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كاريكاتري

«أبرد» ماراثون بالعالم ..لم ينجح أحد

أقام��ت منطق��ة نائي��ة ف��ي أقص��ى الش��رق
الروس��ي مارثون �اً فري��داً م��ن نوع��ه ،إذ ج��رى
السباق في حرارة متدنية بلغت  51درجة مئوية

شاب يضل طريقه إلى
املنزل بسبب الخجل
ض��ل الش��اب الماليزي تش��انغ دامنغ
طري��ق الع��ودة إل��ى المن��زل وظ��ل يج��وب
ش��وارع س��نغافورة لم��دة  10أي��ام ،وذل��ك
بس��بب خجل��ه م��ن س��ؤال اآلخري��ن ع��ن
طريقة الوصول إلى وجهته.
ووفق �اً لم��ا ورد ف��ي موق��ع (أوديت��ي
سنترال) اإللكتروني ،انتقل دامنغ ( 18عاماً)
م��ن ماليزي��ا إل��ى س��نغافورة الش��هر الماضي
به��دف البح��ث ع��ن عم��ل ،وكان يتقاس��م
ش��قة م��ع صدي��ق ل��ه .وف��ي ي��وم اختفائ��ه،
أعطاه صديقه  37دوالراً قبل مغادرته للعمل،
واس��تخدم ج��زءاً م��ن ه��ذه النق��ود لتن��اول
الغداء في أحد المطاعم القريبة.

وواجه الش��اب الماليزي بعد مغادرته
المطعم معضلة كبيرة تمثلت في العودة
إل��ى مح��ل س��كناه ،وب��دأ يج��وب الش��وارع
ف��ي محاول��ة للوص��ول إلى المن��زل .ومما
زاد األم��ر س��وءاً ،أن��ه ت��رك هاتف��ه وج��واز
س��فره ف��ي المن��زل ،ظن��ا منه بأنه س��يعود
بع��د الغداء مباش��رة ،لذا ل��م يجد طريقة
لإلتصال بصديقه ليطلب منه المساعدة.
ولم يجرؤ دامنغ بسبب شعوره بالخجل
على سؤال المارة عن االتجاهات الصحيحة
إل��ى المن��زل وظ��ل يج��وب الش��وارع حوال��ي
 10أي��ام .وتع��رف أح��د الس��كان المحليي��ن
عل��ى دامن��غ ف��ي الي��وم العاش��ر م��ن غيابه
ع��ن المن��زل ،من إعالن نش��ره صديقه عن
فقدان��ه ،وأبلغ الس��لطات بذل��ك ،وعثرت
الشرطة على الشاب في داخل ملعب يبعد
 6كيلومترات عن شقة صديقه .واستقل
دامن��غ بعد انتهاء محنته حافلة متوجهة
إل��ى ماليزي��ا ،وق��ال للصحافيي��ن إن��ه ل��ن
يعود إلى سنغافورة مرة أخرى.

تحت الصفر .وبحسب ما نقلت صحيفة (ديلي
ميل) البريطانية ،فإن السباق أقيم في منطقة
ياكوتي��ا ،ول��م تتع��د الح��رارة س��الب  47درجة
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مئوية في أكثر اللحظات دفئاً.
ولم يس��تطع أي من المش��اركين الـ 16أن
يكمل السباق لنهايته ،جراء البرد القارس.
ويع��د الموق��ع ال��ذي أقي��م في��ه الس��باق
م��ن أب��رد مناط��ق العال��م ،ويس��عى المنظمون
إل��ى جل��ب مزي��د من المش��اركين في النس��خ
المقبلة.
وتراوحت أعمار المش��اركين في الس��باق
الب��ارد بي��ن  21و 71س��نة ،وقال العداء الروس��ي
ي��ور أبرامان��وف ،إن الماراث��ون يري��دون إظه��ار
ق��درة الن��اس عل��ى التأقل��م م��ع درجة الح��رارة
المتدنية.
وق��ام أونكنت��ي أوليس��وف ،وهو ع��داء يبلغ
م��ن العم��ر  71عام��ا بقط��ع  10كيلومت��رات
خالل مدة تقارب ساعة و 8دقائق.
وتابع س��ياح من أستراليا والهند واليابان،
أط��وار الماراث��ون المثي��ر ،بعدما ظ��ل ماراثون
بريطان��ي أقي��م ف��ي  27درج��ة تح��ت الصف��ر
أب��رد س��باق ف��ي العالم حتى تنظيم المنافس��ة
الروسية األخيرة.

