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

قال اإلمام الحسن العسكري(ع):

َل َيع ِْر ُف ال ِّن ْع َم َة ِإ َّل َّ
الش ِاك ُر ،و ََل ي َْش ُك ُر ال ِّن ْع َم َة
ف
ِإ َّل ا ْلع َِار ُ 
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)12:07 :
اذان الفجر (غدا)05:44 :

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

وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

بعد  120عام ًا من نسجها ...غسل سجادة قصر تركي

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
«تصعيد ممارسات القمع اإلسرائيلية»!

بع��د أكث��ر م��ن  120عام��ا على نس��جها قام��ت إدارة قصر (يلديز) ف��ي تركيا
بإخراج سجادة القصر الرئيسة (هركة) الضخمة إلى الخارج استعداداً لغسلها
وإعادة نسجها لتعود متجددة.
وذك��رت وكال��ة األناض��ول التركي��ة ،أن الس��جادة نس��جت ع��ام  1897لقاعة
احتف��االت القص��ر التاريخ��ي وذل��ك إب��ان حك��م الس��لطان عب��د الحمي��د الثاني
للسلطنة العثمانية.
وبحس��ب الوكالة تبلغ مس��احة الس��جادة (هرك��ة)  468متراً مربع �اً ،ويقارب
وزنها  3أطنان ،ما يجعلها من بين السجادات األكبر في العالم.
ونقلت السجادة التاريخية من القصر بآلة رافعة مخصصة غسلت في حوض
خاص قبل البدء بإعادة نسجها في عملية دقيقة.
وف��ي تصري��ح للوكالة أش��ار نائب رئي��س إدارة القصور الوطنية ،أحمد تش��اب
أوغلو ،إلى أن الس��جادة مؤلفة من قطعة واحدة ،وهي بذلك األكبر من نوعها
ال عن أهميتها التاريخية .وأضاف أوغلو( :غسلت السجادة بعناية في حوض خاص ،واستغرق ذلك يوماً كام ً
في البالد ،فض ً
ال ،فيما يتوقع
أن تستغرق أعمال إعادة النسج من  3سنوات ونصف إلى  4سنوات من قبل فريق مختص ،قبل إعادة فرشها في قاعة يلديز).

سجن معلمة استخدمت اإلبر في إيذاء األطفال

قض��تالمحكم��ةالش��عبيةف��يبكي ��ن ،لي��و منع��ت أيض �اً م��ن العم��ل ف��ي مجاالت
بس��جن معلم��ة ف��ي روض��ة أطف��ال ،لم��دة رعاي��ةوتعلي��ماألح��داثلم��دةخم��س
ع��ام ونص��ف الع��ام؛ بس��بب إس��اءة معامل��ة سنوات ،مشيرة إلى أن سلوكها أضر بشدة
األطفال .وذكرت وكالة أنباء (ش��ينخوا) بالصحة البدنية والعقلية لألحداث.
وأوضحت الوكالة الصينية أن القانون
الصيني��ة أن المحكم��ة أدان��ت المتهمة ليو
يا نان ،وهي مد ّرس��ة ف��ي روضة (آر واي بي) الصين��ي يعاق��ب م��ن ينته��ك األح��داث أو
التعليمي��ة بإس��اءة التعام��ل م��ع األطف��ال كبار السن أو المرضى أو األشخاص ذوي
إثر اس��تخدامها اإلبر إلي��ذاء أربعة أطفال اإلعاقات في رعايتهم ،بالسجن لمدة ثالث
ف��ي نوفمب��ر  .2017وأضاف��ت المحكمة أن سنوات إذا كانت المالبسات خطيرة.

