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الهند ..لبؤة
متزق راعي ًا قرب
محمية طبيعية
أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة في
والي��ة أوت��ار براديش الهندية ،أن
لبوة مزقت راعيا من قرية ماجهارا
بيراب ،وقطعته ألشالء.
وأش����ارت وك��ال��ة “تاميز أوف
إنديا” ،التي نقلت اخلبر ،إل��ى أن
“الضحية أفديش ياداف كان يرعى
املاشية بالقرب من حديقة دادوا
الوطنية في  24أكتوبر اجلاري.
وذكر عدد من رعاة املاشية الذين
ك��ان��وا ف��ي اجل����وار ،أن��ه��م سمعوا
صراخ زميلهم وهرعوا للمساعدة،
لكن بعد فوات األوان.
ويشتبه السكان احملليون في
أن “يادافا قتلته لبوة كانت مع
أشبالها شوهدت بالقرب من القرية
قبل أيام.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ي��ش��ي��ر م��س��ؤول
الغابات احمللي أنيل باتيل ،إلى أن
“املوظفني حاليا يحاولون حتديد
ع��دد احل��ي��وان��ات املفترسة التي
غادرت احملمية”.
وبحسب ق��روي�ين ،فقد وقعت
حادثتان منفصلتان خالل العشرين
يوما املاضية ،في مناطق مجاورة،
إال أن امل��س��ؤول�ين ي��ق��ول��ون أن
“احلوادث وقعت في غابة وليس
بالقرب من القرى”.
وتعتزم اإلدارة املسؤولة عن
احملمية تركيب ك��ام��ي��رات لتتبع
حتركات احليوانات املفترسة.
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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

إيطاليا ..منازل للبيع بـ «يورو»
أصبحت بلدة جميلة في صقلية
ه��ي األح���دث ف��ي االجت���اه املتزايد
في إيطاليا ببيع منازلها املهجورة
باملزاد مقابل  1يورو لكل منها بهدف
عكس اجتاه هجرة السكان.
وستبيع شركة Picturesque
 Saliبعض ممتلكاتها املتداعية
مقابل أجر زهيد في محاولة إلعادة
الناس إلى املدينة ،حيث أنها شهدت
تقلص عدد سكانها بشكل كبير على
م��دار اخلمسني عاماً املاضية ،بعد
فرار ما ال يقل عن  4000من السكان
عقب زل���زال وق��ع ع��ام  1968في
وادي بيليس في صقلية.
وق����ال رئ��ي��س ب��ل��دي��ة امل��دي��ن��ة
دومينيكو فينوتي لشبكة “سي إن
إن” :جميع املباني تابعة ملجلس
املدينة ،ما يسرع البيع ويقلل من
الروتني .وقبل إطالق املخطط ،كان
علينا أوال حتسني األج��زاء القدمية
من بلدة ساملي حيث توجد املنازل،
وحتسني البنى التحتية واخلدمات،
م��ن ال��ط��رق إل��ى شبكات الكهرباء
وأنابيب الصرف الصحي .واآلن
املدينة جاهزة للخطوة التالية.
وليست ساليمي ب��أي ح��ال من
األح����وال أول م��دي��ن��ة ف��ي جنوب
إي��ط��ال��ي��ا جت���� ِرّب م��ش��روع منزل
بقيمة  1ي���ورو ،حيث قامت بلدة
سينكوفروندي في كاالبريا بنفس
الشيء في يوليو املاضي ،وجربت
موسوميلي وبيفونا ،وكالهما في
صقلية ،اخلطة ذاتها ،العام املاضي.
لكن مسؤولي ساملي كانوا من
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في الصـميم
مع استمرار حرب حترير «قره باخ» األذربيجانية من االحتالل
األرم��ن��ي وحتقيق ج��زء من املهمة ،ياتي التدخل ال��روس��ي حلل
املشكلة من خالل التفاوض ..مر على االحتالل ثالثة عقود ولم
يتحقق أي تقدم في إع��ادة األراض���ي احملتلة ،األم��ر ال��ذي أجبر
األذريني على احلرب من أجل حترير أراضيهم ..مرور الوقت لن
يحل املشكلة ما لم تنسحب القوات األرمينية من األراضي احملتلة..
املطلوب من أذربيجان االستمرار في احل��رب حتى حت��رر كامل
أراضيها احملتلة وال تستمع ألي محاوالت ،لثنيها عن ذلك ،وما
النصر إال من عند الله.

