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

قال الإمام ال�سجاد(ع):
�إن ا�ستطعت �أن تكون اليوم خرياً منك �أم�س ،وغداً خرياً
منك اليوم ،ف�إفعل
الأوقات ال�رشعية ح�سب �أفق طهران:
اذان املغرب (اليوم)20:32 :
اذان الظهر (اليوم)13:01 :
ً
اذان الفجر (غداً) 04:09 :شروق الشمس (غدا)05:51 :

و صحيفة عالم العربي
في ايران

ا�سعدمت �صباحا

مطلوب ح ّي ًا وميت ًا!

شابة مجيلة كانت تقود سيارتها بسرعة ،مسعت صوت شاب يقول هلا «بقرة» ..فظ ّنت أنها
«معاكسة» فردّت عليه أنت «ثور» ..وإنشغلت بالرد عليه «ثور»« ،ثور» ..بصوت عال وإذا بها
تصدم «بقرة» كانت وسط الشارع وتتشقلب سيارتها عدّة م� ّرات!! ..سألوا الشاب ..قال أنا
كنت أحذرها!!..
ال أدري هل هذا النقل حلادث سري ،اَم إنها طرفة خمتلقة!! ..اللي يهمين فيها أمران األول
أنه ما يصحش تبص يا حمرتم لوحدة ست وتقول« :اللهم إجعلها بقرة» يا سيدي ُغض
بصرك أحسن لك ..ايش ينفع دعاؤك هذا؟! أنت هائج وإذا صارت هي بقرة أنت ستكون ثوراً
الرجال الشباب ،وحتى غري الشباب
أنت أيتها الست احللوة
أرجوك إرمحي ّ
ِ
يا روح أُمّك ..ثم ِ
اللي بلغوا من الكرب عتياً ..أيضاً إرمحيهم ،إرمحي عزيز قوم ُذ َّل ..ايوه ذ ّله الشيب وضعف
بصاصة»!!..
السمع والبصر وسقوط الشعر وإحنناء الظهر ..ومع كل هذا هو عنده «عيون ّ
األمر الثاني مش هزار يابو عازار ..إن «البقرة» ميكن يكون مدحاً مش «معاكسة» عندما
تصف األم إلبنها مجال البنت اللي عاوزتها له ،تقول له« :عيونها عيون بقرة» يروح الولد
يس ّبل عنيه ويسخسخ!! زي ما تقول عبله كامل..
أما حني تضحك البقرة فتصبح البقرة الضاحكة بالفرنساوي «ال فاش كي ري» بقرة
تضحك وتلبس يف أذنيها قرطني هما عبارة عن علبتني من ال فاش كي ري!! واألمريكان
عندهم مثل على «البقرة احللوب» يضربونه على اإلنسان املعطاء أو كثري العطاء ..والبعض
منهم حي ّرفون املثل عن سياقه ويضربونه على اإلنسان الثري املغفل اللي تستلب أمواله منه
بسهولة فيقولون أنه «بقرة حلوب»..
لنختم خبرب مؤمل له عالقة بالبقرة والضرب ..حيث ُلقي هندي مسلم حتفه بعد تعرضه
للضرب من قبل جمموعة من اهلندوس!! اتهموه أنه ذبح بقرة!! الضحية امسه رياض وعمله
خياط وعمره ( )45سنة ..صديقه الذي جنا من احلادث يقول يا عم واهلل املرحوم مل يذبح
بقرة ..بل أن اجملموعة اهلندوسية فتشته فوجدت حبوزته حلم بقر!!..
نعم حنن حنرتم كل األديان ..ومش معقول أن يكون مسلماً قد استفز هؤالء اجملرمني..
مش معقول أن يكون قد ذبح «ربهم» أمام أعينهم أو حلب «ربهم» أو ضربه..
تسجل حوادث من
ولكن هذه أحقاد يُن ّفس عنها بشكل وبآخر ..ذلك أن الشرطة تقول أنها ّ
هذا القبيل عشرات امل ّرات سنوياً!! أنت تذبح أيّها املسلم على كل احملاور ..من الروهينغا اىل
اليمن اىل غ ّزة اىل نيجرييا ..ليه؟! قال لك بوكوحرام ..ال يا عم حالل واهلل حالل..
حممد بهمن

