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

قال اإلمام الباقر(ع):

َأ ُّي َما ُم ْؤ ِم ٍن عَ ا َد ُم ْؤ ِم ن ًا َخ َ
اض ِفي ال َّرحْ َم ِة َخوْض ًا
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)11:54 :
اذان الفجر (غدا)04:37 :

اذان املغرب (اليوم)18:05 :
شروق الشمس (غدا)06:01 :

صحيفة ايران
في العالم العربي

يرفض «التقاعد» رغم مناهزته املائة عام!
ال ي��زال مح��ام ف��ي والي��ة كونيكتيك��ت
يم��ارس عمل��ه رغ��م بلوغ��ه س��ن التاس��عة
والتس��عين ،حي��ث يعم��ل مورت��ون كات��س
كمح��ام خاص في محكمة هارتفورد العليا،
ويعمل على أساس تعاقدي مع الدولة.
وأصب��ح كات��س محامي �اً ع��ام  1951بع��د
أن خ��دم ف��ي الجيش خالل الح��رب العالمية
الثاني��ة .وحالي �اً يتراف��ع ف��ي الدع��اوى
الصغي��رة ،ويق��دم خدم��ات قانوني��ة مجاني��ة
ف��ي القضاي��ا المدني��ة عل��ى مس��توى الوالية
ومس��اعدات قانوني��ة مجاني��ة للمحاربي��ن
القدام��ى اآلخري��ن .ويق��وم بجمي��ع أعمال��ه

مقهى غير تقليدي يبدو كأنه جزء من رسوم
الكرتون الهزلية!
ل��ن تش��عر بالمل��ل أبداً عند قض��اء الوقت في مقه��ى (Yeonnam-
 )20-239 dongالك��وري الجنوب��ي ،والذي يُو ّف��ر لزبائنه متعة نظرية

فريدة تجعلهم يشعرون كأنهم جزء من مسلسل كرتون هزلي!.
من اللحظة األولى التي تعبر بها عتبة المقهى ،س��تجد نفس��ك
بين جدران بيضاء ذات إطار أس��ود كأس��لوب الرسوم الهزلية تماماً،
حتى أنك لن ُتصدق أن المقاعد والطاوالت حقيقية حتى تلمسها
بنفس��ك لش��دة ش��بهها
برسوم الكرتون!.
وتم استلهام فكرة المقهى
م��ن مسلس��ل التلفزي��ون
الكوري ()W – Two Worlds
للمؤلف ْين  ،Lee Jong-sukو
 ،Han Hyo-jooوال��ذي تدور
أحداث��ه ح��ول ش��خصيات
تدخ��ل عال��م خيال��ي ف��ي
شبكة اإلنترنت.
لألس��ف ،إن ل��م تس��نح ل��ك الفرص��ة بزي��ارة كوري��ا الجنوبي��ة،
تخي��ل نفس��ك تعي��ش ف��ي كت��اب
فس��يكون م��ن الصع��ب علي��ك ُّ
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رس��ومات كرتوني��ة هزلي��ة .وإن وج�
ٍ
ف��ي مدين��ة س��يئول ،فننصح��ك بزي��ارة المقه��ى الذي يق��ع في حي
 Yeonman-dongالش��هير ،حي��ث اس��تمد المقهى اس��مه من عنوانه،
(.)20-239 Cafe Yeonnam-dong
ف��إن ُ
كن��ت م��ن محبي الرس��وم الهزلية أو الكوميك��س ،تأكد من
وض��ع ه��ذا المقه��ى ف��ي الئح��ة األماك��ن الت��ي ترغ��ب بزيارته��ا في
المرة التي تنوي بها زيارة سيئول!.

كاريكاتري

ش��خصياً وعب��ر الهات��ف ،ب��د ًال م��ن اس��تخدام
أجه��زة الكمبيوت��ر .لكنه يلفت انتب��اه زمالئه
األصغ��ر س��ناً بح��دة عقل��ه وإلمام��ه ب��كل
التفاصي��ل .وال يعتزم كاتس التقاعد قريبا
أو ف��ي أي وق��ت ،مش��يراً إلى أنه كرس نفس��ه
للخدم��ة العام��ة بع��د أن رفض أح��د أعمامه،
ال��ذي س��دد عن��ه مصروف��ات كلي��ة الحقوق،
ف��ي اس��ترداد تل��ك المصروف��ات الت��ي كان
كاتس يعتبرها دينا عليه.
وقال قاضي المحكمة العليا ،عمر وليامز،
إن كات��س موظف حكوم��ي نموذجي و(مثال
جيد لما يمكن للبشرية أن تقدمه).

