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 في الصـميم
يوم الغضب الفلسطيني يجب أن يستمر وال مينعه عباس  زملة اليهود 
.. هــؤالء احملتلون من شــذاذ اآلفــاق كل يوم يتفننون في إذالل أصحاب 
األرض واحلق دون أن يحرك عباس وعصابته ساكنا ..تعذيب املعتقلني 
الفلسطينيني في معتقالت اليهود مخالف للشرائع والقوانني.. وملاذا توجه 
منظمات حقوق اإلنسان االتهامات جلميع حكومات العالم ما عدا اليهود..

عبث باإلنسان ما بعده عبث !!

alzafirey@  �ص��لمان الظفري

الفساد وصل البحر !! #نفوق االسماك

malhashemi@ م. حممد الها�صمي

نطالب وزارة الصحة بأخذ القراءات والتأكد من نسبة التلوث وتنويه 
املواطنني بوجود أو نفي هذا التلوث .. #نفو  األسماك

S3AD_MFH@  املر�صح

الثروة ومعهد االبحاث والبيئة حرموا الشباب من الصيد بتراث 
اجدادهم من حضور وطواريف ومشابك وهذه النتيجة االغلب اصبح 

سياسي #قاطعوا شراء السمك

TweetQ8F@    ح�صبنا الل�ه

#نفوق االسماك املشكلة مو بس األسماك،مياه البحر املصدر الوحيد 
األساسي للشرب،شنو ناطرين نفوق الشعب #تلوث البحر #الفساد

Ab0FAHD8@  بو فهد

ال تدع اجلشع بأن يعمي بصيرتك من اجل جمع امل��ال على حساب 
صحة االنسان.. ف العواقب الربانيه وخيمه بارك الله فيك. #اتق الله.

أعلى مد

13:13
03:00

أدنى جزر

07:51
20:30

الطقس

البحر

مواقيت

الصالة

الصغرىالعظمى

3625

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر

 03:4205:0711:4503.2006.24 07:48

25 ألف  معجم يثبت أن 
كلمة من اإلجنليزية 

جذورها عربية!
 بعد أن أثبت عدد من الكتب واملعاجم أن 
عديدا من الكلمات الفرنسية جذورها عربية، 
إال أن معجما إجنليزيا جــديــدا أظــهــر أن 
نحو 25 ألف كلمة من اإلجنليزية جذورها 
عربية. وفي كتاب للبروفيسور العراقي 
مهند الفلوجي عنوانه »الــفــردوس معجم 
إجنليزي - عــربــي للكلمات اإلجنليزية 
ذات األصــول العربية«. فاملعجم الذي قام 
بإعداده البرفيسور مهند الفلوجي أستاذ 
الطب واجلراحة في جامعة لندن استغرق 
منه بحثا على مدى 24 سنة، وضم أكثر من 
3000 جــذرا لكلمات إجنليزية تشكل 25 

ألف كلمة من أصل عربي.
وقدم الفلوجي ملعجمه مبا يلي: »العربية 
هي لغة اإلسالم ولغة العالم اإلسالمي، كما 
أدت العربية قدميا دور لغة التواصل العاملي 
بني ثقافات العالم في العصر الوسيط )نظام 
ــدمي(«، وفقا ملــا ذكــرت جريدة  ــق العالم ال

»الشروق اليومي« اجلزائرية.

مركبة كاسيني ترسل أول صور من داخل حلقات كوكب زحل

أجهزة قياس ضغط الدم في املنزل 
قد ال تكون دقيقة مبا يكفي

رغم اعتماد األطباء املتزايد على أجهزة قياس ضغط الدم في املنزل 
للتعامل مع مرضى ضغط الدم املرتفع خلصت دراسة صغيرة إلى أن 

الكثير من هذه األجهزة غير دقيق مبا يكفي.
ويقول الباحثون إن أجهزة قياس ضغط الدم في املنزل لم تكن 
دقيقة في نحو 70 باملئة من احلاالت التي درسوها إذ كان الفارق بني 
نتائجها واملعدل الصحيح في نطاق 5 ملليمترات زئبقية فيما وصل 

الفارق في 30 باملئة من احلاالت إلى 10 ملليمترات زئبقية.
وقالت جنيفر رينجروز كبيرة الباحثني في الدراسة وهي من 
جامعة ألبرتا بكندا إن ارتفاع ضغط الدم »هو السبب األول للوفاة 
والعجز في العالم«. وأضافت في رسالة بالبريد اإللكتروني لرويترز 
ــادات توصي بأن يعزز األطباء اعتمادهم على نتائج  هيلث »اإلرش
األجهزة األوتوماتيكية واملنزلية لقياس ضغط الــدم لتشخيص 

ومتابعة ضغط الدم املرتفع.

