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

قال اإلمام زين العابدين (ع):

من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس..
األوقات الشرعية حسب افق طهران:

اذان املغرب (اليوم)17:11 :
شروق الشمس (غدا)06:58:

اذان الظهر (اليوم)11:54 :
اذان الفجر (غدا)05:29 :

وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

كاريكاتري

«أسمن» رجل في العالم يمشي مجددا

خس��ر خ��وان بي��درو فرانكو،
 330كيلوغرام��ا ف��ي  3س��نوات،
األم��ر الذي س��مح له��ا بالوقوف
عل��ى قدمي��ه والمش��ي مج��ددا،
وذل��ك بع��د قراب��ة عق��د م��ن

الزمن ،قضاه في الفراش بس��بب
وزنه الهائل.
وأصبح بإم��كان خوان بيدرو
فرانك��و ،ال��ذي صنفته موس��وعة
غيني��س لألرق��ام القياس��ية ع��ام

 2017باعتب��اره (أس��من رج��ل في
العال��م) ،أن يمش��ي بمس��اعدة
عص��ا بعد أن أصبح وزنه أقل من
 260كيلوغراما .وعندما حصل
عل��ى الرق��م القياس��ي ألس��من
رج��ل ف��ي العال��م ،كان وزن
خ��وان بيدرو فرانك��و حوالي 590
كيلوغرام��ا ،بحس��ب ما ذكرت
صحيفة (صن) البريطانية.
وكان المكس��يكي طري��ح
الف��راش من��ذ نح��و  10س��نوات
بع��د أن تع��رض لخط��ر الم��وت
إث��ر ح��ادث س��ير ونوب��ة الته��اب
رئ��وي ،إال أن��ه بات بمق��دوره اآلن
الجل��وس بمف��رده بع��د عملي��ة
الس��تئصال ج��زء م��ن المع��دة،
واتباعه لنظام غذائي لتخفيض
ال��وزن ،إضاف��ة إل��ى عالج��ات
أخرى.

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 :

وقال عازف الغيتار الس��ابق:
(إن مج��رد الق��درة عل��ى رف��ع
ذراعيك واالس��تيقاظ كل يوم،
أو الذه��اب للحصول على كوب
م��ن الم��اء أو إل��ى المرح��اض،
يجعلك تشعر بالراحة).
وأض��اف بي��درو فرانك��و:
(عندم��ا كن��ت ف��ي السادس��ة
م��ن عم��ري ،كنت أزن م��ا يقرب
م��ن  63كيلوغرام��ا ،وق��د ارتفع
من��ذ ذل��ك الحي��ن ..وبع��د ع��ام
تعرض��ت لح��ادث وكس��ر نصف
جس��دي وقضي��ت نص��ف ع��ام
ف��ي الس��رير) .واش��تهر خ��وان
بي��دور ف��ي الع��ام  2016عندم��ا
ت��م نقل��ه م��ن منزل��ه ف��ي مدين��ة
أغواسكالينتس إلى المستشفى،
حيث تداولت الكثير من المواقع
صوره أثناء عملية النقل.

العثور على مجرات خالية من املادة املظلمة
عث��ر علم��اء الفلك الصينيون في منطقة قريبة من درب التبانة على 14
مجرة صغيرة الحجم تغيب المادة المظلمة داخلها تماما أو هناك مادة تعجز
تلسكوبات األرض عن اكتشافها.
وقد نشرت مجلة  Nature Astronomyالعلمية األمريكية صورا فوتوغرافية
لتلك األجرام الكونية الغامضة.
وقال العلماء إن  14مجرة تقع في مناطق نائية للكون بعيدا عن المجرات
الكبرى الس��اطعة وغيرها من التكتالت الكثيفة من المادة .ويضع اكتش��افها
موضع الشك نظريات الكون المعاصرة التي تصف عملية تشكل المجرات.
جدير بالذكر أن علماء الفلك اعتبروا منذ  50عاما أن الكون يتألف من
مادة يمكن رؤيتها فقط .لكن األرصاد الالحقة للنجوم الطائرة بسرعة هائلة
على مشارف المجرات القريبة أظهرت أن األمر ليس كذلك.
واتض��ح أن النج��وم تطير بس��رعة تزيد  10أضعاف عم��ا توقعتها النظرية
الت��ي تص��ف كتل��ة كل النجوم وتكتالت الغ��از والثقوب الس��وداء وغيرها من
األجرام الكونية الواقعة داخل المجرات.

