
إزدهار زراعة الفراولة في 
ايران عرب تقنية الفقاعات 

النانوية
ي اعــتــمــاد تــقــنــيــة الــفــقــاعــات 

ســيــفــىصض
ي زراعــــــــــة الـــــفـــــراولـــــة إىل 

الــــنــــانــــويــــة �ض
ــلـــب الـــعـــنـــارص الـــغـــذائـــيـــة لــلــنــبــات  جـ
والـــــحـــــفـــــاظ عــــــى صــــحــــة الــــــجــــــذور، 
ى نـــــمـــــًوا أفـــضـــل  ــايــــة ســــــــرض ــهــ ــنــ ي الــ

و�ض
ي جـــــــودة الــمــنــتــج 

لـــلـــنـــبـــات وزيـــــــــادة �ض
ي الــجــمــهــوريــة االســامــيــة

ي �ض
 الـــنـــهـــا�ئ

 االيرانية.
 تـــــحـــــدث مـــــــــــزارع الــــــفــــــراولــــــة صــــوب 
مــحــافــظــة قــم عــن تــجــربــة اســتــخــدام 
كـــة  ــانـــويـــة لـــرش ــنـ تــقــنــيــة الـــفـــقـــاعـــات الـ
"نــانــوفــنــاوری رساج": عندما دخلنا 
مــجــال زراعـــة الــفــراولــة كــانــت أهمية 

ي الزراعة. 
اإلنتاجية �ض

وأصــبــح الــقــطــاع أكـــرث بـــروًزا بالنسبة 
ــتــــخــــدام  ــا إىل اســ ــنــ ــبــ ــــك ذهــ ــــذلـ ــا، لـ ــ ــنـ ــ لـ
تقنية الــنــانــو، مــا ســاعــدنــا عــى زيــادة 
الـــكـــفـــاءة الــعــمــلــيــة. أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
أن اســـتـــخـــدام الـــفـــقـــاعـــات الـــنـــانـــويـــة 
ي توصيل العنارص الغذائية 

ساعد �ض
لـــــلـــــنـــــبـــــات والـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــــى صـــحـــة 

الجذور.
 كــــمــــا الحــــظــــنــــا أيــــــًضــــــا نــــــمــــــًوا أفــــضــــل 
ــــات وزيــــــــــــــــادة جـــــــــــودة الــــمــــنــــتــــج  ــبـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيـــة. أيـــضـــا،  ــنـ ــقـ ــتـ ــتــــخــــدام هــــــذه الـ بــــاســ
ــــة الـــــفـــــقـــــاعـــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ بــــــاســــــتــــــخــــــدام تـ
الـــنـــانـــويـــة، تـــم تــقــلــيــل كــمــيــة مــبــيــدات 
ي زراعـــة 

 الــفــطــريــات الــمــســتــخــدمــة �ض
المحاصيل.

 بشأن هذه التقنية: 
ً
وأكمل موضحا

ــهــــاز، تــمــكــنــا  ــتــــخــــدام هـــــذا الــــجــ "بــــاســ
ض الــمــذاب  مــن زيـــادة كمية األكــســجــني
ي الــــمــــلــــيــــون، بــيــنــمــا 

إىل 20 جـــــــزء �ض
ي 

ض الــمــذاب �ض كــانــت كــمــيــة األكــســجــني
ي 

ــــواىلي 5 جـــزء �ض ي الــســابــق حـ
الـــمـــاء �ض

المليون.
ــــداد  ي إمــ

ــــادة �ض ــزيــ ــ ــــذه الــ  ســــاعــــدت هــ
ــــل كــــــــبــــــــري عــــى  ــكــ ــ ــــشــ ض بــ األكـــــــــســـــــــجـــــــــني
زيـــــــــــــــــــادة اإلنــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــة. بـــــــاإلضـــــــافـــــــة 
ــة مــــــــا بـــعـــد  ــ ــ ــــدمـ ــ ــــت خـ ــ ــانـ ــ ــ إىل ذلــــــــــك كـ
ــــة  ــيـ ــ ــــرضـ كـــــــــــة مـ  الـــــــبـــــــيـــــــع لــــــــهــــــــذه الـــــــــــرش

