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صحيفة ايران
في العالم العربي

الكشف عن سر
«جماجم فيراكروز»

اسعدتم صباحاً

«دبل مان»

ف��ي أي��ام الصب��ا كان بينن��ا أح��د التالمي��ذ ل ّقبن��اه « َد َب��ل م��ان» َ
والد َب��ل عن��د أه��ل
المش��رق العرب��ي تعن��ي اإلضاف��ة الثاني��ة للش��يء فيقول��ون دب��ل عش��اء ودب��ل مالبس
وهكذا ..أما «مان» فإستعرناها من سوبر مان وأمثاله!!..
لي��س لصديقن��ا ذاك ميزة جس��مانية تجعل��ه «دبل» غير طوله الف��ارع الذي يعادل
ضع��ف أقران��ه تقريب �اً!! أما فيما يتعلق بش��خصيته فليس له أي مي��زة على اآلخرين
سوى المزاح والسخرية والطرفة فهي أيضاً «دبل» عما لدى أقرانه..
دب��ل م��ان ه��ذا ..أعجب��ه ق��ول م��د ّرس الرياضي��ات أن كل قيم��ة أو أي رق��م يض��رب
ف��ي ناق��ص واح��د يتحول الى عكس��ه ..فم��ن لديه ألف دين��ار وضربن��اه بناقص واحد
يصبح الرجل مطلوب بألف دينار ..وكذا لما تشاؤون من األعداد والحاجات والقيم
األخرى.
وم��ا أن انته��ى ال��درس ..وإذا بصاحبن��ا دبل م��ان يقلب هذه الفكرة ال��ى مزاح ..فإذا
قل��ت ل��ه أن��ت مرت��اح؟! يق��ول أضربه��ا ف��ي ناق��ص واح��د ..يعن��ي منزع��ج ومتأل��م!!..
وإذا س��ألته عن��دك فل��وس؟! يق��ول ل��ك أضربه��ا ف��ي ناقص واح��د يعني أن��ه مطلوب
للدائنين!! ..والخ الخ..
تذك��رت الي��وم صديقن��ا دب��ل م��ان واس��ترجعت ذكريات تعود لعش��رات الس��نين..
حين تابعت األحداث التركية وتصريحات الرئيس الط ّيب أردوغان ..أظن أنه طويل
أيضاً ..وأعجبتني تصريحاته ..واليكم بعضها..
الحكوم��ة العراقي��ة طائفي��ة وتح��ارب أه��ل الس � ّنة وعلين��ا أن نجمعه��م -يقص��د
أه��ل الس � ّنة -عندن��ا ونعمل له��م المزيد من المؤتم��رات لكي يحصل��وا على حقوقهم
ويستعيدوا الحكم في بغداد أو ينفصلوا عن العراق.
الحكومة السورية تقتل شعبها بالبراميل وعلينا أن ندعم «الثوار» وتزحف قواتنا
الى هناك إلنقاذ الش��عب الس��وري الس � ّني ..ومن هناك ننقذ الش��عب اللبناني الس � ّني
أيض �اً م��ن تس��لط حزب اهلل ..أم��ا مصر فقد حدث فيها انقالب على الش��رعية وعلينا
أيض �اً انق��اذ الش��عب المص��ري من الطغم��ة اإلنقالبية ..وم��ن هناك نع��رج على ليبيا
والسودان وتونس والجزائر وننقذ أهل الس ّنة في شمال افريقيا!!..
اي��ران تنش��ر التش � ّيع وأرميني��ا حاق��دة واليون��ان عنده��ا أطم��اع وروس��يا ش��رطي
المنطقة وأمريكا متكبرة وألمانيا نازية وهولندا فاش��ية ..ال أطيل عليكم طبعاً أنتم
أحبتي تتابعون األحداث واألزمات والتصريحات.
كل ه��ذا م��ن جه��ة وم��ن جهة أخ��رى عندنا الش��عب التركي ..األك��راد يرفضون
تس��مية «أت��راك الجب��ل» ويص ّرون على ني��ل حقوقهم ولم تنف��ع معهم كل الحمالت
والقص��ف واإلعتق��االت .أم��ا العلوي��ون فهم عمالء لس��وريا ..والش��يعة عم�لاء إليران
والعراق ..أما بقية الشعب فهم أيضاً عمالء لحزب الشعب ..والجمهوري ..الخ الخ..
وهم كلهم علمانيون يرفضون العودة لدولة «اإلخوان» والخالفة..
يا جماعة الخير ..لماذا ال تنصفون الرجل؟! العالم كله والشعب التركي كله
أيضاً ..كلهم على خطأ ..وان السيد «دبل مان» على صواب.
محمد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

