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كبسولة فضائية حتترق.. وناسا حتقق
احترقت كبسولة فضائية تابعة لشركة “سبيس 
إكس” األميركية، خ��ال إج���راء اختبار على أحد 
محركاتها، في والية فلوريدا بالواليات املتحدة، وفق 

ما ذكر موقع “سبيس”، األحد. 
وتعود ملكية شركة سبيس إكس إلى رجل األعمال 
األميركي إيلون ماسك، وهي شركة أميركية خاصة، 
تهتم بصناعات تكنولوجيا الفضاء وال��رح��ات 

الفضائية. وقالت الشركة في بيان إن الكبسولة، 
واسمها “كرو دراغون”، انبعث منها دخان برتقالي 
اللون أثناء إج��راء اختبار عليها في محطة “كيب 

كانافيرال” في والية فلوريدا، السبت.
وأضافت الشركة أن االختبارات األولية حملركات 
الكبسولة متت بنجاح، لكن املشكلة وقعت خال 

االختبار النهائي، األمر الذي استدعى مراجعة كلية.

وذك��رت وسائل إع��ام محلية أميركية أن شركة 
“سبيس إكس” متكنت من السيطرة على احلريق من 

دون وقوع أي إصابات، وفتحت حتقيقا في احلادث.
  وأك��دت الشركة أن فريقها ال��ذي يجري حتقيقا 
في احلادث يعمل جنبا إلى جنب مع وكالة االفضاء 
األميركية “ناسا”، في محاولة إليجاد حل لهذه 

املشكلة.
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  أعلنت العامة التجارية »يوسك« 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة ع��ل��ي ع��ب��دال��وه��اب 
املطوع التجارية عن رعايتها جلائزة 
األم املثالية لإلعاقات الذهنية، والتي 
أقامها مركز اخلرافي ألنشطة األطفال 
املعاقني يوم 16 أبريل 2019، حتت 
رعاية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة 
سند الطفل املعاق الكويتية سبيكة 
سعد اجل��اس��ر وذل��ك ت��ق��دي��راً جلهود 

وتعب أمهات ذوي اإلعاقات الذهنية.
ت��ه��دف ج��ائ��زة األم املثالية التي 
تقام للسنة السابعة على التوالي 
على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي والعالم العربي، إلى تسليط 
الضوء على األمهات ممن لديهن أبناء 
م��ن ذوي اإلع��اق��ة ال��ذه��ن��ي��ة وإب���راز 
دوره����ن ف��ي املجتمع وتشجيعهن 
على استمرارية العطاء ألبنائهن وأن 
تكونن مثاالً ُيحتذى به في دوره��ن 
الفعال ف��ي تطوير ق���درات أبنائهن 
الذهنية والعملية. ومن املعايير التي 
تستند عليها اجلائزة أن يكون لدى 
األم املرشحة اهتمام بالشأن العام 
وم��ش��ارك��ة فعالة ف��ي تطوير العمل 
م��ع ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة في 
املجتمع. ه��ذا وق��د ش��ارك��ت ف��ي هذه 
اجلائزة 20 أم من جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي باإلضافة إلى لبنان 
ومصر واألردن وت��ون��س وامل��غ��رب، 

حيث يتم اختيار أم مثالية من كل دولة 
لتكرميها في اجلائزة.

وق�����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية، فيصل 
امل��ط��وع: »إن رعايتنا جل��ائ��زة األم 
املثالية لإلعاقات الذهنية قد جاءت 
انطاقاً من مسؤوليتنا االجتماعية 
وترسيخاً ل��دورن��ا في تعزيز مكانة 

امل��رأة في املجتمع وال سيما األمهات 
الاتي يستحقن كل االهتمام والتقدير 
كونهن م��ص��در للعطاء والتضحية 
وال��ق��وة الكامنة وراء التغلب على 
اإلعاقة وحتويلها إلى طاقة إيجابية 
في املجتمع. سنواصل دعمنا ملختلف 
الفعاليات اإلنسانية التي تصب في 

مصلحة املجتمع«
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت م���دي���رة قسم 

التسويق في يوسك، آي��ات مرجان: 
»لطاملا حرصنا في يوسك على متكني 
امل��رأة وتعزيز مكانتها ودوره���ا في 
املجتمع وفي فعالية كهذه التي جتمعنا 
اليوم، يسعدنا ب��أن نكون من أوائ��ل 
الرعاة والداعمني ألننا نؤمن بأن املرأة 
هي رم��ز للعطاء والتضحية واحلب 
والطاقة اإليجابية والتي تستحق منا 

