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قال اإلمام الحسن العسكري(ع):

خصلتان ليس فوقهما شيء
اإليمان بالله ونفع اإلخوان
األوقات الشرعية حسب افق طهران:
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اذان الفجر (غدا)05:45 :

اذان املغرب (اليوم)17:31 :
شروق الشمس (غدا)07:14 :

صحيفة ايران
في العالم العربي

محاكمة متهمني بسرقة أكبر قطعة نقدية ذهبية في العالم

ب��دأت حماكمة  4رج��ال متهمني بسرقة أك�بر قطعة نقدية يف
العامل ،تقدر قيمتها حبوالي  3.6مليون يورو ،بعد أن اقتحموا متحفاً
متخصصاً للقطع النقدية بالعاصمة األملانية برلني.
ومن املتوقع أن تستغرق حماكمة املتهمني  12يوماً وسط تغطية
إعالمية موسعة ،خصوصاً بعد أن وصفت السرقة بالفضيحة نظراً
لسهولة عملية السرقة ،وعدم انطالق جرس اإلنذار يف املتحف أثناء
احلادثة.

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

ون �ف��ذ ال ��رج ��ال األرب� �ع ��ة ال �س��رق��ة م ��ن م�ت�ح��ف ب ��ود ف�ي�م��ا ي�ع��رف
جبزيرة املتاحف بربلني يف السابع والعشرين من مارس عام 2017
مستخدمني سلماً وسيارة وعربة جر.
أما القطعة النقدية العمالقة ،فهي قطعة تذكارية ذهبية نقش
على أحد وجهيها ورق شجرة القيقب ،بينما نقش على الوجه الثاني
ص��ورة امللكة اليزابيث الثانية ،وأصدرتها دار سك العملة امللكية
الكندية عام .2007
والقطعة النقدية ك�ب�يرة احل�ج��م ،حيث يصل قطرها إىل 53
سنتيمرتاً ،أي م��ا ي ��وازي إط��ار س�ي��ارة ،أم��ا مسكها فيقدر حبوالي
 3سنتيمرتات ،فيما يبلغ وزنها  100كيلوغرام ،وه��ي من الذهب
اخلالص والنقي بدرجة  99.999يف املئة.
ومن بني السارقني عرف منهم وسام آر وأمحد آر وويسي آر ،وهم
أعضاء أسرة برلينية مشهورة يف عامل اجلرمية ،أما الرابع فهو حارس
أم��ن متهم بتسهيل عملية السرقة من خ�لال توفري معلومات عن
املتحف للصوص وعرف امسه األول بأنه (دينيس) ،وفقا ملا ذكرته
صحيفة الغارديان الربيطانية.
وال�ع��ائ�ل��ة م�ع��روف��ة ل��دى ال�ش��رط��ة األمل��ان�ي��ة وه��ي ج��زء م��ن حلقة
إجرامية نفذ أفرادها العديد من اجلرائم املعروفة يف أملانيا ومن
بينها سرقة بنك.
ويف وقت من األوق��ات ،صادرت السلطات األمنية األملانية أمالكاً
هلذه العائلة ،اليت ذكرت تقارير سابقة أنها من أصول لبنانية تعرف
بإسم عائلة (رمو) ،تقدر قيمتها حبوالي  10ماليني يورو.

