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

قال اإلمام الحسين(ع):

إن يكن َ
لك َ
ما ُل َك ْ
ُنفق ًا ،فال ُت ِبقه بعدك
كنت له م ِ
ً
ير َك
َف َي ُكن
ذخيرة ِل َغ ِ
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)12:08 :
اذان الفجر (غدا)05:45 :

اذان املغرب (اليوم)17:23 :
شروق الشمس (غدا)07:14 :

صحيفة ايران
في العالم العربي

فتى فلسطيني رغم معاناته من التوحد حفظ القرآن

اصابة الطفل الفلسطيني يوسف شاهين
 12عاماً من سلفيت بمرض التوحد لم تضع
أمامه حاجزاً لحفظ القرآن الكريم كام ً
ال،
فإصابت��ه بم��رض التوحد وال��ذي رافقه منذ
والدت��ه ،جع��ل من��ه مش��تت الذه��ن وكثي��ر
الحرك��ة ،لكنه يمتلك ذاك��رة قوية ميزته
ع��ن غيره م��ن األصحاء ،مكنته م��ن العملية
الحس��ابية باالرق��ام ،ف��ي وق��ت زمن��ي قلي��ل،
وحف��ظ كلم��ات كت��اب اهلل بفت��رة زمني��ة
قصيرة.
وكال��ة (مع �اً) الفلس��طينية توجه��ت الى
من��زل عائلة الطفل ،لتلتق��ي بوالدته إيناس

ش��اهين والت��ي أخ��ذت تتح��دث بإفتخ��ار ع��ن
إبنه��ا يوس��ف قائل��ة( :من��ذ أن أنجبت��ه ل��م
اع��رف ان��ه يعان��ي م��ن م��رض (ظ��ل التوحد)
وت��م إكتش��افه عن��د دخول��ه المدرس��ة ،ومن
خ�لال مراقب��ة األس��اتذة ل��ه تبي��ن أن لدي��ه
مش��كلة ،وأنه ال يس��توعب ش��يئاً سوى األرقام
والعمليات الحس��ابية ،فتم إخباري وتوجهت
ب��ه ال��ى الصح��ة النفس��ية لفحص��ه ،ليت��م
التأك��د م��ن إصابت��ه بم��رض ظ��ل التوح��د،
وتقبلن��ا النتيج��ة وحمدن��ا اهلل عل��ى كل
شيء).
وتكمل حديثها بإبتسامة( :يوسف الخامس
بي��ن اخوت��ه ،كان عن��ده مي��ول باألرق��ام
والعملي��ة الحس��ابية ،حي��ث كان يح��ل أي��ة
مس��ألة يس��تصعبها إخوت��ه بث��وان ،وع��ن بع��د،
دون رجوع��ه ال��ى اآللة الحاس��بة ،وبع��د دخوله
المدرس��ة ،تحول��ت ميول��ه ال��ى مفت��اح عل��وم
الق��رآن الكري��م ،وبق��ي للص��ف الثال��ث دون أن
يتكل��م ،فق��ط كان يبقي على المصحف بيده
ط��وال الوق��ت ال��ى أن يغ��ادر المدرس��ة ،وبق��ي
كذل��ك ال��ى أن دخ��ل مرحل��ة الص��ف الرابع،
وبدأ بلفظ الكلمات ولكن بصعوبة).
وتضي��ف والدت��ه( :حاول��ت تعليم��ه أحرف
اللغ��ة العربي��ة بكافة الط��رق ولكن لم أتمكن

