«الوفاق» �صحيفة يومية «�سيا�سية -اقت�صادية -اجتماعية»

قال الإمام الكاظم(ع):
مثل الدنيا مثل ماء البحر ،كلما �رشب منه العط�شان ازداد
عط�شاً حتى يقتله
الأوقات ال�رشعية ح�سب �أفق طهران:
اذان املغرب (اليوم)20:23 :
اذان الظهر (اليوم)13:01 :
ً
اذان الفجر (غداً) 04:19 :شروق الشمس (غدا)05:58 :

و صحيفة عالم العربي
في ايران

علماء اآلثار يجدون حصان ًا
تحت الرماد البركاني

ا�سعدمت �صباحا

النائب و«الناعق»!
أسدل الستار على اإلنتخابات العراقية منتصف هذا األسبوع فاز من فاز وخسر من خسر
ولو أني ال أواف��ق على هيك وص��ف ..فأنا ال أعترب القائمة أو احلزب أو التيار أو احلركة
الفالنية فائزة حقاً إذا اعتمدت الغش والتزوير واخلديعة وامل��ال القذر والغش والكذب
واإلف�ت�راء ..صدقين يا صديقي أبو ملياء ..هو فوز ملن عيناه عمياء ..وال مييز بني عرتيس
وشهالء والعتمة والضياء ..بإختصار أنه «طرطميس» كما يقول أهل املشرق العربي.
كيف يتسلل اىل قبة برملان العراق القادم من يقول «حنن نفتقر اىل مرجعية دينية عراقية
عربية» ..هذا البعثي املوتور تناسى أن ال عنصرية قومية شوفينية يف اإلسالم وأن «أكرمكم
عند اهلل أتقاكم» ثم أن كل سيد هو من نسل رسول اهلل(ص) وهو سيد العرب وهامتهم.
نعم جرت املقادير وفق «تدابري» أن يصعد هذا املوتور ويصبح «ناعقاً» يف جملس النواب
العراقي وتناسى هؤالء املوتورين أنه لوال فتوى املرجعية الدينية واحلشد الشعيب ملا بقي شيء
امسه عراق موحد وعملية سياسية وانتخابات وألصبحوا إما الجئني وإما خدم عند اخلليفة.
لو كان األمر يقتصر على خملوق واحد امسه مضر شوكت لقلنا ليست هنالك مشكلة
ولكن املصادر اخلربية تقول أن «ثلة» من هؤالء املعادين للعراق رمبا متكنوا من التسلل اىل
قبة التشريع ..واحد يقول أن املرجعية جيب أن تبتعد عن السياسة ..وآخر يقول أنها فارسية..
وثالث يتهجم على احلشد الشعيب بنفس عبارات أبو بكر البغدادي ،ونصاً يقول« :ميليشيا
احلشد الشيعي»!! واخل اخل..
أحبيت يف ي��وم من األي��ام كتبت لكم عن ظاهرة ضعاف النفوس ،قليلي الوعي ،الذين
يعيشون بيننا وهم أقرب لتصديق ومؤازرة والسري وراء والتصفيق لألعداء ..والقرآن الكريم
مساعون هلم»!! ..واهلل يا أحبيت لو كان هؤالء قد خدعوا الناس وحصلوا
يقول« :وفيكم ّ
على أصوات حتت عناوينهم احلقيقية وشعاراتهم الفعلية ملا حزنت وملا تأملت ..ولكنهم تسرتوا
ب��رداء التقوى والفضيلة و«كلمة حق ي��راد بها باطل» ..فتأمل أن يتسلل الينا من يقول
أن «الدين أفيون الشعوب» و«ميليشيا احلشد الشيعي» وليس لدينا مرجعية دينية عربية
عراقية «تسلل هؤالء حتت عباءة شريفة فال يفرحوا ..وأن فوزهم ليس ف��وزاً ..فسرعان ما
ستزال األقنعة»!..
حممد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب مرتني في أسبوع واحد
ب���ال ��ك���اد ان� �ت� �ه ��ى أس �ت��رال � ��ي م��ن
االحتفال بفوزه يف اليانصيب ح ّتى
احتفل جمدداً بعدما فاز مرة ثانية
باجلائزة الكربى يف خــالل أق ّل من
أسبوع.
وك� ��ان ال��رج��ل األرب �ع �ي�ني ال��ذي
مل ي �ك �ش��ف ع� ��ن ه ��وي��ت ��ه ق� ��د رب ��ح
ي��وم االث�ن�ين يف ال �س��ادس م��ن أي��ار/
مايو مليونا و 20ألفاً و 487دوالراً
أسرتالياً .وهو حصد السبت مليوناً
و 457ألفاً و 834دوالراً إضافيا ً.
وص� � � ّرح ال �ف��ائ��ز ال� ��ذي ي�ع�ي��ش يف
منطقة بوندي الساحلية هليئة اليانصيب يف والية نيو ساوث ويلز «ان اس دبليو لوتريز»« :أكاد
ال أصدّق ما حدث» ،مشرياً إىل أن «احتمال الفوز مرتني بهذه اجلائزة معدوم على األرجح .وليتين
أستطيع تقديم املشورة لآلخرين كي حيصدوا هذه اجلائزة .لكن ليس لدي ما أٌقوله».
وأع��رب عن نيته االستثمار يف عقار يف سيدني وش��راء سيارة جديدة و«بالطبع قضاء عطلة يف
هونولولو».
وقد تع ّذر على هيئة اليانصيب تقدير أرجحية الفوز مرتني يف خالل أسبوع واحد ،مع العلم أن فرص
الفوز مرة واحدة هي واحدة من بني  1845مليونا.
وقال مات هارت الناطق باسم اهليئة «ال نعرف أحداً فاز مرتني يف خالل أسبوع» ،مشرياً إىل أشخاص
حالفهم احلظ مرتني يف حياتهم لكن ليس يف أسبوع واحد.

