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

قال اإلمام السجّ اد(ع):

الكريم يبتهج بفضله ،واللئيم يفتخر بملكه
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)11:57 :
اذان الفجر (غدا)05:33 :

اذان املغرب (اليوم)17:11 :
شروق الشمس (غدا)07:03 :

تحدي «البرغر»..

فتاة تتناول  9طبقات منلحم البقر في  22دقيقة!
تناول��ت الش��ابةكيت
أوين �ز ،وتبل��غ م��ن العم��ر
 24عام�� اً  ،وجب��ة (برغ��ر)
ضخم��ة يبلغ حجمها 50
أوقي��ة ،وقد وس��جلت هذا
اإلنجاز في مقطع فيديو
ليشاهده الجميع.
واش��تهرت أوين��ز وه��ي
مد ّون��ة الطع��ام ،الت��ي تعي��ش في جنوب��ي العاصم��ة البريطانية
ٍّ�د في احد
لن��دن ،بخوضه��ا تحدِّيات الطع��ام ،وكان آخرها تح�
المطاعم في لندن.
وقبل خوض التحدّي ،كشفت أوينز أنها تشعر بالخوف من
متحمس��ة ف��ي نفس الوقت ،وتمكنت من
الطب��ق الضخم ،لكنها
ّ
إنهاء وجبتها في  22دقيقة.
وإنتش��ر مقط��ع فيدي��و لكي��ت أوين��ز عب��ر مواق��ع التواص��ل
اإلجتماعي ،حيث كان التحدّي عبارة عن وجبة (برغر) مكونة
من  9قطع منلحم البق ر والجبن والسلطة والخبز ،باإلضافة
إلىالبطاطا المقلية.

صحيفة ايران
في العالم العربي

شعث :ترامب تلميذ فاشل رسب في  3مقررات

فئران بـ «حجم الكالب» تحول
حياة امرأة إلى جحيم
نش��رت ام��رأة م��ن ذوي االحتياج��ات
الخاص��ة ع��ددا من الص��ور المروع��ة لفئران
كبي��رة بـ(حج��م الكالب) ،قال��ت إنها تخرب
بيتها وتثير حالة من الفوضى المخيفة.
وقال��ت صحيف��ة (ديلي مي��ل) البريطانية
إن آزي��ا واي��ت ،الت��ي تبل��غ م��ن العم��ر 37
س��نة ،وتعي��ش ف��ي بيت بمنطق��ة المبيث في
العاصم��ة البريطاني��ة لن��دن ،ق��د تعرض��ت
للع��ض م��رارا م��ن قب��ل فئ��ران ضخم��ة يبلغ
طولها  50سنتمترا.

وذك��رت آزي��ا أنه��ا في كل م��رة تجد بول
الفئ��ران وفضالته��ا داخ��ل أركان منزله��ا
وف��ي الطع��ام كذل��ك ،مضيف��ة (ه��ذه
الظروف ساهمت في تدهور حالتي الصحية
واضط��ررت إل��ى دخ��ول المستش��فى الش��هر
الماض��ي) .وتابع��ت الم��رأة الت��ي تعان��ي م��ن
إعاق��ات عقلية وجس��دية ،أنها وجدت نفس��ها
مضط��رة لوضع الس��م من أجل قت��ل الفئران
لكنه��ا ل��م تس��تطع إخراجه��ا م��ن بيته��ا،
وأكدت (أنها مثيرة لالشمئزاز ..إنها بحجم
كل��ب أو قط��ة كبيرة) .وتوض��ح وايت ،التي
تعي��ش بمفردها في البيت من��ذ أبريل ،2018
أن حياتها تحولت إلى جحيم بسبب الفئران،
مم��ا جعله��ا تفك��ر ف��ي االنتح��ار .وذك��رت
(ديل��ي مي��ل) أن العاصم��ة لن��دن تعان��ي م��ن
مش��كلة الفئ��ران منذ فت��رة طويلة ،خصوصا
ف��ي مناط��ق معين��ة ،مش��يرة إل��ى أن أعدادها
في تزايد مس��تمر بسبب قدرتها الكبيرة على
اإلنج��اب .لكن حجم فئران أزيا يبدو عنصرا
جدي��دا مخيفا ف��ي المعان��اة اإلنجليزية مع
ذلك القارض الدؤوب.

