قال اإلمام الرضا(ع):

ليس ال�ع�ب��ادة ال�ص�ي��ام وال �ص�ل�اة ،وإمن ��ا العبادة
كثرة التفكر يف أمر اهلل.
األوقات الشرعية حسب افق طهران:
اذان الظهر (اليوم)13:09 :
اذان الفجر (غدا)04:22 :

اذان املغرب (اليوم)20:41 :
شروق الشمس (غدا)06:03 :

وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

تشونيو ..تقنية تحفظ البطاطا لسنوات طويلة في البيرو
ي��س��ت��خ ��دم امل� � ��زارع� � ��ون يف
بوليفيا كما يف البريو تقنية
ت� �ع ��رف ب ��ال� �ـ ت �ش��ون �ي��و تتيح
احلفاظ على البطاطا لعقود
من دون أن تفقد خصائصها
الغذائية ،من نشويات وألياف
وفيتامينات ومعادن.
ف� � �ق � ��د ب � �س � �ط� ��ت اآلالف
م� � � ��ن ح � � �ب� � ��ات ال � �ب � �ط� ��اط� ��ا
اجمل � �م� ��دة ك ��احل� �ج ��ار ع�ل��ى
األرض ال �ق��اح �ل��ة يف م ��زارع
ماتشاكاماركا (غ ��رب) يف
ال�س�ه��ل امل��رت �ف��ع يف بوليفيا
ال � � ��ذي ي �غ �ط �ي ��ه ال� �ض� �ب ��اب.
وت� ��روي ب��رودي�ن�س�ي��ا ه��وان �ك��ا ب �ه��ذه الطريقة
نصنع التشونيو .وهي تلجأ مع زوجها إغربتو
ماماني إىل هذه الوسيلة الضاربة يف القدم
اليت ال تعرف أصوهلا بالتحديد للحفاظ على
البطاطا اليت يزرعانها يف قطعة األرض اليت
ميلكانها وتبعد ساعة عن العاصمة الباز حيث
كانا يعيشان قبل تفشي وباء كوفيد.19-
وق��د ق��رر ال��زوج��ان اللذان كانا يعمالن يف
قطاع السياحة قبل األزم��ة الصحية العودة

إىل بلدتهما ،على ارتفاع  3900مرت ،ملزاولة
الزراعة ،وهو تقليد سائد يف العائلة .وخيرب
إغربتو ما زلت أحتفظ بتشونيو من وال� ّ
�دي
وه�م��ا ت��وف�ي��ا ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن  20س�ن��ة ،لكن
التشونيو الذي صنعاه ما زال موجودا.
وم��ع طلوع الشمس وت�ب��دد ال�ض�ب��اب ،يفرغ
ال��زوج��ان ع��دة أكياس بطاطا على األرض،
مشكلني فسيفساء م��ن ع �ش��رات األص �ن��اف.
وقبل أن يقع اخليار على تلك اليت ستحفظ
لسنوات طويلة ،خيتار الزوجان تلك الواجب

لحظات من الرعب ..أمريكية تكتشف
 18ثعبانا تحت سريرها

وجدت سيدة أمريكية  18ثعبا ًنا حتت سريرها ،بينما كانت على وشك
النوم .وذكر موقع الكرتوني ،إن السيدة األمريكية تريش ويلشر من سكان
والية جورجيا عاشت حلظات من الرعب ،مشريا إىل أنها الحظت شيئا غريبا
أسفل سريرها ،وهو أن قطع الزغب تتحرك ،لكن األمر كان أخطر من ذلك
بكثري ،إذ الحظت بعد قليل أن هناك شيئا آخر يتحرك يف املنطقة ذاتها.
وأوضح املوقع أن تريش اكتشفت يف النهاية 18 ،ثعبا ًنا ،عبارة عن األفعى
األم و 17فرخا صغريا هلا ،وتوقعت أن األفعى وضعت فراخها خالل يوم واحد
حتت السرير .وقالت تريش إن خبريا يف احلياة الربية مجع الثعابني من
منزهلا وأطلقها قرب نهر مبحاذاة بلدة أوغوستا ،مؤكدة أن هذه الثعابني مل
تكن سامة ،وهي من نوع ديكاي.

