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قال اإلمام الهادي(ع):
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اذان املغرب (اليوم)17:29 :
شروق الشمس (غدا)07:14:

صحيفة ايران
في العالم العربي

تعرف علی قصة األعواد امللونة ومجال استخدامها

بكد وجهد ينكب العمال من قرية كوانغ
ف��و كاو ف��ي فيتن��ام عل��ى عمله��م ف��ي ورش��ة
صغيرة لصناعة البخور.
القرية الواقعة في ضواحي هانوي تعرف
بإسم قرية البخور وهي واحدة بين العديد من
المناطق التي تصنع البخور في فيتنام.
وتعتمد هذه الصناعة على تجفيف لحاء
ش��جر الخيزران وتش��ذيبه بواس��طة ماكنات
خاص��ة ث��م تغم��س األش��رطة الرقيق��ة الت��ي

تنتجه��ا المكن��ات ف��ي دالء تح��وي أصباغ �اً
زاهية األلوان وبعدها تترك لتجف في الهواء
ث��م تتم معاملتها مرة أخ��رى إلضافة الروائح
الفواحة وفي النهاية يعاد تش��ذيبها استعدادا
لتعبئتها وش��حنها الى األس��واق وتكون رائحة
كل مجموع��ة مصمم��ة خصيص �اً لتناس��ب
أذواق المناطق التي سيتم بيعها فيها.
وقال��ت دان��غ ث��ي ه��وا وه��ي عامل��ة ف��ي
ه��ذا المج��ال( :تعتب��ر صناع��ة ه��ذه العص��ي

ببغاء مشاكس يتسوق
عبر اإلنترنت!

كعكة زفاف «مزيفة» تدمر
ليلة العمر ..والعروسان
إلى قسم الشرطة

تمك��ن ببغ��اء ظري��ف يدع��ى روك��و م��ن
اس��تخدام المس��اعد أليكس��ا ،الذي تنتجه شركة
التسوق اإللكتروني العمالقة أمازون ،والذي يعمل
ع��ن طري��ق األوام��ر الصوتي��ة ،من ش��راء منتجات
عبر اإلنترنت مع إيصالها حتى باب المنزل .ويبدو
أن ه��ذا الببغ��اء ،الذي ينتمي إلى فصيلة الرمادي
اإلفريقي التي تعرف بنس��بة ذكاء مرتفع ،أصبح
بارع �اً ج��داً ف��ي إعط��اء األوام��ر لنظ��ام المس��اعد
الصوتي أليكسا عبر تقليد صوت مالكته.
واس��تغل روك��و غي��اب صاحبت��ه البريطانية
ماري��ون ،والت��ي تعم��ل ف��ي مج��ال رعاي��ة الث��روة
الحيواني��ة الوطني��ة ،لطل��ب الحلوي��ات المفضلة
لدي��ه ،وكذل��ك الطائ��رات الورقي��ة ومصابي��ح

كهربائية ،إضافة إلى عدد من أغاني ه المفضلة.
وقال��ت ماري��ون إنها دخل��ت منزلها في أح��د األيام
لتج��ده يرق��ص عل��ى أنغ��ام موس��يقى رومانس��ية
كان ق��د اختاره��ا واس��تطاع تش��غيلها عب��ر جه��از
المس��اعدة الصوتي ،غير أنه��ا لم تتوقع إطالقاً أن
تصلها فواتير لطلبات تسوق لم تقم بشرائها.
يذك��ر أن ه��ذه ليس��ت الم��رة األول��ى الت��ي
يتسبب فيها الببغاء المشاغب روكو بالمشاكل،
فق��د ُط��رد من مرك��ز لرعاية الحي��وان في غريت
ش��يفورد بمنطق��ة بيركش��اير بس��بب س��لوكه
المش��اغب ،حي��ث كان يس��كب المي��اه ف��ي كل
م��كان ،إضاف��ة إل��ى ش��تائمه الكثي��رة ،ونظ��راً ألن
زوار المرك��ز معظمه��م م��ن األطف��ال ،كان م��ن
المفضل أن يبقى هذا الببغاء الذكي بعيداً كي
ال يستعرض مهاراته في األلفاظ البذيئة أمامهم.
ل��ذا قام��ت ماري��ون بتبني��ه وإحض��اره إل��ى منزله��ا
لرعايت��ه .وعل��ى الرغ��م م��ن لغته الس��يئة وتس��ببه
بالمتاعب ،إال أنها تحبه كثيراً.

