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صحيفة ايران
في العالم العربي

كاريكاتري

سكان بناية «منحوسة» لم ينزلوا
الشارع منذ  35يوم ًا!

ع��اش الس��كان في مبن��ى مؤلف من  15طابقاً ف��ي مدينة ليفربول
البريطاني��ة ،أيام �اً اس��نثنائية عصيب��ة من��ذ رأس الس��نة الجدي��دة،
واضطروا للبقاء في شققهم من دون النزول إلى الشارع لسبب غريب.
وبحس��ب المعلوم��ات ،فق��د تعط��ل أح��د المصاع��د ف��ي ب��رج
(ديلكروفت) السكاني الموجود في منطقة وولتون في مدينة ليفربول
قبل  5أسابيع ،وتحديداً منذ ليلة رأس السنة الجديدة.
ومنذ ذلك الوقت يعتمد القاطنون في األدوار العالية ،خصوصاً
م��ن كب��ار الس��ن والعج��زة ،عل��ى جيرانه��م األصغ��ر س��ناً ف��ي توفي��ر
احتياجاتهم بحسب موقع (ليفربول إيكو) البريطاني.
ويمكن لصغار الس��ن أو القادرين على الخروج من البرج الس��كني
مس��تخدمين الس�لالم أما س��كانه من كبار الس��ن في الطوابق العليا
فال يمكنهم الخروج من البرج في مدينة ليفربول بشمال بريطانيا.
وقال الشاب كريس فالون ،الذي يعيش مع والدته في هذا البرج،
إن��ه يس��تخدم الس�لالم للصع��ود والهب��وط ،وإن��ه يس��اعد جيران��ه ف��ي
الحصول على احتياجاتهم ،وخصوصاً من المواد الغذائية.
وأك��د أن هن��اك جيران �اً آخري��ن يقدم��ون المس��اعدة ألولئ��ك

كشف أسرار جزيرة
غامضة ظهرت «فجأة»
في المحيط الهادئ!
تض��م جزي��رة بركاني��ة غامض��ة،
ظهرت فجأة في المحيط الهادئ وعمرها
 4س��نوات فق��ط ،كائن��ات تش��مل مئ��ات
الطيور البحرية والنباتات المزهرة.
ونش��أت الجزي��رة المعروف��ة بإس��م
(هونغ��ا تونغ��ا) ،من ب��ركان مخفي تحت
الماء بين جزيرتين موجودتين في مملكة
تونغا ،في جنوب المحيط الهادئ.
ورغم عدم وجود اسم رسمي للجزيرة،
إال أن الس��كان المحليي��ن أطلق��وا عليه��ا
اس��م (هونغ��ا تونغا-هونغ��ا ،)Ha’apai
أو (هونغ��ا تونغ��ا) .وتع��د ه��ذه الجزي��رة
البركاني��ة الثالثة الناش��ئة في الس��نوات
ال �ـ  150الماضي��ة ،وحاول��ت ناس��ا كش��ف
أسرارها منذ ظهورها في البحر عام .2015
وش��ملت معظ��م األبح��اث لقط��ات
مأخ��وذة م��ن األقم��ار الصناعي��ة أو
الطائ��رات ،ولك��ن علم��اء الفض��اء حصلوا
مؤخ��راً عل��ى فرص��ة ن��ادرة إلستكش��اف
(هونغا تونغا) ،سيراً على األقدام.

