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اجلمعة

واحد أبواللطف

»التجارة«: جوالت تفتيشية 
لضبط أسواق السلع املدرسية.

ْح.   هذا الصَّ

ترامب يلّوح باالنسحاب
من منظمة التجارة العاملية.

  ماذا يريد هذه املرة؟!

»هو مغرور في احلقيقة« 

املخرج األميركي كويننت ترانتينو 
)56 سنة( يدافع عن تصويره السلبي 
لشخصية النجم الصيني بروس لي 

في أحدث أفالمه. 

»سعيدة بقرب حدوث ثورة« 

املمثلة األميركية سوزان ساراندون 
)72 سنة( تعتبر أن وجود الرئيس 
ترامب في السلطة سيؤدي إلى نشوب 

ثورة في الواليات املتحدة.

»الزواج ليس مجرد عالقة حب بني رجل وامرأة«

املغنية األميركية مايلي سايرس )26 
سنة( عقب طالقها تؤكد أنها ال متيز 
بني رجل وامرأة فــي عالقاتها مع 

اآلخرين.

»مجروح وال يزال يحبها«

املمثل األسترالي كريس هيمثورث 
)36 سنة( يصف حال أخيه األصغر 
ليام هميثورث عقب طالق األخير 

من زوجته مايلي سايرس.

»ال أقبل االبتزاز«

الكوميدية األميركية ويتني  املمثلة 
كامنجز )36 ســنة( تعلن رفضها 
التعــرض لالبتزاز جــراء صورة 

فاضحة لها.
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Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أ.ف.پ: اضطرت طائرة إيرباص روسية 
تقل أكثر من 230 شــخصا للهبوط في 
حقل ذرة خارج موسكو اخلميس بعد أن 
هاجمها سرب من طيور النورس، على ما 

أفاد مسؤولون.
ولم ترد تقارير فورية عن وجود إصابات 

خطيرة.
وكانت طائرة اإليرباص »ايه321« التابعة 
لشركة الطيران »ايرالينز« اورال ايه 321 
وتقل 226 مســافرا وطاقما من 7 أفراد، 
أقلعت من مطار زوكوفسكي في موسكو 
إلى ســيمفيروبول في منطقة القرم التي 
ضمتها روســيا في 2014، على ما أفادت 

وكالة روزافياتسيا للنقل اجلوي.
الطائــرة بعد وقت  الطيور  وهاجمت 

قليل من إقالعها من موســكو ما تسبب 
في اضطراب فــي احملرك، ليقرر طاقمها 

الهبوط فورا.
وأوضحت الوكالة أن الطائرة هبطت في 
حقل ذرة على بعد كيلومتر واحد من مدرج 
املطار، فيما كانت سرعة هبوطها تتراجع 

ومحركاتها ال تعمل.
وأجلت الســلطات الروســية الركاب 
بواسطة ساللم منفوخة بالهواء، ومت نقل 
بعضهم للمستشــفى فيما ذهب الباقون 

إلى املطار.
وأفادت وزارة الصحة بأنه مت نقل 23 
شخصا إلى املستشفى من بينهم 7 أطفال، 
لكن دون أن تشير إلى وجود إصابات بالغة 

ملشاهدة الڤيديوالطائرة الروسية وسط حقل الذرة بني من كانوا على متنها.

ملشاهدة الڤيديو

طيور النورس جتبر طائرة روسية 
على الهبوط اضطرارياً في حقل ذرة

طقس نهاية األسبوع..
حرارة شديدة وغبار

ورطوبة نسبية مرتفعة

عمدة أملانية تنشر إعالنًا: 
نحتاج طبيبًا للعمل..

وأنا غير متزوجة!

قالــت إدارة األرصاد 
إن  الكويتيــة  اجلويــة 
طقــس البالد سيشــهد 
في الفترة املقبلة تذبذبا 
الهند  نســبيا ملنخفض 
الــذي ميــد  املوســمي 
بكتلــة هوائية  املنطقة 
حــارة وجافــة نســبيا 
تكون أغلبها في صورة 
ريــاح شــمالية غربية 
إلــى معتدلــة  خفيفــة 
الســرعة تنشــط علــى 
فترات.وأضــاف مراقب 

 التنبــؤات اجلويــة فــي اإلدارة عبدالعزيــز القراوي
لـ )كونا(، أنه عند انحســار منخفض الهند املوسمي 
يؤدي ذلك إلى هدوء في سرعة الرياح وتغير في اجتاهها 
وارتفاع الرطوبة النسبية وظهور السحب املنخفضة 
واملتوســطة مع انخفاض طفيف في درجات احلرارة.

وأوضح القراوي أن الطقــس نهار اليوم اجلمعة 
سيكون شديد احلرارة والرياح شمالية غربية معتدلة 
إلى نشــيطة الســرعة تتراوح بني ٢٠ و5٠ كيلومترا 
فــي الســاعة، مثيــرة للغبار أحيانــا خصوصا على 
املناطق املكشــوفة، وتظهر بعض الســحب العالية، 
ودرجات احلــرارة العظمى املتوقعة تتراوح بني 46 

و48 درجة مئوية. 
وقال القراوي إن الطقس غدا السبت سيكون حارا 
والرياح شــمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 
تنشط على فترات تتراوح بني ١5 و45 كيلومترا في 
الســاعة، مع فرصة للغبار على املناطق املكشــوفة، 
ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة ستتراوح بني 44 

و46 درجة مئوية.

