
ظهر فيلم »أفاتار« فى عام 2009 الذى ترشح جلوائز األوسكار 
من نفس العام، بعدما سجل نفسه واحًدا ضمن قائمة األفالم األكثر 
إنتاًجا، وكذلك من ناحية اإلي��رادات، وحصد أعجاب املاليني حول 
العالم، لتعود القصة للنور من جديد بعد ظهور قرية حقيقية يعيش 

فيها أناس أجسادهم زرقاء.
ونشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية مجموعة من الصور 
تظهر سكان هذه قرية هندية يدهنون أجسادهم باللون األزرق، ليبدو 
جميًعا مثل األفاتار، حيث ميتد تاريخ القرية ملئات السنني متحدية 

الثقافات واحلضارات التى غزت العالم.
ووثق املصور الهندي »عمان تسوتانى« قصة هؤالء القوم من 
البشر، وهم بنو وطنه رغبة منه فى التفاخر بهم من ناحية، ومن 
ناحية أخري يظهرهم للنور قبل أن يفنوا جميًعا، ويختفوا من على 

وجه البسيطة.
واستعرض املصور الشاب ص��وًرا مذهلة ل� »غ���وروا« من قوم 
األغوري، وهي طائفة هندوسية يعتقد أنها متتلك قوى شفاء خارقة، 
حيث يقف أفرادها بفخر أمام الشمس بينما يرسموم أجسادهم باللون 

األزرق.
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فـــضـــيـــحـــة »اســــتــــغــــالل راهـــــبـــــات« 
تطيح بأحد أكبر رهبان البوذية

استقال أحد أكبر الرهبان البوذيني بالصني من رئاسة اجلمعية 
البوذية الصينية، امس  األربعاء، إذ يواجه حتقيقا حكوميا بشأن 
اتهامات بسوء السلوك اجلنسي. ونفى ال��راه��ب شيوه تشنغ، 
وهو رئيس معبد لونغتشوان الذي يقع في ضواحي بكني وعضو 
أيضا في الهيئة االستشارية السياسية العليا باحلزب الشيوعي 
احلاكم، االتهامات املوجهة إليه بالتحرش ومحاولة استغالل عدد 
من الراهبات جنسيا. وقالت اجلمعية البوذية بالصني، في بيان 
على موقعها اإللكتروني، إنها قبلت عرض شيوه تشنغ االستقالة 
من رئاستها ومن مناصب أخرى اليوم األربعاء، لكنها لم تكشف 
تفاصيل ع��ن األس��ب��اب. وب���دأت إدارة ال��ش��ؤون الدينية بالصني 
التحقيق بعد اتهامات لرئيس املعبد تضمنتها وثيقة أعدها راهبان 

سابقان باملعبد.

ميــكــنــهــا  ال  كـــونـــيـــة  مــنــطــقــة 
استقطاب احلياة الغريبة!

اك��ت��ش��ف ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك أن امل��ن��اط��ق األك��ث��ر 
»ازدحاما« في مجرتنا هي أيضا األكثر احتماال 

ألن تكون جرداء في الواقع.
وتعتبر العناقيد ال��ك��روي��ة مناطق مليئة 
بنظم النجوم، ولكن في حني أنها قد تبدو املكان 
املثالي للبحث عن احلياة الغريبة، حيث أن هناك 
عددا أكبر من الكواكب احملتملة، فإن العكس هو 

الصحيح.
وتتميز هذه املناطق الكثيفة في الكون بقوة 
جاذبيتها التي ميكن أن تؤثر على الكواكب 
وتبعدها عن بعضها البعض، أو تدفعها باجتاه 

جنم آخر.
ويحدث هذا األمر مرة واحدة كل مليون سنة، 
م��ا يغير ال��ظ��روف على الكوكب بشكل كبير، 
ويجعل احتمال بقاء احلياة على سطحه غير 
محتمل للغاية. وأج���ري ه��ذا البحث املنشور 
ف��ي مجلة Astrophysical وامل��ت��اح حاليا 
على arXiv، من قبل ستيفن ك��ني، من جامعة 