اقرأ هذا الكتاب فقط وستصبح مثقفا
درجن��ا عل��ى أن تعري��ف
المثق��ف ،هو ذلك الش��خص
ال��ذي ق��رأ ف��ي حيات��ه مئ��ات
الكت��ب الت��ي ال تحص��ى ف��ي
جمي��ع الفن��ون ،ولديه معرفة
واس��عة باألح��داث ،ومعلومات
عن شتى العلوم.
ورغ��م ق��راءة البع��ض لعدد
ال يحص��ى م��ن الكت��ب ،إال أن
شعور أن يكونوا مثقفين لم يراودهم قط ،أو يشعر به من حولهم.
ويطل��ق المثقف غالباً على ش��خص لديه وعي ومس��ؤولية اجتماعية،
وتفكي��ر نق��دي لحال��ة مجتمع��ه ،وط��رح حل��ول م��ن خ�لال حصيلت��ه
الثقافية الواسعة في شتى الفنون واألداب ،ما جعل من المثقفين نخباً
اجتماعية.
وم��ن خالل ماليين الكتب والموس��وعات ،يجمع بعض المثقفين ،في
أن أه��م كت��اب ت��م تأليفه في القرن العش��رين ،يمكن أن يمنح الش��خص
كثيراً من صفات المثقف ،هو موسوعة (قصة الحضارة ..لويل دورانت).
وكت��اب دوران��ت ،ه��و جم��اع م��ن التاريخ والثقاف��ة والفن��ون ،وملحمة
بشرية تغني فع ً
ال عن قراءة آالف الكتب.
ً
واش��تهرت الموس��وعة الت��ي لقي��ت رواج �ا منقط��ع النظي��ر بس��بب
تلخيصه��ا لتاريخ الحضارة اإلنس��انية ،من��ذ القرون الحجرية إلى يومنا
هذا ،كما أرخت لش��تى األمم والديانات والتحوالت الحضارية لإلنسان
في كل القرون.
واختار مثقفون كثر موسوعة قصة الحضارة الصادرة في  11مجلداً،
بس��بب الموضوعي��ة التي اتس��مت بها في نقده��ا وتناولها للحضارات ،ما
منحه��ا قب��و ًال واس��عاً ،وإقب��ا ًال عالمي �اً بع��د أن ترجم��ت لعش��رات اللغات،
لتعتبر حقاً كتاب المثقفين.

ملاذا تختلف وجبات الطيارين عن املسافرين؟
تب��دأ الحبكة في الفيلم الكوميدي والس��اخر (الطائرة) ،الذي
ط��رح ف��ي دور الس��ينما ع��ام  1980وحق��ق نجاح��ا كبي��راً ،عندما
تعرض المسافرون للتسمم جراء تناولهم وجبة ملوثة على متن
الطائرة.
بالطبع س�لامة المس��افرين في الطائرات ،ليست مستمدة من
الفيل��م الكومي��دي ،لك��ن إذا كان الفيلم يوفر أي عبرة فهي عدم
المجازف��ة بس�لامة الطياري��ن تح��ت أي ظ��رف من الظ��روف ،من
خ�لال عدم تقديم وجبة الطعام نفس��ها للطيار ومس��اعده وباقي
أفراد الطاقم.
عل��ى أي ح��ال ،فإن الس��ؤال المط��روح هو ه��ل التهديد الناجم
ع��ن تس��مم الطع��ام أو تلوث��ه
يش��كل عذراً كافي �اً لضرورة
تن��اول الطي��ار ومس��اعده
وجبتي��ن مختلفتي��ن ع��ن
بعضهم��ا ،وع��ن تل��ك الت��ي
يت��م تقديمه��ا للمس��افرين؟
وه��ل يتن��اول الطي��ار
ومس��اعده نف��س الطع��ام
ال��ذي يتناول��ه المس��افرون
وأفراد الطاقم.
وفق بحث أجرته صحيفة
التليغ��راف البريطاني��ة ،فإن
هذا األمر وارد في الحس��بان
بالنس��بة للعدي��د م��ن
ش��ركات الطي��ران ،ولذلك
ف��إن ش��ركة مث��ل (فيرجين
أتالنتي��ك) تق��ول إن م��ن
الض��روري عل��ى الطي��ار أن يتأك��د م��ن أن تكون وجبت��ه مختلفة
عن وجبة مساعده.
وتضيف الش��ركة أنه في حال طلب الطيار ومس��اعده الوجبة
نفسها ،فإن على الطاقم أن يلفت انتباههما إلى هذا األمر ،وعلى
الطيار أن يؤكد الطلب أو يرفضه.
وم��ع ذل��ك ،وف��ي ح��ال أكد عل��ى الطعام نفس��ه ،فهن��اك زمن
آم��ن وهو ما يطلق عليه اس��م (ش��بكة األم��ان) ،وينص على تناول
الطي��ار ومس��اعده وجبتيهم��ا ف��ي وقتي��ن مختلفي��ن ،بحس��ب
فيرج��ن ،وس��بب ذل��ك هو احتمال تلوث أو تس��مم الطع��ام ،إذ في
ح��ال تناول الطيار الوجبة الملوثة فس��وف تظهر عليه األعراض
قب��ل أن يتن��اول مس��اعده وجبت��ه ،وبالتال��ي يتفادي��ان احتم��ال
حدوث ما ال يحمد عقباه.
أم��ا ش��ركة إيروفل��وت الروس��ية ،فتش��دد عل��ى ض��رورة عدم