الغالف اجلوي احمليط بكوكب زحل

شاعران سعوديان يفوزان بجائزة »كتارا« لشاعر الرسول في الشعر الفصيح والنبطي 
فاز الشاعر السعودي عبدالله 
محمد العنزي أول أمس باملركز 
األول في جائزة )كتارا( لشاعر 
الرسول في فئة الشعر الفصيح 
،فيما جاء مواطنه فايز سراحان 
الثبيتي باملركز األول فــي فئة 

الشعر النبطي.
وحــصــل الشاعر السعودي 
العنزي على جائزة قدرها مليون 
ريال قطري في حني فاز باملركز 
الثاني الشاعر السوري محمد 
أحمد دركوشي وجائزة قدرها 
700 الف ريال قطري فيما حقق 
الشاعر املصري سمير مصطفى 
فراج املركز الثالث وجائزة قدرها 

400 الف ريال.
ـــي فــئــة الــشــعــر النبطي  وف
ــودي  ــع ــس ــل الـــشـــاعـــر ال ــص ح

الثبيتي صــاحــب املــركــز االول 
على جائزة قدرها مليون ريال 
قطري وجاء الشاعر السعودي 
محمد عبد الهادي العتيبي في 
املركز الثاني ونال جائزة قدرها 

700 الف ريــال فيما جاء ثالثا 
الشاعر البحريني عبدالله خالد 
بني خــالــد وجــائــزة قدرها40 
الف ريــال. واعــرب املدير العام 
للمؤسسة العامة للحي الثقافي 

)كتارا( الدكتور خالد بن ابراهيم 
السليطي عن سعادته مبا حققته 
النسخة الثانية من جائزة كتارا 
لشاعر الرسول من اهتمام بالغ 

من قبل الشعراء.
وقـــال السليطي »نفخر مبا 
ــذه اجلــائــزة من  وصــلــت الــيــه ه
منزلة نبيلة وراقــيــة وسمعة 
طيبة عــطــرة فقد اصحبت من 
ــات املــضــيــئــة لــلــدوحــة  ــالم ــع ال
واضحت معها )كتارا( حاضنة 
للشعر والشعراء وداعما ثابتا 
لهم ولــتــطــور ابــداعــهــم تشجع 
ــني وحتتفي  ــدع ــب ــراء امل ــع ــش ال
ــواء  بــقــصــائــدهــم وتــخــلــدهــا س
الشعر الفصيح او الشعر النبطي 
بكل مــا يتميزان بــه مــن اصالة 

وبالغة وفكر«.

قصص األطفال ترفع مبيعات الكتب إلى مستوى قياسي في بريطانيا
ساعدت قصص األطــفــال في 
ــي بريطانيا  حتقيق الــكــتــب ف
مبيعات قياسية بلغت العام 
ــار جنيه  ــي ــل ـــي 3.5 م ـــاض امل
استرليني، حسبما قالت رابطة 

الناشرين.
ــذي بلغت  ــاء االرتــفــاع ال وج
نسبته 6 في املائة على الرغم 
مــن انــخــفــاض مبيعات الكتب 
اإللــكــتــرونــيــة، الــتــي انخفضت 
ــام  ــع بــنــســبــة 3 فـــي املـــائـــة ال
املاضي إلــى 538 مليون جنيه 

استرليني.
وارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات كتب 
األطفال بنسبة 16 في املائة إلى 
365 مليون جنيه استرليني، 
وجاءت الزيادة بشكل خاص في 

مبيعات الكتب املطبوعة.
كما أقبل القراء أيضا على كتب 
اللياقة والتمارين الرياضية 
وكتب التنمية البشرية، ما أدى 
إلى ارتفاع مبيعات الكتب غير 
الروائية بنسبة تصل إلى 9 في 

املائة.
وانخفضت عائدات بيع الكتب 
الــروائــيــة بنسبة 7 فــي املائة، 
حسبما قــال التقرير السنوي 
لرابطة الناشرين وذلك وفقا لـ 

»بي بي سي«.
وقــالــت الــرابــطــة إن صناعة 
الطباعة والنشر، التي تشمل 
ـــات، ارتفعت  ـــدوري الكتب وال
مبيعاتها بنسبة 7 في املائة إلى 

4.8 في املائة.

قالت إدارة الطيران والفضاء األمريكية )ناسا(  اجلمعة 
املاضي إن املركبة )كاسيني( أرسلت صورا هي األقرب على 
اإلطــالق لكوكب زحل بعد جناحها في أول عملية حتليق 

داخل احللقات احمليطة به.
وأرسلت املركبة كاسيني، التي تستكشف كوكب زحل 
منذ 13 عاما، إلى األرض عددا كبيرا من الصور التي تظهر 
دوامــة غيوم الكوكب وإعصارا هائال واألحــوال اجلوية 

الغريبة عند منــط السحب السداسي الشكل فــي قطب 
الكوكب الشمالي. وعبرت كاسيني، التي تقوم بآخر دورة 
لها حول الكوكب، الفجوة الضيقة بني الكوكب واحللقة 
األقرب له يوم األربعاء حيث لم تدخل أي مركبة فضائية 
من قبل.  وهذه اخلطوة هي واحــدة من 22 عملية اقتراب 
ــي إلــى منطقة غير  مخطط لها بغية إرســال املسبار اآلل

مستكشفة من قبل بني أعالي سحب زحل وحلقاته. 

وقــال جيم جرين كبير علماء الكواكب في )ناسا( في 
بيان »مــرة أخــرى شّقت املركبة كاسيني طريقا جديدا 
وأظهرت لنا عجائب جديدة وأثبتت إلى أي مدى ميكن أن 

يقودنا فضولنا إذا امتلكنا اجلرأة«.
ــورا لعدد من األقمار  ويتوقع أن تلتقط كاسيني ص
الداخلية الصغيرة وتدرس أمناط الرياح والغيوم والشفق 

القطبي واجلاذبية في الكوكب.

لقطة جماعية للفائزين باجلائزة 

قصص األطفال رفعت مبيعات الكتب


