
أعلنت شركة خدمات املالحة اجلوية 
السعودية اعتزامها توظيف فتيات 
سعوديات ف��ي مهنة املراقبة اجلوية 
وذلك للمرة األولى، وفق ما ذكرت وكالة 
األن��ب��اء السعودية الرسمية »واس« 

االثنني.
وستخوض الفتيات السعوديات 

غمار هذه املهنة بعد إحلاقهن باألكادميية 
السعودية للطيران امل��دن��ي ل��دراس��ة 
التخصص وتأهيلهن وف��ق برنامج 
مخصص للسيدات ومدته عام دراسي. 
وأضافت الشركة أن برنامج املراقبة 
اجلوية للسيدات هو األول من نوعه، 
ويشمل تدريبا نظريا وعمليا إلى جانب 

ورش العمل والزيارات امليدانية.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة إن ه���ذه اخل��ط��وة 
جاءت لدعم املرأة السعودية التي أثبتت 
كفاءتها في شتى املجاالت ومتكينها من 
العمل في وظائف مختلفة ورفع نسبة 
مشاركتها في سوق العمل مبا يتواكب 
مع رؤية اململكة املستقبلية 2030، التي 

تضمنت مجموعة من القرارات لصالح 
املرأة السعودية.

وب���دأت املتقدمات والبالغ عددهن 
)80( متقدمة صباح األح��د في إج��راء 
اخ��ت��ب��ارات ال��ق��ب��ول ف��ي األك��ادمي��ي��ة 
وسيخضعن ل��ع��دد م��ن االخ��ت��ب��ارات 

التحريرية.
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فرنسا تعتزم تطبيق 
حوافز جديدة لسحب 

املركبات امللوثة تدريجيًا
أعلنت وزارة البيئة الفرنسية إن احلكومة 
تعتزم تطبيق سلسلة من احلوافز والضرائب 
اجلديدة بهدف سحب املركبات املسببة للتلوث 
تدريجيا وتعزيز أنظمة العزل املوفرة للطاقة في 

املنازل. 
وق���ال وزي���ر البيئة وال��ط��اق��ة نيكوال أول��و 
لصحيفة ليبرالسيون الفرنسية اليومية إن 
موازنة احلكومة لعام 2018 التي ستقدم األسبوع 
املقبل ستتضمن سلسلة من اإلجراءات التي تهدف 
إلى احلد من تغير املناخ وتقليل التلوث ومساعدة 

األسر محدودة الدخل. 
وأض��اف أن��ه سيقترح تعميم حوافز قيمتها 
ما بني 500 وألف يورو لكل من يستبدل مركبته 
مبركبة أقل تلويثا للهواء، والتي كانت قاصرة 
حتى اآلن على األسر محدودة الدخل، لتشمل كل 
املواطنني الذين ميلكون سيارات تعمل مبحركات 
الوقود ومسجلة قبل عام 1997 وسيارات تعمل 

مبحركات الديزل ومسجلة قبل 2001. 
ولن تكون هذه احلوافز بهدف شراء سيارات 
جديدة فحسب بل وأيضا لشراء سيارات مستعملة 
جديدة نسبيا تسبب انبعاثات أقل من ثاني أكسيد 

الكربون. 

  

@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
حسنا فعلت وزارة الصحة املمثلة بوزيرها النشط الدكتور جمال 
احلربي في توسيع خدمات تأمني »عافية«.. املشروع ناجح ويحتاج 
إلى سد بعض الثغرات التي يحتاجها كبار السن.. يجب توسيع خدمات 
أمراض السكر والضغط وتقليص أمراض النساء والوالدة.. هذا املشروع 
فيه دعم للقطاع اخلاص والتخفيف عن املستشفيات احلكومية.. يا ريت 
الصحة تكمل إحصاءها وتوزع أراضي كافية ملستشفيات القطاع اخلاص 

حتى تكتمل خدمات الصحة..
ودمتم.