هندية تمتلك أطول
شعر في العالم تدخل
موسوعة غينيس

محمد الزرودي
ش��هد ع��ام  2018مجموع��ة من
القصص اإلنسانية واالجتماعية
مهاج��ر مغرب��ي س��ار عل��ى منوال
الفريدة من نوعها ،كان أبطالها
غاس��اما فتح��ول إل��ى بط��لف��ي
مواطن��ون عاديون خطف��وا أنظار
إس��بانيا ،بعدم��ا ظه��ر ف��ي مقط��ع
العال��م ،وبات��وا حدي��ث وس��ائل
فيدي��و يتس��لق مبن��ى للوص��ول إل��ى
اإلعالم.
ش��قة اندلع��ت فيه��ا الني��ران .ونجح
مامادو غاساما
ال��زرودي ،ال��ذي يعمل ن��ادال بإحدى
تح �وّل غاس��اما المهاج��ر غير
المقاه��ي،ف��يتس��لقمن��زلم��ن
حجزت فتاة هندية مكاناً في موسوعة غينيس
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تحقيق اإلنجاز العالمي األخير.
الق��ى  12فت��ى ،وه��م أعض��اء فري��ق ناش��ئين لك��رة الق��دم حوص��روا وسط الشارع ،في مدينة أسوان ،جنوبي القاهرة.
جوردان هولغرسون
داخل كهف مغمور بالمياه في تايالند ،تعاطفا عالميا.
رافقت هذه الشابة األميركية عبارة (مزحة الموت) ،بعد ظهورها
وتضاف��رت الجه��ود الدولي��ة من أجل إنقاذ األطف��ال ومدربهم بعد
محنة استمرت  18يوما ،وجعلتهم يفقدون عددا من الكيلوغرامات .في مقطع فيديو تقف على حافة جسر بوالية واشنطن األميركية،
وهي مترددة بش��أن القفز إلى المياه ،قبل أن تدفعها فجأة صديقتها
كلير وينالند
ش��خصية ش��هيرة ومحبوبة عل��ى موقع (تويتر) ،كان��ت تعاني من تايلور سميث عنوة .ولحسن الحظ نجت بأعجوبة من الحادث لكنها
التليف الكيس��ي ،مما جعلها تؤس��س مؤسسة خيرية لمساعدة األسر تعرض��ت إلصاب��ات خطيرة في الضلوع والرئ��ة .والقى الفيديو صدى
ف��ي كل أنح��اء العال��م ،كم��ا جلبت تعاطف��ا كبيرا بس��بب صعوبة
التي يعاني أحد أفرادها من نفس المرض.
والقت فيديوهات وينالند انتش��ارا كبيرا وحققت أرقاما قياس��ية الموقف الذي تعرضت له.
لويس رود
من المشاهدات بسبب الطريقة التي كانت تتحدث بها وابتسامتها
أصب��ح ضاب��ط بالجي��ش البريطان��ي ثان��ي رج��ل يجت��از الق��ارة
التي ال تفارقها ،إال أنها ودعت عالمنا بشكل محزن يوم  2سبتمبر.
القطبية الجنوبية بدون مساعدة ،بعد يومين من نجاح رجل أمريكي
ميغان ماركل
وه��ي صغي��رة التقط��ت صورة أم��ام القصر الملكي ،ول��م تكن تدري في إكمال هذا العمل البطولي.
وقض��ى لوي��س رود  56يوم��ا إلكم��ال الرحل��ة الش��اقة الت��ي تبل��غ
آن��ذاك أن أبواب��ه س��تفتح له��ا ف��ي المس��تقبل .وخطف��ت الممثل��ة
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األمي��ر ه��اري .واعتب��ر متاب ع��ون أن ح��ب م��اركل وه��اري ُيش�
ال��ذي ربح��ت في��ه البطاق��ة التي إش��تراها بمبلغ
القصص والروايات الرومانسية ،التي ينتصر فيها الحب على جميع المتخصص في رياضة التحمل ،والذي أكمل الرحلة قبله بيومين 76 .مليون جنيه إسترليني ( 86مليون دوالر) ،بعد
االعتب��ارات .وف��ي ماي��و الماض��ي ،أتم الحبيب��ان زواجهما رس��ميا ،في وق��رر رود ( 49عام��ا) القي��ام به��ذا التح��دي تكريما لذك��رى صديقه إص��رار زوجته عليه لفت��ح البطاقة التي كان قد
حفل مهيب حضره نخبة من نجوم بريطانيا والعالم.
المق��رب هن��ري ورس��لي ،الذي توفي في عام  2016إث��ر إصابته بعدوى إشتراها وأهملها ما ساهم في فوزه بالجائزة.
بعد أيام من التخلي عن محاولة عبور القارة القطبية الجنوبية قبل
الطالب السوري
وق��ال كالرك لوس��ائل إع�لام محلية إن الس��بب
انتشرت قصة التلميذ السوري الذي كان ضحية اعتداء عنصري أقل من  50كيلومترا من خط النهاية.
الوحيد الذي دفعه إلى تف ّقد ما إذا كانت البطاقة
ووصف أو برادي رود بأنه (أحد أبرع مستكشفي القطب).
ف��ي بريطانيا بش��كل كبي��ر ،خالل نوفمب��ر الماضي .وظه��ر الطالب
م��ن بي��ن األرق��ام الرابح��ة ،ه��و إلح��اح زوجت��ه وابنة
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وجهه وطرحه أرضا قبل صب الماء عليه .وس��اهمت القصة الحزينة
وأض��اف( :كان األم��ر أش��به بمزح��ة ،حي��ث
للطالب في إطالق حملة تبرع مالية تمكنت من جمع أكثر  49ألف نفس الهدف ..أتطلع إلى تحيته هنا عند خط النهاية وتهنئته على كان��ت البطاق��ة بحوزت��ي كل ذل��ك الوقت ،في
إنجازه االستثنائي).
جنيه إسترليني.
حين كانت الجائزة بانتظاري من دون أن أدري).

قصص مواطنين عاديين خطفوا أنظار العالم
في 2018

بسبب إلحاح زوجته..
بريطاني ربح  86مليون دوالر!

رجل ذو «دم نادر» ينقذ حياة  2.4مليون طفل!
حي��نيتب��رعالن��اسبال��دم،
يفعل��ون ذل��ك ف��ي الغال��ب بي��ن
الفين��ةواألخ��رى،لك��نرج�ل ًا
أس��ترالياً واظ��ب عل��ى ه��ذه العادة
النبيلة طيلة  60عاماً ،فس��اهم في
إنق��اذ حياة ما يزيد عن  2.4مليون
شخص.
وبحس��ب ما نقلت (س��ي إن إن)،
ف��إن جيمس هاريس��ون ،البالغ من
العم��ر  81عام �اً ،ظ��ل يتب��رع بدمه
على نحو أسبوعي دون أي انقطاع
تقريب�� اً  ،م ن��ذ  60عام �اً .وأش��ادت
هيئة الصليب األحمر األس��ترالية
بهاريس��ون الذي توقف عن التبرع،
يوم الجمعة ،بسبب التقدم في السن ،قائلة إنه ساعد على حماية حياة الكثيرين .وألخذ فكرة
واضح��ة ح��ول مس��اهمة الرج��ل ،الب��د من اإلش��ارة إلى أن في جس��مه نوع��ا فري��دا ووحيدا من
األجسام المضادة التي جرى استخدامها في تطوير حقنات سميت بـ(.)Anti-D
وتساعد هذه الحقنة على عالج مرض المناعة المتماثلة لريسوس ،ويصيب هذا االضطراب
الصحي المواليد الجدد في الغالب فيعانون من فقر في الدم ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.
ويحصل هذا االضطراب حين يبدأ دم المرأة الحامل في مهاجمة خاليا الدم لدى الجنين،
وفي الحاالت القصوى ،يتسبب هذا األمر ،في ضرر بالدماغ لدى المولود.
ويج��ري ه��ذا التفاع��ل غي��ر المرغ��وب فيه ،حين تك��ون فصيلة الدم لدى األم ( )RhDس��لبي
بينما يكون دم الجنين من فصيلة ( )RhDموجب ،من جراء عوامل الوراثة عن األب .وال يعرف
األطب��اء حت��ى الي��وم الس��بب ال��ذي يجعل دم هاريس��ون ن��ادرا من نوع��ه ،وتقول هيئ��ات صحية
في أس��تراليا ،إن األش��خاص الذين يحملون دما مماثال له ال يتجاوزون خمس��ين ش��خصا في
كامل أستراليا.
ويقول هاريسون إن الناس يستغربون حين يسمعون بقصته ،لكنه واظب على التبرع بالدم
ألن ذلك كان ممكنا (هذه موهبتي ،وربما الموهبة الوحيدة التي أملكها).

هدية طفلة أسترالية لوالدها كادت تودي بحياته!

قدمت فتاة أسترالية لوالدها هدية بمناسبة
عي��د المي�لاد ،كادت أن تقتله عل��ى الفور بعد
استالمه لها.
وفي التفاصيل نقلت (روس��يا اليوم) عن موقع
( )Berth Nowاإلخب��اري ،أن ،آرون بيك��س ،م��ن
مدين��ة بي��رث بوالي��ة أس��تراليا الغربي��ة ،ذهب مع
طفلي��ه صوف��ي ( 11عام �اً) ووي��ل ( 7أع��وام) إل��ى
الش��اطئ ،لقض��اء بع��ض الوق��ت ،ف��ي  24الش��هر
الحالي الجاري.

خ��رج أحدهم��ا واس��تقر على ي��ده أثن��اء عملية
الغس��ل ،وبق��ي الثان��ي ف��ي جيب��ه .وق��ال آرون
بيكس( :التقطت صوفي هذه القواقع وسبحت
به��ا لفت��رة ،كاد الموض��وع أن ينته��ي بكارث��ة.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،بق��ي األخطبوط الس��ام
ف��ي جيب��ي لم��دة  20-15دقيقة) .وبع��د أن وجد
آرون معلوم��ات ع��ن ه��ذا النوع م��ن المخلوقات
ف��ي اإلنترن��ت ،ع��رف أن لس��عتها غي��ر مؤلم��ة،
وقال( :وقد ال تعرف حتى أنك تعرضت للس��ع

البريد الملكي البريطاني يعتذر عن وجود خطأ بطابع تذكاري عن الحرب العالمية الثانية
اعت��ذرت هيئ��ة البري��د الملك��ي البريطان��ي ،بع��د أن
أخف��ق تصمي��م غي��ر متق��ن لطاب��ع ت��ذكاري ع��ن غ��زو
نورماندي في الحرب العالمية الثانية في خداع األعين
الثاقب��ة للمؤرخي��ن عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي
(تويتر).
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي تغري��دة له��ا على(تويت��ر) :نعت��ذر
بص��دق ع��ن تضمن ع��رض الطوابع الخاص��ة لعام 2019
تصميما تم ربطه بشكل غير صحيح بعملية اإلنزال في
نورماندي التي يطلق عليها اسم ( عملية نيبتون).
وأضاف��ت الهيئة :لم يتم طباعة تصميم الطابع هذا.

ون��ود طمأن��ة عمالئنا ب��أن هذه الصورة ،لن تك��ون جزءا من
المجموعة النهائية.
وكان الغ��رض م��ن الطاب��ع ،وه��و ج��زء م��ن مجموع��ة
طواب��ع هيئ��ة البري��د الملك��ي الخاص��ة لع��ام  ،2019والت��ي
صمم��ت لع��رض (أفض��ل ما ف��ي بريطاني��ا) ،إحي��اء ذكرى
إن��زال ق��وات الحلف��اء على ش��واطئ نورماندي بفرنس��ا ،في
 6حزيران/يونيو  ،1944والتي أسرعت بعملية تحرير أوروبا
م��ن الس��يطرة النازي��ة .وب��د ً
ال م��ن ذل��ك ،أظه��رت الق��وات
األمريكية على شاطئ في آسيا ،حسبما أفادت وكالة أنباء
برس أسوسييشن البريطانية.

ال��ى ذل��ك وبينم��ا كان وي��ل يلع��ب عل��ى وتم��وت في بضع دقائق ،إنه أمر مخيف لمجرد
الش��اطئ ،مارس��ت صوف��ي هوايته��ا المفضل��ة التفكي��ر بأنن��ي أم��وت أم��ام أطفال��ي ف��ي ليل��ة
بالغ��وص وجم��ع القواق��ع البحري��ة الملون��ة .الميالد).
وأخرجت صوفي من المياه قوقعتين جميلتين
بدوره��ا اتصل��ت األس��رة باإلس��عاف ونق��ل
وأهدتهم��ا لوالده��ا ،ال��ذي وضعهما ف��ي جيبه ،الرج��ل إل��ى المستش��فى ،حي��ث قض��ى ث�لاث
ليغس��لهما الحقاً عند عودته إلى المنزل .لكن س��اعات م��ن الفح��ص والمراقب��ة بس��بب تماس
الوالد اكتشف أن القوقعتين كانتا تحتويان جس��ده م��ع ه��ذه الرخوي��ات القاتل��ة ،حي��ث
عل��ى أخطبوط��ات م��ن ن��وع أزرق الحلق��ات ظه��ر عل��ى س��اقه طف��ح جل��دي خفي��ف ،لك��ن
( ،)Blue-ringed octopusال��ذي يع��د م��ن األخصائيي��ن طمأن��وه ب��أن الخط��ورة ق��د زالت
أكث��ر المخلوق��ات س��مية ف��ي العال��م ،بع��د أن ويستطيع الذهاب إلى المنزل.