خطوط جوية تحذر أفراد طواقم الطائرات البدناء
وجه��ت الخط��وط الجوي��ة الوطني��ة
الباكستانية إنذاراً لمضيفي الطيران البدناء
إلنقاص أوزانهم الزائدة ،أو تعرضهم للعقوبات
وعدم السماح لهم بالطيران .وأبلغت الخطوط
الجوي��ة الدولي��ة ف��ي باكس��تان الموظفي��ن،
األس��بوع الماض��ي ،بأن��ه س��يتم تدريجي �اً إلغاء
اإلعف��اء ال��ذي يس��مح حالياً لطواق��م الطيران
التابعي��ن للش��ركة بالعم��ل عل��ى الرغ��م م��ن
ع��دم اإللت��زام بقواعد ال��وزن المثالي الصارمة،
على مدى  6أش��هر ،بحسب ما ذكرته صحيفة
 The Daily Telegraphالبريطاني��ة .وصرح��ت
الش��ركة المملوك��ة للدول��ة ،والت��ي تواج��ه
أحيان �اً اتهام��ات بأنه��ا تفتق��ر إل��ى الفاعلي��ة
والكف��اءة ،ب��أن ه��ذه اإلج��راءات الصارم��ة
س��تضمن أن يتس��م العامل��ون بالش��ركة
(بالرش��اقة وال��ذكاء واللياق��ة) .وس � ُيخفض
ال��وزن الزائ��د المس��موح به م��ن  30رط�ل ً
ا (13.5
كيلوغ��رام) ف��ي الوق��ت الحال��ي إل��ى  25رط�ل ً
ا
( 11.3كيلوغ��رام) بحل��ول بداية ش��هر فبراير/
ش��باط ،ومن ثم يُخفض تدريجياً إلى ال ش��يء
بحل��ول ش��هر يوليو/تموز .س��يقاس وزن جميع

الموظفي��ن ف��ي أماك��ن عمله��م ،وس � ُتحفظ
النتائ��ج لك��ي «تطل��ع عليه��ا اإلدارة» ،وفق �اً
لمذك��رة ص��درت ف��ي األول م��ن يناير/كانون
الثاني من ِقبل المدير العام لخدمات الطيران.
وقال عامر بشير ،إن األشخاص الذين يرفضون
القي��اس س��يتعرضون للعق��اب ،وع��دم الس��ماح

لهم بالطيران ،وإرس��الهم إلجراء تقييم وعالج
طب��ي .كما يتعي��ن على الموظفي��ن الخضوع
للقي��اس لتحدي��د ال��وزن المثالي ،اس��تناداً إلى
طوله��م وحس��ب بنيتهم الجس��دية ،صغي��رة أو
متوسطة أو كبيرة .ووفقا للمبادئ التوجيهية،
ينبغ��ي أن تزن المرأة الت��ي يبلغ طولها  5أقدام

و 7إنش��ات ( 1.7مت��ر) ذات «البني��ة الجس��دية
المتوس��طة» ،م��ا ال يزيد ع��ن  147رط ً
ال أو 66,7
كيلوغ��رام .وق��ال متح��دث لش��بكة  ،CNNإن
الش��ركة تلقت شكاوى من الركاب بأن بعض
أف��راد طاقم الطائرة يعانون من الس��منة .وقال
مشهود تاجوار إن تلك اإلجراءات تعتبر «أمراً
دوري �اً منتظماً» ،لكنه أضاف أن «ال أحد يرغب
ف��ي وج��ود طاقم يبدو رث �اً في الطائرة» .وأش��ار
إل��ى أن  %5فق��ط م��ن أف��راد طواق��م الطي��ران
س��يحتاجون إل��ى إنق��اص وزنهم بحل��ول نهاية
ش��هر يوليو/تموز لتف��ادي التع��رض للعقوبات
وع��دم الس��ماح له��م بالطي��ران .وواجه��ت
اإلج��راءات الت��ي يفرضه��ا الطي��ران المدن��ي
الهن��دي انتق��ادات من��ذ  5س��نوات لتطبيق��ه
قواع��ده الخاص��ة بال��وزن المثال��ي عل��ى أف��راد
أطق��م الطي��ران ،وجع��ل تل��ك القواع��د أكثر
صرامة بالنس��بة للنساء .كما قررت المديرية
العام��ة للطي��ران المدن��ي ( )DGCAأن مؤش��ر
كتل��ة الجس��م ( )BMIبي��ن  18و 25يعتب��ر
طبيعي �اً بالنس��بة ألف��راد الطاقم م��ن الذكور،
بينما بالنسبة للنساء يتراوح بين  18و.22

