«الوفاق» صحيفة يومية «سياسية -اقتصادية -اجتماعية»

قال اإلمام الباقر(ع):

الكسل يضر بالدين والدنيا
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان املغرب (اليوم)20:42 :
شروق الشمس (غدا)06:00 :

اذان الظهر (اليوم)13:10 :
اذان الفجر (غدا)04:17 :

صحيفة ايران
في العالم العربي

اسعدتم صباحاً

«أبو اسراء» على خطى ترامب!!
كعادتها واصلت الصحف السعودية واملصرية هجومها على الرئيس الرتكي
الط ّيب اردوغان!! شو جديدهم؟! أن السلطان الط ّيب أجرى انتخابات رئاسية وفاز
فيها ..عدّل الدستور وصار احلكم بيد رئيس اجلمهورية مش بيد رئيس الوزراء اللي
يصوّت عليه جملس النواب ..فهمتوا كيف يا أحباب؟!..
أتصور أن من حق املصريني أن ينتقدوا ويسخروا من اردوغ��ان ..زمله حيكم البالد
منذ أكثر من عقدين ..بشكل وبآخر احلكم يف ي��ده س��واء ك��ان رئيس أو رئيس
وزراء ..لكم احلق يا جدعان يف السخرية من الرجل رغم أنكم رضيتم حبكم مبارك
لثالثة عقود!! ولكن الشيء املضحك أن يسخر أشقاؤنا السعوديني من األمر ..أنتم
ومسيت البلد على اسم جدكم األعلى اللي
حتكمكم ملكية أباً عن جد منذ قرن ّ
هو سعود ..وكل واحد يصل له الدور ويصري ملك يوزع الوزارات املهمة على أبناءه
وأبناء أخوته أحياناً بالتساوي وأحياناً مييل لصاحل عياله!! زي ما فعل اآلن سلمان..
أما أنا يا أحبيت فقد لفت انتباهي حني ش ّكل السلطان اردوغان األول -يعين هنا
آخرين سيأتون -حكومته الرئاسية األوىل ..وكان على رأسها واحد صحفي امسه
براءة!! قلت مع نفسي هذا اسم ملذكر أم مؤنث؟! ال يا عم ..الدنيا تطورت وصار من
ونسمي فتى سعاد أو فتحية..
نسمي الفتاة خبالد أو عبدالستار..
ّ
املمكن أن ّ
هذا الشاب امسه براءة ..اسم سورة يف القرآن الكريم ..يعين أنه من عائلة متدينة..
وك�م��ا ي�ق��ول��ون «اس�لام�ي��ة» نعم ه��و ك��ذل��ك ..ه��و إب��ن ص ��ادق ال �ب�يرق« ..داع�ي��ة
اسالمي» مشهور يف تركيا وصحفي ..ومن هنا بدأ براءة حياته بالصحافة ..اىل
أن أصبح رئيس لتحرير صحيفة «صباح» ..بعدين حصل على املاجيستري يف اإلدارة
وصار مديراً لعدة شركات «اسالمية» ..وملا صار عمره ( )25سنة ابتسم له احلظ!!
حيث تزوج عام 2004م .من اسراء إبنة السيد اردوغان الكربى وصار مستشاره للشؤون
اإلعالمية ..ومن ثم وزير طاقة واآلن وزير مالية و«كبري الوزراء»!! إذن يا نور عيين
فعلها أبو اسراء وسار على خطى ضخامة الرئيس ترامب..
أن�ت��م تعلمون أح�ب�تي أن الرئيس ت��رام��ب «أه �ب��ل» وال�ل��ي ي��دي��ر األم ��ور يف البيت
البيضاوي هو صهره كوشنري ..والذي تقول عنه وسائل اإلعالم أنه رمسياً مستشار
الرئيس وفعلياً هو «العقل» اللي حي ّرك ضخامة الرئيس ..وعنده من اللباقة واألناقة
والرشاقة ما تؤهله للتأثري على الرئيس وعائلة الرئيس برمتها..
هيك هم األجانب يا أحبيت ..يس ّلمون كل أمورهم للصهر ..أما عندنا العرب
فمصري الصهر «اهلالك» زي ما حصل حلسني كامل صهر صدّام ومحزة صهر
زين العابدين بن علي وأمحد صاحل دويد اللي هو صهر املقبور علي عبداهلل صاحل
واخل اخل..

محمد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

موظف يتغيب عن العمل عقد ًا دون أن يتفطن زمالؤه
أص ��درت السلطات اإلسبانية ق��رارا
ي�ق�ض��ي حب ��رم ��ان ك ��ارل ��وس ري�ش�ي��و،
وه ��و م��وظ��ف ح�ك��وم��ي ،م��ن ال�ع�م��ل يف
املناصب العامة مل��دة ال تقل عن تسع
سنوات ،وذلك بعد اكتشافها تغيبه
عن العمل ملدة  10سنوات كاملة دون
أن يتفطن بقية زمالئه.
ودأب ري�ش�ي��و ،ال ��ذي يشغل منصب
مدير احملفوظات يف حكومة مقاطعة
فالنسيا (شرق إسبانيا) ،على الذهاب
إىل مكتبه صباحاً ،لتسجيل دخوله،
ويغادر ،ثم يعود عند الساعة الرابعة
عصراً ،لتسجيل خروجه من العمل.
ووف��ق��اً مل��ا ورد بصحيفة ذا ويست
األس�ترال �ي��ة ،اع �ت��اد ري�ش�ي��و ع�ل��ى ه��ذا
الروتني اليومي على مدى عقد من الزمن ،إىل أن بدأ زمالؤه بإثارة الشكوك حوله يف الصيف
املاضي ،مما أدى إىل طرده من العمل.
وسعى ريشيو إىل نفي التهم املنسوبة إليه ،زاعما أنه كان ميضي كل وقته خارج املكتب
من أجل إجناز أعمال تتطلب ذلك ،لكن احملكمة وجدته مذنباً ،وأصدرت حبقه حظراً ملدة
 9سنوات من العمل يف أي وظيفة حكومية.
كما قامت احملكمة بتوبيخ احلكومة احمللية يف املقاطعة ،اليت فشلت يف اإلشراف بشكل
صحيح على املوظفني ،قائلة إن غياب ريشيو كل هذه املدة كان مستحي ً
ال ،لو كان هناك
إشراف حقيقي من اإلدارة اليت يعمل لصاحلها على املوظفني ملا حصل ذلك.

يقص أظافره بعد
 66سنة من تربيتها!

ق ��ام اهل �ن��دي ش��رخي��دار تشيليل
ص��اح��ب أط� ��ول أظ��اف��ر يف ال�ع��امل
ب �ق��ص أظ ��اف ��ره ب �ع��د  66س �ن��ة من
تربيتها.
ومت ق �ي��اس أظ ��اف ��ر ت�ش�ي�ل�ي��ل يف
آخر مرة واتضح أن طوهلا يتجاوز
الـ 909سنتيمرتاً.
وقص اهلندي أظافره باستخدام
معدات كهربائية .وتربع تشيليل
بأظافره ملتحف نيويورك.

مطعم سعودي يقدم لحم
الكلب لزبائنه!

يف واقعة جديدة ،أقدمت السلطات السعودية،
يف منطقة عسري على إغالق أحد املطاعم بعد
ورود بالغ عن ذحبه كلباً وتقدميه للزبائن،
ح �ي��ث جت� ��ري اآلن حت �ق �ي �ق��ات م ��ع ال �ع��ام��ل،
وأُحيلت العينات للمخترب من أجل فحصها.
وحبسب صحیفة سبق السعودية فقد اشتبه
رج��ل أم��ن يف عامل خ�لال عملية ذب��ح الكلب
ليبادر بالتثبت من اجللد بعد أن مت إخفاؤه،
وم��ن ث��م عمل حم�ض��راً بذلك م��ع البلدية.
وق��ال رئيس بلدية احلريضة مبنطقة عسري
علي آل جلبان ،إنه (مت إغالق احملل احرتازياً
ومت إرسال العينة إىل املخترب العام باألمانة،
ومت إشعار اجلهات الرمسية وامل��وض��وع حمل
اهتمام ول��ن تتهاون البلدية مع أي خمالف
وتطبيق التعليمات بكل حزم).

وصحيفة العالم
العربي في ايران

أكبر عائلة في العالم
تدخل موسوعة غينيس!

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
«ترامب :على دول (الناتو) أن تسدد ما أنفقته أمريكا من أجل الدفاع عنهم»!

