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

قال اإلمام سجاد (ع):

وث َو َمو ُْق ٌ
« یاب َْن آ َدم إ َّن َك َم ِّی ٌت َو َم ْب ُع ٌ
وف َبی َْن ی ََدي ال ّل ِه
عَ َّز َو جَ ّل وم َْس ٌ
ؤولَ ،ف ِأع َّد َل ُهجَ وابا».
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان الظهر (اليوم)13:02 :
اذان الفجر (غدا)05:17 :

اذان املغرب (اليوم)19:40 :
شروق الشمس (غدا)06:42:

ثالث حالة وفاة جراء «التدخين اإللكتروني»
في الواليات المتحدة
يحث مسؤولو الصحة األميركية مجددا الناس على التوقف عن
اس��تخدام الس��جائر اإللكترونية حتى يتمكنوا من معرفة الس��بب وراء
إصابة البعض بأمراض تنفس خطيرة.
وأوضح مسؤولون أنهم وجدوا نحو  450مرضا محتمال ،منهم ثالث
ح��االت وف��اة ف��ي األقل ،ف��ي  33والية .ويش��مل ذلك حالت��ي وفاة وقعتا
مؤخرا في إنديانا.
وأض��اف مس��ؤولو الصح��ة أن��ه ل��م يت��م الرب��ط بي��ن أداة س��جائر
واح��دة ،س��ائلة أو بمكونات ،بكل األم��راض .معظم المرضى -لكن ليس
جميعهم -كانوا أشخاصا يستخدمون سجائر إلكترونية تحتوي على
مادة كيميائية تمنح الماريغوانا عنصرها المخدر.
قب��ل أس��بوع ،ح��دد مس��ؤولون أميركي��ون الع��دد عن��د  215حال��ة
محتمل��ة ف��ي  25والية .ويحصي مس��ؤولو الصحة فقط حاالت أمراض
رئة بعينها وفيها قام الش��خص باس��تخدام السجائر اإللكترونية خالل
ثالثة أشهر .معظمهم من المراهقين.

صحيفة ايران
في العالم العربي

هجوم سائحة بريطانية على «مول الدجاج»
بطنجة يستأثر باهتمام عالمي

تحول��ت قضي��ة الس��ائحة البريطانية التي هاجم��ت بائع الدجاج
الح��ي بمدين��ة طنجة األس��بوع الماض��ي ،بدعوى الدف��اع عن “حقوق
الدجاج” الهتمام عالمي كبير فاجأ الجميع.
وتناقلت وسائل إعالم إنجليزية خبر مواطنتها على نطاق واسع،
وأبرزه��ا الدايل��ي مي��ل وذا الص��ن والغاردي��ان ،وعل��ى إثره��م ش��اركت
المنابر اإلعالمية األمريكية الخبر على نطاق واس��ع مرفوقا بفيديو
الشجار الذي احدثته السائحة البريطانية.
الخب��ر ل��م يق��ف ع��ن اإلع�لام اإلنجلي��زي ب��ل انتق��ل كالن��ار في
الهش��يم ف��ي وس��ائل إعالمي��ة دولي��ة ،و ُنش��ر الفيديو على نطاق واس��ع
بمواقع التواصل االجتماعي.
وخلف الحادث ردود فعل متباينة ،بين من يدعم تصرف السائحة
البريطاني��ة ،وع��دد كبي��ر انتق��دوا تصرفه��ا ال��ذي ال يحت��رم تقالي��د
وأع��راف البلد الذي جاءت إليه كس��ائحة ،خاص��ة أنها قررت التعبير
عن رفضها لوضع الدجاج في األقفاص بالعنف والسب والشتم.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري

اسم العائلة أوال..
اليابان تنتصر للتقاليد

جائزة مليونية لعلماء «الثقب األسود»
ن��ال فري��ق العلم��اء المك��ون م��ن ،347
ال��ذي أع��د أول ص��ورة لثق��ب أس��ود ف��ي أبري��ل
الماض��ي جائزة «بريكثرو برايز» األميركية،
الخمي��س ،المصحوب��ة بمبل��غ مال��ي ق��دره 3
ماليين دوالر ،والتي تع ّد موازية لألوس��كار في
مجال العلوم.
وكان الفري��ق الدول��ي «إيفن��ت هورايزن
تلس��كوب» ،ال��ذي يرأس��ه عال��م الفل��ك
األميركي ش��يب دولمان م��ن معهد الفيزياء
الفلكية هارفرد-سميثسونيان قد تصدر أخبار
العال��م ف��ي  10أبري��ل م��ع نش��ر ص��ورة الثق��ب
األسود «إم  »87المحاط بهالة مش ّعة.
وأنج��زت ه��ذه الص��ورة بفض��ل بيان��ات
مجمع��ة ف��ي أبري��ل  2017م��ن 8
متزامن��ة
ّ
موجه��ة نح��و «إم  ،»87ما
تلكس��وبات راديوي��ة ّ
أت��اح رصد مالم��ح الثقب األس��ود بالتفصيل،

وذل��ك للم��رة األول��ى ف��ي التاري��خ ،وتأكي��د
النظري��ات بش��أن هيكلي��ة ه��ذه األجس��ام
الفلكي��ة .وق��ال ش��يب دولمان «طوال س��نوات،
كن��ت أردّد على مس��مع الناس أننا س��نحصل
عل��ى ص��ورة لثق��ب أس��ود ،وكان��وا يجيبونني
إنه��م ل��ن يص ّدق��وا األم��ر إال وق��ت مش��اهدة

الصور .وكانت األوساط العلمية تش ّكك في
األمر أيضا».
ونقل��ت وكال��ة الصحافة الفرنس��ية عن
دولم��ان قوله «عندما نقدم عل��ى هذا اإلنجاز
ونتوصل أخيرا إلى دليل ،نش��عر بالفخر ألننا
فتحنا مجال أبحاث جديدا».
يذك��ر أن جائ��زة «بريكث��رو براي��ز»
أطلق��ت بمب��ادرة م��ن مقاولي��ن في س��يليكون
فال��ي لمكاف��أة اإلنج��ازات ف��ي مج��ال البح��ث
األساسي.
وتمن��ح الجائ��زة أيض��ا ف��ي فئ��ات عل��وم
األرض والرياضي��ات والفيزي��اء األساس��ية.
وكاف��أت في نس��ختها الثامنة باحثين أجروا
دراس��ات عن البدانة وتش � ّيخ الخاليا واألوجاع
والخ��رف ،فض�لا ع��ن القيمي��ن عل��ى ابت��كار
مفهوم الجاذبية الفائقة.

عاصمة أوروبية تشهد «أسخن صيف» منذ
عشرات السنين
شهدت العاصمة التشيكية براغ ،الصيف األكثر حرا هذا العام ،بعدما
بل��غ متوس��ط درجة الحرارة فيه��ا  22.9درجة مئوية ،بين يونيو وأغس��طس،
وفق ما أعلن معهد األرصاد الجوية في البالد ،الجمعة.
وقال المعهد على موقعه اإللكتروني« :هذا الصيف كان األكثر حرا
خ�لال  245عام��ا م��ن بدء تس��جيل الحرارة ف��ي محط��ة براغ-كليمينتيوم
لألح��وال الجوي��ة» ،علم��ا أن ع��دة م��دن ف��ي أوروب��ا س� ّ�جلت درج��ات ح��رارة
قياس��ية ،ه��ذا العام .وس��جلت هذه المحطة الواقعة في وس��ط ب��راغ ،الرقم
القياس��ي الس��ابق البال��غ  22.7درج��ة مئوي��ة ،خ�لال الع��ام الماض��ي .وقالت
مصلح��ة األرص��اد الجوي��ة« :تع��زى ه��ذه الدرج��ات القياس��ية إل��ى االرتفاع
االستثنائي في درجات الحرارة في شهر يونيو».
ف��ي المقاب��لُ ،س��جل أب��رد صي��ف ف��ي العاصمة التش��يكية الع��ام 1844
عندما بلغ متوسط درجة الحرارة  16.4درجة مئوية.
وتأت��ي بيان��ات الطق��س الصادمة في تش��يك ،فيما تتزاي��د المخاوف
العالمي��ة م��ن تأثي��ر االحتب��اس الح��راري .فف��ي يولي��و الماض��ي ،أدت
االضطراب��ات المناخي��ة إلى ح��دوث فيضانات في الهن��د .وأدت الفيضانات