وصحيفة العالم
العربي في ايران

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:

تناول الوجبة نفس��ها بين الطيار ومس��اعده والطاقم ،وهذا األمر
جزء من اللوائح داخل الشركة.
األم��ر نفس��ه ينطب��ق عل��ى ش��ركة بريتي��ش إيروي��ز ،وبالطبع
لي��س الفيل��م الهولي��وودي الكومي��دي الس��بب ف��ي ذل��ك ،فف��ي
فبراي��ر  ،1975تس��مم  196مس��افرا عل��ى متن الخط��وط اليابانية
أثن��اء رحل��ة بي��ن طوكي��و وباري��س بع��د تناوله��م وجب��ة الطع��ام
الملوثة على الطائرة.
وعندم��ا توقف��ت الطائ��رة ف��ي مط��ار كوبنهاغن إلع��ادة تعبئة
الطائ��رة بالوق��ود ،تم نقل  143مس��افرا للعالج في المستش��فيات
الدنماركية.
وللصدف��ة البحت��ة ،ل��م
يتن��اول الطي��اران تل��ك
الوجب��ة ،فهبط��ا بالطائ��رة
بسالم.
ورغ��م أن أح��دا ل��م يم��ت
ج��راء حادث��ة التس��مم ،إال
أن الطب��اخ انتح��ر بع��د
وق��ت قصي��ر عل��ى الحادث��ة
إلعتق��اده أن��ه مس��ؤول ع��ن
الطعام الملوث.
وتق��ول ش��ركة إيروفلوت إن
وجب��ات أف��راد الطاق��م تعتم��د
عل��ى الخي��ارات والتفضي�لات
الفردية ،وبالتالي فإن الوجبات
مختلفة فيما بينهم ،ومختلفة
عن وجبات المس��افرين ،الحال
نفس��ه ينطب��ق عل��ى أف��راد
الطاقم في الطائرات التابعة لشركة فيرجن أتالنتيك.
عل��ى أي ح��ال ،يق��ول الطي��ار األميرك��ي س��تيف ديرب��ي ف��ي
تصريح لموقع كاورا (ال أش��ك بس�لامة ونظافة المطابخ ،لكن
م��ا تخ��رج الوجب��ة م��ن المطب��خ ،وتص��ل إل��ى الطائ��رة ،فإن��ه يتم
حفظه��ا بدرج��ة التجم��د) ،ون��ادرا م��ا يتحق��ق ذل��ك ،إذ إن درجة
الب��رودة الت��ي تت��راوح بي��ن  10و 21درج��ة مئوية ،بينم��ا المطلوب
أن تص��ل إلى  5درجات مئوية ،مش��يراً إل��ى أنه يتناول طعامه قبل
االنطالق في الرحلة.
الجدي��ر بالذك��ر أن أول وجب��ة طع��ام عل��ى مت��ن رحل��ة جوي��ة
كان��ت ف��ي  11أكتوب��ر  ،1919عل��ى مت��ن رحل��ة هاندلي-باي��ج
بي��ن لن��دن وباري��س ،وكان��ت الوجب��ة محض��رة مس��بقا ،أم��ا أول
مطب��خ عل��ى طائرة فكان في الع��ام  1936وذلك على متن طيران
(يونايتد إيرالينز).

«هلوسات نتنياهو ..كل ما يتحرك نووي»!