ألقت السلطات القبض على متعهدة حفالت
كانت س��ببا في انفطار قلب ع��روس في الفلبين،
تفاجأت خالل عرسها بعدم وجود طعام للضيوف،
وأن نص��ف كعك��ة فرحه��ا مصن��وع م��ن رغ��وة
البوليسترين الشبيهة بالفلين.
ودفع��ت ش��اين تاماي��و ( 26عام �اً) وش��ريكها
ج��ون تش��ون ( 40عام �اً)  140أل��ف بي��زو (2100
جني��ه إس��ترليني) لمتعه��دة الزف��اف ،إلع��داد
الطعام والزينة لحفل زواجهما في مدينة باس��يج
الفلبينية.
لكن عند وصولهما إلى قاعة العرس اكتشفا
ع��دم وج��ود طع��ام للضي��وف ،كم��ا أن كعكتهما
ذات الطبقتي��ن كان��ت (مزيف��ة) ،حس��بما ذكرت
صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
وبع��د هذا الموقف المح��رج ،اضطر العروس
والعري��س لزي��ارة مطع��م ،وش��راء وجب��ات م��ن
المعكرون��ة واألرز وغيرها من األطعمة ،لتقديمها
للضيوف.
الحض��ور ،بدوره��م ،ق��رروا الذه��اب بصحب��ة
العروس��ين ،إل��ى مرك��ز الش��رطة لإلب�لاغ ع��ن
الح��ادث ،حي��ث ت��م اس��تدعاء متعه��دة الطع��ام
لتحرير محضر رسمي.
وأك��دت الع��روس أنه��ا (ل��ن تتن��ازل ع��ن
المحض��ر) ولن تقبل إال بس��جن المتعه��دة ،قائلة
إنه��ا (دفع��ت لها كل ما احتاجت��ه من أموال كي
يكون حفل عرسها مثاليا ،لكنها دمرته).
وألقت الشرطة القبض على المتعهدة بتهمة
التزوير واالحتيال.

رغم بلوغه الـ  100عام ..تز ّوج من صديقته
البالغة  96عام ًا!

على ال ّرغم من بلوغه الـ  100عام ،عثر عجوز
تايالن��دي عل��ى ح ّب��ه الحقيق��ي حي��ث ت��زوّج م��ن
صديقته البالغة من العمر  96عاماً في دار لرعاية
المس ّنين في تايالند.
ب��دأ العج��وز مواع��دة صديقته عندم��ا كانا
في دار للتقاعد في أيونثايا بتايالند بعد أن قضى
كالهم��ا عق��وداً عدّة بمفردهما وتق ّبال فكرة عدم
العثور على شريك م ّرة أخرى .لك ّنهما عثرا على
الحب في نهاية المطاف وأعلنا زواجهما في حفل
ّ
خاص أقامه الموظفون في دار الرعاية.
وظه��ر العري��س يرت��دي بدلة بيضاء مع وش��اح برتقالي تقليدي بينما العروس ارتدت فس��تاناً
أبيض مزخرفاً ووشاحاً باللونين البرتقالي واألحمر.
وذكرت التقارير أ ّن كالهما أنجبا أطفا ًال من عالقاتهما الس��ابقةّ ،
لكن العجوز انفصل عن
زوجته منذ أكثر من نصف قرن ،بينما مات زوج العروس منذ فترة طويلة.

