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في باراغواي ..بحيرة
يتحوّل لونها إلى األرجواني
من جانب واحد!
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متحف العلوم البريطاني يعيد فتح أبوابه
مبعارض توثق صراع البشرية مع األمراض
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في الصـميم
«سبوتنيك ف���ي» اس��م اللقاح ال��روس��ي اجل��دي��د ضد
«ك��ورون��ا» ،ال��ذي طلبت منه عشرين دول��ة مليار وحدة،
منهم السعودية و اإلم����ارات ..م��ا جعل الله داء إال وله
دواء ..بحث املختصني و تسابقهم إليجاد الدواء لألمراض
املستجدة رحمة من الله بعباده و حفاظاً على أرواح البشر
من استخدامهم كفئران جتارب ألسلحة بيولوجية من قبل
علماء طوروا أسلحة تقتل البشر و تُبقي على املوجودات
سليمة..
قُتل اإلنسان ما أكفره إذا استخدم العلم في إضرار البشر!

تغير لون البحيرة من جانب واحد

يحقق العلماء في باراغواي في كيفية حتول جانب
واحد من بحيرة “سيرو الغون” إلى اللون األرجواني
وانبعاث رائحة كريهة منذ أشهر ،بينما ظل اجلانب اآلخر
أزرق.
ووقع تقسيم البحيرة ،في مدينة ليمبيو على بعد نحو
 10أميال من شمال شرق العاصمة أسونسيون ،بحيث
ميكن بناء جسر وطريق لنقل الشاحنات بني املصانع
احمللية.
ويالحظ السكان أنه عندما تغير لون أحد اجلوانب منذ
عدة أشهر ،بدأت أسماك البحيرة والطيور تنفق ،وأبلغوا
السلطات البيئية احمللية بذلك لبدء التحقيق.
وقالت هيرمينيا ميزا ،من السكان احملليني ،لوكالة
أسوشييتد برس :قبل ثالثة أشهر ،نفقت جميع األسماك
في البحيرة ،اآلالف واآلالف منها .وكانت الرائحة ال
تطاق ،وغمرنا ال��ذب��اب .ومنذ حوالي شهر م��ات مالك
احلزين وحتول لونه إلى األحمر.
ويشك اخلبراء في أن مخلفات مدبغة Waltrading
 SAعلى ضفاف البحيرة هو السبب ،بحسب “روسيا
اليوم”.

متحف العلوم البريطاني في لندن

يعيد متحف ال��ع��ل��وم ف��ي العاصمة
البريطانية لندن فتح أبوابه األسبوع
ال��ق��ادم مستقبال ال��زائ��ري��ن مب��ع��ارض
تتناول معركة البشرية م��ع األم��راض
املعدية ،وذل��ك بعد أط��ول إغ�لاق له منذ
احلرب العاملية الثانية بسبب إج��راءات
العزل العام التي كانت مفروضة ملواجهة
تفشي فيروس كورونا.
وترصد املعارض مظاهر التقدم الطبي
عبر التاريخ ،وتشمل املعروضات رئة

حديدية كانت تستخدم مع مرضى شلل
األطفال في خمسينيات القرن املاضي،
وعربة عزل صحي من فترة السبعينيات،
ومستلزمات للحماية الشخصية كانت
تستخدم عند التعامل مع وباء اإليبوال،
إل���ى ج��ان��ب إح���ص���اءات ح���ول فاعلية
اللقاحات .وقالت جوليا نايتس نائبة
مدير املتحف لتلفزيون “رويترز” :إن
املعارض اخلمسة التي كانت قد افتتحت
في البداية في نوفمبر تشرين الثاني عام

“ 2019لها بالطبع صلة قوية بجائحة
كوفيد .”19 -وإلى جانب توثيق املاضي،
أيضا عاملني جلمع أشياء
نشر املتحف ً
من العصر احلالي لعرضها في املستقبل
بهدف إلقاء نظرة على التحديات التي
يواجهها العلم واملجتمع في عام .2020
وقالت نايتس :نتطلع إلى تكوين سجل
دائ��م هناك من أجيال عديدة قادمة من
االستجابات الطبية والعلمية والثقافية
والشخصية ملرض كوفيد.19 -

إرسل كلمة «اشتراك»

اكتشاف مدينة موتى
ضخمة مليئة مبئات
اجلثث «شمال إسبانيا»

Retweet
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النزاهه في مؤسسات التعليم العالى تتحقق في تزويد و نشر
صيغة مطبوعة و الكترونية من مؤهالت القيادين وأعضاء هيئة
التدريس ،و مناهج البرامج املقدمة وحالة اعتمادها ،و السياسة فيما
يتعلق باألخالق و القيم و احلياد و حماية حرية التعبير.

