دلنوشته

هشت سال شوخی،
هشت سال جدی
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

آقای محسن رضایی در باره انتخابات و اینکه
اگر رئیس جمهور بشود چه کارهایی میکند
حرفهایی زدند که یکی از دوستان تحت تاثیر
سخنان ایشان جو گیر شده و چنین گفت:
*موضوع مهم هشــت ســال آینده ،شوخی
نیست .هشت سال بعدی فقط «جدی بازی»
داریم نه «شــوخی بازی» هشت سال با مردم
شــوخی کردند بس است .این مردم که از این
شوخیها هیچوقت نخندیدند شوخی شوخی
اشک را مردم هم بخاطر شوخیها در آوردند.
*در دولــت من فقــط وزرا برای تشــویق به
مجلس کشانده میشوند تا از وزرا سوال کنند
چه کردید با این مردم که آنقدر محبوب ما و
مردمید؟
*دولــت آینده باید قوی باشــد .مســئولیت
اقدامات خود را بپذیرد .نمیشــود یک دولتی
هشت ســال در رأس باشد و در هفت هشت
ماه پایانی خود بیاید بگوید معذرت میخواهم.
شرمنده میخواستم کاری بکنم به جون شما
نشد .یعنی نذاشــتند؟ مانع ایجاد کردند .من
رئیس جمهور شوم مانع پانع حالیم نیست .من
مرد و قهرمان پرش از مانع خواهم بود.
*مــن آنقدر خوبم که نگــو و نپرس .من نیمه
گمشده ملتم .من آلترناتیو اصلح مردمم .چی بگم
که هر چی از کراماتم بگم کم گفتم .بازم بگم؟!
*من اگه انتخاب بشم همه کاندیداها را میارم
تو دولت سر یک سفره گرد هم مینشینیم که
فکری برای سفره مردم کنیم.
*اگر برای ورود بــه انتخابات تصمیم گرفتم
و اعــام کاندیداتوری کردم خــودم میدانم
حتی آقای حــداد عادل هم میداند من تایید
صالحیت میشــوم بعــدش حتمــا انتخاب
میشــوم بعــد وای که چه کارهــا که نکنم؟
کارهای خوب ،کارهای بد مال دولت گذشــته
بود .خواهید دید کاری خواهیم کرد کارستان،
اوضاع شود گلستان.
*کاری میکنم که یک نفر بیکار نماند .گشت
بیکار یابی ،االفیابی راه میاندازیم هر جوانی
که دیدیم سر کوچهها پالس و االف است بزور
میبریم آموزشگاه مهارتیابی و سپس ترتیب
اســتخدام او را میدهیــم .جوانان مجرد را به
پای سفره عقد میکشانیم .در دولت من جوان
عذب وجود نخواهد داشت .اصال کاری میکنم
که منتقدین به مشــوقین تبدیل شوند .آنقدر
به مردم حال میدم که کســی وجود و جرات
نداشته باشه انتقاد کنه .انتقاد از چی بکنه؟ از
اینکه به مردم حال دادیم؟ مسلما نه!
*البته این حرفها پوپولیســتی نیست فقط
کمی گوگولیستیست که در این ایام کرونایی
و گرانی برای تغییر احواالت مردم بد نیست.
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امام علی (ع) :دروغ باعث فساد هرچیزی است.

بازتاب انتخاب مجیدی به عنوان سرمربی جدید تیم استقالل

بازگشت فرهاد برای بار سوم!

آفتاب یزد -گروه شبکه :پس از استعفای
محمــود فکــری ،گمانهزنیهایی درباره
انتخاب سرمربی جدید استقالل مطرح شد
و چند گزینه هم به میان آمد از جمله امیر
قلعه نوعی ،فرهادمجیدی ،جواد نکونام و
ســاکت الهامی .اما از همان ابتدا ،شانس
فرهاد مجیدی نســبت به دیگر گزینهها
ازجمله امیر قلعهنویی و جواد نکونام بیشتر
بود .چرا که از یک سو باشگاههای فوالد
با انتقال نکونــام و گل گهر بــا انتقال
قلعهنویی به استقالل مخالفت کردند و از
سوی دیگر فرهاد مجیدی تیمی درلیگ
نداشــت .به این ترتیب باشگاه استقالل
تهران فرهــاد مجیدی را بــا قراردادی
رسمی به عنوان سرمربی جدید این تیم
معرفی کرد .حاال فرهاد مجیدی ،سرمربی
فصل گذشــته تیم اســتقالل تهران به
نیمکت آبیپوشــان بازگشــت تا با عقد
قراردادی رسمی فعالیت خود را آغاز کند.
> تا سه نشه بازی نشه

