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 في الصـميم
عــدم السماح للشركات واملكاتب الهندسية املصممة 
واملنفذة ملشاريع البنية التحتية املتضررة باألمطار من 
املشاركة في مشاريع جديدة  يعتبر محاولة إلرضاء الشارع 
وليس طريقة عادلة في العقوبة.. املجلس ليس جهة قضائية 
حتى يصدر احكاما والواجب احالتهم للقضاء مع إعطائهم 
الفرصة فــي الــدفــاع عــن أنفسهم.. قــد يكون السبب غشاً 

ورشاوى من االشرافيني ومقاولي الباطن.. 
ما ذنب مالك الشركات!!

sarahalnomas@ �صاّره فرحان النوم�س  

ياجماعة اذا لقيتوا شخص يصلي ومندمج بصالته ودعاءه لو منو يكون... 
التصورونه..!!! الريال متجه لربه يبي ينفرد بنفسه ويحس بحرية الصالة 

والدعاء.. ماله داعي التصوير.. استغفر الله وأتوب اليه بس 

iqbalalahmad1@ اقبال الحمد

افضل ق��رار يتخذ بحق من تسبب بكارثة غرق البيوت والسيارات وتلف 
ممتلكات ..احلزم ثم احلزم مطلوووب

Fatema Alarbeed @Falarbeed

ياكره التقليد .. فكرو ابتكرو ابدعو .. مو تبوقون ابداع غيركم ترى االفكار 
ماتخلص و ملا تبدعون تتميزون

Zeynep AL.Sultan @z_kuwait89

بغض النظر عن سالفة منو األحق باجلنسية .. انا بفهم وين املشكلة بتجنيس 
»غير املسلم« ؟؟؟

ترشيح إعالمية مصرية ملنصب 
وزير الدفاع في العراق!!

تعرضت اإلعالمية املصرية حنان حسني، ملوقف 
محرج بعد أن تعرضت لسرقة صــورهــا مــن قبل 
ـــوزارة الدفاع  شخصية مجهولة ترشح نفسها ل

العراقية وسط صدمة من اجلمهور العراقي.
هــذا بعد أن أرســل أحــد معجبيها عبر صفحتها 
الشخصية مبوقع الفيس بوك، رسالة يسألها فيها 
إن كــان اسمها رمي أم حنان، معتقدة أنــه ميازحها 
ليرسل إليها صفحة باسم الدكتورة »رمي القيسي« 
مرشحة لوزارة الدفاع العراقية، متضمنة صورتها 
الشخصية، لتكتشف أن األمــر ليس مبزحة وأن 
الصفحة بالفعل جمعت أكثر من ألف شخص خالل 
ساعات من إنشائها، وأن وسائل اإلعالم أكدت على 

حقيقة املوضوع بالرغم من كونه مزيف.
وأوضحت حنان عبر تصريح، أن انتحال صفتها 
من أحد املجهولني وإعــالن ترشحها لــوزارة الدفاع 
العراقية، سبب لها الكثير من املشاكل ودفع املسؤولني 
في اجليش العراقي للبحث عنها، بعد إعالن ترشحها 

الزائف بأغلب وسائل اإلعالم العراقية والعربية.

بفضل الرؤية املستنيرة جلاللة امللك محمد السادس، 
استطاع املغرب أن يكون أول بلد أفريقي يتوفر على قمرين 

صناعيني يتميزان بجودة عالية لرصد االرض .
حيث اعتمد القمر الصناعي »محمد الــســادس _ ب«  
كنظيره االول فــي إجنـــازه على مهندسني ومختصني 
مغاربة استفادوا من فترات تدريب متخصصة في املغرب 

وخارجه .
ويــأتــي أهمية عــرض ملختلف االستعماالت املدنية 
للصور التي يتم التقاطها عبر القمر الصناعي في امليادين 

التالية :
 املسح الطبوغرافي وحتديد اخلرائط والفالحة واملوارد 

املائية والبناء واألشغال العمومية والنقل وترسيم املجال 
الغابوي وحتديد مناطق املعادن واملصادر اجليولوجية 
وإحداث رصيد خرائطي محني لشبكات النقل والتواصل 
وتتبع املشاريع الكبرى، إلــى تتبع املناطق احلضرية 
وشبه احلضرية ومراقبة احمليطات واملناطق الساحلية، 
وتقدمي املساعدة في حال حدوث كوارث طبيعية، ومراقبة 

