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قال اإلمام الصادق(ع):

يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أعز من أخ
أنيس وكسب درهم حالل
األوقات الشرعية حسب افق طهران:
اذان الظهر (اليوم)12:10 :
اذان الفجر (غدا)05:45 :

اذان املغرب (اليوم)17:26 :
شروق الشمس (غدا)07:15:

وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

بسبب الزحام والغالء  ..مدن أوروبية تتخلص من السياح!

تس��عى بع��ض ال��دول جاه��دة إل��ى ج��ذب
المزي��د م��ن الس��ياح حتى تع��ود بالنف��ع على
اقتصاده��ا ،لك��ن ع��دة م��دن أوروبي��ة ص��ارت
تبح��ث ،مؤخ��را ،ع��ن طريقة مناس��بة لتقليل
عدد زوارها ،وذلك بعدة طرق مختلفة.
وبحس��ب صحيف��ة لوب��وان الفرنس��ية،
ف��إن مدين��ة فينيس��يا العائم��ة ف��ي إيطالي��ا
تس��تعد لفرض غرامة على كل سائح يدخل
إل��ى المدين��ة ف��ي موس��م ال��ذروة الس��ياحية،

بيع سمكة تونة ضخمة
مقابل  3,1مليون دوالر

بيعت سمكة تونة بمبلغ قياسي بلغ 333,6
ملي��ون ي��ن يابان��ي ( 3,1ملي��ون دوالر أمريكي)
ف��ي أول م��زاد يج��رى ه��ذا الع��ام ف��ي س��وق
السمك الجديد في طوكيو.
وت��م صي��د الس��مكة البال��غ وزنه��ا 278
كيلوغ��رام ،أي أن قيم��ة الكيلوغ��رام الواح��د
تبل��غ  1,2ملي��ون ي��ن ،ف��ي أوم��ا عل��ى الط��رف
الش��مالي م��ن جزي��رة هونش��و أكب��ر ج��زر
الياب��ان ،وه��ي واحدة م��ن أفضل مناطق صيد
أسماك التونة في اليابان.
واشترى السمكة وهي من نوع التونة ذات
الزعان��ف الزرقاء (كيوش��ي كيمورا) ،رئيس
ش��ركة كيم��ورا الت��ي تدير سلس��لة مطاعم
(سوشي زانماي).
وقال كيمورا للصحافيين( :لم أتوقع أن
تك��ون غالي��ة الثم��ن إلى هذا الح��د ،ولكن بما
أنن��ي تمكن��ت م��ن ش��راء س��مكة جي��دة ،أود أن
يتذوقها العمالء).
واعتاد كيمورا شراء أغلى أسماك التونة
ف��ي الم��زاد األول من كل عام من��ذ عام 2012
وحت��ى  ،2017وم��ن بينه��ا س��مكة تون��ة كانت
تحتل الرقم القياسي السابق من حيث ارتفاع
الثمن ،حيث اش��تراها بمبلغ  155,4مليون ين
في عام .2013
يذك��ر أن اليابانيي��ن م��ن أكث��ر
المس��تهلكين في العالم للتون��ة ذات الزعانف
الزرق��اء ،وق��د تس��بب الصيد المف��رط لها في
انتقادات عالمية لليابان.
وأقي��م الم��زاد ف��ي س��وق تويوس��و ،ال��ذي
افتت��ح ف��ي منطق��ة الواجه��ة البحري��ة ف��ي
طوكي��و ف��ي تش��رين أول /أكتوب��ر الماضي
بعد إغالق سوق تسوكيجي لألسماك البالغ
م��ن العم��ر  83عاماً على الرغم من المعارضة
الش��ديدة م��ن قب��ل العاملي��ن واس��تمرار
المخاوف بشأن التلوث في الموقع الجديد.
وتأج��ل نق��ل الس��وق إل��ى م��ا يق��رب م��ن
عامين حيث تعين على طوكيو التعامل مع
تلوث التربة والهواء عالوة على مسائل أخرى
في تويوسو ،التي كانت مقرا لمحطة إلنتاج
الغاز.

