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خريج من اجلامعة األميركية في الشارقة 
يعلم اآلالت كيف تفكر مثل األطباء

مت مؤخرا اختيار سابقة أعمال معمارية )بورتفوليو( خلريج 
من اجلامعة األميركية في الشارقة من بني 10،000 ، إلدراجها في 
كتاب جديد ملارغاريت فليتشر بعنوان »بناء سابقة االعمال املقنعة: 

الكتاب التمهيدي الوحيد الذي حتتاجه«. 
ومت اختيار »بورتفوليو« أحمد حسني، الذي تخرج من اجلامعة 
األميركية في الشارقة عام 2009 بدرجة بكالوريوس عمارة، من 
ضمن 400 من 55 من املصممني للكتاب اجلديد الذي يركز على فن 

تصميم سابقة أعمال معمارية مقنعة وفعالة.  
وعلق أحمد حسني على اختياره قائال: »يشرفني أن يتم اختيار 
أعمالي للنشر في هذا الكتاب. لقد صممت سابقة أعمالي خالل سنتي 
األخيرة من الدراسة في اجلامعة األميركية في الشارقة في عام 
2009، وواصلت حتديثها منذ ذلك احلني. لقد كان بورتفوليو فريدا 

من نوعه حيث كانت له بنية واضحة وموجزة.

مغامر بلجيكي جريء يتحدى اخلوف ويسبح مع متساح! 
يشعر معظم الناس بالرهبة إذا اقترب منهم 
حيوان مفترس، ولكن أحد املغامرين الشجعان 
جتاهل غريزة اخلــوف والتقط صــورا مذهلة 

لتمساح. 
وبدا التمساح الذي صوره روبرت سميتس، 
ــدا من  الــبــالــغ مــن العمر 34 عــامــا، قريبا ج
 Jardines de الكاميرا، أثناء تصويره في مياه

la Reina في كوبا.
وصــمــم املغامر البلجيكي اجلـــريء على 
تسجيل احلدث النادر بكل تفاصيله، ومن املثير 
لالهتمام أن بعض الصور املذهلة ُتظهر أسنان 

التمساح بغاية الوضوح.
ــال سميتس:  ــي حــديــث عــن جتربته، ق وف
»كنت متوترا قليال، كان احليوان الرائع قادرا 

على فعل أي شيء لي«.
ــن خائفا جــدا،  ــم أك ـــاف مــوضــحــا: »ل وأض
استمتعت بكل ثانية من احلــدث، كما أنه من 
املستبعد جدا أن أحصل على فرصة كهذه في أي 

وقت قريب، أو في أي مكان آخر«.
وذكر سميتس أن التمساح كان يعرف أننا 

في املاء، وكان مهتما بوجودنا، ولكنه بدا باردا 
جدا ولم ُيظهر أي سلوك عدواني.

ويــوجــد دائــمــا خطر ينطوي على التقاط 

صور احليوانات، حتى وإن كان كلب اجليران، 
فال ميكن تخمني كيف سيتصرف احليوان جتاه 

األغراب، وفقا للمصور.

املجتمع الطبي يشكك بعملية 
زراعة الرأس البشرية

انتقد املجتمع الطبي جراح األعصاب الذي قال إنه 
على وشك القيام بعملية زراعــة رأس بشرية، متهما 

عمله بأنه خاطئ أخالقيا ورمبا جنائيا. 
وقــال سيرجيو كانافيرو، مدير مجموعة تورين 
)Turin( املتقدمة في مجال التأثير العصبي، إنه 
»جنح« في تنفيذ العملية على جثة بشرية، حيث قام 
بها فريق من الباحثني بقيادة الدكتور شياوبينغ ري، 

بجامعة هاربني الطبية في الصني.
وأضــاف البروفيسور كانافيرو أنه يعتزم القيام 
بعملية زراعة الرأس الثنني من املرضى أصحاب األدمغة 
امليتة. كما أوضح أنه مبجرد تنفيذ العملية، سيكون 
قادرا على إجراء اجلراحة الكاملة خالل 18 ساعة على 
شخص حي. ولكن، كان رد فعل املجتمع الطبي سريعا 
حــول هــذه اإلجـــراء، حيث قــال إنــه يعتقد أن اجلراحة 
غير أخالقية وخطيرة على حد سواء. وأوضح العديد 
من اخلبراء البارزين في العالم أن هذا األمر قد يسبب 

مشاكل مروعة بالنسبة لألشخاص اخلاضعني لها.