كاريكاتري

تحدث القي��ادي واالكاديمي
الفلس��طيني الدكت��ور نبي��ل
ش��عث بإسهاب خالل محاضرة له
ف��ي العاصم��ة االردني��ة عمان عن
خبرت��ه الش��خصية م��ع (التلميذ
الفاش��ل) دونال��د ترام��ب ال��ذي
اصبح رئيس��ا للوالي��ات المتحدة
االمريكية.
ونقل عن ش��عث قول��ه انه قابل
ترام��ب ع��ام  1968عندم��ا كان األول مدرس��ا للعلوم السياس��ية
والتاري��خ ف��ي جامع��ة بنس��لفانيا األمريكي��ة ،وقته��ا ل��م يتمك��ن
التلمي��ذ ترام��ب م��ن النج��اح ف��ي ث�لاث م��واد ق��ام بتدريس��ها
الدكتور شعث.
ونقل��ت ه��ذه الواقعة عدة مواق��ع ومنصات الكتروني��ة اردنية،
وقالت صحيفة العراب نيوز نقال عن شعث( :ترامب رسب عندي
ف��ي ث�لاث م��واد ول��م يتمكن م��ن النج��اح) .وأدلى ش��عث بإفادته
على هامش محاضرة له بدعوة من مؤسس��ة فلسطين الدولية.
وش��ارك ش��عث مع نخب��ة خاصة م��ن المدعوي��ن والمفكرين في
حوار خاص حول تحديات القضية الفلسطينية .

مدينة من خبز الزنجبيل مبنية من السكر والبهارات
اس��تخد م مهندس� � و ن معماري ��ون
الس��كر والبهارات ب��د ً
ال من موا ِد البناء
التقليدي��ة لصن� ِ�ع مدين��ة م��ن خب��ز
إظهار
�لأكل بهدف
الزنجبيل قابلة ل
ِ
ِ
أن التخطي � َ
�ط العمران��ي ي م ك � � ن ْ
َّ
أن
يكون مرحاً ولذيذا.
الس��كر والبه��ارات ب��دال م��ن م��واد
البن��اءالتقلي د ي � � ة اس��تخدمها
مهندس��ون معماري��ون لصن��ع مدين��ة
مس��تقبل م��ن خب��ز الزنجبي��ل قابل ��ة
ل�لأكل في متح��ف فيكتوري��ا وألبرت
في لندن.
وتأت��ي ه��ذه الفكرة اللطيف��ة بهدف إظهار
أن التخطيط العمراني يمكن أن يكون مرحا
ولذي��ذا .أعتق��د أن الكثي��ر م��ن المهندس��ين
عندم��ا يتحدث��ون ع��ن مبان��ي داخ��ل مدين��ة
مس��تدامة يقص��دون ع��ن مبان��ي مبني��ة م��ن

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:

أنواع مختلفة من المواد والتكنولوجيا.
وتظه��ر ه��ذه المدين��ة ف��ي المع��رض
السنوي ،الذي انطلق في الثامن من ديسمبر
كان��ون األول ويس��تمر حت��ى الس��ادس م��ن
يناي��ر كانون الثاني ،مبان أقامها معماريون
ومصمم��ون ومهندس��ون ُطل��ب منه��م بن��اء
مدينة مستقبل مستدامة وشاملة.