كل االحترام والتقدير.«

القاهرة تقرع »حوار الطبول
من أجل السالم«

احتضنت قلعة صاح الدين األثرية بالقاهرة 
افتتاح ال��دورة السابعة من املهرجان الدولي 
للطبول وال��ف��ن��ون ال��ت��راث��ي��ة مب��ش��ارك��ة فرق 

موسيقية من أكثر من 20 دولة.
يتميز املهرجان الذي يقام سنويا حتت شعار 
“حوار الطبول من أج��ل السام” بالعروض 
التفاعلية م��ع اجلمهور م��ن خ��ال “الورشة 
الفنية” التي تقام في االفتتاح واخلتام مبشاركة 
جميع الفرق وكذلك الكرنفال الذي يقام في شارع 

املعز بقلب القاهرة الفاطمية.
وم��ن بني ال��دول املشاركة في املهرجان هذا 
العام الصني وإندونيسيا واملالديف والهند 
وكولومبيا واملكسيك واليونان وأرمينيا وبولندا 
والسعودية واألردن فيما اختيرت أفريقيا ضيف 

شرف الدورة السابعة.
وم��ن مصر ت��ش��ارك ف��رق شعبية م��ن الدلتا 
والصعيد وسيناء والنوبة وأخرى تابعة لوزارة 

الثقافة وكذلك وزارة الشباب والرياضة.
تقام العروض في ساحة الهناغر باألوبرا 
وقبة الغوري ومركز الطفل للحضارة واإلبداع 
واحلديقة الدولية مبدينة نصر وحي شرق شبرا 

اخليمة مبحافظة القليوبية.
ويقام على هامش املهرجان معرض للمنتجات 
اليدوية واحل��رف التراثية بقلعة صاح الدين 
وكذلك معرض نحت للفنانة أم��ل منصور من 

محافظة الوادي اجلديد.
وتستمر أنشطة وحفات املهرجان حتى 27 

أبريل نيسان اجلاري.

اف���ت���ت���ح امل����غ����رب م��وق��ع 
ليكسوس األث��ري بعد تهيئته 
وإعداده للزائرين والذي يجسد 
آثار مدينة ليكسوس الشهيرة 
التي كانت من أعرق احلواضر 
ف���ي غ���رب ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط 
بالعالم القدمي.يوجد املوقع 
شمال ش��رق مدينة العرائش 
)190 ك��ي��ل��وم��ت��را ش��م��ال��ي 
ال��رب��اط( وميتد على مساحة 
62 ه��ك��ت��ارا، وي��ض��م آث���ارا 
فينيقية ورومانية وإسامية 
تشمل عمات فضية وبرونزية 
وذهبية وأوان فخارية إضافة 

إلى حلي ذهبية.
وت��ش��م��ل آث����اره املعمارية 
أطال قصر شيد في عهد امللك 
األمازيغي يوبا الثاني ومسرح 
م��درج فريد ومجموعة معامل 

رومانية لتمليح األسماك.
وقال هشام احلسيني مدير 
امل��وق��ع ل��روي��ت��رز إن مشروع 
التهيئة بدأ في 2010 “وشمل 
ب��ن��اء م��ق��ر محافظة )إدارة( 
بعني املكان ومتحفا يضم أهم 

ما عثر عليه باملوقع من حلي 
وأوان وأدوات باإلضافة إلى 
فضاءات أخرى من بينها قاعة 
م��ح��اض��رات ومقهى ومكاتب 

إدارية وقاعة عمل ومخازن«.

وت��زام��ن افتتاح امل��وق��ع مع 
االحتفال باليوم العاملي للتراث 

في 18 أبريل.
وب��ح��س��ب وزارة الثقافة 
واالتصال املغربية فإن مدينة 

ليكسوس ت��أس��س��ت ع��ل��ى يد 
التجار الفينيقيني في القرن 
ال��ث��ام��ن ق��ب��ل امل���ي���اد وظ��ل��ت 
عامرة على مدى 22 قرنا، من 
القرن الثامن قبل املياد إلى 

القرن ال��راب��ع عشر امليادي، 
حيث انتقلت من مدينة مورية 
مستقلة مزدهرة إلى مستوطنة 
روم��ان��ي��ة ث��ري��ة ث���م مدينة 

إسامية باسم “تشميس«.