«وحش غامض» يدفع مكتشفيه للصالة خوفا
من «املوت الوشيك»!

ظهر كائن ضخم ميت مغطى بشعر كثيف
على ما يبدو ،على شاطئ يف الفلبني ،ما دفع
بعض السكان احملليني إىل الصالة خوفا من
(املوت الوشيك).
ووصلت اجلثة أو الكتلة العضوية جمهولة
اهلوية (طوهل ا  20قدما) ،إىل الشاطئ يف �Ba
 ،rangayسان أنطونيو ،يف مقاطعة Mindoro
الشرقية بالفلبني ،ليلة اجلمعة  11مايو.

وطالب السيد تام ميلنغ ،الذي كان من أوائل
الذين شاهدوا (الوحش الضخم) ،الناس على
فيسبوك (بالصالة من أجل خالصهم) ،حيث
انتابه اخلوف من أن يكون هذا املخلوق عالمة
على زلزال وشيك .ويف حني أن نظرية ميلنغ
قد تبدو دراماتيكية ،إال أن زلزاال عام  2017أدى
إىل ظهور بعض اجلثث الغريبة على الشواطئ،
مبا يف ذلك كائن يشبه االكتشاف األخري.
ووص � ��ف ال��س��ك ��ان احمل��ل��ي ��ون ه� ��ذا امل �خ �ل��وق
ال�ع�م�لاق ب��أن��ه (ل �غ��ز) ذو رائ �ح��ة س�ي�ئ��ة ،إال أن
التفسري األكثر احتماال يتمثل يف أن الكائن
الغامض عبارة عن حوت وصل مراحل متقدمة
من التحلل ،وفقا ملنظمة مراقبة احلياة الربية
البحرية الفلبينية.
ويف ال��واق��ع ،ظهر خملوق مشابه ج��دا على
شاطئ منفصل يف الفلبني خالل شهر فرباير
العام املاضي ،ومرة أخرى يف أكتوبر عام .2016

سيلفي زوجني يقتل طفلتهما الرضيعة
بمول تجاري!