حاالت انفصال كلفت أرقاما فلكية!
تواترت األنباء عن طالق امللياردير وأغنى أغنياء العامل ومؤسس
شركة أم��ازون جيف بيزوس ،وه��و ما ح��ول األنظار مباشرة إىل
البحث عن تكلفة هذا الطالق ،ومقدار الثروة اليت ستحصل عليها
طليقته ماكينزي توتل.
فبعد زواج دام  25عاماً ورحلة ناجحة مجعا خالهلا ثروة بلغت
قيمتها 135مليار دوالر ،أعلن جيف بيزوس وماكينزي ،البالغة
من العمر  48عاماً الطالق.
ون �ظ��راً ألن ال��زوج�ين يعيشان يف والي ��ة واش�ن�ط��ن ،ال�تي تدخل
ضمن الواليات املطبقة لقانون امللكية املشرتكة ،فإن التوقعات
تشري إىل أنه ينبغي تقسيم إمجالي ثروتي الزوجني على الطرفني
بالتساوي ،على اعتبار أن الزوجني متشاركان يف كل ما ميلكان
منذ أن ارتبطا ببعضهما البعض.
وإذا حصل الطالق مع تقاسم الثروة ،فإنه سيكون الطالق األعلى
كلفة يف العامل ،وستحصل ماكينزي على لقب(أغنى طليقة يف
العامل).
وبالتأكيد ،سيكون ه��ذا الرقم أعلى بكثري من أكثر حاالت
الطالق تكلفة حتى اآلن ،حبسب ما كشف تقرير نشره موقع
(فوكس بزنس) اإلخباري.
ومن ح��االت الطالق ذات التكلفة الباهظة ،انفصال امللياردير
الروسي دمييرتي ريبولوفليف وزوجته إيلينا ع��ام  ،2014وال��ذي
بلغ قرابة  4.5مليار دوالر ،بعد معركة قضائية استغرقت قرابة
 6سنوات.
وإذا اعتربنا أن طالق ريبولوفليف إىل حني استكمال طالق آل
ب�ي��زوس ،األعلى تكلفة يف التاريخ ،ف��إن ط�لاق جوسلني وأليك
وايلدنشتاين يف العام  1999هو ثاني أعلى طالق تكلفة.
وحبسب التقارير ،فقد اضطر أليك ،امللياردير وتاجر األعمال
الفنية الفرنسي إىل دفع مبلغ قدر حبوالي  3.8مليار دوالر ملطلقته
جوسلني ،املشهورة بكثرة عمليات التجميل اليت أجرتها.

ماس كهربائي ح ّول حما ًال إلى عبقري
في الرياضيات!

محال
مل يتوقع عبد السالم ججكجي أن ماساً كهربائياً سيحوله من ّ
يف مزرعة والده يف مدينة شانلي أورفه جنوب شرق تركيا ،إىل عبقري
يف الرياضيات ،يكتشف نظريات رياضية جديدة ،ويصل إىل حل أعقد
املعادالت دون أن حيتاج آللة حاسبة.
وحسب صحيفة حرييت الرتكية فإن عبدالسالم ( 19عاماً) كان
يعمل محا ً
ال يف مزرعة والده ،تع ّرض لصدمة كهربائية قوية ،بقي بعدها
يف املستشفى ألسبوع يتلقى العالج الالزم ،وبعد خروجه من املستشفى
اكتشف أن عقله صار يعمل بشكل خمتلف متاماً ،فلم يعد حيتاج اآللة
احلاسبة يف احلساب ،وصار حيل املعادالت الرياضية ارجتا ً
ال دون حساب.
ّ
وبي عبد السالم للصحيفة أنه كان يدرس يف ختصص أدب��ي ،إال أنه
توجه حنو الرياضيات ،وبدأ يف حل املسائل ،ليصل إىل نظرية رياضية
قام بإثباتها مع اخلرباء ،والتأكد من صحتها مع أساتذة الرياضيات
يف جامعة غازي عينتاب ،ليقوم بتسجيل براءة اكتشاف النظرية عند
كاتب العدل .من جانبه قال جزائر ججكجي ،وال��د عبد السالم ،إن
غيت من حياة ابنه بشكل كامل ،فلم يعد حيتاج اآللة
ضربة الكهرباء ّ
احلاسبة يف املزرعة ليقوم باحلسابات .ويف تصريح لعضو هيئة التدريس
جبامعة ح��ران يف أورف��ه الدكتور كمال توكر ،ق��ال إن عبد السالم
توصل إىل حل معادالت رياضية مبفرده ،بعد أن كانت موضوعاً لرسالة
خترج ماجستري يف تركيا.

