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قال اإلمام الصادق(ع):

اكتبوا فإنكم ال تحفظون حتى تكتبوا
األوقات الشرعية حسب افق طهران:
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صحيفة ايران
في العالم العربي

اسعدتم صباحاً

«القلب الكبير»!
م ّرت غالبية وس��ائل اإلعالم مرور الكرام على خبر وصول الس��يدة الهام أحمد الى
دمشق وإجراء مباحثات مع الحكومة.
مي��ن ه��ي الس��ت اله��ام؟! ال مش اله��ام المدفعي وال أخ��ت الهام ش��اهين ..أنا كان
واحد صاحبي اسمو زكي نجيب وإبنته نادية خليل محمد..
الس��يدة الهام أحمد هي الرئيس��ة التنفيذية لمجلس س��وريا الديمقراطية ..يعني
أكراد سوريا وتتبع له «قسد» يعني القوات الكردية السورية!! المدعوم من أمريكا.
يرح��ل النظ��ام ..الزم
والل��ي كان يحك��ي بإس��مهم األمري��كان ونياب��ة عنه��م ..الزم ّ
يس��قط األس��د ..هي��ك يري��د األك��راد!! واهلل ي��ا جماع��ة صرت��وا «مس��خرة» والل��ي
يس��تعيد ش��ريط أفالمك��م وتصريحاتك��م الس��ابقة يش��بع ضح��ك أكث��ر مم��ا لو أنه
شاهد مسرحية لعادل إمام أو سعيد صالح أو فيلماً لمحمد هنيدي أو محمد سعد.
أنا أعتقد أنه حس��ناً فعل األكراد الس��وريون عندما اس��تعملوا عقولهم واعتمدوا
عل��ى مقول��ة «أن تأت��ي متأخ��راً خي��ر م��ن أن ال تأت��ي» ..أنه��م يش��اهدون ب��أم أعينه��م
جحاف��ل الجي��ش العرب��ي الس��وري ط ّه��رت م��دن الجن��وب الواح��دة تل��و األخ��رى
و«المجاهدي��ن» يس��تغيثون بالعرب��ي وبالتركي وباللغة اإلنجليزي��ة كمان «هيلب
آس» يعن��ي الحقون��ا ..أنت��م دربتمونا وس��لحتمونا وبحس��ب أوامرك��م أطلقنا لحانا
وصرنا «مجاهدين» ..وقلتم سنحميكم نحن األقوى!! وال من مجيب..
األكراد السوريون شاهدوا أيضاً َّ
بأن َه ْم «األسياد» هو منظمة الطاقيات البيضاء!!
ه��ؤالء أثبت��وا إخالصهم المطلق حين خنقوا عش��رات األطف��ال وصوّروهم على أنهم
ضحاي��ا الكيمي��اوي تبع �اً لألوامر!! أم��ا نحن األكراد فأصحاب قضية وعندنا ش��عب
بالماليين وش��عور وطني والخ الخ ..فيبدوا أن «األمريكي» يلملم أغراضه اس��تعداداً
لله��رب دون أن يلتف��ت لن��ا وأن��ه وعدنا بالحماي��ة!! يا عين يا ليل ..هنا ش � ّغلوا ُمخهم
وتذكروا أن قلب األس��د كبير يتس��ع لكل الس��وريين بل لكل العرب الشرفاء ..فجاؤا
للتفاوض من أجل الحصول على حكم ذاتي كما ص ّرح معالي األستاذ وليد المعلم.
األمري��كان و ّرط��وا أكراد العراق بقضية «اإلس��تفتاء» ولما اكت��وت أربيل بحرارة
ردود األفعال الذ األسياد بصمت القبور ..وعندما زحفت القوات التركية الى عفرين
ومنب��ج ..ظ��ل األمريك��ي يتف��رج!! ولم��ا زح��ف الجي��ش العرب��ي الس��وري وط ّه��ر م��دن
الجن��وب ..ل��زم األمريك��ي الصم��ت وصار عاقل َح ّب��وب!! وهذه الم ّرة يري��د أن «يفلت»
ويت��رك كل واح��د لمصي��رو!! فم��ن الحكم��ة يا أبو رش��يدة أن تح ّكم عقل��ك وتحاور
أخوان��ك وأبن��اء وطن��ك وحكومت��ك الش��رعية وتحق��ن الدماء ..صحيح أن األس��د
ش��جاع وق��وي ومفت��رس لكنه ف��ي ذات الوقت ذو قلب كبير ورحي��م وال يخطر في بال
مخلوق أن يصدر عنه غدر.
محمد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

