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 في الصـميم
بعد كارثة السيول حتول الشعب إلى متخصصني 
باألرصاد اجلوية وكثر احلديث في املجالس حتى أثر 
على قرارات الدولة.. ما يتابعه البعض في األجهزة 
من توقعات وأخبار السيول في العالم أحدث موجة 
فزع حتى وصل األمر بأجهزة الهواتف كأنها بدأت 

باخلرير.. 
من يقدر املطر هو الله وأن الفساد في البر والبحر 

مبا كسبت أيدي الناس!!

Dr_Suadalbesher@ د.�صعاد الب�رش

امتنى أن ال مير موضوع ) االمطار( كأي موضوع سابق لفت 
االنتباه و أخذ التصعيد االعالمي الالزم .. ثم تشرق الشمس وجتف 

الشوارع وينتهي األمر... ويذهب كل متسبب حلال سبيله..

Eman J Hayat @the0truth

مشكلة ص��رف مياه األم��ط��ار ص��ار لها اكثر م��ن عشرين سنة 
بني توبيخ وشجب مجلس وجل��ان حكومية ودراس���ات وتخطيط 
ومناقصات وترسيات وه��در أم��وال بال حلول واقعية ، إذا مشكلة 
بسيطة مثل هذه ما استطعتم حلها ! فكيف يا سادة بتصلحون حال بلد 

مترغ بالفساد؟2035!

farahh78@ فرح،عبداحلميد،�صادق

احلمدلله بعد الدراسة واالجتماعات املتكررة للجان اتضح ان 
اسباب غرق املنازل ليس نتيجة سوء البنية التحتية للمدن اجلديدة 
وعدم صيانة وزارة االشغال للمناهيل ..!! .. بل السبب هو املواطن ثم 

املواطن ثم املواطن  !!

كافة خرائط العالم 
الشائعة »خاطئة«!

كشفت رسومات جديدة خطأ في خرائط 
العالم األكثر انتشارا والتي تعرف باسم 

»إسقاط مركاتور«.
وتبرز الرسومات اجلديدة االختالفات 
الضخمة فــي أحــجــام الــبــلــدان، حيث أن 
»خارطة العالم« الشائعة تظهر أن أمريكا 
الشمالية وروســيــا أكبر من أفريقيا، في 
حني أن األخيرة أكبر في الواقع من أمريكا 
الشمالية بثالثة أضعاف، وهي أكبر بكثير 

من روسيا أيضا.
واكتشفت هذه التشوهات الغريبة من 
قبل عالم بيانات املناخ في مكتب األرصاد 
اجلوية الذي قدم متثيال ثنائي األبعاد ملا 

يبدو عليه العالم في احلقيقة.
وتــظــهــر اخلـــارطـــة اجلـــديـــدة للعالم 
أن العديد مــن الــبــلــدان، مبــا فــي ذلــك كندا 
وغرينالند، ليست كبيرة كما كان يعتقد 

البعض.

ـــارات العربية  ــة اإلم تعتزم دول
املتحدة استخدام الدراجات الطائرة 
 ،»Hoverbike S3 2019«

الروسية الصنع في تنقل الشرطة.
وأفــادت صحيفة »ذا ناشيونال« 
أن طاقمني من أفراد الشرطة يتدربان 
على قيادة وسيلة النقل التجريبية، 
التي يبلغ ثمنها 150 ألــف دوالر. 
ومن املقرر استخدام الدراجة الطائرة 
في املناطق، التي يصعب الوصول 

إليها.
وفي حال جناح التجربة، فسوف 
ــن من  ــري ـــردا آخ ــب 40 ف ــدري يــتــم ت

الشرطة.
وقال مدير قسم الشؤون اإلدارية 
في شرطة دبــي خالد املــرزوقــي إن 
الشرطة تأمل باستخدم الدراجات 

الطائرة بحلول عام 2020.
وأعلنت »وكالة األنباء الفيدرالية« 
ـــــارات وقــعــت عــقــد تــوريــد  أن اإلم

الدراجات الطائرة مع روسيا في عام 
2017. وتعمل على إنتاجها شركة 
»Hoversurf«، التي تعود لرجل 
األعمال الروسي ألكسندر أتامانوف. 
ــن ألــيــاف  وقـــد صنعت الـــدراجـــة م
الكربون اخلفيفة الوزن، وزودت بـ4 
محركات كهربائية دوارة. وتتمكن 
الدراجة من التحليق على ارتفاع 5 
أمتار فوق سطح األرض والتحرك 

رجل فوق دراجة طائرة روسيةفي جميع االجتاهات.

عـــاشـــت امـــــرأة صينية 
ــات مــرعــبــة وصــعــبــة،  ــظ حل
بــعــدمــا انــشــقــت األرض في 
أحد الشوارع املزدحمة حتت 
قدميها وسقطت فــي حفرة 
عميقة وسط ذهول وصيحات 

املارة.
ورصـــد فيديو نشر على 
موقع صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية، انهيار رصيف 
أحــد شـــوارع مدينة النتشو 
الصينية حلظة مرور املرأة، 
ثم سقوطها في حفرة عمقها 3 

أمتار )9.8 قدم(.
وأشــــارت الصحيفة إلى 
أن املـــرأة، مجهولة الهوية، 
أصيبت بكسور في ضلوعها، 
فيما اســتــمــر الــرصــيــف في 

االنهيار بعد أن أصبحت املرأة 
عالقة في قاع احلفرة.