وقال احد المهندس��ين المشاركين
ف��ي المع��رضُ :نع��د تصميم��ات ونعم��ل
كثي��را ف��ي صن��ع النم��اذج ،وعل��ى هذا
المقي��اس أيض��ا .اننا كن��ا نلهو بصنع
خبز الزنجبيل على اش��كال شبه واقعية
ان تصميم هذه المدينة حقا ممتع
وت��م خب��ز أكث��ر م��ن س��تين هي��كال،
وتض��م المدين��ة عرب��ة تلفري��ك
مصنوع��ة باس��تخدام ع��رق س��وس
وح��ارات للدراج��ات وطريق��ا للمش��اة
مصنوع��ة بالكام��ل م��ن الس��كر ،بينم��ا
صمم مهندس��و ش��ركة هوالند هارفي ملجأ
حديثا للمشردين.
ويق��ام هذا المع��رض س��نويا بالتزامن مع
احتف��االت عي��د الكريس��ماس م��ا اكس��به
ش��هرة كبي��رة حتى أن البعض ب��ات يعتبرها
تقليدا مرتبطا بموسم عيد الميالد.

 28ألف في حفل عيد ميالد طفلة ..والشرطة تتحرك!
وجه��ت طفل��ة هولندي��ة ف��ي
الخامس��ة عشر من عمرها دعوة
ألصدقائه��ا لحض��ور حف��ل عيد
ميالده��ا ف��ي إح��دى البل��دات
الهولندي��ة الصغيرة عبر تطبيق
سنابشات.
وأجب��رت الطفل��ة الحق��ا
عل��ى االختف��اء بعد أن انتش��رت
الدع��وة عب��ر سنابش��ات ،ث��م
انتقل��ت إل��ى دع��وة عام��ة عل��ى
موق��ع فيس��بوك ،حي��ث عب��ر 28
أل��ف ش��خص ع��ن رغبته��م ف��ي
الحضور.
وف��ي الدع��وة الت��ي وجهته��ا
الثالث��اء الماضي ،قالت الطفلة
إنها تريد من أصدقائها (االحتفال معها في يومها الكبير في منزل األسرة) في قرية كاتويك
بالقرب من كوييك ،بجنوب شرقي هولندا.
وخالل ساعات من نشر الدعوة على فيسبوك انهالت الموافقات على الحضور ،وفقا لما نقلته
صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
ويب��دو أن األم��ر وص��ل إلى مس��امع الش��رطة ،فأص��در محافظ البل��دة بيانا قال في��ه (لن تكون
هناك حفلة في كاتويك ،وحذر من قدوم أي شخص إلى البلدة بنوايا خاطئة).
وأجب��رت الش��رطة الطفل��ة عل��ى مغادرة البل��دة ،التي ال يزيد عدد س��كانها على بضع مئات من
األش��خاص ،مؤقت��ا بع��د مخ��اوف م��ن أن تجت��ذب دعوته��ا اآلالف م��ن األش��خاص وبالتال��ي إثارة
الشغب .وقال والدا الطفلة إن الدعوة (تمت قرصنتها من موقع سنابشات) من قبل غرباء.
وق��ام ش��خص غي��ر معروف بنش��ر الدع��وة على فيس��بوك ،الجمعة ،وفتح حس��ابا تحت مس��مى
(أح��داث) عل��ى الموقع ونش��ر في��ه دعوة الحفلة والعن��وان ،وأطلق على الحدث مس��مى (بروجكت
إكس كاتويك) ،مستلهما اسم فيلم أميركي كوميدي في ذلك.
وعن��د إغ�لاق صفح��ة الحدث على فيس��بوك ،كان  8000ش��خص قد أك��دوا حضورهم ،بينما
أبدى  20ألفا اهتمامهم بالحضور.
وق��ال ع��م الفت��اة في تصريح لإلذاعة الهولندية إن الفت��اة أجبرت على االختفاء ،في حين قال
محافظ البلدة فيم هيلنار في بيان (المؤكد أنه ال يوجد ولن تكون هناك حفلة في كاتويك).
وأش��ار إل��ى أن��ه يتحدث باس��م البل��دة وس��كانها ،وخصوصا هؤالء الذي��ن أصيب��وا بالقلق جراء
ذلك ،مهددا بإيقاف كل من يأتي إلى البلدة (بنوايا سيئة).

ماعز تأكل نقود صاحبها
املدخرة لشراء أرض!

قام��ت ماع��ز بتناول مبلغ  20ألف يورو أي ما
يق��ارب  85أل��ف ريال كان ادخره��ا رجل صربي
لش��راء أرض .وتفصي�ل ًا؛ أع��دت عائل��ة ف��ي قرية
رانيلوفيت��ش ف��ي ضاحي��ة أراندلوف��اك جن��وب
بلغراد ،مبلغا كبيرا بقيمة  20ألف يورو لشراء

عش��رة هكت��ارات م��ن األراض��ي ،ووضع��وا المبلغ
عل��ى الطاول��ة منتظري��ن البائع ،دخل��ت الماعز
البيت وبدأت تناول النقود من الطاولة.
وسمعت األسرة ضوضاء في المنزل ،صدموا
ب��أن الماع��ز أكلت كل المال من الطاولة عدا
 300يورو فقط ،ووفقاً لزوجة الرجل بأنه زوجها
ل��م يتكل��م من ذل��ك الحي��ن ،وينظر ف��ي اتجاه
واح��د وال يكت��رث بم��ن حوله،فيما ق��د تم طهي
الماعز بعد تلك الحادثة وأكلها!!

مطعم في سان بطرسبرغ يساعد
الفقراء واحملتاجني

حس��اء س��اخن وك��وب ش��اي كفيالن بإس��عاد
عش��رات الفق��راء والمحتاجي��ن ف��ي ش��وارع س��ان
بطرس��برغ..خطوة يق��وم به��ا ع��دد ضئي��ل م��ن
المطاع��م ف��ي المدين��ة لمس��اعدة اولئ��ك الذين
يمرون بظروف قاسية خاصة في فصل الشتاء.
مب��ادرات خيري��ة تعن��ي الكثي��ر وربم��ا تش��كل
منق��ذا للمحتاجي��ن خاص��ة ف��ي فص��ل الش��تاء
وب��رده الق��ارص ،س��اعات اضافي��ة م��ن العم��ل
يمضيه��ا العامل��ون ف��ي مطع��م هول��ي ريب��س ف��ي
س��ان بطرس��برغ الروس��ية لطه��و الطع��ام .ام��ا
الزبائن فهم الفقراء والمشردون بالمدينة وحتى
المتقاعدون وذوو االجور الضئيلة.
وق��ال روم��ان ريدم��ان طاه��ي في مطع��م ريبس
(:تفتق��ر المدين��ة له��ذا الن��وع م��ن المش��اريع
الخيرية لمساعدة اآلخرين..يجب أن يكون هناك
المزيد منها).
جمعي��ة نوتش��ليجكا الخيري��ة تدي��ر الش��احنة
الت��ي تنق��ل الطع��ام المجان��ي المك��ون غالب��ا من
حس��اء اللح��م والملف��وف وه��و وجب��ة ش��هيرة ف��ي
روس��يا ،ويت��م توزي��ع الحس��اء والش��اي المعبئي��ن
داخ��ل اوعي��ة كبي��رة عب��ر متطوعي��ن ..ويقص��د
ه��ؤالء ف��ي جولته��م أماك��ن ف��ي أنح��اء المدينة
يعيش فيها أشخاص حياة قاسية..
وق��ال س��يرجي وه��و م��ن ذوي الحاج��ة :أنف��ق
نص��ف معاش��ي الش��هري ال��ذي يبل��غ تس��عة آالف
روبل لسداد قرض .من المستحيل أن تعيش على
 4500روب��ل فق��ط ..ألي��س كذل��ك؟ ،واش��ار دوق
م��ن المحتاجين ان (الحس��اء الس��اخن يس��اعدنا
عل��ى الصمود في الش��تاء.ال يمكن طهو أي ش��يء
ف��ي الش��ارع ،عل��ى األق��ل يمكنك إحض��ار زجاجة
مع��ك إل��ى القب��و وتضعه��ا عل��ى أنب��وب تدفئ��ة
لتس��خين الش��اي )..ويس��اهم ف��ي ه��ذه اللفت��ة
الخيري��ة الت��ي ينتظره��ا الفق��راء والمحتاج��ون
بف��ارغ الصب��ر ع��دد ضئي��ل م��ن المطاع��م اضاف��ة
للجميع��ة الت��ي تنق��ل الطع��ام مكتفي��ة وبحس��ب
الكمي��ة الت��ي بحوزته��ا بزي��ارة اربع��ة اماك��ن
ف��ي ضواح��ي المدين��ة .وتج��در االش��ارة ال��ى ان
درجات الحرارة تنخفض في فصل الش��تاء بس��ان
بطرس��برغ لتصل إلى عش��رين درج��ة مئوية تحت
الصف��ر ،وتفي��د اإلحص��اءات الرس��مية ب��أن هناك
نح��و خمس��ة وس��تين أل��ف مش��رد ف��ي روس��يا ف��ي
حين تقول جهات اخرى ان العدد اكبر بكثير.

أول سوبر ماركت عائم صديق للبيئة!
دش��نت دب��ي مؤخ��را أول س��وبر
مارك��ت بح��ري عائ��م لخدم��ة
الزبائ��ن في عرض البح��ر على مدار
 6أيام في األسبوع.
ويق��دم ه��ذا الس��وبر مارك��ت
العائ��م ال��ذي أطل��ق علي��ه تس��مية
(كارف��ور بايت��س آن��د م��ور ب��اي ذا
ش��ور) ،خدمات��ه تحدي��دا للس��ياح
ورواد الرياض��ات البحري��ة (اليخ��وت
والدراج��ات المائي��ة) .ويقع المتجر
عل��ى مقرب��ة م��ن منتجع��ات ثالث��ة
ش��واطئ هامة ف��ي المنطقة :كايت
بيتش والجميرا والصفوح.
ويض��م المتج��ر البح��ري أكث��ر م��ن  300منت��ج مختل��ف ،وبحس��ب موق��ع س��ي.أن.أن ،فإن
الس��وبر مارك��ت بعي��دا ع��ن المنتجات التي يقدمه��ا فهو يتخلص من النفاي��ات العائمة في
مي��اه البح��ر ،وم��ن ث��م ُتس��حب ه��ذه النفايات إلى صن��دوق خاص ،حت��ى يت��م التخلص منها
بمجرد الوصول إلى الشاطئ.
ويعمل المتجر أيضا على تزويد العمالء باألكياس ،وذلك حتى يتخلص األشخاص من
نفايات مش��ترياتهم بطريقة صديقة للبيئة .ويتوجه الزبائن للتس��وق من الس��وبر ماركت،
عب��ر الس��باحة .كم��ا يتضمن المتجر خط هاتف مفتوحا باس��تمرار لتلق��ي طلبات الزبائن
م��ن ركاب اليخ��وت ،الذي��ن ال يس��تطيعون الوصول إلى الس��وبر ماركت ،ل��ذا يضع المتجر
العائم على ذمتهم عماال للقيام بتوصيل الطلبات إليهم.