متكن رجل أوكراني من دخول موسوعة
غينيس لألرقام القياسية إلمتالكه أكرب
عائلة يف العامل.
ولطاملا حلم (بافيل سيمينوك) البالغ
من العمر  87عاماً بتكوين عائلة ضخمة،
وك ��ان س �ع �ي��داً ع�ن��دم��ا أجن �ب��ت زوج �ت��ه 13
طف ً
ال ،لتصبح العائلة الحقاً  346شخصاً،
وأص�غ��ر عضو فيها عمره أسبوعني فقط،
ولدى بافيل اآلن  127حفيداً.
ويف ك��ل م��رة ي �ت��زوج فيها حفيد ،يقوم
اآلخ��رون ببناء منزل جديد له يف قريتهم،
حيث يعمل أغلب العائلة يف أعمال البناء.

فتية كهف تايالند يلفتون أنظار صناع األفالم الهوليوودية
استحوذت املساعي املستميتة إلنقاذ فريق
ناشئني تايالندي لكرة القدم ومدربهم من
كهف غمرته مياه الفيضانات على اهتمام
متابعي األخ�ب��ار ح��ول ال�ع��امل ألكثر من
أسبوعني ،حتى أن هوليوود تتأهب إلنتاج
فيلم يعيد سرد أحداث القصة.
وذك� � ��رت وك ��ال ��ة أس��وش �ي �ت��د ب� ��رس أن
ش��رك�تي إن��ت ��اج ت�ب�ح�ث��ان ح��ال �ي��ا حت��وي��ل
قصة إنقاذ الفريق التايالندي إىل فيلم
سينمائي .وقال جون بينوتي رئيس شركة
آي�ف��ان�ه��و بيكتشرز يف ب�ي��ان إن (البحرية
التايالندية ،ال�تي ق��ادت وح��دة من قواتها
اخل� ��اص� ��ة ع �م �ل �ي��ة اإلن� � �ق � ��اذ ،واحل��ك ��وم ��ة
التايالندية اختارتا شركته إلنتاج فيلم
من إخراج جون إم .تشو).
أم��ا الشركة الثانية ال�تي تبحث إنتاج
فيلم ع��ن قصة الفريق ال�ت��اي�لان��دي فهي
ش��رك��ة ب�ي��ور فليكس ،وم�ق��ره��ا ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،وه� ��ي م �ت �خ �ص �ص��ة يف األف �ل�ام
املسيحية واألسرية.
وأع �ل �ن��ت ال �ش��رك��ة ع�بر ت��وي�تر م��ن قبل
أحد م��دراء الشركة مايكل سكوت املقيم
يف تايالند وال ��ذي ك��ان يف م��وق��ع عملية
اإلنقاذ يف تشيانغ راي يف مشال البالد ،أن
خمرجني من شركته جيرون مقابالت مع
عاملي إنقاذ من أجل الفيلم احملتمل.
وق��ال يف تسجيل مصور يف مكان عملية
اإلنقاذ (أن��ا ف��رح ج��داً .ه��ذه القصة مهمة
ج ��دا ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ي خ�ص��وص��ا أن ��ي تابعت

تطوراتها يف تايالند) .وأوضح( :جنمع كل
املعلومات ل�ن��روي ف�ع�ل ً
ا قصة ه��ذا اجلهد
الدولي إلنقاذ الفتيان العالقني يف الكهف)،
مشرياً إىل أن هذا الفيلم (قد يلهم املاليني
من األشخاص يف العامل بأسره).
وتعيد القصة إىل األذهان إنقاذ  33عام ً
ال
ح��وص��روا داخ��ل منجم يف تشيلي مل��دة 69
ي��وم��ا ع��ام  ،2010يف أح ��داث ص��وره��ا فيلم
أنتج عام  2015بعنوان (ذا ثريتي ث��ري) أو
(الثالثة والثالثون) بطولة املمثل أنطونيو
بانديراس .غري أن حتويل القصة إىل فيلم
قد يواجه العديد من العراقيل.
طفل (عبقري) بطل إنقاذ (فتية الكهف)!
وذكرت صحيفة (ديلي ميل) الربيطانية
على موقعها اإللكرتوني ،يوم اخلميس ،أن
أدي ��ل س��ام ( 14ع��ام �اً) ك��ان صلة الوصل
بني األطفال احملاصرين ومدربهم وفريق

