
اع��ت��اد املستخدمون عند 
البحث عن ص��ور في محرك 
البحث غوغل النقر على زر 
 View( ”مشاهدة الصورة“
Image( ملشاهدة الصورة 
التي يتم العثور عليها في 
ع����رض م��ن��ف��ص��ل بحجمها 
الطبيعي وحفظها بسهولة 
ع��ل��ى اجل��ه��از الستخدامها 
الحقا، لكن هذا األم��ر لم يعد 
مم��ك��ن��ا ح��ال��ي��ا ح��ي��ث أزال���ت 
غوغل زر “مشاهدة الصورة” 

من نتائج البحث عن الصور.
وأش��ارت بوابة التقنيات 

“هايزه أونالين” األملانية إلى 
أن سبب ذل��ك يرجع على ما 
يبدو إل��ى االتفاق بني شركة 

غوغل ووكالة الصور غيتي.
ووف��ق��ا مل��ا أعلنه املوظف 
ب��ش��رك��ة غ��وغ��ل ع��ل��ى شبكة 
تويتر دان��ي سوليفان، فإن 
جزءا من هذا االتفاق يتمثل في 
إلغاء زر “مشاهدة الصورة” 
ال��ذي يحظى بشعبية كبيرة 
لدى مستخدمي محرك بحث 

غوغل، في حني أنه يتعرض 
النتقادات كثيرة من أصحاب 
حقوق امللكية الفكرية للصور.

فقد ك��ان��ت ه��ذه الوظيفة 
مثيرة للجدل منذ قيام غوغل 
ب��إط��الق اخل��دم��ة اجل��دي��دة 
للبحث ع��ن ال���ص���ور، فإلى 
جانب العرض باحلجم الكبير 
ف��إن املستخدم يحصل هنا 
على راب��ط مباشر للصورة، 
وميكنه مشاهدة الصورة دون 
ال��وص��ول إل��ى م��وق��ع الويب 

اخلاص بها.
وكانت غوغل صرحت في 
أول األم��ر ب��أن ه��ذا التغيير 
ج��اء “للمساعدة ف��ي وصل 
املستخدمني مب��واق��ع الويب 
املفيدة”، وش���ددت على أن 
زر مشاهدة الصورة سيظل 
م��وج��ودا، لكنها قالت الحقا 
إن هذا التغيير مت بناء على 
اتفاق مع وكالة غيتي جلعل 
س��رق��ة ص��ور ال��وك��ال��ة أكثر 

صعوبة.

عرضت  اإلماراتية سميحة احلبسي، مهندسة 
صيانة ميكانيكية مبحطة النخيل التابعة للهيئة 
االحت��ادي��ة للكهرباء وامل���اء، من��وذج مشروعها 
االبتكاري املجتمعي إلعادة تدوير مخلفات احملطة 
وحتويل الواجهة البحرية فيها إلى منصة ابتكارية 
مستدامة محفزة ومبدعة للموظفني، وذل��ك على 
منصات معرض أس��ب��وع االبتكار ف��ي راك مول 

بإمارة رأس اخليمة ضمن شهر اإلمارات لالبتكار.
وعرضت احلبسي منوذجها االبتكاري الشامل 

املصغر م��ن حديقة ال��س��ع��ادة ال��ت��ي جنحت من 
خاللها ف��ي اس��ت��غ��الل مخلفات م��ك��ون��ات توليد 
الطاقة الكهربائية بإعادة تدوير بكرات األخشاب 
والبطاريات واملياه الفائضة باحملطة وحتويلها 
إلى مشاريع حتث املوظفني على اكتشاف إبداعاتهم 
ف��ي قاعة اجتماعات العصف الذهني »مجلس 

السعادة« التي يكسوها اللون األخضر.
وتضم القاعة مشروع الزراعة املائية من دون 
تربة والتي توفر استهالك املاء %90، إضافة إلى 

