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قال اإلمام الرضا(ع):
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صحيفة ايران
في العالم العربي

سيدة تقود سيارتها ورضيعها على السقف!

أث��ار مقط��ع فيدي��و تداول��ه رواد مواق��ع
التواصل مخاوف الكثير ،حينما رأوا (طفل)

ملاذا كان املزارعون يُلبسون
الدجاج نظارات في املاضي؟

ُيع��رف الدج��اج بأنه أحد أكث��ر الكائنات
المستأنس��ة إزعاج �اً عل��ى اإلط�لاق ،نظ��راً
لصوت��ه المرتف��ع ال��ذي ي��دل ع��اد ًة عل��ى ب��دء
القت��ال بي��ن الدجاج��ات (اإلناث فق��ط وليس
ذكور الدجاج).
ووفق �اً لمربي الدواجن ،فإن قتال الدجاج
ه��و أم � ٌر ش��ائ ٌع للغاي��ة ينج��م عن تربي��ة أعداد
كبي��رة ف��ي مس��احات صغي��رة ومح��دودة ،م��ا
يجعل الدجاجات ُتهاجم بعضها بعضاً ،وعاد ًة
ما يتم استهداف العينين في البداية ،وبمجرد
ظهور الدماء ،يُجن جنون الدجاجات ل ُتهاجم
الدجاجة النازفة حتى الموت.
مثل هذه السلوكيات غير مح ّبذة لمربي
الدواج��ن ،خاص � ًة أنه��م يس��تغلون مس��احات
صغي��رة لتربي��ة اآلالف م��ن الدج��اج الب ّياض،
من أجل تحقيق الربح مع أقل تكاليف ممكنة.
من هنا كان البحث منذ ال ِقدم عن طرق من
ش��أنها تقلي��ل النزع��ة الدموي��ة ل��دى الدج��اج
باإلقتتال وقتل بعضهم بعضاً.
وظه��رت العدي��د م��ن الحل��ول ،م��ن بينها
كان فص��ل الدج��اج ف��ي أقف��اص أو زي��ادة
مس��احة تربي��ة الدواجن ،لكنها حل��ول مكلفة
اقتصادي �اً .ثم ظهرت طريقة أخرى وهي إزالة
بشكل جزئي بحيث ُتصبح غير قادرة
المناقير
ٍ
على مهاجمة بعضها بعضاً.
لك��ن طريق��ة مع ّين��ة ظه��رت لفت��رة م��ن
الزم��ن ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة
�كل خ��اص ،وذلك خالل القرن العش��رين،
بش� ٍ
وه��ي جع��ل الدجاج��ات ترت��دي نظ��ارات أم��ام
العينين!.
يب��دو أن الدجاجات ُتهاج��م األخرى التي
تك��ون أمامه��ا ،وليس��ت على جانبيه��ا .من هنا
كان��ت فك��رة تصمي��م نظ��ارات تحج��ب نظ��ر
الدجاج��ات ع��ن ما هو أمامها ،م��ا يمنعها من
الهج��وم .وظه��رت أش��كال مختلف��ة م��ن ه��ذه
النظ��ارات وحصل��ت عل��ى ش��عبية كبي��رة في
القرن العشرين قبل أن تختفي تدريجياً حتى
ل��م تع��د ُتس��تعمل عل��ى اإلط�لاق .وب��رزت عدة
أنواع من هذه النظارات:
أبس��ط أن��واع النظ��ارات الت��ي ُصمم��ت
للدج��اج ،وه��ي مش��ابهة للغاي��ة للنظ��ارات
البش��رية .وه��ي نظ��ارات معتم��ة ُتوض��ع عل��ى
عيون الدجاجات لتمنعها من الرؤية األمامية،
وبالتالي الهجوم.
ألن الدجاج يثور عند رؤية الدم ،برزت هذه
بلون أحمر
النظارات لتلوين العالم الذي يراه ٍ
أو وردي ،م��ا يجع��ل تميي��ز الدم��اء أم��راً غي��ر
ممك��ن ،وبالتال��ي تف��ادي الهجم��ات الخطيرة
من قتال الدجاجات الدامية.
نظ��ارات مش��ابهة ف��ي فكرته��ا لتل��ك
ذات العدس��ة الحم��راء ،لكنه��ا كان��ت م��زوّدة
بعدس��ات متحرك��ة لتمكي��ن الدجاج��ات من
التق��اط الحب��وب ع��ن األرض .لكن ه��ذا النوع
كان م��زوّداً بالعديد م��ن القطع المتحركة
التي جعلتها عرض َة للتلف ،كما أنها كانت
أكثر تكلفة ،وكانت سبباً رئيسياً في التخلي
ع��ن فك��رة النظ��ارات واالعتم��اد عل��ى إزال��ة
المناقير.