حفل زفاف باملناطيد فوق
حقول خضراء

أقي��م حف��ل زفاف بالمناطيد لس��تة عش��ر
عريس �اً وعروس��ة فوق الحقول الخضراء في
منطق��ة (تنغ تش��ونغ) جنوب غربي الصين..
وأظه��رت لقط��ات م��ن حف��ل الزف��اف تطاي��ر
البالون��ات ف��ي الهواء فوق حقول واس��عة من
نب��ات الكان��وال .وف��ي طريق��ة رومانس��ية أراد
األزواج أن تش��هد األرض والس��ماء اللحظ��ة
األكثر أهمية في حياتهم ..لحظة العمر.
ومن األعلى يبدو المش��هد لحفل الزفاف
وكأن المناطي��د تتعان��ق م��ع الحق��ول

الخضراء الواس��عة التي شكلتها نبات اللفت
الصفراء المعروفة باسم الكانوال.
وانتظ��ر األزواج ق��دوم فص��ل الربي��ع
ليحتفل��وا م��ع تفت��ح األزه��ار ف��وق الحق��ول
المدرج��ة ف��ي جن��وب غرب��ي
الصين ..لتشكل الزهور الصفراء
والنبات��ات الخض��راء لوح��ات
بالغ��ة الجمال بين سلس��لة جبال
الكارستية المذهلة في الصين.
وعل��ى امت��داد المنظ��ر امت��د
محي��ط الزه��ور ال��ذي بلغ��ت
مس��احته مئ��ات الهكت��ارات والتي
ق��ام المهندس��ين المتخصصي��ن
بتصميمه��ا بطريق��ة تج��ذب
النظ��ر إليه��ا مم��ا جع��ل ذل��ك
الم��كان مح��ط جذب للس��ائحين
من مختلف أنحاء العالم.
صع��وداً وهبوطاً على هيئة منحدارت أخذ
المش��هد ش��ك ً
ال مختلفاً حيث ت��زرع الحقول
ف��ى حلق��ات دائري��ة ومنحني��ة الش��كل تش��به
مصاطب األرز.
وم��ع اقتراب موس��م الحص��اد تتحول هذه
الحق��ول إل��ى بح��ر ذهب��ي ،وباالضاف��ة إل��ى
مظهرها الجذاب يستخلص من بذور اللفت
ه��ذه زي��ت للطع��ام ،وانتش��رت زراعته��ا حت��ى
بات��ت ت��زرع ف��ي أماك��ن مختلفة م��ن جميع
أنحاء الصين

طفل مشرد يتبرع بكل ما يملك!
كان الطف��ل م��ن المش��ردين
في الش��ارع الذين يعتاش��ون على
الصدق��ات الت��ي يطلبونه��ا م��ن
أصح��اب الس��يارات .وف��ي اح��دى
الم��رات اقت��رب من س��يارة لطلب
الم��ال وعندما رأى ما في داخلها
انفجر في البكاء.
حي��ث رأى س��يدة ف��ي الثالثين
م��ن عمره��ا ال تس��تطيع أن
تتنفس اال بمس��اعدة العديد من
االنابي��ب وقواري��ر االوكس��جين
الصابتها بمرض في الرئة.
ه��ذا الموق��ف جع��ل الطف��ل
يبك��ي النه رغ��م تش��رده وحاجته،
وج��د أن��ه افض��ل ح��اال م��ن ه��ذه
الس��يدة ،وق��ام باعطائه��ا كل ما
يملك من المال لمساعدتها.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