معيل يربح  105ماليني
جنيه إسترليني ويخصص
بعضها لقريته
ربح أحد س��كان قرية بمقاطعة ويس��ت
ساس��يكس ،وه��و رب عائل��ة كبي��رة ،ف��ي
س��حب اليانصي��ب الوطن��ي  105ماليي��ن
جنيه إس��ترليني ،وق��رر تخصيص جزء منه
لمس��اعدة س��كان قريت��ه .وتفي��د صحيف��ة
 ،Daily Mailبأن المواطن س��تيف تومس��ون
( 42س��نة) يؤك��د عل��ى أن��ه خ�لال  25س��نة
الماضي��ة يواظ��ب عل��ى ش��راء بطاق��ات
اليانصي��ب دائم��ا ،وف��ي ي��وم  19نوفمبر ربح
أكب��ر تاس��ع مبل��غ ف��ي تاري��خ اليانصي��ب
الوطن��ي .ويقول تومس��ون معترف��ا( ،عندما

علم��ت باألم��ر ،ش��عرت بالصدم��ة .أدرك��ت
أنن��ي ق��د ربح��ت الجائ��زة الكب��رى ،وكن��ت
ف��ي حي��رة م��ن أم��ري .ول��م أك��ن أع��رف
م��اذا أفع��ل) .وأضاف تومبس��ون( ،ع��دت إلى
س��يارتي وق��ررت الع��ودة إل��ى المن��زل وط��رق
أب��واب الجي��ران ،ولكن��ي ت��رددت وع��دت إل��ى
الس��يارة ثاني��ة ،وأعتق��د كنت على وش��ك
اإلصاب��ة بنوب��ة قلبي��ة) .بع��د ذل��ك أخب��ر
زوجت��ه ووالديه باألمر ولكنه��م لم يصدقوه
وطلبوا إثبات ذلك.
اعتقدت زوجته أنه ربح  105آالف جنيه
إس��ترليني ،لذل��ك اقترح��ت القي��ام برحل��ة
بمناس��بة أعي��اد الميالد .ولكن بع��د أن وضح
زوجه��ا حقيق��ة المبلغ الذي ربح��ه صدمت.
أم��ا ه��و فق��د ق��رر إس��عاد لي��س فق��ط زوجته
وعائلته ،بل وجميع سكان القرية التي يعيش
فيها بمناس��بة أعياد الميالد وقال (س��أحاول
أن أكون كريما ولكن بعقالنية ،فأنا أملك
حالي��ا مبلغ��ا كبي��را من الم��ال لذلك أريد
أن يف��رح الجمي��ع مع��ي فأنا أعي��ش في قرية
صغيرة ال أرغب بمغادرتها أبدا .لذلك سوف
أعمل كل ما بوسعي لهذه القرية).

«طفل عصامي» ..يحطم القواعد ويقرر
العيش بمفرده

ويفس��ر العلم��اء اآلن تل��ك الظاهرة الغامضة بوجود ما يس��مى بـ المادة
المظلم��ة وه��ي م��ادة غي��ر مرئي��ة تش��كل نس��بة  %75م��ن إجمال��ي م��ادة الكون.
ويرى العلماء أن كتلة المادة غير المرئية تزيد  10أضعاف عن كتلة المادة
المرئي��ة ف��ي كل مج��رة .وته��دي تلك الم��ادة كتلة هائلة للمج��رات وتمنع
تطاير النجوم منها.

عائلة أمريكية تعيش في صحن طائر منذ  50عاما

تعيش عائلة أمريكية في منزل على ش��كل صحن طائر صنع من البالس��تيك صنع عام  1969ويقع
على تلة صخرية مرتفعة في مدينة كاليفورنيا.
وتم بناء هذا الش��كل الهندس��ي والذي تبلغ مس��احته  520قدما ،في الفترة التي ش��هدت فيها أمريكا
تحمس��ا ش��ديدا للس��فر إل��ى الفض��اء باإلضاف��ة إلى ش��ائعات الصح��ون الطائ��رة التي انتش��رت في تلك
الحقبة .وصمم البناء مهندس معماري فلندي يدعى ماتي سورونين ليكون شاليها للتزلج يمكنهم من
خالله تبديل مالبسهم ووضع أمتعتهم ،حيث كان الهدف منه هو إنشاء منزل خفيف الوزن يمكن وضعه
وحمله في أي وقت بسهولة .وتم تصنيعه ألول مرة في فنلندا ،حيث تم بناء ما يصل إلى  100صحن بين
عامي  1968و  ،1978وبقي منها  67فقط ،مع  20في الواليات المتحدة.
واش��ترى مال��ك الصح��ن (المن��زل) الهي��كل بعد أن تلقى اتص��اال من صديق له أخب��ره بأن أصحابه
يحاول��ون تدمي��ره ،ليتص��ل ف��ورا ويعرض نقله من المكان عل��ى نفقته ،فوافقوا فورا عل��ى أن يتم ترحيله
خالل اسبوع .وقام بعدها بعملية ترميم وإعادة تصميم داخلي للهيكل ليحوله إلى منزل صيفي.
وتوقفت الشركة المصنعة لهذه المنازل المتنقلة عن العمل في منتصف السبعينات بسبب ارتفاع
تكاليف البالستيك نتيجة ارتفاع النفط ،بحسب (سي إن إن).