ال يرتدي س��وى الحفاضة ،فوق سقف سيارة
تقودها والدته دون أن تدري.

وصحيفة العالم
العربي في ايران
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كاريكاتري

وأظه��ر مقط��ع فيديو ،س��يارة فضية من
ط��راز (هول��دن) تس��ير وس��ط ش��وارع مدين��ة
(برث) األس��ترالية بينما يجلس الطفل على
السقف بكل بساطة ودون أي معدات أمان.
وقال��ت صحيف��ة (ذا ص��ن) ،إن الحادث��ة
وقع��ت الجمع��ة ،واس��تمرت جول��ة الطفل 10
دقائ��ق ،وعل��ى الرغ��م م��ن محاول��ة س��ائقي
الس��يارات اآلخري��ن تنبي��ه األم ع��ن طري��ق
ومي��ض أضوائه��م واس��تخدام األب��واق ،ولكن
دون جدوى.
وكان يمك��ن أن ت��ؤدي إلى موت الطفل،
إال أن��ه لحس��ن الح��ظ ل��م يص��ب ب��أي س��وء
بعدم��ا توقف��ت والدت��ه أخي��راً ف��ي محط��ة
بنزي��ن ،ووفق �اً للتقاري��ر ش��وهدت الش��رطة
تتح��دث مع الس��يدة ف��ي المحطة وت��م إنقاذ
الطفل.

