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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
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بعد  50عاما ..مايكل
دوغالس يحصل على
«جنمة هوليوود»
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في الصـميم
يبدو أن الرئيس األميركي «م��وذوذ» بعد سيطرة
الدميوقراطيني على مجلس ال��ن��واب األميركي في
انتخابات التجديد النصفي ..مازالت معظم وسائل
اإلعالم «تنتف ريشه» ..حقق لليهود جزءا ً مهماً من
أحالمهم في االعتراف بالقدس عاصمة موحدة لهم..
هيهات أن يضيع حق وراءه مطالب..
القدس لنا والبيت لنا!!

بائعة دمياط تنتصر ..وتبرعات تصلها من أميركا
إلزالة إشغاالت الطرق والباعة اجلائلني باملدينة
وس��وق اخل��ض��راوات ،وف��ور أن شاهدوا سيدة
تبيع اخلضراوات في شارع  63قاموا مبطاردتها
حتى سقطت على األرض ،ثم ألقوا ببضاعتها
التي وضعت فيها كل رأس مالها البسيط لإلنفاق
على أوالدها في األرض.
ومتكن املارة من تصوير الواقعة ،ثم دشنوا
حملة على مواقع التواصل وحتديدا ً «فيسبوك»
حملاسبة املسؤولني وإنصاف السيدة وإع��ادة
حقها املهدر.

والق��ت صور السيدة وتدعى كرمية حمدان
تفاعالً كبيرا ً ،ورواجا ً منقطع النظير على مواقع
التواصل ،وكانت النتائج مذهلة ،فقد قررت
الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط إحالة
املسؤولني عن الواقعة للتحقيق.
وق��ال��ت محافظ دم��ي��اط إنها أم��رت بإحالة
امل��س��ؤول�ين ع��ن واق��ع��ة إي���ذاء إح���دى بائعات
اخلضار بسوق  63العمومي مبدينة رأس البر
للتحقيق ،واتخاذ كافة اإلج��راءات الرادعة في
هذا الشأن.

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

Retweet
 @Dr_alwasmiد.عبيد الو�سمي
فوز الدميقراطيني باغلبية مجلس النواب ألول مرة منذ  ٨سنوات
سيجعل الرئيس وسياساته ومصيره محل بحث !  ،لكن املؤكد انه سيكون
شخصا ً لطيفا ً اعتبارا ً من اليوم !

بخالص العزاء واملواساة من

عائلة الطويرش

منال ميخائيل مع بائعة دمياط

جسم نوراني أبيض ظهر
«يتنقل ويتغير» على املريخ

حمد أحمد حمد الطويرش
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته

مت ال��ك��ش��ف ع��ن أك��ب��ر عاصفة
ترابية على اإلط�لاق في غرينالند،
بواسطة سلسلة من صور األقمار
االصطناعية.
وحت����دث ه���ذه ال��ع��اص��ف��ة غير
العادية بسبب ما يعرف بـ»الدقيق
الصخري» أو «الدقيق اجلليدي»،
وه��و طمي ناعم احلبيبات ينتج
ع��ن األن��ه��ار اجلليدية والصخور
املطحونة.
ول��م يتمكن العلماء من دراس��ة
هذه الظاهرة حتى الشهر املاضي،
عندما التقطت األقمار االصطناعية
ص��ور سيل هائل لعاصفة ترابية

هاتف - 24645315 - 123 :فاك�س24645145 :

E-mail: editorial@alwasat.com.kw

جليدية في غرينالند.
وق�����ال س��ان��ت��ي��اج��و غ��اس��و،
العالم في مركز غ���ودارد لرحالت
ال��ف��ض��اء ال��ت��اب��ع ل��وك��ال��ة الفضاء
االمريكية ناسا« :ه��ذا أكبر حدث
مت رص��ده ونشره من قبل األقمار
االصطناعية».
وت���ق���ول ج���وان���ا ب������والرد ،من
ج��ام��ع��ة ل����وب����ورو« :ل��ق��د رأي��ن��ا
بعض األمثلة على أح��داث الغبار
الصغيرة قبل ه��ذا احل���دث ،ولكن
كان من الصعب حتديدها بواسطة
األقمار االصطناعية بسبب الغطاء
السحابي».

غالبا ما يتم تسويق شوكوالتة نوتيال،
املكونة أساسا من البندق والكاكاو ،باعتبارها
«ص��ح��ي��ة» على ال��رغ��م م��ن أن��ه��ا ع��ب��ارة عن
شوكوالتة كرميية قابلة للدهن.
وف��ي إع�لان��ات النوتيال ،يظهر في العادة
أطفال وهم يتناولون شرائح اخلبز احملمص
املخبوز من احلبوب الكاملة واملدهون عليها
شوكوالتة النوتيال باعتبارها فطورا كامال
لهم.
وف��ي معظم ال���دول ،يتم تسويقها أيضا
بوصفها ببساطة بأنها كرمية البندق القابلة
للدهن ،وتركز اإلعالنات في الغالب على حقيقة
أن النوتيال ال حتتوي على ملونات صناعية أو
مواد حافظة.
غير أنه ،بحسب موقع «بزنيس إنسايدر»،
ف��إن النوتيال ليست غ��ذاء صحيا كما يشاع،
مشيرة ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص إل��ى ص��ورة يتم
تداولها في مواقع التواصل االجتماعي ،روجها
أساسا مركز املستهلك في هامبورغ بأملانيا،
وتبني الصورة بالضبط ما يحتويه مرطبان
واحد من النوتيال.