للغاية ".
ي 

ــبــــري �ض ــــکـــــوری  فــــــرد الــــخــ ويـــــوضـــــح شـ
ي ايــران: 

الــزراعــة المائية والزراعية �ض
خـــال الـــعـــام الـــجـــاري تــعــلــمــنــا تقنية 
الــــفــــقــــاعــــات الــــنــــانــــويــــة وتـــمـــكـــنـــا مــن 
ــتـــخـــدام  تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج جــــيــــدة بـــاسـ

هذه التكنولوجيا. 
ض  ــــداد األكــســجــني ــــادة إمـ مـــن خـــال زيـ
بــــــمــــــســــــاعــــــدة تـــــقـــــنـــــيـــــة الــــــفــــــقــــــاعــــــات 
ي نــمــو 

ــا زيــــــــادة �ض ــهــــدنــ ــويــــة، وشــ ــانــ ــنــ الــ
الــنــبــات مــقــارنــة بــالــبــيــوت الــزجــاجــيــة 

األخرى. 
ة  مع ما يقرب من 16 عاًما من الخرب
ي مـــــجـــــال االحــــتــــبــــاس 

ي الــــعــــمــــل �ض
�ض

ي  الـــــــحـــــــراري ، يــــجــــب أن أقــــــــول إنـــــــيض
وجــــــدت هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــعــالــة 

للغاية.
ي 

 كانت كمية اإلثــمــار ونمو النبات �ض
ي تــســتــخــدم الــفــقــاعــات  ــــيت الــدفــيــئــة الـ
ــــري مـــــقـــــارنـــــة بــــ  ــثـ ــ ــكـ ــ الـــــنـــــانـــــويـــــة أعـــــــــى بـ
20 صـــــوبـــــة أخـــــــــرى أعـــــمـــــل مــــعــــهــــا ، 
ولــكــن لــيــس لــديــهــا تقنية الــفــقــاعــات 

النانوية. 
ي نــبــات 

واخـــتـــتـــم كـــامـــه بـــالـــقـــول: "�ض
ــار الــثــالــث إىل  ــ الــفــراولــة يــــؤدي اإلزهـ
ي الــدفــيــئــة 

أزهــــــار ضــعــيــفــة، ولـــكـــن �ض
حــيــث تــســتــخــدم تــقــنــيــة الــفــقــاعــات 
ــالـــث  ــثـ الــــنــــانــــويــــة، يـــــــؤدي اإلزهــــــــــار الـ
ــــو مــا  ــــدا وهـ أيــــًضــــا إىل زهـــــور قـــويـــة جـ
 يــحــافــظ عـــى كــيــفــيــة الــمــنــتــج بشكل 

جيد.

ي رســـالـــة رســمــيــة ، دعــت 
الــــوفــــاق/ �ض

، الحديقة  ض ي الـــصـــني
حــديــقــة الــعــلــوم �ض

ــلــــوم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــعــ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
والصناعات الثقافية التابعة للجهاد 
ــبـــادل  ، لــتــوثــيــق الـــتـــعـــاون وتـ الــــجــــامــــ�ي

ات واكتشاف قدرات التعاون. الخرب
ي 

ــــذه الـــحـــديـــقـــة، �ض ي نــــص دعــــــوة هـ
و�ض

إشــــــــارة إىل زيــــــــارة رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ــيـــة الــســيــد إبــراهــيــم  االســـامـــيـــة االيـــرانـ
،  فان إنجازات هذه  ض رئيسي إىل الصني
ض  ي تمثلت بــتــعــاون أكـــرب بــني الــرحــلــة الـــيت
ي مختلف المجاالت 

ض �ض إيــران والــصــني
، تم التأكيد  ي

ي ذلك القطاع الثقا�ض
بما �ض

عليها.
ي 

ان أول حـــديـــقـــة عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة �ض
ي 

ض ، هي الـــحـــديـــقـــة الــــواقــــعــــة �ض الـــــصـــــني
ض ؛ وهي تــســتــضــيــف الــعــديــد من  بـــكـــني

كــــــات الــتــكــنــولــوجــيــا. ولـــعـــل اســــم "  رسش
ض والـــذي  ي الــصــني