صور تاريخية لم يشاهدها العالم من قبل
قبل الصور الملونة ،ومنذ ظهرت الكاميرا والصورة باألبيض واألسود ،كان األمر أشبه بالخيال بالنسبة ألولئك الذين عاشوا في ذلك الوقت.
صور كثيرة التقطت منذ ذلك الحين وقبل ظهور الصورة الملونة ،بعضها لشخصيات تاريخية مثل الملكة فيكتوريا ،عندما كانت في الخامسة
والثالثين من العمر ،والتي توجت على عرش بريطانيا بين عامي  1837و.1901
وآخ��ر مل��كات ه��اواي الملك��ة ليليوكاالن��ي الت��ي تول��ت الحك��م ع��ام  1891قب��ل أن تخل��ع ع��ن الع��رش ع��ام  ،1893واإلمبراط��ورة األرمل��ة سيش��ي أو
اإلمبراطورة األم تسي شي التي حكمت الصين بين عامي  1861و.1908
وشخصيات شهيرة أخرى وبارزة مثل غريغوري راسبوتين ،ذلك الراهب الروسي الذي كان يعرف أيضا بلقب الراهب المجنون.
صور أخرى قديمة باألبيض واألس��ود كش��فت عن أحداث عالمية مثل المعرض الكبير في قصر الكريس��تال في لندن عام  ،1851الذي ضم جناح
المصري��ات أو اآلث��ار الفرعوني��ة .كم��ا التقط��ت ص��ور ألح��داث أجس��ام مث��ل ص��ورة لقي��ادات الث��ورة الفرنس��ية الرابعة وهم ف��ي األكف��ان ،أو لواحدة
م��ن أوائ��ل الص��ور لتفجي��ر ن��ووي وه��ي تلك التجرب��ة النووية التي عرفت باس��م (ذي بايك��ر) التي أجرتها الوالي��ات المتحدة في جزي��رة بيكيني أتول
(المعروفة باسم حلقية بيكيني) ضمن جزر مارشال وسط المحيط الهادئ عام .1946
ه��ذه الص��ور باألبي��ض واألس��ود وص��ور أخرى يمت��د تاريخها ما بي��ن  1850و ،1960تم إضفاء األلوان عليه��ا ،مما جعلها (تضج بالحي��اة) و(بعث بها
الروح) ،ثم جمعت ووضعت في كتاب ملون بعنوان (ألوان الزمان :تاريخ جديد للعالم).

حث مس��ؤول كبير في جامعة هندية الطالب على قتل بعضهم
البعض ،وذلك في حالة نشوب مشاجرة بينهم.
وذك��رت صحيف��ة (ذا تايم��ز أوف إنديا) ،أن المس��ؤول الكبير في
جامعة حكومية هندية حث الطالب على قتل زمالئهم إذا تشاجروا
معه��م ب��د ًال م��ن تقديم (ش��كوى) إليه منه��م .وظهر راج��ا رام ياداف،

كاريكاتري

م��ن ذل��ك ،اال ع��ن طري��ق الق��رآن الكري��م،
وأصب��ح تعلقه بالقرآن أكث��ر وأكثر الى أن
أتم حفظه) ،وتواصل بلهفة( :ومما ساعد في
حفظ��ه لكلم��ات اهلل ،جدته مريم وعمرها 70
عاماً ،دائما كانت تجلس��ه بجانبها وكانت
ترتل القرآن أمامه ،وهي حافظة لعدة أجزاء،
إضاف��ة ال��ى ذل��ك أن��ا كن��ت كذل��ك أردد
بع��ض اآليات على مس��معه ،وه��و كان يعيد
م��ا أردده ،وكان ينزع��ج ف��ي ح��ال انش��غالي
ويطل��ب من��ي ترك العم��ل المنزل��ي من أجل
الجل��وس مع��ه لت�لاوة آي��ات اهلل ،اضاف��ة ال��ى
ذل��ك س��ماع قارئ��ي الق��رآن عب��ر شاش��ات
التلف��زة لدرجة أنه أصبح يميزهم من خالل
ص��وت كل ق��ارئ ،ف��ي اللحظ��ة األول��ى التي
يسمع فيها التالوة).
وم��ن إهتمام��ات يوس��ف كم��ا تق��ول والدت��ه
(لديه موهب��ة فرمتة أجهزة الموبايل وإصالحها
بدقائق ،وحل العديد من الرموز) ،وتنهي حديثها
قائل��ة (أتمن��ى أن تهت��م وزارة االوق��اف بيوس��ف،
كون��ه م��ن ذوي االحتياج��ات الخاص��ة ،وأن
يت��م التواص��ل مع��ه من أج��ل العمل عل��ى تطوير
قدرات��ه ف��ي حفظ��ه للق��رآن وتجوي��ده بالطريقة
الصحيح��ة ،وأتمنى من وزارة االوقاف مس��اعدته
في زيارة الكعبة إلتمام مناسك العمرة).

