«الوفاق» �صحيفة يومية «�سيا�سية -اقت�صادية -اجتماعية»

احلب داعي املكاره
الأوقات ال�رشعية ح�سب �أفق طهران:
الأوقات ال�رشعية ح�سب �أفق طهران:
اذان املغرب (اليوم)20:24 :
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ً
اذان الفجر (غداً) 04:18 :شروق الشمس (غدا)05:57 :

و صحيفة عالم العربي
في ايران

أكبر مقبرة دراجات
في العالم!

ا�سعدمت �صباحا

«مكانك خالي»!

حتى كتابة هذه السطور وصل عدد الشهداء الفلسطينيني اىل أكثر من ( )100شهيد
حيث أعلنت وزارة الصحة يف غزة عن استشهاد الطفلة ليلى أنور الغندور البالغة من العمر
مثانية أشهر ..أكرر ليلى عمرها مثانية أشهر فقط كانت يف حضن أبيها أنور الغندور على
احلدود مع الكيان الغاصب أثناء مظاهرات العودة اجلمعة املاضية ..تعرضت إلختناق بالغاز
اإلسرائيلي ونقلت اىل املستشفى واستشهدت أمس األول الثالثاء.
ستسألون طبعاً عن اجلرحى اجلواب هو ( )2771بينهم ( )76يف حالة اخلطر و( )54يف حالة
حرجة ..يعين ايه يعين أن شهداء يوم واحد من أهلنا الفلسطينيني رمبا يصل اىل ()150
شهيداً سائلني اهلل تعاىل الشفاء للجميع..
الشيء اللي يربد الغليل يف هذا العزاء واألمل أن تفاصيل اجملزرة الصهيونية وصلت اىل
أمساع خادم احلرمني الشريفني جاللة امللك «حزمان» وكان اىل جانبه شبله وولي عهده
حممد بن حزمان ..ياويلكم يا صهاينة يا جمرمني ..اىل أين ستفرون ..سوف لن تعثروا
على جحر ختتبئون فيه ..هو أنتم ما تدرون أن جاللته عنده عواصف مدمرة؟! واحدة منها
عاصفة احلزم ..سيقلب ليلكم نهاراً ويسلب النوم من عيونكم..
كيف تقتلون طفلة رضيعة عمرها مثانية أشهر امسها ليلى الغندور ..سندخل على
جاللته وجند شبله حممد يف عدة حربه حام ًال السالح!! «ويلك ياللي تعادينا يا ويلك
ويل» وبهذا سنكذب كل اإلشاعات واإلف�تراءات واألقاويل بتاع «الرافضة» قال لك ايه؟!
قالوا أن جاللته نائم وعلى صوت الشخري يسمع خرب استشهاد ليلى الغندور ..ويروح الولد
يتغندر بهدوء الليل يا ليلى يعاتبين ..ويقول لي س ّلم على ليلى ..فاحلب ال حتلو نسائمه..
إال إذا غ ّنى اهلوى ليلى ..وينك يا وديع يا صايف؟!..
أرجوكم أيها الناس الشرفاء يا من حترتق قلوبكم كل يوم بل كل حلظة على أهلكم
يف فلسطني وما جيري هلم من فصول حمرقة يندى هلا جبني الزمان ..أرجوكم ال تظلموا
«القواد» وتتصوروا أنهم فع ًال مسعوا خبرب استشهاد العشرات وجرح املئات وتوالي استشهاد
اجل��رح��ى ال��واح��د تلو اآلخ���ر ومنهم رضيعة امس��ه��ا ليلى ..تتصورن أن ب��ن ح��زم��ان مسع
بإستشهاد ليلى وراح يرقص ويغين الليل يا ليلى يعاتبين ..ال يا عم صدقوني أنه مل يسمع
باخلرب من أصلو ..بل كان يقرأ رسالة بعثها له كوشنري صهر ترامب اللي كان حيتفل
بنقل السفارة األمريكية اىل القدس الشريف ..وكان يعاتبه ..كانت سهرة حلوة ..ليش
ماجيت؟! مكانك خالي!!..
حممد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