Bahman_1941@yahoo.com

اكتشاف كنوز أثرية ثمينة شمالي القاهرة
قال علماء آثار مصريون إنهم اكتشفوا أجزاء من مبنى ضخم من الطوب األمحر يعود إىل العصر
اليوناني الروماني مشالي القاهرة.
وذكرت وزارة اآلثار ،أنه مت العثور على املبنى يف موقع (صا احلجر) األثري يف حمافظة الغربية.
وأوضح األثريون أنهم عثروا على عملة ذهبية عليها صورة امللك بطليموس الثالث ،الذي حكم مصر
يف القرن الثالث قبل امليالد ،وكان سلف امللكة كليوباترا الشهرية.
وأضافوا أن العملة صنعت يف عهد امللك بطليموس الرابع ختليدا لذكرى والده.
هذا وقالت الوزارة إن علماء اآلثار عثروا على قطع أثرية أخرى يف املنطقة ،من ضمنها أوان فخارية
ومتاثيل من الطني وأدوات برونزية ومتثال صغري لكبش.
وتأمل مصر يف أن حتفز هذه االكتشافات اقتصاد البالد من خالل مساهمتها يف جذب أعداد مهمة
من السائحني من خمتلف دول العامل.

و صحيفة عالم العربي
في ايران

عائلة تخفي جثة
والدتها للحصول
على راتب التقاعد

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 :

كاريكاتري

ذكرت الشرطة اهلندية أنه يشتبه يف قيام 5
رج��ال وسيدة باالحتفاظ جبثة والدتهم لشهور
باستخدام م��واد كيمياوية ،من أجل احلصول
ع�ل��ى رات ��ب ال�ت�ق��اع��د اخل ��اص ب��األس��رة ببصمة
إصبعها.
وانكشف أم��ر األب�ن��اء بعدما داهمت الشرطة
امل �ن��زل بعد تلقي ب�لاغ م��ن ج�ي�ران اش�ت�ك��وا من
اح�ت�ف��اظ األب �ن��اء ب��اجل�ث��ة يف امل �ن��زل دون إب�لاغ
وعثر على آث��ار حرب على
األق ��ارب عن رحيلهاُ .
إب �ه��ام �ه��ا ،م��ا ي�ش�ير إىل احل �ص��ول ع�ل��ى بصمة
إصبعها أكثر من مرة.

أغلى الشهادات العلمية في العالم!

