«الوفاق» صحيفة يومية «سياسية -اقتصادية -اجتماعية»

قال اإلمام السجّ اد(ع):

الفكرة مرآة تري املؤمن حسناته وسيئاته
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)11:50 :
اذان الفجر (غدا)04:47 :

اذان املغرب (اليوم)17:49 :
شروق الشمس (غدا)06:11 :

حجر نيزكي نادر
يعرض للبيع
بسعر نجومي

 ُتع � َرض قطعة صخرية ضخمة من القمر
ف��ي م��زاد علني في بوس��طن مقابل  500ألف
دوالر أميركي.
ويبل��غ وزن الصخ��رة الت��ي ّ
تحطم��ت على
األرض حوال��ى  5.4كيلوغرام��ات ،وه��ي
مكوّنة من  6شظايا ويمكن تجميعها معاً.
وت � ّم العث��ور عل��ى قطع��ة كبي��رة م��ن
الصخ��ور بع��د أن هبط��ت ف��ي الصح��راء
الكب��رى ف��ي الع��ام الماض��ي ،وه��ي واح��دة
م��ن أكب��ر قطع صخ��ور القمر الت��ي ُتعرض
للبيع.
ووص��ف خبي��ر نيزك��ي الصخ��رة بأ ّنه��ا
األكث��ر أهم ّي��ة من نوعها في الس��وق ،حيث
أوضح ّ
أن «هذا النيزك قد انفجر من س��طح
القم��ر ف��ي الماض��ي البعي��د ،عل��ى األرج��ح
بس��بب تأثير نيزك مختل��ف ،ثم ارتحل على
مسافة  250ألف ميل إلى األرض».

صحيفة ايران
في العالم العربي

اكتشاف عمالت عربية نادرة في بولندا!

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري

اكتشف مزارعون بولنديون عمالت فضية يُعتقد أن عمرها أكثر من ألف سنة إلى
جانب مجموعة أخرى من القطع األثرية.
وق��ام المزارع��ون بحرث المنطقة المحيطة بقرية  ،Stare Czarnowعلى طول حقل
منح��در لعق��ود م��ن الزم��ن ،حيث ُنث��رت القط��ع األثرية القديم��ة مع االنتقال ش��مالي
غرب بولندا.
وت��م اكتش��اف أكث��ر م��ن  300كن��ز كج��زء م��ن الجه��ود المبذول��ة لجم��ع ه��ذه
االكتش��افات القيم��ة ،والت��ي تش��مل عم�لات عربي��ة ن��ادرة (الدره��م) ،الت��ي يعتقد أنها
دُفن��ت ف��ي المنطقة .ويمكن القول إن هذه االكتش��افات جاءت نتيجة مش��روع بدأ عام
 ،2015ت��م إطالق��ه بع��د العث��ور عل��ى عدد م��ن القط��ع األثري��ة ف��ي  Czarnowالقديمة،
ف��ي منطق��ة  Pomeranianالغربية.وق��ال الباح��ث وعالم اآلثار ،مارس��ين دزيويانوفس��كي،
ال��ذي يدي��ر عملي��ة الحف��ر:
(وجدن��ا أج��زاء م��ن الكن��ز ف��ي
منطق��ة مس��احتها  15×60مت��راً.
وبدأن��ا الحفر بعد أن بدأ الس��كان
المحليون في العثور على عمالت
معدني��ة قديم��ة ف��ي الحق��ل،
وأصبحنا مهتمين بالمكان).
ووفق��ا للباحثي��ن ،يمك��ن أن
تك��ون اآلث��ار المكتش��فة عب��ارة
ع��ن كن��ز ضائع أو مص��اغ ،منذ
أكث��ر م��ن أل��ف س��نة .وأض��اف
الس��يد مارس��ين( :نجحن��ا ف��ي العث��ور عل��ى عم�لات الدره��م العربي��ة والقط��ع النقدية
األخ��رى ،بم��ا ف��ي ذل��ك قطع��ة نقدي��ة ن��ادرة للغاي��ة تنس��ب إل��ى قبيل��ة Volga-Kama
وعث��ر عل��ى أج��زاء م��ن
 .Bulgharكم��ا ذاب ج��زء كبي��ر م��ن القط��ع النقدي��ة جزئي �اًُ ،
المجوه��رات واألق��راط والخ��رز والقضب��ان الفضي��ة) .ويُعتق��د أن العدي��د م��ن القط��ع
الثمين��ة تع��ود إل��ى أواخر القرن العاش��ر .وأوضح الباحثون أنه م��ن الممكن العثور على
العديد من العناصر المثيرة لالهتمام ،ومن المتوقع أن يستمر مشروع الحفر للكشف
عن آثار أخرى في المنطقة.

مذيعة تقدم النشرة
الجوية وهي
تحمل رضيعها

طيار متهور يحلق بني املباني يرعب املشاهدين ويذكرهم بأحداث  11سبتمبر

أف��زع طي��ار مته��ور الس��كان؛ بالتحلي��ق
بي��ن المبان��ي ف��ي مهرج��ان الق��وات الجوي��ة
األس��ترالية .وكان��ت الطائ��رة م��ن ط��راز
(بوين��ج س��ي  )17-تش��ارك ف��ي االس��تعراض

يخت خارق يغيب عن رؤية العني
اجملردة ويمتزج لونه بالبحر!

تم الكشف مؤخرا عن يخت خارق خفي يمتزج
لون��ه م��ع البحر بحيث يبدو كم��ا لو كان يبحر
ف��ي اله��واء ،وه��و اليخ��ت ( )Mirageال��ذي يص��ل
طول��ه إل��ى  106أمت��ار وتكلفت��ه تناه��ز  260مليون
دوالر.
وط��ورت ش��ركة (  )Fincantieriاإليطالي��ة
بالتع��اون م��ع (  )Van Geest Designsالهولندي��ة
اليخ��ت (مي��راج) به��دف ج��ذب الزبائ��ن فائق��ي
الث��راء الس��يما الملياردي��رات ،ورغ��م أن اليخ��ت
يمكن اكتش��افه ب��أي رادار ،إال أنه يغيب عن رؤية
العين المجردة من بعد خمسين مترا.
وعل��ى مت��ن (مي��راج) ،يوج��د مهب��ط لمروحية
عمودية وناد صحي وقاعة سينما ومسرح ،ويمكن
أن يس��ع  14ضيف��ا باإلضاف��ة إل��ى طاق��م م��ن 29
فردا ،ويبحر بسرعة  19عقدة.
صمم اليخت بش��كل يجعله يختفي بين الماء
والس��ماء ويمت��زج باألف��ق ،ويعد (مي��راج) من بين
أغلى عش��رة يخوت على مستوى العالم في قائمة
يتصدرها اليخت (هيستوري سوبريم) الذي تقدر
قيمت��ه بنح��و  5.2ملي��ار دوالر ودخ��ل الذه��ب ف��ي
صناعت��ه ويمتلك��ه أغنى رجل ف��ي ماليزيا (روبرت
نوك).

الج��وي لمهرج��ان (ريفي��ر فاي��ر) ،التاب��ع
للق��وات الجوي��ة األس��ترالية ،ف��ي حدائ��ق
(ساوث بانك) في مدينة بريزبان.
ووفق �اً لصحيفة (ديلي مي��ل) البريطانية،

أظهر الفيديو الطائرة العمالقة ،وهي تحلق
ف��وق ناطحات الس��حاب ووس��ط المباني ،في
مش��هد أرعب المش��اهدين وذكرهم بأحداث
 11سبتمبر.
وبالطب��ع ،أث��ارت المجازف��ة الخطي��رة،
الج��دل عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي،
داع).
حيث وُصفت بأنها (غبية وخطيرة بال ٍ
وكت��ب أح��د رواد اإلنترن��ت( :كل م��ا قد
يتطلب��ه األم��ر ،خط��أ صغي��ر لتدمي��ر تل��ك
المبان��ي وقتل كل أولئ��ك الناس) .وأضاف
آخ��ر( :إن��ه اس��تعراض رائع حق �اً ،ولكن كان
من الممكن أن يتحول لكارثة حقيقية).
بينم��ا داف��ع آخ��رون ع��ن الق��وات الجوي��ة
األس��ترالية ،مشيرين إلى أن تلك المجازفة
تتطل��ب قدراً كبي��راً من التخطيط ولم تتم
بعفوية.
ورد آخ��رون( :بالتأكي��د ت��م التخطي��ط
داع للطيران بالقرب
للمجازفة ،ولكن ما من ٍ
م��ن المباني التي يعيش ويعمل فيها الناس،
وتعريض حياتهم للخطر).