عجوز تصاب بالدهشة
من وجود حصان في منزلها!
أص��ي��ب��ت س��ي��دة مسنة يف بريطانيا ب��ال��ذه��ول
حينما خرجت إىل حديقة منزهلا ووجدت حصاناً
يقف داخلها ال تعرف من أين جاء أو من مالكه.
لكن دهشتها مل تستمر كثرياً حني علمت من
حفيدتها اليت تبلغ من العمر  13عاماً أنها هي
من جلب ذلك احلصان ،عن طريق اإلنرتنت ،بعد
أن أشفقت عليه ألن صاحبة ختلى عنه .وكانت
ال��ف��ت��اة ال��ص��غ�يرة ش��اه��دت إع�لان��اً ع�بر اإلن�ترن��ت
تعلن فيه اجلمعية امللكية للوقاية م��ن العنف
ضد احليوانات  RSPCAأنه يف حالة عدم رغبة
أي شخص يف اقتناء احل��ي��وان ،فإنه سيتعرض
للحقن مب���ادة قاتلة دون أمل .فوضعت عنوان
منزل جدتها ،كي يصلها أي حيوان غري مرغوب
فيه لتعتين به بدل قتله ،وقالت شارلوت ميلفني
العاملة باملؤسسة -أن ًرج�لا ت��رك احل��ص��ان يف
منزل اجلدة وغادر دون أن يرتك أي معلومة عنه.
وحل��س��ن احل��ظ ف��إن احل��ص��ان اآلن حت��ت رعاية
مؤسسة خريية للخيول ،وه��ي املؤسسة العاملية
لرعاية اخليول ،World Horse Welfare -فيما
ناشدت اجلمعية امللكية للوقاية من العنف ضد
احليوانات  ،RSPCAأي شخص لديه معلومات
حول املنزل السابق للحصان بأن خيربها به.

و صحيفة عالم العربي
في ايران

امللك سلمان يشك
في ماء زمزم!

ان��ت��ش��رت ص��ور (م��رع��ب��ة) تظهر أك�بر مقابر
ال��دراج��ات يف العامل والواقعة يف الصني ،األمر
ال����ذي ي��ع��ود س��ب��ب��ه إىل االن���ت���ش���ار غ�ي�ر امل��ن��ظ��م
ل��ل��دراج��ات (ال��ت��ش��ارك��ي��ة) ،يف امل���دن الصينية
الكربى.
وان��ت��ش��رت خ�ل�ال ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة (ال���دراج���ات
ال��ت��ش��ارك��ي��ة) يف أحن���اء ال��ص�ين ،حيث سارعت
ع��ش��رات ال��ش��رك��ات امل��رخ��ص��ة ل��ل��دخ��ول يف هذا
ال��س��ب��اق ال��ت��ج��اري ،م��ا أش��ب��ع امل���دن اكتظاظا
بها .وأصبحت ش��وارع شنغهاي وبكني وغريهما،
ممتلئة مباليني الدراجات (التشاركية) امللونة.
وأع��ج��ب��ت ال��ف��ك��رة ال��ص��ي��ن�ين ب��ش��ك��ل ك��ب�ير،
حيث تهافت املاليني من الناس على استخدام
الدراجات العامة .ولكن لسوء احلظ ،فإن البنى
التحتية والقوانني التنظيمية مل تكن مستعدة
لذلك ،كما أن ال��دراج�ين اع��ت��ادوا على ركن
ال��دراج��ات بشكل عشوائي وأحيانا يرمونها يف
القمامة ،إذا تعطلت ،ما زاد بشكل ملحوظ من
زمح��ة ال��س�ير ،يف ال��ش��وارع وك��ذل��ك يف مم��رات
املشاة.
وكنتيجة ملا سبق ،حتركت احلكومة ملعاجلة
الظاهرة وإق��رار قوانني تنظيمية جديدة ،للحد
من استشراء ضرر الدراجات (التشاركية) .ولكن
يف ال��وق��ت ن��ف��س��ه ،جتمعت ع��ش��رات اآلالف من
الدراجات القدمية واملعطلة ،يف مقابر مجاعية،
باتت تعد منظرا مألوفا يف الصني.

