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في الصـميم
سجل الرئيس األميركي السابق باراك أوباما وزوجته
ميشيل أول ظهور لهما في هوليوود األربعاء من خالل
فيلم وثائقي مت تصويره في املنطقة الصناعية بأوهايو،
ووصفه النقاد بأنه فيلم مؤثر جاء في موعده.
ويتناول فيلم «املصنع األميركي» (أميركان فاكتوري)
قصة اس��ت��ح��واذ ش��رك��ة صينية على مصنع مهجور
لشركة جنرال موتورز ،وهو باكورة اإلنتاج املشترك
بني نتفليكس وشركة هاير غراوند التي أسسها أوباما
وزوجته العام املاضي.
وكتب أوباما على تويتر «قصة جيدة متنحك الفرصة
لفهم حياة شخص آخر بشكل أفضل .هذا ما جذبنا أنا
وميشيل إلنتاج أول فيلم لشركة هاير جراوند».
يتتبع الفيلم الوثائقي حياة آالف العمال الذين تقرر
تسريحهم من قطاع صناعة السيارات في مورين بوالية
أوهايو خالل الركود االقتصادي في  2008والذين أعادت
شركة فوياو ج�لاس أمريكا الصينية لتصنيع زجاج
السيارات توظيف بعضهم في ذات املصنع بعد ست
سنوات.
ووص��ف��ت صحيفة واشنطن بوست فيلم (املصنع
األمريكي) الذي طرحته نتفليكس بأنه «وسيلة ممتازة
تخدم مهمة إلقاء الضوء على قصص اجلماعات املهمشة».

املتتبع لتاريخ احلكومات املتعاقبة يالحظ انحدار
مستوى االختيار بسبب احملاصصة التي تسترضي
الكتل االجتماعية والسياسية على حساب الكفاءة..
الشهادة العلمية أو االس��م ليساً دليل ق��درة على
اإلدارة ..وضع نظام محكم كما هي األنظمة في البنوك
يحل ثلثي املشكلة ..جميع التجارب السابقة أثبتت
فشلها ..جربوا التغيير مرة!!

م��ا أن اختتمت السعودية موسم اجلح
احلالي ،حتى بدأت باإلعداد للموسم املقبل،
وبطريقة مختلفة ستجعله مغايرا لكل ما
سبقه.
وتستعد السلطات السعودية إلدخ��ال
«بطاقة احلاج الذكية» حيز اخلدمة ،املوسم
املقبل ،مبا يخفف عن كاهل احلجاج كثيرا،
ويغنيهم تقريبا ع��ن ك��ل ال��ب��ط��اق��ات التي

يحملونها.
وأش��اد وزي��ر احل��ج والعمرة السعودي،
محمد ص��ال��ح ب��ن�تن ،بابتكار بطاقة احلج
الذكية .ونشر على حسابه الرسمي مبوقع
«ت��وي��ت��ر» فيديو يشرح تفاصيل البطاقة
الذكية ،وأرف��ق بتغريدة قال فيها »:الشكر
اجلزيل لألخ املتميز فيصل العبد الكرمي»،
وهو اإلعالمي السعودي الذي روّ ج لالبتكار

اجل��دي��د .وستكون ف��ي البطاقة الذكية كل
معلومات احلجاج وتغنيه عن جواز سفره،
ويستطيع ان يسحب من خاللها األموال ،وفق
ما يقول العبد الكرمي في الفيديو.
وفي الفيديو أيضا ،أوضح طارق اجلابري،
مستشار تقنية املعلومات ب��وزارة احلج أن
بطاقة احلج الذكية تخزن معلومات احلاج
في مكان آمن.

رئيس برملان نيوزيلندا يرضع
طف ًال خالل جلسة نقاش

Retweet
Abdullah.esaa.khorsheed @Abdullah71_q8
البلدية تسكر املطاعم املخالفة واللي اكلهم غير صالح لالستخدام
االدمي وستيكر احمر شكبره بعد يومني يتم فتح املطعم من جديد بدل
التغلق املطعم عن بكرة ابية ال خوش قوانني بـ وزارة التجارة ؟ مهزلة

