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صحيفة ايران
في العالم العربي

بطولة حمل الفحم!

اسعدتم صباحاً

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري

«املمثل املأجور»
يف قديم الزمان أيام الدراسة والشباب كنت استغرب كثرياً بل وأسخر من زمالئي
الذين يص ّرون على أن فالن من املمثلني «شريراً» وف�لان «عاقل وم��ؤدب» ورشدي
أباظة «قبضاي» وامساعيل ياسني «جبان» واخل اخل..
يا نور عيوني أن هؤالء ممثلني ..تعرفون يعين ايه ممثلني؟! ال تقول لي أن حممود
املليجي قتل طفلة وسرق «السيغة» بتاعتها ..وكيف أن فالن هرب من بيتو ملا شاف
احلرامي ..كل مايف األمر أن الزمله يؤدي الدور الذي رمسه له املخرج والسيناريست..
أما أنه يؤدي هيك نوع من األدوار حبرفية حسب سليقته وجسمه فهذا شيء تاني..
الشيء نفسه حي��دث معي اآلن عندما حي��دث نقاش خبصوص وسائل اإلع�لام..
فتنتفخ أوداج بعض الزمالء ويقول لي أحدهم أن فيصل القاسم خبيث وحي ّرض
على الفتنة الطائفية وأن بدارين حاقد ويتلذذ بالتطاول على رم��وز ومقدسات
اآلخرين!!..
يا مجاعة اخل�ير ..إن مكمن ال��داء ليس يف فيصل أو القالب أو الشاجيي أو أبو
الكباب ..مش هيك يا ح�ب��اب ..املسألة وم��ا فيها أن يف املنطقة مشروعاً كبرياً
يستهدف املقاومة والوعي والثورة والتحرر واإلستقالل واخل اخل ..من قيم اخلري
اليت نهض شباب األمة عليها خالل العقود املاضية..
أن هذا املشروع عندو فلوس كثرية ..كثرية أوي ..وسلطان ..وعسكر وحكومات
واخل ..ومن ميتلك مصادر القدرة هذه فإنه ال يصعب عليه أن جيد األدوات اليت
تنفذه على مجيع الصعد.
أن أهم صعيد ميهّد للمشاريع ويعبئ هلا وميهّد هلا األرضية ويدعمها وجيعلها
واقعاً وأمراً مفروضاً هو اإلعالم ..فيا حبييب ال تلوم اجلزيرة أو الشرق األوسط أو
الشرقية وكذلك العربية وبقية أخواتها اللعوبات..
هنالك أموال تغدق وأوامر تصدر فال يقدر املمثل املأجور على الرفض ،يقولون له
غنّ ،
ط ّبل ،يروح يط ّبل على الوحدة ونص ..يقولون له ّ
يغن يا ليل ياعني ..يقولون
مشمر
له ابكي ،يروح يلطم على رأسه ويعيط ..وعلى الفور يقولون له ارقص ،يروح ّ
عن القميص وحزام للوسط ،ويلهب األجواء بوصالت ما شاهد أحد هلا مثيل!!..
هل نسيت يا زمله كيف كان فيصل القاسم ميتدح املقاومة ويشيد حبزب اهلل أيام
زمان؟!.
محمد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

تغلب املزارع أندرو كوريغان على عشرات
املنافسني ،ليفوز بلقب بطولة بريطانية
قدمية حلمل الفحم ،بعد أن س��ار مسرعاً
يف بلدة بشمال إجنلرتا حام ً
ال على ظهره
كيساً يزن  50كيلوغراماً.
وانهار كوريغان على كومة كبرية من
القش بعد إكماله السباق الذي بلغ طوله
 1.1كيلومرت يف أرب ��ع دق��ائ��ق و 31ثانية،
وسط تصفيق حار من احلشد الذي اصطف
على جانيب املضمار ،قرب ويكفيلد.
وب � � ��دأ ت �ن �ظ �ي��م ال� �س� �ب ��اق ال � � ��ذي ي�ق�ط��ع
املتسابقون فيه مضماراً ملتوياً يف البلدة
ال�ق��دمي��ة ال�تي ت��وج��د فيها مناجم يف عام
 ،1963عندما دخل رجل ناد واتهم آخر بأنه
يبدو غري الئق بدنياً بعض الشيء ،مما أدى
إىل سباق حيمل فيه املتنافسون أكياس
الفحم.
وف��ازت جني موستان بسباق النساء الذي
حتمل فيه كل متسابقة  20كيلوغراماً،
بعد أن قطعت املضمار يف  4دقائق و 30ثانية.