مبادرة لسائق مغربي تذهل ممثلة أميركية!
تمكن س��ائق س��يارة أجرة مغربي من إذهال
الممثل��ة األميركي��ة بالن��كا بالنك��و ،م��ن
خالل مبادرة إنس��انية وفردية يقوم بها بش��كل
مجاني.
وقال��ت النجم��ة األميركي��ة ف��ي فيدي��و
مص��ور نش��رته عل��ى حس��ابها الرس��مي ف��ي
موق��ع (إنس��تغرام) إنه��ا أعجبت ج��دا بمبادرة
يقوم س��ائق أجرة مغربي ف��ي مدينة مراكش
تتضم��ن عرض��ه نق��ل أصح��اب (االحتياج��ات
الخاصة) مجانا ودون أي مقابل.
وبحس��ب موق��ع (كيف��اش) المغرب��ي ف��إن بالنك��و قالت( :س��ائق التاكس��ي هذا منح��ي إلهاما
كبيرا بنقله لذوي االحتياجات الخاصة مجانا) ،معربة عن شكرها الجزيل له.
ويظه��ر ف��ي المقط��ع المص��ور س��ائق أج��رة أني��ق وخج��ول يقف م��ع النجم��ة األميركي��ة قرب
سيارته التي كتب على زجاجها الخلفي (توصيل بالمجان لذوي االحتياجات الخاصة).
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن النجم��ة األميركي��ة تتواج��د في مراكش للمش��اركة في النس��خة 17
للمهرجان الدولي الس��ينمائي للمدينة ،كما يش��ار إلى أن بالنكو مش��هورة بنش��اطاتها اإلنسانية
في مجال مكافحة الكثير من األمراض مثل السرطان واإليدز والتوحد.

بريطانية توظف لصوص ًا
شرط سرقتهم متجرها
تس��تخدم س��يدة بريطاني��ة أس��لوبا غريب��ا
وخارج��ا ع��ن المأل��وف ف��ي اختياره��ا لموظف��ي
متج��ر للمالب��س عل��ى ملكيته��ا الخاص��ة ،حي��ث
توظ��ف لصوص��ا يتحل��ون بالكف��اءة والمه��ارة
لس��رقة المتج��ر .ويرج��ع س��بب ه��ذا االختي��ار
للحيلولة دون تعرض متجرها للسرقة.
ووفق �اً لموق��ع (أوديت��ي س��نترال) اإللكترون��ي،
فإن هذه الس��يدة تحاول بهذه الطريقة الحصول
عل��ى معلوم��ات م��ن اللص��وص لتع��رف كيفي��ة
قيامه��م بس��رقة المتج��ر واتخ��اذ اإلج��راءات
الوقائي��ة الالزم��ة ،لذل��ك قام��ت بنش��ر إع�لان
تطل��ب في��ه أش��خاصا يتحل��ون بمه��ارة عالي��ة في
س��رقة المالبس ،لتوظيفه��م بأجر يبلغ  65دوالرا
في الساعة ،بحسب مصادر إعالمية.
وتش��ترط عل��ى الموظفي��ن القي��ام بس��رقة
األش��ياء من المتجر على مدى عدة أس��ابيع ،إلى

جان��ب تقدي��م تقري��ر يتضم��ن قائم��ة باألش��ياء
التي س��رقوها ،والطرق الت��ي اتبعوها في عمليات
الس��رقة ،كما خصصت مكاف��أة للصوص تتمثل
ف��ي االحتف��اظ بث�لاث قط��ع م��ن المالب��س الت��ي
قاموا بسرقتها ،باإلضافة إلى رابتهم.
وأوضح��ت أن المتجر يش��هد مع بداية نوفمبر
اكتظاظ��ا غير مس��بوق وبالتال��ي يصعب مراقبة
الزبائ��ن ،لذل��ك قام��ت بالبح��ث ع��ن محترفي��ن
ف��ي الس��رقة لمس��اعدتها ف��ي تس��ليط الض��وء
عل��ى نق��اط الضع��ف األمني��ة ،حفاظ��ا عل��ى أمن
المتج��ر ،ول��م تذك��ر إن كانت ال ت��زال تحتفظ
بموظفيها الخاصين جدا بعد انقضاء نوفمبر.