سرعة اإلنتاج وزيادته بنسبة %400 والذي يضم 
حوض أسماك الزينة ال��ذي يستفيد من الزراعة 

املائية.
والق���ى امل��ش��روع إق��ب��االً ك��ب��ي��راً م��ن ال��ط��الب 
واملبتكرين الزائرين ألسبوع االبتكار لالستفادة 
م��ن الفكرة وتنفيذها وخ��اص��ة ال��زراع��ة املائية 
والتي تساهم في رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية 
والتجميلية اخلالية م��ن الكيماويات وال��ث��روة 

السمكية.
حيث ميكن حتويل املشروع السمكي إلى تربية 
أسماك جتارية، وحترص احلبسي وفريقها على 
عدم استخدام أي أنواع من الكيماويات في إنبات 
احملاصيل الزراعية التي صنعت السعادة على 

الواجهة البحرية حملطة النخيل.
وجنحت احلبسي في حتويل امتداد الواجهة 
البحرية حملطة النخيل إلى منصة تستقطب طالب 
اجلامعات املتدربني في الهيئة االحتادية للكهرباء 
وامل���اء واالس��ت��ف��ادة م��ن تنظيم جلسات العصف 
ال��ذه��ن��ي ب��اإلض��اف��ة لعقد اج��ت��م��اع��ات مسؤولي 

وموظفي الهيئة.
حيث تضم احلديقة مشروعا ابتكاريا متكامال 
باالستفادة م��ن ن��واجت رم��ال التنقية مبحطات 
التناضح العكسي لتحلية املياه، في إضفاء ملسات 
جمالية على أرك��ان احلديقة واستخدامها كمواد 
بناء ل��إص��الح��ات اخلفيفة وعمليات التجميل 
بدالً من شراء الكنكري، باإلضافة لتحويل فالتر 

الوحدات الغازية إلى مناذج جتميلية للحديقة.
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 في الصـميم
حذرنا من التدخل التركي في الوحل السوري 
ودعوناهم إلى االكتفاء بالدعم اإلنساني.. مئات 
القتلى من الطرفني ودخ��ول ق��وات األس��د في 
الطريق.. االحتكام للسالح ال يحل االشكاليات 

وإمنا يزيدها تعقيداً.. 
آه يا بطني آه يا ظهري!!

 hbahroh@   العميد بو اأحمد

الكويت حتتاج الى قطار  سريع يربط اجلنوب والشمال بالديره 
متى راح تشتغلون على املوضوع

ALOTAIBI MOHAMMAD   @alhadran

نحن لسنا في ترف سياسي أو منر مبرحلة جتربه سياسيه جديده 
علينا … نحن إمتداد سياسي لنضال قدمي قارب القرن نتج عنه والدة 
الدستور في 1962 … إلى هذه اللحظه لم نطور هذا الدستور كما 
وصى عليه املؤسسني بل مازلنا ندافع عن ما تبقى من م��واده التي 

إنتهك معظمها وفرغ البعض من محتواه … #مستمرون

alsahli75@   مبارك ال�صهلي

الزمن يغير فيك أشياء كثيرة ،،مفاهيمك ، قناعاتك ، اهتماماتك ، 
أفراحك .. لكن إياك ان يغير فيك أمور ال تقبل التغيير ،مبادئك وطيبتك 

وأخالقك #صباح اخلير

»غــوغــل« حتــذف »مــشــاهــدة الــصــورة« 
من نتائج البحث

حيوانات  وعظام  بشرية  آثار  على  العثور 
املكسيك في  اجلليدي  العصر  من 

عثر علماء آثار يتفقدون أكبر كهف غارق في املكسيك على 
آث��ار بشرية قدمية ال يقل عمرها عن تسعة آالف عام وعظام 

حيوانات كانت جتوب األرض في العصر اجلليدي األخير. 
وكانت مجموعة من الغواصني قد اكتشفوا مؤخرا ممرا بني 
مغارتني مغمورتني باملاء في شرق املكسيك مما كشف عما قد 
يكون أكبر كهف على وجه األرض وهو اكتشاف ميكن أن يلقي 