بلدة ساليمي

بني أول من اقترح فكرة بيع املنازل
دون مقابل.
وق���ال فينوتي :إن امل��ش��روع ال
ميكن أن يتم التوقيع عليه في
ال��وق��ت احمل���دد بسبب املشكالت
البيروقراطية واحلاجة إل��ى منح
بعض العقارات جتديدا أوال.
وكانت هناك حاجة إلى أعمال
الصيانة ف��ي املناطق املتهدمة
احملفوفة باملخاطر في املدينة،
كما أدت جائحة ك��ورون��ا إلى

تأخير املشروع.
لكن فينوتي أصر على أن الوقت
احل��ال��ي مناسب للمضي قدما في
امل��ش��روع ،على الرغم من مخاوف
ب��ع��ض ال��س��ك��ان ب��ش��أن ان��ت��ش��ار
املرض.
وس� ُت��ع��رض امل��ن��ازل للبيع في
امل��زاد بسعر يبدأ من ي��ورو واحد
( 0.91جنيه إسترليني) للمنزل
ال��واح��د وس��ت��ب��اع مل��ن ي��دف��ع أعلى
سعر ،بالطريقة نفسها التي قامت

الصني تطلق أقمار ًا صناعية جديدة
لالستشعار عن بُعد
جنحت الصني في إرس��ال مجموعة من األقمار
الصناعية اجلديدة لالستشعار عن بعد إلى املدار من
مركز شيتشانغ إلطالق األقمار الصناعية في مقاطعة
سيتشوان جنوب غربي الصني أول أمس االثنني.
ومت إط�لاق األق��م��ار الصناعية املنتمية لعائلة
(ياوقان )-30بواسطة الصاروخ احلامل (لونغ
مارش -2س��ي) الساعة  11:19مساء (بتوقيت
بكني).
ودخلت األقمار الصناعية في امل��دارات املخطط
لها ،وستستخدم لرصد البيئة الكهرومغناطيسية
واالختبارات التكنولوجية ذات الصلة.
وك��ان على م�تن ال��ص��اروخ ،قمر صناعي تابع
لكوكبة تيانتشي .وسيستخدم القمر الصناعي
(تيانتشي )-6لنقل البيانات.
وتعد كوكبة تيانتشي ،التي طورتها شركة
تكنولوجيا فائقة مقرها بكني ،مخصصة التصاالت
الرسائل القصيرة.

www.alwasat.com.kw

الصني تطلق أقمار صناعية

بها بلدة سامبوكا الصقلية العام
املاضي.
وتقع البلدة في الوسط التاريخي
للمدينة احمل��اط��ة ب��أس��وار املدينة
القدمية وتعود إلى القرن السابع
عشر .وحتتوي جميع املنازل على
ع��دة طوابق وج��دران سميكة ،في
حني أن بعضها يحتوي على شرفات
بانورامية وتعد تلك املوجودة في
ش��ارع  ،Belvedereاملطلة على
الوادي األخضر ،األكثر جاذبية.