گفتنی است این سومین حضور مجیدی
روی نیمکت تیم اســتقالل بــه عنوان
سرمربی خواهد بود .مجیدی برای اولین بار
دو فصل قبل و درزمانی که کمک شــفر
بود ،بعد از برکناری شــفر در اواخر فصل
برای پنج بــازی در لیگ و لیگ قهرمانان
آســیا روی نیمکت استقالل نشست و تا
پایان فصل لیگ هجدهم هدایت استقالل
را به عهــده گرفت .بار دوم زمانی بود که
استقالل لیگ نوزدهم را با استراماچونی
شروع کرد و در ادامه و بعد از خداحافظی
بدون بازگشت اســترا از نیم فصل دوم
که از هفته هجدهم آغاز میشــد هدایت
آبیپوشــان را به عهده گرفت و این تیم
را به ســامت از مرحله پلــی آف لیگ
قهرمانان آســیا عبور داد و با دو عنوان

نایب قهرمانی در لیــگ و جام حذفی به
کار خودش پایان داد و از اســتقالل جدا
شد .او در بیانهای از این تیم رفت تا دست
مدیرعامل وقت باشــگاه برای بازگشت
استرا باز باشد ،هرچند به دفعات از حضور
جانشــین خود در تهران هم حرف زده
بود .به گزارش ورزش سه ،حاال و برای بار
سوم و در لیگ بیستم و در نیم فصل دوم
مجیدی مجددا ً ســرمربی استقالل است.
مجیدی که بیشــتر بازیکنان اصلی خود
در لیگ گذشته به جز علی کریمی را در
تیم حال حاضر استقالل میبیند تیمی را
تحویل خواهد گرفت که شادابی و طراوت
تیم استرا را ندارد و هواداران از مجیدی
میخواهنــد او با جادوی خودش این تیم
را دوباره بــه صف مدعیــان لیگ برتر
برگرداند .شــرایطی سخت برای سنجش
عیار سرمربی که دیگر بعد از گذشت سه
ســال نمیتوان از لقب بیتجربه برای او
استفاده کرد.

دیالوگ

> واکنش کاربران

اما زمانی که سرمربیگری فرهاد مجیدی بر
تیم استقالل تایید شد کاربران شبکههای
اجتماعی نیز به آن واکنش نشــان دادند.
عدهای موافق او و عدهای دیگر در مخالفت
با او سخن گفتند.
کاربرانی در موافقت با حضور فرهاد مجیدی
در باشگاه اســتقالل نوشتند« :در شرایط
فعلی و با توجه به اینکه فرهاد از تیم شناخت
کافی رو داره امیدوارم اتفاق عجیبی نیفته و
فرهاد به خونش برگرده و حواشی از تیم دور
بشه تا انشاال به شرایط ایده آل برگردیم»،
«فرهاد مجیدی بنده خدا هم شده آلترناتیو
اصلی .اینا کال هرکی رو وسط فصل بردارن
بعدش فرهاد و میارن .مجیدی واقعا مربی
بدی نیست ولی هیچ وقت درست حسابی
بهش فرصت ندادن که خودشو نشون بده
البته که مشکل استقالل فراتر از اینهاست
که فقط با عوض کردن مربی حل بشــه»،
«فرهاد مجیدی ،فکریایه که استقاللیهای