النمل يبني جسر ًا معلق ًا
بأجساده لغزو خلية دبابير

ت��داول زوار مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي،
مؤخ��را ،فيدي��و رائج��ا يعك��س مش��هد بدي��ع
لجيوش من حش��رات النمل ،وهي تتكاتف مع
بعضها ،لبناء جسر معلق بواسطة أجسادها.
وأول م��ن ش��ارك الفيدي��و ،مس��تخدم عل��ى
(تويتر) ،يدعى فرانسيسكو بوني ،الذي يظهر
تعاون جيوش النمل ،مع بعضهما البعض في
ش��كل متناس��ق ،لبن��اء جس��ر معل��ق م��ن أج��ل
الوصول إلى خلية دبابير ،المعلقة على حافة
السطح.
وبالفع��ل تمك��ن النم��ل م��ن نه��ب الخلي��ة،
المكونة من يرقات وبيض للدبابير.
وأش��ار ناش��ر الفيدي��و ،إلى أن النمل حس��ن
م��ن حركة المرور على الجس��ر الذي صنعه،
بإستخدام خط داخلي لمن يحملون الغنائم،
باإلضاف��ة إل��ى س��ير بعضه��م عل��ى الح��واف
الخارجية للجسر ،أي فوق رفاقهم.

اسود تحاصر رج ًال دخل
منطقتها من دون وعي

مذيع أملاني يقدم نشرة الطقس بــ «الجالبية»!
ف��ي واقع��ة فكاهي��ة ق �دّم مذي��ع ألمان��ي النش��رة الجوي��ة عل��ى قن��اة « ، »RTLفق��رة درج��ات
الحرارة مرتدياً «الجالبية» .وخاطب المقدم بيرند فوكس المشاهدين« :قررت أن أتأقلم
م��ع الطق��س الصح��راوي ،حتى تس��تعدوا لم��ا ينتظرنا في األي��ام القادمة .فالهواء الس��اخن
قادم وهو يشق اآلن طريقه لنا عبر الصحراء» ،بحسب موقع  dwاأللماني.
وتعتب��ر الجالبي��ة ال��زي المفض��ل للرجال ف��ي كثير من ال��دول العربي��ة ،وخاصة صعيد
مص��ر ،والس��ودان؛ فه��ي ثوب فضفاض ومناس��ب للمن��اخ الحار .تجدر اإلش��ارة إلى أن درجات
الح��رارة بلغت مس��تويات قياس��ية بألماني��ا وأوروبا ،وصلت في بع��ض المناطق ألربعين درجة
مئوي��ة .وف��ي ألمانيا ،طالب اتحاد المزارعين الحكومة بتقديم مليار يورو ( 1.17مليار دوالر)
كمس��اعدات مالية؛ للمس��اعدة في تغطية الخس��ائر الناجمة عن قلة المحاصيل هذا العام
()2018؛ بسبب سوء األحوال الجوية.

وأجب��رت موج��ات الح��ر بأوروب��ا ،فرنس��ا عل��ى إغ�لاق  4مفاع�لات نووي��ة ،ف��ي ظ��ل درج��ات

الح��رارة المرتفع��ة الت��ي تعص��ف بالمنطق��ة .وبحس��ب م��ا أوردت��ه صحيف��ة Independent
البريطاني��ة 5 ،أغس��طس/آب  ،2018فق��د أوقف��ت ش��ركة كهرباء فرنس��ا ( )EDFمفاع ً
ال في