تبلغ قيمة ال�ق��روض الطالبية يف ال��والي��ات املتحدة األمريكية حوالي
 1.3تريليون دوالر ،وه��ي تتعدى قيمة ق��روض السيارات وحتى البطاقات
االئتمانية .وكما يُقال ،فالتعليم (استثمار املستقبل) ،هلذا يدفع الطالب
تكاليف ضخمة للحصول على الشهادات العلمية يف ختصصات خمتلفة.
مقال
وكانت صحيفة ( )The Independentالربيطانية قد مجعت يف ٍ
هلا أغلى برامج الدراسات اجلامعية يف العامل .ومشلت هذه الربامج بعض
اجمل��االت الشائعة مثل الشهادات الطبية وماجستري إدارة األعمال – MBA
 ،ودراس��ات أخرى أقل شيوعاً مثل بكالوريوس اآلداب واملوسيقى .يُذكر أنالتكاليف يف املقال ُتشري إىل تكلفة احملاضرات فقط ،وال تشمل تكلفة اإلقامة
أو املأكل واملشرب والنفقات الطالبية األخرى.
مدرسة وارتون
املدرسة التابعة جلامعة بنسيلفانيا متنح الطالب برناجماً تعليمياً ملدة
عامني مقابل  $192900للحصول على املاجستري يف إدارة األعمال التنفيذية،
وهي واحدة من أفضل الربامج التعليمية إلدارة األعمال يف العامل .كما
يبلغ متوسط الراتب الذي حيصل عليه الطالب بعد التخرج من مدرسة
وارتون حوالي .$127280
مدرسة سارة لورنس
تبلغ قيمة شهادة اآلداب يف املدرسة حوالي  ،$204784على مدار أربعة أعوام
من الدراسة .وتقع املدرسة يف مقاطعة ويستشسرت يف نيويورك ،وهي مدرسة
كثري من األحيان ال
للفنون احلرة ،ومتتاز بأسلوبها الفريد حيث أنه يف
ٍ
يُل َزم الطالب بتقديم االمتحانات أو احلصول على حماضرات إضافية.
كلية هاريف ماد
يعترب الربنامج التعليمي الذي ُتقدمه كلية (كالرمنت) التابعة هلاريف
م��اد ،ومقرها يف كاليفورنيا ،أح��د أغلى الربامج التعليمية يف الواليات
املتحدة األمريكية .ومتنح الكلية الشهادات يف برامج اهلندسة ،الرياضيات
والعلوم .وتبلغ تكلفة برنامج البكالوريوس للعلوم يف الكلية حوالي $209532
على مدار أربع سنوات .كما حيصل الطالب بعد التخرج مر ّتب ابتدائي
يبلغ  ،$78200ثم مرتب متوسط .$133000
جامعة كولومبيا
حيتل الربنامج التنافسي ملدرسة جامعة كولومبيا املرتبة السابعة بني
اض �ط ��ر امل ��واط ��ن ال�ب�ري �ط ��ان ��ي ،ش��ون
إيليس ،لالنتقال إىل مسكن آخر بعد أن
ازدادت شكاوى جريانه من عوائه كالذئاب.
ويف مدينة كوم مارتن مبقاطعة ديفون،
كان إيليس يعيش مع زوجته ،وفقا للديلي
ميل ،ثم اصطحب ذئاباً من الغابة لريبيها
ويطعمها ،ولتعيش معه وزوجته.
ي��ث ��ول إي��ل��ي ��س( :ق �ض �ي��ت م �ع �ه��ا سنتني
ون�ص��ف ،تعلمت فيها ال �ع��واء ك��ي تقبلين
الذئاب يف القطيع ،وحتى ال تؤذيين كان
ع�ل� ّ�ي أن أع ��وي ك��ي أث�ب��ت ي��وم�ي�اً أنين

أفضل املدارس املتوسطة يف برنامج البحوث طبقاً لـ ( )US Newsو (World
 .)Reportوي ِّ
ُكلف الربنامج الدراسي يف املدرسة املتوسطة التابعة جلامعة
كولومبيا للحصول على شهادة الدكتوراه يف الطب حوالي  $230536على

مدار أربع سنوات.
جامعة تافتس
تقع يف بوسطن ،و ُتكلف الدراسة يف املدرسة املتوسطة حوالي $238056
للحصول على درجة الدكتوراه يف الطب على مدار أربع سنوات دراسية.
ويُعترب برنامج املدرسة التعليمي ضمن أفضل مخسني برنامج يف جمال
البحث والرعاية الصحية األولية.
جامعة بارد
تبلغ مدة الدراسة يف برنامج بكالوريوس املوسيقى مخس سنوات ،حيصل
فيها الطالب على بكالوريوس يف املوسيقى مقابل  ،$253520كما ُتقدم
اجلامعة بكالوريوس الفنون يف جمال آخر غري املوسيقى .ويصنف معهد
املوسيقى التابع جلامعة ب��ارد كواحد من أفضل  20معهد موسيقي يف
الدولة.
جامعة كامربيدج
تبلغ م��دة برنامج ال��دك�ت��وراه يف إدارة األع�م��ال باجلامعة ح��وال��ي أرب��ع
سنوات ،مُقابل  ،$332000ما جيعلها أحد أغلى الشهادات العلمية يف العامل.

