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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

وفاة املراسلة التي كشفت اندالع
احلرب العاملية الثانية عن  105أعوام
ق���ال���ت ص��دي��ق��ة
م��ق��رب��ة م���ن كلير
هولينجورث التي
ك����ان����ت ص��ح��ف��ي��ة
مبتدئة في صحيفة
ب��ري��ط��ان��ي��ة عندما
نشرت خبر ان��دالع
احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة
الثانية عام 1939
إنها توفيت عن عمر
يناهز  105أع��وام
كلير هولينجورث
في هوجن كوجن.
وفي اغسطس 1939
سافرت هولنجورث ( 27عاما) وحدها إلى احلدود األملانية
وشاهدت القافلة األول��ى من الدبابات األملانية وهي تتحرك
لغزو بولندا.
وبعد ذلك بثالثة أي��ام كانت أول من كتب عن بدء القتال
ليس فقط لقراء صحيفة دايلي تلجراف بل أيضا للسلطات
البولندية والبريطانية.
وقالت كاثي هلبورن فينج وهي صديقتها منذ أكثر من
 20عاما عبر الهاتف من هوجن كوجن «توفيت كلير محاطة
بعائلتها وأصدقائها والكثير من الرعاية».
وكان كشف هولنجورث عن قيام احلرب أحد أهم التقارير
اإلخبارية التي سجلت سبقا صحفيا في العصر احلديث.
وق��ال هولنجورث في مقابلة مع صحيفة تلجراف عام
« 2009كشفت هذه القصة عندما كنت صغيرة جدا جدا.
ذهبت إل��ى هناك لرعاية الالجئني والعميان وم��ن يعانون
الصمم وضعف القدرات الذهنية .ولكن أثناء تواجدي هناك
فجأة باتت احلرب واقعا ».وعبرت تارا جوزيف رئيسة نادي
املراسلني األجانب في هوجن كوجن حيث احتفلت هولنجورث
بعيد ميالدها األخير في أكتوبر عن حزنها لرحيلها.
وأضافت جوزيف «كانت مصدر الهام لنا جميعا وعضوا
قيما في نادينا .كنا سعداء للغاية الحتفالنا معها بعيد ميالدها
اخلامس بعد املئة العام املاضي».
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في الصـميم
مازال نظام األسد الدموي يقصف الشعب السوري األعزل بكل أنواع
األسلحة احملرمة وبطرق عشوائية في الوقت الذي فيه يطنطن بأنه يوافق
على املشاركة في محادثات السالم املزمع عقدها في استانا ..املعارضة
السورية ترفض املشاركة ما لم يتوقف القصف ويرفع احلصار ويسمح
بدخول املساعدات ..احملادثات فشلت قبل بدئها ..ليس هناك حل إال بزوال
النظام!

Retweet
� @salemalkhodorسامل اخل�رض

روسيا تعتزم صناعة طائرة ركاب أسرع من الصوت في 2030
تنوي روسيا صناعة طائرة رك��اب ،تفوق
سرعتها سرعة ال��ص��وت ،بحلول ع��ام ،2030
ويجري اآلن العمل على تصميمها.
وق������ال امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ع��ه��د األب���ح���اث
األي��روه��ي��درودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة امل��رك��زي ،سيرغي
تشيرنيشوف ،إن ط��ائ��رة ال��رك��اب امل��ذك��ورة

ستصنع بعد  15-10سنة ،أم��ا مهمة منوذج
هذه الطائرة ال��ذي سيبنى قريبا فتتلخص في
اختبار التقنيات الرئيسية للطائرة التي ستتميز
مبستوى منخفض ج��دا ل��ل��دوي ل��دى اختراق
حاجز الصوت.
كما أشار تشيرنيشوف إلى أن مشروع تصميم

هذه الطائرة التي ستتسع لـ 16-12راكبا ،أطلق
من قبل مكتب «سوخوي» لتصميم الطائرات،
ومعهد موسكو للطيران ،مبشاركة أوروبية.
وع��ل��ى ح��د ق���ول امل��دي��ر ال���ع���ام ،ت��ث��ب��ت كل
البحوث والتجارب التي أجريت أن املواصفات
األيروديناميكية للطائرة جيدة.

هل صراعكم أهم من أبناء الكويت ؟ #االيقاف الرياضي

 @Alhumaidani1احلميداين
#االيقاف الرياضي الناجح يفكر في احللول والفاشل يفكر في املشكلة .
هذا حصاد الفاشلون .

@Alwasatkuwait

أميركا تدرج النحلة الطنانة ضمن األنواع املعرضة خلطر االنقراض

نحلة طنانة

أ ُدرجت النحلة الطنانة املعروفة بشكل كبير
في أمريكا الشمالية ضمن األنواع املعرضة خلطر
االنقراض لتصبح أول أن��واع النحل البري في

من عدة أنواع تواجه تراجعا كبيرا في العدد إذ
انخفضت أعدادها بنحو  90في املئة منذ أواخر
التسعينات.
وأدرج���ت ال��وك��ال��ة احل��ش��رة ضمن األن��واع
املعرضة خلطر االنقراض وأرجعت هذا التراجع
إلى عدة عوامل بينها املرض واملبيدات احلشرية
والتغير املناخي وفقدان املوائل.
وكانت النحلة التي تشتهر بالبقعة احلمراء
الواضحة على البطن تتواجد بكثرة في 28
والية خاصة في املنطقة من ساوث داكوتا إلى
كونيتيكت وفي أونتاريو وكيبيك بكندا.
وقالت الوكالة إن اليوم لم يتبق منها سوى
أع��داد قليلة للغاية متناثرة في  13والية وفي
أونتاريو.
وق��ال��ت جمعية زي��رس��ي��س للحفاظ على
الالفقاريات إن النحلة الطنانة من امللقحات
الضرورية للزهور البرية ونحو ثلث إجمالي
احملاصيل األمريكية من التوت إلى الطماطم.
وكانت اجلمعية تقدمت بطلب للحكومة تلتمس
فيه حماية هذه احلشرة.