رد فعل قاس من موظفة تجاه طفل داخل الطائرة
تس��بب مقط��ع فيدي��و لموظف��ة
حكومي��ة أمريكي��ة ف��ي غض��ب
الماليي��ن ،ورد فع��ل حكوم��ي قاس
تجاهها.
نش��رت صحيف��ة (اإلندبندن��ت)
البريطاني��ة ،مقط��ع فيديو تداوله
نش��طاء بمواقع التواصل ،لس��وزان
بيري��ز تعرب ع��ن غضبها عن وجود
طف��ل ب��اك بجواره��ا ف��ي الطائرة،
وطالبت مضيفي الطيران بضرورة
إخراج��ه من الطائ��رة أو إبعاده من
الجل��وس بجواره��ا ،ولك��ن ماريس��ا
ران��دل 19 ،عام �اً ،ص��ورت المش��هد
بالكامل.
وق��رر مضيف��و الرحلة ،إنزال بيريز من رحلة التي كانت منطلقة من مطار جون كيندي
في نيويورك ،بعد إصرارها على ضرورة إنزال الطفل الباكي من الطائرة.
وبمجرد انتش��ار الفيديو ،وغضب الماليين على الس��يدة التي اشتكت من الطفل الباكي،
قررت حكومة والية نيويورك تعليق عمل الس��يدة س��وزان بيريز ،خاصة أن الفيديو أظهر أنها
ته��دد وال��دة الطف��ل ومضيف��ي الطائ��رة بأنه��ا تعمل ف��ي حكومة الوالي��ات المتح��دة ،ومكتب
عمدة نيويورك أندرو كومو.

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:

ف��ي مش��هد غي��ر معت��اد ،اخت��ارت مقدم��ة
نش��رة الطق��س األميركي��ة س��وزي مارت��ن
أن تحم��ل رضيعه��ا ف��وق ظهره��ا وتطل��ع
المش��اهدين عل��ى أح��وال الطق��س ،وذل��ك
للمش��اركة في االحتفاء باألسبوع العالمي
لحمل الرضع.
وتق��ول مذيع��ة وكال��ة باريديكتك��س
الخاص��ة بالطق��س ،وه��ي تش��ير إل��ى ابنه��ا
الذي كان مش��دودا بـ(ش��ال) مخصص على
ظهره��ا( ،إن��ه أس��بوع حم��ل الطف��ل لذل��ك
أحض��رت مس��اعدي الي��وم) ،ف��ي إش��ارة إل��ى
ابنه��ا ال��ذي يمث��ل دعما له��ا ،وفق��ا لما جاء
في صحيفة لوباريزان الفرنسية.
وبإبتس��امة عريض��ة ،كان��ت س��وزي تقدّم
أح��وال الطق��س للمش��اهدين ،بينم��ا غال��ب
النع��اس ابنها البالغ من العمر س��نة واحدة،
ليغفو تارة ويفتح عينيه أخرى.
ولم تكتف س��وزي بحمل طفلها فقط ،بل
أظه��رت للمتابعي��ن وخاص��ة األمه��ات ّ
منهن
كيفي��ة رب��ط الطف��ل عل��ى الظه��ر ،قب��ل أن
تتحدث عن التيارات الهوائية.
وق��د حظ��ي مقط��ع الفيدي��و ال��ذي ب��ث
ي��وم الخام��س م��ن أكتوبر/تش��رين األول
الحالي ،بأكثر من  1.2مليون مشاهدة على
موقع التواصل االجتماعي فيس��بوك ،وسط
سيل من آالف التعليقات.
وقالت المذيعة إنها أرادت أن تروج للش��ال
المخص��ص لرب��ط األطف��ال عل��ى الظه��ر،
معتب��رة أن��ه أداة رائع��ة تس��اعدها يومي��ا ف��ي
تجربتها لحمل طفلها.
وأضاف��ت أنه��ا طريق��ة جي��دة لك��ي يش��عر
الطف��ل بالطمأنين��ة ،كان األم��ر جمي�ل ً
ا
بالنس��بة لي ألنني اس��تطعت القيام بأش��ياء
كثيرة في وقت واحد وأنا قريبة من طفلي.