أملاني يطلق كلبيه املفترسني
لعض شاب سوري!

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ع��ام ل��ش��ؤون امل��س��ج��د احل���رام
وامل���س���ج���د ال���ن���ب���وي ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رمح��ن
السديس إنه تلقى اتصاالت من امللك سلمان،
تساءل فيه عما إذا كان هناك إضافات على ماء
زمزم ُتغري من طعمه.
وأض����اف ال��س��دي��س يف ح��دي��ث��ه خ�ل�ال ال��ل��ق��اء
اإلع�لام��ي ال��س��ن��وي إن امل��ل��ك س��ل��م��ان ق���ال ل��ه:
(ك��أن��ي أالح���ظ ت��غ�يراً يف طعم م��اء زم���زم؟ هل
تضيفون عليه شيئاً؟ حافظوا على ج��ودة مياه
زمزم).
وأش���ار ال��س��دي��س إىل أن��ه يتم تطوير مشروع
ل��ط��رح م���اء زم���زم ع��ب��وات ج��دي��دة متنوعة عرب
منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء
والغش يف ماء زمزم ،على حد تعبريه.
وأث��ار ه��ذا اخل�بر ج��دال على مواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي ح���ول ف��ي��م��ا اذا ك���ان م���اء زم���زم
خملوطا.

يرتبع شاب يف السابعة والعشرين من عمره ولكنه حقق
أع��ل��ى دخ��ل م��ال��ي شخصي خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي  2017على
مستوى الكون.
إذ أن��ه تلقى أكثر من نصف مليار دوالر كمرتب مالي
عن العام املنصرم بأكمله ،ما يعين أنه كان حيصل على
 42مليون دوالر شهرياً أو  1.4مليون دوالر يومياً طوال العام
املاضي.
أما الشاب صاحب أعلى راتب يف العامل خالل العام املاضي
ف��ه��و ال���ذي ميتلك وي��دي��ر التطبيق ال���ذي يشغل ماليني
الشباب حول العامل وهو (سناب شات).
حيث حصل إيفان سبيغل على  504.5مليون دوالر كمرتب
مالي عن العام املاضي  2017من شركة (سناب إنكوربوريشن)
املالكة للتطبيق ال��ذي أصبح أح��د أك�بر شبكات التواصل
االجتماعي يف العامل وأوسعها انتشاراً.
وحب��س��ب قائمة وك��ال��ة (ب��ل��وم��ب�يرغ) ألع��ل��ى ع��ش��رة روات��ب
حصل عليها كبار الرؤساء التنفيذيني يف الواليات املتحدة
وال��ع��امل ف��ان سبيغل يرتبع على رأس ه��ذه القائمة وبفارق
شاسع عن الشخص الذي يليه.
حيث يُعترب سبيغل بهذا الدخل املالي الفلكي صاحب أعلى
راتب على مستوى الكون بأكمله.
ويف تفاصيل الدخل املالي الذي حصل عليه سبيغل يتبني

ان��ت��ش��ر ف��ي��دي��و ع��ل��ى م���وق���ع (ي���وت���ي���وب) على
اإلنرتنت ،يظهر حلظة تعرض شاب سوري هلجوم
وحشي من قبل كالب أطلقها صاحبها عليه.
ق��ام ش��اب أمل��ان��ي ب��االع��ت��داء على رج��ل س��وري
وأط��ل��ق كلبيه امل��ف�ترس�ين لعضه ،ح��دث ذلك
عندما ك��ان الضحية برفقة عائلته يف إحدى
احلدائق يف مدينة ماغديبورغ األملانية.
وحبسب صحيفة (واشنطن بوست) األمريكية،
فإن اجلاني صاحب الـ 23عاما أطلق كالبه بعد
ان قام بشتم املهاجر السوري وعائلته.
ويف بيان أصدرته الشرطة األملانية يوم االثنني،
أنه مت التعرف على اجلاني ومتت مصادرة كالبه
ونقل املواطن السوري للمشفى لتلقي عالجه.

كاريكاتري
«نكبة الفلسطينيني مستمرة»!

الزفاف امللكي..
موقف حرج يعكر خاطر العروسني!
غلف الضباب حفل زفاف األمري هاري وخطيبته ميجان ماركل زفاف
املرتقب املعد له بعناية يف مطلع األسبوع املقبل ..بسبب اليكم تفاصيله:
قال توماس ماركل ،والد ميغان ،خطيبة األمري هاري ،إنه لن حيضر حفل
زفاف ابنته املقرر السبت املقبل ،وذلك بعد تقارير أفادت بأنه باع جمموعة
من الصور الشخصية اخلاصة به جلين املال.
وسيتزوج هاري ( 33عاماً) حفيد ملكة بريطانيا والسادس يف ترتيب والية
العرش وم��ارك��ل ( 36ع��ام��اً) يف كنيسة سانت ج��ورج بقلعة ون��دس��ور يوم
السبت املقبل.
وكان من املنتظر أن يرافق توماس ماركل ( 73عاماً) ابنته ميجان يف
ممشى الكنيسة أمام  600ضيف منهم كبار أفراد العائلة املالكة الربيطانية
وحشد من املشاهري.
لكن موقع تي.إم.زد اإللكرتوني قال إنه قرر عدم حضور احلفل الذي يقام
يف قلعة وندسور مقر ملوك بريطانيا منذ حنو ألف عام.
وقال توماس للموقع إنه ال يريد أن يسبب حرجاً إلبنته أو العائلة املالكة
بعد تقارير ذك��رت أن��ه مسح ملصور صحفي بالتقاط ص��ور مصطنعة له
مقابل أموال كما أنه أصيب بأزمة قلبية قبل أسبوع.
وق��ال بيان ملكتب األم�ير ه��اري يف قصر كينزجتون (إنها حلظة شديدة
اخلصوصية لآلنسة ماركل قبل أيام من زفافها .تطالب هي واألمري هاري
بالتفهم واالحرتام هلا يف هذا املوقف الصعب).
وامتنعت متحدثة بإسم األم�ير ه��اري عن التعليق مباشرة على تقرير

تي.إم.زد أو التصريح مبا إن كان والد ميجان سيحضر الزفاف أم ال.
وقالت سامانثا ماركل أخت ميجان غري الشقيقة لربنامج (جود مورنينج
برينت) التلفزيوني إن حضور والدها الزفاف يعتمد على صحته.
وأضافت( :كان يعاني من متاعب يف القلب وتعرض ألزمة قلبية .إنه كم
هائل من الضغط).
وق��ال موقع ت���ي.إم.زد إن توماس ماركل واف��ق على التقاط الصور على
أمل أن تساهم يف حتسني صورته .ويظهر يف إحدى الصور وهو يشاهد صور
ميجان وه��اري على حاسب آلي بينما يظهر يف أخ��رى أثناء أخذ قياسات
بدلة.
وإذا مل حيضر والد ميجان يف نهاية األمر اقرتحت صحف بريطانية أن
تقوم والدتها ،اليت ستقضي معها الليلة السابقة للزفاف يف فندق فخم
قريب من مكان إقامة احلفل ،مبرافقتها يف ممشى الكنيسة.

يبلغ «أعلى قمة في العالم» رغم إعاقته!
متكن رجل صيين يف أواخ��ر الستينات من عمره ،من بلوغ قمة (إيفرست) يف نيبال ،صباح
اإلثنني  14مايو /أي��ار ،متحدياً إعاقته .ووصل شيا بويو ،مبتور القدمني ،إىل (أعلى قمة يف
العامل) ،يف الساعة  8:26صباحاً بتوقيت نيبال ،حبسب ما أعلنه ابنه كالود شيا على منصة
الرسائل الصينية (وي تشات) ،نق ًال عن جملة (تايم) األمريكية .وذكر جنل شيا ،أن ذلك (حلم
العمر) بالنسبة لوالده ،الذي حاول حتقيقه منذ  40عاماً .وفقد شيا بويو ساقيه من أسفل
الركبة ،بعد أن عانى من قضمة الصقيع ،أثناء رحلة صعود فاشلة إىل (إيفرست) ،عندما كان
عمره  25عاما فقط ،يف عام  .1975وتلقى شيا بويو خالل رحلة صعوده الناجحة إىل (إيفرست)،
إرشادا من جانب منغما شريبا ،وهو متسلق نيبالي خمضرم ،تسلق أعلى  14جب ًال يف العامل منذ
حماولته األوىل .وأك��د شيا جمللة (تايم)
يف وق��ت س��اب��ق ،أن��ه حي��ب جبل (إي��ف��رس��ت)،
وسيناضل طوال حياته من أجل الوصول إىل
قمته الشاهقة .ووفقاً لصحيفة (هيمااليا
تاميز) ،فإن هناك أكثر من  500متسلق من
 38رحلة خمتلفة ،حاولوا الصعود إىل قمة
(إيفرست) هذا املوسم.

رغم شبابه ..فهو من أصحاب الرواتب األعلى في العالم!
بأن راتبه األساسي يبلغ  98ألف دوالر فقط ،لكنه حصل على
 503.2مليون دوالر نتيجة الطرح العام للشركة اليت كان
قد أسسها ،وحصل على أكثر من مليون دوالر أخرى نتيجة
أعمال أخرى.
أما يف املرتبة الثانية على قائمة الرواتب العشرة األعلى
يف العامل فيرتبع سكوت نوتال ،وهو نائب الرئيس يف شركة
(.)KKR & Co
وه��ي ش��رك��ة متخصصة ب����إدارة األص���ول واالس��ت��ث��م��ارات
ومقرها الرئيس يف نيويورك بالواليات املتحدة ،وهي شركة
عمالقة تدير أصو ًال تبلغ قيمتها اإلمجالية  148.5مليار دوالر
أمريكي.
وحصل سكوت نوتال على رات��ب مالي خالل العام املاضي
 2017بلغ  214مليون دوالر أمريكي.
وحيل يف املرتبة الثالثة على قائمة الرواتب العشرة األعلى
جوزيف ب��اي ،وه��و نائب الرئيس يف شركة ()KKR & Co
ذات��ه��ا ،وحصل على رات��ب إمج��ال��ي ال��ع��ام امل��اض��ي بلغ 213.5
مليون دوالر.
أم��ا يف املرتبة الرابعة فجاء إيلون موسك ،وه��و الرئيس
التنفيذي لشركة (تيسال) ومؤسس الشركة أيضاً ،وهي

تصدر عن وكالة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء «إرنا»
املدير املسؤول ورئيس التحرير :مص ّيب نعيمي
العنوان :ايران/طهران -شارع خرمشهر -رقم 208
اهلاتف 05 :أو +9821/84711207 - +9821/88751802
الفاكس +9821/88761813 :صندوق الربيد15875-5388 :
اإلشرتاكات +9821/88521954 :أو +9821/88748800
اإلنتشارات 92 :أو  +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 :

أشهر وأكرب شركة متخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية
يف العامل ،وحصل العام املاضي على راتب إمجالي بلغ 150
مليون دوالر.