احلدود والهجرة غير الشرعية.
  وسيستكمل القمر املغربي الثاني املهام املوكولة القمر 
االول ، القادر على التقاط 500 صورة عالية اجلودة يوميا 
على قاعدة التحديث املستمر لألهداف امللتقطة، ودقته 
في تصوير األشياء التي ال يتجاوز حجمها 50 سنتمترا، 

والقيام بدورته الكاملة حول األرض كل 97 دقيقة بسرعة 
27 ألف كيلومتر في الساعة عبر دوران أفقي.

وسيقوم القمر “محمد السادس-ب”، بنفس املهمة 
تقريبا مع دوران عمودي حول الكرة األرضية، وسيمكن 
هذا التكامل بني القمرين في تعزيز دقة التقاط الصور من 

الفضاء، والتركيز على األهداف بشكل أكبر.
 يذكر أن املغرب كانت قد أطلق القمر الصناعي »محمد 
السادس- أ« الذي يبلغ وزنه 1110 كيلو جرام في السابع 
من نوفمبر 2017 بواسطة صــاروخ إيطالي الصنع من 
طراز vega وصمم القمر الصناعي كل من شركة »تاليس 

اطالق القمر الصناعيإيلينيا سبيس«  وشركة »إيرباص ديفانس آند سبيس« .

يعتقد الــكــثــيــرون أن مــواقــد 
اخلــشــب صــديــقــة للبيئة، فضال 
عن أنها تساعد على االسترخاء، 
وتبث الشعور بالطمأنينة عند 
رؤية النيران املتراقصة، لكنها في 
احلقيقة قد تشكل خطرا حقيقيا 

على الصحة.
 فقد حذر العلماء من أن املواقد 
قد تضع حياة األشخاص في خطر 
جــراء االنبعاثات التي تصدر عن 
احتراق األخشاب، والتي تضاهي 
ستة أضعاف التلوث الناجم عن 
شاحنة تعمل بوقود الديزل، وهو 

ما قد يدمر الصحة.
ووجد العلماء أن مواقد اخلشب 
تصدر جسيمات دقيقة تعرف باسم 
ــي الــنــوع األكثر  »PM2.5«، وه
ضــررا من تلوث الــهــواء، وترتبط 
بــالــنــوبــات القلبية والــســكــتــات 

الدماغية والسرطان واخلرف.
وقال الدكتور غاري فولر، وهو 
عالم بارز في مجال التلوث في كلية 
كينغز بلندن، إن العمل يتم »بشكل 
ــوس مبــواقــد  ــه ــل« خلــفــض ال ــاج ع
حرق اخلشب، حيث أنها »تعّرض 

األرواح للخطر«.
وحذر فولر من أن حرق اخلشب 
ميكن أن ينتج نحو ستة أضعاف 
ــوث اجلــســيــمــات مــقــارنــة  ــل مــن ت
بشاحنة ديزل حديثة، أو 18 مرة 

أكثر من سيارة ديزل حديثة.
وكشف فولر في كتابه اجلديد 
الذي صدر هذا الشهر، أن: »حرق 
اخلشب يخنق اجلو في بريطانيا، 
ــاف إلـــى جــزيــئــات الــدخــان  ــض وي
الناجت عن حركة املرور والصناعة 
املسببة آلالف الوفيات التي ميكن 

الوقاية منها«.

صياد روسي يعثر على كائن غريب
زعم صياد مشهور، على موقع »إنستغرام«، أنه عثر على 
مخلوق غريب، خالل عملية صيد روتينية في إحــدى البحار 
الروسية. ووفق ما ذكر موقع »أي بي سي«، فإن الصياد رومان 
فيدورتسوف اكتشف املخلوق في السواحل الشمالية الغربية 
الروسية. وأظهر مقطع فيديو، انتشر على موقع تويتر، املخلوق 
وهو يتلوى على يد الصياد، بينما يحرك وجهه من الداخل، مما 
يجعله يبدو وكأنه مبتسم دائما. وقال فيدورتسوف إنه يعتقد أن 

املخلوق يشبه »احلريشة«، املعروفة بـ«مئوية األرجل«.
وأضاف: »ال أعرف هذا املخلوق وال طبيعيته وال أصله، بالرغم 

من أنني أراه كثيرا في أعماق البحار الروسية«.
ويقوم الصياد بنشر صــور فوتوغرافية ومقاطع فيديو 

بانتظام على حسابه في إنستغرام، الذي يضم آالف املتابعني.

