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وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

أول معرض للطوابع البريدية بني ايران والصني بطهران
مسجد الشيخ لطف اهلل بأصفهان ،وب��رج اجلرس
يف ش �ي��ان ال�ص�ي�ن�ي��ة ،ط��اب�ع�ين ب��ري��دي�ين مشرتكني
بني اي��ران وال�ص�ين ،مت عرضهما ضمن أول معرض
للطوابع الربيدية للبلدين يف طهران ،وال��ذي يدل
على عمق العالقات الدبلوماسية بينهما ألكثر من5
عقود .
وأش��ار تشانغ هوا السفري الصيين بطهران اىل أن:
جسر «خ��واج��و» وجسر «گوانگ ج��ي» الصيين من
ضمن الطوابع املشرتكة بني البلدين ،وهذا الطابع
الصغري اشبه بالسفري الثقايف ال��ذي ينقل مفاهيم
ث�ق��اف�ي��ة وي �ع��رف ب �ث ��روات ال �ب �ل��دان ومي ��د ج �س��را من
التواصل يف كافة اجملاالت.
وق ��ال ع �ب��اس ع��راق�ج��ي م�س�ت�ش��ار وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
اإلي��ران��ي«:ال �ع�لاق��ات الدبلوماسية ب�ين البلدين متتد
اىل اكثر من مخسني عاما كما أن التعاون بني ايران

والصني ليس فقط تارخيية وامن��ا مستمرا على املدى
البعيد خاصة يف ما يتعلق باالقتصاد».
ع�لاق��ات ط�ي�ب��ة ل�ل�غ��اي��ة ب�ين احل �ض��ارت�ين القدميتني

طفل يرتدي خوذة  23ساعة باليوم
بسبب حالة نادرة
يعاني طفل بريطاني من تشوه خلقي
يتمثل يف رأس مفلطح م��ن اخل�ل��ف،
وجبهة متقدمة ل�لأم��ام وع��دم تناسق
يف األذنني.
عندما كان الطفل سييب يبلغ من
العمر ش�ه��ري��ن ،الح��ظ وال� ��داه ديفيد
وإي �ف ��ا وج� ��ود م�ش�ك�ل��ة يف ش �ك��ل رأس ��ه،
وسرعان ما مت تشخيص حالته بتشوه
شديد يف ال��رأس يعرف باسم متالزمة
ال��رأس املسطح ،وه��ي حالة تؤثر على
واحد من كل مخسة أطفال.
وحبسب اخلرباء ،فإن هذه احلالة ال
تدعو للقلق ،ألنها ال تأثر على الدماغ
وشكل الرأس وغالباً ما تتحسن مبرور
الوقت.
ومع ذلك ،مع تقدم سييب يف السن،
أصبحت حالته أك�ث��ر وض��وح �اً وب��دأ
دي�ف�ي��د وإي �ف��ا يف ال�ق�ل��ق ب �ش��أن اآلث ��ار
النفسية اليت قد حتدث على ابنهما يف
وقت الحق من احلياة.
نتيجة لذلك ،سعت األسرة للحصول على عالج خاص للطفل ،وأظهر تقييم أولي ،أن حالة
سييب متطورة إىل حد ما.
وقد مت إعطاء الطفل خوذة الرتدائها  23ساعة يف اليوم ،ملدة ترتاوح بني شهرين ومخسة أشهر،
لتصحيح شكل مججمته قبل سن تسعة أشهر عندما تصبح اجلمجمة أقوى وأكثر صالبة.
يعرف األبوين أن اخلوذة قد ال حتل املشكلة متاماً ،لكنهم يأملون يف أن تساهم يف حتسن حالة
طفلهم .يبلغ سييب اآلن سبعة أشهر ،ويعاني بعض الشيء من صعوبة حتمل ارتداء اخلوذة بسبب
شعره الطويل والتعرق الذي ينجم عن ارتداء اخلوذة لفرتة طويلة.

انتشر يف مواقع التواصل االجتماعي،
م �ق �ط��ع ف �ي ��دي ��و ألول ف� �ن ��دق ل�ل�إب ��ل يف
ال �س �ع ��ودي ��ة ،ي �ش ��رح ت �ف��اص �ي��ل ومم �ي ��زات
وخدمات هذا الفندق األول من نوعه يف
ال�ع��امل .وت ��داول نشطاء مواقع التواصل
االجتماعي مقطع فيديو نشره نادي اإلبل
السعودي ،معلقا عليه بالقول« :تطمن»..
الفندق األول من نوعه يف العامل ،بـ 120
غرفة فندقية لإلبل».
وك�ش��ف التقرير امل �ص��ور أن «الفندق
وعرب غرفه الـ ،120يقدم كافة اخلدمات
الفندقية ،وخي��دم يف ه��ذا الفندق أكثر
م��ن  50ش�خ�ص��ا ،م��ا ب�ين خ��دم��ة ال�غ��رف

بسبب «البوكيمون» ..تسريح
شرطيني من اخلدمة

واقعة غريبة أدت إىل تسريح شرطيني اثنني من اخلدمة يف مدينة لوس
أجنلوس األمريكية ،حيث فضال تع ّقب الـ«بوكيمون» على مطاردة
لصوص كانوا يسرقون متجرا كبريا.
وك��ان لويس لوزانو وإري��ك ميتشل جيوبان ش��وارع املدينة يف أبريل
 ،2017حبثا عن شخصيات الـ«بوكيمون» االفرتاضية ،من خالل تطبيق
لعبة «بوكيمون غو» احململة على هاتفيهما.
وعندما أطلقت شرطة لوس أجنلوس نداء من أجل االستعانة بتعزيزات
للمساعدة يف صد عملية اقتحام متجر كبري ،قرر الشرطيان جتاهله
وواص�لا اللعب ،وفق ما كشفت تسجيالت حملادثاتهما داخ��ل السيارة.
وأشارت وثائق رمسية مسجلة يف ملفهما ،إىل أن ميتشل نبه زميله لوزانو
بأن «رونفليكس» ،وهو بوكيمون معروف بنومه العميق ،ظهر للتو.
وأضافت الوثائق اليت ُنشرت األسبوع املاضي ،أنه بعد  20دقيقة على
طلب املساعدة ،أظهر التسجيل الشرطيني وهما جيريان «مناقشة حول
اللعبة أثناء تنقلهما يف مواقع خمتلفة بناء على ظهور الشخصيات
االفرتاضية على هاتفيهما».
ومتكن شرطيا لوس أجنلوس من القبض على «رونفليكس» ،يف حني
واجها صعوبة يف اإلمساك بالبوكيمون «توجيتيك».
وحوكم الشرطيان الرتكابهما انتهاكات وأخطاء عدة ،واعرتفا بأنهما
مل يردا على طلب املساعدة يف عملية السطو ،نافيني أن يكونا قد لعبا
«بوكيمون غو».
ويف حني أك��دا أنهما كانا يتناقشان ح��ول اللعبة فقط ،مل تصدق
حمكمة االستئناف تربيراتهما وأيّدت ،اجلمعة ،تسرحيهما من اخلدمة.
وبسبب شعبيتها الكبرية ،حذرت الكثري من املنشآت العسكرية جنودها
من خماطرها ،خصوصا قرب مدارج الطائرات.
كذلك ،تعرض عدد كبري من العيب «بوكيمون غو» إىل حوادث
على الطرقات ،حتى أن أحدهم ا ُتهم باجتياز منطقة حدودية بشكل غري
قانوني لإلمساك بالبوكيمون.

والعناية واالهتمام واحلماية أيضا».
وأض ��اف التقرير أن «ال�ف�ن��دق «تطمن»
ه��و األول م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ع��امل
يقدم وجبات ،ويقدم خدمات العناية باإلبل
واالهتمام بها ،حتى بالشكل واملظهر العام
هلا ،وحتى احلليب يقدم ساخنا».
ويف إط ��ار احل��دي��ث ع��ن عملية ال��دف��ع،
أشار التقرير إىل أنها تتم «بالليلة ،وتكلف
 400ري��ال سعودي ( حنو  106دوالرات)،
الفندق يعترب  5جنوم يف هذا اجملال ،حتى
تنظيف الغرف وتدفئة الغرف ،واخل��روج
( )check outالساعة  12ظهرا ،ما مل
جتدد اإلقامة».

إىل  40كيلومرتا يف الساعة باستخدام
ال��دواس��ات وإىل  50كيلومرتا يف حالة
القيادة على منحدرات.
وق� ��ال ي�ف�غ�ي�ني الف��ري�ت�ش�ي�ن�ك��و :لطاملا
ك�ن��ت أع�ش��ق ال ��دراج ��ات ول �ف�ترة طويلة
وع��ل ��ى اإلن �ت�رن� ��ت رأي � ��ت أن ه��ن ��اك مثل
ه��ذه ال�ع��رب��ات ال�تي متلك أي�ض��ا حمرك
دواسة ،ونظرا لظروف الطقس ،كان من
الضروري أيضا تثبيت حمرك كهربائي،
ألن اس�ت�خ��دام ال��دراج��ة يف الشتاء يكون
صعبا للغاية.
ي�س��اع��د احمل ��رك يف ق �ي��ادة فيلوموبيل
فوق الثلوج حيث تشهد مدينة تومسك
ت�س��اق�ط��ا كثيفا للثلج خ�ل�ال ال�ش�ت��اء،
ل��ذل��ك ف ��إن ال�ت�ن�ق��ل يف ال� �ش ��وارع ميثل

فريق جراحي يكتشف مفاجأة داخل معدة مريضة
استطاع ف��ري��ق ج��راح��ي مبستشفى بعلبك احلكومي يف لبنان ،من
استئصال كتلة من الشعر أقفلت كامل معدة شابة ( 19عاما) ،عرب
عملية تكللت بالنجاح.
ويف إطار توضيح تفاصيل هذه العملية وما عثر عليه داخل معدة الفتاة،
قال رئيس قسم اجلراحة يف املستشفى« :الشابة حضرت إىل قسم الطوارئ
يف مستشفى بعلبك احلكومي وهي تعاني من أمل شديد نتيجة انسداد
معدتها بالكامل ،ويف الفحص السريري تبني أن هناك انتفاخا واضحا
فوق املعدة ،مما يشري إىل وجود كتلة كبرية حتت اجللد يف منطقة املعدة
والقولون املعرتض ،ويف صورة السكنر ظهر تضخم هائل من مدخل املعدة
إىل خمرجها».
وأكمل« :أجرينا للمريضة عملية جراحية ،ول��دى فتح البطن ،تبني
لدينا كتلة من الشعر أخ��ذت شكل كامل امل�ع��دة ،وج��رى االستئصال
للكتلة اليت علمنا أنها نامجة عن مثابرة الفتاة على أكل الشعر منذ عدة
سنوات ،ووضع املريضة حاليا مستقر ،وهي بصحة جيدة».

بعد إنقاذ آالف البشر ..نفوق اجلرذ «ماغاوا»