الضوء على حضارة املايا القدمية. 
وجت��ري دراس���ات على شبه جزيرة يوكاتان ذات اآلث��ار 
املتعلقة بشعب املايا الذي امتدت مدنه على شبكة مكثفة من 
املمرات املائية املربوطة بأحواض مياه جوفية تعرف باسم 

الفجوات الصخرية. 
وي��ق��ول الباحثون إنهم وج���دوا 248 فجوة صخرية في 
شبكة الكهوف التي متتد على مسافة 347 كيلومترا وتعرف 
باسم ساك أكتون قرب منتجع تولوم. وهناك نحو 140 موقعا 
مرتبطا بحضارة املايا من بني 200 موقع أثري اكتشفت في 
املنطقة.  وبعض الفجوات الصخرية كان لها مغزى ديني لدى 

شعب املايا الذي ما زال أحفاده يقطنون املنطقة. 
وقالت وزارة الثقافة املكسيكية في بيان إنه مت العثور كذلك 

على عظام حليوان الكسالن.

مهندسة إماراتية حتّول مخلفات »محطة كهرباء« إلى حقل أخضر

عائـــــــلة املضيان
لوفاة

لولوة صالح املضيان

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح جناته

املهندسة اإلماراتية سميحة احلبسي

شركة غوغل

ذكر تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية أن الغاز الذي يحويه 
“تيتان” أكبر أقمار كوكب زحل، يفوق ثروة كوكب األرض من الغاز 

الطبيعي مبئات املرات.
وأوضح التقرير أنه طبقا للعلماء، الذي أشرفوا على مهمة املركبة 
“هيوجينز”، التي جمعت بيانات عن القمر العمالق، فإن “تيتان” 
يحتوي على بحيرات ضخمة من امليثان السائل واإليثان عوضا عن 

مخزوناته حتت السطح.
ويعتقد الباحثون أن “تيتان” مغطى مب��ادة كاربونية لؤلؤية 

جتعله مصنعا عمالقا للمواد الكيماوية العضوية.
لكن حقل ال��غ��از العمالق ه��ذا ل��ن يكون سهل امل��ن��ال، إذا نفذت 
االحتياطيات على كوكب األرض، نظرا للطبيعة العدائية للقمر 
الغازي. ويبعد “تيتان” نحو مليار ميل من الشمس وهو أكبر قليال من 
قمر األرض، وهو في حالة مجمدة نظرا ألنه ال يتعرض سوى لنسبة 1 

باملئة من أشعة الشمس التي تصل لألرض.

»زحل«  في  عمالق  غاز  حقل 
األرض ثروة  يفوق 

كوكب زحل

جلأ أحد املعتقلني في سجن مبدينة كاسل-روك 
بوالية كولورادو األمريكية لالختباء في السقف، 
ومع ذلك عثر عليه رجال الشرطة بعد ساعة من 

البحث. 
 وأف���اد م��وق��ع ق��ن��اة WHNT التلفزيونية 
أن العاملني في السجن انتبهوا يوم 13 فبراير 
اجلاري إلى اختفاء السجني كودي كروكير )34 
سنة( احملتجز ف��ي مركز االعتقال االح��ت��رازي 

على ذمة التحقيق بدائرة دوغ��الص، وفورا متت 
محاصرة املكان، وبدأت الشرطة عملية التفتيش 

برفقة كالب مدربة تبحث عنه داخل املعتقل.
وعثر رجال الشرطة على كودي كروكير بعد 
ساعة  مختبئا داخل السقف، سحبته الشرطة من 

هناك وبعد أن فحصه الطبيب أعيد إلى زنزانته.
واملثير في املسألة، هو كيف متكن كروكير من 

الوصول إلى هذا املخبأ صعب املنال.

 العثور على سجني مفقود  
في   »كولورادو« مختبئًا داخل السقف!