سيرغيي إيفانوف  مع املومياء

عثرت البعثة األثرية التي تضم خبراء 
تنقيب من مصر وروسيا، في منطقة دير 
البنات في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، 

على مومياء محنطة داخل تابوت.
ويرجح اخلبراء أن هذه املومياء تعود 
إلــى العصر اليوناني البطلمي للدولة 
املصرية الــقــدميــة، التي تغطي الفترة 
األخيرة قبل امليالد، والسنوات األولى من 

األلفية األولى.
ووفقا لألمني العام للمجلس األعلى 
ــإن البعثة  لــآثــار مصطفى وزيــــري، ف
عثرت على التابوت وبداخله املومياء، 

ملفوفة بالكتان، ويعلو الــرأس قناع من 
الكرتوناج )مــادة من الكتان والبردي، 
استخدمها املــصــريــون الــقــدمــاء لصنع 
األقنعة اجلنائزية( امللون باللونني األزرق 
والذهبي، واملومياء في حالة جيدة، بينما 

يحتاج التابوت إلى ترميم.
وقــد قــام أعــضــاء البعثة املوجودين 
بإشراف سيرغي إيفانوف، رئيس بعثة 
معهد أبحاث املصريات التابع ألكادميية 
ــراءات الترميم  ــإج العلوم الــروســيــة، ب
األولية في املوقع، لعزل املومياء عن اجلو 
احمليط، متهيدا إلرسالها إلى مركز الترميم 

التابع للمجلس األعــلــى لــآثــار، حيث 
سيقوم اخلبراء املختصون بترميمها.

وينتمي أعضاء البعثة الروسية إلى 
معهد الشرقيات التابع ألكادميية العلوم 
الروسية، ويعملون في منطقة الفيوم 

منذ 2003.
وفي تصريحات خاصة لـ RT، قالت 
يلينا توملاتشوفا، نائب رئيس بعثة 
معهد أبحاث املصريات التابع ألكادميية 
العلوم الروسية، إن البعثة عثرت، منذ 
بدء عملها وحتى اآلن، على ما يقرب من 

400 مومياء.
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 في الصـميم
هذا التذبذب في املواقف العربية في مواجهة العدوان الفارسي هو ما  
يشجعه على االستمرار في احتالل العواصم العربية وإشعال املنطقة.. 
ربعنا »كل يقرب النار صوب قرصه« ومصاحلهم فوق جميع اعتبارات 
األمن العربي املشترك.. إيــران تعرف اننا إذا لم نختلف فإننا ننسلخ من 
اصلنا كعرب وتستغل ذلــك.. يذكرنا موقف بعض العرب من اجتماعات 
اجلامعة العربية ملواجهة احتالل الكويت من النظام الصدامي وكيف استغل 
املقبور - عليه من الله ما يستحق - الوضع  واستمر في عدوانه.. هكذا نحن 

العرب ال نفيق اال حني تقع الفأس بالرأس.. 
صحصحوا!!

S3AD_MFH@   �صعد املفرح

25 فلس للكيلوواط و4 دنانير لكل 1000 غالون مياه على القطاع 
احلكومي اعتباراً من يوم بعد غد ///// خسارة البعض ماتشيلها 
البعارين والعقار يهبط واألسهم تنهار وشركاتهم تفلس وسلم لي 

على التركيبة السكانية

qwety62@   وليد املاجد

اذا كنت تريد اخلللاص من امه عليك بنسائها وعلمائها  الحول 
والقوة إال بالله  حسبنا الله ونعم الوكيل

حممد جا�صم الف�صلي   @5420535

ترى مو ناسني #البصل فقط للتذكير وشخبار ٧٥ ليتر بانزين 
#مجل األمة

kuwaitnews0@   هاين جلوي العتل

السام عليكم اقتراح هديه  لوزارة الداخليه عدم ربط حزام األمان 
والتحدث بالهاتف أثناء القياده في  اخلطوط السريعه يعرضك ل 

غرامه ماليه بقيمة 50 دينار وسحب املركبه ملدة سبوع فقط 
#هاني العتل

البعثة الروسية تعثر على مومياء في الفيوم

املغامر البلجيكي يصور التمساح عن قرب

امرأة تتولى رئاسة بلدية نيو أورليانز للمرة األولى
انتخبت عضوة مبجلس مدينة 
نيو أورليانز األمريكية كأول 
امرأة تتولى رئاسة بلدية املدينة 
في مطلع األسبوع بعد فوزها في 

جولة إعادة ضد امرأة أخرى. 
ـــا كــانــتــريــل  ـــوي وبــــــدأت الت
ــة بعد  ــي ــاس ــي ــس مــســيــرتــهــا ال
مساعدة حيها على التعافي من 
آثار اإلعصار املدمر كاترينا عام 

 .2005
وتغلبت كانتريل )45 عاما( 
يوم السبت على قاضية احملكمة 
البلدية ديزيريه تشاربونيت 
في جولة إعادة لتحل بذلك محل 

ميتش الندريو. وكلتا املرأتني من 
أصول إفريقية. 

وقــالــت كانتريل فــي خطاب 
النصر ألنصارها يــوم السبت 
”قرابة 300 عــــام مــــرت يا 
أصدقائي ونحن ال نزال نصنع 

التاريخ في نيو أورليانز“. 
وأضافت ”لم يعد األمر يتعلق 
مبن ميلكون ومن ال ميلكون... 
فمدينتنا مستمرة فــي النمو 
وإعطاء الفرص احلقيقية. تلك 
الكعكة تتسع بحيث يكون لكل 
واحد منها نصيب منها... ميكنها 

رئيسة بلدية نيو أورليانز اجلديدة التويا كانتريل الفوز في مدينتنا“. 