وج��رى إدخ��ال هذه الفكرة إل��ى قانون المالية
اإليطال��ي ف��ي ديس��مبر الماض��ي ،بن��اء عل��ى
طلب عمدة المدينة ليغي بروغنارو.
ويقول س��كان المدن السياحية المكتظة
إن حياته��م ل��م تع��د تط��اق ف��ي ظ��ل كث��رة
السياح ،جراء اإلزعاج والضجيج الذي يحدثه
الباحث��ون ع��ن التس��لية ،فض�لا ع��ن ارتف��اع
إيجارات العقارات وأس��عار السلع وتأثر نظافة
األحي��اء ،فيم��ا كانت تنعم بحي��اة هادئة في

كاريكاتري

الماض��ي .لك��ن فرض غرام��ة مالية عل��ى زوار
البندقي��ة س��يلعب دورا اقتصادي��ا مهما ،فهذا
اإلج��راء م��ن ش��أنه أن ي��در مبلغا يت��راوح بين
 40و 50ملي��ون ي��ورو س��نوياً ،بحس��ب صحيفة
الريبيبلي��كا اإليطالي��ة الت��ي قال��ت إن ه��ذه
الغرام��ة ستس��اهم في تنظي��ف المدينة التي
يزورها مليون شخص كل سنة.
وال يقتص��ر اإلنزع��اج عل��ى س��كان
المدين��ة اإليطالي��ة ،فف��ي إس��بانيا ،تتعال��ى
أص��وات غاضب��ة م��ن س��كان برش��لونة ،وس��ط
دع��وات إل��ى ف��رض قيود على تش��ييد منش��آت
س��ياحية جدي��دة ،ويع��زو الرافض��ون ه��ذه
الدع��وة إلى غ�لاء اإليج��ارات وتضرر الس��كان
المحليين.
ويقول غاضبون إس��بان إن كثرة الس��ياح
ألهبت األسعار في وسط المدينة ،فصار الناس
يبتعدون إلى الضواحي حتى يستأجروا بيوتا
بأس��عار مناس��بة ،الس��يما أن خدمة إير بي إن
بي س��محت للس��كان أن يؤجروا بيوتهم للزوار
عن طريق اإلنترنت.
وف��ي مس��عى لتقلي��ل الس��ياح ،ص��ارت
حديقة غويل في برشلونة تفرض رسوما على
م��ن يزوره��ا ،كم��ا أن النظ��ام الحالي يس��مح
بأن يدخل إلى الموقع السياحي الشهير عدد
معين فقط من الزوار خالل الوقت نفسه.

أعل��ن المعه��د الوطن��ي لعل��م اإلناس��ة والتاريخ أن
علماء اكتش��فوا في المكس��يك معبدا مكرسا لشيبه
توتي��ك وه��و إل��ه مه��م ج��دا ل��دى حض��ارة األزتي��ك
(الش��عوب األصلي��ة في األمريكتي��ن ،كانت تعيش في
منطق��ة وادي المكس��يك ف��ي وق��ت الغ��زو اإلس��باني)
وكانت تقدم له األضاحي البش��رية ،وهو االكتش��اف
األول من نوعه.
وقال المعهد في بيان (شيبه توتيك كان من أهم
اآلله��ة ف��ي الحقبة الس��ابقة للغزو اإلس��باني .وكانت
تعترف بنفوذه ( )..عدة حضارات في غرب المكس��يك
ووس��طها وف��ي خلي��ج المكس��يك .لك��ن ل��م يس��بق أن
اك ُتشف معبد مرتبط مباشرة بعبادته).
ويبل��غ طول المعبد  12مترا وارتفاعه  3.5متر وهو
يض��م مذبحين لألضاح��ي وثالث منحوت��ات مصنوعة
م��ن حج��ر بركان��ي وعناص��ر هندس��ية مختلف��ة تق��ع
ف��ي ج��وف منش��أة هرمي��ة ف��ي والي��ة بويب�لا (وس��ط
المكسيك).
وتمث��ل منحوت��ات المعب��د ال��ذي يرج��ح أن يك��ون
اس��تخدم بي��ن العامي��ن  1000و 1260بع��د المي�لاد
جمجمتي��ن م��ن  70س��نتمترا تقريب��ا وزنهم��ا حوال��ي
 200كيلوغرام ،فضال عن تمثال نصفي تغطيه جلود،
وه��ي ترمز إلى ش��يبه توتيك إل��ه الخصوبة وتجدد