� @DrSajedساجد العبديل
على خطى رئيسة ال��وزراء النيوزيلندية جاسيندا
أرديرن ،التي اصطحبت طفلتها حديثة الوالدة إلى األمم
املتحدة العام املاضي ،انتشرت صور ولقطات لرئيس
البرملان النيوزيلندي وهو يحتضن ويرضع طفال أثناء
ممارسته وظيفته وإدارة نقاش برملاني.
وانتشرت الصور والفيديو على مواقع التواصل
االجتماعي بشكل هائل ،ورافقتها تعليقات تشيد بهذا
احل��دث وتؤيده دون حتفظ ،فيما ذكر البعض حادثة
طرد نائبة من البرملان الكيني األسبوع املاضي أحضرت
معها طفلتها حديثة ال��والدة .فقد قرر رئيس البرملان
النيوزيلندي تريفور ماالرد القيام ببعض مهام مجالسة
األطفال باإلضافة إلى ممارسة دوره كرئيس للبرملان،
وظهر فيديو له من داخل البرملان وهو يهز الطفل ،ويحذر
في الوقت نفسه أحد أعضاء البرملان من انتهاء الفترة
احمل��دد حلديثه .ورغ��م أن م��االرد هو من ك��ان يحتضن
الطفل ويرضعه ،فإن الطفل بني يديه لم يكن طفله وإمنا
ابن النائب في البرملان عن واياريكي تاماتي كوفي ،الذي
كان قد أنهى إجازة األبوة وعاد إلى البرملان.
ونشر ماالرد صورا له وهو يرأس اجللسة البرملانية،
فيما يحتضن الطفل ويرضعه ،على حسابه في تويتر،
وكتب معلقا «عادة ما يتم استخدام كرسي املتحدث من
قبل كبار املسؤولني الذين يترأسون اجللسات فقط.

من احلماقات الكبرى أن يستفز امل��رء شريحة في مجتمعه من
خ�لال التحرش مبعتقداتها الدينية ،فما بالك ب��ه وه��و يستهزئ
بالعقيدة السائدة في املجتمع علنا من خالل موقع من مواقع التواصل
االجتماعي؟! صدق من قال أن عقل املرء مخبوء حتت لسانه.

 @dr_khadigahد.خديجة �أ�شكناين
متى ما متسكتم بأخالق العقيدة مبحاربة الظلم والفساد ممكن ان
نتقبل متسكم بالدفاع عن القشور؟؟؟ الدين اخالق و سلوك وليس
مجرد شعارات ومصطلحات مؤثرة !!! ومن يطالب باحلريات عليه
ان يفهم حق عدم التعدي على حريات االخرين مع احترام الضوابط
االخالقية واال انتقلنا الى محطة الفوضى!!!

 @AhdiAlmarzouqعهدي فهد املرزوق
وزارة االشغال العامة .املقاولون فشلوا في إجناز صيانة الطرق
فهل في إمكانية االستعانة بسالح املهندسني وأف��راد اجليش للقيام
بهذا العمل خصوصا ليس هناك حاجة عسكرية ملحة لهم .شوفوا
جناح و إجنازات سالح املهندسني باجلبش املصري بالقيام بإعمال
مدنية بسرعة قياسية وكفاءة عالية

@Alwasatkuwait

صور « ناسا» تكشف دخان حرائق األمازون من الفضاء
تعد غابات األمازون املطيرة موطنا
ألكثر من  3ماليني ن��وع من النباتات
واحل��ي��وان��ات ،وكذلك مليون ف��رد من
السكان األصليني ،ولكنها تشهد حاليا
أس��وأ سيناريو حلرائق الغابات على
اإلطالق.
واآلن ،كشفت «ناسا» أن احلرائق
هائلة ل��درج��ة أن��ه ميكن رؤيتها من
الفضاء.
وت��ك��ش��ف ال��ص��ور امل���روع���ة ،التي
التقطها القمر الصناعي  ،Aquaعدة
حرائق مشتعلة في واليات :روندونيا
وأمازوناس وبارا وماتو غروسو ،في
 11و 13أغسطس عام .2019
وأوضحت وكالة الفضاء األمريكية،
بالقول« :ف��ي منطقة األم����ازون ،تعد
احل��رائ��ق ن��ادرة على م��دار ال��ع��ام ،ألن
الطقس الرطب مينعها من االنتشار.
ومع ذلك ،في شهري يوليو وأغسطس،
ي���زداد ال��ن��ش��اط ع���ادة بسبب موسم
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