أعل��ن كبي��ر مس��ؤولي النياب��ة ف��ي والي��ة
س��احلية مكس��يكية العث��ور عل��ى أكث��ر م��ن
 250عل��ى مش��ارف مدين��ة فيراك��روز ،الثالثاء،
بحسب أسوشيتدبرس.
وق��ال النائ��ب الع��ام للوالي��ة خورخ��ي وينكلر
إن المقاب��ر الس��رية تحت��وي على م��ا يبدو جثث
ضحاي��ا عصاب��ات المخ��درات الذي��ن قتل��وا قبل
أعوام.
وف��ي مقابل��ة بث��ت عل��ى ش��بكة (تلفي��زا)
التلفزيوني��ة ،لم يحدد وينكلر موعد اكتش��اف
الجماجم وال من اكتشفها تحديدا.
غي��ر أن منظم��ات مناصرة لحق��وق الضحايا
مث��ل (كولكتيف��و سوليس��يتو) كان��ت تنق��ب
وكان��ت تضغ��ط عل��ى الس��لطات للتنقي��ب
ف��ي مث��ل ه��ذه المواق��ع للكش��ف ع��ن أش��خاص
مفقودين.
وق��ال وينكل��ر إن عملي��ات التنقي��ب كش��فت
ع��ن ش��خص ثال��ث مفق��ود م��ن بين ع��دد كبير
م��ن الجماج��م الت��ي تم العث��ور عليه��ا ،وربما ما
زال كثيرون مدفونين هناك.

تصاميم تحل مشكلة
النقص السكني!
لم يس��بق للعالم أن احتاج بناء األبراج
الطويل��ة والمباني الس��كنية مثلما يحتاج
اليوم ،إذ بين مشكلة االكتظاظ السكاني
وقلة توفر المس��اكن واألراضي ،ال ش��ك
بأن العواصم والمدن العالمية باتت تبحث
عن أسهل الحلول إليواء أعداد األشخاص
الهائل��ة الت��ي تتواف��د إليه��ا س��نوياً .وق��د
عمل المهندسون المعماريون حول العالم
عل��ى مفاهي��م واقتراحات جذري��ة ،لنماذج
بناء جديدة توفر فرص بناء شقق معيشة
تتناس��ب مع مفهوم حي��اة المدن العصري
والمتقل��ب ،لينتج��وا أبراج �اً متحرك��ة،
يتغير شكلها مع أسلوب حياتك ،وتمتص
الكرب��ون ،وحتى تتوس��ع وتصغ��ر بناء على
حال��ة س � ّكانها االجتماعي��ة .ف��ي حي��ن أن
ه��ذه الش��قق المبتك��رة تناس��ب أس��لوب
حياة س ّكان المدن العصريين ذوو الرواتب
العالي��ة ،ال ي��زال هن��اك نق��ص كبي��ر في
الخي��ارات المتوف��رة لش��قق بتصامي��م
مبتك��رة تتناس��ب م��ع س � ّكان الم��دن ذوو
الدخل المتوسط.

ويش��رح المعم��اري ماي��كل وي��ب ،مؤلف
كت��اب (مجتم��ع بن��اء :عم��ارة الش��قق
الجدي��دة ( ،أن��ه هناك ضروري��ة اقتصادية
للعي��ش في ش��قة ،حتى أصبح ذلك نمط
حياة معتمد .ولكن ،يعتقد ويب أن الكثير
من مدن العالم الكبيرة ،باتت ّ
تركز اليوم
عل��ى توفي��ر ج��ودة عالي��ة له��ذه الش��قق،
دون أخ��ذ أس��عار ه��ذه التصامي��م ف��ي عين
االعتبار ،مضيفاً أن ذلك (أدى إلى نقصاً
كبيراً في أعداد المهندسين المعماريين
المبدعي��ن الذي��ن ال زال��وا يري��دون العمل
عل��ى تصمي��م وبن��اء مس��اكن تناس��ب
الجميع) .ويسلط ويب في كتابه الضوء
عل��ى  30تصميم �اً لش��قق ف��ي مجمع��ات
س��كنية تعي��د تعري��ف مفه��وم الراح��ة
والعملية ،من تصميم معماريين عالميين
مث��ل دار العم��ارة غيه��ري أركيتيكت��س
و(بيغ) و(أوما).
م��ن منزل حضري مس��تدام ف��ي تورينو
اإليطالي��ة ،إل��ى مبن��ى عم�لاق متش��ابك
ف��ي س��نغافورة ،توف��ر ه��ذه الش��قق نم��اذج
لكيفي��ة تصمي��م مس��اكن تتناس��ب م��ع
مس��تويات عي��ش جمي��ع الس��كان الم��دن،
وتالئ��م أس��لوب حياته��م بناء عل��ى دخلهم
الس��نوي سواء كانوا من الفقراء جداً ،أو
ذوي الدخ��ل المتوس��ط أو حت��ى األغني��اء
جداً ،بحسب .CNN