ملك األردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد
صورة أشعلت اإلنترنت

أم��ا ثالث أكثر ح��االت ال�ط�لاق تكلفة ،فهي ط�لاق امللياردير
والقطب اإلعالمي األسرتالي روبرت مردوخ من زوجته آن يف العام
 ،1999والذي قدرت قيمته حبوالي  1.7مليار دوالر.
ويعترب طالق بريني وسالفيكا إكسلتون عام  ،2009بعد زواج دام
 24عاماً ،رابع أعلى حاالت الطالق تكلفة ،حيث تراوحت القيمة
بني  1و 1.2مليار دوالر.
أم��ا خ��ام��س أغ�ل��ى ط�لاق يف ال�ع��امل فهو م��ن نصيب أخطبوط
الكازينوهات ستيف وي��ن يف العام  ،2010حيث أف��ادت تقارير أن
تكلفة طالق وين من زوجته إلني ،اليت تزوجها مرتني األوىل بني
عامي  1963و 1986والثانية بني عامي  1991و ،2010بلغت حوالي
مليار دوالر.
وأج�ب�ر وي��ن على ال�ط�لاق بعد ات�ه��ام��ات بالتحرش واالع �ت��داء
اجلنسي وردت يف تقرير صحفي مطول يف وول سرتيت جورنال.

شاب يساعد عائلته بعمل شاق رغم
اإلعاقة!
دأب شاب صيين يعاني من إعاقة جسدية ،على القيام بعمل
شاق جداً ،وتصويره ونشره يف قناته بيوتيوب ،وذلك ملساعدة
عائلته ال �ف �ق�يرة ،يف جت��رب��ة الق ��ت ت�ف��اع�لا ًك �ب�يراً مبنصات
التواصل االجتماعي.
ويقوم تشي جونك ( 25عاماً) يومياً ،حبمل جمموعة كبرية
من األحجار بأسنانه أمام الكامريات يف بث مباشر عرب قناته
بيوتيوب واليت يتابعها  250ألف شخص ،للفت اإلنتباه من أجل
مساعدته.
ويعاني تشي من شلل دماغي ،ويستخدم ما يصله من أموال
من متربعني لشراء الطعام لعائلته الفقرية ،ودف��ع الرسوم
املدرسية ألخته الصغرى.
وذكرت صحيفة (ديلي ميل) الربيطانية ،اليت نشرت قصة
الشاب مصحوبة بفيديوهات له ،إن تشي حيصل شهرياً على
 160جنيه إسرتليين ( 200دوالر أمريكي) من داعميه.

الجنازة حارة وامليت تمساح!

دعا العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني ،عامل نظافة ،إىل القصر
امللكي يف العاصمة عمان ،حلضور مباراة املنتخب األردني ،اخلميس ،مع
الفريق السوري ،ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
ونشرت صحيفة (الغد) األردنية ص��ورة للعامل خالد الشوملي وهو
يتوسط العاهل األردن��ي وولي العهد احلسني بن عبد اهلل الثاني ،وهم
يتابعون املباراة ،اليت انتهت بفوز منتخب األردن .0-2
وك��ان��ت ص ��ورة للشوملي ق��د ان�ت�ش��رت على ن�ط��اق واس ��ع يف وسائل
التواصل االجتماعي ،وهو يتابع املباراة األوىل للمنتخب األردني أمام
أسرتاليا يف بطولة كأس آسيا ،من خلف زجاج أحد املقاهي .وفاز األردن
يف تلك املباراة على أسرتاليا  ،0-1وتأهل منتخب (النشامى) ،اخلميس،
إىل الدور الستة عشر من البطولة بعد فوزين متتالني.
تعلق سكان بعض القرى بأنثى متساح امسها غانغرام ،كانت
تعيش يف ب��رك��ة ،ون�ف�ق��ت ع��ن ع�م��ر ن��اه��ز  130س�ن��ة ألس�ب��اب
طبيعية.
فقام السكان بتنظيم جنازة رمسية لغانغرام ،حيث مت نقلها
إىل القرب على جرار مزين بالزهور.
وكانت أنثى التمساح ودودة وصدوقة ،حبسب (هيندوستان
تاميز) .قال أحد السكان ،كان مبقدرة األطفال أن يسبحوا
جبانبها ،فلم تهاجم أو ت��ؤذ أح��د ق��ط ،مل تكن مت�س��اح�اً بل
صديقاً .وقال فري سني داس ،كانت غانغرام شديدة الذكاء،
فعندما ترى شخصاً يسبح بالقرب تبحر إىل اجلانب اآلخر من
الربكة .وقال أحد شيوخ القرية ،إن السكان يريدون بناء متثال
مكان قرب التمساح.

صورة مؤثرة جد ًا لطبيب نام في غرفة العمليات

نشرت وسائل إعالم صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح ،نام
داخل غرفة العمليات بعدما انتهى من إجراء  6عمليات دون انقطاع.
وأمضى شانبييغ ملدة  20ساعة متواصلة ،داخل غرفة العمليات يف
املستشفى الذي يعمل به مبقاطعة قويتشو يف جنوب شرق الصني.
وأجرى اجلراح  5عمليات متوالية ،وما أن انتهى من عمله وكان
على وشك الرحيل ،كان قد جرى إحضار مريض إىل املستشفى
فقد ذراعه يف آلة فرم اللحم ،فإضطر الطبيب للعودة إىل العمل من
جديد ،وإجراء جراحة استغرقت  8ساعات أخرى.
وأنهى اجلراح املتفاني عملية إعادة ذراع املريض ،وجلس إىل جوار
طاولة العمليات ومحل ذراع املريض لألعلى ،حتى يصل الدم إليها
وحتى ال تلمس أي ش��يء ،ليغلبه النعاس أثناء محله هلا ،حبسب
موقع (روتانا).
وس��ارع��ت إح ��دى امل�م��رض��ات إىل ال�ت�ق��اط ص ��ورة ل�ل�ج��راح وقامت
بنشرها على املوقع الصيين ( ،)WeChatليعلق اجلراح عليها( :أردت
أن أغمض عيين وأرتاح ،مل أكن أتوقع أنين سأنام).
وقال يف حديث صحفي ،إنه بالرغم من أنه كان متعباً يف ذلك
الوقت ،إال أنه وافق على إجراء اجلراحة ألنه شعر بأنه ما زال قادراً
على الرتكيز ،موضحا أن أسعد شيء بالنسبة إليه هو رؤية مرضاه
يتعافون من أوجاعهم وأسقامهم.

متحف يتيح لزائريه إعادة اكتشاف املوتى!
افتتحت وزارة اآلثار املصرية ،معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان
(إعادة اكتشاف املوتى) باملتحف املصري بوسط القاهرة.
وق��ال��ت إهل��ام ص�لاح ،رئيس قطاع املتاحف ب ��وزارة اآلث��ار
املصرية ،يف بيان صحايف ،إن هذا املعرض هو األول من نوعه
داخل املتحف املصري ويستمر حتى نهاية الشهر احلالي.
وأشارت إىل أنه سيتم ألول مرة عرض  15مججمة خمتلفة
اجلنس والفئة العمرية من داخ��ل خم��ازن املتحف واليت
سبق الكشف عنها يف عدة مواقع ،منها الكوامل وبيت عالم
بسوهاج.
ولفتت إىل أن ت��اري��خ ه��ذه اجلماجم ي��رج��ع إىل م��ا قبل
التاريخ أي منذ ما يقرب من  6000عام ،مضيفة أن املعرض
يضم أيضاً هيك ً
ال عظمياً مت العثور عليه مبنطقة وادي
الكوبانية ب��أس��وان وه��و يعد ثاني أق��دم هيكل يتم العثور
عليه وي��رج��ع ت��ارخي��ه إىل أكثر م��ن واح��د وعشرين ألف
سنة ،باإلضافة إىل ع��رض مومياء طفل تعود إىل العصر
الروماني .وأفادت صباح عبدالرازق ،مدير عام املتحف ،بأن
املعرض يعد معرضا تعليميا ،فهو يلقي الضوء على أهمية
علم اآلثار العضوية يف اآلثار املصرية القدمية ،حيث ميكن
من خالل دراسة البقايا اآلدمية يف املواقع األثرية املختلفة
احلصول على معلومات هامة.