وقال دان س�لايباك ،عالم اإلستشعار
م��ن مرك��ز غ��ودارد لرح�لات الفض��اء،
التاب��ع لوكال��ة ناس��ا( :كان معظ��م
الجزيرة مكوّن من الحصى األس��ود ،الذي
يسبب األلم الشديد أثناء المشي).
وأخ��ذ الخب��راء قياس��ات نظ��ام
تحدي��د المواق��ع العالم��ي ،واس � ُتخدمت
اس��تطالعات ال��درون لرس��م خريط��ة
جدي��دة لطبيع��ة الجزي��رة .ووجدوا س��رباً
م��ن الطي��ور البحري��ة ،الت��ي تعش��ش ف��ي
أخادي��د منح��درات (هونغ��ا تونغ��ا) ،فض ً
ال
عن النباتات المزهرة.
وق��ال الباحث��ون إن الرحل��ة البحثي��ة
ألقت ضوءاً جديداً على الجزر البركانية
الن��ادرة ،عل��ى الرغ��م م��ن أنه��م ال يعرفون
إل��ى متى سيس��تمر تواجد (هونغ��ا تونغا)
قبل أن تتآكل .وقال الدكتور ساليباك:
(تتآكل الجزيرة بس��بب هط��ول األمطار
بس��رعة أكب��ر مم��ا كن��ت أتص��ور .لق��د
ركزن��ا عل��ى الت��آكل عب��ر الس��احل
الجنوب��ي حي��ث تتكس��ر األم��واج ،وهذا ما
يحدث ،إن الجزيرة بأكملها تنهار).
وف��ي الع��ام الماض��ي ،ح��ذر علم��اء
م��ن وج��ود ب��ركان عم�لاق تح��ت الم��اء
يه��دد بض��رب وقت��ل  100ملي��ون نس��مة،
بع��د أن عث��روا عل��ى قب��ة م��ن الحمم على
مس��افة  6ك��م بالق��رب م��ن الياب��ان.
وقض��ى ث��وران مش��ابه تح��ت الم��اء عل��ى
 %90م��ن األن��واع ف��ي محيط��ات األرض،
ف��ي ح��دث ُع��رف بإس��م (الم��وت العظي��م)
قبل  250مليون سنة.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

العاجزين في األدوار العليا ذات األرقام الفردية ،مثل الطابق .13
وأوض��ح فالون إن بعض الس��اكنين ف��ي األدوار العليا لم يتمكنوا
من الخروج من البناية بسبب المشكلة وألنهم عاجزون عن استخدام
الساللم في البرج السكني.
وأك��دت الش��ركة المعني��ة ب��إدارة الب��رج الس��كني (غيني��س
بارتنرشيب) وجود هذه المشكلة في المصعد منذ بداية العام الجاري.
واعتذرت متحدثة بإس��م الش��ركة عن المش��كلة ،مشيرة إلى أنها
في طريقها إلى الحل قريباً.

شعرها يصل إلى األرض ولم تغسله منذ  20عام ًا!
ق��د يك��ون م��ن الصع��ب عل��ى أي إنس��ان أال يغس��ل
ش��عره عل��ى م��دار أس��بوع كام��ل ،لك��ن هن��اك ام��رأة
بريطاني��ة تح��دت هذه القاعدة ،ولم تكتف بعدم غس��ل
شعرها لمدة  20عاماً ،بل لم تقصه أيضاً.
ويبلغ طول ش��عر فرانكي كلوني ( 32عاماً) ،وهي
فنان��ة م��ن برايت��ون جن��وب ش��رقي بريطاني��ا ،حوال��ي
متري��ن ،وفق م��ا ذكر موقع (أودتي س��نترال) ،مؤكداً
أنها تكتفي بتمشيطه للحفاظ عليه.
وب��دأت كلون��ي ف��ي التوق��ف ع��ن ق��ص ش��عرها
وه��ي في السادس��ة من عمرها ،وعندم��ا بلغت  13عاماً،
وصل ش��عرها إلى خصرها ،وقالت إنها تكره اس��تخدام
الشامبو والبلسم اللذين كانا سبباً في جفافه قبل أن
تتوقف عن غسله تماماً.
وعان��ت كلون��ي ف��ي األش��هر القليل��ة األول��ى بعد
التوق��ف عن غس��ل ش��عرها من الحكة في ف��روة الرأس،
وكان شعرها دهنياً جداً ،لكنها تخلصت من كل هذه
المشكالت مع الوقت.
وقال��ت كلون��ي إن فك��رة إطال��ة ش��عرها وع��دم غس��له طيلة ه��ذه الفترة كانت فك��رة أحد
أصدقاء والدتها ،وأضافت( :يعتقد الناس أني أستغرق وقتاً طوي ً
ال في تصفيفه ،لكن هذا غير
صحيح .لقد اعتدت على ذلك) .وأكدت كلوني أنها ال تستخدم أي منتجات من أجل تسهيل
أو تقوي��ة ش��عرها ،وقال��ت ( :كل م��ا أق��وم به هو تمش��يطه فقط .أفعل ذل��ك كل يوم) .وتلجأ
كلوني إلى تجديل شعرها من أجل تقصيره وتسهيل حركتها ،لكن هذا التجديل قد يستغرق
وقتاً من نصف ساعة إلى ساعة كاملة ،وال بد أن يساعدها على إتمامه أحد األصدقاء.