كاريكاتري

ركاب الخطوط البريطانية ..جائعون
ص��ب مس��افرون بريطاني��ون جام غضبه��م على الخط��وط الجوية
الخاص��ة ببالده��م ،بع��د أن نف��د الطع��ام الموج��ود عل��ى مت��ن إحدى
رحالتها ،وأمطروا إدارة الشركة بالشكاوى.
وحس��بما أوردت صحيف��ة (لن��دن إيفنغ��ن س��تاندرد) ،الثالثاء ،فإن
الطعام نفد بعد تقديم وجبات لنحو نصف ركاب طائرة أقلعت من
مطار جاتويك إلى جزر الكناري.
وط��ال االنتقاد أيضا فش��ل الش��ركة في تخزين م��ا يكفي من ورق
الحمام في الطائرة.
وقال��ت إح��دى المس��افرات إن طاق��م الطائ��رة ل��م يق��دم لن��ا س��وى
القليل من المكس��رات والبسكويت ،مشيرة إلى أن ابنتها بكت كثيرا
من شدة الجوع.
وح��دث األم��ر ذات��ه تقريبا م��ع رحلة متجه��ة من لندن إل��ى مدينة
نمساوية األسبوع الماضي ،إذ لم يتبق سوى  3وجبات لـ 110ركاب.

وال يب��دو أن هذي��ن الحادثي��ن ج��اءا مصادف��ة ،إذ قال��ت مس��افرة
بريطاني��ة ف��ي تغري��دة له��ا على تويت��ر ،إن ه��ذا األمر يتك��رر عادة في
الرحالت الليلية.

أخير ًا قيادة السيارة صارت حال ًال للسعوديات!

تجازف بحياتها إلسعاف جدتها!

توق��ع األمي��ر الس��عودي
ط�لال ب��ن عب��د العزي��ز أن
ُيس��مح للم��رأة الس��عودية
بقي��ادة الس��يارة ف��ي ش��وارع
المملك��ة اعتب��ارا م��ن ش��هر
أبريل /نيسان المقبل.
وج��اء ذل��ك خ�لال
مش��اركة األمي��ر ف��ي
اجتم��اع للمجل��س العرب��ي
للطفول��ة والتنمي��ة ،وه��و
منظم��ة عربية غير حكومية
ُتعن��ى بش��أن الطف��ل العربي
ومقرها القاهرة.
ويشغل عبد العزيز منصب رئيس مجلس إدارة المجلس.
وكان��ت تقاري��ر صحفي��ة تحدث��ت عن ق��رب صدور قان��ون جديد
يس��مح للنس��اء الس��عوديات بالقي��ادة م��ن دون تحدي��د موعد محدد
لذلك.
وتع��د الس��عودية الدول��ة الوحي��دة ف��ي العال��م الت��ي تحظ��ر عل��ى
النساء قيادة السيارات.
وتطال��ب ناش��طات س��عوديات من��ذ فت��رة بالس��ماح للم��رأة بقيادة
السيارة في المملكة ،وبعضهن كن يتحدين الحظر بقيادة السيارة
في شوارعها.
وعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود قان��ون مح��دد يمن��ع قي��ادة الم��رأة
للسيارة ،أوقفت الشرطة من تحدين هذا الحظر.