اكتشاف أول معبد شاهد على تقديم القرابني البشرية

الدورات الزراعية والحرب.
وكان األزتي��ك يعتق��دون أن اآلله��ة الخي��رة
والنافع��ة ،ال ب��د أن تظ��ل قوي��ة لتمن��ع اآلله��ة الش��ريرة
م��ن تدمي��ر العال��م ،له��ذا الس��بب كان��وا يقدم��ون لها
األضاحي البشرية ،وكان معظمهم من أسرى الحرب.

وكانوا يعتقدون أن إله المطر تاللوك يفضل ضحاياه
م��ن األطف��ال .وكان��ت تق��ام طق��وس التضحي��ة ف��ي
مواعيد كانوا يحسبونها حسب النجوم لتحديد وقت
خ��اص ل��كل إل��ه ،وكان��ت الضحية تصعد لقم��ة الهرم
حي��ث كان الكاه��ن يمددها فوق حجر المذبح وينتزع

كنز نابليون 200 ..عام بحثا في املكان الخطأ

بعدم��ا قضى الس��اعون وراء ذه��ب اإلمبراطور
الفرنس��ي نابلي��ون بونابرت أكثر م��ن  200عام في
البحث ،أكد أحد المؤرخين أن ذلك الكنز يوجد
في بحيرة روسية مفاجئة.
وتقول كتب تاريخية إن اإلمبراطور الفرنسي
أمر بدفن  80طنا من الذهب المنهوب من موسكو
س��راً ،عندما انسحبت قواته من العاصمة الروسية
عام .1812
غي��ر أن الم��ؤرخ الروس��ي فياتشيس�لاف

معلمة وزوجها
ربحا  145مليون
دوالر «في لحظة»

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
اهلاتف05 :و+9821/84711207 - +9821/88751802
الفاكس +9821/88761813 :صندوق الربيد15875-5388 :
اإلشرتاكات+9821/88748800 :
اإلنتشارات92 :و +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 :

قلبه��ا ويرفعه��ا عالي��ا لإلل��ه ال��ذي يج��ري تكريمه ،ثم
يضع القلب وهو ينبض ليشوى في النيران المقدسة.
وكان الكهن��ة يظن��ون أنه��م ينال��ون رض��ا اآلله��ة
بالص��وم أو ج��رح أنفس��هم ،وكان منهم من كان يدير
م��دارس لتعليم الكهن��وت األطفال الذين س��يصبحون
كهنة.
وم��ن أكث��ر األعياد أهمية في تلك الحقبة كان
عي��د (تياكاش��يبيهواليزتلي) ومعناه��ا بلغ��ة نيهواتي
المحلية (وضع الجلد المسلوخ).
وكان��ت تق��ام ه��ذه االحتف��االت عل��ى مذبحي��ن
دائريين أحدهما للتضحية بأسرى المعارك من خالل
المصارعة أو بنتيجة السهام ،واآلخر لتقطيع األجسام
تكريما لشيبه توتيك.
وكان الكهنة يرتدون جلود األضاحي التي كانت
توضع بعدها في تجويفات صغيرة .وهذا األمر (يظهر
أهمية) اكتشاف (مذبحين تحت أرض الهرم ،وثقبين
ف��ي األرض (أمام المذبحي��ن) كانا مملوءين بالتراب
(…) وكان��ا موجودي��ن تح��ت الجماج��م الحجري��ة)
بحسب المعهد.
وتجرى في مدينة مكسيكو الحفريات للكشف عن
هذه الحضارة ،حيث كان ش��عب األزتيك يطلق عليه
شعب مكسيكا أو تنوتشكا.