بیشتری دوسش دارن»« ،خب دیگه رسما
اعالم شد تبریک میگم به طرفدارانش و از
مخالفانش تقاضای حمایت دارم»« ،میگن
فرهاد مجیدی دوباره ســرمربی استقالل
شده! امیدوارم دســتیار خوب با خودش
بیاره! مثــه کادر قبلی لجبازی نکنه!»« ،ما
همونطور که از محمود فکری حمایت کردیم
از فرهاد مجیدی هم حمایت میکنیم».
امــا کاربرانی در مخالفت بــا او گفته اند:
«در اینکه مجیدی مربی خوبیســت شکی
نیست اما تیمهای بزرگ مربیان پر تجربه
(نه ۳سال) الزم دارند ،سوزاندن مهرههای
خوب برای حفظ موقعیت اســتراتژی اکثر
مدیران ماســت»« ،استقالل چه با فکری،
چه با مجیدی ،چه با منصوریان و ...کماکان
در مسیر سنگالخی و پر دستانداز حرکت
میکند و خواهد کــرد و امیدی به بهبود
وضعیت تو این تیم نیست»« ،استقالل یکی
مثل افشین قطبی رو میخواد که انگیزه و
روحیه تیم رو باال ببره و تیم رو از حاشیه دور
نگه داره .همین فکری از لحاظ روحی تیم رو
نابود کرد با حرفها و کارهای نسنجیدهای
که داشت»« ،هر چند که صدای ما هوادارا
به گوش شــماها نمیرسه اما مجیدی جان
ما شما رو نمیخوایم« ،».دوباره همان دور
باطل شروع شــد»« ،مجیدی استقالل را
برای فینال جام حذفی ترک کرد .سرمربی
قابل اعتمادی نیســت»« ،فقط هواداران
را مســخره کردین ،کسی که یکبار اومده
جواب نــداده رفته دوبــاره میارینش که
چی ،دست بردارین با این کاراتون محمود
فکری خودش بهتر بود ،حاال که رفته امیر
قلعه نویی بهترین گزینه هســت»« ،چرا
دنبال مربیای هستید که یکبار بختش رو
محک زد .بابا هر بازیکن خوبی مربی خوب
نمیتونه باشه .فرهاد خیلی اشتباه میکنه.
نباید بیاد».

بازتاب یک گاف

نماینده مجلس این بار  FATFرا با  FBIاشتباه گرفت!

جیــم :میدونی نمیگم دنیا بد جنســه ولی
مطمئنم حس شوخ طبعی بدی داره!
مسافران  -مورتن تیلدام

نقشهعجیبکارگر
برای فرار از حضور در محل کار!

آفتاب یزد -گروه شــبکه :بازهم اظهارات عجیب
یک نماینده میزان سواد نمایندگان را به چالش کشید.
ماجرا از این قرار اســت که علیرضا ســلیمی نماینده
مردم محالت ،در جلسه علنی مجلس ،با استناد به بند
 ۵اصل ســوم قانون اساسی گفته است« :در خصوص
 FATFباید گفت که بر اســاس کنوانســیون حقوق
معاهــدات وین حق شــرط در این نــوع قراردادهای
بینالمللی نافذ نیســت ،برخی کــه ادعای حقوقدانی
میکنند میدانند کنوانسیون وین ،مادر کنوانسیونها
بوده و در سال  ۶۹مصوب شده و امکان حق شرط در
آن وجود نــدارد ،اگر  FATFصداقت دارد و بنای آن
مبارزه با تروریست اســت ،بسم اهلل ،اطالعات کسانی
که شهید سلیمانی و شهید فخریزاده را ترور کردند در اختیار ما
بگذارند پس چرا ساکت هستند؟»
ایــن گفته او یعنی نمیدانــد که وظیفه  FATFچیســت .نهاد
بینالمللــیای که وظیفه مبارزه با تامین مالی تروریســت را دارد
اما آقای ســلیمی میخواهد کــه اطالعات ترورهــا را از FATF
دریافت کند.
> اگر  FATFصادقه!

کارگــری که برای حضــور نیافتن در محل
کار نقشــهای عجیب را طراحــی کرده بود
توسط پلیس بازداشت شد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،نقشــهای که یک کارگر محلی
اهل آریزونــای آمریکا برای حاضر نشــدن
موجه در محل کار خــود طراحی کرده بود
او را به دردسر بزرگی انداخت .بعدازظهر روز
۱۰فوریــه پلیس تماس تلفنیای را در مورد
پیدا شــدن مردی در کنار جاده با دســتان
بسته دریافت کرد .بالفاصله تیمی از ماموران
پلیس به محل حادثه اعزام و یک مرد جوان
را پیدا کردند .قربانی با نام «برندون ســولز»
۱۹ساله در شــرح حادثه به ماموران پلیس
گفت که توســط دو فرد نقابدار ربوده شده
و ســپس آنها پس از گرفتن پولهای نقد،
ضرب و شــتم و بیهوش کردن وی ،او را در
این مکان رها کــرده اند .پلیس پس از ثبت
شــرح ماجرا اقدام به تحقیقات و همچنین
بررسی دوربینهای مداربســته محل مورد
ادعای این کارگر کرد .پس از پایان تحقیقات
مشــخص شد تمام ماجرا ســاختگی بوده و
توسط خود ســولز طراحی شده است .سولز
در بازجویــی پلیس با اعتراف به ســاختگی
بودن ماجرای ربوده شــدنش گفت که برای
آنکه بتواند آن روز در ســر کار حاضر نشود
دســت به این اقدام زده است .گفتنی است؛
سولز که کار خود را نیز از دست داده به اتهام
گــزارش دروغ و فریب پلیس باید در دادگاه
محاکمه شود.

