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قال اإلمام الباقر(ع):

ُقم بالحق ،واعتزل ما ال يعنيك ،وتجنب عَ د َّوك،
واحذر صديقك من األقوام
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)12:10 :
اذان الفجر (غدا)05:45 :

اذان املغرب (اليوم)17:25 :
شروق الشمس (غدا)07:15 :

مهندس يقترح بدي ًال معاصر ًا ملعلم
مالطا الضائع

صحيفة ايران
في العالم العربي
اقترح مهندس روس��ي تش��ييد بديل معاصر لمعلم مالطا الضائع،
( ،)Azure Windowالذي دمرته عاصفة بحرية قوية ،عام .2017
واقت��رح المهن��دس الروس��ي ،س��فيتوزار أندريي��ف ،إع��ادة المعل��م
الش��هير من خالل تش��ييد (نافذة) جديدة من المعدن الالمع ،لتنوب
عن القوس الصخري الذي ذهب مع العاصفة آنذاك.
ويري��د المهن��دس بناء ش��كل هندس��ي متعدد األض�لاع مصنوع من
المع��دن الالم��ع ،ليقبع تمام��ا في موقع القوس الحج��ري الطبيعي،
ف��ي حي��ن س��يكون للهي��كل الجدي��د نف��س أبع��اد (،)Azure Window
ليتناسق جيدا مع البيئة المحيطة به.
وفي تعليقه على المقترح ،قال أندرييف( :س��يكون نصبا تذكاريا
مثالي��ا وش��عارا الندم��اج الحداث��ة والطبيع��ة ،الوق��ت والتاري��خ،
وكذلك شهادة على تماسك الروح البشرية).
كم��ا نش��رت ش��ركة المهن��دس أندريي��ف ،مقط��ع فيدي��و يص��ور
الهي��كل الجدي��د ل �ـ ( ،)Azure Windowال��ذي يتضم��ن صال��ة عرض
بمساحة  5000متر مربع ،تمتد على  5طوابق حلزونية.

نبات الكاسافا ..يعتاش عليه اكثر من  800مليون شخص في العالم!
الكاس��افا أو البفرة او المنيهوت ..يعتمد على هذه النبتة والش��جيرة الخش��بية اكثر من
ثمانمئ��ة ملي��ون ش��خص ف��ي جميع أنح��اء العال��م باعتباره��ا غذائهم األساس��ي..أهمية هذه
النبت��ة له��ذا الع��دد الضخ��م م��ن المزارعي��ن وخصوصا ف��ي افريقيا أكب��ر مركز إنت��اج لها
اس��تدعى اهتمام��ا به��ا وحرص��ا عل��ى س�لامتها خاص��ة انه��ا م��ورد رزق العدي��د م��ن العائالت
الفقيرة..
واك��د آش��ا محم��د  ،م��زارع الكس��افا( :إن زي��ادة ه��ذه الب��ذور ستس��اعدنا عل��ى ح��ل جمي��ع
مشاكلنا مثل تأمين الطعام ألطفالنا ودفع رسوم مدارسهم).
وق��ال نعومي مومو  ،مزارع
باوباو( :لق��د تأثر محصولي
م��ن الباوب��او نتيج��ة اصابته
بمرض ولكن اآلن باستخدام
جدي��دة
تكنولوجي��ا
ستس��اعدنا كمزارعي��ن ف��ي
زيادة عائداتنا وربحنا).
قف��زة ف��ي التكنولوجي��ا
س��محت للعلم��اء بأخ��ذ
مختبراته��م إل��ى الحق��ول
حت��ى يتمك��ن المزارع��ون
م��ن التع��رف عل��ى األم��راض
بس��رعة ومعالج��ة المش��كلة
قب��ل ان تقض��ي عل��ى
محاصيله��م .وتت��م العملي��ة
باس��تخدام جهاز محمول لتحليل الحمض النووي..ونتيجته الس��ريعة من ش��أنها مس��اعدة
مزارعي الكاسافا في شرق أفريقيا بزيادة محاصيلهم .
واك��دت الدكت��ورة ل��ورا بويكي��ن ،عالم��ة ف��ي جامع��ة أس��تراليا الغربي��ة (:لق��د تمكنا من
اكتش��اف الكثي��ر م��ن الفيروس��ات ..كان األم��ر يس��تغرق م��ن س��تة أش��هر إل��ى ع��ام اما اآلن
وبسبب وجود تكنولوجيا مذهلة حصلنا على النتائج في غضون ساعتين).
وقال الدكتور تيتوس موريثي ،عالم جزيئي جامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا:
(هذه الفحوصات نموذجية للمزارعين فإذا أصيبت مزرعة فيمكن ان تصاب المزارع المجاورة
ونح��ن هن��ا لنتدخل بش��كل مباش��ر)  .ويعتبر نبات الكس��افا أو محصول الفق��راء ثالث أكبر
مصدر للكربوهيدرات للغذاء اإلنس��اني في العالم ويمكن للفيروس��ات ان تس��بب له مرضين:
فسيفس��اء الكس��افا والذي أدى إلى المجاعات في العش��رينات والتس��عينات ومرض الكس��افا
البني الممزق وهو وباء يتوسع بسرعة في شرق أفريقيا.