البحر يقذف أجهزة كهربائية في أملانيا وهولندا

ريجك��وف يعتق��د أن الم��كان
ال��ذي كان ينبغ��ي أن يت��م
البحث فيه ع��ن ذهب نابليون
لي��س بحي��رة س��ميليفو ف��ي
سمولينس��ك ،مضيف��ا أن
تس��ريب أنب��اء دف��ن الذه��ب
هن��اك ج��اء به��دف تضلي��ل
ق��وات القيص��ر ألكس��ندر
بافلوفيت��ش ،المعروف باس��م
ألكسندر األول.
ويقت��رح المؤرخ الروس��ي
بحي��رة أخ��رى تبع��د 64
كيلومت��راً ع��ن البحي��رة
األول��ى ،ه��ي بحي��رة بولش��ايا
روتافيت��ش ق��رب بل��دة رودنايا
بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء.
وقال المؤرخ الروسي (نابليون) لم يلق بالكنز
ف��ي برامي��ل داخ��ل البحي��رة ،س��يكون م��ن الس��هل
العث��ور علي��ه ..ب��ل أم��ر بإخفائ��ه ودفن��ه ف��ي ق��اع
البحيرة تحت (القلعة المائية) ،بحسب ما ذكرت
صحيفة (ذي صن) البريطانية.
كما زعم المؤرخ الروسي أن نابليون بونابرت
أذاب بع��ض كن��وزه وحوله��ا إل��ى س��بائك قب��ل أن

يع��اد تحميلها على  400عربة بمرافقة  500عنصر
م��ن الفرس��ان و 250عنص��را م��ن ق��وات النخب��ة في
الحرس القديم الخاص بنابليون.
ووفق �اً لريجك��وف ف��إن بدي�لا لنابلي��ون،
ش��خصية ش��بيهة ب��ه ،تول��ى عددا م��ن المه��ام ،بما
فيها مهمة اختيار موقع الكنز المدفون المزيف.
وف��ي األثن��اء ،غ��ادر نابليون الحقيق��ي باتجاه
سمولينس��ك ،حي��ث أص��در ع��ددا م��ن الق��رارات
واألوام��ر والرس��ائل الموجه��ة إلى باري��س ،وانتظر
انسحاب جيوشه.
وأوضح المؤرخ الروس��ي أن تحليال كيمياويا
لمي��اه البحي��رة ف��ي ثمانين��ات الق��رن الماض��ي
كشفت عن نسبة تركيز عالية أليونات الفضة.
وتعود قصة كنز نابليون إلى الحملة الروسية
(الغزو الفرنس��ي لروس��يا) عام  ،1812عندما اجتاز
نابلي��ون بجيوش��ه الج��رارة نهر نيمان ف��ي محاولة
لهزيمة القيصر ألكسندر األول.
وقي��ل إن جي��وش نابلي��ون نهب��ت الذه��ب
والمجوه��رات م��ن موس��كو ،قب��ل أن يتعرض��وا
للهزيمة ،وينسحبوا منها.
وعل��ى م��دى القرني��ن الماضيي��ن كان
المؤرخون يبحثون في المناطق المحيطة ببحيرة
سيمليفو ،لكن لم يعثر على أي قطعة ذهب.