بحياة  27ش��خصا ،وفي روس��يا لقي  12شخصا مصرعهم من جراء السيول
العارمة.
ف��ي غض��ون ذل��ك ،أعلن��ت الحكوم��ة األس��ترالية ،ف��ي  13أغس��طس
الجاري ،عن تقديم مبلغ  340مليون دوالر لمس��اعدة دول المحيط الهادئ
على مواجهة ظاهرة االحتباس الحراري.
وأدت موجة الحر غير المسبوقة التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف إلى
زيادة عدد الوفيات في هولندا بشكل كبير ،مع استمرار درجات الحرارة في
تجاوز حاجز  40درجة مئوية.

مدينة تمنح مليون يورو لمن يُثبت أنها غير موجودة
يتناف��س نح��و ألف��ي ش��خص للف��وز
بجائزة قيمتها ملي��ون يورو ( 1.1مليون دوالر
أمريكي) ،تقدّمها مدينة ألمانية ألي شخص
يتم ّك��ن م��ن أن يقدّم دلي ً
ال قوي �اً على أنها ،أي
المدينة ،ليس لها وجود.
وأعل��ن مس��ؤولو مدين��ة بيليفيل��د ع��ن
المس��ابقة الش��هر الماض��ي ،وقال��وا إن��ه «ال
ح��دود لإلب��داع» ،غي��ر أن الجائ��زة ل��ن ينالها
س��وى من يقدّم دلي ً
ال ال يقبل الجدل .وكان
خبي��ر عل��وم الحاس��ب اآلل��ي ،آخي��م هيل��د،
أول م��ن روّج لفك��رة أن المدين��ة الواقع��ة غرب
ألمانيا غير موجودة ،عندما نشر زعماً هزلياً

ع��ام  1994على س��بيل الس��خرية من نظريات
المؤام��رة عب��ر اإلنترن��ت .لك��ن «مؤام��رة
بيليفيل��د» ذاع صيته��ا لدرج��ة أنه��ا دفع��ت
المستش��ارة األلمانية ،أنجيال ميركل ،يوماً
للتش��كيك ف��ي وج��ود المدين��ة عل��ى س��بيل
الم��زاح بالطب��ع .وقالت وكالة التس��ويق في
المدينة ،إنها تلقت ما يزيد على األلفي بريد
إلكترون��ي قب��ل الموع��د النهائي للمش��اركة
لي��ل يوم األربعاء ،بينها  300رس��الة من خارج
البالد.
وأضاف��ت الوكالة أنها س��تعلن النتيجة
في السابع عشر من سبتمبر الحالي.

