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

قال اإلمام الحسن المجتبى(ع):

رأس العقل معاشرة الناس بالجميل
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)13:00 :
اذان الفجر (غدا)05:21 :

اذان املغرب (اليوم)19:33 :
شروق الشمس (غدا)06:46 :

وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

منحوتة عمالقة للقمر تجوب العالم

«متح��ف القم��ر» مبادرة ش��اء م��ن خاللها
الفنان البريطاني ليوك جيرام إبداء تقديره
لكوك��ب م��ا انف��ك يذهل البش��ر من��ذ فجر
التاريخ.
وق��د صمم جيرام منحوت ًة عمالقة للقمر

وضع��ه ضمن��ه ،يص��ل قطره��ا لس��بعة أمت��ار
وتض��م خصائ��ص إس��قاطات ص��ور وكال��ة
«ناسا» لسطح القمر الحقيقي .ويمثل كل
س��نتمتر م��ن المنحوت��ة الكروي��ة المضيئ��ة،
عل��ى مقي��اس  1:500000تقريب �اً ،خمس��ة

وأفاع في بيته
فرنسي يعيش مع تماسيح
ٍ
نش��رت وكال��ة (رابتل��ي)
اإلعالمي��ة فيديو م��ن منزل
الفرنسي فيليب جييه ،الذي
تعي��ش في��ه مئ��ات الزواحف
والعناك��ب كحيوان��ات
أليف��ة ،بينه��ا اثن��ان م��ن
التماسيح وعشرات األفاعي،
وذل��ك جنب �اً إل��ى جن��ب
م��ع حيوان��ات أليف��ة مث��ل
السالحف والدواجن.

كاريكاتري

سفينة الميرجو فيسبوتشي
وإس��كوال دي ال مارين��ا التابع��ة
للجي��ش اإليطال��ي ه��ي الي��وم
تعتب��ر أجم��ل س��فينة ش��راعية
ق��ادرة عل��ى الس��فر ف��ي البحار،
ت��م تش��ييدهما ف��ي ثالثين��ات
الق��رن العش��رين ،كم��ا تم��ت
مقابلتهما من قبل فرانشيسكو
روتون��دي ،خيم��ة غون��ي ناف��ال
كورونيل.

أب يطعم طفله «البرغر» كل يوم!
يق��وم صاح��ب ش��ركة غذائيات بإطع��ام طفله
الصغي��ر ( 12عاماً) ش��طيرة (برغ��ر) في كل يوم،
وه��و ال يخش��ى فع��ل ذل��ك ،إذ ي��رى أن ش��ريحة
(البرغ��ر) الت��ي ينتجه��ا مصنوع��ة بش��كل خالص
من النبات.

«السيناريو الصهيوني -السعودي -البريطاني إلثارة التفرقة بین ایران والعراق»!

كيلومترات من سطح القمر.
وتع��رض المنحوت��ة ف��ي مرك��ز الس��باحة
الوطن��ي ف��ي بكين بعد أن جاب��ت عدة مرافق
ف��ي الصي��ن وأس��تراليا والهن��د وفرنس��ا
وبريطاني��ا ف��ي مع��ارض داخلي��ة وف��ي الهواء
الطل��ق .وتراف��ق كل م��ن الع��روض م��ع
مقطوع��ات موس��يقية وقص��ص وأس��اطير
وإض��اءات عل��ى آخر ما توصل ل��ه العلم حول
القمر.
ويتب �دّل معن��ى المنحوت��ة وفق �اً لموق��ع
العرض بما يتيح للمشاهدين مراقبة جمال
القم��ر الخراف��ي والتأم��ل ف��ي الوق��ت عين��ه
ألوج��ه التش��ابه واالخت�لاف الثقافي��ة م��ن
حول العالم.
ويق��رأ بي��ان المع��رض التال��ي« :لطالم��ا
أله��م القم��ر عبر التاريخ الفنانين والش��عراء
والك ّت��اب والموس��يقيين م��ن كاف��ة أنح��اء
العالم .ولطالما أيقظ ضوؤه األزرق األثيري
عن��د االكتمال وهالل��ه الرقيق بعد المغيب
ووجه��ه المظل��م الغام��ض مش��اعر الش��غف
وح��س االستكش��اف .وترتب��ط مختل��ف
الثقاف��ات ح��ول العال��م بعالق��ة تاريخي��ة،
ثقافية ،علمية ودينية مع القمر».

أجمل سفينة شراعية في العالم

ويطمئ��ن األب ،إيث��ان براون ،ابن��ه الصغير بأنه
يتن��اول البروتي��ن الصاف��ي والطبيع��ي ب��دون أي
كوليس��ترول ،العام��ل الذي يس��اعده عل��ى النمو
بشكل أفضل في هذا العمر.
ويشير براون إلى أن مشروعه ()Beyond Meat
يهدف إلى تغيير مفهوم (لحم) في عالم الوجبات
الس��ريعة ،إذ تب��دو ش��رائح البرغ��ر النباتي��ة الت��ي
تنتجه��ا ش��ركته ،حم��راء الل��ون تمام��ا كلح��م
البقر ،حتى أن طعمها يشبه إلى حد كبير طعم
البرغر الحيواني.
ويؤك��د ب��راون عل��ى أن��ه ب��دأ أيض �اً بإنت��اج
النقان��ق المصنوع��ة م��ن بروتين��ات النب��ات،
وكذل��ك (ش��رائح الدجاج) النباتية ،التي تش��به
طعم الدجاج الطبيعي.
كما أضاف رجل األعمال أن الفكرة قد خلقت

ألول م��رة عندم��ا ق��ام بدراس��ة مكون��ات اللح��م
الحيوان��ي ،وتبي��ن أن��ه يتك��ون م��ن أرب��ع عناص��ر
رئيس��ية وه��ي :األحم��اض األميني��ة والده��ون
والمعادن والماء.
وبعده��ا ،ق��ام الرج��ل بخلط المكون��ات األربعة
نفس��ها ،ولك��ن بعد اس��تخالصها من م��وارد نباتية
وبنسب مدروسة ،ليحصل في نهاية المطاف على
ش��رائح (لح��م نبات��ي) تش��به اللح��م الحيواني في
المظهر والقوام والطعم.
وف��ي س��ياق متص��ل ،ب��دأت ()Beyond Meat
تلقى رواجا كبيرا في الواليات المتحدة ،إذ دخل
ف��ي الئح��ة عمالئه��ا رج��ال أعم��ال ومس��تثمرون
وفنانون كبار ،أمثال مؤس��س مايكروس��وفت ،بيل
غيت��س ،وكذلك الممثل العالم��ي ،ليوناردو دي
كابريو.

مخطوطة عمرها ألف عام تتبع مسار «الزهرة»
اكتش��ف العلم��اء أن مخطوط��ة عمره��ا أل��ف ع��ام عل��ى األق��ل
م��ن حض��ارة الماي��ا القديم��ة ،تتب��ع فع ً
ال مس��ار كوك��ب الزهرة.
وق��ال باحث��ون م��ن معه��د المكس��يك الوطن��ي للتاري��خ البش��ري
إن المخطوط��ة الت��ي تش��به الروزنام��ة يرجع تاريخه��ا إلى ما بين
عامي  1021و  1154قبل الميالد ،وهي أقدم مخطوطة معروفة من
حضارة المايا .وتسمى المخطوطة مكسيكو مايا كوديكس ،وقد
يكون أصلها مكونا من  20صفحة ،غير أن كثيرا منها فقد بسبب
الرطوب��ة والظروف المناخية ،بع��د وجودها لعدة قرون في كهف
في والية تشيباس الجنوبية.
تحت��وي المخطوط��ة عل��ى ع��دد م��ن المالحظ��ات الحقيقي��ة
والتوقعات المرتبطة بحركة كوكب الزهرة في الفضاء.

الشرطة الروسية تعتقل
قات ًال «مات» قبل  20عاما!
ألق��ت الش��رطة الروس��ية ف��ي مقاطع��ة
كالينينغ��راد القب��ض عل��ى قات��ل اعتب��ر
متوفياً منذ أكثر من  20عاماً.
وج��اء ف��ي بي��ان ش��رطة المقاطع��ة
المنش��ور ،ف��ي  11س��بتمبر الج��اري ،أن��ه تم
اعتق��ال أح��د س��كان مدين��ة خاباروفس��ك
(عمره  60عاما) ،لالشتباه في قتله صديقه
ف��ي ع��ام  ،1997حي��ث اختفى آن��ذاك تاركا
(رس��الة انتح��ار) واعت��راف بالجريم��ة التي
اقترفها.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت ،اعتب��ره أقارب��ه
وأصدق��اؤه متوفي��ا ،وأدرجت��ه الش��رطة ف��ي
قائمة المطلوبين للعدالة.