m_alwaqit@   حممد منور الوقيت
اإلستغفار غيمتك الرطبه كل ما جف واقعك و أصابه الشحوب ، أستغفر الله 

العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه

 busami2323@  وطني الكويت
نحن على مقربة من االستحقاق السياسي الدستوري!!!!! • • إن الله ال يخيب 

مواطن كويتي تفائل بِه خيراً.

q8__then__q8@   الك�ويت ث�م الك�ويت
يا سادة نظام البصمة من أفشل ما وضع في #الكويت البصمة نظام يجب أن 
يطبق على مسؤلي وقيادي الدولة فقط وحصريا وبشدة اضبط املسؤل ميشي 

املوظف صح

Almuneefi نا�رش ال�صعد   @LetGoq8
نتمنى على املسؤول العام ان ال يأخذ انتقاداتنا ألدائه مأخذ شخصي ، نحن 

نحترم شخصك اجتماعياً ،  ونكره أداءك وطنياً . 
#أنت_توحي ؟

destor_q8y@   �صيا�صي معار�س
إن العبرة ليست أبدا في معرفة الناس إمنا في اإلحساس بهم ...

للمرة األولى في السعودية.. النساء في مهنة الرقابة اجلوية 

طفل لبناني في الرابعة من عمره 
يقتل أمه برصاصة عن طريق اخلطأ!

قالت الوكالة الوطنية لالعالم أن ام��رأة توفيت في جنوب 
لبنان يوم أمس االثنني برصاصة أطلقها بطريق اخلطأ ابنها 

البالغ من العمر أربع سنوات. 
وذكرت الوكالة أن احلادث الذي وقع في بلدة كفرا في جنوب 
لبنان جاء بعد يومني من حادث مماثل يوم اجلمعة عندما أطلق 
صبي يبلغ من العمر 11 عاما الرصاص بطريق اخلطأ على طفل 

عمره ثماني سنوات في بلدة أخرى في جنوب لبنان. 
وفي لبنان ال يوجد تطبيق صارم للقيود على حمل السالح 
وإطالق النار. وكثيرا ما تتسبب رصاصات طائشة في سقوط 
قتلى وجرحى عند اطالق النار في الهواء خالل االحتفاالت 

والجنازات والتجمعات السياسية.

جــديــدة  صيغة  يـــطـــورون  الــعــلــمــاء 
من اجلليد اخلفيف!

متكن علماء من جامعة أوكاياما اليابانية من تطوير صيغة 
جديدة من اجلليد الذي أكدوا أنه أخف أنواع اجلليد حتى اليوم. 

 The وحول هذه اخلطوة العلمية املهمة قال العلماء ملجلة
Journal of Chemical Physics: »يوجد اليوم 17 نوعا 
من اجلليد الذي ميكنه احلفاظ على شكله وخواصه الفيزيائية 
ضمن ظ��روف حرارية معينة، وعند دراساتنا ألن��واع اجلليد 
متكنا من احلصول على صيغ معينة من الزيوليت أو )سيليكات 
األلومينيوم( التي حتوي بلورات ذات خواص فريدة، وقمنا 
بدراسة تغيراتها الفيزيائية في ظ��روف الضغط واحل��رارة 
املنخفضة، لنحصل على تراكيب جديدة من مواد قابلة إلعطاء 

صيغ من اجلليد خفيف الوزن«.
وأضاف العلماء قائلني: “اتضح أن اجلليد الناجت عن مركبات 
الزيوليت أكثر استقرارا من أنواع اجلليد املعروفة حاليا، فضال 
عن أنه أقل كثافة ووزن��ا، والتجاويف املوجودة فيه ال تشغل 
أكثر من %50 من حجمه األساسي، هذا اجلليد الذي يتكون من 

بلورات سداسية يعتبر أخف أنواع اجلليد املوجودة حاليا«.
ويذكر أن هذا االكتشاف يعتبرا حدثا علميا مهما في الوقت 
الذي تتسابق فيه جميع دول العالم املتقدمة على تطوير صيغ 
جديدة من املعادن وامل��واد الصلبة التي ميكن االستفادة منها 
في املجال الصناعي. وفي املجال نفسه، أعلنت روسيا منذ مدة 
أن علماءها من جامعة كوستروما احلكومية متكنوا من تطوير 

صيغ فائقة الصالبة واملقاومة من الفوالذ والتيتانيوم.

