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

قال أمير المؤمنين اإلمام علي(ع):

العاقل من تو ّرع عن الذنوب ،وتن ّزه من العيوب
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)11:48 :
اذان الفجر (غدا)05:06 :

اذان املغرب (اليوم)17:23 :
شروق الشمس (غدا)06:32 :

وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

ملياردير سويسري يتعهد بإنقاذ األرض!

كاريكاتري

تعهد الملياردير السويس��ري هناس��يورج
فايس بدفع مبلغ مليار دوالر أمريكي تجاه
جهود إنقاذ كوكب الكرة األرضية.
وق��ال فاي��س ف��ي رس��الة مفتوح��ة ف��ي
صحيف��ة نيوي��ورك تايم��ز األمريكي��ة إن��ه
سيتم إصدار المال خالل العقد القادم من
خالل مؤسسة فايس الخاصة به ،وسيذهب
إل��ى المس��اعدة ف��ي تس��ريع الحف��اظ عل��ى
األراض��ي والمحيط��ات ف��ي جمي��ع أنح��اء
العالم.
ويأم��ل فاي��س 83 ،عام �اً ،السويس��ري
المولد ،في أن تس��اعد األموال في الحفاظ
عل��ى  % 30م��ن س��طح األرض بحل��ول ع��ام
.2030

بقايا بشرية تحت منزل قد تكون مفتاح حل
لغز عمره  57عام ًا

مدرس رياضيات يستقيل قبل قدوم
«يوم القيامة»

عثرت شرطة مقاطعة سوفولك
ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكية،
عل��ى بقاي��ا بش��رية ،أس��فل أح��د
المنازل ،في لونغ آيلند.
وقال��ت ش��رطة المقاطع��ة إن
عائلة كارول ،التي تملك المنزل،
عث��رت عل��ى الهيكل البش��ري ،أثناء
تنقيبهم في الطابق الس��فلي ،وفقا
لشبكة (سي بي إس) األمريكية.
ويعتق��د أصح��اب المن��زل أن
الرف��ات تتعل��ق بوالده��م ماي��كل كارول ،ال��ذي ظ��ل مختفياً منذ ع��ام ،1961
منذ خدمته العسكرية في كوريا.
وبدأت عائلة كارول في التنقيب في الطابق السفلي بمنزلهم ،بعد ازدياد
ش��ائعات حول أن والدهم مدفون في القبو ،فإس��تعانوا بش��ركة رادار أرضية
للبحث عن أرضية الطابق السفلي.
وتق��ول الش��رطة إن زوج��ة المتوف��ي ج��ورج كارول ،دوروث��ي ،مات��ت من��ذ
حوال��ي  20عام��ا ،ل��ذا لي��س من الواض��ح إن كانت تعلم بوف��اة زوجها ،أو أنها
متورط��ة ف��ي قتله وإخفاء جثته .وتم اكتش��اف الرفات البش��رية على بعد 5
أقدام تحت األرضية اإلسمنتية في قبو المنزل ،الذي تأسس في عام .1955
ويق��ول المحقق��ون إن اختبار الحمض النووي سيس��تخدم لتحديد هوية
البقايا ،وسيعمل الفاحص الطبي على تحديد سبب الوفاة الرسمي.

ذك��رت صحيف��ة (زم��ان)
التركي��ة أن رس��الة مثي��رة
بثه��ا م��درس رياضي��ات
أصبح��ت مح��ط حدي��ث
مواق��ع التواص��ل االجتماعي
ألن��ه تنبأ م��ن خاللها بموعد
(يوم القيامة).
وزع��م أم��رت ن��ور ال��ذي
يعمل في مدرسة علي شاتين
كاي��ا االبتدائي��ة مدين��ة أيفالي��ك غ��رب تركيا أن نجماً سيس��قط
عل��ى األرض ف��ي الح��ادي عش��ر م��ن نوفمبر الج��اري ،قائ�ل ً
ا( :في 12
نوفمب��ر ل��ن يكون هن��اك أعمال تذهبون إليها .اقت��دوا بي ،وال تنفقوا
نقودكم على الزينة بل أنفقوها على شراء المؤونة).
وعبر (تويتر) نشر نور رسالة استقالته ،أوضح خاللها أنه أوحي له
في المنام أن نجما يدعى (طارق) سيس��قط على األرض في الحادي
عشر من نوفمبر ،مؤكداً أن أحداً لم يصدقه رغم إبالغه الناس بهذا
األمر ،مضيفاً أنه تقدّم بإستقالته إلظهار صحة روايته.
وأك��دت مص��ادر ب��اإلدارة التعليمي��ة بالبل��دة أن الم��درس ق �دّم
إس��تقالته ،مش��يرة إلى أن نور لم يعد يباش��ر بعمل التدريس اآلن في
المدرسة.