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة الإعالن
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احلكومة قالت بتحارب الفساد »..الصيب النافع» مايعتبر فساد بل خير
من السماء...يعني تبون احلكومة والعياذ بالله حتارب اخلير ؟!؟!؟

 @Kisratb5oorغـــالــيـــة
شوية مطر الديرة تغرق و الوزارات و املدارس يعطلون  ....ديرة
ماشاءلله املفروض انها تعرف أدير هاألشياء بشكل أفضل من جذي

 @yslqasيو�سف
بيان احلكومة باجر  ،تشكيل جلنة لتبحث أسباب تعثر اللجنة
السابقة املنبثقة من جلنة التي استبدلت للقيام بأعمال اللجنة املؤقتة
التي أنشأت عقب غرق الشوارع العام املاضي  ،و باخلتام يرجي
صرف مكافآت لكل اللجان املذكوره اعاله

@Alwasatkuwait

األقمار االصطناعية تلتقط للمرة األولى «عواصف الطمي» الكبيرة في غرينالند

«اكتشاف أملاني»
يثير الصدمة حول
شوكوالتة «نوتيال»

لوفاة

�إدارة التحرير

 @jafarrajabجعفر رجب

حزمة من نور لشيء ما ،المع وناصع البياض «ظهر يتنقل من
مكانه» في املريخ ،وفق ما ميكن استنتاجه من  3صور التقطتها
عربة جوالة على سطحه ،وتابعة لوكالة  NASAاألميركية.
إال أن ما طالعت «العربية.نت» عن الصور فيه ،وهو موقع UFO
 ،Sightings Dailyاملمتهن التدقيق مبا يتم التقاطه في الفضاء،
بحثاً منذ تأسيسه قبل  8سنوات عن آث��ار كائنات خ��ارج األرض
يجهد إلثبات وجودها ،لم يتمكن من تقدمي شرح علمي للصور التي
نشرها مرفقة بتساؤل عما مينع «ناسا» من التحقيق مبا ظهر فيها
«خصوصاً أنه كان قرب العربة التي صورته» وفق تعبير Scott
.C. Waring
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احتفل املمثل األميركي ،مايكل دوغالس،
مب��رور  50عاما على دخوله مجال العمل
الفني ،بحصوله على جنمة في ممر الشهرة
في هوليوود بالقرب من جنمة والده ،املمثل
الشهير كيرك دوغالس.
وإلى جانب أبيه كيرك دوغالس (101
ع��ام) رافقت ،مايكل دوغ�لاس ( 74عاما)
الفائز بجائزة أوسكار ،عن دوره في فيلم
(وول ستريت) ،إلى ممر الشهرة زوجته
املمثلة كاثرين زيتا جونز ،واملمثلة جني
فوندا.
وقالت فوندا في االحتفال املقام بهذه
املناسبة« :حني سمعت أن مايكل سيحصل
على النجمة ،كان أول ما خطر على بالي
ملاذا تأخر هذا األمر طويال؟ ال سيما أنه كان
دائما سابقا لعصره».

بسبب صورها التي هزت مواقع التواصل في
مصر ،تقرر إحالة مسؤولني مصريني تورطوا في
االعتداء على بائعة مصرية للتحقيق العاجل.
تعود الواقعة إلى صباح األحد املاضي حيث
طارد مسؤولون مصريون بائعة خضراوات في
مدينة رأس البر مبحافظة دمياط شمال البالد،
وألقوا ببضاعتها التي تنفق منها على أوالدها
على األرض في مشهد مهني.
وتبني أن املسؤولني عن اإلشغاالت واملرافق
مبجلس مدينة رأس البر ،بدؤوا في تنفيذ حملة
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للمرة األولى التقاط صورة لـ «عواصف الطمي» الكبيرة في غرينالند

ظهور نوع جديد من الديناصورات
العمالقة في األرجنتني
اك���ت���ش���ف ف����ري����ق م��ن
علماء متعددي اجلنسيات
ف���ي م��ق��اط��ع��ة ن��ي��وك��وي��ن
األرج���ن���ت���ي���ن���ي���ة ث��ل�اث
ع��ي��ن��ات م��ح��ف��وظ��ة بشكل
ج���ي���د ل���ن���وع ج���دي���د م��ن
ال��دي��ن��اص��ورات الضخمة
تدعى «Lavocatisaurus
.»agrioensis
وع��ث��ر ع��ل��م��اء األح��اف��ي��ر
األرجنتينيني واإلسبان على
بقايا دي��ن��اص��ورات عاشت
على األرض قبل حوالي 110
م�لاي�ين ع���ام ،وال��ت��ي تعود
إلى ديناصور بالغ وآخرين
صغيرين.
وك��ان��ت ال��دي��ن��اص��ورات
غ��ي��ر امل���ع���روف���ة ،وال��ت��ي
أط��ل��ق عليها العلماء اسم
« Lavocatisaurus
 »agrioensisم��ن آك�لات

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات
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نوع جديد من الديناصورات في األرجنتني

األع��ش��اب وه��ي تنتمي إلى
ديناصور «ال��ص��وروب��ودا»
وهي من مجموعة «سحليات
ال��ورك» التي تتميز برقابها
الطويلة للغاية وال��ذي��ول
ال���ط���وي���ل���ة ورؤوس����ه����ا
الصغيرة.
ووج����د ال��ع��ل��م��اء أج���زاء
من العنق والذيل والظهر،
فضال ع��ن ع��ظ��ام اجلمجمة

مب��ا ف��ي ذل���ك اخل��ط��م (أن��ف
احليوان) والفكني واألسنان،
مما يجعل من املمكن القيام
ب��إع��ادة بناء «شبه كاملة»
لهيكل احليوان الضخم ،وفقا
ملا أشار إليه خوسيه لويس
كاربيدو ،الباحث في متحف
«»Egidio Feruglio
واملجلس الوطني للتحقيقات
العلمية.
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