نفق اجل ��رذ اإلف��ري�ق��ي الضخم «م ��اغ ��اوا» ،احل��ائ��ز على
جوائز بارزة ،بعدما أنقذ أرواح كثريين على مدى سنوات،
من خالل اكتشافه األلغام األرضية عن طريق حاسة الشم.
وساعد اجلرذ املتحدر أصال من تنزانيا ،يف إزالة األلغام من
أراض ممتدة على  225ألف مرت مربع ،أي ما يعادل مساحة
 42ملعب كرة قدم ،خالل مسرية استمرت  5سنوات .لكن
اجل ��رذ الكبري ،أح�ي��ل للتقاعد
يف يونيو املاضي ،بعدما ساهم
يف كشف أكثر من  100لغم
أرضي وذخرية غري متفجرة.
وقالت منظمة «أب��وب��و» ،غري
احلكومية البلجيكية ،إن اجلرذ
«ماغاوا» قضى «بسالم» خالل
عطلة نهاية األسبوع ،عن عمر
ناهز  8سنوات.
وأض��اف��ت املنظمة« :مجيعنا
يف (أب � ��وب � ��و) ن �ش �ع��ر ب �ف �ق��دان
ماغاوا ،وحنن ممتنون للعمل املذهل ال��ذي أجن��زه» ،الفتة
إىل أن اجلرذ «كان بصحة جيدة وأمضى جل وقته خالل
عطلة نهاية األسبوع الفائت يف اللعب بنشاطه املعتاد».
وأض��اف��ت أن ��ه ب ��دأ يظهر ع�لام��ات ت�ع��ب يف أواخ� ��ر نهاية
األس�ب��وع« ،م��ع أخ��ذ أقساط أط��ول من ال��راح��ة وت��راج��ع يف
الشهية» .ودربت املنظمة البلجيكية غري احلكومية الناشطة

يف آسيا وإفريقيا« ،ماغاوا» يف مسقط رأسه تنزانيا ،على
اكتشاف املركب الكيميائي داخل املتفجرات ،من خالل
إعطائه مكافآت ل��ذي��ذة تشمل أطعمته املفضلة م��ن امل��وز
والفول السوداني.
وكان ين ّبه اجلرذ عمال إزالة األلغام إىل وجود مادة «تي
إن تي» املتفجرة ،من خالل اخلربشة على الرتبة.
وك��ان باستطاعة «م��اغ��اوا»
أن ميسح منطقة حبجم ملعب
ك� ��رة م� �ض ��رب يف  30دق�ي�ق��ة
فقط ،وه��و أم��ر ق��د يستغرق 4
أي� ��ام يف ح ��ال اس �ت �خ��دام جهاز
الكشف عن املعادن التقليدي.
ويف س �ب �ت �م�بر  ،2020ف ��از
«م ��اغ ��اوا» بامليدالية الذهبية
امل � � �ق� � ��دم� � ��ة م� � � ��ن اجل� �م� �ع� �ي ��ة
الربيطانية حلماية احليوانات،
اليت تكافئ سنويا حيوانات على
أعماهلا البطولية.
وب�ه��ذا أصبح «م��اغ��اوا» أول ج��رذ حيصل على ميدالية
مجعية الرفق باحليوان الربيطانية «بي دي إي إس» ،خالل
 77عاما من اجلوائز.
و ُزرع��ت ما بني  4و 6ماليني لغم أرضي يف كمبوديا بني
عامي  1975و ،1998مما تسبب يف سقوط  64ألف ضحية.

عملية شراء أونالين تعيد مل مشل أسرة مل تتقابل منذ  30عاما

روسي يطور دراجة حتمي سائقها من الربد

متكن مهندس روس ��ي م��ن صنع سيارة
ف�ي�ل��وم��وب�ي��ل وه ��ي م��رك�ب��ة تعتمد على
ن�ف��س ال�ن�ظ��ام ال ��ذي تعتمده ال��دراج��ات
العادية أي أنها تسري عن طريق الدواسة

كاريكاتري

املرتبطتني تارخييا من خالل طريق احلرير وثقها
ه��ذا ال�ط��اب��ع ال�بري��دي ال ��ذي يعترب ن ��ادرا حبسب
القائمني على املعرض.
وأك ��د جييو ك��ون��غ وه��و م��واط��ن ص�ي�ني«:ه��ذا
الطابع يوثق العالقات التجارية بني طهران وبكني
ال�ت�ي مت�ت��د اىل ع �ق��ود ط��وي�ل��ة ول�ك�ن�ني امت �ن��ى من
املسؤولني العمل اكثر يف اجملاالت الثقافية».
وق��ال��ت كوكي ي��ان وه��ي مواطنة صينية«:انا
اعتقد أن هذه الطوابع الورقية الصغرية بامكانها
أن توصل رسالة احملبة وعمق العالقة اليت تربط
البلدين ببعضها».
إص � ��دارات حت�م��ل ت�ص��ام�ي��م م�ن��وع��ة ،وث �ق��ت اب��رز
احملطات واالح��داث والتطورات االيرانية الصينية،
اضافة اىل ختليد ابرز الشخصيات واملناسبات الوطنية
واملنجزات واملعامل العمرانية والفنية.