حل لغز الرؤوس في «جزيرة القيامة»!
لطالما حيرت الرؤوس األثرية العمالقة الموجودة في جميع أنحاء جزيرة الفصح ()Rapa Nu
(جزيرة القيامة) ،الواقعة في تشيلي ،الباحثين حول العالم.
واآلن ،يعتقد الباحثون أن س��كان الجزيرة البركانية (مثلثة الش��كل تقريبا) ،اس��تخدموا
ال��رؤوس الحجري��ة الغامض��ة لتحدي��د مص��ادر المي��اه العذب��ة ،الت��ي احتاجته��ا الحض��ارة
المفقودة من أجل البقاء.
ووجدت دراس��ة جديدة أن الحضارة المفقودة حافظت على مجتمع مكون من اآلالف ،من
خالل استخدام تصريف المياه الجوفية الساحلية كمصدر رئيسي (للمياه العذبة).
وق��اس فري��ق م��ن علماء اآلثار ،بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس في جامع ة �Bingham
 tonوجامع��ة الوالي��ة ف��ي نيوي��ورك،
ملوح��ة المي��اه الس��احلية ف��ي جمي��ع
أنح��اء جزي��رة (جزي��رة الفص��ح) راب��ا
ن��وي ( .)Rapa Nuiووج��دوا مناط��ق
قريب��ة م��ن الش��واطئ كان تركي��ز
الملح فيها منخفضا ،ما سمح للبشر
بالشرب من مائها بأمان.
وتمث��ل تماثي��ل الجزي��رة الغامضة
الش��هيرة ،معلم��ا رئيس��يا واس��ع
االنتشار بالقرب من السواحل.
وق��ال كارل ليب��و ،أس��تاذ عل��م
اإلنس��ان بجامع��ة :Binghamton
(اآلن ،وم��ع معرفتن��ا بالموق��ع ح��ول المي��اه العذبة ،ف��إن موقع هذه المعالم ل��ه معنى خاص،
حيث يتم وضعها حيث توجد المياه العذبة مباشرة).
وأوض��ح ليب��و أن المش��روع التال��ي للمجموع��ة يتمث��ل في محاول��ة فهم م��دى ارتباط توفر
المي��اه العذب��ة ف��ي مواق��ع معينة ،بطرق ووس��ائل بن��اء التماثيل الضخمة ف��ي الجزيرة ،التي
ُتعرف أيضا باسم (جزيرة الفصح).
وتش��مل الحس��ابات األوروبي��ة لالكتش��افات األول��ى ف��ي الجزيرة ف��ي القرن الثامن عش��ر،
ممرات حيث يبدو أن السكان األصلين يشربون مياه البحر ببساطة.
ونظراً ألن الجس��م البش��ري ال يمكنه معالجة تركيز الملح المرتفع في مياه البحر ،فإن
هذا األمر يدعم نظرية تصريف المياه الجوفية التي طرحها فريق البحث.
وق��ال ليب��و( :تلق��ي ه��ذه المعلوم��ات الض��وء عل��ى الظ��روف الت��ي أدت إل��ى تمكي��ن ه��ذه
المجتمعات من العمل معا لتحقيق مآثرها الهندس��ية .ومن خالل اكتس��اب المعرفة حول
الس��لوك على مس��توى المجتمع ،يمكن أن نحصل على نظرة ثاقبة للظروف العامة الالزمة
للتعاون على مستوى المجموعة ،سواء في الماضي أو في المجتمع المعاصر).
ويمك��ن الق��ول إن عملي��ة تصري��ف المي��اه الجوفي��ة الس��احلية ،تجعل من الممكن للبش��ر
جمع المياه العذبة الصالحة للشرب مباشرة ،حيث تظهر على ساحل الجزيرة.
ومن خالل قياس النسبة المئوية للملح في المياه الساحلية ،وإيجادها آمنة لالستهالك
البش��ري ،وبإزالة الخيارات األخرى كمصادر أساس��ية لمياه الش��رب ،خلص الباحثون إلى أن
تصريف المياه الجوفية كان عامال حاسما في إمداد التجمع السكاني الكبير على الجزيرة
بالمياه.