 4سالحف برونزية مسروقة تظهر
بعد  30عاما
ع ��ادت ب�ع��د  30ع��ام��ا م��ن سرقتها ال�س�لاح��ف ال�برون��زي��ة األرب� ��ع إىل
كينغستون اليسي مبقاطعة دورست اإلجنليزية بعد رصدها يف فهرس
أح��د دور امل ��زادات استعدادا لبيعها .وذك��ر موقع إندبندنت أنها كانت
بعهدة وليام جون بانكيس ،جامع التحف واملتخصص بعلم املصريات من
القرن التاسع عشر .وأدى عشق بانكيس للسالحف أن احتفظ بالعديد
منها كحيوانات أليفة كما طلب من النحات اإليطالي املولد البارون
كارلو ماروشييت اعتماد تلك احليوانات لصنع قالب جمموعة من 16
سلحفاة من الربونز يضعها يف حديقته.
وكانت تلك السالحف تشكل دعامة جرار رخامية من فريونا يف داره الفخم
الذي يضم بعض أمجل التحف واملنحوتات .وظلت السالحف تسند اجلرار يف

إع ��ادة زرع�ه��ا أو استهالكها
ب � �س� ��رع� ��ة .وت� �ب� �س ��ط ح �ب ��ات
ال �ب �ط��اط��ا أرض � ��ا وت �ت �ع��رض
للجليد طوال ثالث ليال ثم
ل�ل�ش�م��س خ�ل�ال ث�لاث��ة أي ��ام
ل�ت�ف�ق��د م �ي��اه �ه��ا وح�ج�م�ه��ا،
فتدوم طويال.
وجيمع امل��زارع��ان البطاطا
ال� �ت ��ي ت � ��رك � ��ت يف اهل � � ��واء
الطلق قبل ثالثة أي��ام .وقد
تبخر اجل�ل�ي��د ال ��ذي تكدس
يف ال� ��درن� ��ات ع �ن��د ت�ع��رض�ه��ا
ل �ل �ش �م��س ،ل �ك �ن �ه��ا م ��ا زال ��ت
حت �ت ��وي ع �ل��ى ب �ع��ض امل �ي ��اه.
ف�ي�غ�س�لان أرج �ل �ه �م��ا وي �ت �ن��اوب��ان ع �ل��ى دوس
البطاطا.
وب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن ه ��ذه اخل��ط ��وات ،ت�ترك
البطاطا على األرض مل��دة أسبوعني تقريبا
يف ما يشبه عملية التحنيط .وتدوم العملية
ب��رم�ت�ه��ا ح ��وال ��ي ع �ش��ري��ن ي ��وم ��ا .ويف نهاية
امل �ط��اف ،مل ي�ب��ق م��ن ال�ب�ط��اط��ا س ��وى مخس
حجمها األصلي وهي تكتسي صبغة بنية أو
سوداء وتصبح مقاومة هلجمات احلشرات.

وقبل أن يتم رصد الطائر يف
جزر سيلي يف يونيو /حزيران،
كان قد شوهد رمسياً مرتني
فقط يف بريطانيا ،إحداهما
يف سومرست يف ع��ام 1825
واألخ ��رى يف إسيكس يف عام
 .1868وقال نيال هاتش ،من
جمموعة ب�يردوات��ش أيرلندا
للمحافظة على البيئة ،إن
ال�س��اح��ل الشمالي أليرلندا
هو آخ��ر مكان تتوقع أن ترى

فيه النسر املصري.
وقال إنه من الصعب معرفة كيف سافر الطائر ،الذي يبلغ
طول جناحيه حوالي مرتين ،من جزر سيلي إىل دونيغال دون
أن يكتشفه أحد .وقال إنه فعلياً أكرب بكثري من أي طائر آخر
يف أيرلندا وله عالمات مميزة للغاية .وأضاف أن هذا النسر ال
حيب الطريان فوق مساحات شاسعة من املياه ،ويفضل التحرك
فوق اليابسة قدر اإلمكان .وأوضح هاتش أنه رمبا أفلت النسر
من املراقبة ،ومل يتمكن أحد من اكتشافه ألنه كان يطري على
ارتفاعات عالية للغاية.

