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قال اإلمام الكاظم(ع):

َ«أ ْل َز ُم ا ْل ِع ْل ِم َل َك ،مَا َد َّل َك عَ َلى َص َل ِح َق ْل ِب َك،
و ََأ ْظ َه َر َل َك َف َسا َدهُ»
األوقات الشرعية حسب افق طهران:
اذان الظهر (اليوم)12:14 :
اذان الفجر (غدا)04:52 :

اذان املغرب (اليوم)18:29 :
شروق الشمس (غدا)06:16:

صحيفة ايران
في العالم العربي

في حادث مؤلم أب يرمي عربة إبنه الرضيع في البحر!

أوقف��ت الش��رطة التايالندي��ة رج�ل ً
ا أردنياً أقر بقتل��ه طفله البالغ
سنة واحدة من خالل دفع عربته إلى مياه خليج تايالند ،على ما أعلن
رئيس هيئة الهجرة في البالد.

سلوفينية تتعمد قطع يدها
بمنشار للحصول على 400
ألف يورو
أعلنت السلطات في سلوفينيا أن امرأة تعمدت
قطع يدها بمنشار دائري لجمع أموال تأمين ،باتت
تواجه احتمال السجن لمدة  8سنوات.
وأوضح��ت الش��رطة أن الم��رأة البالغ��ة م��ن
العمر  21عاماً ،أقدمت بمساعدة أقاربها على قطع
يده��ا عل��ى أم��ل الحصول على تعوي��ض من أموال
التأمين بقيمة قرابة  400ألف يورو.
وزعمت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها
أنها كانت تقطع أفرع شجرة عندما قطعت يدها
اليسرى من فوق المعصم مباشرة.
وقال مس��ؤولون إن أفراد أس��رتها تركوا يدها
ولم يحملوها معها إلى مستشفى لضمان أن تكون
اإلعاق��ة دائمة .كما ذكرت الش��رطة أن الحادثة
وقعت في وقت سابق من العام الحالي بعدما وقعت
األس��رة عل��ى وثائ��ق تأمي��ن م��ع خم��س ش��ركات
تأمي��ن مختلف��ة .وأش��ارت الش��رطة كذل��ك إل��ى
أن��ه (ل��ن يك��ون هن��اك أي تعويض ألننا اكتش��فنا
االحتيال في حينه).

وصحيفة العالم
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كاريكاتري

ووقعت جريمة القتل المفترضة في مدينة باتايا الساحلية ،حيث
كان األردني وائل نبيل سلمان زريقات البالغ  52عاماً يمضي إجازة مع
زوجته وطفلهما البالغ سنة واحدة.
وق��د أوق��ف الرج��ل بعدما عثر صي��ادون في ميناء باتايا الرئيس��ي
االثنين على جثة الطفل الرضيع.
وقال رئيس هيئة الهجرة الرائد س��وراخاتي هاكبارن ،في مؤتمر
صحفي( :أقر الليلة الماضية بأنه ربط ابنه داخل عربة األطفال ودفع
بها إلى البحر).
وق��د وص��ل الثنائي إل��ى الفندق التايالن��دي ف��ي  6آذار/مارس ،ثم
عم��د الوال��د بع��د يومين إلى أخذ الطفل وقال للزوجة إنه عهد به إلى
آخرين .واشتكت الزوجة للسلطات ما أسفر عن توقيف زريقات.
وأضاف سوراخاتي( :قال األب إنه غير قادر على تربية الطفل وإنه
ال يريد أطفا ً
ال .هذه قصة مفجعة).
وس��يحاكم الرج��ل األردن��ي بموج��ب الفق��رة  289م��ن القان��ون
الجنائي التايالندي بتهمة قتل طفل عمداً .وتصل عقوبة هذا العمل
في حال اإلدانة إلى اإلعدام.

هوية سارق ألماس «خطير»تفاجئ الجميع!
الوزير السوري الذي كان يأتي إلى وزارته
راكب ًا الحمار

دهش صاحب محل للمجوهرات في والية بيهار الهندية عندما تعرف على س��حنة س��ارق
أقراط مرصعة باأللماس ،خالل مشاهدته للفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة لديه.
وذكرت صحيفة ( ،)The New Indian Expressأن الحادث وقع في  4مارس الجاري ،عندما
الحظ صاحب متجر األلماس ،ديراج كومار ،اختفاء األقراط المرصعة باأللماس ،التي تبلغ
قيمتها  23ألف روبية ( 333دوالرا).
وشك كومار بداية بموظفي المحل الذين يعملون لديه ،فلجأ لفيديو الكاميرا األمنية
ليستعرض ما صورته في اليوم السابق للسرقة.
وش��اهد صاح��ب المتج��ر لقط��ات الفيدي��و بانبه��ار ش��ديد ،ل��دى رؤيت��ه ج��رذاً تس��لق رف
المجوهرات قرابة الساعة الـ  11لي ً
ال ،وأمسك بعلبة صفراء فيها األقراط المرصعة واختفى
في لحظات.
وقام عمال المتجر بتفتيش المبنى بعناية فائقة لكنهم لم يعثروا على القطعة المسروقة.
وقرر كومار أن الفأر ما هو إال تجس��يد لإلله الهندوس��ي غانيش��ا (إله هندوسي على شكل
فيل) ،وقال( :أعتقد أن اإلله غانيشا دخل متجري متنكرا بهيئة جرذ ،وأخذ األقراط للحصول
على رضا أمه اإللهة بارفاتي) .وقال كومار( :أنا سعيد جدا ألنه اختار متجري ،وإذا عثرت على
األقراط سأتبرع بها لمعبد كيدارنات).

«ثورة دجاج» تفتك بحيوان مفترس
في حادث غريب قلما يحصل ،استطاعت مجموعة من طيور
الدجاج في فرنسا ،مواجهة حيوان مفترس حاول أن يهجم عليها
داخل إحدى المزارع وقتلته ،خالل نهاية األسبوع الماضي.
وبحس��ب م��ا نقل��ت صحيف��ة (غاردي��ان) البريطاني��ة ،ف��إن
الدج��اج ال��ذي يك��ون فريس��ة س��هلة ف��ي الع��ادة ،تص��دى بش��كل
عنيف لثعلب ،في مزرعة تابعة إلحدى المدارس تقع بالمنطقة
الشمالية من البلد األوروبي.
ودخ��ل الثعل��ب إلى ّ
قن الدجاج بعد غروب الش��مس ،ثم وجد
نفس��ه عالقاً في المكان بس��بب النظام اآللي الذي يغلق األبواب
بمجرد حلول الظالم.
وق��ال طلب��ة ف��ي المدرس��ة إنهم اكتش��فوا جث��ة الثعلب في
الصب��اح الموال��ي أثن��اء قيامه��م بجولة ف��ي الم��كان ألجل تفقد
الحيوانات بمنطقة بريتاني.
وأضاف مس��ؤول قس��م الزراعة في المدرس��ة ،باسكال دانيال،
إن الثعلب كان جثة هامدة ،وبدا جلياً أنه تعرض لهجوم كاسح
من الدجاج عن طريق المناقير.
ويقضي الدجاج الذي يتناول غذا ًء عضويا في هذه المزرعة،
أغل��ب أوقات��ه ف��ي الخ��ارج ،وال يمكث في الداخ��ل إال حين يبيض
أو حي��ن يهج��ع لي ً
ال .وأثارت هذه الحادثة اس��تغراباً ألن الدواجن
ال تب��دي ه��ذه المقاومة في الع��ادة حين تتعرض لهجوم من قبل
حيوانات مفترسة.

نش��رت مجل��ة المضحك المبك��ي في زاوية (قص��ص من تاريخنا
الهزل��ي) ،م��ادة ،تحدث��ت عن حمي��ر تناقل الناس قصصه��ا عبر عقود،
أبرزها كانت حمارة أحد الوزراء.
وج��اء ف��ي المادة ،أن أحد أركان الحكومة بدمش��ق ،جالل زهدي،
والذي كان وزيراً للمال ،لديه حمارة جميلة بيضاء يأتي كل يوم إلى
السرايا الحكومي في ساحة المرجة راكباً عليها.
ولم تكن السيارات قد دخلت بعد الى سوريا ،حيث كان (الحمار)
من وسائل النقل المعتمدة في ذاك الحين ،ما دفع ببعض الحمير إلى
واجهة الشهرة.
وكان الوزي��ر ج�لال زهدي ،أحد أعض��اء حكومة صبحي بركات
الثاني��ة ( 10كان��ون األول  31 – 1924آب  ،)1925والت��ي كان��ت تح��ت
االنتداب الفرنسي.
وم��ا ج��اء ف��ي المادة التي نش��رت ف��ي العدد  1012الص��ادر االحد 9
كانون االول  ،1962أن الوزير كان يربط حمارته على الباب الرئيسي
للسرايا ،وكان الناس يستدلون على وجوده أو عدم وجوده في السرايا
منها ،فإذا وجدوها مربوطة هناك استدلوا على وجود الوزير.
وه��ذا األم��ر كان يزع��ج وزي��ر المالية ،فكان يح��اول إخفاءها عن
أنظ��ار المراجعي��ن فيربطه��ا بالب��اب الخلفي م��ن الس��رايا الحكومي،
ولكن كان أهل دمشق يضحكون من ذلك ويقولون ،ولكن أنى للحمار
أن يختفي والسيما عندما ينهق.
ويعتبر الحمار أقدم صديق لإلنسان وال ينافسه في هذه الصداقة
المتين��ة إال الكل��ب ،إذ كان من��ذ الق��دم رفيق��ه ومس��اعده الش��خصي

مسافرة تجبر طائرة على العودة بعد نسيان طفلها في المطار!

والحمال الذي يعمل طوال اليوم وال يحصل إال على (أجر زهيد).
ّ
وفيما تستعمل الشعوب العربية الحمار للتحقير ،ي ّتخذه الحزب
الديموقراط��ي األميرك��ي ش��عاراً ل��ه للدالل��ة عل��ى العن��اد والصب��ر
والحكمة .وفي أوروبا ،خصوصاً في بريطانيا ،يحظى الحمار بحقوقه
الكامل��ة وب �ـ (مكافأة) عادلة تتماش��ى مع طبيعة عمل��ه المتعبة ،كما
يعتب��ر م��ن الحيوان��ات القليل��ة الت��ي يس��مح له��ا بالتنق��ل بحري��ة في
المتن ّزهات.
وظه��ر الحمار ف��ي أفالم كثيرة أبرزها فيلم (ش��ريك) الذي أدى
والذكي فيه ،الممثل إيدي مورفي.
دور الحمار المخلص
ّ
يذكر أن الوزراء حالياً يركبون سيارات من نوع (ليكزس) بعد أن
تطورت وسائل النقل  ،وتم اإلستغناء عن الحمير في التنقل.

وفاة رجل فاز بمسابقة أكل الفطائر في روسيا

اضط��رت طائرة ركاب س��عودية متجهة إل��ى العاصمة الماليزية،
كوااللمبور ،إلى العودة إلى جدة بعد أن اكتشفت مسافرة أنها نسيت
طفلها في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وانتش��ر مقط��ع فيدي��و على مواق��ع التواص��ل اإلجتماعي ،يوضح
طل��ب الطي��ار من مراقبي الحركة الجوي��ة الحصول على إذن للعودة
إل��ى المط��ار .ووس��ط ذه��ول طاق��م مراقب��ة الحرك��ة الجوي��ة ،يق��ول
الطي��ار( :ه��ل يمكنن��ا الع��ودة أم م��اذا؟ لقد نس��يت مس��افرة طفلها في
صالة االنتظار وترفض استكمال الرحلة).
وهنا تأكد الطاقم من قوانين بروتوكول الرحالت الجوية ،وردوا
بالقول( :حسنا يمكنك العودة ،هذا أمر جديد تماما بالنسبة لنا).
وادع��ى مس��تخدم موق��ع (تويت��ر) ،ال��ذي ش��ارك الص��وت األصل��ي
للح��ادث ،أن األم ل��م تترك طفلها في صالة اإلنتظار بمفرده ،بل كان
مع أخته التي استقلت الحافلة الخطأ ،وتأخرت عن الرحلة.
وعندما أدركت األم أن ابنتها وأخاها لم يصعدا على متن الرحلة،
أصرت على عودة الطائرة ،وفقا للتقارير.

إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي
كانت إيفانكا ترامب تحمل اس��ما مختلفا عند الوالدة .وقد
أعلنت ابنة الرئيس األمريكي الحالي عن ذلك منذ  9سنوات.
فقد الحظ موقع ( )AOLأن إيفانكا ترامب كتبت عبر مواقع
التواصل االجتماعي منذ  9س��نوات( :اس��مي الحقيقي إيفانا .في
جمهورية التش��يك (إيفانكا) نس��خة مصغرة من اسم إيفانا ،مثل
بوبي من اسم روبرت).
وإيفانكا ترامب هي ابنة دونالد ترامب وإيفانا زيلنيتشيفسكايا.
وق��د ت��زوج والداه��ا ف��ي ع��ام  ،1977وانفص�لا ف��ي ع��ام  .1992ولدى
ترامب وزيلنيتشيفس��كايا ،إضافة إلى إيفان��كا ،ابنان ،وهما دونالد
ترامب االبن وإيريك ترامب.
وق��د س��مى دونال��د ترام��ب ابن��ه األكب��ر عل��ى اس��مه.
وتاب��ع الزوج��ان ه��ذا التقلي��د واس��ميا ابنتهم��ا الوحي��دة إيفان��ا
ماريا ترامب.

انته��ى الي��وم الخام��س لالحتفال بعي��د أس��بوع المرافع في
مدينة فالديمير الروس��ية بوفاة رجل فاز بمس��ابقة أكل وجبات
الفطائر.
وقالت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) الروسية إن الرجل الذي
أكل كمي��ة كبي��رة من الفطائر خالل فت��رة وجيزة ،توفي بعد
إعالنه فائزا في مسابقة عيد المرافع.
ول��م تذك��ر الصحيف��ة كمي��ة الفطائ��ر الت��ي أكله��ا،
واكتف��ت بالق��ول إن الرجل س��قط على األرض بع��د إعالن فوزه
في المسابقة وفقد الوعي.
وحضر أطباء سيارة اإلسعاف إلى موقع الحادث بعد دقائق،
ولكنه��م ل��م يس��تطيعوا إنق��اذه .وفتح��ت الش��رطة تحقيق��ا ف��ي
مالبسات الحادثة لتحديد سبب وفاة الرجل.
يذكر أن عيد أسبوع المرافع (ماسلينيتسا) ،يحتفل به في
روس��يا قبل حلول الصوم المس��يحي األرثوذكس��ي الكبير الذي
ي��دوم  40يوم��ا .وج��رت الع��ادة أن ي��أكل الن��اس ف��ي ه��ذا العي��د
كميات من الفطائر (بليني) باللغة الروسية.