شقة في موسكو لإليجار بسعر خيالي!

كش��ف ناطق بإس��م (البوابة اإللكترونية
الروس��ية) ع��ن أن اس��تئجار أغل��ى ش��قة ف��ي
موس��كو يكلف  5ماليين روبل في الش��هر ،ما
يعادل نحو  80ألف دوالر.
وق��ال الناط��ق ف��ي حديث أدلى ب��ه لموقع
(فيس��تي ،نيدفيجيموس��ت) الروس��ي إن
الشقة الواقعة في مجمع (غراناتني باالس)
(قص��ر الرم��ان) الس��كني فيها  10غ��رف ،بما
فيه��ا  4للن��وم فيه��ا دورات للمي��اه ،وغرف��ة
ضياف��ة ومكتب��ة ومدف��أة وقاع��ة للرياض��ة
وس��اونا ،فض�ل ً
ا ع��ن غرف��ة للخ��دم ومطب��خ.
وتتك��ون الش��قة م��ن طابقي��ن ،حي��ث تبل��غ
مس��احتهما  750متراً مربعاً ،ويرتفع سقفها
 3.4متر ،وتبعد عن الكرملين  2.5كيلومتر.
وعل��ى س��بيل المث��ال ،يمك��ن ش��راء ش��قة
مماثل��ة بمجم��ع (ال��دار اإلمبراط��وري)
الس��كني في حي ياكيمانكا بموسكو مقابل
 987ملي��ون روب��ل ( 15.2ملي��ون دوالر)،

م��ا يع��ادل  16عام �اً م��ن اإلس��تئجار مقابل 5
ماليين دوالر كل شهر.
وأش��ار الناط��ق إل��ى أن��ه باإلم��كان أيض��ا
اس��تئجار ش��قة فخم��ة بطابقي��ن وبمس��احة
 500مت��ر مرب��ع ،فيه��ا  5غ��رف وقاعة س��ينما
ف��ي ح��ي (موس��كو س��يتي) الفاخ��ر مقاب��ل 3
ماليي��ن روب��ل (نح��و  50ألف دوالر) ش��هرياً.

السلطات الهندية تنهي كابوس ًا روع القرويين بالقضاء
على انثى نمر
تمكنت السلطات الهندية من القضاء
عل��ى أنث��ى نم��ر ،س��بق وأن التهم��ت 13
ش��خصاً خ�لال العامي��ن الماضيي��ن ف��ي
والية ماهاراشترا غربي الهند.
ويتعل��ق األم��ر بالنم��رة (أفت��ي) الت��ي
ر ّوع��ت منطق��ة بأكمله��ا حيث افترس��ت
 13قروي �اً ف��ي منطق��ة بنده��اركاوادا
من��ذ صي��ف الع��ام  ،2016وأم��ام مخ��اوف
الس��كان من س��قوط ضحايا جدد ،أعطت
الس��لطات الهندي��ة الض��وء األخض��ر
للقض��اء عل��ى (أفت��ي) .الق��رار أصدرت��ه
المحكم��ة العليا الهندي��ة منذ أكثر من
شهر ،وقد صاحبته موجة احتجاجات كبيرة من قبل نشطاء أنصار البيئة وحماية الحيوانات البرية.
عملي��ة القض��اء عل��ى النمرة (أفتي) س��بقتها مطاردة دامت ثالثة أش��هر ش��ارك فيه��ا فريق مكون من
 150شخصاً مزود بكميات واسعة من األدوات التقنية ككاميرات الصيد والطائرات المسيرة ،باإلضافة
إلى الكالب المدربة والفيلة أيضاً.
وحس��ب وس��ائل إع�لام محلي��ة ،فق��د أث��ار القض��اء عل��ى النم��رة (أفت��ي) فرحة كبي��رة في صفوف س��كان
المنطق��ة ،الذي��ن اضط��روا لفت��رة طويل��ة عل��ى التنقل ف��ي مجموع��ات والعودة إل��ى منازلهم ف��ي وقت مبكر
وتجنب التجول في الحقول المفتوحة التي تكثر في المنطقة .أما مكتب حركة (البشر من أجل التعامل
األخالقي مع الحيوانات) في الهند  ،فقد وصف ما قامت به السلطات الهندية بالجريمة ض ّد الحياة البرية
حي��ث غ � ّرد عل��ى صفحت��ه في تويتر( :إنه يوم أس��ود لبلدنا .لقد قتلت نمرة أفت��ي ويبدو أن ذلك حصل أمام
أعين أشبالها) .وحسب وسائل إعالمية محلية فالنمرة (أفتي) تركت ثالثة أشبال تتراوح أعمارها  9أشهر.