يعرض في المكتبة البريطانية

«واجب منزلي» لطفل ُكتب قبل  1800عام
على لوح شمعي!
قال��ت صحيف��ة The Daily
 Mailالبريطاني��ة ،إن المكتب��ة
البريطانية س��وف تع��رض لوحاً
ُظهر واجب �اً منزلياً في
ش��معياً ي ِ
اللغ��ة اليوناني��ة ألح��د األطفال
قب��ل  1800عام .وظ� َّ�ل هذا اللوح
القديم الذي يحتوي على أمثلة
ب��ارزة لخ��ط الكتاب��ة اليدوي��ة
وتماري��ن تهجئ��ة محفوظ �اً ف��ي
مخزن عل��ى مدار األربعين عاماً
ٍ
الماضية ،حسب تقرير صحيفة
 The Daily Mailالبريطاني��ة .وق��د تق� َّ�رر ع��رض ه��ذا اللوح اآلن ف��ي المكتبة البريطانية
كج��ز ٍء م��ن مع��رض « ،»Writing: Making Your Markالذي س � ُيع َقد في الفترة بين 26
أبريل/نيسان و 27أغسطس/آب من العام الجاري .وأفادت صحيفة The Daily Telegraph
البريطاني��ةَّ ،
ُبي��ن س��طرين يونانيي��ن
أن ل��وح الواج��ب المنزل��ي ،المكتش��ف ف��ي مص��ر ،ي ِّ
منحوتين بالشمع ،كتبهما ٌ
طفل يُع َت َقد َّأنه كان يبلغ من العمر ثمانية أو تسعة أعوام
ب ُق َل ْيم (أداة صغيرة ُمخصصة للكتابة).
َّ
وق��ال رول��ي كيتنغ ،الرئيس التنفيذي للمكتبة البريطانية« :هذا ش��ي ٌء أعتقد أننا
نس��يناه بعض الش��يء ،هذا بالتأكيد لم ُيش��اهد علناً منذ الس��بعينات» .وأضاف« :هذا
�ب منزل� ّ�ي لطف��ل كان يدرس في مدرس � ٍة ابتدائية في الق��رن الثاني بعد الميالد في
واج� ٌ
مص��ر ،وال ت��زال كتابات��ه موج��ودة على ه��ذا اللوح الصغي��ر ،الذي يماث��ل حجمه تقريباً
حجم جهاز آيباد صغير .هذا يثير انبهاراً ودهشة كبيرين َّ
ألنك تستطيع رؤية محاولة
طفل الكتابة باللغة اليونانية قبل  1800سنة» .ويُعتقد َّ
خدم مع ُق َل ْيم،
أن ذلك اللوح اس ُت ِ
نهاية أحد طرفيه ُمدببة من أجل الكتابة ،ونهاية الطرف اآلخر مسطحة ،ويُمكن تسخين
هذه النهاية المسطحة واستخدامها إلذابة الشمع لمحو األخطاء.
وتعود الس��طور المتبقية من الحروف المكتوبة على اللوح إلى عبارة ُمق َت َبس��ة كان
رجل حكيم».
الطفل الصغير ينسخها .وتقول العبارة« :ال ينبغي أن تقبل النصيحة إال من ٍ
المحدّد س��عر تذك��رة دخوله ب �ـ 14جنيهاً
وم��ن المق��رر أن يحت��وي المع��رض التفاعل��يُ ،
إس��ترلينياً ( 17.8دوالر) للبالغي��ن ،و 7جنيه��ات إس��ترلينية ( 8.9دوالر) للطالب واألطفال
فوق  12عاماً -على أكثر من مائة قطعة فنية من  5قارات .وستعبر بك هذه المجموعة
توصل البش��ر إلى
ظهر كي��ف َّ
م��ا يزي��د ع��ن  5000ع��ام ،إذ تصح��ب المش��اهد ف��ي رحل��ة ُت ِ
وستتضمن تلك المجموعة أيضاً نسخة مشروحة من رواية عوليس «»Ulysses
الكتابة.
ّ
للكات��ب األيرلن��دي جيم��س جوي��س ،و 60أل��ف مذكرة قوي��ة ترفض «تقس��يم البنغال».
وس � ُتع َرض أيضاً مقتطفات من مذكرات ليوناردو دافنش��ي ،وأدوات لرسم األوشام ،ونسخ
مطبوع��ة لمجموع��ة القص��ص الش��عرية «حكاي��ات كانترب��ري» ()Canterbury Tales
لمؤلفها جيفري تشوسر تعود إلى عام .1470

زوجان يُطلقان اسم مطعمهما املفضل على ابنتهما
من الطبيعي أن يخوض الوالدان معركة حامية بينهما إلختيار
اسم المولود الجديد ،فكل منهما يدلو بدلوه في انتقاء أسماء مميزة
أو جميل��ة النط��ق أو نادرة يمكن أن تخطر ببالهما .وفي كل الحاالت،
يعتمد اختيار االسم الذي سيرافق المولود طيلة حياته على التوجهات
االجتماعية والثقافية والدينية التي يتبعها الوالدان.
ّإل أن مواطني��ن أمريكيي��ن خرج��ا ع��ن المأل��وف ليطلق��ا اس��م
المطع��م ال��ذي اعتادا على ارتي��اده على ابنتهما المول��ودة حديثاً ،مما
أثار ردات فعل متناقضة على وسائل التواصل االجتماعي.
جاس��تن وج��وردن أحب��ا واح��داً من أش��هر المطاع��م اإليطالية في
أمريكا (أوليف غاردن) المش��هورة بتقديمها أصابع الخبز المقرمش��ة.
وق��د دأب الزوج��ان عل��ى تن��اول طعامهم��ا ف��ي ه��ذا المطع��م لم��دة 7
أش��هر متواصل��ة ف��ي أول حياتهم��ا مم��ا دفعهم��ا إل��ى ح��ب االحتف��اظ
به��ذه الذكري��ات المميزة لباقي حياتهما من خالل تس��مية طفلتهما
(أوليفيا غاردن).
وق��ال األب البال��غ م��ن العم��ر  28عام �اً لصحيف��ة مي��رور( :لق��د
حصلنا على قسيمة تتيح لنا اإلستمتاع بالباستا اإليطالية بصفة غير
محدودة مما جعلنا نوفر الكثير من ميزانيتنا لبدء حياتنا) .وما أن نشر الوالدان الخبر على تويتر حتى انهالت التعليقات المؤيدة والسلبية في الوقت نفسه.
فبينما أيدت إحدى المتابعات الفكرة عندما علقت( :هذا التفكير المتجدد الذي أحب أن أراه على صفحتي) ،صرحت أخرى قائلة( :ماذا يحدث هنا ...في المرة
القادمة سنسمع عن اسم جديد مثل (أصابع الخبز)؟ .وأضافت أخرى بأن هذين الوالدين وضعا ابنتهما في ورطة كبيرة ستعاني منها الحقاً.