محكمة تحذر :اهدموا تاج محل أو استعيدوه!
حذرت احملكمة العليا يف اهلند
م��ن أن أب ��رز م�ع��امل ال�ب�لاد مهدد
ب ��اهل ��دم واإلغ� �ل��اق إذا اس�ت�م��رت
احل �ك��وم��ة يف جت��اه��ل ال�ت�ص��دي
للتغري املقلق أللوان (تاج حمل).
وان � �ت � �ق� ��دت احمل� �ك� �م ��ة ال �ع �ل �ي��ا
احل �ك��وم��ة ال �ف��درال �ي��ة وح�ك��وم��ة
والية أُ ّتر برديش ،يوم األربعاء 11
يوليو ،بسبب فشلها يف معاجلة
تدهور حالة النصب التذكاري
ال� ��ذي ي �ع��ود ت��ارخي��ه إىل ال�ق��رن
ال�ـ ،17حسب ما ذكرته صحيفة
(تاميز أوف إنديا).
وب� ��دأت ب�ن�ي��ة ال ��رخ ��ام األب�ي��ض
متيل إىل اللون األصفر بشكل كبري منذ
عقود مضت ،ثم بدأت بالتحول إىل اللونني
البين واألخضر.
وقال القاضيان مادان بي لوكور وديباك
جوبتا( :ميكن أن تغلق تاج حمل ،وميكنك
هدمه إذا شئت وميكنك أن تتخلص منه إذا
قررت بالفعل ،فوالية أُ ّتر برديش ال تنزعج،
وليس لديها خطة عمل أو رؤي��ة حتى اآلن
للتصدي للحالة امل�تردي��ة ال�ت�ي يواجهها
املبنى األثري ،فإما أن تهدمه أو تستعيده).
ويف م��اي��و امل��اض��ي ،أم ��رت احملكمة العليا
احلكومة بالسعي للحصول على مساعدة
أجنبية إلصالح اللون املتغري للمبنى األثري
ال��ذي يعد أح��د م��واق��ع اليونيسكو للرتاث
ال �ع��امل��ي .وي�ع�ت�ق��د أن ت�غ�ير ل ��ون ت ��اج حمل
ناتج عن التلوث وأعمال البناء واحلشرات،

حيث أن احلشرات تنجذب إىل مياه الصرف
ال �ص �ح��ي يف ن �ه��ر ي��ام��ون��ا اجمل� � ��اور ،وت�ت�رك
فضالتها آثاراً خضراء على الرخام.
وأغ�ل�ق��ت احل�ك��وم��ة ال�ع��دي��د م��ن املصانع
بالقرب من تاج حمل يف مدينة أغرا ،ومتت
معاجلة املبنى ،ع��دة م��رات خ�لال عقد من
ال��زم��ن ،حب��زم طينية متتص األوس� ��اخ ،يف
حماولة إلنقاذ واجهته البيضاء الشهرية،
وج � ��اءت آخ� ��ر ت �ل��ك احمل � � ��اوالت ،يف ي�ن��اي��ر
املاضي.
وبنى ت��اج حم��ل اإلم�براط��ور املغولي شاه
جاهان (شهاب الدين حممد بن نور الدين
شاه جاهان) كضريح لزوجته ،ممتاز حمل.
ويعترب املبنى أح��د عجائب الدنيا السبع
اجلديدة يف العامل ،وهو من أكرب مناطق
اجلذب السياحي يف اهلند ،حيث يستقطب
حوالي  8ماليني زائر كل عام.

الغواصني الربيطانيني الذين أنقذهم.
وانتهت حمنة األطفال وهم فريق كرة
قدم ومدربهم ،الثالثاء املاضي ،بعد إخراج
آخر أربعة أطفال عالقني يف الكهف.
وكان الفتاً ،أن سام جييد  5لغات منها
اإلجنليزية ،اليت تواصل بها مع الغواصني
الربيطانيني ،مشرية إىل أن الطفل جييد
أيضا الصينية والتايالندية والبورمية.
وم� ��ن األم� � ��ور امل� �ث�ي�رة يف ق �ص��ة ال�ط�ف��ل
امليامناري أنه قادم من دولة جييد أقل من
ثلثها اللغة اإلجنليزية.
ويف ف �ي��دي��و ن �ش��رت��ه ال �س �ل �ط��ات لعملية
اإلن� � �ق � ��اذ ،مس� ��ع ص � ��وت ال �ط �ف ��ل ال�ل�اج ��ئ
بوضوح وهو يتحدث إجنليزية بطالقة مع
الغواصني الربيطانيني ،وأخربهم الطفل
أن زمالءه يف الفريق جوعى.
وبعد س��اع��ات م��ن إمت��ام علمية اإلن�ق��اذ،
نشر فيديو على نطاق واسع ألديل سام وهو
يقول باللغة التايالندية( :أنا أديل .بصحة
جيدة) ،مؤديا التحية التقليدية يف البالد.
وك ��ان الطفل ال ��ذي ينتمي إىل إقليم
(وا) ،وه��ي منطقة حكم ذات��ي يف ميامنار
غ��ادر موطنه إىل تايالند وهو صغري حبثاً
عن تعليم أفضل .ويسكن الطفل يف مدرسة
داخلية يف مشالي تايالند ،وي��زوره وال��داه
بانتظام.
وأدي ��ل س��ام واح ��د م��ن  400أل��ف شخص
عدميي اجلنسية من ميامنار يعيشون يف
تايالند ،وفقاً ألرقام األمم املتحدة.