عثر العلماء ّ
مؤخراً على آثار حصان يقع خارج
ّ
األثري املشهور بالقرب من بركان فيزوف
املوقع
يف مدينة بوميب .وقد متت إعادة تشكيل كامل
جسم احليوان ،عن طريق ملء التجويف الذي
تركه احل�ي��وان منذ مئات السنني يف الصخر
ال �ق � ّ
�وي ب��اجل �ب��س ،ك�م��ا ذك ��ر م��وق��ع (شبيغل
أون الين).
واف�ت�رض العلماء بسبب طبيعة ع�ظ��ام هذا
احل�ي��وان واللجام ال�برون� ّ
�زي ،بأ ّنه ك��ان ينتمي
شخص ّ
ثري ،وكان هذا احليوان يستخدم
إىل
ٍ
وربا
ألغ��راض احتفال ّية ومتثيل ّية
كرنفاليةّ ،
َّ
كان يستخدم يف السباقات أيضاً .إذ ّ
مت العثور
على احليوان يف بقايا فيال رومان ّية يف بوميب ،مع
بعض األشياء اليوم ّية ،مثل أدوات املطبخ ،وأيضاً
يرجح بأنه قد
وجود بقايا ج ّثة رجل ،األمر الذي ّ
دفن بعد االنفجار الربكاني الضخم.
وجد هذا احلصان أثناء حفريات قامت بها
وقد ِ
الشرطة يف بوميب ،ملكافحة عمليات البحث غري
املشروعة ،إ ْذ كشفت الشرطة عن شبكة أنفاق
بطول  60م�تراً ،وأثناء البحث يف هذه القض ّية،
وقياس األنفاق وتقييمها علمياً ،وجدوا ج ّثة هذا
احلصان.
وتعتب ثورة بركان فيزوف عام  79قبل امليالد،
َ
م��ن أك �ث��ر امل��آس��ي يف ال �ع �ص��ور ال �ق��دمي��ة ،وم��ن
التارخيية غموضاً بالنسبة إىل
أش� ّد اللحظات
َّ
علماء اآلثار .إ ّنه ح ّقاً أم ٌر مروّع ،إ ْذ دمّرت احلياة
بالكامل يف بوميب ،وعدد قليل من املدن األخرى
على خليج نابولي يف ما يعرف بإيطاليا اآلن،
و ُق ِتل اآلالف من البشر آنذاك.
وق ��د س��اه��م امل �ط � ُر وال� ��رم� ��اد ،وان �ه �ي��ار الكتل
اجلليديّة الضخمة ،أي�ض�اً ،يف قتل اآلالف من
ال �ن��اس يف امل� ��دن ال�ت�ي ك��ان��ت ت �ع� ّ�ج ب��احل��رك��ة
والناس ،تلك املدن اليت تع َرف اآلن بإيطاليا.
وق��د وج��د العلماء ،م ��راراً وت �ك��راراً ،عن طريق
حتليل طبقات الصخور العميقة ،بعض الدالئل
اليت تشري إىل القتلى .ح��ارب بعضهم من أجل
حياتهم يف اللحظات األخرية أثناء اندالع ثورة
ه��ذا ال�برك��ان الضخم .ورغ ��م ن ��درة املعلومات
ح ّتى اآلن ،قام علماء اآلثار والطبيعة يف أملانيا،
ب�ب�ن��اء آخ ��ر ي ��وم يف ح �ي��اة ع��ائ�ل��ة ص �غ�يرة ماتت
بأكملها يف الربكان.
دوم� �اً جي��د الباحثون اكتشافات م��ذه�ل� ًة يف
ب��وم�بي .يف اآلون� ��ة األخ �ي�رة ،اك�ت�ش�ف��وا هيك ًال
عظمياً
لطفل يبلغ م��ن العمر  7أع ��وام .وي��زور
ٍ
ماليني السواح كل عام موقع املدينة املنقرضة.

رجل يحمل حصان ًا
على كتفه ويسير به!
اس �ت �ع ��رض رج� ��ل أوك� ��ران� ��ي ٌي ��دع ��ى دمي�ت�رو
خاالدزي  ،قوته حبمله حلصان على كتفه.
وظ �ه ��ر دمي �ت��رو خ � � ��االدزي يف م �ق �ط��ع ف�ي��دي��و
متداول وهو حيمل حصاناً ضخماً على كتفيه
ويسري به عدة خطوات دون أن يتعثر أو يسقطه يف
استعراض لقوته اليت ال مثيل هلا.
يذكر أن األوكراني هو رياضي شهري حيمل
 ٦٣رقما قياسيا م��ن موسوعة جينيس لألرقام
القياسية.

