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قال اإلمام الصادق(ع)

إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر
من أمتي فيشفعني الله فيهم والله ال تشفعت فيمن
آذى ذريتي.
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)12:13 :
اذان الفجر (غدا)4:51 :

اذان املغرب (اليوم)18:30 :
شروق الشمس (غدا)06:13:

وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

كلب ينقذ  6أشخاص من فندق منهار في الصين استخدم للحجر الصحي
أصب��ح الكل��ب المنق��ذ باي-ب��اي،
البال��غ م��ن العم��ر س��ت س��نوات ،بط�ل ً
ا
بع��د أن اكتش��ف س��تة ناجين ف��ي فندق
اس��تخدم للحج��ر الصح��ي ،منه��ار ف��ي
الصين.
ت��م اس��تخدام فن��دق (Xinjia
 )Expressفي مدينة تشوانتش��و للحجر
الصح��ي لألش��خاص الذي��ن كانوا على
اتص��ال بالمصابي��ن بفي��روس كورون��ا،
بحسب ما نقلته صحيفة (ديلي ميل) .
وانه��ار المبن��ى المؤل��ف م��ن س��تة
طواب��ق و 80غرف��ة ي��وم  7م��ارس/آذار،
وكان الكل��ب باي-ب��اي م��ن أوائ��ل
المنقذي��ن الذي��ن وصل��وا إل��ى م��كان
الح��ادث .وق��ال رجل اإلطف��اء الذي عمل
م��ع باي-باي لم��دة ثالثة أي��ام ،إن الكلب

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
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كاريكاتري

تمكن من العثور على ستة ناجين ،ووجد
ثالث��ة منه��م في أول  15دقيقة من عمله.
وأض��اف رجل اإلطف��اء ،أن الظروف التي
عمل بها الكلب كانت قاسية جدا ،حيث
قطع حادة من الحديد والزجاج المكسور
كانت مبعثرة في كل مكان.
وتاب��ع( :الحظن��ا أن باي-ب��اي كان
ضعي��ف الحرك��ة ،ووجدن��ا جروحا على
أقدام��ه) .وتبي��ن أن ع��دوى ق��د انتلق��ت
خالل الجروح ،ما دفع رجال اإلطفاء إلى
معالجتها.
واحتج��ز  71ش��خصا تح��ت أنق��اض
الفن��دق ،كم��ا توف��ي  29ش��خصا منهم.
وتمك��ن تس��عة أش��خاص آخري��ن م��ن
الخروج بمفردهم .وانتهت عملية البحث
واإلنقاذ يوم  12مارس/آذار.

أحد أقصر الرجال في العالم «يفاجئ» األطباء
ويثير الجدل بصورة جانب أخيه!
أحتفل أحد أقصر الرجال في العالم ،بعيد ميالده الثامن والعشرين وظهر في
صورة مدهشة إلى جانب أخيه األصغر عمرا ،الذي يزيده طوال بنحو  1.22متر.
ويعاني نيك سميث ،البالغ طوله  0.75متر ،من التقزم البدئي المرافق لتقزم
العظ��ام ( ،)Microcephalic Osteodysplastic Primordial Dwarfismوهي حالة نادرة
يك��ون متوس��ط العم��ر المتوق��ع للمصاب بها قصير ع��ادة ،وتس��بب أمراضا ترتبط
غالبا بالشيخوخة.
وال ُتقط��ت ص��ورة للش��اب نيك ،م��ن جورجيا بالوالي��ات المتح��دة ،إلى جانب
ش��قيقه ليف��ي البال��غ م��ن العم��ر  25عاما (طول��ه  1.98متر) ،الذي س��اعد ش��قيقه
األكب��ر ف��ي االحتف��ال بيوم��ه الخاص .ويمارس��ان مع ش��قيقهما اآلخ��ر ترافيس،
طوله  1.98متر أيضا ،لعبة البيسبول الداخلية في المنزل.
وتح��دى ني��ك جميع التوقعات الطبية ،حيث أُخبرت والدته ش��يلي ،أنه قد ال
يعيش مطوال وال يُعرف ما إذا كان سيمشي أو يتحدث.
وقال��ت ش��يلي( :ل��م نكن نعرف حتى أننا س��نحظى به م��دة  28عاما ،وال نعرف
م��ا إذا كان س��يعيش لعام��ه الجدي��د  29عام��ا .فع��ل نيك كل ش��يء ،أكثر مما
يتخيله األطباء).
ويمكن أن يعاني أصحاب هذه الحالة من أمراض ،غالبا ما ترتبط بالشيخوخة،

قائمة األوبئة عبر تاريخ البشرية

كما أن متوسط العمر المتوقع قصير جدا.
وق��ال ش��قيقه ترافي��س( :إن االحتف��ال بعي��د مي�لاد نيك ه��و دائما أم��ر رائع،
مجرد االحتفال به وكونه هنا معنا).
وباإلضافة إلى سعادة االحتفال بعيد ميالد نيك ،تشعر شيلي أنها محظوظة
لقضاء بعض الوقت مع نيك وتحاول رؤية الجانب اإليجابي من حالته.