واس��تخدمت ف��ي الزخرفة الداخلية للش��قة
م��واد مثل المرمر والحج��ر الطبيعي وأنواع
قيم��ة من الخش��ب واألث��اث المصنوع بطلب
الزبون.
وشغلت عزبة بمساحة  920متراً ،في شارع
بودسوس��ينكي بموس��كو ،المرتبة الثالثة في
تصني��ف أغل��ى ش��قق موس��كو لإلس��تئجار
مقابل  2.8مليون روبل (نحو  47ألف دوالر).
وفيها  3طوابق علوية وطابقان في السرداب
ومس��بح وقاع��ة للرياض��ة .أم��ا زخرفته��ا
الداخلي��ة فمجه��زة باس��تخدام أن��واع ثمينة
من الخش��ب وجلد التمساح والمرمر وألواح
مذهبة ونحاس وكريستال (سفاروفسكي).
وكانت وسائل اإلعالم الروسية قد أفادت
ف��ي وق��ت س��ابق بأنه��ا عث��رت ف��ي ضواح��ي
موس��كو عل��ى أغل��ى من��زل للبيع في روس��يا،
حيث بلغ سعره ملياري روبل ،ما يعادل نحو
 37مليون دوالر.

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:

«الشعب اإليراني يرد بقوة على ترامب في يوم مقارعة اإلستكبار العالمي»!

أكثر كائن «منحوس»
على األرض
ف��ي ح��ال كن��ت تش��عر أن��ك غي��ر
محظوظ ،اس��أل نفسك :هل سبق وأن
م��ررت أم��ام مدف��ع لحظة إطالق��ه؟ إذا
كان الجواب بالنفي ،فأنت بالتأكيد
لست المنحوس األكبر في العالم.
وأظه��ر مقط��ع فيدي��و ،نقلت��ه
صحيف��ة (المي��رور) البريطاني��ة ،مرور
حمام��ة (منحوس��ة) ،ف��ي الوق��ت غي��ر
المناس��ب ،م��ن أم��ام مدف��ع لحظ��ة
إطالقه في مالطا.

وذك��ر المص��در أن إط�لاق المدف��ع
يأت��ي بمناس��بة (التحي��ة االحتفالي��ة)
لمالط��ا ،مش��يراً إل��ى أن الق��وات
المس��لحة له��ذه الدول��ة األوروبي��ة
تس��تخدم الذخيرة ،منذ القرن التاسع
عشر ،لهذا الغرض.
وم��ن الواض��ح أن الطائر لم ينج من
ه��ذه الطلق��ة الهائل��ة التي اس��تهدفته
م��ن مس��افة قريب��ة للغاية ،لك��ن مصور
الفيدي��و ال��ذي التق��ط الواقع��ة ،ف��ي
عاصم��ة مالط��ا ،فاليت��ا ،اكتف��ى
بالقول إن (النهاية لم تكن سعيدة).

علماء يحلون لغز «الطائر الذي نسي كيف يطير»
عل��ى جزي��رة نائي��ة قريب��ة م��ن القط��ب
الجنوب��ي ،يعي��ش أصغ��ر طائ��ر ال يمكن��ه
الطي��ران ف��ي العال��م بمع��زل ع��ن كاف��ة
األخط��ار الت��ي يمكن أن ته��دد حياته ،مما
جعله (ينسى) كيف يطير.
وتوص��ل العلم��اء إل��ى كش��ف مثي��ر،
عندم��ا تأك��دوا م��ن أن أس�لاف الطائ��ر
فق��دت قدرته��ا عل��ى الطي��ران عل��ى م��ر
العص��ور ،ألنه��ا ل��م تك��ن مضط��رة لله��رب
م��ن أي ش��يء عندم��ا كان��ت تعي��ش عل��ى
ج��زر (إنأكسس��يبل) المهج��ورة جنوب��ي
المحيط األطلنطي.
وقبل أقل من  100عام ،ساد اعتقاد لدى العلماء بأن الطائر هناك كان يتجول على قدميه ،وأطلقوا
عليه اس��م (أتالنتيس��يا) ،لكنهم لم يتوصلوا لس��بب اس��تخدامه الدائم لقدميه بد ًال من أجنحته ،حسب
صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
وكان الطائ��ر المه��دد باالنق��راض م��ادة جدي��رة بالدراس��ة بالنس��بة للباحثي��ن ف��ي جامع��ة (لون��د)
السويدية ،إذ قال  4علماء منها إن أسالف (أتالنتيسيا) طارت من أميركا الجنوبية إلى هذه الجزر قبل
مليون ونصف المليون عام.
وس��كنت الطي��ور جزي��رة (إنأكسس��يبل) أو (الجزي��رة الت��ي ال يمكن الوص��ول إليه��ا) ،الواقعة جنوبي
المحي��ط األطلنط��ي .لك��ن مع بقاء ه��ذه الجزر هادئة لمئات الس��نين المتتالية ،فق��دت الطيور قدرتها
على الطيران شيئاً فشيئا ،حتى باتت قادرة فقط على المشي.
وش��غلت (نظري��ة اإلس��تعمال واإلهم��ال) ب��ال علم��اء الوراثة كثي��راً ،ويؤمن كثي��رون بصحتها على
نط��اق واس��ع .وتق��وم النظري��ة على فك��رة أن أعضاء الجس��م التي تس��تعمل كثيراً تصبح أق��وى وأكبر،
بينما األعضاء التي ال تستعمل ،األجنحة في هذه الحالة ،تضعف تدريجياً وأحياناً ما تختفي.

طبيب يستأصل كلية مريضته عن طريق الخطأ
ق��ام طبي��ب باس��تئصال كلي��ة س��ليمة
م��ن مريض��ة تخض��ع لعملي��ة جراحي��ة
ف��ي أس��فل ظهره��ا ،إلعتق��اده بوج��ود ورم
سرطاني.
وأوص��ى الدكت��ور فازكي��ز بدم��ج
العظ��ام ف��ي المنطق��ة المصاب��ة ،حي��ث
س��يقوم ج��راح العظ��ام بإج��راء عملي��ة
الدمج.
وم��ع ذل��ك ،اكتش��ف الدكت��ور
فازكي��ز (ف��ي لحظة حاس��مة) كتلة في
ح��وض المريض��ة ،وأعل��ن حال��ة الطوارئ التي قرر على إثرها اس��تئصال كلية ،باتش��يكو ،قبل الس��ماح
لزمالئه بالمضي قدما في العملية ،وفقا لـ .Palm Beach
وتبي��ن أن الدكت��ور فازكي��ز ،ل��م ي��ر نتائ��ج اثنتي��ن م��ن عملي��ات الفح��ص بالرني��ن المغناطيس��ي
المأخ��وذة قب��ل العملي��ة ،والت��ي تظهر أن المريضة لديه��ا كلية حوضية ،نتيجة خلل ف��ي الوالدة ،غير
مؤذي��ة ولكنه��ا غي��ر عادي��ة .وعندما اس��تيقظت باتش��يكو م��ن التخدير ،أُبلغ��ت بأنهم قاموا بإس��تئصال
كليته��ا ع��ن طري��ق الخط��أ .وأثارت ه��ذه الفضيحة معركة قانونية اس��تمرت عامين ،وتمت تس��ويتها
ف��ي س��بتمبر الماض��ي مقاب��ل أكثر م��ن  500ألف دوالر ،ولكن باتش��يكو تواجه اآلن خط��ر الحياة بكلية
واح��دة ،واإلصاب��ة بأم��راض الكلى المزمنة والفش��ل الكلوي .وكتب محامي الدكت��ور فازكيز ،مارك
ميتلمارك ،في رسالة بالبريد اإللكتروني إلى  ،Palm Beachأنه تمت تسوية األمر مقابل (مبلغ مادي).
ووفق �اً لقان��ون والي��ة فلوري��دا لع��ام  ،2018ف��إن الح��د األقص��ى المطلوب دفع��ه هو  250أل��ف دوالر .وفي
غضون ذلك ،ومع استمرار المطالبة بإلغاء ترخيصه الطبي ،ما يزال فازكيز يمارس عمله ،حيث تم
تعيينه رئيساً للجراحة في مركز  Palm Beach Gardeالطبي ،في يناير من هذا العام.

باخرة فخمة تضم  190شقة
بـ  36مليون دوالر للوحدة
نش��رت صحيف��ة (ديلي مي��ل) البريطانية،
صورا للباخرة (يوتوبيا) (المدينة الفاضلة)
التي يسكنها األغنياء فقط.
تتك��ون الباخ��رة الفخم��ة م��ن  190ش��قة
س��كنية فاخرة ،بتكلف��ة من  4.4ماليين دوالر
إل��ى  36مليون دوالر للواحدة ،وهي من أفكار
ديفيد روب الخبير المالي خريج كلية إدارة
األعمال بجامعة هارفارد.
س��تكتمل الس��فينة التي يجرى تش��ييدها

اآلن بكوري��ا الجنوبي��ة بع��د ث�لاث س��نوات
ونص��ف لتنته��ي األعم��ال به��ا ،ولكنه��ا ل��ن
تقتصر على مالكي الوحدات الس��كنية فقط
بل سيكون هناك فندقا على متنها أيضا.

والدة «زونكي» نادر جدا بعد أعوام من المحاوالت
على مدى س��نوات حاولت س��يدة بريطانية تدعى
كريس��تين تيرنر الحصول على حمار وحش��ي نادر
ج��دا في مزرعته��ا الواقعة في منطقة (س��اوث بارو)
في إنجلترا.
وف��ي مس��عى لذلك ،وضع��ت أنثى حمار وحش��ي
تدع��ى (زيغ��ي) وتبل��غ م��ن العم��ر  6س��نوات ،بي��ن 9
حمي��ر عادي��ة ف��ي نف��س المزرع��ة م��ن أج��ل حصول
التزاوج.
ول��م تنج��ح محاوالتها على مدى س��نوات ،وقالت
تيرنر في تصريحات نقلتها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية ( :منذ سنوات وأنا أنتظر حمل زيغي ،لكن
مع مرور الوقت أصبحت أدرك أن احتمال ذلك يصبح أقل شيئا فشيئا).
لم تيأس تيرنر وتمسكت باألمل ،حتى قام حمار تملكه في المزرعة يبلغ من العمر  4سنوات ويدعى
(راغ) بالتزاوج مع أنثى الحمار الوحشي (زيغي) ،ليقع الحمل.
وبعد سنوات من االنتظار ،وتحديدا في الثاني من أكتوبر الماضي ولد الحمار النادر جدا (زيبي)،
ولفت األنظار حيث جمع بين شكل الحمير العادية مع خطوط في أسفل جسمه تشبه تلك الموجودة
في الحمير الوحشية .ويعرف هذا النوع من الحيوانات باسم (زونكي) إذ يجمع بين (دونكي) التي تعني
حم��ارا باإلنجليزي��ة و(زيب��را) التي تعني حمارا وحش��يا .وال يوجد في بريطانيا س��وى حيوان ثان فقط
يش��به (زيغ��ي) ويدع��ى (زامب��ي) ويعيش ف��ي محمية طبيعية في شروبش��اير .ورغم س��عادتها الغامرة به،
تحدث��ت تيرن��ر ع��ن الحمار الهجي��ن (زيغي) ،واختالفه الكبير عن مثيالت��ه العادية ،من حيث امتالكه
سمات الحيوانات البرية ومحاولته الهجوم عليها أكثر من مرة.