»يوسك« ترعى جائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية

في محمية رادكليف ببريطانيا، اقترب “ديريك” من أن يصبح أصخم 
حمار في العالم، حيث يزيد ارتفاعه قليا على 170 سنتيمترا، حسبما 

أفادت تقارير صحفية. 
ولم يتجاوز عمر “ديريك” 5 سنوات، مما يعني إمكانية منو طوله 
خال عامني، وبالتالي اقتناص لقب األضخم في العالم، من احلمار 
“رومولوس” في والية تكساس األميركية، الذي يبلغ ارتفاعه 172 

سنتيمترا.
وحسبما تقول صحيفة “صن” البريطانية، فإن أصل “ديريك” 

يعود إلى نوع مميز من احلمير، يعرف باسم “جاكستوك املاموث«.
وقالت مالكة احملمية تريسي غارتون: “ولد احلمار ضخما. ولم 
يكتمل منوه بعد، تتوقف احلمير عن النمو عندما تبلغ من العمر 7 

سنوات. لذلك ال يزال أمامه الكثير من الوقت«.
وأضافت تريسي البالغة من العمر 52 عاما، أنه “رغم حجمه، فإن 
ديريك عماق لطيف”، قائلة: “ديريك ودود للغاية. إنه مثل كلب كبير، 

يتبعك طوال الوقت ويريد أن يكون بجانبك«.

»حمار عمالق« يقترب من رقم قياسي عاملي

مراهق يجني »ثروة على اإلنترنت« 
بـ200 دوالر فقط

جنح مراهق، ال يتعدى عمره 
16 عاما، في صناعة ثروة بعدما 
استثمر 150 جنيها إسترلينيا 
)ن��ح��و 200 دوالر( ف��ي سوق 
العمات على اإلنترنت، حسب ما 

ذكرت وسائل إعام بريطانية. 
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة “ديلي 
ميل” إن إدوارد ريكتس طور 
مهاراته في التداول والتعامل 
في العمات من خال مشاهدة 
فيديوهات ودروس على موقع 
“يوتيوب”، وذلك بعد أن حتداه 
أحد اخلبراء في املجال بأن األمر 
يحتاج إل��ى تكوين رسمي في 

أحد املعاهد املتخصصة.
وكان الشاب يقضي ما يصل 
إلى 5 ساعات يوميا في مشاهدة 
مقاطع يوتيوب، ح��ول كيفية 
جني األم���وال م��ن خ��ال ش��راء 
وب��ي��ع ال��ع��م��ات العاملية عبر 

اإلنترنت.
وب��ع��د أن نهل م��ا يكفي من 
العلم، استثمر امل��راه��ق، الذي 
يعيش في والثامستو، بشرق 
العاصمة البريطانية لندن، 
في  إسترلينيا  جنيها   150
س��وق العمات، لينجني بذلك 

أرباحا قدرت بأكثر من 60 ألف 
جنيه إسترليني )78 ألف دوالر 
أم��ي��رك��ي( ف��ي غ��ض��ون 8 أشهر 

فقط.
وقال ريكتس، الذي ُيعتقد أنه 
أصغر متداول في اململكة املتحدة 
“أتابع س��وق ال��ع��م��ات بدقة 
وتركيز كبيرين، كما أح��رص 
ع��ل��ى م��ش��اه��دة األخ���ب���ار، ألن 
األحداث العاملية هي التي تؤثر 
في قيمة العمات، فعلى سبيل 
املثال يتأثر اجلنيه اإلسترليني 

بأخبار البريكست«.

وأضاف “بعدما كونت خبرة 
ف��ي األس�����واق، أص��ب��ح ال��ن��اس 
يثقون في مهاراتي.. أملك حاليا 
أك��ث��ر م��ن 100 عميل يطلبون 
نصائحي بشكل مستمر قبل 

اإلقدام على أي استثمار«.
ول���اح���ت���ف���ال ب��ن��ج��اح��ه، 
يخطط ريكتس لشراء سيارة 
“مرسيدس إي��ه كاس” حني 
يبلغ العمر القانوني لقيادتها، 
كما يريد أن يقضي مع أسرته 
ال��ص��غ��ي��رة العطلة الصيفية 

القادمة في الواليات املتحدة.