بسبب «خرافة»..
العنب يقتل طفال أوروبيا ليلة رأس السنة

مدين��ة خيخ��ون اإلس��بانية ليلة رأس الس��نة واقعة مأس��اوية ،حيث
توفي طفل يبلغ من العمر  3أعوام ،بعدما اختنق في منزله إثر تقليد
غريب.
ويعتقد اإلسبان أن تناول  12حبة عنب في ليلة رأس السنة ،يجنب
اإلنسان الحظ السيئ ،وهو ما أجبروا الطفل على فعله ،لكن النتائج
كانت كارثية حيث اختنق وتوفي.
ورغ��م نق��ل الطف��ل إل��ى مستش��فى ف��ي خيخ��ون إل��ى الش��مال م��ن
إس��بانيا ،ف��إن مح��اوالت إنق��اذ حيات��ه باءت بالفش��ل ،حس��ب صحيفة
(صن) البريطانية.
وينتمي الطفل لعائلة مهاجرة من اإلكوادور تعتقد في الخرافات
التي تقول إن كل حبة عنب من الـ 12تمثل شهرا جيدا مقبال.
وال تس��مح العائ�لات اإلس��بانية ع��ادة لألطف��ال بالمش��اركة ف��ي
هذه العادة ،ألنها تش��كل خطورة بس��بب تناولهم حبات العنب بس��رعة
كبيرة.
وتق��ول الصحيف��ة إن األطف��ال يختنقون م��ن العنب كل عام لهذا
الس��بب ،حي��ث أحيان��ا م��ا تتوق��ف الحب��ات ف��ي القصب��ة الهوائية مما
يمنع التنفس.
وكان��ت مأس��اة مماثل��ة وقع��ت ف��ي ع��ام  2016عندم��ا اختنق طفل
حت��ى الم��وت ،بس��بب تناول��ه العن��ب ف��ي مطع��م للوجب��ات الس��ريعة،
لذلك ينصح بقطع العنب قبل تقديمه لألطفال.

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
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البر ي��د اإللكترو ن��ي:

كاريكاتري

ريبيري يستمتع بشريحة
«اللحم بالذهب»

زوجان يُربيان أسد ًا جبلي ًا في منزلهما ويس ّميانه «ميسي»

يبدو أن تقليد زيارة (عاش��ق الملح)،
وه��و الش��يف الترك��ي الش��هير نصرت
غوكتش��ه ،أصب��ح (موض��ة) متداول��ة
بي��ن نج��وم ك��رة الق��دم ح��ول العالم،
وآخره��م النج��م الفرنس��ي فران��ك
ريبيري.
ويش��تهر غوكتش��ه بطريقت��ه
الممي��زة ف��ي تقطي��ع ش��رائح اللح��م
ورش المل��ح ،حت��ى أصبح��ت مطاعم��ه
ح��ول العال��م م��زاراً خاصاً للمش��اهير،
وخاص��ة فرعيه��ا ف��ي مدينت��ي دب��ي
وأبوظبي.
ويقض��ي ريبي��ري إجازت��ه الش��توية
ف��ي مدين��ة دب��ي بعي��داً ع��ن المالع��ب،
مس��تغ ً
ال توق��ف منافس��ات ال��دوري
األلماني حتى منتصف يناير.