كولنبرغ )أملانيــا( - د.ب.أ: يبدو أن عمدة بلدة 
كولنبــورغ بواليــة بافاريا األملانيــة، كانت موفقة، 
عندما أشــارت إلى حالتهــا االجتماعية، في اإلعالن 
الذي نشــرته البلدية بحثا عــن طبيب، حيث تلقت 
البلدية بالفعل الكثير من طلبات الراغبني في احلصول 

الوظيفة. على 
وعلقت العمدة يوزيفا شميد )45 عاما( على تأثير 
اإلشــارة في اإلعالن إلى أنها غيــر متزوجة، قائلة: 
»لقد كان تأثير هذه اإلضافة الصغيرة مذهال حقا«. 
وأضافت العمدة في تصريح لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ(: »لم نكن نتوقع ذلك أبدا، لقد فوجئنا بعض 
الشــيء«. وكانت بلدية كولنبورغ قد نشرت إعالنا 
فــي »دورية األطباء األملان« للبحث عن طبيب عام، 
أو طبيبــة، مضيفة عبارة »العمدة لم تتزوج بعد«. 
وأشــارت العمدة إلــى أن بعــض املتقدمني أبدوا 
اهتماما بأمر العمدة غير املتزوجة أكثر من اهتمامهم 
بالوظيفــة، »ولكنــي ال أســتطيع الــرد على هؤالء 

العمدة. أكدت  بسرعة«، حسبما 

عبدالعزيز القراوي

»شجرة« اصطناعية للحدّ من التلوث في املكسيك

إيطالي ينسّق املوسيقى من الفضاء

باريــس - أ.ف.پ: قــدم 
رائد الفضــاء اإليطالي لوكا 
بارميتانــو عرضا فريدا من 
التنســيق املوســيقي مــن 
محطة الفضــاء الدولية، مت 
بثه مباشــرة لركاب سفينة 
ســياحية في املتوســط في 

إيبيزا )إسبانيا(.
الفضــاء  رائــد  وقــال 

الفضــاء األوروبيــة لوكالة 
فرانس برس »هدفنا التقريب 
بــني الفضاء واجلمهور لكي 
يفهم ما تقوم به وكالة الفضاء 

األوروبية«.
واســتمرت جولــة لوكا 
بارميتانو في بداية السهرة 
مــن ١5 إلى ٢٠ دقيقة، حيث 
مت البــث مباشــرة على منت 

أ.ف.پ: في املكســيك التي تشهد 
عاصمتها بانتظام مســتويات عالية 
مــن تلــوث الهواء، باتت »شــجرة« 
اصطناعيــة متتــص التلوث وتنقي 
الهواء بفضل طحالب صغرى داخلها.
وقال خاميه فيرير أحد مؤسسي 
شــركة »بيوميتك« القائمة على هذا 
املشــروع، إن »هــذا النظــام ميتص 
التلــوث بفضــل عمليــة بيولوجية 
شــبيهة بتلك التي تقوم بها شجرة 

طبيعية«.
وحتمل هذه الهيكلية املعدنية التي 
يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار اسم »بيو 
أوربن« وهي مؤلفة من أســطوانات 
وحتاكي التمثيل الضوئي لألشــجار 

على مدار السنة.

وتؤكد الشركة التي أسست سنة 
٢٠١6 أن كل منشأة كهذه توازي 368 

شجرة حقيقية.
وأوضح جيمي فيرير أن »األشجار 
املعدنيــة« مبنزلــة مكمــالت لعمــل 
الطبيعــة، وميــــكن وضــــــعها في 
مناطــق حضرية مــن الصعب إعادة 

تشجيرها.
ونصبت الشجرة األولى في بويبال، 
إحدى أكبر مدن املكسيك، بالقرب من 

جامعة.
وتكلف كل »شجرة« من هذا النوع 

نحو 5٠ ألف دوالر.
وتتكفل البلديات بدفع ثمنها عادة. 
ومــن املرتقب إرســاء املزيد من هذه 
املنشــآت قريبا في مونتيري شمال 

املكسيك والعاصمة املكسيكية حيث 
يعيش نحو ٢٠ مليون نسمة.

وأشــار فيرير إلى أن »هذا النظام 
ال يقضي على التلوث بالكامل، لكنه 
يساعد على حل املشكلة«، وغالبا ما 
تشهد العاصمة مكسيكو مستويات 
قياســية من التلوث ويصعب تبديد 
الغازات امللوثة نظرا لسلسلة اجلبال 

احمليطة بها.
وقد أرســت »بيوميتك« شجرتني 
من هذا النوع في تركيا، وواحدة في 

كولومبيا وأخرى في بنما.
وفي العام ٢٠١5 ابتكرت الشــركة 
األملانيــة الناشــئة »غريــن ســيتي 
سولوشــنز« حال مماثــال عبارة عن 

جدار نباتي ينقي الهواء.

الســفينة التــي تواجد فيها 
نحو ثالثة آالف شخص.

وغادر لوكا بارميتانو )4٢ 
عامــا( األرض في ٢٠ يوليو 
مبركبة »سويوز« للوصول 
إلى محطة الفضاء الدولية، 
حيث سيمضي ستة أشهر. 
وسبق له أن أقام في محطة 

الفضاء الدولية عام ٢٠١3.

رائد الفضاء اإليطالي لوكا بارميتانو خالل العرض

الفرنســي جــان فرنســوا 
كليرفــوا الذي حضــر هذه 
الســهرة املنظمــة مــن قبل 
منتج ملهرجانات املوسيقى 
يعد رحالت بحرية ملوسيقى 
التكنــو، لوكالة فرانس بها: 

»إنها سابقة عاملية«.
وقــال إمييــت فليتشــر 
املكلف بالشراكات في وكالة 

ملشاهدة الڤيديو