أكبر عروس بالعالم تتزوج
في عمر  106سنوات
بعريس يصغرها بعقود!

تركي يتحدى العصر الرقمي ببيع أشرطة الكاسيت

ال يزال المواطن التركي محمد كوج أوغلو
رغم التطور الكبير في عالم اإلنترنت والموس��يقى
الرقمي��ة ،يبي��ع األش��رطة الس��معية القديم��ة
(الكاسيت) ،في متجره بأنقرة.
ويتمسك أوغلو ( 50عاماً) ببيع الكاسيت منذ
 25عام �اً حت��ى اليوم ،رغم التطور الكبير في مجال
الموس��يقى وظه��ور أدوات متقدم��ة كاألق��راص
المدمج��ة (س��ي.دي) و(أم.ب��ي  )3وأجه��زة تش��غيل
حديثة.
وقال الرجل الخمس��يني إنه بدأ ببيع أش��رطة
الكاس��يت ف��ي التس��عينات عل��ى عرب��ة متنقل��ة ،ثم
تمك��ن م��ن فت��ح متج��ر صغي��ر ف��ي مي��دان أول��وس
بوس��ط العاصم��ة .وأضاف أنه ق��ام بتجميع الكثير

من أش��رطة الكاس��يت لمختلف الفنانين األتراك،
حت��ى بل��غ ع��دد األش��رطة الت��ي يمتلكها نح��و 150
ألف شريط.
وأوض��ح أن��ه عقب ظه��ور األجهزة الموس��يقية
توج��ه العدي��د م��ن أصح��اب مح�لات
الحديث��ةّ ،
الكاس��يت نح��و إغالق محالته��م والبحث عن عمل
جديد ،بسبب ضعف الطلب على األشرطة.
وتاب��ع( :ل��دي هواية تجمي��ع الكاس��يتات ،ولم
أفك��ر ف��ي إغ�لاق محل��ي رغم توق��ف الطل��ب عليها
لم��دة كبي��رة ،إال أنن��ي اس��تمر إل��ى اآلن ف��ي بي��ع
القلي��ل م��ن األش��رطة مقارن��ة م��ع الس��ابق ،فأن��ا
أق��وم بعملي هذا من ب��اب تقديم الخدمة الثقافية
للناس).

إليك��م قصة حب كبيرة يش��تعل فتيلها
م��ن النظ��رة األول��ى ويس��تم ّر  3س��نوات حتى
يق��رر أصحابه��ا ال��زواج ،وتق��ع أحداثه��ا ف��ي
إح��دى دور المس��نين بالبرازيل ،حيث تعرفت
فالديمي��را رودريغ��ر دي أوليفي��را بحبيبه��ا
أبارسيدو دياس وحسب تصريحاتهما لموقع
ديل��ي مي��ل البريطان��ي فق��د وقع االثن��ان في
الح��ب من النظ��رة األولى ،وافق��ت فالديميرا
عل��ى ال��زواج م��ن أباريس��يدو رغ��م تحذي��رات
األطباء ،الذين نصحوها بعدم الزواج وذلك
لتقدمه��ا ف��ي الس��ن إذ تبل��غ م��ن العم��ر 106
أعوام ويبلغ زوجها  66عاماً.
إذ ق��ام األطب��اء بإج��راء فحوص��ات
للعروس��ين وأك��دوا أنهم��ا ل��ن يكون��ا قادرين
على الزواج ،ولكن الحب كان قد قال كلمته
األخيرة ،وأقاما حف ً
ال تبادال فيه الخواتم في
إطار مبادرة اس��مها (مشروع األحالم) نظمها
متطوع��ون .أك��دت فالديمي��را الت��ي تح �دّت
تحذي��رات األطب��اء للموقع أنه��ا تحب زوجها
كثي��را وأضاف��ت( :إذا م��ات س��أموت أيض �اً)،
وق��ال ال��زوج( :وقعت في حبها م��ن أول نظرة،
أعل��م بأنه��ا أكب��ر من��ي لك��ن ه��ذا ال يه � ّم إن
كانت ستجعلني سعيداً حقاً).