لتوانيا تغرم من
يستخدم الهاتف بالشارع

فقمة لطيفة تعشق السياح في بريطانيا!
تداول��ت مواق��ع اإلنترن��ت فيديوه��ات لفقم��ة
ودودة ،غالب��ا م��ا تظه��ر عن��د س��واحل كورن��وال
البريطاني��ة ،وتب��دي لهف��ة للتع��رف عل��ى الس��ياح
وراكب��ي الق��وارب .ويظهر ف��ي أح��د الفيديوهات
التي نشرتها قناة ( )CGTNعلى اليوتيوب ،كيف
اقترب��ت ه��ذه الفقم��ة م��ن مرك��ب صغي��ر يحمل
سائحا ،وحاولت التقرب منه بلطف والصعود إلى
ظهر القارب.

تفاج��أ الرج��ل ف��ي البداي��ة عن��د رؤي��ة
الفقم��ة ،لكن��ه س��رعان م��ا ب��دأ يلتق��ط ص��ورا لها
للذك��رى ،وبعده��ا ق��ام بإبعاده��ا بلط��ف ليتاب��ع
رحلته.
يذك��ر أن الحيوان��ات البري��ة ليس��ت لطيف��ة
دوم��ا م��ع الذي��ن يدخل��ون المناط��ق الت��ي تعي��ش
فيه��ا ،فمن��ذ م��دة قامت فقم��ة بصفع س��ائح على
وجهه بأخطبوط حي تعبيرا عن غضبها لرؤيته.

س��تفرض غرام��ة كبي��رة عل��ى أي
مواط��ن ليتوان��ي يعب��ر الطري��ق وه��و
يتح��دث بهاتف��ه النق��ال .وق��د أق��رت
ليتوانيا ،األربع��اء الماضي ،قانونا جديدا
لخف��ض عدد ضحايا الح��وادث المرورية.

وق��ال وزي��ر النق��ل روكاس ماس��يوليس
خ�لال اجتم��اع للحكوم��ة نق��ل مباش��رة
عب��ر التلفزي��ون (ل��ن يتمك��ن المش��اة
م��ن اس��تخدام الهوات��ف المحمول��ة عن��د
تجاوزهم الطريق).
والغرامة المنصوص عليها في القانون
لمخالفة كهذه قد تصل إلى  40يورو.
وق��د اعتم��دت مدين��ة هونولول��و
األميركي��ة قانونا مماث�لا العام الماضي
لكن��ه أق��ل صرام��ة إذ يس��مح للمش��اة ف��ي
عاصم��ة والي��ة ه��اواي التكل��م بهواتفه��م
لكنه يمنعهم من كتابة رسائل نصية.
وقت��ل ف��ي الع��ام  68 ،2017م��ن المش��اة
صدما بسيارات أو دراجات نارية في ليتوانيا
العض��و ف��ي االتح��اد األوروب��ي .وتفي��د آخر
اإلحصاءات األوروبية المتوافرة أن ليتوانيا
تحت��ل المرتبة الثالثة في االتحاد األوروبي
عل��ى صعيد ضحايا الحوادث المرورية بعد
رومانيا والتفيا.