املاضي باأللوان..

مسؤول بجامعة للطالب :إذا تشاجرتهم
اقتلوا زمالءكم وال تشتكوا لي

وصحيفة العالم
العربي في ايران

نائ��ب رئي��س جامع��ة بورفانتش��ال ،ف��ي تس��جيل مصور بثت��ه وكالة
(إي��ه .إن .آي) وه��و يق��ول ف��ي خطب��ة (إذا كن��ت طالب �اً ف��ي ه��ذه
الجامع��ة ،ف�لا تأت��ي إ ّل��ي باكي �اً).وتاب��ع( :إذا دخلت مرة في ش��جار
فاضربهم وإذا سنحت لك الفرصة اقتلهم سنعتني باألمر الحقاً).
وج��اءت تصريح��ات ي��اداف أم��ام حش��د م��ن الطلبة في غ��ازي بور
بأوت��ار برادي��ش ،أكث��ر والي��ات الهن��د اكتظاظ �اً بالس��كان .وكان
وذل��ك وس��ط أنب��اء ع��ن تفش��ي موج��ة عن��ف في أنح��اء والي��ة أوتار
براديش ،التي توجد بها هذه الجامعة ،والتي ش��هدت مقتل ش��رطي،
يوم السبت الماضي ،رشقاً بالحجارة أثناء احتجاجات عنيفة.

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 :
اإلشتراكات+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:

مؤامرات اإلدارة األمريكية يف عام 2019

روبوت يسجل رقم ًا قياسي ًا
بالغوص  6كيلومترات

روبوت صيني يسج ُل رقماً قياسياً لالستكشاف
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يجتم��ع ف��ي معهد ش��نيانغ لألتمت��ة بالصين،
فري��ق العلم��اء المس��ؤول ع��ن تطوي��ر الروب��وت
هايش��ينغ س��تة آالف ال��ذي يعم��ل تح��ت الم��اء
واس��تطاع ان يس��جل رقم �اً قياس��ياً وطني �اً للعمق
الذي تعمل فيه مركبة صينية عن بُعد.
فوفق �اً لم��ا ذك��ره فري��ق العلماء ف��ي المعهد،
التابع لألكاديمية الصينية للعلوم فان الروبوت
هايش��ينغ ال��ذي يعن��ي اس��مه بالصيني��ة نجم��ة
البحر تمكن من الغوص تحت س��طح البحر على
عمق ستة كيلو مترات خالل أول بعثة للبحوث.
وق��ال تش��انغ تش��ي فن��غ وه��و باحث ف��ي معهد
ش��نيانغ( :ه��ذه أول مركب��ة تح��ت الم��اء تعم��ل
ع��ن بعد تق��وم ببنائها الصين ،قادرة على الغوص
لمسافة ستة آالف متر).
ووفق �اً للعلم��اء ،وبع��د جه��ود التطوي��ر ف��إن
هايش��ينغ س��تة االف أج��رى تس��ع غطس��ات ف��ي
أعم��اق مختلفة خ�لال الحملة البحثية ،وأكمل
سلس��لة م��ن المهام تح��ت الماء ف��ي غضون ثالث
ساعات ،بما في ذلك المراقبة في أعماق البحار
والبح��وث البيولوجي��ة ،وجم��ع عينات م��ن التربة
والمياه ،ومحاكاة البحث عن الصندوق األسود.
وقال تش��انغ تشي فنغ( :قد يؤدي الكابل الذي
يبل��غ طول��ه س��بعة آالف متر إلى تقلب��ات كبيرة
ف��ي التي��ار الكهربائي في بع��ض األحيان .لذلك
قمن��ا بالكثي��ر م��ن العم��ل علي��ه ،بم��ا ف��ي ذل��ك
خفض الجهد وتصحيحه).
وعند عمق الفي متر ،أنجز الروبوت تحت الماء
جم��ع ث�لاث مجموع��ات م��ن العين��ات ف��ي مناط��ق
بحري��ة مختلفة خالل يوم واحد ،والتقط ما يصل
إل��ى أربعمئة كيلوغرام من الصخور ،منها صخرة
كبيرة تزن واحد وستين كيلوغراماً.
ويق��ول فريق العلماء أن هذه العملية تحققت
أيضاً من قدرات الروبوت وإمكانية االعتماد عليه
وأظه��رت أن الصي��ن حقق��ت تقدم �اً ف��ي تطوي��ر
المركب��ات تح��ت الماء واإلستكش��اف في أعماق
البحار.