.Riverside ،كاليفورنيا

دحض علماء جامعة كوينزالند األسترالية فرضية 
تفيد ب��أن حضارة ال��راب��ا ن��وي »Rapa Nui« في 
جزيرة الفصح، انقرضت نتيجة احلروب واستنفاد 
املوارد. ويفيد موقع Phys.org بأن علماء اجلامعة 
يعتقدون أن القبائل على الرغم من احل��روب، كانت 
تتعاون فيما بينها، ما سمح باحلفاظ على حضارتها 

إلى أن استعمرها األوروبيون.
ووصل املستوطنون من بولينيزيا الشرقية إلى 
هذه اجلزيرة قبل حوالي 900 سنة. وبعد بضعة 

قرون، ازداد عدد السكان األصليني إلى بضعة آالف. 
وخالل أعوام 1250-1500، أقام السكان نصب »مو« 

على شكل رؤوس بشرية كبيرة.
وك��ان يعتقد ب��أن حضارة الرابا ن��وي انقرضت 
بسبب احلروب والكوارث البيئية. ولكن العلماء في 
دراستهم األخيرة يؤكدون على أن حضارة اجلزيرة 
كانت منظمة اجتماعية-سياسية معقدة، وانقرضت 

فقط بعد استعمار اجلزيرة في القرن الثامن عشر.
وأج��رى العلماء حتليال كيميائيا لعدد من القطع 

األثرية التي عثر عليها خ��الل عمليات احلفر على 
منحدرات البركان اخلامد »ران��و-راراك��و«، والتي 
كانت فيها مقالع احلجر. وهذه القطع مصنوعة من 

حجر البازالت احمللي الذي يتميز بخصوصيته.
وتبني أن معظم أدوات العمل مصنوعة من حجر 
مأخوذ من مقلع واح��د، وه��ذا بحسب الباحث، ديل 
سيمبسون، يشير إلى أن القبائل استخدمت نفس 
مقلع احلجر وكانت تتعاون فيما بينها، ب��دال من 

القتال. ولكن.
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 في الصـميم
تو ما صحت احلكومة من خ��الل وض��ع إج��راءات 
جديدة لضبط الدوام ومعاجلة املالحظات التي وردت 
ف��ي اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة.. بعض اجل��ه��ات احلكومية 
الدوام فيها »سبهللة« وال تالقي أحد.. البعض يبصم 
ويطلع ويرجع آخر الدوام يبصم ويتوكل على الله.. 
من الواجب وضع نظام للوصف الوظيفي ومعرفة 

معدالت إنتاج املوظف وربطها بالراتب.. 
األمر يبي حزم.

n_almisbah@ ناظم امل�صباح

تؤكد التجارب أن أي دولة حتاول اتخاذ اإلسالم منهجا شامال لها تكون 
مستهدفة من أعداء امللة ) ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع 

ملتهم ( وما فعلوه بضرب #تركيا اقتصاديا كان متوقعا.

AminaBoushehri@ اأمينة بو�صهري ٧

إذا كانت قدمك تترك أثراً في األرض  فلسانك يترك أثراً في القلب  فهنيئاً ملن 
ال يظلم أحد وال يجرح أحد وال يغتاب أحد ...