ت�س�ب��ب ال �ت �ق��اط زوج �ی�ن ل �ص��ورة سيلفي داخ� ��ل م ��ول جت��اري
جباجناناجار ،راجستان اهلندية  ،يف وفاة طفلتهما الرضيعة ذات
العشرة أشهر.
ح�ي��ث سقطت الطفلة م��ن ب�ين ذراع� ��ي وال��دت �ه��ا ال�ت�ي كانت
تأخذ ص��ورة ( سيلفي ( مع زوجها  ،لثالثة طوابق يف األسفل،
أثناء سريهما يف سلم متحرك مبول جت��اري .وأك��د املتسوقون
ال��ذي��ن ش��اه��دوا احل��ادث��ة  ،أن ال ��زوج طلب م��ن زوج �ت��ه التقاط
صورة ذاتية هلما أثناء وجودهما على السلم ،ما أدى إىل فقدان
توازنها وسقوط طفلتهما يف الفجوة بني السور احلاجز والسلم
الكهربائي .
وهرع املتسوقون يف حماولة إلنقاذ الطفلة ،ولكنها ماتت على
الفور بعد أن وصلت إىل األرض.

و صحيفة عالم العربي
في ايران

تصدر عن وكالة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء «إرنا»
املدير املسؤول ورئيس التحرير :مص ّيب نعيمي
العنوان :ايران/طهران -شارع خرمشهر -رقم 208
اهلاتف 05 :أو +9821/84711207 - +9821/88751802
الفاكس +9821/88761813 :صندوق الربيد15875-5388 :
اإلشرتاكات +9821/88521954 :أو +9821/88748800
اإلنتشارات 92 :أو  +9821/88548895تلفاكس اإلعالنات+9821/88745309 :
مكتب الوفاق بريوت/لبنان+961/1843147 -1843145 :
عنوان «الوفاق» على اإلنرتنتwww.al-vefagh.com :
الربيد اإللكرتونيal-vefagh@al-vefagh.com :

كاريكاتري
«سنعود ونكسر الحصار»!

قدم عرض ًا ال يصدق فتدفق عليه اآلالف..

افتتاح مطعم هامبرغر في أملانيا والشرطة
تتدخل إلخالء املكان

ك��اد افتتاح مطعم لبيع اهلامربغر يف مدينة فيسبادن بوالية هيسن
األملانية أن يتخذ مساراً كارثياً بعد ظهر اجلمعة  11مايو/أيار ،عندما
استجاب قرابة  3آالف شخص لعرضه ،وهو هامربغر بسنت واحد وحضور
جماني حلفل يف الشارع ملغين الراب إينو  183بني الساعة الرابعة والثامنة
مساء .الكثري من الشباب احلاضرين جاءوا إىل املكان حتى من مدن بعيدة
كدريسدن شرق البالد ،لرغبتهم يف حضور احلفل يف املقام األول ،وهكذا
وج��د املغين والعاملون يف املطعم حتى قبل س��اع��ات م��ن موعد االفتتاح
أنفسهم أم��ام آالف الشباب الذين غص بهم ش��ارع فيلريتزشرتاسه .وقال
رفدان دوران من العاملني يف املطعم اجلديد هاربوت برغر لتلفزيون (دي
فيلت) إن األمر أصبح جنونياً ،مشرياً إىل أن اخلوف متلكه قلي ًال ،ألنه مل
يتوقع حضور هذا العدد اهلائل من الناس.
بعد أن بدأ (إينو) بالغناء على الساعة  6مساء تصاعد املوقف وبدا الوضع
خ �ط��راً على احل �ض��ور ج ��راء ال��دف��ع م��ن اخل�ل��ف م��ن ط��رف امل�ت��واج��دي��ن يف
الصفوف األخرية ،ف ُذعر املتواجدون أمام منصة املغين ،وعجز املنظمون عن
تهدئة احلشد ،والطلب منهم العودة للخلف قلي ًال أو االبتعاد .وقال املغين إنه
كان هناك أطفال صغار جداً مع اجلمهور ،وعندما الحظ أن الوضع أصبح
خطراً عليهم ،وبدأ البعض بالدفع قلي ًال ،وكلما كان هؤالء يتحركون
ك��ان احلشد بأكمله يتحرك ،ما أدى إىل سقوط ع��دد منه .ومت إيقاف
املناسبة بعد  40دقيقة من بدايتها ،وأخلت الشرطة املكان أمام املطعم ،وقامت