وادي الــســلــيــكــون" �ض
يشتمل عــى منطقة تــبــلــغ مساحتها 
ا مـــربـــًعـــا ويــبــلــغ عــمــرهــا  ً 488 كـــيـــلـــومـــرت
ــــرث مـــن 43 عـــاًمـــا وهــــو مـــوقـــع ألكـــرث  أكـ
كـــة ومــنــشــأة معرفية،  مــن 21 ألــف رسش
كـــة بورصة  ومــوقــع ألكـــرث مــن 360 رسش
ــا أكـــــــرث مــــن 30 مــلــيــار  ــهــ بـــلـــغـــت اربــــاحــ
هات  ض ه علمي )مترض ض دوالر و موقع 16 مترض
فـــــرعـــــيـــــة( ذات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــنــفــصــلــة 
ومكان لتوظيف أكــرث من 2.6 مليون 
شخص، من بينهم أكرث من 750 ألف 
مــتــخــصــص ، ومــــكــــان يـــكـــســـبـــون فــيــه 
حـــواىلي تريليون دوالر سنوًيا ، كما انه 
ى مثل  كــــات الـــكـــرب مــســقــط رأس الــــرش
كـــات  بـــيـــدو ولــيــنــوفــو ، ومــضــيــف الـــرش
متعددة الجنسيات الــرائــدة . ان هذا 

االسم  مستوىح من وادي السيليكون 
ي الواليات المتحدة وبكلمة واحدة، 

�ض
ض هــو  ي الــــــصــــــني

ــلـــيـــكـــون �ض وادي الـــســـيـ
أقــــــــــر وأشــــــــمــــــــل تـــــعـــــريـــــف ووصــــــــف 
ي عــاصــمــة

 لــتــقــديــم حــديــقــة الـــعـــلـــوم �ض
 . ض  الصني

ي 
تلعب هــذه الحديقة دوًرا رئيسًيا �ض

ي 
ات الــجــامــعــات ، بــمــا �ض تــطــويــر عـــــرش

ذلــك جامعة تسينغاو وعــدد كبري من 
مــعــاهــد الــبــحــث الــتــابــعــة لــأكــاديــمــيــة 
الصينية للعلوم ، والبحث والتطوير 
كـــــــات مــــتــــعــــددة  ض بـــــــالـــــــرش ــقـــــني ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الجنسيات. لذلك فإن دعوة الحديقة 
 ، االيـــرانـــيـــة الــتــابــعــة لــلــجــهــاد الـــجـــامـــ�ي
يمكن أن يفتح طريق التطور والتقدم 
كـــات والــجــامــعــات والــصــنــاعــات  لـــلـــرش

اإلبداعية.

دعوة » وادي السليكون« الصيني للتعاون 
مع الحديقة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

کاریکاتير

ي مجال عــاج رسطــان الــدمــاغ )الــــورم( وابتكار طرق 
الوفاق/البحث �ض

ي ذلك "جراحة اليقظة" ، يجعل األشخاص الذين 
عاجية جديدة ، بما �ض

يعانون من هذا المرض أكرث تفاؤاًل. حيث يظل رسطان الدماغ أحد أكرث 
ي 

ي التعرف عليها وعاجها. ومع ذلك �ض
ا وصعوبة �ض

ً
أنواع الرطانات إرباك

ض ومعرفتهم حول كيفية عمل الدماغ ، يتم  نفس الوقت مع وعي الباحثني
ض مــر�ض رسطــان الدماغ. الدكتور  تطوير طرق جديدة ويظهر األمــل بــني
ي جامرب ، جــراح  المخ واألعصاب بجامعة كاليفورنيا ، سان 

شون هــار�ض
ي هذا المجال الذي يركز عمله 

فرانسيسكو )UCSF( ، هو أحد الــرواد �ض
عى اإلدارة الجراحية لأشخاص الذين يعانون من أورام المخ والذين 
ي مناطق يصعب الوصول إليها. تصل إىل مناطق الدماغ 

تقع أورامهم �ض
، وقد أثرت عى قدراتها اللغوية والحركية والمعرفية.