فستان زفاف لن ترتديه أي عروس
خرج��ت ام��رأة م��ن ش��مال غ��رب
الصي��ن ع��ن المأل��وف وأث��ارت إعجاب
الماليي��ن م��ن األش��خاص ،بعدم��ا
صنعت فستاناً من مواد غير متوقعة.
وقال��ت صحيف��ة (ديل��ي مي��ل)
البريطاني��ة إن ت��ان ليل��ي ،الت��ي تبل��غ
م��ن العمر  28عام �اً وتعيش في مدينة
لونغنان ،نس��جت فستان زفاف كام ً
ال
باإلعتماد على  40كيساً لإلسمنت.
وذك��رت ت��ان أنه��ا مزارع��ة ول��م
تحض��ر أب��داً أي حص��ة تعليمي��ة
لتصمي��م الفس��اتين ،مش��يرة إلى أنها
صنعت هذا الثوب (بدون تفكير مسبق) في يوم ممطر.
وقال��ت( :كان زوج��ي يق��وم ببع��ض األش��غال ف��ي منزلن��ا وحص��ل عل��ى ع��دة أكي��اس م��ن
اإلس��منت) ،مضيف��ة (لذل��ك راودتن��ي فك��رة حياك��ة ث��وب بإس��تخدام هذه األكي��اس وعدم
تضييعها).
وأظهر مقطع فيديو الشابة مرتدية الثوب الفضفاض والساحر ،الذي استغرقت صناعته
 3ساعات ،مما جعله ينتشر بشكل كبير على المواقع االجتماعية.
وكشفت تان( :لم أكن أعتقد أن فستاني سيثير هذه الضجة) ،وتابعت( :كانت مفاجأة
كبيرة بالنسبة لي ..أنا سعيدة ألن فكرتي أعجبت الناس).
وسبق لتان أن حاكت أثواباً بمواد غير عادية ،مثل األعشاب والزهور والصحف.

استعراض بالنار بأحد مطاعم «حبيب امللح» يؤدي لـ 5إصابات
يعتم��د الطب��اخ الترك��ي
الش��هير نص��رت على الن��ار ّ
ورش
المل��ح ،إلضف��اء اإلث��ارة عل��ى
الطع��ام الذي ِّ
يقدم��ه ،لكن هذه
الم��رة لم تك��ن كأية م��رة ،فقد
أودى الع��رض بمرت��ادي مطعمه
إلى المشفى.
اس��تعراض الطب��خ ال��ذي
أقي��م ف��ي أح��د ف��روع المطع��م
بإس��طنبول انته��ى بإصاب��ة 5
أش��خاص بحروق بس��بب انتشار
النيران.
وكان م��ن ضم��ن المصابين
بالحري��ق ،ام��رأة من التش��يك،
الت��ي اش��تعلت الني��ران ف��ي
سبب لها حروقاً بالغة ُنقلت في إثرها إلى المستشفى.
ثيابها ،ثم سرت إلى جسدها ،مما َّ
ووفق �اً لش��هود عي��ان فإن ما زاد النيران اش��تعا ً
ال ه��و قيام أحد الموظفي��ن بمحاولة إطفاء
الحريق بسكب مادة سائلة زادت من االشتعال وانتشرت النيران إلى اآلخرين.
الحري��ق أص��اب ثالثة س��ياح من زبائ��ن المطاعم ،واثنين من الموظفي��ن .ووفقاً لصحيفة
خب��ر ت��ورك فإن الس��ائحة التش��يكية كان��ت األكثر إصابة ف��ي الحادثة ،حيث امت��دت إليها
النيران واشتعلت في مالبسها ،كما أصابت صديقها.
ولك��ن إصابت��ه كان��ت أقل خط��ورة منها ،حيث اقتص��رت على بعض الح��روق الطفيفة في
الوجه والجسد.
كما أصيب س��ائح آخر وهو مصرفي بريطاني ،كان قد أتى إلى إس��طنبول لقضاء ش��هر
العسل برفقة زوجته ،والسائح الثالث هو محمد خميس سالم من عمان.
وتم نقل جميع المصابين إلى مشفى في شيشلي في إسطنبول ،وبعد أن تم إخراجهم من
المستشفى تقدَّم السياح الثالثة بشكوى ضد صاحب المطعم والموظفين.
وف��ي تصري��ح نص��رت غوكتش��ة ع��ن حادث��ة الحريق ف��ي أحد مطاعم��ه وفقاً لم��ا جاء في
عبر عن حزنه الش��ديد لما حدث ،وأش��ار إلى أنه
صحيف��ة ين��ي ش��فق التركي��ة َّ ،yenishafak
َلطالما كان رضا الزبائن وراحتهم هو أهم ما يتطلع له في مطاعمه.
وق��ال« :لق��د قم��ت بزي��ارة ضيوفنا إلى أماك��ن وجودهم ،وأنا مس��تعد لتقديم كل الدعم
الالزم حتى يتعافوا عافية تامة».
وأضاف أن مطاعمه ستظل موضع ترحيب بجميع زبائنها ،كما أعلن عن إيقاف العروض
النيراني��ة إل��ى أجل غير مس��مى؛ ألن أه��م ما لديه هو صحة وراحة ضيوف��ه وموظفيه ،الذين
يعتبرهم كعائلته.

