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صحيفة ايران
في العالم العربي

وصفة «غريبة» تطيل العمر!
يعتقد الناس يف الغالب أن التعب الناجم عن العمل يؤثر سلبا
على الصحة ويقصر العمر ،لكن أكادميياً يابانياً مرموقاً ،تويف
يف يوليو املاضي عن عمر يناهز  105أعوام ،ترك وصفة (غريبة) ملن
يريدون إطالة حياتهم.
وحبسب م��ا نقل موقع (ب��زن��س إن�س��اي��در) ف��إن الرئيس الفخري
السابق جلامعة ليوك اليابانية ،شيجيكي هندوهارا  ،كان يرى أن
التقاعد املبكر ال يطيل عمر اإلنسان كما هو شائع بني عامة الناس.
ويضيف هندوهارا الذي شغل منصب الرئيس الفخري ملستشفى
كبري يف العاصمة طوكيو ،أنه من األفضل أال يتقاعد اإلنسان عن
العمل ،ويف حال أصر على ذلك فمن األفضل أن ينهي عمله بعد
عمر اخلامسة والستني.
لكن اخلبري الطيب يتحدث عن التجربة اليابانية فحني مت حتديد
س��ن التقاعد يف  65ك��ان متوسط األع �م��ار يف البلد اآلس �ي��وي ال
يتجاوز  68سنة لكن هذا األمد ارتفع بصورة ملحوظة يف السنوات
املوالية فوصل إىل  84عاما يف .2015
وتبعا هلذا التغري الطارئ ،فإن على الناس أن يتأخروا يف التقاعد
وأال يسارعوا إىل الراحة اليت تدخل عددا منهم يف دوامة من الفراغ
وامللل بسبب توقيف األنشطة املنتجة يف احلياة.
واستمر هندوهارا يف العمل على الرغم من تقدمه من العمر،
واملذهل يف حياته أن كان خيصص  18ساعة من اليوم للعمل دون أن
يركن للراحة ،كما يفعل الكثريون من أبناء جيله.
وقال أحد معارف الراحل إن املعمر كان حريصا يف حياته على أن
يفعل شيئاً مفيداً يف يومه فهو يستيقظ مبكراً ويبحث عن طريقة
مثلى للمساهمة حتى يسعد ال�ن��اس (ل�ق��د ك��ان��ت ع�ن��ده أه��داف
مسيطرة على الدوام ،اليوم أو غداً أو يف السنوات اخلمس التالية).

كاريكاتري

وتقوم فلسفة األكادميي على إراحة اإلنسان لنفسه من القيود،
فينصح بعدم اإلكرتاث مبواعيد األكل والنوم ويشري يف هذا اإلطار
إىل حال األطفال الذين ميرحون كما حيلو هلم ،فيحصلون على
املتعة وال يكبلون أنفسهم بإكراهات زمنية.
لكن األكادميي الراحل حيذر من الوزن الزائد ،فهو مل يكن يتناول
يف فطوره سوى فنجان قهوة وكأس حليب ،وملعقة من زيت الزيتون
الذي يعود بنفع كبري على األوعية الدموية والبشرة.
أما يف وجبة الغداء فلم يكن املعمر الياباني يتناول سوى كأس
من احلليب وبعض قطع احللوى ويف بعض األح�ي��ان ال يأكل
شيئاً باملرة ألنه يعترب عمله أهم شيء يف حياته ،ويف وجبة العشاء
يأكل بعض السمك واألرز ،وال يتناول إال  100غرام من اللحم
الطري يف األسبوع.