تحطيم الرقم القياسي الروسي
بطول الشعر
دخلت الفتاة ،زالتا نيكولويفا ،من أهالي
مدين��ة أس��تراخان الروس��ية ف��ي موس��وعة
غيني��س الروس��ية لألرق��ام القياس��ية .وبلغت
زالت��ا م��ن العم��ر  11عام��ا فق��ط ،لك��ن ط��ول
ش��عرها بل��غ  142س��نتيمترا ،م��ا يع��د أط��ول
بـ 9س��نتيمترات من الرقم القياس��ي الروس��ي
الس��ابق .وقال��ت أخته��ا دين��ارا إن البن��ت
ق��ررت أن ترس��ل إل��ى موق��ع غيني��س طلب��ا
بتس��جيل رقمه��ا القياس��ي الجدي��د بع��د أن
قاس��ت ش��عرها وأدركت أنه أط��ول من الرقم
القياسي السابق.وطلبت إدارة الموقع تقديم
فيديو يظهر قياس الشعر .وبعد ذلك صارت
زالتا صاحبة الرقم القياس��ي الروسي بطول
الش��عر .وقال��ت أخته��ا إن زالت��ا ال تس��تطيع
لصغر س��نها رعاية ش��عرها بنفس��ها الس��يما
بعد تبليله حين يصبح أطول وأثقل.

حي��ن يكون الطفل في العاش��رة من عمره ،فم��ن المألوف أن يذهب
للمدرس��ة ،ويعي��ش محاط��ا بالرعاي��ة ،لك��ن فت��ى ف��ي فيتن��ام خ��رق هذه
القاعدة ،وتحمل مسؤوليات شاقة ،رغم حداثة سنه.
وبحس��ب موقع (س��نترال أوديتي) ،فإن الطفل الفيتنامي ،دانغ فان
خوي��ن ،البال��غ م��ن العمر  10س��نوات ،يعم��ل في الحقل ويطه��و طعامه،
ويتولى كافة شؤون البيت في قرية معزولة من البالد.
ورفض هذا الطفل أن يجري تبنيه ،وأصر على أن يعمل ويأكل مما
يزرع ،بعدما رحلت والدته عن الحياة ،فيما لقي األب مصرعه في حادث
بعدما ذهب إلى المدينة كي يعمل في مجال البناء.
أم��ا الج��دة ،وه��ي الفرد المتبق��ي من العائلة ،فتزوج��ت مرة أخرى،
وانتقل��ت للعي��ش في قرية أخرى ،وهكذا ،صار الطفل وحيدا من دون أي
معيل.
وبعدم��ا الح��ظ الم��درس أن الطف��ل يعي��ش لوح��ده ،ق��ام بإخط��ار
الس��لطات ،لك��ن الطف��ل رفض أن ينتقل إلى أس��رة تتبن��اه ،وأصر على أن
يواصل العيش وحيدا ،مؤكدا قدرته على االعتناء بنفسه.
ويعتم��د الطف��ل أيض��ا عل��ى ما يجود ب��ه الجيران م��ن الطعام مثل
األرز ،لكنه يعمل في الحقل ويقوم بحصاد ساق البامبو فضال عن زراعة
الخضار.
لك��ن الطف��ل ال يخف��ي أن الن��وم بمف��رده داخ��ل البيت لي��س باألمر
السهل ،وحظي اليتيم بإعجاب واسع في البلد اآلسيوي بعدما تحدثت
وسائل اإلعالم عن طابعه العصامي.
وم��ا يثي��ر اإلعج��اب في قصة ه��ذا الطفل ،هو أنه ل��م يتخلف يوما
عن الذهاب إلى المدرسة ،رغم قساوة الظروف ،ففي كل صباح يلتحق
بالفصل على متن دراجة هوائية ثم يعود إلى العمل في الحقل والبيت.