تعرف على الكعك املرعب
وقصة خبازه!
يعتب��ر أن��درو فول��ر م��ن نحات��ي الكع��ك،
الذي��ن كس��بوا صيت �اً عب��ر الوس��ائط
الجديدة وفي وقت وجيز ،حيث يشتغل على
المعجن��ات والحلوي��ات ليظهره��ا بأش��كال
غريبة وغير مرئية من قبل.
يعي��ش أن��درو في والي��ة أي��وا األميركية،
ويعم��ل يومي �اً عل��ى ش � ّد انتب��اه جمه��وره
بتصميم��ات جدي��دة للكع��ك ينش��رها على
مواقع التواصل االجتماعي.
لك��ن بع��ض ه��ذا الكع��ك كم��ا يصف��ه
الجمه��ور مرع��ب بالفع��ل ،وال يمك��ن أكل��ه
أبداً ،فهو مخيف ويثير التقزز.

واستوحى بعض الفطائر من وجه القاتل
المتسلس��ل المع��روف (إد جين) ،وهو س��فاح
أميركي وسارق قبور تم توظيفه في العديد
من األفالم.
يقول فولر عن نفسه( :يعرف الناس أنني
جدي��د نس��بياً ف��ي عال��م الكع��ك ،غي��ر أنهم
يدركون أن هدفي يتعلق بإثارة الذعر).
وأس��س فولر حس��اباً مش��هوراً باس��م (غاي
ميت��ز كيك) نقل��ه إلى عالم الش��هرة بهذه
الغرائ��ب الت��ي يفزع بها الجمه��ور فع ً
ال ،قبل
أن تصبح شيئاً محبباً لهم ينتظرونه.
يص��ف فولر مش��اعر الجمهور ف��ي مقابلة
مع راديو أيوا الشعبي بأنه (قد ال يكون نوعاً
م��ن المجامل��ة أن الن��اس تخب��رك ببش��اعة
م��ا تق��وم ب��ه ،لك��ن بمج��رد تقطي��ع الكع��ك
وتذوق��ه فس��وف يعرف��ون أن األم��ور عل��ى م��ا
مرض
ي��رام وأن النكهة لم تتغي��ر ..وهذا أمر ٍ
لي).
ويق��ول إن��ه يقوم بإنج��از أعمال��ه هذه من
داخ��ل منزل��ه ،وبنفس��ه وقد بدأ المش��وار في
عام .2016
وق��د جاءت��ه الفك��رة عندم��ا كان وزوجته
ف��ي رحل��ة بع��دد م��ن دول أوروب��ا ،وش��اهد
ع��دداً م��ن البرام��ج التلفزيوني��ة ،التي تقدم
الحلوي��ات واألطعم��ة وتتن��در به��ا ،وم��ن هنا
جاءته الفكرة.
ويش��رح( :في البداية ل��م يكن عندي فكرة
ع��ن كي��ف يصن��ع الكعك ،بل م��دى تعقيد
المهم��ة ..لك��ن ب��دأت بعم��ل عين��ات عل��ى
ش��كل أع�لام البلدان الت��ي نزورها وقد أحبها
الناس).
ع��ن نصيحت��ه للخب��از المبت��دئ ،ال��ذي
يرغ��ب ف��ي أن يحول صناعته إلى فن ،يقول:
(ليس األمر هيناً ،فهو ٍّ
تحد حقيقي ..ألنك
سوف ترتكب العديد من األخطاء ..لكنه أمر
مقب��ول) .ويع��رف فولر نفس��ه عل��ى أنه خباز
يعلم نفس��ه بنفس��ه ،وأن��ه يتلقى دروس��ه من
جامعة اليوتيوب ،بمعرفة تجارب اآلخرين.