العنف الرقمي ضد النساء في المغرب والعالم العربي قد يسبب االنتحار
كش��فت دراس��ة أجريت في المغرب،
ح��ول العن��ف الرقمي القائم على أس��اس
الن��وع ض��د النس��اء ،أن أكث��ر م��ن نصف
المعتدي��ن ه��م مجهولو الهوي��ة ،وأن هذا
العن��ف ق��د يس��بب نتائ��ج خطي��رة عل��ى
المرأة في العالم العربي.
وأش��ارت الدراس��ة الت��ي طبق��ت على
 1794ام��رأة ورج��ل ،ش��ملت  39موقع��ا،
وممثلي��ن ع��ن الس��لطات العام��ة ف��ي
قطاع��ات األم��ن والقضاء والصح��ة ،إلى
أن الدوافع األكثر ش��يوعا في اس��تخدام
التكنولوجي��ا الرقمي��ة ،ه��ي الضغ��ط أو
اإلك��راه على القيام بعالقات ،أو االبتزاز
واالحتي��ال للحص��ول عل��ى الم��ال ،أو
الته��رب م��ن مس��تحقات قانوني��ة ف��ي
قضايا األسرة ،بحسب (المغرب اليوم) .
مفه��وم العن��ف الرقم��ي يعن��ي
اس��تخدام التكنولوجي��ا والمعلوم��ات
ووس��ائط االتص��ال الحديث��ة ،والهوات��ف
الذكية ،إللحاق ضرر جس��دي أو نفسي
موجه ضد النساء ،أو يؤثر عليهن بشكل
سلبي.
وأش��ارت نتائ��ج الدراس��ة إل��ى أن %35
م��ن العين��ات المس��تجوبة أبلغ��ن ع��ن
تعرضه��ن لح��وادث ش��به يومي��ة تتعل��ق
بالمضايقات الرقمية (العنف الرقمي).

وبين��ت الدراس��ة أن العن��ف الرقم��ي،
يتس��م بط��ول مدت��ه الزمني��ة ،ويس��تمر
أحيان��ا م��ن ش��هر إل��ى أكث��ر م��ن س��نة
كاملة.
العالم الرقمي امتداد للواقع
أك��دت الدراس��ة في نتائجه��ا وجود
صل��ة وثيق��ة بين العنف الرقم��ي والواقع
الحقيقي الذي تعيشه الفتاة ،ويتصاعد
العن��ف األول��ي (عب��ر االنترن��ت) ليصبح
عنفا جسديا مباشرا ،عندما يتم تسجيل
أو تصوي��ر بع��ض المحادث��ات أو الص��ور
لفتيات تعرضن لعملية ابتزاز.

وبين��ت الدراس��ة إق��دام الكثي��ر م��ن
الفتي��ات عل��ى وض��ع ح��د لحياته��ن بعد
تعرضهن لعنف رقمي شديد.
الفتي��ات ال يبلغن عن حاالت العنف
الرقمي
تصم��ت أغل��ب نس��اء المجتمع��ات
العربي��ة ،وم��ن بينه��ا المغرب��ي ،عل��ى
العن��ف الرقم��ي خوف��ا م��ن (اعتباره��ا
ه��ي المخطئ��ة)  ،أو حرمانه��ا م��ن بعض
حقوقه��ا كعقوبة على فعلته��ا ،أو خوفا
م��ن ف��رض عائلته��ا قيود عل��ى حركتها
ونشاطها في المجتمع.

بينت المعطيات أن  %35من الفتيات
المجيب��ات عل��ى االس��تبيان صمت��ن
بخصوص التصريح عن تعرضهن للعنف
الرقم��ي ول��م يلج��أن إلى أي ش��خص في
محيطهن للحصول على مساعدة.
حقوقيات يسعين لكسر الصمت
كشفت دراسة حول العنف الرقمي،
أجرته��ا منظم��ة (ام��رأة) وه��ي منظم��ة
غير حكومية ،أن  70بالمئة من الضحايا
فضلن الصمت وعدم طلب المساعدة.
وأطلق��ت مجموع��ة نس��اء مغربي��ات
مبادرة لوقف العنف الرقمي ،ضد النساء
(ال��ذي ب��ات مقلق��ا لكن��ه ال يؤخ��ذ بع��د
بالجدي��ة الالزم��ة ،لكون أغل��ب الضحايا
يفضلن الصمت).
وتبن��ى المغ��رب ف��ي  2018قانون��ا
لمكافح��ة العن��ف ض��د النس��اء يش��دد
العقوب��ات ف��ي بع��ض الح��االت ،وين��ص
ألول م��رة عل��ى عقوب��ة الحب��س حت��ى
ثالثة أعوام في حق من يبث صورا (تمس
بالحي��اة الخاص��ة لألش��خاص أو تش��هر
به��م)  .وتتخ��ذ أغل��ب ال��دول العربي��ة،
خط��وات مش��ابهة بهدف محارب��ة العنف
الرقم��ي الموج��ه ض��د المرأة ،م��ن خالل
تضمينه��ا في نصوص القانون ،وتش��ديد
العقوبات على مرتكبيها.