أستراليا تستخدم كاميرات الكتشاف الهواتف
احملمولة بهدف خفض قتلى الطرق

قالت سلطات النقل في والية نيو ساوث ويلز االسترالية إن الوالية
وضعت كاميرات لرصد الهواتف المحمولة على أمل خفض عدد قتلى
الطرق بواقع الثلث خالل عامين.
وتقول هيئة النقل بالوالية إن أول كاميرات في العالم الكتشاف
الهواتف المحمولة ستعمل يوميا على مدار األربع والعشرين ساعة وفي
كل األح��وال المناخي��ة الكتش��اف أي قائ��د س��يارة يس��تخدم الهات��ف
المحمول( ،رويترز) .وقال مايكل كوربوي مساعد مفوض شرطة والية
نيو ساوث ويلز (إنه نظام لتغيير الثقافة).
ويبي��ح القان��ون في نيو س��اوث ويل��ز االتصال أو اس��تقبال مكالمات
صوتية في أثناء قيادة السيارة ولكن شريطة استخدام السماعات.
ويحظ��ر القان��ون كل االس��تخدامات األخ��رى للهات��ف المحم��ول
ف��ي أثن��اء القي��ادة مث��ل مكالم��ات الفيدي��و واس��تخدام وس��ائل التواصل
االجتماعي والتصوير .وتشير االحصاءات الرسمية إلى أن  329شخصا
لق��وا حتفه��م حت��ى اآلن ه��ذا الع��ام في ح��وادث ط��رق بوالية نيو س��اوث
ويلز مقابل  354ش��خصا خالل س��نة  2018كلها .وتريد الوالية خفض
عدد قتلى حوادث الطرق  30في المئة بحلول  .2021وقالت هيئة النقل
بالوالي��ة إن كامي��رات اكتش��اف الهات��ف المحمول تس��تخدم الذكاء
االصطناعي لمراجعة الصور ورصد االستخدام غير القانوني للهاتف.
وخ�لال أول ثالث��ة أش��هر بع��د تش��غيل أنظمة الرصد س��يتم توجيه
رس��ائل تحذي��ر لقائ��دي الس��يارات المخالفي��ن .وبع��د ذل��ك س��تكون
العقوب��ة غرام��ة معياري��ة تبل��غ  344دوالرا أس��تراليا( 233دوالرا) وغرامة
قدرها  457دوالرا أستراليا ( 310دوالرات) في مناطق المدارس.

دالفني تحاول إغراق فتاة في العاشرة من عمرها في املكسيك
حاول دلفينان إغراق فتاة بريطانية في العاشرة من عمرها في المكسيك ،خالل السباحة
معهما في مكان خاص للعب مع الدالفين.
وأثناء الحادثة ،أمر المدربون الدالفين بالتوقف ،لكنهم لم يطيعوهم .وبعدها تمكن أحد
المدربي��ن م��ن اإلمس��اك بالفتاة وس��حبها من الم��اء .وكانت ،في تلك اللحظ��ة ،والدة الفتاة
خائف��ة للغاي��ة ،حيث اعتق��دت أن ابنتها لن تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة .وقد تلقت
الفتاة بعض الجروح على قدميها .وكانت الس��باحة مع الدالفين ،جزءا من برنامج الس��ياحة
الت��ي اقتنت��ه العائل��ة البريطاني��ة ،حيث لم يق��دم العاملون في البحيرة أي اعت��ذار للعائلة .وال
تزال والدة الطفلة تشعر بالقلق كون الدالفين الذين هاجموا طفلتها ال تزال على رأس عملها
(السباحة مع البشر) ،وفق موقع (وان).

شاب مصري يغافل صديقه وينتحر من أعلى برج القاهرة
أقدم شاب مصري على االنتحـار بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة؛ جراء مروره بأزمة نفسية حادة بعد التخرج من الجامعة .وذكرت
وسائل إعالم مصرية أن شاباً من خريجي كلية الهندسة بجامعة حلوان ،دخل في حالة نفسية سيئة فأفصح عن نيته باالنتحـار ،ليقرر
أحد أصدقائه التخفيف عنه والخروج معه في نزهة.
وغافل الشاب صديقه خالل حديثه معه وقفز من أعلى برج القاهرة الذي يبلغ ارتفاعه  187متراً ليتوفى بالحال ،فيما تحفظت النيابة
العامة على صديق المنتحـر ألخذ أقواله بالواقعة.