تس��عى الياب��ان لتغيي��ر الطريق��ة،
الت��ي تكت��ب به��ا األس��ماء باللغ��ة
االنجليزي��ة بوض��ع اس��م العائل��ة أوال،
وه��ي نف��س الطريق��ة الت��ي تكت��ب
به��ا بالياباني��ة وذل��ك ف��ي انتص��ار
للمحافظي��ن الراغبي��ن ف��ي الحف��اظ
عل��ى الط��رق التقليدي��ة وس��ط عال��م
سريع التغير.
وق��ال متح��دث باس��م الحكوم��ة إن
وزير التعليم ماس��اهيكو ش��يباياما قدم
مقترح��ا بالتغيي��ر ل��وزراء الحكوم��ة،
الجمعة ،مضيفا أن الحكومة س��تدرس
حاليا كيفية تنفيذه.
ونقلت وكال��ة كيودو لألنباء عن
ش��يباياما قول��ه« :م��ن األفض��ل اتب��اع
التقلي��د الياباني عند كتابة األس��ماء
اليابانية باألبجدية الالتينية».
وأض��اف «بات من المهم لنا بش��كل
متزاي��د أن نق��ر بتن��وع لغ��ات وثقاف��ات
البش��ر» .ويأت��ي اس��م العائل��ة أوال عن��د
كتابت��ه باللغة اليابانية مثل الصينية
والكوري��ة ،لك��ن ب��دءا م��ن أواخ��ر الق��رن
التاس��ع عشر ،ش��رع اليابانيون في اتباع
التقليد الغربي بوضع االس��م األول في
البداي��ة وبعده اس��م العائل��ة على األقل
عند كتابته باإلنجليزية.

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
اهلاتف05 :و+9821/84711207 - +9821/88751802
الفاكس +9821/88761813 :صندوق الربيد15875-5388 :
اإلشرتاكات+9821/88748800 :
اإلنتشارات92 :و +9821/88548895تلفاكس اإلعالنات+9821/88745309:
مكتب الوفاق بريوت-لبنان+961/1843147-1843145 :
عنوان الوفاق على اإلنرتنتwww.al-vefagh.com :
الربيد اإللكرتونيal-vefagh@al-vefagh.com :

املن�صب ال�رشيف يف بريطانيا يلغي الدميقراطية ال�رشفية يف هذا البلد!

زوجان يعثران على «كنز» مثير في منزل إشترياه حديثاً
اكتش��ف زوج��ان م��ن مدين��ة بليموث
اإلنجليزية ،في مس��احة مخبأة وراء جدار
في منزل أحالمهما الذي اش��ترياه حديثا،
«كنزا» يعود إلى عصر الملكة فيكتوريا.
وال يتعل��ق الكن��ز بالمجوه��رات ،لك��ن
ألي��س وبن كروف��ورد ،عثرا خالل عمليات
ترميم منزلهما الذي اشترياه حديثا ،على
العدي��د م��ن التح��ف الغريبة ف��ي «غرفة»
سرية.
وانتق��ل الزوج��ان إل��ى المن��زل ،ال��ذي
بن��ي في العص��ر الجورجي (القرن  ،)18في
العام الماضي ،واكتشفا أنه بسبب الرطوبة العالية ،كان الطابق السفلي مغطى بالفطريات.
وقادهم البحث عن مصدر الرطوبة إلى الفناء المجاور ،حيث تم العثور على بئر تاريخية،
كان��ت مليئة بأش��ياء من العصر الفيكت��وري رميت داخلها مث��ل أزرار مالبس القوات البحرية
البريطانية وصليب لليوبيل الستين للملكة فيكتوريا ،وغيرها من القطع األثرية التاريخية.
وقال��ت ألي��س« :اعتقدن��ا أن جص أحد الجدران الخارجية أبق��ى الرطوبة في الداخل ،ثم
بدأنا في تكسيره ووجدنا هذا المكان السري المحاط بالجدران».
ويفترض الزوجان أنه عندما جفت البئر ،بدأ الس��كان الس��ابقون للمنزل في اس��تخدامها
كمكان إلخفاء بعض األغراض والتظاهر بأنها غير موجودة.