بعد أول طفلني معدلني جينيًا.. 
الصني »تشدد القواعد«

املغرب يفتتح موقع 
ليكسوس األثري

يبحث املجلس الوطني ل��ن��واب الشعب 
في الصني، تشديد قواعد األبحاث املتعلقة 
باجلينات واألجنة البشرية، في أول خطوة 
من نوعها منذ أن أثار عالم صيني اجلدل العام 
املاضي، عندما أعلن والدة أول طفلني معدلني 
جينيا بالعالم. وقوبل العالم خه جيان كوي، 
وه��و أستاذ مساعد في اجلامعة اجلنوبية 
للعلوم والتكنولوجيا في شنتشن، بإدانات 
من املجتمع العلمي على مستوى العالم، عندما 
ق��ال إن��ه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم 
)كريسبر-كاس9(  من أجل تعديل جينات 

توأمتني قبل ميادهما في نوفمبر.
وب��دأت السلطات الصينية حتقيقا بشأن 
عمل خ��ه، وقالت إنها أوقفت ه��ذا النوع من 

األبحاث.
وذك����رت وك��ال��ة أن��ب��اء ال��ص��ني اجل��دي��دة 
)شينخوا( أن مشروعات القوانني التي أُرسلت 
إل��ى البرملان الصيني ملراجعتها، السبت، 
تقضي بخضوع التجارب الطبية والبشرية 

لتدقيق أكبر وتطبيق متطلبات أكثر صرامة، 
مثل ضمان إطاع من ستجرى عليهم التجارب 

على األمر كما ينبغي.
وأض��اف��ت أن القواعد ستتطلب أيضا أن 
توافق السلطات اإلدارية على جميع التجارب 

في املستقبل، وكذلك جلان األخاقيات.
ولم يضع التقرير ج��دوال زمنيا للموافقة 
على القواعد، ولم يتطرق إلى أبحاث خه على 
وجه التحديد. وكان خه قال في مقاطع فيديو 
على اإلنترنت، وخال املؤمتر الذي أعلن فيه 
عن جتربته املثيرة للجدل في نوفمبر، إنه 
اعتقد أن تعديل اجلينات سيساعد على حماية 
التوأمتني من اإلصابة بفيروس نقص املناعة 

املكتسب املسبب ملرض اإليدز.
ووجهت السلطات واملؤسسات الصينية 
ومئات العلماء في العالم إدانات خله، وقالوا 
إن أي تطبيق لتعديل اجلينات على األجنة 
البشرية بغرض اإلجناب يعد منافيا للقانون 

وألخاقيات مهنة الطب في الصني.

بعد رحلة استغرقت ع��دة أسابيع، بات 
ب��ح��ار ي��اب��ان��ي أول شخص مكفوف يعبر 
احمل��ي��ط ال��ه��ادئ على م��ن ق���ارب ش��راع��ي، 

حسبما أفادت الصحافة اليابانية. 
وق��د وص��ل ميتسوهيرو إيواموتو )52 
عاما( صباح السبت إلى ميناء فوكوشيما 
على من مركبه الشراعي البالغ طوله 12 
م��ت��را، بعد نحو شهرين على إب��ح��اره من 

كاليفورنيا.
وغ��ادر الرجل املقيم في سان دييغو عند 
سواحل والية كاليفورنيا املطلة على احمليط 
الهادئ، هذه املدينة األميركية في 24 فبراير 
بصحبة دوغ سميث، وه��و بحار أميركي 
س��اع��ده شفويا م��ن خ��ال م��ده باملعلومات 

الازمة مبا فيها اجتاه الرياح.
وهذه احملاولة الثانية للبحار الياباني، 

فقبل 6 سنوات، أجرى الرجل أولى رحاته 
لكنها انتهت بسرعة بعدما غرق قاربه إثر 

اصطدامه بحوت.
وقال املغامر الياباني خال احتفال أقامه 
لدى وصوله إلى فوكوشيما: “أنا في دياري. 
شكرا”، منهيا بذلك رحلة امتدت على مسافة 

تقرب من 14 ألف كيلومتر.
وأوض���ح إي��وام��وت��و ل��وك��ال��ة “كيودو” 
اإلخبارية اليابانية: “لم أستسلم وحققت 
حلمي”، بعد أن أصبح أول شخص مكفوف 

يعبر احمليط الهادئ.
وخاض الياباني الذي فقد بصره في سن 
السادسة عشرة، هذه املغامرة جلمع أموال 
الستخدامها في أنشطة خيرية مبا يشمل 
دعم جهود األطباء لتفادي األمراض املسببة 

لفقدان البصر، وفق موقعه اإللكتروني.

أول كفيف يعبر احمليط الهادئ
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أمهات يكرمن بجائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية


