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صحيفة ايران
في العالم العربي

بـ  5.6مليون إعادة تغريد ..ملياردير ياباني يدخل «تاريخ تويتر»!

اس��تطاع ملياردي��ر يابان��ي كس��ر الرق��م
القياس��ي ألكث��ر التغري��دات انتش��اراً على موقع
(تويت��ر) ،عندم��ا وع��د الس��بت الماض��ي بتقدي��م
مكاف��أة تقت��رب م��ن ملي��ون دوالر لمائ��ة ش��خص
مقابل إعادة تغريداته.
وف��ي غض��ون  48س��اعة ،تمت إع��ادة تغريدات

يوس��اكو ماي��زاوا ،نحو  5.6ماليي��ن مرة ،لتصبح
التغري��دة األكث��ر مش��اركة ف��ي تاري��خ (تويتر).
ووع��د أغن��ى رج��ل في الياب��ان متابعي��ه بدفع 100
مليون ين ياباني (  925ألف دوالر أميركي) لمائة
ش��خص ،أي ملي��ون ي��ن ياباني ل��كل متابع يجري
اختياره عشوائيا ممن أعادوا نشر تغريدته.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري

وجاء في التغريدة( :تخفيض زوزوتاون سبرينغ
هو األسرع في التاريخ وتجاوز  10مليار ين ،وسأقدم
 100ملي��ون ي��ن نق��داً يومي �اً ،والطريق��ة الوحي��دة
للحص��ول عل��ى الجائزة ه��ي متابعتي ،وعم��ل إعادة
تغريد لها ،وس��أقوم بتوجيه رس��الة مباشرة للفائز).
وتفوق��ت تغري��دة ماي��زاوا عل��ى تغري��دة المراه��ق
األميرك��ي كارت��ر ويلكنس��ون ( 3.55ملي��ون إع��ادة
تغريد) ،الذي طلب من متابعيه عام  2017مساعدته
للحص��ول عل��ى دجاج مجاني لمدة عام من سلس��لة
مطاعم الوجبات الس��ريعة (ويندي) .وكان مايزاوا
( 43عام �اً) الذي يش��غل منصب الرئي��س التنفيذي
ألكب��ر متجر لألزي��اء عبر اإلنترنت في اليابان ،قد
أعلن في أكتوبر الماضي أنه دفع مبلغا لم يكشف
عن��ه إل��ى صديق��ه الملياردي��ر إيلون ماس��ك ،حتى
يحظ��ى بفرص��ة أن يك��ون أول س��ائح فضائ��ي عل��ى
مت��ن رحل��ة تخط��ط له��ا ش��ركة (س��بيس أك��س)
التي يمتلكها ماس��ك في مطلع عام  .2023ويعرف
عن مايزاوا شغفه أيضاً بإقتناء التحف الفنية ،وقد
ع ّبر عن رغبته في اصطحاب  6من الفنانين معه في
رحلته الفضائية.

بوتني على زجاجة عطر ..والكرملني يحذر
أص��درت العالم��ة التجاري��ة الفاخرة (ليدرز) عطرا جدي��دا يحمل صورة
الرئي��س الروس��ي فالديمي��ر بوتي��ن ،مم��ا أث��ار حفيظ��ة الكرملين ودع��اه إلى
إطالق رد تحذيري .ونقلت وكالة (ربتلي) الروسية أن العطر الجديد يتكون
م��ن مزي��ج من الليمون والبرغموت والكش��مش األس��ود باإلضافة إلى خش��ب
األرز والصنوبر ،والتنوب والمسك.
وكان��ت العالم��ة التجارية أطلقت أول إصداراتها في ديس��مبر  2015في
متجر  GUMفي موسكو.
ويق��ول مؤس��س ش��ركة (لي��درز) التجاري��ة مكس��يم فومش��يوف( :ب��دأت
صناع��ة العط��ور للتعبي��ر عن التفاني لبع��ض القياصرة واألباط��رة والرجال
األقوي��اء .ومن هن��ا جاءت فكرتي بتخصيص عطر لفالديمير بوتين .العطر
هو منتج فائق التكنولوجيا حقاً).
إال أن الفكرة لم ترق للكرملين على ما يبدو ،وحذر المتحدث باس��م الرئاس��ة
الروسية ديمتري بيسكوف ،في بيان ،من استخدام اسم بوتين ألغراض تجارية .وتوصل فومشيوف إلى فكرة توسيع العالمة التجارية وابتكار عطور
نسائية ،مكونة من البرغموت والورد والفاوانيا (عود الصليب) ونبات الليلك وأخشاب األرز وجوزة الطيب وخشب الصندل والفانيليا .ووراء العطر
(ليدرز نمبر وان) الذي خصصه فومش��يوف في البداية لبوتين قصة عالمية ،فقد تم ابتكار العطر نفس��ه في فرنس��ا بمس��اعدة مصمم العطور فالد
ريكونوف ،وهو من بيالروس��يا ،بينما ،في حين تم تصميم المنتج ككل في بولندا صنعت زجاجة العطر في إيطاليا .وع ّلق فومش��يوف على قاعدة
عمالئه المستهدفين ،قائال( :تم ابتكار العطر لجميع من يحبون العطور .لكن من ناحية أخرى ،هو أيضا مخصص لمن يحبون ويؤيدون رئيسنا).

 92زوج ًا يحتفلون بزواجهم في مدينة
جوجارات غرب الهند

اجتم��ع  92زوج��ا إلقام��ة حفل زواج جماعي ف��ي مدينة جوجارات
غرب الهند .ويهدف منظموا الفعالية إلى إعطاء األزواج الذين فقدوا
أحد الوالدين دعما نفسيا واجتماعيا ليتمكنوا من العيش بكرامة.

في أبهى حلة وبكامل زينتهم يجتمع  92زوجا لالحتفال بمراسم
زواجهم بشكل جماعي في مدينة جوجارات غرب الهند.
وقالت نعمه شوكت وهي إحدى العرائس( :كل شيء يحدث هنا
مع طقوس جيدة وبسعادة غامرة؛ لقد تم منحنا هدايا مثل المالبس
واألحذية).
وتكالي��ف ال��زواج مرتفع��ة؛ يكاف��ح العدي��د م��ن الش��بان لتأمي��ن
تكالي��ف حفل��ة زف��اف؛ ف��كان اقت��راح الس��لطات المحلي��ة إقام��ة عرس
جماعي؛ الحل األمثل بتكاليف اقل.
ه��ؤالء الش��ابات ترعرع��ن ف��ي دور األيت��ام أو فقدن أح��د الوالدين.
فكان��ت مب��ادرة الحفل الجماعي بهدف تقديم دعم اجتماعي ونفس��ي
لهن .واكد يونس ش��وكيواال وهو منظم الحفل( :هدفنا من تنظيم
ه��ذه الفعالي��ة هو إس��عاد الفتيات اليتيمات .وفي س��بيل تعزيز ثقتهن
دعون��ا ش��خصيات مهم��ة ليش��عرن أن لهن س��ند وأنهن لس��نا وحدهن.
نس��عى إل��ى تأهيله��ن ف��ي المجتم��ع كغيره��ن م��ن األش��خاص حتى
يتمكنن من العيش بكرامة).
ويسعى منظمو هذه المبادرات إلى تخليص الفتيات من كابوس
العنوسة وتسهيل دخولهن عش الزوجية  ،وتضع الثقافة الهندية مهمة
تجهي��ز الفت��اة لل��زواج على عات��ق األب ،وهي مس��ؤولية تنتقل لألخ في
حالة وفاة الوالد.

مشروع قانون لتحويل رفات املوتى إلى سماد في أميركا

تحوي��ل الرف��ات البش��رية إل��ى م��واد مغذية
للترب��ة ،باس��تخدام تقني��ة تس � ّرع تح ّلله��ا ،وم��ن
ث��م تقدي��م ه��ذه الترب��ة إل��ى أق��ارب المتوف��ي ،إذ
يخطط جيمي بيدرس��ن ،عضو مجلس الشيوخ
ع��ن والي��ة واش��نطن ،لتقدي��م ه��ذا كمش��روع
قان��ون للمناقش��ة ف��ي النص��ف األول م��ن يناي��ر
الحالي.
ويمن��ح النه��ج الجدي��د وض��ع الجس��م ف��ي
جه��از خ��اص ،مم��ا س��يؤدي إل��ى تس��ريع تحل��ل
الرفات وتحويلها إلى تربة مغذية ،ومن ثم يمكن
تسليم الرفات المتبقية إلى أقارب المتوفي.
ونقل��ت قن��اة أن.بي.س��ي التلفزيوني��ة ع��ن

بيدرس��ن قوله إن (األش��خاص الذين كتبوا لي
من جميع أنحاء الوالية منزعجون من إمكانية
أن يصبح��وا ش��جرة) ،مش��يرا إل��ى أن طريق��ة

اطلق النار في املطعم ألنه لم يحصل
على صلصة حارة كافية في وجبته
ف��ي حادث��ة غريب��ة م��ن نوعه��ا ق��ام أح��د زبائ��ن مطع��م لبي��ع المأكوالت
الس��ريعة (تاك��و) في مدين��ة أوكالهوما ف��ي الواليات المتح��دة األميركية
بالتعبير عن غضبه بإطالق النار على المطعم وذلك كونه لم يحصل على
صلصة كافية .وما زالت الشرطة لم تتمكن من القاء القبض على الفاعل.
موق��ع (ش��توتغارت تس��ايتونغ) أورد أن الرج��ل ف��ي البداي��ة كان يص��رخ،
بسبب عدم حصوله على صلصلة كافية (حارة) ثم أخذ في إطالق النار.

الدفن هذه س��تكون مفيدة لألش��خاص الذين ال
يس��تطيعون تحمل تكاليف الجنازات العادية أو
ال يعتبرون الحرق وسيلة مناسبة.
وأضاف��ت القناة أن ه��ذه الطريقة الجديدة
لدف��ن جث��ث الموتى س��تكلف  5.5آالف دوالر في
حي��ن أن الدفن التقليدي يكل��ف اآلن أكثر من
 7آالف دوالر.
وأك��د الباح��ث الرئيس��ي لي��ن كاربنت��ر-
بوغ��ز أن ه��ذه الطريق��ة آمن��ة ،ولكنه��ا ليس��ت
مناس��بة للجمي��ع ،وم��ن أج��ل س�لامة طريق��ة
الدفن هذه ،البد من استبعاد الجثث التي مرض
أصحابها بأمراض معينة.

العامل��ون ف��ي المطع��م كان��ت ردة فعله��م أنه��م حبس��وا أنفس��هم ف��ي
المرحاض ولم يتعرض أي شخص لألذى.

« »PUBGمحظورة
على الجيش اللبناني!
أص��در قائ��د الجي��ش اللبنان��ي العم��اد ج��وزاف ع��ون ،ق��رارا
من��ع بموجب��ه الجن��ود م��ن اس��تخدام لعب��ة PlayerUnknown’s
 Battlegroundsاإللكترونية التي تعرف اختصارا بـ ( PUBGبوبجي).
وجاء في المذكرة العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع اللبنانية،
(من��ع العس��كريين م��ن تحمي��ل لعب��ة  PUBGواأللع��اب المماثل��ة
واستخدامها على هواتفهم الذكية).
وعزت المذكرة السبب إلى (الفريق باللعبة يتكون من اشخاص
عدة من اي بلد حول العالم ومن بينهم العدو الصهيوني)
و(بوبج��ي –  ،)PUBGلعب��ة إلكترونية قتالية حديثة في الهواتف
واألجه��زة الذكي��ة ،وأصبح��ت واس��عة االنتش��ار ف��ي أنح��اء العال��م،
وتس��مح بتع��دد الالعبي��ن ويمكن أن يصل عددهم إل��ى  100العب عبر
اإلنترنت.

بريطانيان يتجوالن حول
العالم على منت توك توك

ق��رر زوج��ان بريطاني��ان التجول حول
العال��م على متن توك توك لنش��ر التوعية
ح��ول م��رض الص��رع بع��د وف��اة ابنتهم��ا
الشابة بالمرض أثناء غيابهما عن المنزل.
وبحس��ب م��ا نقل��ت صحيف��ة مي��رور
البريطاني��ة ،ف��إن ريتش��ل وزوجه��ا به��ارات
س��وماريا كان��ا يقضي��ان عطلتهم��ا ف��ي
ه��اواي ،حي��ن تلقي��ا صدم��ة عنيف��ة بخب��ر
وف��اة ابنتهم��ا إيميل��ي بس��بب نوب��ة ص��رع
شديدة أثناء نومها.
وانطل��ق الزوج��ان بع��د وف��اة ابنتهم��ا
مس��تخدمين التوك ت��وك للتنقل ولجذب
االنتباه إليهما ونش��ر الوعي حول مخاطر
مرض الصرع ،وجمع التبرعات للمصابين
به من خالل زيارة  21بلدا.
الت��وك ت��وك أو الباج��اج أو الس��توتة
(تس��مية عراقية) أو الركش��ة هي مركبة
ناري��ة ذات ث�لاث عج�لات ،تس��تخدم غالب��ا
كوس��يلة لالنتقال باألجرة وتنتشر بكثرة
ف��ي الب�لاد اآلس��يوية وال س��يما ف��ي الب�لاد
العربي��ة وخصوص��ا ف��ي مص��ر والس��ودان
وتتس��ع لراكبي��ن بالمقع��د الخلف��ي
باإلضاف��ة إل��ى الس��ائق ال��ذي يجل��س ف��ي
المقدمة.
وكان��ت منطق��ة نوتينغ هي��ل بلندن
الم��كان ال��ذي ب��دأت من��ه رحل��ة الزوجي��ن
في  8س��بتمبر الماضي ،وتناوبا على قيادة
التوك توك.
وجم��ع الزوج��ان ف��ي نهاي��ة الرحل��ة
 150أل��ف دوالر أميرك��ي لفائ��دة مرك��ز
مكافحة الصرع.

تركي يحتج بحماره
على قرار حكومي!

«الدبابة الصومالية»..
إنجاز داخل ورشة ميكانيك ًا

لجأ عدد من األتراك إلى أساليب
مبتك��رة لالحتج��اج عل��ى اضطرارهم
إلى دفع ثمن األكياس البالستيكية،
عند شراء األغراض من محال البقالة
والـ(سوبرماركت).
وأظه��ر مقط��ع فيدي��و ،رج�لا في
محافظ��ة ني��دا جنوب��ي الب�لاد ،وه��و
يحت��ج بإدخ��ال حم��اره إل��ى مح��ل
تجاري لشراء أغراضه.

تمك��ن ش��اب صومال��ي م��ن صن��ع
عربة صغيرة على شكل دبابة ،اعتمادا
عل��ى م��واد وأجهزة بس��يطة في ورش��ة
ميكانيكا بالعاصمة مقديشو.
وصن��ع عب��د اهلل محم��د عل��ي
البال��غ م��ن العم��ر  27عام��ا ،عرب��ة
ش��بيهة بالدباب��ة تس��تطيع الحرك��ة
ف��ي الش��ارع ،فضال عن دراج��ة بحرية،
وكش��فت عملي��ة االختب��ار نجاح��ا
مبهرا.
وبعدم��ا هاج��ر من بلدت��ه ماركا
إل��ى مقديش��و ،عم��ل عب��د اهلل ف��ي
صناع��ة الس��فن ،لكن��ه ت��رك عمله في
 2015وأصب��ح ميكانيكي��ا بعدم��ا تعلم
أمورا نظرية بسيطة.
واعتم��د عب��د اهلل عل��ى خيال��ه
بالدرج��ة األول��ى ف��ي صناع��ة الدباب��ة،
حي��ث قال( :أقول للش��باب الصوماليين:
بوس��عكم أن تقيم��وا مصان��ع وش��ركات

واستعان الرجل الغاضب بحماره
حت��ى يحم��ل م��ا اش��تراه ،بدال م��ن أن
يدف��ع ثم��ن األكي��اس البالس��تيكية،
احتجاج��ا عل��ى قان��ون أصدرت��ه
الس��لطات ،يلزم��ه بش��راء كي��س ال
الحصول عليه مجانا.
ا واس��عاً
وأث��ارت الحادث��ة تفاع�ل ً
ف��ي المنصات االجتماعية ،فيما ظهر
محتج آخر وهو يجر عربة يدوية حتى
يحم��ل أغراض��ه .وبموج��ب القان��ون
الجدي��د ف��ي تركي��ا ،يتوج��ب عل��ى
المستهلك أن يدفع ربع ليرة عن كل
كي��س بالس��تيكي يش��تريه .ويقضي
القانون الذي دخل حيز التنفيذ بدءا
م��ن يناير الجاري ،بمنع البقاالت من
تقديم األكياس البالستيكية مجانا
للزبائ��ن .وف��ي ح��ال خال��ف التج��ار
هذا القانون ،فإنهم س��يدفعون غرامة
قدرها  10ليرات ( 1.85دوالر) عن كل
متر مربع من مساحة المتجر.

بأيديك��م .إذا وقفن��ا وقف��ة رج��ل واح��د،
سنحقق تنمية مذهلة لوطننا الحبيب).
وأض��اف أن��ه (أراد أن يظه��ر
للن��اس أن الوع��ي ال ي��زال موجودا في
الصومال) ،رغم س��جل البالد الطويل
في الحرب األهلية واألزمات.
ويحظ��ى عب��د اهلل بكثي��ر م��ن
اإلعجاب وس��ط معارفه ويجري النظر
إليه من قبل كثيرين بمثابة رجل قادر
على إحداث تغيير كبير في المجتمع.