مقدم برامج يسعى إلستنساخ كالبه بـ  228ألف دوالر
ذك��رت صحيف��ة بريطاني��ة ،أن مق��دم
البرام��ج اإلنجلي��زي الش��هير (س��ايمون
كاول) س��ينفق  180ألف جنيه استرليني
(نح��و  228أل��ف دوالر) إلستنس��اخ كالبه
الثالث��ة .وقال��ت صحيف��ة (ذا ص��ن) ،إن
(كاول مت ّي��م ج��داً بجرائ��ه الثالث��ة،
س��كويدي ،وديدل��ي ،وفري��دي ،وأن��ه يأمل في
استنس��اخهم م��ن خ�لال الحص��ول عل��ى
خالي��ا منه��م مس��تعينا بش��ركة كوري��ة
جنوبي��ة) .وق��ال كاول ال��ذي اش��تهر
بع��د اش��تراكه كحك��م ف��ي العديد من
برامج اس��تعراض المواه��ب ،للصحيفة،
(سأقوم باستنساخ الكالب  .)%100وأضاف( :درسنا األمر بصورة دقيقة ،وحصلنا على جميع التفاصيل
وأستطيع أن أثبت لكم أنني سأقوم باستنساخهم).
وأوضح رائد األعمال البريطاني (أقوم بذلك ألنني ال أستطيع تصور فكرة عدم وجودهم معي).
وتاب��ع( :س��أقوم بذل��ك ف��ي وق��ت قريب ،ما يعني أنه س��يكون لدينا  6كالب يركض��ون حولنا ،فهذا
االستنساخ لن يضرهم ،إنه شيء متعلق بالحمض النووي).
وبحس��ب الصحيفة ،فإنه خالل عملية االستنس��اخ التي تكلف  60ألف جنيه اس��ترليني لكل كلب،
سيتم إجراء خزعة عن طريق الجلد على بطن كل حيوان.
وبعدها س��يقوم العلماء بانتزاع النواة من بويضات وحقن فيها خاليا مأخوذة من الحيوانات المراد
استنس��اخها .ووفق الصحيفة ،فإن كالب (كاول) هي من أكثر الكالب المدللة في عالم المش��اهير،
وهي تسافر معه حول العالم ،عبر طائرة خاصة ،ولها مقاعد جلدية خاصة ،وطعام خاص.
واالستنس��اخ ه��و عملي��ة يت��م فيه��ا إنت��اج نس��خة مطابق��ة جيني �اً م��ن خلي��ة أو نس��يج أو كائن حي،
ُستنس��خ) .وتعتب��ر النعج��ة األس��كتلندية (دولل��ي) أش��هر
ويطل��ق عل��ى النس��خة الجدي��دة مصطل��ح (م َ
المستنسخات.
َ

إمبراطور تجارة األملاس ..ز ّوج  3000فتاة وأعطى
كل واحدة  7000دوالر!

