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اشتباه 2 ميليون دالري
مردي در آمريکا به اشتباه به 
جاي يک بليت بخت آزمايي 2 
بليت خريد و به اين دليل بسيار 
ناراح��ت ب��ود تا اينک��ه متوجه 
ش��د همين اشتباه زيبا براي او 2 

ميليون دالر هديه به ارمغان آورده اس��ت. اين مرد 56 س��اله عرب تبار که 
׳׳س��مير مزاحم׳׳ نام دارد، گفت: وقتي چند روز بعد براي بررسي شماره هاي 
برنده به سايت مراجعه کردم، ديدم که هر دو بليت هر کدام يک ميليون دالر 
برنده شده اند و از اين بابت خوشحال و بيهوش روي زمين افتادم... همسايگان 
س��اعتي بعد اين بيهوش خوش شانس را به بيمارس��تان رساندند و حاال او با 

خوشحالي از خريد اشتباهش روزها را رويايي مي گذراند.
 

الماس زيبا رکود شکست
يک الماس صورتي استثنايي در 
حراجي که به دليل ش��يوع کرونا به 
صورت آنالين برگزار ش��ده بود، به 
بهاي 225 ميليون يورو فروخته شد 

و رکوردي جديد برجای گذارد.
اين سنگ قيمتي که توسط يک شرکت روسي از معادن سيبري استخراج 
شده بود، خريداري ناشناس به نام ׳׳شبح گل سرخ׳׳ پيدا کرد و او با پرداخت 

چنين مبلغي براي الماس زيبا يک رکورد دست نيافتني بر جاي گذاشت!
 

 6 سال زير آبي
دوربين��ي ک��ه 6 س��ال در کف 
اقيانوس جا خوش کرده و گم ش��ده 
ب��ود، س��رانجام پيدا ش��د و جالب 
اينکه مموري کارت آن هم محتوي 
عکس هاي��ي ب��ود که 6 س��ال پيش 

توسط اين دوربين گرفته شده بود و حاال با چاپ اين عکس ها در دنيا جنجالي 
به پا شده است. جالب تر اينکه اين دوربين مدل ׳׳گوپرو׳׳ از مدل هاي قديمي 
شرکت سازنده بود و با وجود اين طي 6 سال زندگي در شرايط سخت از خود 

و عکس هاي داخلش خوب محفاظت کرده بود. 
 

خواب 3 هزار دالري 
يک ش��رکت توليد خوشخواب 
و ل��وازم تختخ��واب ب��ه کس��ي که 
تش��ک ها را امتحان کند و روي آنها 

دراز بکشد 3 هزار دالر مي پردازد.
بر اس��اس اين گزارش شرکت 
م��ورد نظر ب��ه داوطلب اج��ازه مي دهد به ه��ر ميزان که مايل اس��ت روي 
تش��ک هاي توليدي اين ش��رکت بخوابد و س��پس درباره خ��واب آرام خود 
فرم هاي نظرسنجي را پر کند. اين نوع خاص تبليغ به سرعت فضاي مجازي 
را پر کرده و شرکت سازنده را به اهداف خاصش رسانده است و براي نمونه 
در حال حاضر هزاران نفر براي خواب روي تشک جادويي در نوبت هستند.

 کما و بی خبری از کرونا
اس��تافورد ش��اير، نوجوان 19  
س��اله اي که بيش از 11 ماه در اثر 
تص��ادف رانندگي به کما رفته بود، 
از حالت کما خارج شد و حاال او تنها 
فرد روي کره زمين اس��ت که هيچ 
اطالعي از ش��يوع بيم��اري کرونا 

ندارد!جالب تر اينکه اين جوان طي 11 ماه بيهوش��ی 2 بار به کرونا مبتال شده 
ولي هيچ خبري از آن ندارد و حتي آن را نمي شناسد. 

 
گوش ُبري واقعي

زن��ي در چي��ن، پ��س از اينکه 
تح��ت عمل جراح��ي زيبايي بيني 
قرار گرفت، متوجه ش��د بخش��ي 
از غضروف ه��اي گ��وش او بدون  
هماهنگي اش دزديده ش��ده است. 
اين زن جوان که در بيمارس��تان ونيگ ايالت س��يچوان، براي زيباتر ش��دن 
بس��تري شده بود، پس از ترخيص از بيمارس��تان متوجه شد، دکتر بخشي از 
غضروف گوش��هايش را به بيني اش پيوند زده و ح��اال در کنار بيني زيبايش 
گوش او زيبايي اوليه را ندارد و  از اين بابت از دکتر معالجش شکايت کرد که 

چرا در اينباره با  او مشورت نکرده است!
 

رئيس جمهور در جستجوي کار
رئيس جمهور س��ابق لهستان و برنده 
جايزه نوبل لخ والس��ا به دليل همه گيري 

کرونا در جستجوي کار دوم است.
اين مرد بزرگ که در رشته الکترونيک 
تحصيل کرده، گفت: با کمال ميل حاضرم 

به عنوان برقکار مش��غول کار ش��وم. اين سياستمدار 77 ساله که به مبارزات 
مسالمت آميز خود با دولت وقت کشورش مشهور است، پس از بازنشستگي 
مع��ادل 1600 دالر حقوق دريافت مي کند و حال مي گويد: من کار کردن را 

يک نوع تفريح مي دانم که متأسفانه مدتي است از آن دور شده ام.
 

کلکسيونر موبايل
ي��ک تعمي��رکار گوش��ي هاي 
تلف��ن هم��راه در ترکي��ه که طي 
سالهاي گذشته بيش از هزار مدل 
گوش��ي تلفن همراه را جمع آوري 
کرده، اکن��ون به يکي از بزرگترين 
مجموعه دارهاي گوش��ي در دنيا 
بدل ش��ده است. بد نيست بدانيد که ارزش مجموعه بزرگ او به سالم بودن 
گوشي هاي اوست. چندي پيش دزدها 700 گوشي از مجموعه پيشين 1700 
مدلي او را به س��رقت بردند، ولي از خوش شانس��ي او گوشي هاي ديگري هم 
در چنته داش��ت و توانست همچنان خود را به عنوان بزرگترين مجموعه  دار 

گوشي دنيا معرفي کند.
 

جراحي ميليوني پاي مرغ
دو دامپزشک  در قاهره، پايتخت 
مصر با هزينه اي معادل 12 ميليون 

شگفتیها
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