براتب  130ألف دوالر سنوي ًا ..تعرف
على وظيفة األحالم
برات��ب يص��ل ل �ـ 130أل��ف دوالر س��نوياً،
وعل��ى جزي��رة ال تبع��د كثيراً عن مدينة س��ان
فرانسيسكو األمريكية ،وظيفة عمل للمهتمين
فقط.
فبحس��ب موق��ع ()Travel And Leisure
طرح��ت وظيف��ة عمل ل�لأزواج الذي��ن يوافقون
على العمل والعيش في فندق يقع على جزيرة
ليس��ت بالبعي��دة عن مدينة س��ان فرانسيس��كو
األمريكي��ة .الجزي��رة الواقع��ة ف��ي خلي��ج س��ان
بابلو ،يوجد عليها منارة باإلضافة لفندق صغير ،يعمل  4أيام في األسبوع على مدار السنة .ويسعى
الفندق إلى البحث عن موظفين جدد بعد رغبة الموظفين السابقين بالرحيل.
وس��يتولى الراغب��ون بالعم��ل القي��ام بأعم��ال التنظيف والمحاس��بة والطهي واس��تقبال الزوار
باإلضاف��ة لنق��ل الضي��وف من وإلى الجزيرة ،األمر الذي س��يتطلب من الراغبين بالعمل الحصول
على إجازة في قيادة القوارب .يذكر أن الجزيرة ال تحتوي على أي تلفاز باإلضافة إلنعدام خدمة
(الواي فاي).

حولوا حاويات القمامة الى بيوت فخمة وعصرية!
قامت إحدى الشركات اليونانية في التسويق لفكرة
جدي��دة تطب��ق ألول م��رة في أوروب��ا والعالم ،إذ اس��تطاعت
ش��ركة كونك��ون موديل��ز اليوناني��ة المتخصص��ة ف��ي
صناع��ة الغ��رف الجاه��زة والمن��ازل س��ابقة التجهي��ز التي
تصلح للرحالت والمغامرات ،أن تنفذ فكرة مثيرة لإلهتمام
 .ق��ال المدي��ر التنفي��ذي للمش��روع الجدي��د بالش��ركة،
إندري��ك س��افناو ،إن ش��ركته اس��تطاعت أن تنف��ذ فك��رة
(التأجي��ر طوي��ل األجل من أجل الربح واالس��تمتاع) ،مثل
مشروع (أوبر وكريم) ،في تشغيل سيارات الغير بالقطاع السياحي ،وتحديداً في الغرف الفندقية واألجنحة
سابقة التجهيز .وتتلخص الفكرة في شراء حاويات لسيارت النقل الكبيرة والمنتهية الصالحية والتي تكون
مس��احتها أكث��ر م��ن  30مت��راً ،وتق��وم الش��ركة أو صاحب الحاوي��ة بتحويلها إلى منزل مجه��ز بكل ما يلزم
من أجل الس��فر ،وبهذا يتم تحويل حاوية ش��حن إلى جناح فندقي أو غرفة فندقية ،يضاف إليها مس��طحات
خضراء ،ويمكن أن تزيد المساحة ،حسب الرغبة .وأوضحت الشركة أن الجناح الفندقي تصل مساحته إلى
 29.7متر مربع ،وينقس��م إلى غرفتي نوم ومعيش��ة ،ومنطقة صغيرة لتناول الطعام ،ومطبخ ،وحمام ،وس��يتم
طرح الفندق الحاوية بأسعار سنوية لإليجار الجماعي ،وبطلبات مسبقة يومياً ،بما يقارب  190دوالرا أمريكيا،
وبإجمالى سنوي  65ألف دوالر.