وقع��ت حادث��ة غريبة في الجمهورية الروس��ية ،توفا ،في س��يبيريا
الجنوبي��ة ،عندم��ا مش��ت طفل��ة تبل��غ من العمر  4س��نوات مس��افة 8
كم لطلب اإلسعاف لجدتها المريضة.
وبالرغم من وقوع الحادثة في شهر فبراير/شباط ،إال أن السلطات
أك��دت األم��ر ه��ذا األس��بوع ،حي��ث كان��ت الفت��اة الت��ي ُعرف��ت باس��م
«ساغالنا» ،تعيش مع جدتها فاقدة البصر في قرية نائية.
واس��تيقظت «س��اغالنا» ذات صب��اح لت��رى جدته��ا ب�لا ح��راك،
وانطلق��ت مس��رعة إل��ى البل��دة المج��اورة الت��ي تقع عل��ى بعد  8كم
طلبا للمس��اعدة ،وفقا لوس��ائل اإلعالم المحلي��ة .واضطرت الطفلة
للس��ير عبر الغابة الس��يبيرية الثلجية في الصب��اح الباكر للوصول
إلى مبتغاها ،وتشتهر هذه الغابات بوجود الدببة والذئاب المتوحشة،
ولحسن الحظ ،وصلت إلى وجهتها في غضون ساعات قليلة .وذكر
بي��ان ص��ادر عن الش��رطة ،أن المس��عفين قاموا بفح��ص الطفلة عند
وصوله��ا ،وقال��وا إنه��ا كان��ت تعاني م��ن انخفاض حاد ف��ي الحرارة.
ولألسف الشديد ،لم يتمكن األطباء من مساعدة الجدة البالغة من
العمر  60عاما ،حيث كانت قد توفيت بس��بب تعرضها لنوبة قلبية.
وأشاد المتابعون بشجاعة الطفلة على مواقع التواصل االجتماعي،
كم��ا تس��اءل آخ��رون كي��ف س��محت الج��دة للطفلة بالذه��اب عبر
الغاب��ة ،ولم��اذا ال يوج��د هات��ف
نق��ال ل��دى األس��رة .وف��ي ه��ذه
األثن��اء ،رف��ع الف��رع المحل��ي
للجن��ة التحقي��ق الروس��ية،
قضي��ة ض��د وال��دة الطفل��ة،
موجهي��ن له��ا تهم��ة اإلهم��ال
وتعريض حياة طفلتها للخطر.

كيف يعيش أخطر «هاكر» في العالم؟!
يعي��ش الهاكر الروس��ي يفغيني
بوغاتش��وف ( 33عام �اً) ،ال��ذي يع��د
األخط��ر على مس��توى العالم ،حياة
رغيدة ،إذ يملك حس��ابات بماليين
ال��دوالرات ،ويختاً خاصاً ،وأس��طو ً
ال
م��ن الس��يارات الفاخ��رة ومجموع��ة
من الفلل.
وقالت صحيفة (نيويورك تايمز)،
إن بوغاتش��وف ،ال��ذي رص��د مكت��ب
التحقيق��ات الفدرال��ي األميرك��ي
 FBIمكاف��أة قدره��ا  3ماليي��ن دوالر
مقاب��ل معلومات تؤدي إلى اعتقاله،
يعيش حالياً في منتجع على البحر
األسود جنوبي روسيا.
وذكرت الصحيفة أن بوغاتشوف يستمتع
على الدوام بالسفر عبر قواربه الخاصة على
طول البحر األس��ود ،وفي حال عدم ممارس��ة
هذا النش��اط يق��وم بعمله المعت��اد بالتحكم
فيم��ا يقرب من مليون حاس��وب حول العالم،

مس��اعدا وكاالت االس��تخبارات الروسية في
التجسس على خصومها.
وأشار تقرير للصحيفة إلى أن بوغاتشوف،
ال��ذي يمتل��ك  3ج��وازات س��فر روس��ية تحت
أسماء مختلفة ،لديه مجموعة من السيارات
الفاخ��رة ،م��ن بينه��ا جي��ب غراند ش��يروكي

يقودها بنفسه.
كم��ا يمتل��ك الرج��ل فيلتي��ن
ف��ي فرنس��ا ،ولدي��ه أس��طول م��ن
الس��يارات المنتش��رة ف��ي أوروب��ا،
حتى ال يضطر إلى استئجار سيارة
إذ م��ا أراد قض��اء إج��ازة ف��ي إح��دى
دول االتحاد األوروبي.
ووفق �اً لمكت��ب التحقيق��ات
الفيدرال��ي األميرك��ي ،فق��د
تمك��ن بوغاتش��وف م��ن س��رقة
مئ��ات الماليي��ن من ال��دوالرات من
حس��ابات مصرفي��ة ،بعضه��ا يق��ع
مقرها في الواليات المتحدة.
وتق��ول روس��يا إنه��ا ال تس��طيع
إلق��اء القب��ض عل��ى بوغاتش��وف طالم��ا أن��ه
ل��م يرتك��ب جرائ��م عل��ى أرضه��ا ،األم��ر الذي
يعي��ق تس��ليمه إل��ى الوالي��ات المتح��دة التي
ال تربطه��ا أي اتفاقيات مع روس��يا في مجال
تسليم المجرمين.