دراین راســتا عصرایران طی یادداشتی به قلم مهرداد خدیر نوشته
اســت« :اگر  FATFصادق است اطالعات ترور شهید سلیمانی را
بــه ما بدهد .چرا اطالعات ترور شــهید فخری زاده را در اختیار ما
نمیگذارند؟ چرا ســاکت اند؟ اطالعات ترور شــهید بهشتی را در
اختیــار ما بگذارند .این حرفها را آقای علیرضا ســلیمی نمایندۀ
محالت و دلیجــان در مجلس یازدهم که در عین حال عضو ناظر
هیئت رئیسۀ مجلس شورای اسالمی هم هست گفته است .تصور
او از این نهاد بینالمللی که معیارهای مبارزه با پولشویی و تأمین
مالی تروریســم را تعیین میکند این اســت که اطالعات مربوط
بــه ترورهــا را در اختیار دارد .آن قدر صحبت او عجیب و ناشــی
از بیاطالعی اســت که دســت مایۀ طنز و طعنه شده تا جایی که
سخنگوی دولت اصالحات نوشته« :اگر افای تی اف صادق است از
ذوب شدن یخهای شمال جلوگیری کند!» به تارنمای آقای سلیمی
مراجعه کردم تا بدانم اوال چند ســال دارد ،ثانیا مدرک دانشگاهی
او چیست ،ثالثا با چه میزان رأی وارد مجلس کنونی شده و سابقۀ
نمایندگی هم دارد یا نه .متولد ســال  ۱۳۴۳است .یعنی  ۵۶سال
دارد و جوان نیست .مدرک او هم دکتری فقه و مبانی حقوق ذکر

شده و قبل از مجلس فعلی هم سه دوره یعنی ۱۲سال نماینده بوده
است .تعداد آرای او هم خیرهکننده است۱۰ :هزار و ۴۷۱رأی .بله.
درست خواندید۱۰ .هزار رأی! فردی با ۱۰هزار رأی و با این سطح
از اطالعات عمومی دارد برای سرنوشت اقتصاد ما تصمیم میگیرد
و نمیداند بحث عضویت در این نهاد مطرح نیست تا بررسی کنیم
ببینیم صادقاند یا نه .بحث بر ســر رعایت  ۴۰توصیه است و اگر
کشوری بخواهد مبادالت بینالمللی داشته باشد باید این توصیهها
را عملیاتی کند .اگر هم نمیخواهد دور مبادالت را هم خط بکشد!
اجرا نکردن این توصیهها ریســک سرمایهگذاری را باال میبرد و به
همین خاطر ریسک سرمایهگذاری در ایران به هفت رسیده و ما را
کنار کرهشمالی ،اریتره و سودان جنوبی قرار داده است .یک بار دیگر
ببینید کنار کیها :کرهشمالی ،اریتره و سودان جنوبی .افایتیاف
مثل فیفا است .برای مســابقات بینالمللی فوتبال ،باید عضو فیفا
باشــی وگرنه خودت با خودت باید مســابقه بدهی .برای مبادالت
بینالمللی هم باید مقررات افایتیاف را رعایت کنی وگرنه خودت
بــا خودت بایــد مبادله کنی و اینها چه ربطی بــه صداقت و ترور
شــهیدی در سال قبل یا در ســال  ۶۰دارد؟ این کنوانسیون تازه
ســال  ۱۳۶۸و در نشست  ۷کشور صنعتی در پاریس و با توجه به
تحوالت اروپای شرقی به وجود آمد و نپیوستن و به تعبیر درستتر
رعایت نکردن توصیههای آن یعنی قبول ریسک باال و ریسک باال
هم یعنی هزینه بیشتر برای سهم بیمه در تمام مبادالت صادراتی
و وارداتی .اطالعات ترور شــهید سلیمانی را عراقیهایی که مورد
حمایت ما بودند و هســتند باید میدادند و نمیدانیم دادهاند یا نه.
بــه افایتیاف چــه ربطی دارد؟ یک تاجــر ایرانی چه توضیحی
دارد بــه طرف معاملــه خود بدهد که چرا زیر بــار افایتیاف یا