أغنى  20شخصا في العالم
يخسرون أكثر من  78مليار
دوالر في يوم واحد

انخفض��ت ث��روة أغن��ى  20ش��خصا ف��ي العالم أكثر
م��ن  78ملي��ار دوالر يوم الخميس ،أن��ه بعد انخفاض حاد
في أسواق األسهم العالمية.
وكتب��ت مجل��ة (فوربس) على خلفية مؤش��ر (داون
جون��ز) الصناع��ي ال��ذي أظه��ر أس��وأ انخف��اض من��ذ عام

 ،1987وف��ي ظل المخاوف بش��أن في��روس (كورونا) التي
تس��ببت في هبوط األسواق العالمية ،خسر أغنى عشرين
ش��خصا في العالم ما مجموعه أكثر من  78مليار دوالر
في يوم واحد.
وخس��ر الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة أم��ازون جي��ف
بي��زوس ،ال��ذي يتص��در القائم��ة 8 ،ملي��ارات دوالر ،وتبل��غ
ثروت��ه اآلن  104.4ملي��ار دوالر .وأصب��ح برن��ارد أرنو ،رئيس
(موي��ت هنس��ي ل��وي فيت��ون)  ،أفق��ر بمق��دار  7.7ملي��ار
دوالر ،وخس��ر مؤس��س (فيس��بوك) م��ارك زوكربي��رغ 5.7
مليار دوالر ،في حين تراجعت ثروة الري إليس��ون مؤسس
أوراكل  5.6مليار دوالر.
وخسرت البورصات األمريكية  % 10-9.5بعد أن أعلن
دونال��د ترام��ب حظ��را لم��دة  30يوم��ا لدخ��ول الوالي��ات
المتح��دة من أوروبا بس��بب فيروس كورونا .وبدأ س��ريان
الحظ��ر ي��وم  13م��ارس/آذار ،كم��ا انخفض��ت البورص��ات
األوروبي��ة بنس��بة  .%16.6-11وتجاوزت اإلصابات العالمية
بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر ألول مرة في وس��ط
الصي��ن نهاي��ة الع��ام الماض��ي 117 ،أل��ف مص��اب ،وبلغ��ت
الوفي��ات أكث��ر من  4آالف حالة وفاة ،لكن بلغ أيضا عدد
المعافين  65ألفا.

كوكب مجهول ..علماء يكتشفون كوكبا تهطل عليه أمطار من معادن سائلة

اكتشاف «مفاجئ» ألحد أصغر الديناصورات في العالم!

ُعث��ر عل��ى جمجم��ة أح��د أصغ��ر الديناص��ورات ف��ي العال��م ،حي��ث بل��غ طوله
بوصتي��ن فق��ط ،محفوظة جيدا في العنبر وتكش��ف عن عي��ون منتفخة و 100من
األسنان.
وأوض��ح الباحث��ون ،الذي��ن قالوا إنه��م (فوجئوا) باالكتش��اف ،أن الديناصور
المجنح الشبيه بالطيور ،يبدو وكأنه (نفق في األمس).
وباس��تخدام العين��ة الت��ي تصغر حج��م العنب البري ،تم ّك��ن فريق البحث من
إنشاء نموذج في الكمبيوتر لجمجمة الديناصور.
وعلى الرغم من حجمه ،تبين أن المخلوق الصغير كان مفترسا يُحتمل أنه
تغذى على البق ،منذ نحو  99مليون سنة ،فيما تسمى اليوم ميانمار.
واحتفظت جمجمة الديناصور المعروف باسم ،Oculudentavis khaungraae
بتفاصيل رائعة مع األسنان الحادة المرئية في نموذج ثالثي األبعاد.
وقالت معدة الدراس��ة وعالمة الحفريات ،جينغما أوكونور ،من األكاديمية
الصينية للعلوم( :يمكن رؤية هذه الجمجمة الجميلة الصغيرة وهي محفوظة في
هذه القطعة من الكهرمان (العنبر) .كنت أتجول ألعرضها أمام الجميع).
وكان لدى  Oculudentavisفتحات عين كبيرة ،تش��به تلك الموجودة لدى
الس��حلية ،م��ع فتحات ضيقة ال تس��مح إال بدخول كمية صغي��رة من الضوء -ما

