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

قال اإلمام الهادي(ع):

مص َرعَ َك ب َ
ني ْ
يدي َاه ِل َك،
ُاذ ُك ْر ْ
وال طبيبٌ َ
َ
ينفعك
يمن ُع َك وال حبيبٌ
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)12:06 :
اذان الفجر (غدا)05:44 :

اذان املغرب (اليوم)17:20 :
شروق الشمس (غدا)07:14 :

صحيفة ايران
في العالم العربي

طائرة بوتني الفخمة التي حقق بها فتى روسي حلمه!

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:

كاريكاتري
«نفط السعودية يغطي على جرائمها»!

قطارات «الرصاصة» فائقة السرعة تأخذ ركابها الى عالم سفر جديد ومثير

كشف فتى روسي يعاني من مرض خطري،
ع��ن شكل ط��ائ��رة الرئيس ال��روس��ي فالدميري
ب��وت�ين ،م��ن ال��داخ��ل ال�تي تتميز بالفخامة
وتبلغ تكلفتها  390مليون دوالر.
وإن ك��ان��ت ك�ث�ير م��ن تفاصيل ال�ط��ائ��رة
معروفة من قبل ،إال أن الصيب قام بالوصف
م��ن وجهة نظره وم��ن خ�لال عدسة كامريا
خ ��اص ��ة ب� ��ه .مس ��ح ل �ل �ص�بي وامس � ��ه إرس �ل�ان
ك��اي�ب�ك��ول��وف ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  15ع��ام �اً،
بالدخول إىل الطائرة ونوعها إليوشن إل-
 96م��ع ك��ام�يرا منحها ل��ه ال��رئ�ي��س بوتني،
بهدف التصوير من الداخل .وهذا الطفل هو
الوحيد الذي نال هذا الشرف من قبل بوتني.

وق��ال إرس�لان إن بوتني جعل حلمه حقيقة
بعد أن شاهد فيلماً له يتعلق بالرتويج لعمل
خ�ي�ري .ومل يكن ال��رئ�ي��س ال��روس��ي بصحبة
الطفل ،غري أنه حتدث معه عرب اهلاتف من
مكتبه يف الكرملني مبوسكو.
ق��ام إرس�لان باجللوس يف مقعد الطيار يف
ق�م��رة ال�ق�ي��ادة وش��اه��د ق��اع��ة امل��ؤمت��رات ،اليت
يدير بها بوتني روسيا من اجلو.
وهذه الطائرة من أفخم الطائرات يف العامل،
مطلي بالذهب.
ويقال إن مرحاضها
ّ
ومت� � �ي � ��ز ال � ��دي� � �ك � ��ور ال � ��داخ� � �ل � ��ي ب � �ط� ��راز
(نيوكالسيك) وط��اول��ة م��ؤمت��رات ضخمة
م�غ�ط��اة ب��ال��ذه��ب وحم��اط��ة مب�ق��اع��د جلدية

سجل عرب سفره
كرميية .ويعتقد أن بوتني ّ
اجلوي أميا ًال جوية أكثر من أي زعيم روسي
آخر .وقد ساعد الرئيس الروسي العديد من
األط�ف��ال املرضى بتحقيق أحالمهم ،مبا يف
ذل ��ك الطفلة رجي�ي�ن��ا ال�ت�ي أج ��رت مقابلة
تلفزيونية م��ع ب��وت�ين ،وك��ان ذل��ك حلمها،
وطفل آخر صحب الرئيس يف جولة باملروحية
وطفلة زار معها هوليوود الروسية .بالنسبة
للرحلة األخرية فقد نظمت بواسطة مشروع
يطلق عليه (اح�ل��م م�ع��ي) ،ال��ذي يهدف إىل
حتقيق أح�ل�ام األط �ف��ال ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
ظروف معينة يف حياتهم .وقد وصفت والدة
إرسالن التجربة بأنها (معجزة حقيقية).

حاولت إطعام دب ..فأصبحت طعاما له العثور على رفات حصان عمره  2000عام

يف ح��ادث مرعب م��زق دب بين اللون ضخم ،ذراع ام��رأة
بعد حلظات من تفاخرها بقدرتها على إطعام احليوان،
وذلك خالل حفل عيد امليالد يف بيت ضيافة روسي ،حيث
تعاني حاليا من ج��روح خطرة ،وف��ق ما ذك��رت صحيفة
(ديلي ميل) الربيطانية .وأمسك الوحش الغاضب يد
املرأة املمدودة بينما كانت تغذي احليوان الربي من خالل
قضبان القفص الضيق يف مدينة أتشينسك جنوبي
روسيا.
وع��ان��ت امل ��رأة ال�تي تبلغ م��ن العمر  53ع��ام �اً ،ومل يتم
الكشف ع��ن هويتها ،م��ن ن��زي��ف دم ��وي ك�ب�ير ،وخضعت
لعملية جراحة طارئة يف جذع ذراعها يف حماولة إلنقاذها
من عضة الدب .وهي ترقد حاليا يف العناية املركزة.

عثر علماء األثار يف إيطاليا ،على اكتشاف يتمثل يف رفات حصان عمره
 2000عام ،خارج أسوار مدينة بوميب اإليطالية.
ووف�ق��ا لصحيفة (ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز) ،عثر العلماء على س��رج احلصان
وجلامه جبانب ال��رف��ات ،ليعتقد العلماء أن صاحبه ك��ان على وشك
اهلروب من الكارثة اليت حلت باملدينة عام  79ميالديا.
عندما انفجر بركان ضخم يف املدينة وقتها ،متسببا يف غمر املدينة
بالكامل بالرماد واحلمم الربكانية ،متسببا يف إبادة سكان املدينة.
وعثر على بقايا اجلثة مع أحصنة أخرى ضمن ركام أحد املنازل ،والذي
حبسب األثريني ،كان يعود إىل جنرال روماني أو أحد القادة العسكريني.
وحتدث مدير متحف بوميب األثري ماسيمو أوسانا عن األمر ،مشريا إىل
أن االكتشاف مت خالل التنقيب يف أسطبل املنزل .وأوضح (نهاية احلصان
مؤملة ،ومن املرجح أنه اختنق بسبب الرماد أو الغازات السامة).

أرملتان تتسلقان إيفرست
وفاء لزوجيهما
ستحاول أرملتا اثنني من متسلقي الشريبا
لقيا حتفهما على جبل إي�ف��رس��ت ،تسلق
أعلى قمة يف العامل الستكمال املغامرة اليت
بدأها الزوجان وإهلام النساء غري املتزوجات.
ويقدم الشريبا اخلدمات واملساعدة ملتسلقي
إيفرست.
وت� ��ويف زوج ف��وردي �ك��ي وه ��و ي�ث�ب��ت ح �ب��ا ً
ال
ملتسلقني أج��ان��ب ع�ل��ى اجل �ب��ل ال ��ذي يبلغ
ارتفاعه  8850مرتا يف عام .2013
وقالت فورديكي ( 42عاماً) إنها ستتسلق
اجلبل يف مايو املقبل مع نيما دوم��ا زوجة
واح ��د م��ن  16م��ن الشريبا قتلوا يف انهيار

جليدي قرب املعسكر الرئيسي يف .2014
وأك��دت الزوجتان يف بيان (نعتزم تسلق
اجلبل كي نضع نهاية آلالمنا ونكرم ذكرى
زوجينا بالوصول إىل القمة اليت مل يتمكنا

من الوصول إليها) .وذكرت نيما ( 36عاماً)
أنهما استكملتا التدريبات وصعدتا قمتني
صغريتني .وتضم نيبال مثانية من أعلى 14
جبال يف العامل.
وميتد جبل إيفرست على احلدود بني نيبال
والصني وميكن تسلقه من الناحيتني .وجنح
يف هذه املغامرة  4833شخصا منذ أن وصل
النيوزيلندي إدموند هيالري ومرافقه الشريبا
تنسينج ن��ورج��اي إىل قمة اجلبل ع��ام 1953
وفقا ملا نشره آالن أرنييت امل��دون الذي يتابع
تسلق إيفرست .ويقول مسؤولون إن حنو 500
ام��رأة فقط جنحن يف تسلق اجلبل .وأف��ادت
ف��وردي�ك��ي ،وه��ي أم لطفلني ،أن وف ��اة زوجها
سببت هلا متاعب اقتصادية مج��ة ،مضيفة
(وف ��اة زوج ��ي ليست نهاية ح�ي��ات��ي ..سأقوم
بالرحلة لتوجيه رسالة بأن األرامل ميكن أن
ينجزن حتى هذه املغامرات الصعبة).

قطارات الرصاصة اسم على مسمى فهي قطارات فائقة السرعة
تأخذ ركابها اىل عامل سفر جديد ومثري..
هيئة السكك احلديدية يف الصني كشفت عن اح��دث قطارات
فائقة السرعة مسيت فوشينغ واعلنت انه سيتم تشغيل رحالت هذه
القطارات ابتداء من عيد الربيع مطلع العام اجلديد.
وق �ط ��ارات ال��رص��اص��ة ت�س�ير ب�س��رع��ة م��ن م��ائ��ة وس�ت�ين كيلومرت
بالساعة وحتى مئتني ومخسني كيلومرت بالساعة ويف القطار سبعة
عشر عربة ويتسع القطار اللف ومئتني ومثانني راكبا .
هذه القطارات اجلديدة هي اكثر راحة وتكاليف صنعها منخفضة
لكنها تتميز بكفاءة طاقتها.
العديد من التقنيات احمللية ساعدت يف حل املشاكل يف جماالت
مثل رصف وصيانة األرض ّيات واملسارات وكذلك بناء جسور وأنفاق
آمنة لقطارات الرصاصة الفائقة السرعة.
اما هذا النفق فهو ليس للسيارات هذه املرة ،فالصني قامت ببناء
نفق حت��ت البحر ب�ين حمطيت بيلون وجينتانغ على ط��ول خط
السكك احل��دي��دي��ة ،وسيكون أيضا أول نفق للسكك احلديدية
السريعة حتت البحر يف الصني.
وبلغ ط��ول السكك احلديدية سبعة وسبعني كيلومرتا ويسري
القطار بسرعة مئتني ومخسني كيلومرتا يف الساعة ،حيث سريكز
بشكل رئيسي على التدفق السياحي مع مراعاة تدفق املسافرين بني
امل��دن .ويف مدينة هاربني بدأ خط سكة حديد فائق السرعة عمله

ويربط هذا اخلط مدن يف مقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى مشال
الصني ،حيث تنخفض درجات احلرارة لتسجيل ناقص درجة مئوية.
ومت تصميم اخلط ال��ذي يبلغ طوله ثالمثئة كيلومرت ليسمح
للقطارات بالسري على سرعة مئتني ومخسني كيلومرتا يف الساعة،
ليقلل وقت السفر.

طفل أملاني يستدعي الشرطة
لسانتا كلوز

أطول خزانة مالبس بالعالم
في دولة عربية

اتصل طفل أملاني يف التاسعة من عمره بالشرطة ليشكو هلا
استياءه من اهلدايا اليت تلقاها يف عيد امليالد من سانتا كلوز،
ما دفعها إلرس��ال عناصر إىل منزله للتدخل ،حبسب مفوضية
الشرطة احمللية.
هذا الفتى املقيم يف زيتيل على ضفاف حبر الشمال ،اتصل
برقم الطوارئ اخل��اص بالشرطة .وأبلغ الشرطة بأنه مل يتلق
اهلدايا اليت كان قد أبدى رغبته باحلصول عليها يف عيد امليالد.
وأوضح متحدث باسم الشرطة يف تصرحيات أوردتها صحيفة
حملية أن (العناصر وصلوا ورأوا الفتى يف حالة من الغضب
الشديد).
واستفاد رج��ال الشرطة م��ن حالة اهل ��دوء على صعيد املهام
املنوطة بهم وق ��رروا خ��وض ه��ذه اللعبة إذ تفحصوا القائمة
األساسية وقارنوها مع اهلدايا املقدمة وأجروا وساطة عائلية.
وجنحوا أخ�يراً يف فض هذا اإلشكال بعدما عللوا للطفل ما
حصل بالتباس حصل لدى سانتا كلوز بني قائمة هداياه وتلك
العائدة لطفل آخر.
ومل تكشف مفوضية الشرطة يف مدينة أولدنربغ (مشال أملانيا)،
عن مضمون قائمة اهلدايا اليت طلبها هذا الطفل الغاضب من
سانتا كلوز.

مج��ع ع ��دد م��ن ال�ش�ب��اب املهتمني ب��احل�ف��اظ ع�ل��ى البيئة،
جمموعة كبرية ج��داً من املالبس ال�تي يرتديها الشخص
العادي طوال حياته يف مكان واحد.
أطلق الشباب القائمون على الفكرة ،على مشروعهم ،اسم
(أطول خزانة يف العامل) اليت يبلغ ارتفاعها  27قدماً يف أحد
املوالت التجارية بالقاهرة يف مصر ،حبسب (كاترز نيوز).
اهليكل العمالق امللفت للنظر كان من بنات أفكار املخرج
السينمائي بن ف��وج ون��غ وصديقته ل��ورا فرانسوا ،وه��و اآلن
مليء بثالثة آالف قطعة مالبس ،وهو متوسط عدد املالبس
اليت يرتديها الشخص العادي طوال حياته.
ق��رر بن وصديقته إقامة اخل��زان��ة يف مصر ألن يعيش بها
أكثر من  220ألف الج��ئ ،ويأمالن أن توفر اخلزانة فرصة
جلمع املالبس للمحتاجني.
وساعد طالب من جامعة الفيوم الزوجني يف مجع املالبس
للهيكل ،وقال بن إن تركيب اخلزانة تطلب مخسة أيام عمل
ملدة  20ساعة.
وتطلبت اخل��زان��ة -ال�ت�ي مت تقدميها للحصول على رقم
ق�ي��اس��ي ع��امل��ي 6 -آالف ك�غ��م م��ن ال �ف��والذ و 180م�ت�را من
األسالك.