منزل «مقلوب» ينتظر زواره!
أنش��أت بلدي��ة والي��ة أوردو ،ش��مالي تركيا ،من��ز ً
ال مقلوباً
به��دف تعزي��ز الس��ياحة ف��ي الوالي��ة الت��ي يقصده��ا الس��ياح
المحليين واألجانب بكثرة.
وبُني المنزل في قضاء (ألطن أوردو) التابع للوالية ،حيث
ت��م تلوي��ن مظه��ره الخارج��ي باللوني��ن األبي��ض واألرجوان��ي،
وك ّل��ف إنش��اءه قراب��ة  520أل��ف لي��رة تركي��ة ( 95أل��ف دوالر
وصم��م المن��زل على ش��كل فيال ،حي��ث احتوى على
أمريك��ي)ُ .
كل أنواع األدوات واألثاث المنزلية ولكن بالشكل المقلوب.

وقال (عمر طارانجي) مدير الشركة التي تولت بناءه ،إن
مساحة المنزل تبلغ  192متر مربع ،وأنه يتكون من طابقين.
وأضاف أن المش��روع أنتهى بش��كل كبير وتم تسليمه ،إال

أن هناك بعض األعمال المتبقية تتعلق بمحيط المنزل.
وأش��ار إلى أن المنزل المقلوب بدء يس��تقطب السياح من
اآلن ،حيث يرغب الكثير من الزوار رؤية المنزل من الداخل.

يمضي  3ساعات ممد ًا على قنبلة ..خوف ًا من أن تنفجر!
أمض��ى رجل هولندي س��اعات عدة نائماً عل��ى قنبلة في حديقته خوفاً
من أن تنفجر إن ابتعد عنها ،بحسب ما أعلنت الشرطة في منطقة ليمبورغ
جنوب هولندا.
وعثر الرجل على القنبلة مساء األربعاء في حديقته ،فقرر أن يغطيها
فضمها بجسمه ونام فوقها معتقداً أن
بالتراب ،لكنه صار يسمع لها صفيراً ّ
ذلك يحول دون انفجارها ،بحسب متحدثة أمنية.
فتوجهت إلى
وس��رعان ما اتص��ل من هاتفه المحمول بأجهزة اإلنق��اذّ ،
منزله فرقة من خبراء المتفجرات في وزارة الدفاع.
لك��ن الفري��ق ج��اء م��ن م��كان بعي��د فوص��ل بع��د ث�لاث س��اعات ونصف
الساعة ّ
ظل فيها الرجل ممداً على القنبلة.
وتبي��ن أن القنبل��ة تعود للح��رب العالمية الثانية لكنها لم تكن تحتوي
على مواد متفجرة ،أي أن الرجل لم يكن مع ّرضاً للخطر.
وإث��ر ه��ذه الحادث��ة ،ذك��رت الس��لطات أن��ه (ال ينبغ��ي ألحد بتات��ا أن يتمدد ف��وق قنبلة ،التص ّرف األس��لم ه��و اإلبتعاد عنه��ا واإلتصال
بالشرطة).

وب ّين أن المنزل يعتبر الرابع من نوعه في تركيا.
جدير بالذكر أن منطقة البحر األس��ود ش��مالي تركيا،
المش��هورة بطبيعتها الخضراء الخالبة ،تس��تقطب س��ائحين
عربا بوتيرة متزايدة ،ال سيما في فصل الصيف.
وس��جلت أعداد الس��ائحين الع��رب ،وخاص��ة الخليجيين،
الوافدي��ن إل��ى المنطق��ة زي��ادة كبي��رة ف��ي األع��وام الخمس��ة
األخي��رة .ويحرص الس��ائحون على زيارة والي��ة أوردو ،فهي من
أبرز الوجهات السياحية على البحر األسود.
وتمثل الهضاب والمرتفعات الجبلية مقصدا للس��ائحين
ف��ي فصل الصيف للترويح عن أنفس��هم ،فضال عن الش�لاالت
وشواطئ السباحة.