القطار الطائر قادم...
والكرة في ملعب شركة
«بوينغ» العمالقة!

عرضت شركة فرنسية رائدة يف التقنية،
تصميماً أول��ي��اً ل�ق�ط��ار ب��وس�ع��ه التحليق
يف اهل ��واء قبل أن ي�ع��ود إىل سكة احلديد
ل�ي�س�ت��أن��ف رح �ل �ت��ه ،وي��وص��ل ال ��رك ��اب إىل
احملطات اليت يريدون قصدها.
وحبسب وكالة (بلومربغ) ،ف��إن القطار
ال � �ث� ��وري ال� � ��ذي ت��ق�ت�رح ��ه ش ��رك ��ة (أك� ��ا
تكنولوجيز) يستطيع تركيب أجنحة قابلة
ل�لإزال��ة ق�ب��ل التحليق ،وح�ي�ن حي��ط على
السكة يتحول إىل قطار عادي بعد تدعيمه
من األسفل.
وت ��راه ��ن (أك � ��ا) ع �ل��ى ش��رك��ة (ب��وي �ن��غ)
األم�يرك �ي��ة ال ��رائ ��دة يف جم ��ال ال �ط�يران،
لتنفيذ امل��ش ��روع ال� ��ذي أط �ل��ق ع�ل�ي��ه اس��م
(لينك آند فالي) ،ومت تقديم تفاصيله يف
مقطع فيديو ثالثي األبعاد.

دب أنقذه طيارون فبقي
يعيش معهم!
عثر على الدب يف أكتوبر /تشرين األول عام
 ،2016يف مطار أورلوفكا بالقرب من تفري اجملاورة
ملقاطعة موسكو ،حيث وجد الطيارون دبا حبجم
قطة ،وكان نائماً على مدرج الطريان عندما رآه
موظفو املطار .ومل جيد الطيارون أم الدب بعد
أن فتشوا املنطقة ،ولذلك قاموا بإيوائه عندهم فلم يكن باإلمكان إعادته إىل الغابة ألنه لن
يستطيع العيش هناك .وأطلقوا على الدب اسم منصور وأصبح املطار العسكري أورلوفكا منز ً
ال
جديداً للدب .وبعد مرور بعض الوقت ،عندما كرب منصور كانوا يريدون إعادته إىل الطبيعة،
ولكن علماء األحياء نصحوهم بأن ال يفعلوا هذا ،فلن يتمكن الدب من التأقلم مع الطبيعة.
ويف مايو /أيار ،نقل الدب إىل منزل جديد وهو اآلن يعيش يف املطار العسكري أوريشكوفو يف
ضواحي كالوجسكايا .وخصصوا له هناك أرضاً وبنوا له بيتاً وساحة للعب.

وفاة أبشع كلبة في العالم بعد أسابيع من فوزها باللقب!
توفيت الكلبة (زازا) ،عن عمر  9سنوات ،بعد
أسابيع قليلة من فوزها بلقب (أبشع كلبة يف
العامل) .وصرحت مالكة الكلبة ،ميغان برينارد،
من أنوكا بوالية مينيسوتا األمريكية ،لشبكة
(إن ب��ي س ��ي) أن (زازا) ت��وف�ي��ت أث �ن��اء نومها
ال �ث�لاث��اء ،حب�س��ب وك��ال��ة أن �ب��اء (أس��وش�ي�ت��د
برس) .وتقول برينارد إن الكلبة كانت يقيم مع
والدها ،وعثرت عليها ميتة عندما استيقظت
يف ال�ص�ب��اح .وح ��ازت الكلبة (زازا) على لقب
(أبشع كلبة يف العامل) ،يف املسابقة السنوية
للقبح ،اليت أقيمت يف  23يونيو/حزيران ،واليت
تقام يف أرض معارض سونوما مارين يف بتالوما ،بوالية كاليفورنيا األمريكية .وتوجت (زازا)
باللقب ،بفضل لسانها املرن الطويل ،وأسنانها املعوجة ،ومانيكريها الوردي.