كيف ستبدو السيارة خالل  20عام ًا؟

مل تشهد السيارات املزودة مبحركات االحرتاق الداخلي تغيريات
كبرية على مدار العقود املاضية فيما خيص السمات الرئيسية؛
حيث ظلت حمتفظة بغطاء حيز احملرك الطويل وفتحة التربيد
واملقود ،مع خمرج لنظام العادم يف اخللف ،ولكنها أصبحت أكثر
انسيابية ،وأماناً.
غ�ير أن ال�ت��وزي��ع التقين للمحركات مل يتغري بشكل كبري،
األمر الذي قد خيتلف مع السيارات الكهربائية يف املستقبل ،حيث
من املتوقع تقديم املزيد من اخليارات التصميمية اعتماداً على
االستغناء عن جتهيزات ستصبح زائدة عن احلاجة يوماً ما.
ومتنح السيارات الكهربائية املهندسني مساحة أكرب للعمل من
خ�لال االستغناء عن مكونات ميكانيكية وح��راري��ة ،مثل احملرك
واملربد وجمموعة العادم.
وقال باولو تومينيللي ،أستاذ علم التصميم باجلامعة التقنية
بكولن ،إن ه��ذا األم��ر أت��اح إمكانية إجي��اد العديد م��ن اخل�ي��ارات

لتطوير هندسة وتصميمات جديدة للسيارة.
وقد يُنظر إىل هذا التطور املستقبلي اليوم على أنه بطئ ،ولكننا
قد نرى خالل العشر سنوات القادمة سيارة جديدة بالكامل ،غري
أن أنظمة الدفع املستقبلية لن تكون هي العامل الوحيد املؤثر يف
مظهر السيارة ،ولكن أنظمة أخرى ستتسبب يف إحداث هذا التغيري
مثل نظام القيادة اآللي.
على سبيل امل �ث��ال  -وك�م��ا ي�ق��ول تومنيللي  -ق��د يتم جتهيز
السيارات ذات القيادة اآللية مبقاعد االستلقاء بد ً
ال من املقاعد
التقليدية ،وقد يصبح يف اإلمكان ذهاب األطفال إىل املدرسة دون
اصطحاب الوالدين أو قد يذهب كبار السن إىل الطبيب بدون أية
مساعدة.
كما أن االشرتاطات احلالية قد تتغري مستقب ً
ال ،فماذا سيحدث
لو مل يعد هناك أية حوادث للسيارات كنتيجة طبيعية إلتصال
مجيع مستخدمي الطريق مع بعضهم وحتذيرهم قبل التصادم؟!.
وقتها ستكون السيارة أخ��ف وزن �اً ،حيث ستستغين السيارة عن
جت�ه�ي��زات تعد يف ه��ذه احل��ال��ة زائ ��دة ع��ن احل��اج��ة مثل الوسائد
اهلوائية وجتهيزات محاية جوانب السيارة ،كما قد تأخذ مناطق
التصادم (األمامية واخللفية) تصميماً مغايراً لتصميمها احلالي.
وق��ام��ت ش��رك��ة ب��ي إم دبليو يف امل��ودي��ل  i3بتصميم البطارية
يف أرضية السيارة ،فتحت على إثرها أف��اق�اً حنو تصميم جديد
للمقصورة الداخلية ،حسبما أوض��ح دوم��اج��وي دوكيك ،مدير
قسم التصميم لدى الشركة األملانية .وأضاف أنه مل يعد هناك
يقسم املقاعد األمامية ،ولكن مت خلق مساحة
نفق أوسط ،والذي ّ
ملوضع حفظ ووحدة حتكم.
ومع تطوير سيارة جديدة يساوم املصممون واملهندسون حول كل
سنتيمرت بالسيارة ،حيث أن ال��وزن قد يكون هو العامل احلاسم
لتأثريه على م��دى ال�س�ير .وق��د ختتلف السيارة الكهربائية من
الناحية التصميمية عن السيارة التقليدية من خالل االنسيابية،
أي التصميم الذي يقلل من مقاومة اهلواء.

تحدى القوانني فجمع  5زوجات وأنجب منهن  25طف ًال!

جبال على شكل أحذية

رغم غرابة موضوع تعدد الزوجات يف اجملتمع االمريكي إال أن
مواطن امريكي من طائفة امل��ورم��ون حت��دى القوانني الكنسية
وتزوج من مخس نساء خالل تسع سنوات.
املواطن االمريكي ،الذي يدعى بريدي وليامز ،كان عمره 21
عند زواجه األول و 29حينما التحقت زوجته اخلامسة بالركب،
ولديه اآلن  25طف ً
ال.
وي �ق��ول ول�ي��ام��ز أن العائلة ال�ك�ب�يرة م��ع ع��دة زوج ��ات ت��وف��ر احلب
واإلطمئنان وأن��ه سعيد .أم��ا ال��زوج��ات فيقلن أنهن اتفقن على ان
حترتم كل واحدة منهن األخرى وعلى تطبيق اجلدول الزمين احملدد.

غالباً ما تظهر الطبيعة احلب ،لكن يف الصني أظهرت لقطات
مصورة بثتها وكالة شينخوا لألنباء على اإلنرتنت اجلبال يف
وسط الصني ،وهي تشبه األحذية.
وتشكل سالسل اجلبال الشاهقة هياكل تضاريس الصني ومن
أشهرها سالسل جبال اهلماليا وكونلون وتيانشان وتانغقوال
وتشينلينغ وشينغآن الكربى وتايهانغ وتشيليان وهنغدوان.
وهناك  5مقاييس رئيسية لرتشيح أمجل اجلبال ،وهي أن تكون
اجلبال مرتفعة ووجود مساحة كبرية منها مغطاة بالنباتات
الطبيعية ،وبيئتها الطبيعية جيدة ،ومل تتعرض ألضرار.

والد أسترالي :سعيد ألن ابنتي ماتت بهذه الطريقة!
مل تكن ليتيسا البالغة من العمر  17عاماً ووالدها يعرفان أن املياه
الزرقاء املواتية ملمارسة رياضتها املفضلة يف ركوب األمواج ،ختفي
شيئاً مرعباً.
فقد اصطحب وال��د ليتيسيا ابنته لركوب األم��واج عند خليج
واي�ل��ي القريب ليستمتعا ب��رك��وب األم ��واج فيما كانت والدتها
وشقيقاتها على الشاطئ يتابعونهما عندما وقع اهلجوم.
لكن فجأة ،هامجت مسكة قرش ليتسيا اليت مل تتمكن من النجاة
بسبب اإلصابة اخلطرية وفقدان الكثري من الدم.
وقال ستيف إيفانز وهو متحدث بإسم األسرة يف مؤمتر صحفي:
(ما خيفف عنا حزنناً نوعاً ما حقيقة أن ليتيسيا ماتت وهي تفعل
شيئاً حتبه ..ك��ان احمليط شغفها وشغف أسرتها .وك��ان ركوب
األمواج أمراً حتب عمله مع والدها وشقيقاتها).
ووفاة بروار هي األوىل جراء هجوم لسمكة قرش يف البالد هذا العام
بعد وف��اة شخصني يف هجومني مماثلني العام املاضي يف أسرتاليا
الغربية أيضاً ،وفقاً لقاعدة بيانات.
وأغلقت السلطات األسرتالية شاطئ وايلي ملدة  48ساعة .وذكرت

وس��ائ��ل إع�لام أن السلطات تفحص ل��وح رك��وب األم ��واج اخل��اص
بالفتاة ملعرفة نوع مسكة القرش اليت هامجتها.

ماذا يحدث لقطع الصابون املستعملة في الفنادق؟
ع� ��اد ًة م��ا جن��د يف غ��رف��ة ال�ف�ن��دق قطعة
ص��اب��ون ج��دي��دة ،م�ن��اش��ف نظيفة ،لفات
ك��ام�ل��ة م��ن ورق ال�ت��وال�ي��ت ومستلزمات
عناية شخصية تبدو جديدة ومل ُتستعمل
من قبل .وحترص الفنادق على استبدال
هذه األشياء من ضمنها قطعة الصابون
حتى لو مل ُتستعمل إال قلي ً
ال!
هذا جيعلنا نتساءل عن كيفية تعامل
إدارة ال �ف �ن��ادق م ��ع ق �ط��ع ال �ص��اب��ون ذات
االستعمال القليل! وه��ل م��ن املعقول أن
ت �ت �خ �ل��ص ال� �ف� �ن ��ادق م��ن
قطع الصابون املُستعملة
على الرغم من أنها شبه
مكتملة وجديدة؟
ُت �ش�ير اإلح� �ص ��اءات إىل
أن ق ��راب ��ة م �ل �ي��ون علبة
ص � �غ �ي�رة م� ��ن ال� �ص ��اب ��ون
يتم التخلص منها كل
ي��وم يف ال��والي��ات املتحدة
األم ��ري��ك��ي ��ة .وب �س �ب��ب أن
ه��ذا األم��ر يُعترب مشكلة
كبريةٌ ،
رجل واحد فقط
أدرك م � ��ا ت��ع��ن��ي ��ه ه ��ذه
املمارسة اخلاطئة ووضع
خطة حمكمة لإلستفادة
من هذا اإلهدار الكبري!
فقد قام (ش��ون سيبلر) بإنشاء شركته
اخل ��اص ��ة امل �ع ��روف ��ة ب ��اس ��مClean the( :
 )Worldوامل��خ��ت��ص ��ة يف جت �م �ي��ع ق�ط��ع
الصابون املهملة ولوازم النظافة الشخصية
م��ن ال�ف�ن��ادق وامل�ط��اع��م وإع� ��ادة جتهيزها
لتوزيعها على احملتاجني والفقراء.
حيث ميوت عد ٌد ال بأس به من الفقراء
يف أم��اك��ن خمتلفة م��ن ال �ع��امل بسبب
افتقار النظافة الشخصية وقضايا صحية
أخرى تتعلق بغياب لوازم التنظيف.
و ُت�ش�ير ال�ت�ق��دي��رات إىل أن ح��ول��ي 4000
طفل ميوتون بفعل األم��راض اليت ُيكن

الوقاية منها بتطبيق النظافة الشخصية
مثل اإلسهال ،وااللتهاب الرئوي.
ف�خ�لال ح�ي��ات��ه املهنية ال�س��اب�ق��ة ،أدرك
(ش��ون) أن كمية النفايات اليت تتخلص
منها الفنادق يف اليوم ال��واح��د من ل��وازم
العناية الشخصية كبرية ج��داً .وعندها
وجد نفسه مضطراً إلجياد بديل وطريقة
أفضل إلعادة استعمال هذه املهمالت.
ل��ذل��ك ،أط�ل��ق شركته ال�تي ت�ق��وم مبا
يُعرف بعملية .)rebatching( :حيث يتم

تكسري قطع الصابون ال��واردة من الفنادق
إىل قطع ص�غ�يرة بعد ف��رزه��ا حسب عدة
ع ��وام ��ل م �ش�ترك��ة ث ��م جت �م �ي��ع ال�ق�ط��ع
صبها معاً لتشكيل قطع
املتشابهة وإعادة ِّ
صابون جديدة ونظيفة.
أم� ��ا امل �ن �ف �ع��ة ال �ت�ي ت��ع ��ود ع �ل��ى (ش� ��ون)
وشركته ،أن الفنادق تدفع ل��ه م��ن أجل
ختليصهم من النفايات املرتاكمة لديها
من مستلزمات النظافة الشخصية!.
إذ حتصل الشركة على حوالي  50سنتاً
لكل غرفة فندقية يف الشهر من أجل إعادة
استعمال النفايات الناجتة منها.

كما ويتم تدريب املوظفني يف الشركة
على كيفية التعامل مع املهمالت الواردة
وطريقة جتميعها وفرزها.
ك��م ��ا أن ال� �ش ��رك ��ة مت �ت �ل��ك ف ��روع� �اً
خمتلفة يف مجيع أحن��اء العامل من أجل
تقليل تكاليف التسليم .وعندما تكتمل
العملية ،يتم إرس ��ال املنتج النهائي إىل
منظمات إغ��اث�ي��ة م�ث��ل الصليب األمح��ر
لتوزيعها على الفقراء واملنكوبني.
كما جنحت الشركة يف توسيع نطاق
ع �م �ل �ه��ا ل �ت �ش �م��ل إن� �ت ��اج
غسول اجلسم والشامبو
وم � � ��واد ت �ن �ظ �ي��ف س��ائ �ل��ة
أخرى.
وتستقبل الشركة أي
زج ��اج ��ة ال ي �ق��ل م �ق��دار
ال��س ��ائ ��ل ف �ي �ه��ا ع ��ن 4/3
احل� �ج ��م ال� �ك ��ام ��ل ،حيث
ُي� � �ق � ��دم أك � �ث� ��ر م � ��ن 20
أل� ��ف م �ت �ط��وع اخل ��دم ��ات
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ل��ل��ش ��رك ��ة
وفروعها.
ويف ع ��ام 2016م وح ��ده،
قامت الشركة بتوزيع 7
م�لاي�ين قطعة ص��اب��ون ،و
 400ألف جمموعة أدوات
تنظيف خمتلفة للمحتاجني.
حتى شركات الطريان الكربى تعاونت
مع الشركة وأصبحت ُتزوِّدهم بالبطانيات
وسدادات األذن وأقنعة النوم اليت من شأنها
أن ُتلقى يف النفايات.
اليوم ،أكثر من  %20من فنادق الواليات
املتحدة األمريكية تتعاون م��ع الشركة
وتعمل معها .وتأمل الشركة أن تتوسع
أع �م��اهل��ا ل�ت�ص��ل إىل أك �ب�ر ع� ��دد ممكن
من الفنادق وم��ا يعنيه ذل��ك من املنفعة
ال �ع ��ائ ��دة ع �ل��ى ال �ف �ق ��راء واحمل �ت ��اج�ي�ن يف
العامل.