به من  وجناة  دورًا   80 ارتفاع  من  مصعد  سقوط 
هــوى مصعد في إحــدى ناطحات 
السحاب مبدينة شيكاغو بالواليات 
املتحدة 80 طــابــًقــا، وذلـــك بعد أن 
انقطع أحد كابالت الرفع اخلاصة به.

وكان في املصعد 6 أشخاص جنوا 
من املوت بأعجوبة بعد أن هوى بهم 
ذلك الصندوق الكبير من من الطابق 
ــس والــتــســعــني إلـــى الطابق  ــام اخل

احلادي عشر.
وكان هؤالء األشخاص قد انتهوا 
مــن تــنــاول وجبة طعامهم فــي أحد 
املطاعم الفارهة في ذلك البرج، قبل 
أن يتوجهوا إلى املصعد في طريقهم 

للخروج.
وقــال جاميي مونتيمايور، 50 
عاما، الــذي كــان برفقة زوجته في 
املصعد: »فجأة سمعنا صوتا قويا، 
وبدأنا نشعر بالسقوط، اعتقدت أننا 

ميتني ال محالة«.
ــا زاد مــن تعقيد املــوقــف أن  ومم
املصعد توقف في »نقطة عمياء« بني 
الطابقني الثاني عشر واحلادي عشر، 
لذلك لم يكن هناك باب أو منفذ يسمح 
لألشخاص العالقني باخلروج، وفقا 

.clicklancashire ملوقع
ــى  ـــاء إل ـــف ــــال األط ـــاج رج ـــت واح
وقــت طويل حتى متكنوا من خرق 
اجلدار للوصول إلى املصعد، وإنقاذ 
األشخاص الستة الذين كان بينهم 

امرأة حامل.
وأعلنت السلطات املختصة أن عدم 
انقطاع الكابالت األخــرى ساهم في 
إنقاذ حياة أولئك الناس، مشيرة إلى 
أنــه سيتم إغــالق املصعد في البرج 
ــادث والعمل  للتأكد من أسباب احل

على تفاديها في املستقبل.

دراسة حتذر من
 »القاتل الصامت« في منازلنا

العثور على لوحة آللهة 
الشغف في مدينة الرماد

اكتشف علماء اآلثار في إيطاليا على لوحة جصية تصور الهة 
للشغف وبجعة في غرفة نوم أثرية في بومبي.

وقال ماسيمو أوسانا، مدير متنزه بومبي األثري، لوكالة األنباء 
اإليطالية »أنسا« إن صورة االلهة ليدا وهي حتتضن بجعة متثل 
اإلله الروماني جوبيتر، فكرة شائعة ومنتشرة في زخارف منازل 

بومبي.
لكنه أشاد بهذه اللوحة اجلصية وقال إنها استثنائية، إذ يبدو 

أن االلهة تنظر إلى أي شخص ينظر إلى اللوحة.
وقال أوسانا »ليدا تراقب املتفرج بشغف واضح للغاية«.

اللوحة اجلصية مت اكتشافها اجلمعة املاضية في إطار عمل 
لتعزيز أسس املدينة بعد أن تسببت األمطار وعوامل التعرية على 

مدار األعوام املاضية في حدوث بعض االنهيارات.
وبومبي مدينة رومانية كان يعيش فيها حوالي عشرون ألف 
نسمة، واليوم لم يبق من املدينة إال آثارها القدمية. تقع املدينة على 
سفح جبل بركان فيزوف الذي يرتفع 1،200 متراً عن سطح البحر، 

بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا.
ثار البركان ثوراناً هائالً مدمراً عام 79 م ودمر مدينتي بومبي 
وهركوالنيوم. طمر البركان املدينة بالرماد ملدة 1،600 سنة حتى 

مت اكتشافها في القرن الثامن عشر.

مت إنقاذ كل من كان في املصعد

القمر الصناعي  »محمد السادس - ب« إجناز مغربي جديد