ي جامرب 
ي اشتهر بها هار�ض * جراحة الدماغ أثناء االستيقاظ أحد األمور اليت

ي اليقظة". عى الرغم من أن األمــر قد 
هو ما يسميه "جــراحــة الــدمــاغ �ض

ح ذلــك ، فــإن المر�ض  يبدو مخيًفا ، إال أن الجراح يقول إنــه عندما يــرش
يرحبون به. يقول: "إن إجراء الجراحة أثناء استيقاظ المريض يقلل من 
ي الكام والمهارات 

ي تتحكم �ض ي الدماغ اليت
مخاطر تلف المناطق الحيوية �ض

األخرى". كما تتيح جراحة الدماغ أثناء اليقظة للفريق الجراىحي تحديد 
ي الدماغ وحماية قــدرات المريض المهمة مثل اللغة 

المناطق المهمة �ض
والحسية والحركية والتواصل أثناء الجراحة. يعتقد الدكتور جيمس 
ي 

ي فــورد الصحي �ض ي معهد هــرض
سنايدر ، اختصا�ي األورام العصبية �ض

ي مجال رسطان الدماغ تتسارع. ويقول: كان 
ويت ، أن االبتكارات �ض ديرت

علينا أن نصبح أكرث إبداًعا واآلن نعرف رسطان الدماغ من منظور جديد. 
النتائج والبيانات المستمدة من الــدراســات الجينية وعلوم الكمبيوتر 
والتعلم اآلىلي وعلم األشعة والخزعات السائلة تدفع جميعها إىل مزيد 
من االبتكار. ويضيف سنايدر أيًضا: أن الكثري من هذا التقدم هو نتيجة 
ي عام 

ي البيت األبــيــض. برنامج بــدأ �ض
برنامج Cancer Moonshot �ض

ي هذه االبتكارات.
2015 واستثمر الكثري من األموال والطاقة �ض

الــــــوفــــــاق/وجـــــــدت دراســــــــــة أول 
ــيــــل عــــى أن تــــجــــاوز مــســتــوى  دلــ
األوزون الـــــذي حـــددتـــه منظمة 
ــبـــطـــة بــه  ــيـــة مـــرتـ ــالـــمـ الـــصـــحـــة الـــعـ
ي حـــاالت دخــول 

ة �ض زيــــادات كــبــري
ــوبــــات  ــنــ الــــمــــســــتــــشــــىض بـــســـبـــب الــ
القلبية وفــشــل القلب والسكتة 
الدماغية.  وتقول الورقة البحثية 

ي تقل عن الحد األقىص  ي مجلة، أنه حيت مستويات األوزون اليت
المنشورة �ض

لمنظمة الصحة العالمية )WHO( ارتبط بها تدهور الحالة الصحية. وقال 
: "خــال  ض مــؤلــف الــدراســة شـــاوي وو مــن جامعة شــيــان جياوتونغ بــالــصــني
ي اســتــمــرت ثـــاث ســـنـــوات، كـــان األوزون مـــســـؤوال عن  هـــذه الـــدراســـة الـــــيت
ايـــدة مــن حـــاالت دخـــول المستشىض بسبب أمــــراض القلب  ض النسبة الـــمـــرت
واألوعـــيـــة الــدمــويــة مــع تــقــدم الـــوقـــت". وأضـــــاف: "مـــن المعتقد أن تغري 
المناخ، من خال خلق ظــروف جوية مواتية لتكوين األوزون، سيستمر 
ة مــن الــعــالــم. وتــشــري نتائجنا إىل أن كبار  ي أجـــزاء كــثــري

ات �ض ض كـــري ي زيـــادة الـــرت
�ض

ي  ات القلبية الوعائية لأوزون، ما يعيض السن معرضون بشكل خاص للتأثري
تفاقم تلوث األوزون مع تغري المناخ والشيخوخة الريعة لسكان العالم 
ي 

قد ينتج عنها مخاطر أكــرب لإلصابة بأمراض القلب واألوعــيــة الدموية �ض
المستقبل".

ي 
ي الكيميا�ئ

ي الضباب الــدخــا�ض
واألوزون هو غــاز وملوث الــهــواء الرئيسي �ض

ي تمتص معظم  . ويختلف تلوث األوزون عن طبقة األوزون الــيت ي
الــضــو�ئ

أشعة الشمس فــوق البنفسجية. ويتشكل تلوث األوزون عندما تتفاعل 
ـــذه الــمــلــوثــات األخــــرى  ــــود ضــــوء الــشــمــس. وهــ ي وجـ

الــمــلــوثــات األخــــــرى �ض
ي تنبعث من  ض الــيت وجني عبارة عن مركبات عضوية متطايرة وأكاسيد النيرت
ي والمصانع 

الــســيــارات ومحطات الطاقة والــمــراجــل الصناعية والــمــصــا�ض
الكيماوية ومنشآت حرق الكتلة الحيوية والوقود األحفوري.

إكتشاف دليل على ارتباط أمراض 
السكتة الدماغية بتلوث األوزون

جراحة اليقظة؛ ابتكار واعد 
لعالج رسطان الدماغ

ي؟ع؟: اإلمام العسكر

ي أخاه  بئس العبد عبد يكون ذا وجهني وذا لسانني يطر

كله غائبا إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله شاهدا ويأ

خمس منتجات نانو إيرانية تجتاح األسواق العالمية

طبيب عيون يوضح كيفية التعرف على إعتام عدسة 
العني مبكرا

أعــلــن المقر الرئيسي 
لـــتـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا 
النانو عن 5 مجاالت 
ة لــــــأجــــــانــــــب  شــــــــــهــــــــــري
ــــر  يـ ــــد تـــــصـ ىل  إ دت  أ
مـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــنــــــانــــــو. 
لـــــــحـــــــنـــــــفـــــــيـــــــات  ا إن "
 "PVD ــــــ الـــمـــطـــلـــيـــة بـ
لـــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــدات  ا " و 
ــبــــريــــة" و "أنــــــواع  الــ

يا" و "المرآة والزجاج المنعكس" و "الطب  السجاد والبسط المضادة للبكتري
ي 

ض أكــرث المنتجات النانوية اإليــرانــيــة �ض الــنــانــوي المضاد لــلــرطــان" هي مــن بــني
قطاع التصدير. كان تصدير هذه المنتجات الخمسة يعادل أكرث من مليون 

دوالر لكل منها.
بينما كانت تركيا والعراق ولبنان وجورجيا هي وجهات تصدير "الصمامات 
ـــ PVD" ، فــقــد تـــم تــصــديــر "الـــطـــب الـــنـــانـــوي الـــمـــضـــاد لــلــرطــان"  الــمــطــلــيــة بـ
ض مــســتــوردي "أنـــــواع الــســجــاد والــبــســط الــمــضــادة  إىل ســـوريـــا وتــركــيــا. ومـــن بــــني
اليا وألمانيا  يا" اإليرانية يمكن ماحظة أسماء دول مثل النمسا وأسرت للبكتري

يا وهولندا وكندا واليابان وسنغافورة ورومانيا وروسيا. ض ا ومالري وإنجلرت
ض  ــا مـــن بـــني ــًضـ ي أيـ

ــــة الـــغـــزل الـــكـــهـــربـــا�ئ ــيـــة وآلـ كــمــا تــعــد مـــعـــدات الــتــصــفــيــح اإليـــرانـ
اد مــن دول مــثــل كــنــدا وإيــطــالــيــا  ي يــرتــفــع الــطــلــب عليها لــاســتــري الــمــنــتــجــات الـــيت
ي شــهــدت حجم  ض ، والــــيت ا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأمــريــكــا وهــولــنــدا والـــصـــني وإنــجــلــرت

. ي
ي العام الما�ض

صادرات يصل إىل مليون دوالر لكل من هذه المعدات �ض
كما تزايد الطلب عى "صفائح البوليمر النانوية المركب" و "باط البناء" و 
يا" من الدول المجاورة واتحاد الدول المستقلة  "الجوارب المضادة للبكتري
ض 500 ألف ومليون دوالر من كل من هذه المناطق.  )CIS(، وتم تصدير ما بني
ي قـــطـــاع الـــســـيـــارات ، "الـــمـــصـــبـــاح الـــمـــطـــىي بـــالـــنـــانـــو" و "الـــحـــفـــاز الـــنـــانـــوي 

فـــــىض
ــتـــخـــدام هـــذه  ي تـــقـــدمـــت بــهــمــا تـــركـــيـــا السـ

لـــلـــســـيـــارة" هـــمـــا مــنــتــجــا تـــصـــديـــر إيــــــــرا�ض
. بــاإلضــافــة إىل األدويــــة الــمــضــادة لــلــرطــان، تم  ي

الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــام الـــمـــا�ض
ي مجال الصحة. 

تصدير منتجات أخرى �ض
ي من الشمس" و "ضمادة 

كما تم تصدير "تعزيز طب النانو" و "أنــواع الــوا�ت
يـــف"، وبــاإلضــافــة إىل الــبــلــدان الــمــجــاورة ، تظهر  ض الــتــضــمــيــد" و "عــاصــبــة الـــرض
ي قائمة وجــهــات التصدير من 

ويــا �ض ض أســمــاء بــلــدان مثل الــيــونــان وبــولــنــدا وفــرض
هذه المنتجات. 

ي مخصص 
وتجدر اإلشارة إىل أن 7٪ من الحجم اإلجماىلي لسوق النانو اإليرا�ض

ــة لـــحـــجـــم مـــبـــيـــعـــات مـــنـــتـــجـــات الـــنـــانـــو  ــ ــــدوالريــ ــانــــت الـــقـــيـــمـــة الــ لــــلــــصــــادرات، وكــ
ي إيران عام 1400 تساوي 888.5 مليون دوالر.

المصنوعة �ض

الــــــــــــــــوفــــــــــــــــاق/ أوضــــــــــــــح 
ي  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور دمــــــــــيــــــــــرت
ي 

ــا�ئ ــ ـــصــ ــ ــتـــيـــف أخـ ــنـ ــيـ ديـــمـ
طـــب وجـــراحـــة الــعــيــون 
الخطر الرئيسي إلعتام 
ض وكــيــفــيــة  عـــدســـة الــــعــــني

التعرف عليه.
ي 

ي �ض
ويـــــشـــــري األخـــــــصـــــــا�ئ

ي إىل أن 
برنامج تلفزيو�ض

ض هو أحــد أمــراض العيون األكــرث انتشارا المرتبطة بشيخوخة  إعتام عضلة العني
ئ العدسة وتفقد شفافيتها وتنخفض  ي العمر تــهــرت

الــعــدســة. ألنــه مــع التقدم �ض
مرونتها. ويمكن ان تستغرق عملية تعكر العدسة 4-15 عاما. ووفقا له تنسب 

-: ض إىل أعراض إعتام عدسة العني
. ض - ظهور البقع والدوائر والنقاط أمام العينني

- ازدواجية الصورة.
- عدم تحمل الضوء الساطع.

ي الظام.
- ضعف الرؤية �ض

ض وحيت منعه. لذلك من األفضل عدم  ومن المستحيل التنبؤ بإعتام عدسة العني
تجاهل هذه األعراض وانتظار مرحلة "نضوجها" الجراء عملية جراحية. ويقول: 
ض  "يمكن أن يصاب الشخص بالعم. ولكن العم الناجم عن إعتام عدسة العني
قابل للعاج". ويضيف: تستغرق العملية عادة 10-15 دقيقة ال يشعر خالها 

المريض بأي ألم.

األوقات الرشعية حسب توقيت طهران:

»الوفاق « صحيفة يومية »سياسية، اقتصادية، اجتماعية «
ية اإلسالمية لألنباء »إرنا « تصدر عن وكالة الجمهور

: مختار حداد ير   المدير المسؤول: سجاد اسالميان        رئيس التحر
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                            فرع حسي�ن
  الهاتف: 05 و 88751802 / 9821 +

يد: 5388 - 15875 كس: 88945783 / 9821 +     صندوق الرب   الفا

كات: 88748800 / 9821 +    اإلشرتا

كس اإلعالنات:  88745309 / 9821 +   تلفا

www.al-vefagh.ir  :عنوان الوفاق على اإلنرتنت  

al-vefagh@al-vefagh.ir  :يد اإللكرتوني   الرب
  اذان الظهر )اليوم(: 12:13

  اذان المغرب )اليوم(: 18:30
  اذان الفجر )غدا(:  4:49 

وق الشمس )غدا(: 6:13   �ش

دعت حديقة 
العلوم في 

الصني، الحديقة 
الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيا 
والصناعات 

الثقافية التابعة 
للجهاد الجامعي، 
لتوثيق التعاون 
وتبادل الخربات 

اتفاق السعودية وإيران