شهدت البشرية خالل تاريخها الطويل العديد
من األوبئة واألمراض التي حصدت أرواح الماليين
من البشر في مناطق مختلفة من العالم.
ووفق��ا لتحدي��د منظم��ة الصح��ة العالمي��ة،
الوب��اء  -ه��و انتش��ار م��رض جدي��د ف��ي العالم مثل
وباء اإلنفلونزا الذي يحدث عندما يس��ببه فيروس
جدي��د ،لي��س لدى البش��ر مناعة ض��ده .وقد أصبح
تفشي فيروس كورونا الوباء الثامن عشر في تاريخ
البشرية.
وق��د كان أول وب��اء تعرض��ت ل��ه البش��رية ه��و
طاع��ون جس��تنيان ،ال��ذي حص��د حي��اة زه��اء 100
ملي��ون إنس��ان ف��ي القرني��ن الح��ادي عش��ر والثان��ي
عش��ر .وحدث الوباء الثاني في القرن الرابع عش��ر الذي عرف باس��م (الموت األس��ود)  ،الذي بدأ في الصين وانتقل إلى أوروبا
وأودى بحياة ما يقارب من  34مليون إنسان .ومنذ بداية القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا سجلت سبعة أوبئة كوليرا .وشهد
العالم في أعوام  1919-1918انتش��ار اإلنفلونزا اإلس��بانية التي أصابت  550مليون إنس��ان ( %20من س��كان العالم حينها) وأودت
بحياة وفق مختلف االحصائيات  100-50مليون إنس��ان .وانتش��ر في عامي  2010-2009وباء فيروس إنفلونزا الخنازير ،H1N1
الذي بدأ في المكسيك وانتشر في جميع أنحاء العالم ،وأصاب أكثر من  220ألف شخص توفي منهم ألفان  .وحاليا إضافة
إلى وباء فيروس كورونا  ،19-COVIDهناك وباءان آخران ،حيث منذ عام  1981ينتش��ر وباء مرض نقص المناعة المكتس��بة
(اإليدز) الذي أصاب أكثر من  60مليون شخص توفي أكثر من  25مليونا منهم .والوباء اآلخر هو وباء الكوليرا السابع الذي
بدأ عام  1961في إندونيسيا وبلغ ذروته عام  1970ولكنه ال يزال منتشرا إلى اآلن في  53دولة غالبيتها في القارة اإلفريقية.

يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون نشطا فقط خالل النهار .كما أظهرت العينة
نمطا من االندماج في عظام الجمجمة لم يسبق رؤيته.
ويضي��ف االكتش��اف المذه��ل إل��ى المجموع��ة الرائع��ة م��ن أحافي��ر العص��ر
الطباشيري ،التي اس ُتردت من رواسب العنبر في وادي هوكاونغ شمال ميانمار.
وتوض��ح الحفري��ات أن بعض أجس��ام الطي��ور خضعت للتصغير الش��ديد ،في
وقت مبكر من العملية التطورية.

اكتش��ف علم��اء الفل��ك م��ن جامع��ة
جنيف كوكبا خارج المجموعة الشمسية
تجري عليه األمطار من الحديد المنصهر.
ونش��ر موق��ع المرص��د األوروب��ي الجنوب��ي
بيان��ات عن الكوك��ب ( ، )76b-WASPالذي
يق��ع على بعد  640س��نة ضوئي��ة من األرض.
وم��ن المثي��ر لالهتم��ام ،أن ه��ذا الكوك��ب
مواج��ه دائم��ا م��ن الجان��ب نفس��ه لنجم��ه
الدائ��ر ف��ي فلك��ه .وله��ذا الس��بب ،ف��إن درجة
الحرارة على الجانب المضيء من الكوكب
ه��ي ضع��ف درجة حرارة جانب��ه الليلي :أي 3
آالف مقابل  1500درجة مئوية.
ونتيج��ة له��ذه الح��رارة المرتفع��ة على
الجان��ب المض��يء ،تب��دأ الجزيئ��ات ف��ي
االنح�لال إل��ى ذرات ،ويتبخر المعدن على الس��طح .وبس��بب اخت�لاف درجة الحرارة على الكوكب ،ته��ب الرياح القوية ،التي
تنق��ل بخ��ار الحدي��د من الجانب الس��اخن إل��ى الجانب البارد .هناك ،يبرد المعدن المتبخر ويس��قط مرة أخرى على س��طح
الكوكب على شكل مطر .في سياق آخر ،اكتشف العلماء كوكبا يمر عليه عام خالل  18ساعة فقط ،وسرعة مرور الوقت
متعلقة بدورانه حول النجم ( )10-NGTSعلى مسافة قريبة جدا.

