »ذا  ووفــقــا 
والملكة  الثاني  تشارلز  الملك  بتتويج جالتيهما  »لاحتفال  أنه: 
كاميا. في كنيسة دير القديس بطرس، وستمنستر. يوم السادس 

من مايو 2023«. 
يذكر أن الفرق بين الملكة وزوجة الملك هو أن الملكة تصعد 
العرش من خال الخافة مثل الملكة الرحلة إليزابيث الثانية، أما 

الملكة القرينة فهي زوجة الملك. 
بلقب  كاميا  عن  التعريف  أنه سيتم  السابق  في  يعتقد  وكــان 

األميرة الزوجة، بعد أن يتم تتويج زوجها ملكا. 
يــذكــر أنــه بعد تــولــي تــشــارلــز الــعــرش كــانــت هــنــاك الــعــديــد من 
التغييرات على األلقاب الملكية، بما في ذلك أن يصبح ويليام أمير 

ويلز، واألمير إدوارد الذي حصل على لقب دوق إدنبرة. 
وأرتــشــي،  هاري، ليلبيت  طفلي األمير  إلــى  ــارة  اإلشــ تــقــرر  كما 

باسم األميرة واألمير ألن جدهما تشارلز، أصبح اآلن ملكا. 
من  »مخففة«  نسخة  الــقــادم  التتويج  يكون  أن  المتوقع  ومــن 
الخطبة الملكية، حيث يستمر الحفل أكثر من ساعة بقليل وقائمة 

المدعوين تقلصت من 8000 إلى 2000.
وســتــكــون هــنــاك أيــضــا تــحــديــثــات لــقــواعــد الــلــبــاس، الــتــي من 
أردية  من  عادية، بدال  بــدالت  بارتداء  لألقران  تسمح  أن  المحتمل 
حيوان  وفـــرو  الــقــرمــزي  المخمل  مــن  مصنوعة  فــاخــرة  احتفالية 

القاقم.

} األسماك النافقة تغطي مجرى النهر.