امرأة ال تسمع
إال أصوات النساء

أصيب��ت ام��رأة م��ن مدين��ة ش��يامن
(جن��وب ش��رق الصي��ن) ،بحال��ة صحي��ة
نادرة تتمثل في فقدانها القدرة على سماع
أص��وات الرج��ال ،ولكنه��ا تس��مع أص��وات
النساء فقط.
ووفق �اً لم��ا ج��اء ف��ي صحيف��ة ديل��ي
مي��ل ،تفطن��ت الس��يدة الصيني��ة إلى هذه
الحال��ة الغريب��ة عندم��ا اس��تيقظت م��ن
نومه��ا في أحد األي��ام ،لتتفاجأ بأنها غير
ق��ادرة عل��ى س��ماع ص��وت زوجه��ا ،فهرع��ت
على جناح السرعة إلى مستشفى تشيانبو
بالمدينة.
وح��اول األطباء اكتش��اف األعراض
الغريب��ة الت��ي تش��كو منه��ا ،والت��ي كانت
مغاي��رة ل��كل األش��كال األكث��ر ش��يوعاً
الخاص��ة بفق��دان الس��مع .وتمك��ن خبي��ر
أخصائ��ي م��ن تش��خيص حالته��ا ،وه��ي
أنه��ا تعان��ي م��ن فق��دان الس��مع العكس��ي
المنحدر ،إذ تسمع فقط الترددات العالية.
ويش��اع أن ه��ذه الحال��ة ال تؤث��ر إال
ف��ي واح��د فق��ط م��ن حوال��ي  13ألف��ا من
المرض��ى الذي��ن يعانون من مش��كالت في
السمع.
ويصعب عادة تشخيص هذه الحالة،
ألن كال م��ن األطب��اء والمرض��ى ق��د
ال يكون��ون عل��ى دراي��ة بوجوده��ا .ورج��ح
األطب��اء أن��ه م��ن الممك��ن اإلصاب��ة به��ذا
الن��وع الن��ادر م��ن الخلل الس��معي ،بس��بب
عل��م الوراثة أو التع��رض للتوتر والضغط
النفسي.
وكشفت المريضة أنها كانت تعمل
حت��ى وقت متأخر في اآلونة األخيرة ،مما
وضع جسدها تحت الكثير من التوتر.

«أشباح» تسكن متحفا بريطانيا وتحير القائمني عليه!
ق��رر الباح��ث اإلنجليزي في الظواهر الخارقة ،س��تيف ويس��ون ،تثبيت
كاميرا في متحف بعد أن وصلت إليه معلومات عن (أشباح) غريبة تتجول
فيه.
وذك��رت وكال��ة ( ،)Caters News Agencyأن الباح��ث رأى ظواه��ر
غريب��ة تحدث في المتحف ،بعد مش��اهدته الفيديو ال��ذي صورته الكاميرا
المثبتة داخله ،في  3يناير الجاري.
حي��ث تحرك��ت إح��دى المعروض��ات م��ن تلق��اء نفس��ها داخ��ل صال��ة
المتحف في مدينة نوتنغهام اإلنجليزية .ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر
عل��ى يوتي��وب تحرك مقبض عربة نقل قديمة لألعلى وس��قوطه لألس��فل،
دون وجود أي إنسان في الصالة.
وقال س��تيف ويس��ون( :نظرت إلى اللقطات التي صورتها الكاميرا ولم أكن أتوقع أن أش��اهد ذلك المنظر ..إذ يرتفع المقبض بقوة
هائلة ثم يعود لمكانه .لقد كان األمر مخيفا ومدهشا في الوقت نفسه).
وأكد الباحث أيضا أن إعدادات الكاميرا تغيرت تلقائيا ،لذلك كان الفيديو بجودة أقل .لكنه تأكد من وجود عالم آخر غير عالمنا
الذي يحيط بنا ونراه .كما أشار ويسون إلى أن المتحف يحتوي على العديد من العناصر المتعلقة بالظواهر الخارقة.