همان مقــررات بینالمللی مربوط بــه تأمین نکردن
مالی تروریسم و پولشــویی نمیرویم و چرا بانکها
و بازرگانان و شــرکتهای خارجی خود را در ریسک
معامله و مراوده و مبادله با کشوری قرار دهند که این
نپیوستن و نپذیرفتن تصور رعایت نکردن را ایجاد کرده
است؟ چه در ایران و چه در هر کشور دیگر یک فعال
اقتصادی تصمیم خود را بر اســاس فهم از ریســک و
مخاطره نهایی میگیرد و چگونه میتوان هم ریسک
اضافی ایجاد کرد و هم سهم خود از تجارت جهانی را
باال برد؟ انتظار ندارم این مفاهیم اخیر را آقای سلیمی
متوجه شود ولی بحث صداقت در میان نیست .صحبت
از مراوده و مبادله است .مثل فوتبال که بحث مسابقه
است .مراوده مثل مسابقه .افایتیاف مثل فیفا .حق با تحلیلگری
اســت که میگوید با این نوع نگاه و شناخت ،رشد اقتصادی منفی
۵درصدمان هم شاهکار است! »
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تعداد الیکهای کاربران
اینستاگرامیپنهانمیشود

اینســتاگرام ناخواســته تعــداد الیکهای
بســیاری از کاربران خــودش را در برخی از
مناطق جهان پنهان کرد .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران ،یک اشــکال ،تعداد بیشــتری از
افراد را به برنامه آزمایشــی اینستاگرام اضافه
کرده اســت ،اما اکنون این روند دوباره تغییر
کرده است .از سال  ،۲۰۱۹اینستاگرام شروع
کرد به آزمایش طرح پنهان کردن شــمارنده
الیکها کــه کاربران معموالً در پســتهای
اینستاگرام مشاهده میکنند .از سال گذشته
و با شــیوع ویروس کرونا ،این آزمایش هنوز
ادامه دارد ،اما بدون به روزرسانی یا گسترش
زیاد .امروز ،بسیاری از کاربران اینستاگرام در
ایــاالت متحده امریکا اعــان زیر را دریافت
کردنــد که میگوید دیگر تعــداد الیکها را
مشــاهده نمیکنند ،البته هیــچ گونه اعالم
رسمی نشــد .اینســتاگرام در توئیتی علت
این اختالل را توضیح داد و گفت که توســعه
امروز یک اشــکال داشت ،ما امروز ناخواسته
افراد بیشــتری را به آزمایش حذف شمارنده
الیکها اضافــه کردیم؛ بنابرایــن اگر امروز
پیام را دریافت کردید و در صفحه برنامهتان
تغییــری ایجاد شــد ،منتظر باشــید ،چون
بهزودی دوباره به حالت عــادی برمیگردد.
دیروز هم اینستاگرام اعالم کرد که یک امکان
جدید به این اپلیکیشن اضافه شده است .این
امکان قابلیت الیو گذاشــتن  ۴نفره بود که
اینســتا اعالم کرد ،امیدوار است این ویژگی
افراد را ترغیب به انجام یک گفتگوی نمایشی
یا پادکســت کند یا میزبان جلسات همکاری
باشد .اینســتاگرام میخواهد افراد بیشتری
به طور هــم زمان با هم در ارتباط باشــند،
بنابرایــن  Live Roomsرا راهاندازی کرد.
این ویژگی که به صورت جهانی در دسترس
خواهد بود ،در مقایسه با محدودیت قبلی که
دو نفــر بود ،به چهار نفر امکان میدهد تا در
یک پخش مســتقیم ،گپ ویدیویی داشــته
باشــند .همچنین اینســتاگرام در حال کار
روی ویژگی جدیدی است که برای صاحبان
مشــاغل و تولیدکنندگان محتوا داشــبورد
جدیدی را ارائه میدهد.