بائع يطبع تغريدات ترامب على األحذية
لتسويق بضاعته
نجح سام موريسون ،وهو رجل أمريكي يعمل في مجال اإلعالنات،
ف��ي تحقي��ق أرباح مالية بفضل االس��تفادة من التغريدات المتناقضة
للرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بطريقة فنية مذهلة.
ووفق �اً لموق��ع بزنس انس��ايدر األمريكي ،فإن موريس��ون ( 27عاماً)
تف��رغ تمام �اً للقيام بطباعة تغريدات الرئيس األمريكي التي بحس��ب
وصف��ه وصلت إل��ى  40ألف تغريدة ،على أحذية خاصة ويعرضها بعد
ذلك للبيع.
وق��ال موريس��ون المقيم بل��وس أنجلس إنه باع كل زوج من أحذية
ترامب الخفيفة التي صنعها في أقل من ش��هر ،مش��يرا إلى أنه يحب
خلق فن مثير للفكر.
وأوض��ح أن��ه يه��دف م��ن ه��ذه العملي��ة إل��ى االس��تفادة المادي��ة
باإلضافة إلى إظهار التناقض الواضح في تغريدات ترامب.
وكانت معظم مش��اريع موريس��ون في السابق رقمية ،حتى أتيحت
ل��ه فكرة االس��تفادة م��ن زالت ترامب العام الماض��ي ،قائال (خذ جولة
بين  40ألف تغريدة من دونالد ترامب ،وتأكد من التقاط بعض اآلراء
المتناقض��ة ..أردت إب��راز ه��ذا النف��اق) ،بحس��ب الموق��ع اإللكتروني.
وتاب��ع (لقد طبعت بالي��د  1000زوج من األحذية الخفيفة بالمكابس
الحرارية وقمت بتعبئتها وش��حنت كل ش��يء بنفس��ي ،لذلك كان
مش��روعا يس��تغرق وقتا طويال للغاية) .كما قام موريس��ون بتصنيع
ثالث��ة تصامي��م مبني��ة عل��ى ث�لاث مجموع��ات م��ن تغري��دات ترام��ب
المتناقض��ة .وق��ال في مقابلة إن��ه تمكن من بيع جميع األحذية التي
لديه ،إذ تم شراؤها في  47والية أمريكية.

نش��رت صحيف��ة The Daily Mail
البريطاني��ة تقري��راً ع��ن زوجي��ن روس��يين
يعتنيان بأس��د جبلي سعيد في بيتهما ،الذي
يع��د فري��داً م��ن نوع��ه ،اش��ترياه م��ن حديق��ة
حي��وان ف��ي ع��ام  .2016تق��ول الصحيف��ة،
كثي��راً ما ينش��ر ألكس��ندر ديميترييف صوراً
ومقاط��ع فيدي��و لألس��د الجبلي ،ال��ذي يبلغ
م��ن العم��ر  3س��نوات ،ويس��ميه «ميس��ي»،
عل��ى حس��اباته عل��ى الش��بكات االجتماعي��ة،
وقنات��ه عل��ى موقع يوتيوب ،التي تحمل اس��م
 .l_am_pumaوق��ال ديميتريي��ف إن��ه اش��ترى
األس��د الجبلي ،المولود في أكتوبر/تش��رين
األول م��ن ع��ام  ،2015حي��ن كان يبل��غ م��ن
العم��ر عام �اً واح��داً .وق��ال المال��ك إن ه��ذا
�درب  4م��رات كل أس��بوع،
األس��د الجبل��ي ُي� َّ
وه��و (فري��د) و(لطي��ف للغاي��ة) و(ال يع��ض).
ويعيش األس��د الجبلي مع األس��رة في ش��ق ٍة،
ويس��تخدم الحم��ام مرتي��ن ف��ي الي��وم ،وال
يأكل غير اللحم ،حس��ب قول المالك على
قنات��ه عب��ر يوتي��وب .يلع��ب م��ن دون مخالب��ه

وال يُتل��ف األث��اث وأض��اف
ديميتريي��ف أن ميس��ي «ال
يُت ِل��ف األث��اث ،ويلع��ب من دون
مخالب��ه ،ويح��ب التدلي��ك
والتحدُّث» .وأشار ديميترييف
إل��ى َّ
أن لديهم��ا قط �اً آخ��ر
م��ن س�لالة س��فنكس -اليحب األس��د الجبل��ي ويضربه
بمخالب��ه و ُيص � ِدر فحيح �اً
م��ن فم��ه عندم��ا ي��راه .وف��ي
أن األم��ر يب��دو ناجح �اً
حي��ن َّ
َّ
بالنس��بة له��ذه األس��رة ،فإنهم
ال ينصح��ون اآلخري��ن بفع��ل ذل��ك .إذ ق��ال
ديميتريي��ف« :بكل أمان � ٍة ،ال نوصي اآلخرين
بامتالك أس��د في المنزل ،فاألمر خطر جداً،
ميس��ي فري��د ول��ن يتك��رر» .وجذب��ت صفح��ة
ميس��ي عل��ى ش��بكة إنس��تغرام االجتماعي��ة
أكث��ر م��ن  538أل��ف متاب��ع ،باإلضاف��ة إل��ى
 155أل��ف مش��ترك ف��ي قن��اة يوتي��وب .جدي � ٌر
بالذكر َّ
أن مكتبة الكونغرس القانونية تنص

عامل يرقص بعصاه املضيئة على مدرج اإلقالع إلسعاد
طفلة باكية

ال تحصل على عروض عمل من «لينكد إن» وتشعر بأن وجودك به تحصيل حاصل؟
الحل بسيط لزيادة فرصك في التوظيف.
زاد موظ��ف ف��ي الخط��وط الجوي��ة األمريكي��ة م��ن بهج��ة موس��م العط�لات ل��ركاب
طائ��رة مس��افرة من مطار تورونتو بيرس��ون الدولي عبر تأديت��ه بعض حركات الرقص.
يُظه��ر مقط��ع الفيدي��و العام��ل بالمطار وهو يوج��ه الطائرة قبل أن يضيف سلس��لة من
حركات الرقص وإشارات متحمسة بعصاه المضيئة ،إلضحاك وإسعاد الركاب الذين
يش��اهدونه م��ن عل��ى مت��ن الطائ��رة .ووفقاً لش��بكة  ،ABCس��جل مس��افر مقط��ع فيديو
لجاهم��ول آل��ن البال��غ م��ن العم��ر  28س��نة ،وه��و عام��ل م��درج ل��دى الخط��وط الجوي��ة
األمريكي��ة من��ذ عامين ،أثناء تأديته حركات راقص��ة لطفلة باكية على متن الطائرة
الت��ي كان يوجهه��ا .وأخب��ر آل��ن ش��بكة  ABCقائ�ل ً
علي إس��عاد
ا« :ش��عرت وكأنه يجب ّ
تل��ك الطفل��ة .لق��د جعلته��ا تبتس��م وتتوق��ف ع��ن الب��كاء وكان��ت األم جالس��ة هن��اك
وتصف��ق ل��ي وتش��جعني أن أرق��ص أكثر ،لذا اس��تمررت في الرقص» .وأض��اف آلن« :أنا
أح��ب عمل��ي وأحب إس��عاد المس��افرين» .حالياً يش��تهر آل��ن بين المس��افرين بحركاته
المبهج��ة ف��ي العطل��ة ،وال ي��زال ي��ؤدي حركاته الراقص��ة بين الحي��ن واآلخر إلضفاء
بع��ض البهج��ة عل��ى رحالته��م .وق��ال عامل الم��درج ال��ذي يحلم ب��أن يكون طي��اراً يوماً
م��ا لش��بكة « :ABCع��ادة ال يك��ون ل��ي تأثي��ر عل��ى أي ش��خص .ال أح��د يالحظن��ي حقاً.
ل��ذا ه��ي نعم��ة أن يح��دث ه��ذا وأن يحظ��ى األم��ر بالش��هرة» .ولطمأنة كل من يخش��ى
أن تعيق��ه حركات��ه الراقصة عن األداء الس��ليم واآلمن لمه��ام وظيفته ،قال آلن لموقع
 Global Newsإن الطياري��ن ال يختل��ط عليه��م األم��ر أب��داً .وق��ال آل��ن ع��ن الرحل��ة في
مقطع الفيديو« :للطائرة مس��ار محدد وهي تعلم إلى أين تذهب وتعلم أين س��تقف وال
تقاطع حركاتي الراقصة مس��ارها بأي ش��كل من األش��كال» ،وفق صحيفة The Daily
 Mailالبريطانية.

عل��ى َّأن��ه في روس��يا «يتطل��ب االحتفاظ بأي
كائنات حية ُم َّ
صنفة ضمن الفصائل النادرة
أو المعرض��ة لالنق��راض ،أو إع��ادة إطالقه��ا
ف��ي الحي��اة البري��ة ،تصريح �اً م��ن الس��لطات
الفيدرالي��ة المس��ؤولة ع��ن حماي��ة البيئ��ة».
«وجميع الس�لاالت الفرعية للقطط الكبيرة
الت��ي تعي��ش ف��ي روس��يا مدرج � ٌة ف��ي قائم��ة
معتمدة حكومياً ،تض��م الحيوانات والنباتات
النادرة والمعرضة لإلنقراض».

فطر سحري يزهر
تش��هد بريطاني��ا تفت��ح الفطر الس��حري في
يوم رأس الس��نة الجديدة للم��رة األولى منذ
س��نوات ،ما يمنح بعض الن��اس بداية مميزة
لعام .2019
وع��ادة م��ا يك��ون ش��هر يناي��ر فات��را ،ولك��ن
المناخ الحار يعني أنه من المتوقع أن يكون
أول الش��هر مغاي��را للطبيع��ة المعت��ادة ،م��ا
يمنح الفطر السحري فرصة لالزدهار.

وف��ي حديثه��ا م��ع الغاردي��ان ،قال��ت
البروفيس��ورة ،لي��ن ب��ودي ،عالم��ة البيئ��ة
الفطري��ة ف��ي جامع��ة (( :)Cardiffتغي��ر
المن��اخ كان ل��ه تأثي��ر كبي��ر عل��ى موس��م
اإلثمار .وفي كل عام ،تعتمد بداية الموسم
ونهايت��ه عل��ى الطق��س ،ويمكنن��ا أن نرى أنه
حتى أواخر سبعينات القرن العشرين ،كان
ثابتا إلى حد كبير).
ويمك��ن العث��ور عل��ى الفط��ر الس��حري
ف��ي دارتم��ور ،عب��ر ( )Brecon Beaconsف��ي
يوركش��اير .وأض��اف أحد خب��راء التجارب:
(تفت��ح الفط��ر الس��حري يبدأ عادة في ش��هر
س��بتمبر ،ولكن��ه كان دافئ��ا جدا ه��ذا العام،
لدرج��ة أن التوقع��ات امت��دت حت��ى ش��هر
أكتوبر) .وفي حين أن نمو الفطر السحري
عل��ى أي أرض بريطاني��ة ال يع��د مخالف��ا
للقان��ون ،إال أن قطف��ه يمك��ن أن يؤدي إلى 7
سنوات في السجن.

