
تومان پاي شکسته يک مرغ را عمل کردند تا صاحبش او را براي دوره نقاهت 
به خان��ه ببرد. اکنون اين دو دامپزش��ک خبر از موفقي��ت اين عمل جراحي 
مي دهند که به درخواس��ت صاحب مرغ انجام ش��ده و در اين عمل جراحي 
از پالتين براي ترميم شکس��تگي هاي پای مرغ اس��تفاده شده که بيش از سه 

ميليون تومان ارزش دارند.
 

گربه  خوش شانس را بشناسيد
گربه اي که بي��ش از هفت هفته بدون 
آب و غ��ذا در ي��ک کانتينر حم��ل و نقل 
درياي��ي گير افتاده بود، پس از باز ش��دن 
درب کانتين��ر زنده بي��رون آمد و فرار را 

ب��ر قرار ترجيح داد. اينجا ب��ود که همه حاضران باور کردند که گربه ها هفت 
جان دارند و اين يعني چند هفته مي توانند در کنار غذاهاي لذيذ دريايي زنده 
بمانند. البته اين اتفاق دانش��مندان را ش��گفت زده کرد چون در سال 2016 
مي��الدي هم 2 بچه گربه که داخل يک کانتينر حمل ونقل دريايي گير افتاده 

بودند، پس از 25 روز بي آب و غذايی زنده بيرون آمدند.
 

کشاورزي عجيب در لهستان
مزرعه داري در لهس��تان که زمين زراعي اش 
را ب��ه پيمانکارهاي س��اخت خانه  هاي مس��کوني 
نفروخته، پس از ساخت اين مجتمع بزرگ، هنوز 
هم وسط بلوک هاي آن مشغول زراعت است. اين 
مرد زحمت کش و عاش��ق کار، با آوردن تراکتور 
و کمباين در حال درو کردن گندمهايش اس��ت، در حالي که قيمت خانه هاي 
مس��کوني اين مجتمع به دليل زراعت قانوني، کاهش يافته، ولي قيمت زمين 
کش��اورزي او چندين برابر ش��ده است. اين در حالي است که مرد مزرعه دار 
هرگز به فروش زمينش راضي نمي ش��ود و همچنان به کارش عشق مي ورزد! 

 
مزرعه نوراني

هنرمند هلندي ب��ه نام ׳׳دان 
رزگارد׳׳ با نص��ب هزاران المپ 
׳׳ال اي دي׳׳ کوچک، در مزرعه اي 
2 هکت��اري، تصوي��ري بي مانند 
از ي��ک مزرعه را ب��ه جهان ارائه  
کرد. او با اي��ن کار يک اثر هنري 

زيس��ت محيطي براي دولتمردان داشت و به گفته کارشناسان چنانچه از اين 
المپ هاي آبي و ارغواني در مزارع استفاده شود حشره ها و آفت ها هم نزديک  

مزارع نمي شوند و در نتيجه نيازي هم به استفاده از آفت کش ها نيست.
 

کبوتر يک ميليون دالري
کبوت��ر مس��ابقه اي در بلژي��ک، ب��ا 
خريداري شدن به قيمت يک ميليون دالر، 

در حراجي رکورد جهاني را شکست.
البته پرورش کبوترهاي پرواز راه دور، 
سود بااليي عايد پرورش دهنده ها مي کند 
و به��اي معمول براي کبوترهاي مس��ابقه 
حدود 2500 يورو است، اما گاهي کسب مقام هاي اول و دوم بهاي کبوترهايي 
اين چنيني را باالتر هم مي برد، ولي اين کبوترها در مسابقه بايد از يک مبدا تا 

مقصد مشخص چند هزار کيلومتري پرواز کنند.

 
نيم کره سفر با يک ليتر سوخت

خودرويي به نام ׳׳اس��ک موسيو׳׳ که کم 
مصرف تري��ن خودروي جهان ن��ام گرفته 
است توانست سرنشينان خود را با يک ليتر 
سوخت، به مسافتي معادل نيمي از کمربند 
خ��ط اس��توا حمل کن��د!  البته  اين خ��ودرو که براي اين منظ��ور بخش هاي 
زيادي را روي ريل حرکت کرد، محصول کار تحقيقاتي 2 دانشگاه ׳׳داالرنا׳׳ و 

׳׳دانشگاه تکنيک׳׳ سوئد بوده و اکنون رکوردار جهان است.
 

دزدي از مرده ها 
مردي که پس از نبش قبر دندان طالي 
اجساد را مي دزديد، پس از دستگيري مدعي 
ش��د همانطور که زباله ها ني��از به بازيافت 
دارند، اجس��اد را هم مي توان بازيافت کرد! 

اين دزد که کارگر گورس��تان بود، ش��ب ها با خيالي آس��وده به سرقت قبرها 
مي رفت و آنها را کاوش مي کرد. او براي شناسايي اجساد قديمي تر در مراسم 
خاکسپاري آنها نيز ش��رکت مي کرد و پس از شناسايي دقيق، شبها قبر مورد 

نظر را مي شکافت و اجناس قيمتي را به سرقت مي برد.
 

وقتي معلم ها تقلب مي کنند
چند داوطلب زن که قصد داشتند 
در آزم��ون گزين��ش معلم هاي يک 
مدرس��ه ش��رکت کنند، بعد از تقلب 
دس��تگير و جريم��ه ش��دند. اين زنها 
تقلب ها را روي ناخنهايش��ان به صورت الک ترسيم کرده بودند و هنگامي لو 
رفتند که مشخص شد پاسخ های آنها تا 90 درصد درست است و حال آنکه 

رکورد اين آزمون تا به حال 71 درصد پاسخ درست داده بود. 
 

زغال روشن 6 هزار ساله
تک��ه زغالي که در کوهس��تان هاي 
موسوم به  کوهستان سوزان در استراليا 
واقع شده بيش از 6 هزار سال است که 
مي سوزد. اين زغال ها که در گذر زمان 
محوطه اي در حدود 6 کيلومتر مربع را 
سوزانده اند، سالي يک متر جابجا شده و 
در عمق 10 متري زمين هاي اين منطقه 

آتش پيوسته ايجاد کرده اند و اکنون هم وجود دارند. 
 

کشتن بيماران براي خالي کردن تخت
پزشکي در ايتاليا براي خالي کردن تخت هاي 
بيمارستان، س��المندان مبتال به کرونا را به قتل 
مي رساند تا بيمارستان تخت خالي داشته باشد! 
کارلو موسکا 47 ساله اعتراف کرد که اين قتل ها 
در ماه مارس سال گذشته ميالدي يعني درست در زمان اوج شيوع کرونا در 
اين کشور انجام شده و ماجرا وقتي لو رفت که مشخص شد يکي  از داروهايي 
ک��ه س��فارش آن 70 درصد افزايش داش��ته فقط براي چن��د بيمار خاص و 
جوان مورد اس��تفاده قرار مي گرفته و او از دادن اين دارو به  افراد خيلي مسن 

خودداري مي کرده و در نتيجه باعث مرگ آنها مي شده است.
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