رفقة موظفي األمن واإلطفاء بإغالقه حبواجز وتنظيم امل��رور ،وطلبت من
املتواجدين املغادرة ،ومت عالج البعض من اجلمهور من نوبات ذعر وهبوط يف
الدورة الدموية .غيفن سنسوي مدير الشركة األمنية اليت نظمت املناسبة،
قال إنه مت إلغاء املناسبة خشية الفوضى ،وألسباب صحية وأمنية .وعرب
املغين إينو ملوقع صحيفة (فيسباندر كورير) عن سعادته لقدوم الكثري من
الناس حلفله ال��ذي أقامه يف الشارع ال��ذي كرب فيه ،وعن أسفه إللغائه.
واعترب راينر فيندت ،من نقابة الشرطة ،أن عناصر األمن قامت بفعل ما هو
صحيح ،وأنه مل تكن هناك بدائل لديهم .لكن مل مير األمر دون مشاكل،
إذ عندما حاولت الشرطة القبض على شاب يف الـ  18من العمر بعد إلغاء
الفعالية ،بدا وأن أصدقاءه اشتبكوا مع الشرطة باأليدي ،كما تظهر لقطات
فيديو مت تصويرها ،قبل أن تقبض الشرطة الحقاً على شخصني وتودعهما
السجن .وما إن هدأ الوضع خالل املساء ،حتى كان املطعم قد ب��اع 500
ساندويش برغر للزبائن كما وعد بسنت واحد.

 12ألف شخص يتمنون حضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ

دع��ت عائلة ع��امل الفيزياء الربيطاني الشهري
س�ت�ي�ف��ن ه��وك �ي �ن��غ اجل �م �ه ��ور حل �ض ��ور م��راس��م
تأبينه حيث سيكونون على موعد مع املستقبل
وهو أحد األم��ور اليت أث��ارت فضوله خالل حياته
ال�ف��ري��دة .وح�س��ب م��وق��ع  DWفقد ت�ق��دم اآلالف
للحصول على تذاكر حلضور مراسم دفن ستيفن
هوكينغ .وأض ��اف امل��وق��ع أن أكثر م��ن  12ألف
شخص من  50دولة تقدموا للفوز ببطاقة من بني
 1000بطاقة خمصصة للجمهور حلضور مراسم
دف ��ن رف���ات ع ��امل ال�ف�ي��زي��اء ال�بري�ط��ان��ي الشهري
ستيفن هوكينغ .وتويف هوكينج ،أشهر عامل يف
العامل ،يف مارس/آذار عن  76عاماً .ومشلت أحباث

وفاة بطلة أفالم «سوبرمان» أثناء نومها
توفيت املمثلة مارجو كيدر،
ال�تي اشتهرت ب ��أداء دور لويس
لني يف سلسلة أفالم (سوبرمان)
يف السبعينات والثمانينات ،عن
عمر يناهر  69عاما.
وق��ال��ت كاميال فلوكسمان
ب��اي�ن��س ،م��دي��رة أع�م��ال كيدر،
إن املمثلة توفيت يف هدوء أثناء
ن��وم �ه��ا ي� ��وم األح� ��د امل ��اض ��ي يف
بيتها يف ليفينجستون بوالية
مونتانا ،ومل تذكر سبب الوفاة،
حسبما ذكرت رويرتز.
ونشرت شركة دي.سي .كوميكس ،صاحبة امتياز (سوبرمان) يف
حسابها على تويرت:
شكراً لكونك لويس لني اليت نشأ معها كثري منا.
يشار إىل أن كيدر مل تتمكن من العمل لعامني بعد حادث سيارة
خطري يف عام  1990وأفلست يف نهاية املطاف .وبعد ست سنوات ،عانت
من انهيار يف صحتها العقلية واختفت ألربعة أيام أمضتها كمشردة
يف حادثة القت اهتماما كبريا .وجرى تشخيص حالتها الحقا بأنها
تعاني من اضطراب ثنائي القطب.
ول� ��دت ك �ي��در يف ك �ن��دا ،وب� ��دأت م �ش��واره��ا يف ال�ت�م�ث�ي��ل وه ��ي يف
العشرينات من عمرها ونالت شهرة دولية بأداء دور الصحفية اجلسورة
لويس يف فيلم (سوبرمان) يف عام  ،1978أم��ام كريستوفر ريف ويف
ثالثة أجزاء يف السلسلة.