العثور على بقرة هاربة في مكان ال يخطر على بالك!
عث��ر عل��ى بق��رة هربت م��ن إحدى
م��زارع بل��دة ماينينغ��ن األلمانية في
م��كان ال يخط��ر عل��ى ب��ال ،بحس��ب
صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وبعد أن اكتشف أن البقرة هربت
م��ن مزرع��ة ألماني��ة ،ب��دأت عملي��ة
البح��ث عنه��ا في أرج��اء البلدة ،لكن
البح��ث التقلي��دي ل��م يج��د نفع��ا
وكأن البقرة تبخرت في الهواء.
وعث��ر عل��ى الم��كان ال��ذي لج��أت
إليه البقرة بواس��طة طائرة عمودية،
اكتشفت أنها موجودة على سطح مرآب للسيارات في البلدة.
وقام��ت ف��رق اإلنق��اذ بإحض��ار رافع��ة إلن��زال البقرة من الس��طح ال��ذي صعدت علي��ه .لكن
العملي��ة كان��ت صعبة جداً ،ولم يس��تطع أح��د إنزالها إال بعد اس��تدعاء األطباء البيطريين
الذين اضطروا إلى استخدام حقنة منومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن البقرة موجودة اآلن في مزرعتها ،وتستعيد وعيها وعافيتها ،لكن
السؤال الذي حير الجميع ،هو كيف صعدت البقرة على سطح المرآب؟!.

إذا كنت تملك  25مليون دوالر ،فشقة ميريل ستريب من نصيبك!

وم��ن دراس��ة جمي��ع احتم��االت ص�لات
الش��خص المطل��وب ،اكتش��ف ضاب��ط
التحقيق��ات الجنائي��ة أن زوجت��ه انتقل��ت
لإلقام��ة م��ن الش��رق األقصى إل��ى مقاطعة
كالينينغ��راد ،وأرس��ل ه��ذه المعلومات إلى
مديرية شرطة المقاطعة.
وبدوره��م ،وج��د أفراد ش��رطة المقاطعة
زوج��ة الش��خص المطل��وب ،واكتش��فوا
وج��ود رج��ل بنف��س العم��ر والمواصف��ات
يعي��ش معه��ا .واعتقل��ت الش��رطة الرج��ل
ال��ذي ق��دم وثائ��ق ش��خصية باس��م رج��ل
أجنبي ،ولكنه اعترف الحقا بجريمته التي
ارتكبه��ا قب��ل  20عام��ا .ونق��ل الرج��ل تحت
حراس��ة مش��ددة إل��ى مدينة خاباروفس��ك،
حي��ث اقت��رف جريمت��ه ،وس��لم إل��ى لجن��ة
التحقيق هناك.

املعابد الرومانية مصدر إلهام للفنانني في بعلبك اللبنانية
تجمع نحو  20نحاتا ورس��اما وس��ط المعابد الرومانية واألطالل
القديمة لمدينة بعلبك اللبنانية وعملوا معا على مدار أس��بوعين
إلبداع قطع فنية مستلهمة من تاريخ المدينة.
وج��اء الفنان��ون من  13دولة بينها الصين والمكس��يك وجورجيا
وإي��ران وفرنس��ا وإيطالي��ا وأرميني��ا باإلضاف��ة إل��ى فناني��ن عرب من
تونس ومصر وسورية والجزائر ولبنان واألراضي الفلسطينية.
وقد أسهم هؤالء الفنانون في صنع األعمال الفنية بما في ذلك
التماثيل واللوحات خالل ورش عمل أقيمت في س��مبوزيوم بعلبك
الدول��ي .وقال��ت ديم��ا رع��د ،مؤسس��ة س��مبوزيوم بعلب��ك إن تنظي��م
ه��ذا الح��دث ف��ي بعلب��ك كان بمثابة حلم تحقق بعد س��نتين من
اإلعداد وحوالي  12عاما من التفكير.
وأضاف��ت «بالنس��بة إل��ى بعلب��ك كان��ت تح��دي كبي��ر ج��داً
للنحاتي��ن .فف��ي مدين��ة بعلب��ك الت��ي تتس��م به��ذه العظم��ة يق��در
هؤالء النحاتون أن يس��تلهموا جزء ولو بس��يط من عظمة القلعة أو

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 :
اإلشتراكات+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:

النحت الذي تحتويه .وهذا بدوره انجاز كبير لهم».
وأضاف��ت رع��د أن المنحوت��ات واللوح��ات س��تظل معروض��ة ف��ي
مدينة بعلبك وما حولها.
وقال��ت الفنان��ة الصيني��ة المش��اركة ف��ي الس��مبوزيوم تش��او ل��ي
«أع��رف م��ا يمك��ن أن أفعل��ه للمدين��ة ألنن��ي أع��رف ه��ذه المدين��ة.
االس��م هو مدينة الش��مس وبالتالي جعل��ت منحوتتي مرتبطة بهذا
السبب وبالتالي فهذا (يعني) الماء من السماء .كذلك أعرف أنه
توجد هنا مش��كلة مياه لذلك أريد هطول الماء على هذه المدينة
الجميلة».
وق��ال إدوار ش��هدا ،وه��و فنان مش��ارك في الس��مبوزيوم« ،الملتقى
كتي��ر مه��م .بيس��مح تلقى م��ع فنانين م��ن مختلف انح��اء العالم.
بتخل��ق ح��وارات .بتتطل��ع عل��ى تج��ارب جدي��دة .م��ن ناحي��ة تاني��ة
المدين��ة ه��ي مهم��ة .مدينة بعلب��ك .مدينة الش��مس .فهي بتوحي
بأفكار وبتنقل تاريخ .فأنت ما بدك تتجاهل هذا المكان».

تبي��ع الممثلة األميركية المخضرمة،
الحائ��زة عل��ى ع��دة جوائ��ز أوس��كار ،ميريل
س��تريب ،ش��قتها المكون��ة م��ن  4غ��رف في
مدينة نيويورك ،مقابل  24,5مليون دوالر.
وتق��ع الش��قة عل��ى س��طح أح��د
المبان��ي ،م��ع مصع��د خ��اص ،وتحظ��ى
بإطاللة على نهر هدسون.
وتتمي��ز الش��قة بنواف��ذ ممت��دة م��ن
األرض إل��ى الس��قف ،وش��رفة بمس��احة
 10أقدام يمكن الوصول إليها من جميع
الغرف تقريباً ،وتتكون من  4غرف نوم ،و( 3حمامات ونصف).
ويضم الجناح الرئيسي مرحاضين ،باإلضافة إلى منطقتين مخصصتين لتغيير المالبس.
أما المطبخ ،فيحتوي على أرضيات من خشب الجوز البرازيلي ،ومزود بثالجة كبيرة وموقد للطبخ
من  6عيون ،وفرن ،وغسالة صحون.
ويوجد في المبنى أيضاً بواب يعمل على مدار  24ساعة ،وجيم وغرفة للدراجات وموقف للسيارات.

العثور على صخرتني ضخمتني من الذهب ..والقيمة هائلة
ف��ي كش��ف مثي��ر ون��ادر بس��بب
قيمت��ه الهائل��ة ،أعل��ن مستكش��فو
معادن في أستراليا ،مؤخراً ،عثورهم
عل��ى صخرتي��ن تغطيهم��ا قط��ع من
الذهب وسط توقعات بأن تصل قيمة
كل منهما إلى ماليين الدوالرات.
وبحس��ب ش��ركة (إر إن س��ي)
الكندي��ة المختص��ة ف��ي التنقي��ب عن
المع��ادن ،ت��زن القطع��ة األكب��ر 95
كيلوغرام �اً ،وم��ن المرج��ح أن يبل��غ
غطاؤه��ا م��ن المع��دن األصف��ر أكثر م��ن  68كيلوغراما .وأضافت الش��ركة أنها اس��تخرجت
ذهب��ا تص��ل قيمت��ه إلى  11مليون دوالر في منجم كالغوري جنوبي أس��تراليا خالل األس��بوع
الماض��ي .أم��ا الصخ��رة الثاني��ة الت��ي عث��ر عليه��ا ف��ي الموق��ع نفس��ه فت��زن  63كيلوغرام �اً،
وتغطيها كمية من الذهب تقدر بـ 45كيلوغراما ولذلك فإن سعرها يقارب مليوني دوالر.
وتس��تخرج ش��ركات المع��ادن عادة غرامي��ن اثنين من كل طن من الصخور في أس��تراليا
لكن الشركة الكندية قالت إنها نجحت مؤخرا في استخراج  2200غرام من كل طن.
ووف��ق م��ا نقل��ت (بي بي س��ي) عن أح��د المختصين في هذا المجال فإن م��ن النادر جدا أن
يتم استخراج هذه النسبة الذهبية من الصخور.
وقام��ت الش��ركة بالتنقي��ب ع��ن الذه��ب ف��ي موق��ع يقع على عم��ق  500مت��ر تحت األرض
وجاءت هذه الخطوة بعد رصد آثار للمعدن األصفر في المكان خالل يونيو الماضي.
وأوضح المسؤول التنفيذي للشركة الكندية ،مارك سالبي ،أن الصخرة الكبرى ستعرض
في مزاد علني أمام الراغبين في اقتنائها.