أول فندق  5جنوم لإلبل

والعجالت ،مع بعض التعديالت الطفيفة
اليت حتمي راكبها من برودة اجلو ،يقود
يفغيين الفريتشينكو ه��ذه املركبة منذ
 4سنوات ،وميكن أن تصل سرعة السيارة
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ع�ق�ب��ة ش��ائ �ع��ة يف امل��دي �ن��ة ،اال ان هيكل
الفيلوموبيل بسيط ل�ل�غ��اي��ة ،ومصنوع
من البالستيك والكرتون ،أما العجالت،
ف �ه��ي ع �ج�لات دراج � ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وهيكل
الفيلوموبيل معلق على أذرع مرنة وهو
خ �ف �ي��ف وغ �ي�ر م �ك �ل��ف ومب� ��ا أن ال �س��ائ��ق
حم ��اط داخ ��ل ال�ك��اب�ي�ن��ة ،ك ��ان الب ��د من
إض��اف��ة التهوية ل�ل�ع��وادم لتفادي ح��دوث
ضباب على النوافذ.
وي �ق ��وم ي�ف�غ�ي�ني الف��ري�ت�ش�ي�ن�ك��و املهتم
ب��ال��ري��اض��ة واهل�ن��دس��ة ب��اس�ت�خ��دام وسيلة
مواصالته يوميا للذهاب إىل مقر عمله،
ال� ��ذي ي�ب�ع��د ع ��ن ب�ي�ت��ه ب��أك �ث��ر م ��ن 12
كيلومرتا حيث يعترب أن األم��ر طريقة
صحية لبدء يومه.

س ��اه ��م م ��وق ��ع «إي ب� ��اي»،
م � ��ؤخ � ��را ،يف ل � �ق� ��اء ع��ائ �ل��ة
إس�ك�ت�ل�ن��دي��ة ألول م ��رة منذ
قرابة الثالثني عاما.
وش ��ارك روس كولكوهون
ال�ب��ال��غ م��ن العمر  37عاما،
ق �ص ��ة ل �ق ��ائ ��ه م� ��ع ش�ق�ي�ق�ت��ه
إيرين البالغة من العمر 31
ع��ام��ا ،ووال� ��ده ألول م ��رة ،يف
منشور على «تويرت».
وقال روس ،إن قصة اللقاء
ب��دأت عندما اش�ترى إح��دى ألعاب كرة القدم من موقع
«إي باي» ،قبل عامني.
وحبسب روس فقد تلقى رسالة من البائع تفيد بر ّد قيمة
مشرتياته ،ليوضح األخري الحقا بأنه والد روس الذي مل

يلتق به من قبل.
ون �ق �ل ��ت وك� ��ال� ��ة «ي � ��و ب��ي
آي» لألنباء عن روس قوله:
«ع �م �ل �ي��ة ال� �ش ��راء ه� ��ذه أدت
للتعرف على عائليت ،حيث
قابلت شقيقيت يوم االثنني،
بعدما حال وباء كورونا دون
اجتماعنا منذ بداية القصة
قبل عامني».
وأض � ��اف روس« :ض�ح�ك�ن��ا
وبكينا وشعرنا كما لو أننا
نعرف بعضنا طيلة حياتنا .كانت جتربة مجيلة للغاية».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن وك ��ال ��ة «ي ��و ب ��ي آي» مل ت��ذك��ر
س �ب��ب اب �ت �ع��اد األب واألخ � ��ت ع ��ن روس ،وع� ��دم لقائهم
من قبل.