الحياة مع الذئاب

واح��د منها) .على الرغم من الصداقة
بينه وب�ين ال��ذئ��اب ،إال أن��ه ك��ان يصاب
جب��روح خ�لال اللعب معها ،حتى أن��ه كان
يفقد الوعي يف بعض األحيان بسبب األمل
ال ��ذي ك��ان��ت تسببه اجل ��روح الناجتة عن
عض الذئاب .ومع كثرة الشكاوى ،اضطر
إيليس وزوجته والقطيع للعيش يف مزرعة
معزولة يف مقاطعة كورنوال ،حيث أسس
هناك مركزا لدراسة سلوك الذئاب ،ويدعو
ال � ��زوار إىل زي ��ارت ��ه و(ال �ت��واص��ل اآلم ��ن مع
احليوانات).

«دوالب البكاء» ،أحدث طريقة للتخلص من ضغوط الدراسة!
وظيفة خطيرة و«مقززة» مقابل راتب متواضع
إذا كنت تتذمر من عملك ،فإنك ستغري رأيك حتماً بعد التعرف على مهنة (الغطس يف
اجمل��اري) ببنغالديش ،حيث يضطر عاملو النظافة للغطس يف جماري املياه ليزيلوا شوائبها
العالقة .وحيصل الشخص الذي يعمل يف تصريف جماري املياه املغلقة بسبب الشوائب على
عشرة دوالرات فقط يف اليوم الواحد حبسب صحيفة (ديلي ميل) الربيطانية.
ويغطس العامل يف جماري املياه ،بسروال قصري ،دون
أن يهتم بقذارة املكان ،كما يدخل املاء امللوث إىل فمه.
ويلقى عشرات األشخاص مصرعهم سنويا يف بنغالديش
ج���راء ال�غ�ط��س يف جم���اري امل �ي��اه ألج ��ل تنظيفها من
ال�ش��وائ��ب ،كما يصاب آخ ��رون ب��أم��راض خطرية ج��راء
ما يتعرضون ل��ه .ويعيش يف العاصمة البنغالية دكا
أربعة عشر مليون شخص ،وتعاني املدينة تردياً كبرياً
يف مرافق الصرف الصحي ،ويضطر عاملو النظافة إىل
التعامل مع املخاطر ،والعناصر امللوثة دون أي محاية.

مع اق�تراب فرتة االختبارات ،يتزايد التوتر والقلق لدى الطالب
م��ا ُي�ك��ن أن ي� ِّ
�ؤث��ر على مستوى التحصيل ال��دراس��ي وامل��ذاك��رة
لالمتحانات.
ُّ
والتخلص من مشاعر القلق
وعلى اختالف طرق تنفيس التوتر
السلبية اليت ينصح بها أخصائيون تربويُّون ،إال أن جامعة أمريكية
ك��ان هل��ا وسيلة ف��ري��دة يف
مساعدة طالبها بالتخلص
م� � � ��ن ال � � �ق � � �ل� � ��ق امل� � ��رض� � ��ي
ال� � ��ذي ُي �ص �ي �ب �ه��م يف ف�ت�رة
االمتحانات.
ف �ق��د اس �ت �ع��ان��ت ج��ام�ع��ة
(ي��وت��ا) األم��ري�ك�ي��ة خب��زان��ة
أُطلق عليها (دوالب البكاء)،
مت ت �ص �م �ي �م �ه��ا خ �ص �ي �ص �اً
مل � �س� ��اع� ��دة ال� � �ط �ل��اب ع �ل��ى
ال�ت�ن�ف�ي��س ع ��ن ض �غ��وط��ات
االمتحانات بالبكاء بعيداً
عن أع�ين اآلخ��ري��ن ،وذلك
كما ذك��ر م��وق��ع (أودي�ت�ي