بلدي��ة فيس��ينهايم ،الواقعة ش��رق البالد -وهو أق��دم مو ّلد للطاقة النووي��ة في البالد -وذلك
ّ
المحط��ة م��ن ارتفاع درجة ح��رارة النه��ر القريب .وكان��ت البالد قد
م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى
أغلق��ت بالفع��ل َّ 3
محط��ات أخ��رى لتوليد الكهرباء ،بالقرب من نه َري الراين والرون ألس��باب
ّ
مماثلة ،في وقت سابق من األسبوع الجاري .وتستخدم محطات توليد الكهرباء مياه األنهار
لتخفيض درجات حرارة مفاعالتها ،وذلك قبل إعادة المياه ُمجدداً إلى األنهار ،وقد يتس ّبب
االرتف��اع الهائ��ل لدرجات حرارة المياه في نفوق األس��ماك فوراً وبش��كل جماعي ،مثلما حدث
بألمانيا هذا األس��بوع .ولم تكن عملية إغالق المفاعالت التي أُجريت ُموخراً في فرنس��ا ،هي
المش��كلة الوحي��دة المصاحب��ة لموج��ة الح��ر الت��ي َّ
حل��ت على أوروبا ف��ي األس��ابيع األخيرة.
فف��ي سويس��را ،ت��رك الجفاف ال��ذي اجتاح البالد قطع��ان األبقار دون مياه ،واس��تعانت البالد
ِّ
باتحاد المروحيات والقوّات الجوية لنقل عش��رات اآلالف من غالونات المياه أس��بوعياً لدعم
لمن يقضون عطالتهم
القطعان .وفي مطلع األسبوع الجاري ،أصدر المسؤولون تحذيراتهم َ
ف��ي البرتغ��ال وإس��بانيا بالبقاء في األماكن المغلقة ،بالتزامن م��ع االرتفاع الهائل لدرجات
الحرارة في بعض أجزاء المنطقة.
ّ
تتخطى درجات الحرارة في بعض المناطق أعلى درجة
ويتو ّقع خبراء األرصاد الجوية أن
�جلت بأوروب��ا ،الت��ي بلغت  48درج��ة مئوية ،ف��ي يوليو/تموز  ،2018بمدين��ة أثينا في
ح��رارة ُس� ِّ
صحية تمتد حتى األحد
اليونان .وأصدرت خدمات الطقس في إسبانيا والبرتغال تحذيرات ّ
 5أغس��طس/آب  ،2018حي��ث أش��ارت إل��ى أن درج��ات الح��رارة ق��د تبل��غ مس��تويات خطيرة في
المناط��ق الجنوبي��ة الغربي��ة عل��ى وجه خاص .وقد أف��ادت أنباء بالفعل بأن  3أش��خاص على
األق��ل ف��ي إس��بانيا ق��د لق��وا حتفهم جراء ضربة ش��مس .وانتش��رت كذلك حرائ��ق الغابات
نحو يضاهي الحرائ��ق المميتة ،التي وقعت في اليونان
ف��ي منطق��ة الغ��ارف البرتغالية ،على ٍ
المتحدة األميركية.
والسويد والساحل الغربي للواليات ُ

قامت مجموعة أس��ود بالغة بمحاصرة
رجل قفز إلى منطقتها بغير وعي ،وذلك
في إحدى حدائق الحيوان في الهند.
والغري��ب ف��ي القص��ة أن الرج��ل ل��م
يكن يشعر بالخوف بتاتا عند مجابهة
ا ألس��ود ،إذ كان ف��ي حال��ة ال وع��ي
وعدم تقدير لخطورة الواقع المحيط
ب��ه ،بينم��ا كان��ت األس��ود تقت��رب منه
بسرعة وباستغراب.
واالكث��ر غراب��ة ه��و حدي��ث الرجل
م��ع األس��ود وهو داخل الم��اء ،كما لو
كانت تفهم خطابه.
لك��ن أكث��ر م��ا يثي��ر الدهش��ة ف��ي
الحادث��ة ،هو تمنع األس��ود عن مهاجمة
الرج��ل والتهام��ه ،لس��بب غري��ب م��ا.
فالبعض قال إن األسود لم تكن جائعة
حينه��ا ،بينم��ا رج��ح البع��ض اآلخر أن
حال��ة الرج��ل غ ي��ر المس��تقرة دفع��ت
األسود لالبتعاد عنه.
واس��تمرت المواجه��ة الخط��رة لع��دة
دقائ��ق داخل الحديقة ،إلى أن اس��تطاع
الناس مد جذع شجرة إلى الرجل الذي
تسلقه خارجا من منطقة األسود.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

تص��در ع��ن وكا ل��ة الجمهور ي��ة اإل س�لامية اإليراني��ة لألنب��اء «إر ن��ا»
المد ي��ر المس��ؤول ورئي��س التحر ي��ر :مص ّي��ب نعيم��ي
العن��وان :ا ي��ران ،طه��ران ،ش��ارع خرمش��هر – رقم 208
الها ت��ف 05 :و+9821 /84711207 - +9821/88751802
الفا ك��س +9821 /88761813 :صن��دوق البر ي��د 15875-5388 :
اإل ش��تراكات +9821 /88521954 :و +9821 /88748800
اإلنتش��ارات 92 :و +9821/88548895تلفا ك��س اإلعال ن��ات+9821/88745309 :
مكت��ب الو ف��اق بيروت-لبن��ان+961 /1843147 -1843145 :
عن��وان «الو ف��اق» عل��ى اإلنتر ن��تwww.al-vefagh.com :
al-vefagh@al-vefagh.com
البر ي��د اإللكترو ن��ي:

كاريكاتري

قرار بإزالة نجمة ترامب من ممر املشاهير
بهوليوود
أعل��ن مجل��س بلدي��ة غرب هولي��وود ،موافقته باإلجم��اع على إزالة
النجم��ة النحاس��ية( ،نجم��ة الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب) م��ن
الممر الشهير في لوس أنجلوس.
وق��ال رئي��س البلدية جون دوران إن (الرجل الذي تكرمه النجمة ال
يعك��س قي��م غرب هوليوود ،واحدة من أكث��ر المناطق الليبرالية في
البالد) ،بحسب صحيفة (شيكاغو تريبيون) األمريكية.
ج��اء ذل��ك بعدم��ا أصب��ح موق��ع النجم��ة ف��ي المم��ر ال��ذي يعتبر
مقص��داً س��ياحياً ،مس��رحاً لعدة احتجاج��ات مناهض��ة لترامب ،منذ
أعلن ترامب نيته الترشح في االنتخابات في .2015
واعتم��د الق��رار الذي تبن��اه المجلس البلدي عل��ى دعوات من عدة
نس��اء ح��ول تحرش ترامب بهن جنس��ياً ،وهو ما ينفي��ه باإلضافة إلى
اعتم��اده أيض �اً على سياس��ة ترام��ب ،التي ألغيت في اآلون��ة األخيرة،
بفصل أس��ر المهاجري��ن وطالبي اللجوء عند الح��دود األمريكية مع
المكسيك .ورغم تصويت المجلس على القرار ،فإنه وفقاً للقوانين،
ال يملك س��لطة على ممر الش��هرة ،وكان تصويته فقط بهدف حث
غرفة التجارة التي تدير الممر على إزالة النجمة.
وق��ام ش��خص مجه��ول ،لي��ل األربع��اء  25يولي��و /تم��وز الماض��ي،
بتخري��ب نجم��ة ترامب المش��هورة.وحصلت الحادثة بحس��ب ش��هود

عيان الساعة  3:00صباحا في شارع هايالند في لوس أنجلوس.
وبع��د الحادث��ة قام��ت ش��رطة المدين��ة بتطوي��ق المكان وتفتيش��ه
إللق��اء القب��ض عل��ى المخ��رب لكنه��ا فش��لت بع��د هروب��ه .وأش��ارت
الشرطة في بيان لها أنها تلقت اتصا ً
ال من مجهول أخبر الشرطة أنه
قام بتحطيم نجمة ترامب الش��هيرة في الش��ارع ،وقال لهم (سنراكم
قريباً).
وبع��د  3س��اعات اس��تطاعت الس��لطات القب��ض عل��ى الفاع��ل ويتم
التحقيق معه لمعرفة سبب فعلته هذه.