قانون جديد يلزم أطباء المغرب كتابة وصفاتهم بخط واضح
واحدة من أشهر النكات عن
األطباء هي كونهم ميتلكون
خ � ��ط ي � ��د ت� �ص� �ع ��ب ق� ��راءت� ��ه
بالنسبة لألشخاص من خارج
امل��ي ��دان ال �ص �ح��ي ،ل ��ذا ق ��ررت
ال �س �ل �ط��ات يف امل� �غ ��رب وض��ع
ح��د هل��ذا امل��وض��وع م��ن خالل
القانون.
وص � ��در يف ال� �ع ��دد اجل��دي��د
من اجلريدة الرمسية املغربية مرسوم يلزم األطباء املغاربة
كتابة وصفات األدوية خبط واضح وسهل القراءة بالنسبة
لعموم املواطنني ،وليس فقط بالنسبة للمهنيني يف امليدان
الطيب .وورد احلديث عن املوضوع يف امل��ادة  39من املرسوم
رقم  ،225.21.2الصادر يف  17يونيو/حزيران  ،2021املتعلق
مبدونة أخالقيات مهنة الطب.
وتنص املادة على أنه جيب على الطبيب أن يصف العالج
بالقدر ال�ك��ايف م��ن ال��وض��وح وأن حي ��رره خب��ط م �ق��روء ،وأن
حي ��رص ع�ل��ى أن يفهمه امل��ري��ض وحم �ي �ط��ه ،وأن يتحرى
تطبيقه بشكل جيد .ويشرح موقع الكرتوني أن خط الطبيب
السيئ يرجع إىل طبيعة عمله نفسه .إذ يعمل األطباء خالل

دوام متواصل مب�ع��دل مثاني
ساعات يف اليوم ،وخ�لال هذه
ال � �ف �ت�رة س �ي �ك ��ون ع �ل �ي �ه��م أن
يكتبوا ويوقعوا على األوراق ما
بني  50و 100مرة.
ويعترب األط�ب��اء أن خطهم
غري موجه للعامة بل ض��رورة
فهمه مقتصرة على زمالئهم
يف امليدان ،لذا يكتب الطبيب
ال��ورق��ة معتمدا على ق��درة أق��ران��ه على التكهن مب��ا يريده
الطبيب.
وال يولد الطبيب خبط سيئ ،بل يتعلم خالل مساره ثالث
تقنيات جتعل خطه يساعده على العمل بسرعة أك�بر.
وتتمثل التقنيات الثالث يف .1 :االختصار :فمن األسهل
كتابة «ض ت» ب��دل «ضيق التنفس» .2 ،التصغري :ألن
الكتابة الكبرية تأخذ وقتا أكرب ،و .3حذف حروف العلة:
وهكذا يكتب الطبيب عبارة  sentenceعلى الشكل التالي
 .sntnceوه ��ذه التقنيات ال�ث�لاث جتعل الطبيب يكسب
كثريا من الوقت ويتواصل مع زمالئه ،لكنه جيعل الناس
العاديني عاجزين عن فك شيفرته.

دب يهاجم مدربيه ثالث مرات خالل عرض
سيرك في روسيا
منزل كينغستون اليسي ألكثر من  140عاما ،وتداورت عليها أجيال عائلة
بانكيس كما زوار مؤسسة الرتاث القومي بعد انتقال امللكية إليها عام .1982
ويف عام  1992الحظ أحد البستانيني أن أربعة من السالحف مفقودة فتم
إبالغ الشرطة.
ويف الربيع املاضي تلقى جيمس روثويل ،القيم على املؤسسة اتصاال من تيم
نوكس مدير اجملموعة امللكية القيم السابق على املؤسسة وأبلغه أنه شاهد
جمموعة السالحف الربونزية يف كتالوج أحد امل��زادات .ومت التعرف إليها
بالفعل بعد حتقيقات ،ليتبني أن جامع حتف قدمية حصل عليها من تاجر
حديد وخردة ال يدرك تاريخ القطع مطلقا.