حقيقة «ريشة الديناصور»
تكشف بعد  200عام
من «الخطأ»!
نج��ح علم��اء ف��ي كش��ف حقيق��ة (ريش��ة
ديناص��ور) يص��ل عمره��ا إل��ى  150ملي��ون س��نة،
وذل��ك بع��د نح��و أكث��ر م��ن  200ع��ام م��ن العثور
عليها ،وارتكاب (خطأ فادح) بشأنها.
وقال العلماء إن الريش��ة ،التي تم اكتش��افها
ف��ي جن��وب ألمانيا عام  1816على ل��وح من الحجر
الجي��ر ،تع��ود إل��ى ديناص��ور غي��ر مع��روف حالي �اً
للعلماء.
وعل��ى م��دى  203أع��وام ،كان الخب��راء
يعتقدون بأن الريشة تعود إلى مخلوق قديم يدعى
األركيوبترك��س ،وه��و (وح��ش مجن��ح) ل��ه ريش
مثل الطائر ،وله أسنان مثل الزواحف.
ويعتق��د العدي��د م��ن الخب��راء أن
األركيوبترك��س ه��و (الحلق��ة المفق��ودة) بي��ن
الديناص��ورات والطي��ور .وبع��د م��رور ق��رن ونص��ف
القرن من نسب الريشة خطأ إلى الطائر المجنح،
اتضحت الحقيقة للعلماء مؤخراً.
ويعتق��د العلم��اء اآلن أن ديناص��ورا كانت له
أجنحة تحمل ريشا قد سقطت في مكان اكتشاف
الريش��ة عل��ى األرجح ،بالرغم من أن��ه ليس لديهم

أية فكرة عن نوع الديناصور صاحب الريشة.
واس��تخدم الباحثون تقنية تس��مى (التصوير
بالفلور المح ّفز بالليزر) ( )LSFلدراسة الريشة،
وس��محت هذه التقنية بإجراء مقارنة مفصلة بين
الريش��ة والطي��ور الحية المش��ابهة ،ليت��م التوصل
إلى أنها تعود إلى ديناصور غير معروف.
وأظهرت الصور المفصلة أن الريشة مختلفة
تمام��ا ع��ن معظ��م ري��ش األركيوبترك��س،
كم��ا أنه��ا تفتق��ر إل��ى خصائ��ص ريش��ة الطي��ور
الكالس��يكية ،مما يش��ير إلى أنها لم تكن من طائر،
بل من زواحف ذات ريش.
ويظه��ر اإلكتش��اف الجدي��د أن تن��وع
الديناص��ورات ذات الري��ش ،هو عل��ى األرجح أكبر
مم��ا كان يُعتق��د س��ابقاً .وق��ال الدكت��ور ماي��كل
بيتمان ،إنه ال يزال هناك الكثير من اإلكتشافات
المهمة في هذا الصدد.

يحتال للحصول على تعويض!
ألق��ت الس��لطات األميركي��ة ،القب��ض عل��ى
ألكسندر غولدينسكي 57 ،عاماً ،إلتهامه باإلحتيال
على التأمين في والية نيو جيرسي بعد أن تظاهر
بأنه انزلق وسقط على مكعبات الثلج.
وأظه��رت لقط��ات تلفزيوني��ة س��جلتها
كاميرات المراقبة الرجل وهو يرمي عمداً الثلج
على األرض قبل افتعال السقوط.
ووجه اتهامان لغولدينس��كي األول باإلحتيال
للحص��ول عل��ى تعوي��ض والثان��ي بالس��رقة ع��ن
طريق الخداع.

توفي الرئيس ودفنت كلمة «السر» معه..

أكبر شركة للعمالت الرقمية تخسر عشرات ماليين الدوالرات

عل��ى طريق��ة األف�لام الهولوودي��ة ،تعرض��ت
واح��دة م��ن أكب��ر أس��واق العم�لات الرقمي��ة ف��ي
كندا إلى خسائر تقدر بما يعادل  145مليون دوالر
بس��بب وف��اة ش��خص واح��د ،يحتف��ظ بكلمة الس��ر
للكمبيوتر ،بحس��ب ما ذكرت وس��ائل إعالم غربية
مختلفة.
فف��ي ديس��مبر الماض��ي ،توف��ي رج��ل األعمال
الكندي المغامر جيرالد كوتون ،رئيس ومؤس��س
شركة (كوادريغا) للعمالت الرقمية ،والذي ترك
مبال��غ هائل��ة من العم�لات الرقمية مخب��أة دون أن
يق��در أي ش��خص على الوصول إليه��ا .ومنذ ذلك
الحي��ن وحت��ى اآلن ل��م تنج��ح الش��ركة ،أو زوج��ة
الراح��ل ،ف��ي ف��ك تش��فير الكمبيوت��ر المحم��ول،
ال��ذي كان يعم��ل علي��ه كوت��ون ،ويحتف��ظ عليه
بكل أعماله وأسراره.
وقال��ت ش��ركة كوادريغ��ا ،الت��ي تع��د إح��دى
أكبر أسواق العمالت الرقمية على اإلنترنت ،إنها
ال تستطيع الوصول إلى ما يعادل  145مليون دوالر
م��ن العم�لات الرقمية ،مث��ل بتكوي��ن وغيرها ،بعد
وف��اة كوت��ون ،بحس��ب ش��بكة (س��ي إن إن) .وكان
كوت��ون ،البال��غ من العم��ر  30عام �اً ،توفي نتيجة
تعقي��دات نجم��ت ع��ن إصابته ب��داء ك��رون ،الذي

يعرف أيضاً بـ(متالزمة كرون) أو (التهاب األمعاء
الناحي) ،بينما كان في زيارة إلى الهند.
وتحتف��ظ الش��ركة بالكثي��ر م��ن العم�لات
الرقمي��ة ف��ي حس��ابات تع��رف بإس��م (المحاف��ظ
المالية الباردة) ،وهي طريق لحماية تلك األموال
من قراصنة اإلنترنت.
ويب��دو أن كوت��ون ه��و الوحي��د ال��ذي يمكن��ه
الوص��ول إل��ى تل��ك المحاف��ظ المالي��ة الرقمي��ة،
بحس��ب وثائ��ق كش��فت عنه��ا وس��ائل اإلع�لام
الكندي��ة ونش��رت عل��ى اإلنترن��ت بواس��طة موق��ع
األخب��ار المعن��ي بالعم�لات الرقمي��ة (كوي��ن
ديسك).
وتلق��ي الحال��ة غي��ر العادي��ة الض��وء عل��ى
المخاط��ر الت��ي يواجهها المس��تثمرون في حماية
أصوله��م المالي��ة ف��ي الصناع��ة الت��ي لي��س له��ا
قوانين واضحة.
وأدخل��ت وفاة كوت��ون ش��ركة كوادريغا في
أزم��ة ،وف��ي دوام��ة تحدي��د كيفية تعوي��ض أكثر
من  100ألف من مستخدميها وزبائنها.
* ه��ل زيف مؤس��س (كوادريغ��ا) موته وهرب
بـ 145مليون دوالر؟
وتطرق��ت العديد من التقاري��ر اإلعالمية إلى

أمريكية تفرط في لحظات بـ «ثروة» جناها
ولدها طيلة  20عاما!

أعط��ت مواطن��ة م��ن س��كان والي��ة جورجي��ا األمريكي��ة كوب��ا
(س��فريا) ،اس��تخدمه ابنها قبل عش��رين عاما ،لمتجر خيري لألدوات