وصحيفة العالم
العربي في ايران
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كاريكاتري

ذات الروائ��ح الزكي��ة عم��ل تقلي��دي وروح��ي
بالنسبة لنا).
وتعتبر هذه الصناعة بمثابة فخر ألهالي
ه��ذه القرى الذين يمارس��ونها منذ أكثر من
ق��رن ويزي��د العم��ال من نش��اطهم ف��ي العمل
م��ع اقتراب عطلة رأس الس��نة القمرية ،حيث
ت��زداد نس��بة المبيعات بش��كل كبي��ر إذ يمكن
أن يجن��ي العام��ل م��ن بي��ع ه��ذه العصي نحو
اربعمئ��ة وثالثي��ن دوالراً ش��هرياً ف��ي بلد يبلغ
متوسط دخل الفرد فيه أقل من مئتي دوالر.
وقال��ت ل��ي ثي��و ليو وه��ي عاملة ف��ي هذه
الصنع��ة( :أن��ه عم��ل ش��اق لكنن��ي اكس��ب
م��ا يكف��ي ألوف��ر مص��روف اثني��ن م��ن أوالدي
ليصبح��ا أطب��اء ،أن��ا س��عيدة ألن الولدي��ن
اآلخري��ن ق��ررا العم��ل معي نح��ن بحاجة إلى
واحد على األقل للعمل في صناعتنا وبذلك
يتمكنوا من تولي المسؤولية في المستقبل).
وتعتب��ر تج��ارة البخ��ور م��ن التج��ارات
الرائج��ة ف��ي دول ش��رق آس��يا نتيج��ة الطل��ب
الكبي��ر علي��ه إلس��تخدامه ف��ي الطق��وس
الديني��ة لش��عوب تل��ك ال��دول كم��ا يت��م
تصدير آالف األطنان منه سنوياً الى مختلف
أنحاء العالم.
تخي��ل أن��ك تعم��ل م��ع صاح��ب
َّ
عم��ل عل��ى دراي � ٍة بأن��ك م��ن الممك��ن أال
تن��ام جي��داً لي�ل ً
ا ،فيس��مح ل��ك بإيق��اف
العم��ل وأخ��د قيلول��ة كجز ٍء م��ن مهامك
االعتيادية ،ليس لمجرد غفوة صغيرة على
جو هادئ.
مكتب��ك ،بل إغفاءة مريحة ف��ي
ٍّ
ه��ذه بع��ض التدابي��ر التي تق��وم به��ا أعدا ٌد
متزاي��دة من الش��ركات اليابانية لمواجهة
وباء األرق ،الذي يكلف اقتصاد اليابان نحو
 138مليار دوالر أمريكي ( 108مليارات جنيه
إسترليني) سنوياً ،بحسب تقرير لصحيفة
 The Guardianالبريطاني��ة .وكان��ت
الش��ركات الناشئة في مجال التكنولوجيا
ه��ي األس��رع ف��ي التعام��ل مع مش��كلة النوم
للموظفي��ن العصبيي��ن غي��ر المنتجي��ن.
توص َل��ت ش��ركة  ،Nextbeatوه��ي ش��ركة
َّ
خدم��ات تكنولوجي��ة ،ف��ي الع��ام الماض��ي،
إل��ى إنش��اء «غرفت��ي ن��وم اس��تراتيجيتين»
واح��دة للرج��ال وأخ��رى للنس��اء -ف��يتتمي��ز الغرفت��ان اللتان
مقره��ا بطوكي��وَّ .
تمتلئ��ان بوس��ائل الراح��ة بأجه��ز ٍة تمن��ع
الضوض��اء الخارجي��ة ،للس��ماح للعاملي��ن
�تجمام
بالتم��دُّد عل��ى األرائك من أجل اس�
ٍ
م��ن دون إزعاج .وي َ
ُحظر اس��تخدام الهواتف
واألجه��زة اللوحي��ة وأجه��زة الكمبيوت��ر
المحمول��ة داخ��ل الغ��رف .وص� َّ�رح إميك��و
س��يميكاوا ،عض��و مجل��س إدارة ،Nextbeat
لوكال��ة أخب��ار  Kyodoالياباني��ة« :يمك��ن
للنوم وقت القيلولة أن يكون له نفس تأثير
الحمي��ة المتوازن��ة والتمارين الرياضية