تسببت عاصفة قبالة الساحل
الش��مالي الغرب��ي أللماني��ا ف��ي
فق��دان واح��دة م��ن أكب��ر س��فن
الحاوي��ات ف��ي العالم م��ا يقرب من
 300حاوي��ة خ�لال ،لي��ل الثالث��اء
الماضي.
وواجهت الس��فينة (إم إس سي
زوي) عاصف��ة قوي��ة أثن��اء اإلبح��ار
ف��ي بح��ر الش��مال ،بالق��رب م��ن
جزيرة بورك��وم األلماني ،مما أدى
إلى سقوط  270حاوية في المياه.
وق��ال موق��ع (ذي��س إنس��ايدر) إن العش��رات م��ن الحاويات طف��ت في الجن��وب الغربي ،فيما
وصلت أخرى إلى الجزر الهولندية المجاورة.
وتاب��ع أن القواني��ن ف��ي تلك الجزر تس��مح للس��كان المحليين باالحتف��اط بكل ما يرميه
البحر وأخذه إلى منازلهم ،دون أن تتم معاقبتهم من طرف السلطات.
وأظهرت صور عددا من السكان ،وصفوا بـ(صيادي الكنز) ،يتخاطفون على ما كان يوجد
داخل الحاويات ،مثل أثاث أيكيا وأجهزة التلفزيون ودمى أطفال.
وحذر المسؤولون في كل من ألمانيا وهولندا الناس باالبتعاد عن السلع الغارقة ،ألن ثالث
حاويات سقطت من السفينة كانت تحتوي على (مواد خطرة) ،مثل البيروكسيد العضوي.
وتعاقدت الدولتان مع ش��ركة إنقاذ الس��تعادة البضائع المفقودة ،من خالل إرس��ال قوارب
مجهزة بتقنيات حديثة لتحديد موقع الحاويات الغارقة.

تغي��رت حي��اة زوجين م��ن مقاطع��ة أرماج في
أيرلن��دا الش��مالية ،بعدم��ا حالفهم��ا الح��ظ ف��ي
الف��وز بجائ��زة اليانصي��ب الكب��رى ،بالتزام��ن م��ع
احتفاالت رأس السنة الميالدية الجديدة.
وس��يبدأ الزوج��ان ع��ام  2019بث��روة مالي��ة
ضخمة ،عقب فوزهما بالجائزة ،التي تبلغ قيمتها
نح��و  115ملي��ون جنيه إس��ترليني (ما يع��ادل 145
مليون دوالر).
ووفق ما ذكر موقع (سكاي نيوز) البريطاني،
ف��إن الجه��ة المنظم��ة لمس��ابقة اليانصي��ب ف��ي
المملك��ة المتح��دة ،كاميل��وت ،قدم��ت الزوجي��ن

لوسائل اإلعالم ،خالل مؤتمر صحفي.
وقال��ت فرانس��يس كونولي ،وه��ي معلمة ،إن
الف��وز بالجائ��زة الكب��رى (أمر كبير ج��دا ال يقدر
بأي ثمن) ،مضيفة( :منذ زمن بعيد ونحن نشارك
في اليانصيب الوطني ..لم يحالفنا الحظ أبداً).
وتابع��ت( :كن��ا دائماً نقول إن��ه في حال فزنا
بأربع��ة ماليي��ن جنيه إس��ترليني ،س��يكون هناك 4
ماليي��ن فائ��ز ،وس��يحصل كل منه��م عل��ى جني��ه
واحد).
فيم��ا ق��ال زوجه��ا باتري��ك كونول��ي ،البالغ
م��ن العم��ر  54عام �اً ،إن حياتهم��ا تغي��رت بعد هذا

الف��وز ،مش��يرا إل��ى أنه لم يص��دق في بداي��ة األمر
أنهما فازا بالجائزة الكبرى.
ويأم��ل الزوج��ان ف��ي أن يس��تغال ثروتهم��ا
الجدي��دة أوال م��ن أج��ل قض��اء عطل��ة ف��ي
موريشيوس ،وحضور سباق جائزة موناكو الكبرى
للفورموال .1
كم��ا وضع��ا قائم��ة تض��م نح��و  50ش��خصاً،
سيش��اركون معه��م ثروته��م الجدي��دة ،بمن فيهم
بناتهما الثالث ،وأحفادهما.
وذك��ر باتري��ك (ه��ذه ث��روة كبي��رة ج��داً..
نريدها أن تغير حياة العديد من الناس).