وف��اة كوت��ون ف��ي ديس��مبر الماض��ي ،ولك��ن وفق �اً
لموق��ع (فوريكس اليف) ،ف��إن البعض يتحدث عن
قي��ام كوت��ون ،البالغ م��ن العمر  30عام �اً ،بتزييف
وفاته أثناء زيارته إلى الهند في ديسمبر الماضي.
وفكرة تزييف حادثة الوفاة طرحت في العديد
م��ن المواق��ع اإلخباري��ة اإلقتصادي��ة المتخصصة
بالعم�لات الرقمي��ة ،وكذل��ك عل��ى صفح��ات
التواصل اإلجتماعي.
لك��ن المح��رر الرئيس��ي ف��ي (فوريك��س اليف)
يرج��ح أن الوف��اة حقيقي��ة ،وأن العم�لات الرقمي��ة،
البالغة قيمتها حوالي  145مليون دوالر ،إما سرقت
أو أنفق��ت أو تم��ت قرصنته��ا بواس��طة قراصن��ة
اإلنترنت.
لك��ن ثمة ش��ك يح��وم ح��ول الوف��اة واختفاء
األم��وال ،حي��ث أن كوت��ون كان ق��د هيم��ن عل��ى
الش��ركة منفرداً بعد أن استقال المدراء فيها عام
 ،2016فبق��ي المدير والرئيس والرئيس التنفيذي
الوحيد للشركة.
وأوقف��ت الس��لطات الكندي��ة المعني��ة عم��ل
الش��ركة بع��د أن فش��لت ف��ي كش��ف أوضاعه��ا
المالي��ة ،كما أن زوجته قال��ت إنها غير قادرة على
العثور على أي سجالت للشركة.
وه��ذا يعن��ي أن ش��ركة كوادريغ��ا الكبي��رة
كان��ت ت��دار بواس��طة رج��ل واح��د وع��دد م��ن
المتعاقدين فقط ،مما يثير اإلستغراب ،خصوصاً
أن الش��ركات ف��ي كن��دا تخض��ع لرقاب��ة وس��لطة
وزارة التجارة واالقتصاد.
ويعتق��د المح��رر في فوريك��س أن الرجل مات
فع ًال بعد أن فقد األموال بطريقة أو بأخرى.
وكان��ت الش��ركة ،الت��ي لديه��ا أكث��ر م��ن
 115ألف مس��تخدم ،قد أش��هرت إفالس��ها األس��بوع
الماضي ،كما يفيد بيان نشرته على موقعها على
اإلنترن��ت ،حيث أظهرت خس��ائر بلغ��ت  145مليون
دوالر باإلضاف��ة إل��ى أص��ول وموج��ودات بقيم��ة 30
مليون دوالر.

المس��تعملة .وذك��رت صحيف��ة نيوزويك ،أن ليندس��ي بري��س ،قررت
قبل عدة أسابيع في عطلة نهاية األسبوع ،تنظيف منزلها من األدوات
القديمة ،التي أكل عليها الدهر وشرب.
واكتش��فت ليندس��ي ل��دى تفريغه��ا لخزان��ة ف��ي المن��زل كوب �اً
قديم �اً ،رس��مت علي��ه صورة ميكي م��اوس ،كان يس��تعمله ابنها أثناء
الرحالت منذ  20عاما ،وتبرعت به لمخزن خيري لألدوات المستعملة،
التابع لمنظمة ( )Goodwill industriesالتي تس��اعد المش��ردين ،ولم
تنظر إلى ما بداخله.
وأصاب ابن ليندس��ي ،ديفون س��يلفي ( 27عاماً) الذي جاء لزيارة
والدت��ه ،ف��ي  24يناير الج��اري ،أصابه الذعر بع��د أن فتح الخزانة ولم
يجد كوبه القديم ،ألنه كان يس��تعمله كحصالة نقود وادخر فيه
 6.5أل��ف دوالر .واعت��رف س��يلفي للصحفيين بأن والدت��ه اعتقدت أنه
كان مس��تاء لفقدان��ه الك��وب ،وق��ال( :نع��م افتقدت هذا الك��وب ،لكن
المه��م ه��و م��ا كان داخل��ه) .وقال��ت ليندس��ي ،إنه��ا أحس��ت في تلك
اللحظ��ة بأنه��ا أس��وأ أم ف��ي العال��م .وذهب��ت الم��رأة إل��ى المتج��ر ولم
يتمك��ن الموظف��ون فيه من العثور على الكوب وقالوا لها إنه بيع على
األغلب.

أغرب الطقوس ..تنظيف الموتى بعد  3سنوات من دفنهم!
يك��رم العدي��د م��ن الفيتناميي��ن  ،وال س��يما ف��ي ش��مال الب�لاد موتاه��م
بإخ��راج نعوش��هم بع��د م��رور ث�لاث س��نوات عل��ى وفاته��م ،لتنظيفه��م وإعادة
دفنه��م .ه��ذا االحتف��ال هو أحد طقوس الموت المقدس��ة في فيتن��ام  ،وعادة
م��ا يت��م تنفيذ التقليد القديم قب��ل االحتفال بالعام القمري الجديد ينظر
لهذا العمل على أنه الفعل األخير لألقارب لمساعدة أحبائهم على االنتقال
إلى الحياة األخرى.