Ahmad AlJemaz @asjtsd

تغليف املباني خالل الترميم ، ظاهره حضاريه حتتوي املخلفات واالغبره 
عن البيئه املجاورة وكذلك تخفض الضجيج ، نتمني تكون احدي اشتراطات 

البلديه مستقبال

tishallaa@ بوعبداللـه الت�صالة

احلني احلوش يحطونه فوق السطح البنيان عمودي  لكن مناجرتنا البلديه 
مايصير دور رابع يعطونا ٤٠٠ متر  وبالسابق ١٠٠٠/٧٥٠م

عائلة القعود
لوفاة

القعود عبدالله  حسن  عبدالله 

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنه  فسيح جناته

جزيرة الفصح

ناسا! آمال  يخيب  املريخ  روفر  »صمت« 
م���ّر أس��ب��وع��ان ع��ل��ى إع��الن 
وكالة ناسا أن العاصفة الترابية 
الضخمة التي ضربت املريخ منذ 
مايو املاضي، قد بدأت ب� »املوت« 

أخيرا.
ول��ك��ن ب��ال��رغ��م م���ن ص��ف��اء 
السماء، لم ترد )حتى اآلن( أي 
تفاصيل أو بيانات ع��ن روف��ر 
املريخ ال��ذي دخ��ل في حالة من 
»ال��ص��م��ت« خ��الل شهر يونيو، 
مع ع��دم وج��ود وسيلة لتزويد 
البطارية بالطاقة الشمسية، 
ح��ي��ث اس��ت��م��ر ال��غ��ب��ار بحجب 

الشمس.
وبالطبع، انتظر املهندسون 
املشاركون في املهمة استيقاظ 

مستكشف امل��ري��خ اآلل���ي م��رة 
أخ��رى، مبجرد ه��دوء العاصفة 
الرملية على الكوكب األحمر. 
ولكن بعد مرور أكثر من 60 يوما 
من الصمت، فإنهم اآلن يعترفون 

بأن املعنويات »مهتزة«.
وف�����ي م���ح���اول���ة ل��ل��ح��ف��اظ 
على معنوياتهم عالية، يقوم 
امل��ه��ن��دس��ون بصياغة عناوين 
قائمة تشغيل مع أغنية جديدة، 
لبدء كل يوم من أي��ام املريخ من 

غرفة التحكم.
وتضم القائمة حتى اآلن 18 
 Wake Me« أغنية، مبا في ذلك
 »up Before You Go-Go

.»Keep Yourself Alive»و

الفصح«! جزيرة  »حضارة  انقراض  سبب  عن  جديدة  نظرية 

حقيقية..  أفاتار  قرية  قصة 
أجسام سكانها  زرقاء

روفر املريخ

تقوم سلطات والي��ة نبراسكا األمريكية، بتنفيذ حكم باإلعدام 
تستخدم فيه للمرة األولى، مادة »فنتانيل« القاتلة، املثيرة للجدل.

ووفقا ملوقع »إرم نيوز«. حقنة »فنتانيل« تتكون من أربع مواد، 
ثالث منها لم يسبق أن استخدمت، وهي مخّدر »ديازيبام«، ومّسكن 
»فنتانيل«، و«سيساتراكوريوم« الذي يرخي العضالت، و«كلوريد 

البوتاسيوم«، الذي يوقف عمل القلب.
ويسبب مسكن »فنتانيل« اإلدمان، وقد أدى إلى أزمة صحية، غير 
مسبوقة، في الواليات املتحدة، حيث بلغ عدد ضحاياه عام 2016 

أكثر من 20 ألًفا.
ويعد كاري دين مور، املدان بارتكاب جرميتي قتل، في عام 1979، 
أول من سينفذ فيه حكم اإلعدام، منذ عام 1997 في الوالية األمريكية، 

فيما دعت منظمات حقوقية لتأجيل تنفيذ احلكم.
وأعرب كاري دين مور، عن رغبته بعدم تأجيل تنفيذ احلكم، بعد 

أن قضى 38 عاما بالسجن في االنتظار.
وخفضت عقوبة م��ور، في عام 2015، إلى السجن املؤبد، حني 
ألغت الوالية حكم اإلعدام، لكنها عادت كما كانت مع إعادة إقرار تنفيذ 

العقوبة القصوى، بعد ذلك بعام إثر استفتاء.

القاتلة«  »املادة  تستخدم  أميركية  والية 
في تنفيذ حكم اإلعدام  للمرة األولى