متزلجة تنجو بأعجوبة
بعد سقوط مخيف
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي،
مقط��ع فيدي��و لمتزلج��ة ف��ي نيوزيلن��دا
تعرض��ت لح��ادث م��روع كاد أن ي��ودي
بحياتها .وسقطت المتزلجة خالل هبوطها
م��ن قم��ة قب��ل ،م��ن ارتف��اع كبي��ر ،وظل��ت
تصط��دم باألرض مرارا وتكرارا .وعقب ثوان
عديدة من الس��قوط ،تمكنت المتزلجة من
الجلوس أرضا ،ورفعت يدها طالبة العون.

بسبب  250يورو ..إلغاء رحلة طيران إلى فيينا
ألغت شركة طيران في سلوفينيا رحلة
إل��ى فيين��ا خش��ية أن تت��م مص��ادرة طائرته��ا
بس��بب عقوب��ة قدره��ا  250ي��ورو تدي��ن به��ا
لمواط��ن نمس��اوي ،بحس��ب وكال��ة األنب��اء
السلوفينية.
وقالت الوكالة ،الجمعة ،إن الدين نابع
م��ن رحل��ة لش��ركة «أدريا إيرواي��ز» حجزها
المواط��ن النمس��اوي عائدا م��ن اليونان عام
 ،2017ولكنها ألغيت بالنهاية.
وأضاف��ت أن المواط��ن النمس��اوي رف��ع
القضية إلى منظمة معنية بحقوق المسافرين ،والتي حولتها في نهاية المطاف إلى محكمة
لتقضي األخيرة لصالح المسافر .وألغيت رحلة ،الخميس ،القصيرة من العاصمة السلوفينية
ليوبليانا إلى فيينا بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنقاذ قانون نمس��اوي بالمطار برفقة عناصر
من الشرطة ومحام .وبعد إلغاء الرحلة ،نقلت «أدريا إيروايز» المسافرين على متن حافلة.

إصطياد سمكة وزنها
 312كلغم باألردن

تمك��ن الصي��اد إبراهي��م الطراونة ،من
اصطي��اد واح��دة م��ن أكب��ر األس��ماك ف��ي
خلي��ج العقب��ة والمع��روف باس��م الف��رس
الغزي��ر ،وق��ال الطراون��ة ،إ ّن ه��ذه الس��مكة
تع��د م��ن األن��واع الممي��زة ف��ي خلي��ج
العقب��ة .واصطاده��ا الطراون��ة بالط��رق
البدائي��ة بواس��طة الصن��ارة م��ن عل��ى مت��ن
قارب��ه المتواض��ع بالتع��اون م��ع أصدقائ��ه
م��ن الصيادي��ن ،ويبل��غ وزن س��مكة الف��رس
الت��ي اصطاده��ا الطراون��ة  312كج��م بعد
التنظيف وطولها  3أمتار ،وأكد أ ّن عملية
اصطي��اد الف��رس العزي��ر اس��تمرت ألكث��ر
من  4ساعات وسط مياه البحر وذلك نظ ًرا
لقوة هذه السمكة ،مشيراً إلى أن صيدها تم
بواس��طة الصن��ارة بالتع��اون م��ع  6صيادين
آخري��ن ،وبحس��ب الصي��اد الطراون��ة ،ف��إن
س��مك الق��رش يحت��اج إل��ى مه��ارة خاص��ة
في التعام��ل معه وصيده ،مضيفاً أ ّن خليج
العقبة يخلو من هذه األسماك الكبيرة ،وأن
ظهور هذا النوع نادر في خليج العقبة نظراً
لوجوده��ا في أعماق كبي��رة تصل إلى 600
مت��ر ولحاجته��ا إل��ى مس��احات واس��عة ف��ي
البح��ر للحرك��ة والمن��اورة وه��و أم��ر غي��ر
متوف��ر في خلي��ج العقب��ة ،وب ّي��ن الطراونة،
أن خليج العقبة يش��هد حالياً تواجداً الفتاً
لعدد كبير من أنواع األسماك وعلى رأسها
سمك التونه والفرس الغزير.