عکسکمیاب
از کوسه ببر سنگین وزن

> واکنش کاربران

اما گاف ســلیمی نماینده محالت از چشــمان کاربران شبکههای
اجتماعی دور نمانده و واکنشهای آنها را نیز در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است« :تصور سلیمی نماینده
محالت و عضو هیئت رئیســه مجلس مملکت ،از سازوکار FATF
چیست؟ چرا در مورد چیزی که نمیدانید سخن میگویید؟»
دیگری نوشت« :اعتماد به نفس کاذب در وجود اینها ریشهاش در
کجاست؟!»
کاربر دیگری اینطور مینویسد« :این حرف مثل آنست که بگویی
ســازمان بنادر اگرصداقت دارد علت برفک زدن یخچال خانه ما را
بگوید!».
کاربران دیگر نوشــته اند« :اگر  FATFصادق اســت بگوید چرا
کارت ملی من بعد از دو سال نیومده؟!»« ،اگر افای تی اف راست
میگــه قیمت گوجه فرنگی دم خونه ما چرا اینقدر گرون شــده»،
«نماینده مجلسی که نمیداند افای تی اف چی هست و میگوید
اگر افایتیاف صادق اســت اطالعات مربوط به ترور سلیمانی و
فخریزاده را به ما بدهد چگونه توقع داریم که درک و فهم درستی
از مســائل سیاسی و اقتصادی داشته باشــد»« ،یکی فرق  FBIو
 FATFرو به عضو هیئترئیسه مجلس بگه خب .وظیفه افای تی
اف مبارزه باتامین مالی تروریسته حاجی نه مبارزه با تروریست اون
که این اطالعاتو احتماالداره  FBIهست نه .»FATF

کوسه ببر بسیار سنگین وزنی در استرالیا صید
شد .به گزارش رکنا ،تیمی از ماهیگیران موفق
به صید کوســه  ۴۰۷کیلوگرمی در ســواحل
سیدنی اســترالیا شدند .کوســه ببری یا ببر
کوسه ،یک کوسه شــکارچی بزرگ است که
طول ســر تا انتهای دم آن ،به  ۵متر میرسد.
طــول بدن این آبزی هولنــاک ،در دوره بلوغ
معموالً  ۲تا  ۳متر است .این جانور در بسیاری
از اقیانوسهــای گرمســیری و معتدل جهان
یافت میشود؛ به ویژه در اطراف جزایر اقیانوس
آرام زندگی میکند .این کوسه به صورت تکی
زندگی میکند و معموالً شب شکار است .اسم
این کوســه از نوارهای پهنی که روی بدن این
کوســه است گرفته شده که در نوع بالغ آن به
تدریج محو میشود.

خروس الکچری برای تولد یک سالگیاش روی صندلی آرایشگاه نشست!
در یکی از ســالنهای آرایشــی مردانه مراکش یــک خروس برای
تولد یک ســالگیاش ،خدمات زیبایی انجام داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،در یکی از آرایشــگاههای مردانه در مراکش «ســفیان
مهداوی» مشغول کوتاهی و حالت دادن به پرهای مشتری خود بود
که روی صندلی ایستاده اســت و قبل از خشک شدن و شانه زدن
پرهایش را با دقت میشوید .روی نیمکتهای انتظار سالن مشتریان
منتظر نوبت خود بودند و با تعجب بسیار کار او را تماشا میکردند،
زیرا مشــتری او یک خروس بود .این آرایشگر مردانه میگوید :من
مشتریانی را پذیرفتم که میخواستند موهای خود را کوتاه کنند یا
ریش خود را به روشهای مدرن کوتاه کنند ،اما این اولین بار است که

یک خروس را پذیرفتم .به نظر عجیب میرسد ،اما این همان چیزی
است که اتفاق افتاده است .او افزود :روزی تماسی را از یک شهروند
فرانسوی مقیم مراکش دریافت کردم که به مناسبت تولد یک سالگی
خروسی که پرورش داده بود او را به آرایشگاه ببرد .در ابتدا متعجب
شــده و گمان کردم یک شوخی اســت ،اما وقتی او خروس خود را
به ســالن آورد متوجه جدی بودن تصمیم این مرد فرانسوی شدم.
انتشــار تصاویر و فیلم حضور آرام این خروس زیر دست آرایشگر در
شبکههای اجتماعی موجب تعجب و خوشحالی بازدیدکنندگان آن
شد ،زیرا این خروس حتی موقع سشوار کشیدن پرهایش با دمای باال
هیچ حرکتی نکرده و حتی خوشحال نیز بوده است.

مسجدی که  ۹۹گنبد دارد
مســجدی با  ۹۹گنبد در شهر ماکاسار
مرکز اســتان سوالوسی جنوبی اندونزی
واقع شده است که با طراحی منحصربفرد
توجهها را به خود جلب میکند / .فرارو