القارة األمريكية التي تكتسب مثل هذه احلماية
االحتادية .وقالت وكالة املصايد واحلياة البرية
األمريكية أول أمس إن النحلة الطنانة واحدة

لبس اجلوارب لي ًال
يساعد على التمتع بنوم هادئ!

اإلمارات تنشئ أول نيابة
ومحكمة للسياحة في العالم !

أص��در سمو الشيخ منصور بن زاي��د آل نهيان
قرارا بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة بأبوظبي في
بادرة هي األولى من نوعها عامليا.
وأكد يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء
في أبوظبي أهمية مواكبة اخل��دم��ات القضائية
والعدلية للتطور املتسارع ف��ي إم���ارة أبوظبي
وإيجاد بنية حتتية قضائية تلبي االحتياجات
املتزايدة ملجتمع يشهد تطورا ملموسا على الصعد
كافة .وأشار وكيل دائرة القضاء إلى ضرورة تقدمي
خدمات نوعية لقطاع السياحة ،باعتباره أحد أهم
قطاعات االستثمار الواعدة في دولة اإلمارات وفي
هذا اإلط��ار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون
مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية
متميزة إلم���ارة أب��وظ��ب��ي تعيد رس��م اخلريطة
السياحية في املنطقة ومتكنها من املنافسة في هذا
املجال االقتصادي احليوي.

اجلوارب تساعد على النوم بهدوء

كشفت دراس����ة ح��دي��ث��ة ع��ن ض���رورة
ال للتمتع بنوم هانئ،
لبس اجل���وارب لي ً
وقالت صحيفة»الديلي تلغراف» إن «لبس
اجل���وارب ليالً يعد أم��را ً غير مستحب من
اجلميع ،إال أنه يساعد املرء على التمتع بنوم
هادئ «.
ورك��ز تقرير ص��ادر عن املجلس العاملي
لصحة ال��دم��اغ على أهمية ال��ن��وم املريح
بعد سن اخلمسني ،كما أص��درت تعليمات
للبقاء ف��ي تركيز فيما بعد ه��ذا العمر ،
مشيرا إلى أهمية النوم بشكل متواصل من
دون انقطاع,مضيفاً أن العديد من الناس
يستيقظون من نومهم بسبب برودة القدمني.
وأوض���ح التقرير «م��ن أج��ل احلصول
على نوم هانئ يجب على املرء عدم السماح
للحيوانات األليفة ب��ال��دخ��ول إل��ى غرفة

بدالـ ـ ــة :
24645000

نومه ،وجتنب النقاشات احلادة قبيل النوم
وتخصيص رب��ع ساعة قبل ال��ن��وم للقلق
بشأن أمر ما قبل االسترخاء واخللود للنوم
،وكذلك االمتناع عن تناول الطعام والشرب
قبل ثالث ساعات من موعد النوم».
وق���ال ي��ج��ب وض���ع ال��ه��وات��ف الذكية
واألجهزة اإللكترونية خارج غرفة النوم،
والعمل على أخ��ذ حمام داف��ئ قبيل النوم،
واستبدال اإلضاءة البيضاء والزرقاء بتلك
األكثر دفئا ً .
ونقلت الصحيفة عن جيمس غودوين من
جمعية بريطانية تُعني بصحة كبار السن
أن « على اجلميع إدراك أهمية احلصول على
ساعات نوم مناسبة ألعمارهم ،ألن النوم
يساعد على التخلص من الكثير من املشاكل
التي تطرأ على عقولنا وأجسادنا».

تلسكوب عمالق يبحث عن حياة
باملجموعة النجمية ألفا قنطورس

أعلن املرصد اجلنوبي األوروب���ي عن تعديل
التلسكوب (ف��ي.إل.ت��ي) التابع له والكائن في
تشيلي ،كي يتسنى له البحث بفاعلية أكبر عن
كواكب يحتمل وج��ود حياة عليها في املجموعة
النجمية ألفا قنطورس وهي أقرب مجموعة جنمية
إلى األرض .
وق���ال امل��رص��د إن��ه وق��ع اتفاقا م��ع ب��ري��ك ثرو
ستارشوت وهو مشروع يهدف إلرسال املركبات
الفضائية الصغيرة إلى املجموعة وإرسال الصور
من هناك  .وأض��اف أن ستارشوت املدعومة من
رجل األعمال الروسي يوري ميلنر وعالم الفيزياء
ستيفن هوكينج ستوفر التمويل ال�لازم لتعديل
املعدات املستخدمة في التلسكوب العمالق لتحسني
قدرته على رصد الكواكب اخلافتة.
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