كاريكاتري

النسر المصري النادر يشاهد ألول مرة في سماء أيرلندا
ظ �ه ��ر ال �ن �س ��ر امل � �ص� ��ري يف
مساء أيرلندا ،ما أثار اهتمام
م ��راق�ب�ي ال �ط �ي��ور وامل�ه�ت�م�ين
بشؤون البيئة .وذكرت شبكة
«بي بي سي» الربيطانية أن
ال �ط��ائ��ر ال� �ن ��ادر ش��وه��د ف��وق
قرية دنفاناغي ،يف مقاطعة
دون �ي �غ��ال ،وه ��ي امل� ��رة األوىل
ال� �ت��ي ي� �ت ��م ف��ي��ه ��ا ت �س �ج �ي��ل
م� �ش ��اه ��دة ه � ��ذا ال � �ن� ��وع م��ن
الطيور يف أيرلندا.
وتدفق مراقبو الطيور إىل املنطقة إللقاء نظرة على النسر
اجل ��ارح .ويعد النسر امل�ص��ري م�ه��دداً ب��االن�ق��راض ،وأع ��داده يف
تراجع يف مجيع أحناء العامل .وهو النسر الوحيد الذي يهاجر
ملسافات طويلة .وميتد نطاق هجرته ع��ادة من بنغالديش إىل
غرب أفريقيا ،وميكن العثور عليه يف أجزاء من جنوب إسبانيا
ومشال فرنسا.
وكان يعتقد يف البداية أن الطائر قد هرب من األس��ر ،لكن
الفحص الدقيق للذيل املفقود وحالة الريش بعد الطريان أظهر
أنه نفس النسر الذي شوهد يف بريطانيا.

هاجم دب مدربيه ث�لاث م��رات خ�لال ع��رض للسريك املتنقل «هارليكوين» يف
مدينة برييزوفسكي ،يف مقاطعة كيمريوفو يف سيبرييا بروسيا .ومتكن بعض
املشاهدين من الزوار ،من تصوير هذا احلادث .ويف بعض اللقطات ،ظهر الدب وهو
ينقض فجأة على املدربة وبعد ذلك أمسك بساقها وألقى بها على األرض.
حلسن احلظ ،هرع زمالء املدربة على الفور ملساعدتها وسحبوا الدب بعيدا .بعد
ذلك ،أراد احليوان املفرتس مهامجة مدرب آخر ،لكن مت إيقافه .ثم حاول الدب مرة
أخرى مهامجة نفس املدربة ،لكن العاملني يف السريك متكنوا من تهدئته جمددا.
بعد ذلك ،استمر العرض وكأنه مل حيدث أي طارئ.

«الوفاق» صحيفة يومية «سياسية -اقتصادية -اجتماعية»
تص��در ع��ن وكا ل��ة الجمهور ي��ة اإل س�لامية اإليراني��ة لألنب��اء «إر ن��ا»
المد ي��ر الع��ام :مه��دي ش��فيعي
المد ي��ر المس��ؤول :مص ّي��ب نعيم��ي
رئي��س التحر ي��ر :مخت��ار حداد
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:
عنوان الوفاق على اإلنرتنتwww.al-vefagh.ir :
الربيد اإللكرتونيal-vefagh@al-vefagh.ir :

ابتكار مالبس تحتوي على «مكيف هواء» للصيف
اخرتع باحثون يف الصني مالبس تتضمن نسيجاً حيتوي على تكنولوجيا تقوم بتأمني التربيد
ملرتديها يف الصيف ،فيما يقولون إن أهم ما مييزها هو أنها ذات تكلفة منخفضة وتشكل ح ً
ال
مهماً للعيش يف املناطق احل��ارة أو مواجهة موجات احلر اليت يعاني منها العامل خالل فصل
الصيف.
واستند الباحثون يف جامعتني صينيتني يف ابتكارهم اجلديد على خصائص األشعة حتت احلمراء
املنبعثة من جلد اإلنسان يف نطاق متوسط واليت ُتسمى «.»mid-infrared radiation - MIR
وتشري جملة «سينس» املتخصصة
يف ال �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا إىل أن
الباحثني انطلقوا من خربة زمالئهم
يف ج��ام �ع��ة س �ت��ان �ف��ورد األم��ري �ك �ي��ة،
ال��ذي��ن اب �ت �ك��روا ق�ب��ل مخ��س س�ن��وات
ن�س�ي�ج��ا م ��ن دق ��ائ ��ق ن��ان��وي��ة مسكه
 45ميكروميرتا ( 0.045ملليمرت)
ميكنه ختفيض درجة حرارة اجلسم
مبقدار  3درجات مئوية ،ولكن متانة
ه� ��ذا ال �ن �س �ي��ج أث� � ��ارت ال �ش �ك ��وك يف
إمكانية استخدامه.
أما الباحثون الصينيون فقد قرروا
اب �ت �ك��ار ن�س�ي��ج أش� ��د مس �ك��ا وأك �ث��ر
م �ت��ان��ة ،ومت �ك �ن��وا م��ن اب �ت �ك��ار نسيج
م��ن خليط م�ت�ع��دد حي �ت��وي محض
الالكتيك م��ع دق��ائ��ق ن��ان��وي��ة من
ثاني أكسيد التيتانيوم ،مسكه  550ميكرومرتا ( 0.55ملليمرت) .وهذا النسيج ميتص األشعة
حتت احلمراء املنبعثة من اجلسم ويطلقها إىل الوسط احمليط .كما أن هذا النسيج يعكس
األشعة فوق البنفسجية.
وبالطبع تابع علماء جامعة ستانفورد األمريكية جناحات زمالئهم الصينيني ،وقرروا اختبار
النسيج الصيين بأنفسهم ،وم��ا إذا ك��ان خيفض احل��رارة أثناء املشي أيضا .ويقول املهندس
الصيين م��ا :ميكننا إنتاج النسيج اجلديد بكميات كبرية .وه��ذا يعين أن أي شخص ميكنه
احلصول على قميص منه بسعر قميص من القماش العادي.

اليابان ..بيع عنقود عنب بـ  12ألفا و 700دوالر
بيع عنقود عنب أمحر من نوع «روبي رومان» يف افتتاح موسم القطاف باليابان بـ  1.4مليون
ين ياباني (حنو  12ألفا و 700دوالر).
ودف��ع التايواني هسيه مينغ تا وهو صاحب سلسلة متاجر 1.4 ،مليون ين ياباني (12700
دوالر) لعنقود عنب يف امل��زاد االفتتاحي مع بدء موسم اجلين يف مقاطعة إيشيكاوا ،حبسب
وك���ال���ة «ك ��ي���ودو»
ال �ي ��اب ��ان �ي ��ة ل�لأن �ب��اء
(رمسية).
ويف ت � � �ص� � ��ري� � ��ح
ص�ح�ف��ي ،ق ��ال مينغ
تا إنه يرغب بتعريف
ع� �ن ��ب روب� � ��ي روم � ��ان
ل�ل�ش�ع��ب ال �ت��اي��وان��ي،
م��ع��ت�ب�را أن ال �س �ع��ر
الذي دفعه يعد قليال
ب��ال �ن �ظ��ر إىل ج �ه��ود
امل ��زارع�ي�ن .وع��رض��ت
العناقيد يف افتتاح املوسم بسعر أعلى بـ  100ألف ين ( 910دوالرات) مقارنة بسعر العام املاضي.
ووفق وكالة كيودو بيع  253عنقودا من هذا العنب إثر املزاد االفتتاحي.
وب��دأت قصة هذا النوع من العنب عام  1995عندما قدم مزارعون اقرتاحا ملركز البحوث
الزراعية يف املقاطعة إلنتاج نوع ضخم من العنب األمحر ،وأجرى الباحثون عمليات انتقاء
إلنتاج عنب مميز يف حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته على مدى  14عاما حتى بات روبي
رومان مبثابة كنز مقاطعة إيشيكاوا.
ويف عام  2008عرض عنب روبي رومان للبيع ألول مرة ،وذاع صيته باعتباره أغلى أنواع العنب
يف العامل بسعر  910دوالرات لعنقود يزن  700غرام ،ومبعدل  26دوالرا للحبة الواحدة.