س�ي�ن�ترال)( .دوالب ال�ب�ك��اء) ابتكره الطالب (نيمو ميلر) وذل��ك
كطريقة لتساعده على ختطي مشاعره السلبية يف فرتة االختبارات.
وأصبحت اخلزانة شائعة االستعمال يف اجلامعة ،ما جعل ميلر يضع
بعض الشروط إلستعماهلا ،وهي :التشديد على إغالق الباب جيداً
من الداخل ليحظى الطالب باخلصوصية والراحة ،أن ال تتجاوز
م � ��دة اس� �ت� �ع� �م ��ال ال �ط ��ال ��ب
للخزانة أكثر من  10دقائق،
وأن ي� �ت ��أك ��د م� ��ن إط� �ف ��اء
األض� � � � ��واء ع� �ق ��ب خ ��روج ��ه
من اخلزانة.
واكتسب (دوالب البكاء)
شعبية كبرية على وسائل
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي يف
ال� �ف�ت�رة ال �ق �ل �ي �ل��ة امل��اض �ي��ة،
وأص�ب�ح��ت ه�ن��اك مطالبات
واسعة يف جامعات أمريكية
خم� �ت� �ل� �ف ��ة ب � �ت� ��وف �ي�ر م �ث��ل
ه� ��ذه ال �ت �س �ه �ي�لات ل�ل�ط�لاب
للتحايل على التوتر والقلق.

االمتحان قبل الطالق!
نشرت وكالة األنباء الصينية أن على األزواج
الذين يرغبون يف الطالق يف مقاطعة جيانغسو
تقديم امتحان خاص حيدد مستقبل األسرة.
وسيجيب الراغبون بالطالق على  100سؤال
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ط��رف اآلخ� ��ر (ال � ��زوج أو ال ��زوج ��ة).
ومن الضروري اإلش��ارة إىل عيد امليالد والطبق
املفضل للشريك ،وكم مرة سافر الزوجان معاً
لإلستجمام وع�م��ر ال� ��زواج وك�ي��ف يتقامسون
املسؤوليات يف املنزل.
وإذا متت اإلجابة بنسبة  %60أو أكثر فسيطلب
من الزوجني إع��ادة النظر يف قرارهما ،ويف حال
ق��دم أح��د الزوجني أق��ل من  60إجابة صحيحة
يعترب الزواج يف حالة خطر شديد.
واجتاز أول زوجان يقدمان االمتحان األسئلة
بشكل ع�ج�ي��ب ،إذ حققت ال��زوج��ة  100إج��اب��ة
صحيحة ع��ن زوج�ه��ا وحياتهما امل�ش�ترك��ة ،يف
حني مل جيب الزوج بشكل صحيح على أي سؤال.
لذلك أص��ر أح��د املوظفني الذين حتققوا من
نتائج االختبار على إعادة النظر يف قرار الطالق.
وكما تذكر وكالة األنباء فإن مستخدمي
شبكة اإلن�ترن��ت انتقدوا ه��ذا التدبري للحفاظ
على الزواج واعتربوا االمتحان تدخ ًال يف احلياة
اخلاصة لألسر.
وردّت وزارة الشؤون املدنية احمللية بالقول إن
اإلختبار طوعي ومل وال متارس أي ضغوط على
األزواج.

جزائري يثير غضب
املتابعني بركن سيارته
داخل مسجد
أثار رجل جزائري استياء املتابعني عرب
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي ،عقب نشر
صور لسيارته وهو يركنها داخل مسجد
مبدينة خنشلة اجلزائرية.
وأظهرت الصور املتداولة ،سيارة (أتوس)
من نوع (هيونداي) يف داخل مدرسة قرآنية
تابعة ملسجد عبد احلميد بن باديس يف
والية خنشلة ،ومل يتم التعليق عن سبب
هذا الفعل ،ما أثار استياء وغضب املتابعني
إلنتهاك الرجل قدسية بيت اهلل وحرمته.