ُز َّف��ت مئ��ات الفتي��ات الهندي��ات اليتيم��ات إل��ى
مول��ه
�اف جماع��ي بالهن��د َّ
أزواجه��ن ف��ي حف��ل زف� ٍ
ماهي��ش س��افاني إمبراطور تج��ارة األلماس الذي
زوَّج أكث��ر م��ن ثالث��ة آالف ام��رأة خالل الس��نوات
الثماني الماضية .وحس��ب تقرير نشرته صحيفة
 The Daily Mailالبريطاني��ة ف��إن إمبراط��ور
تج��ارة األلم��اس ماهي��ش س��افاني ،ال��ذي ينظ��م
حف�لات الزف��اف الجماعي��ة لليتيم��ات الهندي��ات
عام منذ عام  ،2010يؤمن
في مدينة س��ورات كل ٍ
ب��أن تزوي��ج ام��رأ ٍة ه��و برك � ٌة م��ن ال��رب .ونقل��ت
الصحيف��ة البريطاني��ة م��ا أورده تقري��ر صحيف��ة
 DNA Indiaال��ذي ذك��ر أن حف��ل ه��ذا الع��ام
مسلمات،
قد شهد زفاف  261عروساً ،من بينهن 6
ٍ
و 3مس��يحيات ،وحض��ره فيج��اي روبان��ي رئي��س
وزراء والي��ة غوج��ارات .وأدى س��افاني م��ع العدي��د
من مس��ؤولي الخدمات اإلدارية وضباط الش��رطة
طقس هندوس� ٌ�ي
الهندية ،طقس الكانايدان (وهو ٌ
يق��وم في��ه أب��و الع��روس بوض��ع يده��ا ف��ي ك� ّ
�ف
زوجه��ا ث��م يس��كب م��ن ي��ده الم��اء المق��دس على
يده��ا ف��ي إش��ار ٍة لتس��ليمه ابنت��ه لزوجه��ا) .وق� َّ�د َم
القائم��ون عل��ى الحدث هذا العام للعرس��ان هدايا

عيني � ًة ليب��دأوا به��ا حياته��م الجدي��دة ،وتأمين �اً
ل��كل عروس��ين بقيم��ة  200أل��ف روبي � ٍة (2850
دوالراً تقريباً) .وكان س��افاني يُقدِّم في الس��نوات
السابقة هدايا بقيمة  500ألف روبية ( 7120دوالراً
تقريب �اً) .وم��ن بي��ن عرائس االثنين  24ديس��مبر/
كان��ون األول 118 ،لي��س له��ن إخ��و ٌة وال أخ��وات،
وَّ 54
كن يتامى األب واألم.
ي َ
ُذك��ر أن س��افاني ق��ال م��ن قب��ل إن��ه يش��عر
لزمه بمس��اعدة الفتيات
بـ(مس��ؤولي ٍة مجتمعي � ٍة) ُت ِ
تحمل نفق��ات الزواج .ويُعد
الالت��ي ال يق��درن على ُّ
ال��زواج ف��ي الهند أم��راً مكلفاً ،خاص � ًة أن التقاليد
تقض��ي ب��أن تدف��ع أس��رة الع��روس مه��راً ضخم �اً
للعريس و ُتغ ِدق عليه الهدايا.
ويتحم��ل اآلب��اء كذل��ك تكالي��ف مراس��م
َّ
زف��اف بناته��ن ،وه��و ما يعن��ي أن أبا الع��روس إن
توف��ي أو كان فقي��راً للغاي��ة ،ف��إن فرصه��ا ف��ي
ال��زواج ت��كاد تك��ون معدوم � ًة .وق��ال س��افاني إنه
قريب
بدأ حملته الخيرية عام  2008حين توفي ٌ
ل��ه م��ن بعي ٍد ،تاركاً له مس��ؤولية إتمام مراس��م
زف��اف ابنت��ه .وحت��ى اآلن رع��ى س��افاني وم��وَّل
زفاف  3172عروساً.