الكالب تساعد بريطانيا 
فــــــــــي كـــــــشـــــــف اجلــــــــرائــــــــم 

اإللكترونية 
جلأت الشرطة البريطانية إلى االستعانة بكالب 
مدربة جيدا على يد متخصصني في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي األمريكي ميكنها الكشف عن اللقطات 
املخفية على أجهزة احل��اس��وب التي حتتوي على 
املضايقات اجلنسية لألطفال; وذلك في إطار حربها 

ضد استغالل األطفال.
والكلبني )تويد وروب( هما أول كلبني في اململكة 
املتحدة للتدريب على اإلنترنت الستخدامهما حاليا 
لتعقب ال��ب��رام��ج ال��ت��ي يخفيها األش��خ��اص الذين 
يستغلون األطفال جنسيا في منازلهم، وبعد ذلك 
يتمكن الباحثون م��ن فحص محركات األق���راص 
الصلبة بأجهزة الكمبيوتر واملخفية بدقة ملعرفة ما 
إذا كانت هناك أية صور غير مشروعة لألطفال، كما 
ميكن للكلبني اكتشاف أية مادة كيميائية تستخدم 

لتبريد رقائق الذاكرة.
وأش��ارت الصحيفة إلى أنه يبلغ عمر الكلبني 19 
و20 شهرا وأحدهما من فصيلة سبرجنر سبانيل، 
واآلخر البرادور، وهما أول كلبني للكشف عن اجلرائم 

اإللكترونية في بريطانيا.

ف��از فيلم ال��درام��ا الكوميدي )ث��ري 
بيلبوردس أوتسايد إبينج ميزوري( 
ل��ل��م��خ��رج م��ارت��ن م��اك��دون��ا ب��ج��ائ��زة 
اختيار اجلمهور في مهرجان تورونتو 
السينمائي الدولي يوم األحد املاضي مما 
يعطي الفيلم دفعة في موسم اجلوائز 

القادم. 
وفاز الفيلم الذي تلعب فيه فرانسيس 
ماكدورماند دور األم احلزينة احملبطة 
م��ن التقدم ال��ذي حت��رزه الشرطة في 
العثور على قاتل ابنتها. وف��از الفيلم، 

الذي عرض في البندقية في وقت سابق 
ومن املقرر عرضه على نطاق واسع في 
وقت الحق هذا العام، بجائزة اختيار 
اجل��م��ه��ور )ج��رول��ش بيبلز تشويس 

أوورد(. 
وج��اء فيلم )آي، تونيا( للمخرج 
كريج جيليسبي وال��ذي يتناول حياة 
امل��ت��زجل��ة األمريكية الشهيرة تونيا 
ه��اردن��ي��ج وفيلم )ك���ول م��ي ب��اي يور 
نامي( للمخرج لوكا جواداجنينو والذي 
يتناول قصة حب رومانسية محرمة في 

املركز الثاني. 
وكانت األفالم التي فازت في املاضي 
واحل��اص��ل��ة ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ان��ي في 
ال��دورات السابقة من مهرجان تورنتو 
ق��د ف��ازت أو ترشحت للفوز بجائزة 
أوسكار أفضل فيلم مما يعزز سمعة 
مهرجان ت��ورون��ت��و كمنصة انطالق 
لألفالم.  ومن بني الفائزين السابقني 
واحلاصلني على املركز الثاني أفالم 
)سبوت الي��ت( و)12 ييرز أ ساليف( 

املخرج مارتن ماكدونا و)ذا كينجز سبيتش( و)ال ال الند(.

فيلم كوميدي ملارتن ماكدونا يفوز بجائزة اختيار اجلمهور في مهرجان تورونتو