فعل مشني لفتى توصيل بيتزا يعرضه للسجن  18عام ًا
بات فتى تسليم البيتزا مهدداً بالسجن ملدة  18عاماً ،بعد أن التقطت كامريا املراقبة
اخلاصة بأحد الزبائن ،قيامه فعل وصفته الصحافة باملشني .وسجلت الكامريا فتى
تسليم البيتزا ،وهو (يبصق) يف البيتزا قبل تسليمها إىل صاحب الطلبية يف تركيا ،وقام
بتصوير نفسه بكامريا هاتفه ،وفقاً لصحيفة (ديلي ميل) .وزعم الفتى أنه كان يتحقق
من البيتزا وعدم تعرضها ألي مشاكل ،بسبب وجود حادث يف الطريق ،إال أنه طرد من
عمله ويواجه احملاكمة حالياً .ووجهت للفتى تهمة تعريض حياة أشخاص للخطر
بوضع مادة سامة وإفساد الطعام بوسائل أخرى ،وهي تهمة عقوبتها ترتاوح بني عامني
و 15عاماً .كذلك يواجه عقوبة من حمكمة املستهلك بالسجن بني  4شهور و 3سنوات
بتهمة (اإلضرار بالطعام وتعريض حياة املستهلكني خلطر صحي).
وأجلت احملكمة اجلنائية القضية إىل حني استكمال التحقيقات على أيدي اخلرباء
اجلنائيني لتقييم األخطار ،فيما ع ّلقت حمكمة املستهلك احلكم حتى اآلن.

فتاة تتحول إلى مشردة «مصاص الدماء األسود»
يثير ضجة على مواقع
بعد أن طردها زوج
التواصل االجتماعي!
والدتها بسبب طولها

ك �ش �ف��ت ش ��اب ��ة ت ��رك� �ي ��ة ،يف ال ��راب��ع ��ة
وال �ع �ش��ري��ن م��ن ع �م��ره��ا ،ت�ع��رض�ه��ا للطرد
م��ن قبل زوج وال��دت�ه��ا بسبب ط��وهل��ا ال��ذي
يزيد عن مرتين ،وف��ق ما ذك��رت صحيفة
(حرييت دايلي نيوز).
وق��ال��ت س�ي�راب دمي�ي�ر ،م��ن ش��رق تركيا،
لوسائل إعالم حملية ،إنها تعاني من مرض
نادر ،عبارة عن حالة مرضية ناجتة عن زيادة
يف هرمون النمو يف اجلسم.
وذك � ��رت( :ت ��زوج ��ت أم ��ي م ��ن رج ��ل آخ��ر
بعدما مت احلكم على وال ��دي البيولوجي
بالسجن) ،مضيفة (بعد ذلك طردني زوج
أمي من املنزل واآلن أعيش يف الشوارع .لن
يوظفين أحد بسبب طولي).
وتابعت الفتاة املتشردة أنها تعيش حاليا
يف م ��داخ ��ل امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،م �ش�يرة إىل أن
عائلتها مل تعد تعتين بها.
ووج��ه ��ت دمي�ي�ر ط�ل�ب��ا ون � ��داء للسلطات
الرتكية ملساعدتها يف العثور على شقة
وعمل.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

ان � �ت � �ش� ��رت ع� �ل ��ى ص� �ف� �ح ��ات ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي يف اآلون ��ة األخ�ي�رة ص��ور لقط
أسود غريب املظهر.
وأث ��ار ف�ض��ول ال�ن��اس مظهر أن�ي��اب القط
ال�ك�ب�يرة وال�ط��وي�ل��ة ،وال�ت�ي جعلت متابعي
ص� ��وره ع�ل��ى اإلن�ت�رن ��ت ي�س�م��ون��ه (م�ص��اص
ال� ��دم� ��اء) ،ك �ن��اي��ة ع ��ن ق �ص��ص م�ص��اص��ي
ال ��دم ��اء اخل �ي��ال �ي��ة ،وال �ت�ي ي�ظ�ه��ر أب�ط��اهل��ا
بأنياب طويلة ومدببة.
من جانبها ،أكدت صاحبة القط الشهري
(مونك) ،واليت تسكن يف نيويورك حالياً،
أن شعبية حيوانها األليف ت��زداد يوماً بعد
يوم ،وعدد متابعي صفحته على إنستغرام
وحدها فاق  88ألف متابع.

العثور على بقايا بشرية تعود إلى أكثر
من  100ألف عام

ياباني يبتلع  8كلغ من
القطع النقدية
روت صحيفة (ل��وم��ون��د) ق�ص��ة الياباني
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  51ع��ام �اً ،إذ ت��وج��ه إىل
املستشفى مشتكيا من حالة إعياء يصاحبها
فقدان الشهية ،وعند الفحص تبني وجود
انقباض يف اجلهة اليسرى من البطن فقرر
األطباء إجراء فحوص معمقة.
وق ��د أث �ب��ت ف�ح��ص األش �ع��ة يف مستشفى
بطوكيو وجود أجسام دائرية يف املعدة ،وتقرر على إثر ذلك إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة،
فاكتشف األطباء مذهولني وج��ود قطع نقدية معدنية داخ��ل معدة املريض وب��دأوا على الفور
استخراجها.
عثر األطباء على  1894قطعة معدنية بوزن يفوق مثانية كلغ ،منها  140قطعة من فئة ين ياباني
واحد ،و 99من فئة اخلمسة ينات ،و 1642من فئة عشرة ينات ،و 8من فئة مخسني ينا ،ومخس قطع
من فئة مئة ين ،ويبلغ جمموع ما استخلص من بطن املريض حنو  157دوالرا.
وبعد العمليات واستكمال الفحوص ،أف��اد األطباء ب��أن الياباني مصاب مب��رض (بيكا) ،ومن
أع��راض��ه سعي املريض البتالع م��واد غري قابلة لألكل تشكل خطرا على اجلسم ،مثل الطني
والطباشري والورق والقطع النقدية املعدنية .كما مت تشخصيه مبرض انفصام الشخصية ومت
إيداعه مصحة األمراض العقلية.
ومنذ عام  ،1975تذكر السجالت الطبية وج��ود حنو عشر ح��االت بلع قطع معدنية مرتبطة
مب��رض (بيكا) ،ويع ّد ما ذك��ره األطباء اليابانيون رقما قياسيا ،حيث ك��ان أك�بر ما أحصته
السجالت الطبية من قبل هو بلع أمريكية عمرها  57سنة ستمئة قطعة نقدية.

تحطيم الرقم القياسي
للعزف الجماعي على البيانو

سجلت الصني رقماً قياسياً يف موسوعة
ّ
(غينيس) عقب أداء مجاعي على البيانو،
شارك فيه موسيقيون حمرتفون وهواة على
 666آلة بيانو يف وقت واحد.
وق��ال��ت وك��ال��ة (ش�ي�ن�خ��وا) الصينية إن
عازيف البيانو الصينيني من مديرية أوتيان
مبحافظة خ�بي مش��ال��ي ال �ص�ين ،حطموا
الرقم القياسي أثناء فعالية أقيمت يف إطار
حفل خ�ي�ري ،مب�ش��ارك��ة حم�ترف�ين وه��واة
البيانو من خمتلف أقاليم الصني.
ومت �ك �ن��ت ال �ف �ع��ال �ي��ة م ��ن مج ��ع ت�برع��ات
ق��دره��ا  50مليون ي��وان ( 7.3مليون دوالر)
ملساعدة األطفال املكفوفني .وأقيم احلفل
اخلريي مبناسبة عيد قيام مجهورية الصني
الشعبية ( 1أكتوبر) والتغريات االقتصادية
والتقدم يف البالد.
ونصب املنظمون  40بيانو على اخلشبة
ال ��رئ� �ي� �س ��ة ،يف إش � � ��ارة إىل  4ع� �ق ��ود م��ن
اإلصالحات اليت تشهدها الصني .أما بقية
آالت البيانو فنصبت يف ساحة قريبة.
وق��ال ممثل موسوعة (غينيس) لألرقام
القياسية يف الصني ،لو جون ،إن املوسيقيني
ح�ط�م��وا رق �م �اً ق�ي��اس�ي�اً س�ج�ل��ه ع ��ام 2007
زمالؤهم من كوريا اجلنوبية ،الذين عزفوا
على  555بيانو يف وقت واحد.

وج��د علماء آث��ار م��ن جامعة ك��راك��وف يف بولندا ،بقايا بشرية يبلغ
عمرها حوالي  115ألف عام.
وأكد العامل البولندي ،بافل فالدي نونوفاك ،العثور على رفات اإلنسان
القديم يف كهف مظلم ،يقع يف حمافظة مالوبولسكا ،منذ عدة سنوات.
ومكنت أعمال حتليل عظام ه��ذه اجلثة خ�لال تلك الفرتة من معرفة
العمر التقرييب ألقدم بقايا بشرية مت العثور عليها يف البالد.
وأوض��ح الباحثون أن العظام تعود إىل إنسان نياندرتال .وهي عبارة عن
بقايا كف طفل قضمها طائر كبري ،حبسب جملة (.)Nauka w Polsce

الشرطة تحقق مع أسترالي «منحوس»!
أث��ار مواطن أسرتالي من مدينة باركس
ب��والي��ة ن�ي��و س ��اوث وي �ل��ز اه�ت�م��ام ال�ش��رط��ة،
بعدما رافق امسه ستة حرائق خمتلفة.
وتفيد  News 7بأن منزل ،مايكل مكراي،
ال��ذي يعمل يف سيارة إسعاف ،اح�ترق ثالث
م��رات ،كما نشب حريقان يف مكان عمله،
ويف إح��دى امل ��رات قضى حريق على سيارة
اإلسعاف متاما.
وب ��دأت ه��ذه امل�ش�ك�لات ع��ام  ،2001عندما
ك ��ان م��اك��ري يعيش يف م��دي�ن��ة ف��ورب��س،
حيث رمى أحدهم بزجاجة حارقة يف نافذة
مبنى حمطة اإلس �ع��اف ال�تي يعمل فيها.
وبعد أسبوع على هذا احلادث ،أحرق أحدهم
سيارته ،ويف نفس الليلة ،اشتعلت النريان يف

مبنى حمطة اإلسعاف .وبعد مضي بضعة
أيام ،أتت النار على بيت مكراي بالكامل.
ومل تستبعد الشرطة أن مكراي نفسه هو
م��ن يشعل ال �ن�يران ،خاصة أن لديه دواف��ع
للقيام ب��ذل��ك ،حيث رف�ض��ت اإلدارة نقل
ع�م�ل��ه إىل م��دي �ن��ة ب ��ارك ��س .ومل تتمكن
الشرطة من إثبات ضلوعه يف هذه احلرائق،
خ��اص��ة ،بعد إصابته حب��روق وأض ��رار تثبت
عكس ذلك.
وبعد اح�ت�راق مبنى حمطة اإلس �ع��اف يف
فوربس ،انتقل مكراي إىل مدينة باركس.
ويف عام  ،2018شبت النريان يف منزله هناك،
ولكن مت إمخادها بسرعة .وبعد شهر اشتعل
منزله ثانية وأتت النريان عليه بالكامل.

وت �ع �ت �ق��د ال��ش ��رط ��ة ب� ��أن احل ��ري ��ق ك��ان
متعمدا ،لذلك استأنفت حتقيقاتها بشأن
تورط مكراي يف حرائق فوربس.

السجن والغرامة لقاتل النحل في النمسا!
حكمت حمكمة مدينة ك�لاغ�ن�ف��ورت النمساوية على بستاني
بالسجن ملدة عام ودفع غرامة قدرها  20ألف يورو ،وذلك إلتهامه
بتسميم النحل عمدا.
صاحب الـ 47عاما والذي قام برش مبيد يعرف بـ(الكلوربرييفوس)
على أشجاره املزهرة ،واليت أدت ملوت حنل يف  50خلية مل يكن يعلم
بأن عمله هذا سيؤدي به جلرمية سيعاقب عليها.
وأق ��رت احملكمة حكمها ال�ق��اس��ي حب��ق امل� ��زارع ،ب��اع�ت�ب��اره م��زارع��ا
حمرتفا وال جيب عليه ال��وق��وع مبثل ه��ذا اخلطأ ،حبسب ما نقل
موقع ( )euro-pulseالروسي.
وبأنه كان على دراية بأن تسببه برش األشجار باملبيدات احلشرية
سيؤدي ملوت النحل باإلضافة لتسمم الكثري من األشخاص جراء
تناوهلم لعسل مسموم.
من جهته أك��د امل ��زارع برغبته باستئناف احلكم ال��ذي أصدرته
احملكمة.
يذكر بأن بعض دول االحتاد األوروبي تفرض حظرا على استخدام
املبيدات احلشرية وخباصة تلك اليت من املمكن بأن تضر بالنحل.
وحبسب إحصائية عاملية مشلت آخر  20سنة ،فإن أع��داد النحل
اخنفضت بنسبة كبرية وحتديدا يف أوروبا.