Nouf Al Hajri @NouFiLosophy

في  ١٥سنة عمل ،اكتشفت ان شريحة كبيرة من اصحاب الشركات
يتدخلون في قرارات أقسام ليس لهم خبرة فيها ،لكن لهم آراء كبيرة
دائما ً تتحول لقرارات غير مدروسة مما يجعل الشركة تكون في وضع
ثابت نادر ما تتطور وما أكثرهم بالسوق

اكتشاف املقبرة

كتشف العلماء مدينة موتى ضخمة في شمال
إسبانيا ،مع أكثر من  100مقبرة بداخلها ،بعد عملية
تنقيب بدأت عام .2013
وتعرف مدينة املوتى ( )Necropolisبأنها
مقابر كبيرة ومصممة مع وضع اآلث��ار اجلنائزية،
واسمها مشتق م��ن “مدينة املوتى” ف��ي اليونان
القدمية .ووق��ع االكتشاف األث��ري املذهل في بلدة
 Granonفي املنطقة اإلسبانية الشمالية من La
 ،Riojaوالبالغ عدد سكانها  300نسمة تقريبا.
ووفقاً للعلماء ف��إن البقايا قد تعود إل��ى أواخ��ر
العصور القدمية وأوائل العصور الوسطى.
وخ�لال العصور الوسطى املبكرة ،يتم وضع
جثث البالغني واألطفال في احلفر مباشرة .وتتضمن
القبور القرابني وممتلكات املتوفى .وقال عالم اآلثار
ومدير املشروع ،لويس فيالنويفا ( 49عاما) ،إنه في
عام  ، 2013مت إجراء استكشاف سابق وعثر خالله
على ثمانية مقابر“ ،ومت حتديد املقبرة”.

«غوغل» تطلق نظام
إنذار بالهزات األرضية
للهواتف الذكية
أعلنت “غوغل” ،أول أم��س ،إط�لاق نظام إن��ذار
ب��ال��ه��زات األرض��ي��ة مخصصاً للهواتف احملمولة
املزودة نظام التشغيل أندرويد في كاليفورنيا.
وستتلقى ال��ه��وات��ف اإلخ��ط��ارات ال��ص��ادرة عن
نظام لرصد امل��ؤش��رات األول���ى للهزات األرضية
أطلقت عليه تسمية “شايك أليرت” ابتكره املعهد
األميركي للدراسات اجليولوجية وشركاؤه على
الساحل الغربي للواليات املتحدة .ويستخدم النظام
املعلومات الواردة من مئات أجهزة قياس الزالزل في
الوالية إلرسال إخطارات إلى الهواتف بأن “زلزاالً بدأ
وقريبا ً سيحصل اهتزاز” ،بحسب املوقع اإللكتروني
لهذا النظام .وأوض��ح املهندس في “غوغل” مارك
ستوغايتيس في تدوينة نشرها “رأينا أن ثمة فرصة
الستخدام أندرويد لتزويد الناس معلومات دقيقة
ومفيدة عن الهزات األرضية عندما يبحثون عنها،
وإلرس���ال إن���ذارات إليهم خ�لال ث��وانٍ لكي يتخذوا
االحتياطات مع محيطهم إذا اقتضى األمر”.
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 @docshayjiعبداللـه ال�شايجي

يستمر بعض النواب باستجوابات استعراضية!لم يحقق أي منها
هدفه!
حاليا مناقشة ط��رح الثقة ب��وزي��ر املالية ب��راك #الشيتان بعد
استجواب ثاني من النائب نفسه على وثيقة أفكار وليس سياسات
أقرتها احلكومة-
وسيقدم استجواب ثاني لوزير التربية!
األولى آلية تتصدي للفساد والفاسدين وهدر املال العام!

 @AnwarDuaiJبوفهد

عندما مير اليوم بسالم
ال يجب أن نرا ُه عاديًا
بل هو نعمة أخرى
أ ُضيفت الى حياتنا
فال يجب أن نتجاهل السعادة
و نتمسّ ك بالكئابة
يو ٌم يخلو من األخبار احلزينة
و فراق األحبّة ليس يومًا عاديًا
بل هو نعم ٌة يجب أن نحمد الله عليها
احلمدلله كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ...

Islam Hussein @virolvlog

عن لقاح كورونا الروسي املزعوم:
 تطوير اللقاحات يستغرق وقت ما أجنزته البشرية في الـ  6أشهر املاضية يستغرق سنوات فيالظروف العادية
 اإلس��راع باخلطوات مهم ولكنه ال يعني التضحية بالتأكد منسالمة وفعالية اللقاح حتت أي ظروف
 -اللقاح الروسي صندوق أسود وال توجد أي نتائج منشورة علميا

Mariam Khuraibet @M_N_K83

ما طلعت فئة من املدرسات يرفضون التعليم عن بُعد على اساس
االب  ،االخ  ،الزوج  ،السايق ممكن يشوفون ويهها ؟

 @Farahalsharhanد  .ف ر ح

ال  ٥دقايق اللي متسك فيها التلفون أول ماتقعد من النوم عشان
تشوف األشياء املهمة مادري شلون تصير ساعتني

 @qadsiya_onlyدام عزك ياوطن

#املسلمون_بجانب_تركيا
نعم مع تركيا دول��ه مسلمه ودول��ه صديقه ولم تتدخل بشئون
بالدي ومحترمه شعبي من يذهب اليها سواء سياحه او عمل فاذن
#عاشت تركيا #وعاشت الكويت
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