ــدة عــيــان،  ــاه ــــرت ش وذك
أن سائق دراجــة نارية ألقى 
للمرأة خــوذتــه فــي احلفرة، 
لكي ترتديها حلماية رأسها 

من احلطام املتساقط.
وحضرت سيارة إسعاف، 
ومت نقل املرأة إلى املستشفى 
مــن قبل املسعفني الطبيني، 
ووجــد أن لديها كسرين في 
ضلوعها، وبحسب مــا ورد 

كانت حالتها مستقرة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، فــتــحــت 
السلطات الصينية التحقيق 
فــي أســبــاب احلــادثــة، التي 
وقعت أمام محطة للحافالت 

في النتشو.

نــبــيــل األظـــــــن.. رحـــيـــل مــبــدع 
لبناني أثرى املسرح الفرنسي

توفي املخرج املسرحي والكاتب الفرنسي اللبناني األصل نبيل 
األظن في أحد مستشفيات بلدة أفينيون الفرنسية بعد صراع مع 
املرض عن 69 عاما. ونعاه عدد من املسرحيني والفنانني اللبنانيني 
ممن عــاصــروه وعملوا معه وتتلمذوا على يديه.وكتب الشاعر 
والكاتب اللبناني عيسى مخلوف على حسابه بفيسبوك »في 
اتصالنا الهاتفي األخير قال ‘لم يعد في استطاعتي أن أحتمل‘». 
وأضاف: »قبل أيام قليلة كان ال يزال يتحدث عن مسرحية يوليوس 
قيصر لشكسبير التي كان يزمع إخراجها، وتقدميها في شهر فبراير 

املقبل مع مجموعة من الطلبة اجلامعيني في بيروت.

حملة للسخرية من ترامب »اخلائف من البلل«
انضم اجليش الفرنسي إلــى قائمة 
»الــســاخــريــن« مــن الــرئــيــس األميركي 
دونــالــد تــرامــب، على مــواقــع التواصل 
االجــتــمــاعــي، وذلـــك بعد أن اعــتــذر عن 
حضور احتفال بذكرى اجلنود األميركيني 
الذين قتلوا في احلرب العاملية األولى، 

بسبب »املطر«.
وكان البيت األبيض قد قال إن ترامب 
لــم يتمكن مــن حضور احتفال بذكرى 
اجلنود وأفراد مشاة البحرية األميركية 
الذين قتلوا في احلرب العاملية األولى في 
املقبرة األميركية في فرنسا، بعد أن حال 

املطر دون وصوله إلى املكان.
وكان مقررا أن يحيي ترامب، برفقة 
زوجته ميالنيا، ذكرى اجلنود األميركيني 
في احتفال في مقبرة إن-مارن األميركية 
في بيلو التي تبعد نحو 85 كيلومترا عن 
باريس، لكن أمطارا خفيفة متواصلة 

وسحابة منخفضة حالت دون وصول 
طائرته الهليكوبتر إلى املقبرة.

وتسبب غياب ترامب عن االحتفال في 
الدقيقة األخيرة، في انتقادات واسعة له 
على مواقع التواصل االجتماعي، ذهبت 
إلى حد اعتبار الغياب »إهانة في حق 

جنود بالده«.
من جانبه، نشر اجليش الفرنسي، 
على حسابه الرسمي في تويتر، تغريدة 

وصفت بالساخرة من »عذر ترامب«.
وجـــاء فــي الــتــغــريــدة، الــتــي أرفقت 
بــصــورة جلــنــدي يــزحــف على األرض 
متحديا األجــواء املاطرة، عبارة »هناك 

مطر، لكن ال بأس.. سنظل متحمسني ».
كما انتشرت تعليقات ســاخــرة من 
ترامب على مواقع التواصل االجتماعي، 
إذ قال أحدهم: »رئيسنا مستعد هو اآلخر 

ملواجهة املشاكل.

األرض تنشق وتبتلع امرأة 
في الصني

علماء الفلك يعثرون 
على أقدم جنوم الكون

اكتشف علماء الفلك في جامعة »جون هوبكنس« األمريكية جنًما بلغ عمره 
13.5 مليار عام، ما ميكن مقارنته بعمر الكون ذاته.

وتبلغ كتلة النجم نسبة 14 % من كتلة الشمس. وإنه يعد أحد العنصرين 
 2MASS J18082002 « من نظام النجمني الذي أطلق العلماء عليه تسمية
B 5104378 – ». ونقلت بوابة » Space.com » اإللكترونية عن عالم الفلك 
األمريكي، كيفن شالوفمن، قوله إن النجم املذكور هو أحد النجوم الـ10 ماليني 

املوجودة في الكون التي تقارب عمره.
يذكر أن الفرضية احلالية اخلاصة بنشوء الكون التي يتبعها العلماء تفيد 
بأن جنوًما أولى تشكلت على إثر االنفجار الكبير من عناصر كيميائية خفيفة 

مثل الهيدروجني والهيليوم وكميات ضئيلة من الليتيوم.
واكتشف علماء الفلك حتى اآلن 30 جنًما قدمًيا جدا لديها كمية صغيرة من 
العناصر الكيميائية الثقيلة. وقال ، كيفن شالوفمن، »هناك احتمال وجود 
جنوم لها كتلة صغيرة احتفظت بتركيبة امتلكتها بعد االنفجار الكبير. لكننا 

لم  نكتشف بعد مثل تلك النجوم. إال أن احتمال اكتشافها ال يزال قائًما.
يذكر أن قطر درب التبانة الذي تقع داخله منظومتنا الشمسية  يقدر بـ 100 
– 200 ألف سنة ضوئية. أما عدد النجوم فيه فيبلغ  200 – 400 مليار جنم. 
وأفادت إحدى الفرضيات الفلكية القائمة بأن  تصطدم مجرتنا بعد 4 مليارات 

عام مبجرة أندروميدا.

دونالد ترامب

الطائرة الدراجات  استخدام  تبدأ  اإلماراتية  الشرطة 