حذاء رئيس الوزراء
األسترالي يثير سخرية على
مواقع التواصل االجتماعي

أث��ارت ص��ورة معدل��ة بتقني��ة (فوتوش��وب)
لرئي��س ال��وزراء األس��ترالي س��كوت موريس��ون
س��خرية عب��ر مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
وحققت انتشارا كبيرا.
وت��م نش��ر الص��ورة المعدل��ة عل��ى الموق��ع
الرس��مي لرئي��س ال��وزراء وه��و برفق��ة زوجت��ه
وابنتي��ه ،لك��ن الالف��ت فيه��ا أنه��ا كان يرت��دي
زوجي حذاء كالهما يسار.
ونت��ج ذل��ك ع��ن خط��أ ف��ي المعالج��ة
بالفوتوشوب ،حيث كان المقصود هو استبدال
الح��ذاء المتس��خ إلى حد ما ال��ذي كان يرتديه
رئيس الوزراء بآخر نظيف لكي يظهر في الصورة
العائلي��ة الرس��مية .وبعد الس��خرية الت��ي أثارها
ذل��ك ،أع��اد موق��ع رئي��س ال��وزراء نش��ر الص��ورة
القديمة وحذف الصورة المعدلة.
وقال موريسون إنه لم يكن على علم بأنه تم
تعديل الصورة.

أجواء هادئة للنوم أثناء العمل!
شركة ته ِّيئ ملوظفيها
ً

عل��ى كفاءة ِّ
أي ش��خص» .وتطلب ش��ركة
 Nextbeatم��ن الموظفي��ن ت��رك العم��ل
بحلول التاسعة مسا ًء ،واالمتناع عن العمل
فرط ،الذي قد يؤدي إلى زيادة
اإلضافي ُ
الم ِ
ف��ي ح��وادث كاروش��ي ،أي الموت م��ن زيادة
العم��ل .وبحس��ب الصحيف��ة البريطاني��ة،
حت��ى إن إح��دى الش��ركات تق��دم حواف��ز
مالية إلقناع موظفيها باالبتعاد عن العمل
�ت مناس��ب .تمن��ح
اإلضاف��ي ،والن��وم ف��ي وق� ٍ
ش��ركة  ،Crazyالت��ي تعم��ل ف��ي تخطي��ط
حف�لات الزفاف ،الموظفي��ن الذين ينامون
م��ا ال يق��ل ع��ن  6س��اعات كل ليل��ة نقاط �اً

�ام م��ن كافتيري��ا
يمك��ن اس��تبدالها بطع� ٍ
الش��ركة .يمكن للعم��ال جمع نقاط تصل
إل��ى  64أل��ف ي��ن ( 584دوالراً أمريكي �اً) ف��ي
الس��نة ،بإس��تخدام تطبيق لمراقبة نومهم.
ول��دى العم��ال اليابانيي��ن حاج � ٌة ُم ِل َّح � ٌة
أكث��ر م��ن غيره��م للن��وم أثن��اء القيلول��ة،
س��واء ف��ي أثن��اء العم��ل أو خ�لال التنق�لات
الطويل��ة .وكش��فت دراس � ٌة اس��تقصائية
ُ
تتب��ع اللياق��ة
جر َي��ت بإس��تخدام أجه��زة ُّ
أ ِ
البدني��ة ف��ي  28دول��ة أن الرج��ال والنس��اء
اليابانيين ينامون في المتوس��ط  6س��اعات
و 35دقيق��ة لي�ل ً
ا -وه��و أق��ل م��ن المتوس��ط

العالم��ي ب �ـ 45دقيق��ة -مم��ا يجعله��م
األق��ل نوماً .على النقيض من ذلك ،تنام
النس��اء الفنلندي��ات أكث��ر بحوالي س��اعة،
بمتوس��ط  7.45س��اعة ف��ي الي��وم .وبحس��ب
الدراس��ة ،يحص��ل األس��تونوين والكندي��ون
والبلجيكي��ون والنمس��اويون ،باإلضافة إلى
�وم ليل��ي
الهولنديي��ن والفرنس��يين ،عل��ى ن� ٍ
توص��ل اس��تطال ٌع منفص��ل
الئ��ق نس��بياًَّ .
أجرت��ه ش��ركة  Fuji Ryokiللمنتج��ات
الصحي��ة إل��ى أن  %92.6م��ن اليابانيين فوق
س��ن العش��رين ،قالوا إنهم ال يحصلون على
كاف م��ن الن��وم .حت��ى إن العم��ال
قس��ط
ٍ
المرهقي��ن الذين لم يواف��ق بعض أصحاب
أعمالهم على النوم أثناء القيلولة إلستعادة
نش��اطهم ،يعرف��ون عل��ى األق��ل أن إراح��ة
رؤوس��هم عل��ى مكاتبه��م لدقائ��ق قليل��ة ل��ن
ُتس� ِّ�بب له��م مش��اكل .فغالب �اً م��ا تتس��امح
الشركات مع غفوة إنيموري -أو النوم أثناء
الوج��ود ف��ي العم��ل -كدلي� ٍ�ل عل��ى الت��زام
موظفيه��ا ولي��س كعالم � ٍة عل��ى الكس��ل،
عل��ى الرغ��م من أنه يج��ب أن يبق��ى العامل
َّ
ويتجنب
جالس �اً أثن��اء قيلولت��ه بوج ٍه ع��ام،
بشكل مريح للغاية .بدأت الحكومة
الظهور
ٍ
في تقدير المنافع الشخصية والمهنية من
�ب
وج��ود أي� ٍ�د عاملة حاصلة على ٍ
قدر مناس� ٍ
من الراحة ،إذ أوصت وزارة الصحة اليابانية
ب��أن يأخ��ذ كل األش��خاص الذي��ن ه��م في
س��ن العم��ل غف��وة تمت��د لثالثي��ن دقيق��ة
ف��ي فت��رة الظهي��رة المبك��رة ،ويتبنى بعض
السياسيين اليابانيين هذا االقتراح.

زوكربرغ مؤسس فيسبوك يعلن عن تحديه الشخصي لعام 2019
ق��ال م��ارك زوكرب��رغ الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة فيس��بوك ،إن��ه سيس��تضيف سلس��لة م��ن
المناقش��ات العام��ة ع��ن مس��تقبل التكنولوجيا ف��ي المجتمع في إطار تحد ش��خصي ه��ذا العام.
وأعلن زوكربرغ عن خطته في منش��ور س��نوي له على فيس��بوك يعلن فيه قراراته للعام الجديد،
وكان من بينها العام الماضي تعلم اللغة الصينية لقراءة كتابين في الشهر .وقال زوكربرغ في
رس��الة على فيس��بوك« :س��أتحدث كل بضعة أس��ابيع مع زعماء وخبراء وأناس من مجتمعنا في
ميادين مختلفة وسأجرب صيغاً متنوعة كي أجعلها مثيرة لإلهتمام .وستكون جميعها متاحة
للعامة من خالل صفحتي على فيسبوك وعلى تطبيق إنستغرام أو على وسائط أخرى».
وتضررت سمعة فيسبوك العام الماضي بسبب فضيحة تتعلق بالبيانات تورطت فيها شركة استشارات سياسية بريطانية وتعلقت بالبيانات
الش��خصية لماليي��ن المس��تخدمين ،األم��ر ال��ذي أخضع ش��بكة التواص��ل االجتماعي لمراقب��ة صارمة في أنح��اء العالم .وق��ال زوكربرغ العام
الماضي إنه س��يتغلب على الكثير من مش��كالت فيس��بوك مثل اس��تخدام خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة والتدخل السياسي .وفي إطار
تل��ك المس��اعي ،ع��ززت فيس��بوك جهودها للتحقق م��ن الوقائع وفرضت إجراءات صارمة على الصفحات والحس��ابات المثيرة للريبة وحس��نت
أنظمتها لتحديد هوية أصحاب الحسابات المزيفة .لكن الشركة ال تزال تواجه انتقادات من المراقبين والمشرعين بأنها لم تفعل ما يكفي.

ما الفرق في املذاق بني كوكاكوال وبيبسي؟

ُتعتبر كوكاكوال وبيبس��ي أكثر شركتين
مُثي��رات للج��دل عن��د الحدي��ث ع��ن مُنافس��تهما
لبعض .والسؤال هنا ،ما الفرق الحقيقي في المذاق
بي��ن كوكاك��وال وبيبس��ي؟ لطالم��ا كان هن��اك

انقس��ا ٌم قوي بين ش��اربي الكوكاكوال ال ُمتشددين
وعش��اق البيبس��ي .وم��ع ذل��ك ،ي��كاد يك��ون كال
ُ
المشروبين مُتماثلين من الناحية العملية من كل
ميز لهما ،وحتى
الجوانب ،بدءاً من لون الكراميل ال ُم ِّ
المكونات الداخلية.
حيث يحتوي كالهما على الصوديوم ،والسكر،
والمي��اه الغازي��ة ،وش��راب ال��ذرة عال��ي الفركت��وز،
ونكهات طبيعية.
وحمض الفسفوريك ،والكافيين
ٍ
ورغ��م أوج��ه التش��ابه العدي��دة ،ما زال مش��روبا
َ
�تهلكين
بيبس��ي وكوكاك��وال يُقدم��ان للمس�
ُفس��ر س��بب
مذاقي��ن مختلفي��ن تماماً ،األمر الذي ي ِّ
تفضيل الناس أحد المشروبين على اآلخر.
وف��ي كت��اب  Blinkالذي يتح��دَّث عن التفكير
واتخ��اذ الق��رارات ،م��ن تألي��ف الكات��ب والصحاف��ي

مالك��وم جالدوي��ل ،يذك��ر المؤل��ف( :بيبس��ي ل��ه
م� ٌ
�ذاق أحلى من كوكاك��والَّ ،
ويتميز أيضاً بنكه ٍة
حمضي��ة قوي��ة ،عل��ى عكس م��ذاق الفانيلي��ا الغالب
عل��ى مش��روب كوكاك��وال) .ف��ي الواق��ع تحت��وي
عبوة البيبسي التي تزن  375غراماً على مكوِّن واحد
ال يوجد في كوكاكوال ،وهو حمض الس��تريك.
وإل��ى جان��ب ذل��ك ،يحتوي البيبس��ي عل��ى غرامين
إضافيي��ن م��ن الس��كر ،مقارن � ًة بكوكاك��وال .هذان
االختالفان الدقيقان هما ما يمنحان بيبسي مذاقها
الحلو المائل إلى الحمضية ،الذي إما يُحبه الناس
ُ
ُفس��ر احت��واء
أو يش��مئزون من��ه .وكذل��ك ُربم��ا ي ِّ
علب��ة كوكاكوال عل��ى  15ملليغرام �اً إضافياً من
الصوديوم لماذا ُيش��به مذاقه��ا طعم الماء ال ُمكربن،
لكن بدرج ٍة أقل حالوة.