سفينة قديمة تعود إلى النرويج بعد مئة سنة على انطالقها في مهمة علمية
ع��ادت س��فينة «م��ود» الش��راعية للمستكش��ف النرويج��ي روال��د أموندس��ن ،إل��ى
مس��قط رأس��ها ف��ي النروي��ج ،بع��د مئ��ة ع��ام عل��ى انطالقه��ا ف��ي رحلة إل��ى القطب
الشمالي ،حسب ما أعلن الق ّيم على هذا المشروع.
وق��د انتش��لت ه��ذه الس��فينة الت��ي تش � ّكل ت��ذكاراً مهم �اً م��ن ت��ذكارات الرحالت
القطبي��ة النرويجي��ة س��نة  2016م��ن المياه في ش��مال كندا ،حيث غرق��ت في 1930
وبقيت في قاع البحر لمدّة  85عاماً.
ونقل حطام «مود» بعد مغادرته غرينالند في نهاية حزيران/يونيو عبر شمال األطلسي بواسطة
مركبة كبيرة ووصل ،صباح اإلثنين ،إلى مرفأ بيرغن شمال النرويج.
وق��ال ي��ان وانغارد المش��رف على ه��ذه العملية لوكالة فران��س برس« :كانت
الرحلة طويلة لكنها جرت على خير ما يرام».
وبفض��ل تموي��ل ثالث��ة أش��قاء نرويجيي��ن ،س��تعرض س��فينة «م��ود» ف��ي نهاية
المطاف في بلدية أسكر (جنوب شرق) حيث وضعت في الخدمة سنة .1917
وقال وانغارد إن «روالد أموندس��ن ش��خصية تاريخية مهمة في النرويج ،ونحن
نرغب في تعريف الشعب النرويجي بقصة هذه الرحلة».
وكان أموندس��ن أول رجل يبلغ القطب الجنوبي س��نة  1911وكان يريد االس��تعانة بس��فينة «مود» لسبر أغوار محيط أركتيكا من خالل
تركها في المياه.
كماً كبيراً من المعلومات العلمية،
وسمحت هذه المهمة التي انطلقت عام  1918خصوصاً باستكشاف المعبر الشمالي الشرقي ،مو ّفرة ّ
غير أن إفالس أموندسن أدّى إلى بيع السفينة لشركة خليج هادسن سنة .1925
وبعد خمس سنوات ،غرقت السفينة في خليج كامبريدج في إقليم نونافوت الكندي.

«زناتي ستايل» ..مصري يغزو مدارس اليابان بطريقة عبقرية
تمك��ن باح��ث مص��ري يدع��ى ،حس��ين زنات��ي ،م��ن ابت��كار
طريق��ة جدي��دة للتعليم ف��ي المدارس الياباني��ة أطلق عليها
اسم (زناتي ستايل) ،تجعل الكتب المدرسية مشوقة للطالب
الياباني.
وأوض��ح الباح��ث المص��ري أن طريقته ف��ي التعليم تعتمد
عل��ى تحوي��ل الكت��ب المدرس��ية للعب��ة أو أغني��ة أو مس��رحية
بطريق��ة مش��وقة للطالب ،مش��يراً إلى أن��ه تخصص في عمل
مشروعات بين المدارس المصرية واليابانية عن طريق أفالم
( )DVDأو (.)Online
وقال زناتي( :لقد نشأت في محافظة المنيا ،وكنت أعمل
مدرس لغة إنجليزية في مدرسة وفي شركة يابانية .زوجتي
م��ن الياب��ان ،تخرج��ت ف��ي الجامع��ة األمريكي��ة ف��ي القاهرة،
ومرض��ت  3س��نوات وح��دث له��ا مضاعف��ات ،فق��ررت الس��فر
لليابان ،وعندما أتيت إلصطحابها رفضت والدتها عودتها).

وتاب��ع حديث��ه قائ�ل ً
ا( :ق��ررت البق��اء معه��ا من��ذ  20عام �اً .به��ا ف��رق كش��افة ،وعمل��ت معه��م ف��ي ورش��ة ح��دادة ومصنع
معظ��م اليابانيي��ن ال يتحدث��ون اإلنجليزي��ة ،وكن��تال لتقطيع األخشاب ،وكنت أمسح األرضيات بمكان آخر).
وأض��اف زناتي خ�لال حواره مع اإلعالم��ي أحمد فايق ،في
أس��تطيع الخ��روج م��ن المن��زل ،وبالصدف��ة وصل��ت لجزي��رة
برنام��ج (مصر تس��تطيع) على فضائي��ة ( ،)dmcأنه بعد عدّة
أش��هر ،طلب من العاملين معه أن يدرس أبناءهم اإلنجليزية
مجان �اً ،إال أنه��م رفض��وا أن يك��ون تعليم��ه له��م مجان �اً ،وب��دأ
بنحو  4طالب ،وبعد  3أشهر ،أصبحوا  80طالباً ،فأنشأ معهدا
أطلق عليه اسم معهد (زناتي) للغات ،الفتاً إلى أنه أعد طرق
تدريس خاصة يتم تطبيقها في المدارس التي يشرف عليها،
وق��رر الحص��ول على درجة ماجيس��تير ث��م دكتوراه في طرق
التدريس أثناء عمله بمعهد زناتي للغات.
وتابع الباحث المصري قائ ً
ال إن الماجيستير الذي حصل
علي��ه كان يهت��م بط��رق التدريس ،بينم��ا الدكتوراه كانت
في كيفية تطبيق طرق التدريس بالتكنولوجيا.