إرسل كلمة «اشتراك»

نفوق جماعي
لصغار الفقمة
في «ناميبيا»!
ق��ال علماء أول أم���س :إن ح��االت
النفوق اجلماعي ألع��داد كبيرة تصل
إل��ى سبعة آالف ،من صغار الفقمات
في ناميبيا ،قد تؤثر على أعداد فقمات
الفراء البني في املنطقة خالل األعوام
املقبلة .وقالت تيس جريدلي ،وهي
ع��امل��ة ضمن العاملني ف��ي “املشروع
الناميبي للدالفني” ،وتابعة أيضاً
جل��ام��ع��ة ستيلينبوش ف��ي جنوب
إفريقيا ،لوكالة األنباء األملانية  ،إنه قد
مت خالل األسابيع املاضية ،العثور على
جثث اآلالف من صغار الفقمات على
شاطئ في “بيليكان بوينت” في خليج
“والفيس”.
وأضافت أن التقديرات احلالية تشير
إلى تعرض ما بني  5000و 7000من
حاالت احلمل في مستعمرة “بيليكان
بوينت” لإلجهاض.

Retweet
 @nadiasagerناديه �صقر

املؤمن ال يلدغ من اجلحر مرتني...حطوا بالكم من معسول الكالم
والشعارات الرنانه..أملهم البحث في تاريخ املرشح ونزاهته

ahmad Al ibrahim @ahmadAl33198964
عندي امل وتفاؤل كبير بان القادم من األيام افضل بكثير ومستقبل
جميل  ،هو ( العهد اجلديد) مستقبل مشرق يطبق به القانون ومحاسبة
الفاسد واملرتشي  ،عندي تفاؤل ال محدود بدولة تطبيق القانون على
الكبير قبل الصغير ومستقبل زاهر ومشرق

 @Q1Q2Q3Q4Q5Hmالفيل�سوف

الكويت يسكرون عليها باب ورب العاملني يفتح لها عشر أبواب
والله هالبلد مبروكة بطيبة أهلها  -١نفط إكتشافات جديدة  -٢غاز
إكتشافات جديدة  -٣موقع إستراتيجي ملوانئها  -٤إهتمام عاملي
لألستثمار فيها اللهم لك احلمد

 @iqbalalahmad1اقبال االحمد

فرقة التلفزيون اليوم يتيمة..حتتاج ملن يهتم بها ويعيد لها رونقها
وابداعاتها كما كانت في اوج عطائها ..فرقة جميلة تخصصت بالتراث
الكويتي واداء جماعي رائع.

 @snq84د�.شعيب نوري ّ
القالف

اترك خالفاتك مع الوزارة او الوزير او الدولة او حتى مع نفسك
على جنب ،ولكن تعامل الكويت واحلهاز الطبي الكويتي مع اجلائحة
يعتبر جيّد ج ّدا ً حتى اآلن مقارنة بدول اإلحتاد األوروبي أمام مرض
ما زال مجهول كلمة حق يجب ان تقال حتى وان كان هناك قصور
اداري و وحكومي وبعض التدخالت

 @TOLERANTQ8yaاملت�ساحمة،،هيالء بنت حممد

شكرا لبعض احل��س��اب��ات التي أدب��ت املتعريات ال�لات��ي الحيا
والمستحى يصورون نفسهم بقلة ادبهم دون مراعاة لذوق العام
والدين واالخ�لاق انتي اهلك يرضون انك تكونني بقلة االدب وعدم
االحتشام بالطقاق يطقكم لكن انك تصورين وتتباهني بقلة حيائك هذه
ليست حرية شخصية بل هي وقاحة وقلة حيا وخدش لالحترام العام

 @nasser_duwailahنا�رص الدويلة

تستمر فرنسا في اساءتها لالسالم و املسلمني و يستمر املسلمون
في مقاطعة كل ما له شان في فرنسا و هذه بداية صراع حضاري
الغلبة فيه لالسالم ال محاله فهذا الدين عظيم و امة محمد منصورة
ان شاء الله ما متسكت بدينها و ذادت عن رسولها اما من تعرفون من
املنافقني فإنهم سيواجهون ربهم في أسوا مآل

@Alwasatkuwait
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