وجاء يف املرتبة اخلامسة على القائمة ساندر بيتشاي ،وهو
الرئيس التنفيذي لشركة (غوغل) وحصل العام املاضي
على  144مليون دوالر.
وح���ل ب��امل��رت��ب��ة ال��س��ادس��ة روب روي ال��رئ��ي��س التنفيذي
لشركة (سويتش انكوربوريشن) ،وهي شركة متخصصة
يف جمال االتصاالت وتتخذ من (الس فيغاس) بوالية نيفادا
األمريكية مقراً رئيسياً هلا.
أم��ا يف املرتبة السابعة ،ف��ج��اء ستيفن س��ك��وارزم��ان ،وهو
الرئيس التنفيذي جملموعة (بالك ستون) ،وحصل على دخل
مالي خالل العام املاضي بلغ  125.5مليون دوالر أمريكي.
وجاء يف املرتبة الثامنة جورج روبرتس وهو أحد مؤسسي
شركة ( )KKR & Coوحصل على دخ��ل مالي بلغ 121.3
مليون دوالر ،فيما حل تاسعاً هينري كرافيس من نفس
الشركة وحصل على  121مليون دوالر خالل العام املاضي.
وأخرياً جاء يف ذيل قائمة العشرة الكبار طوني ريسلر وهو
رئيس جملس اإلدارة واملؤسس لشركة (آريس مانيجمنت)
وحصل العام املاضي على إي��رادات بلغت  108.9مليون دوالر
أمريكي.
أما شركة ( )Ares Managementفهي شركة أمريكية
متخصصة بإدارة األصول وتتخذ من لوس أجنلوس يف والية
كاليفورنيا األمريكية مقراً رئيسياً هلا.

تالميذ يمضون  110أيام
في ظروف تحاكي سطح القمر

أمضى تالميذ صينيون  110أيام داخل خمترب
يف بكني يف ظ��روف حتاكي اإلقامة على سطح
القمر ،حسب ما أعلنت وسائل إع�لام حكومية،
يف جتارب متهيدية لرحلة مأهولة تنوي الصني
إرساهلا يوماً ما إىل القمر.
وعاش هؤالء الطالب األربعة يف جامعة بيهانغ
املتخصصة يف العلوم الفضائية ،داخل مقصورة
مساحتها  160مرتاً مربعاً امسها «يويغونغ»1-
(القصر القمري )1-وفقاً لوكالة أنباء الصني
اجل��دي��دة .وأق���ام ه���ؤالء امل��ت��ط�� ّوع��ون يف املخترب
بهدف حماكاة رحلة طويلة يعتمد فيها الرواد
على أنفسهم يف ظ ّل عدم القدرة على احلصول
على أي مساعدة خارجية .ومن أهداف التجربة
دراس���ة تعامل اجل��س��م م��ع اإلق��ام��ة الطويلة يف
م��ك��ان م��غ��ل��ق .ون��ش��رت ال��وك��ال��ة مقطع فيديو
يظهر فيه الطالب مرتدين أقنعة وقمصانا زرقاء
وهم ُيرجون من املقصورة سال ًال من الفاكهة
واخلضار اليت ُزرعــــت فيها .وهي التجربة الثانية
هلؤالء الطالب بعد اليت أمضوا فيها ستني يوما
يف املقصورة ،يف عام  .2017وبني التجربتني ،دخلت
جمموعة أخرى من الطالب وأمضت  200يوم يف
املقصورة .وخالل هذه التجاربُ ،تعاجل الفضالت
البشرية باستخدام تقنية التخمري العضوي،
و ُتزرع فاكهة وخضار ليقتات عليها املشاركون.
وحت���ت���وي ح���ج���رة «ال���ق���ص���ر ال���ق���م���ري» على
قسمني :أحدهما لزراعة النبات ،والثاني مقسم
ومح��ام ،وغرفة
إىل غرف ن��وم ،وقاعة مشرتكةّ ،
ملعاجلة النفايات ،وأخرى لرتبية احليوانات.
وتستثمر الصني مليارات الدوالرات يف براجمها
الفضائية اليت يشرف عليها اجليش ،حماولة أن
حتلق بركب أوروب���ا وال��والي��ات املتحدة يف غزو
الفضاء.