هوكينغ موضوعات عديدة بدءاً من أصل الكون
وحتى احتمال االنتقال عرب الزمن إىل الغموض
الذي يكتنف الثقوب السوداء يف الفضاء .ودعت
العائلة اجلمهور لتقديم طلبات للحصول على
تذاكر حلضور مراسم التأبني ال�تي ستقام يوم
 15يونيو/حزيران يف كنيسة وستمنسرت يآبي
حيث سيدفن رفاته جبوار العاملني إسحاق نيوتن
وتشارلز داروي ��ن .وترقد يف وستمنسرت آب��ي رفات
حنو  17ملكاً وعدد من أعظم الشخصيات يف تاريخ
بريطانيا .ودفن نيوتن الذي صاغ قانون اجلاذبية
ووض��ع أسس الرياضيات احلديثة يف وستمنسرت
آب��ي ع��ام  .1727كما دف��ن داروي� ��ن ،ال�تي كانت
نظريته يف النشوء واالرتقاء أحد أعظم اإلجنازات
العلمية يف التاريخ ،قريباً من نيوتن عام .1882

األصل التاريخي لـ الكنافة..
ُد ّرة الحلوى الرمضانية!

يتميز شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك بصنع العديد م��ن أص�ن��اف احل�ل��وى،
ولكن ال شك أن الكنافة هي أشهر أنواع احللوى وأفضلها ،وتعترب ُد ّرة
احللوى الرمضانية ،ملا هلا من مذاق لذيذ ومميز وارتباط بهذه األيام
احملببة لدى الوطن العربي قاطبة.
وحبسب صحيفة (األه��رام) املصرية ،يعود تاريخ الكنافة إىل عصور
قدمية ،فبعض املؤرخني يرجعه إىل عصر معاوية بن أبي سفيان ،حيث
قيل إن أهل الشام صنعوها خصيصاً له كطعام للسحور ،حيث كان
يشعر ب��اجل��وع ال�ش��دي��د يف ن�ه��ار رم �ض��ان ،وك��ان��ت لتسد ج��وع��ه ،وقد
انتشرت بعد (معاوية) انتشاراً واسعاً ،حيث عرفت الكنافة لوقت طويل
بإسم (كنافة معاوية) .ويذهب عدد من املؤرخني إىل أن أصل الكنافة
كانت يف مصر على يد الفاطميني يف القاهرة ،وقد صنعت للخليفة
امل � �ع� ��ز ل� ��دي� ��ن اهلل ال �ف ��اط �م ��ي،
عندما دخل القاهرة يف رمضان
فإستقبله الناس بها ،ومن مصر
انتشرت إىل بقية الوطن العربي.
وللكنافة أن ��واع ع��دة أشهرها
ال�ك�ن��اف��ة ال�ن��اب�ل�س�ي��ة ،والكنافة
ال �ن��اع �م��ة ،وال �ك �ن��اف��ة اخل�ش�ن��ة،
وال �ك �ن��اف��ة احمل� �ي � ّ�رة ،وال �ك �ن��اف��ة
امل �ب��روم � ��ة ،وت � �ك� ��ون ال �ش �ع�يري��ة
املستعملة يف حتضريها طويلة
ومربومة الشكل.

