
  لتصميم صور حقيقية لألرض ىغوغل تسع
  
يمكنك اآلن القيام بجولة في أنحاء اي موقع سياحي   

، فخالل غوغل ايرث عالمي مدرج على برنامج
ضغطة زر على جهاز كمبيوترك يمكنك اإلبحار في 

 فاألداةاو برج ايفل،  األهراماتمدينة روما القديمة أو 
عرض ثالثي تجلب ال غوغلالجديدة التي تقدمها شركة 

  . إيرث فيوباإلضافة لميزة جديدة تدعى  األبعاد
وهي تتيح على سبيل المثال معاينة السالسل الجبلية 
بكل ما فيها من تفاصيل أو حتى الغوص في أعماق 

  .المحيط
بتحويل صور  "غوغلصانع مباني "وتسمح أداة   

األرض ثنائية األبعاد إلي صور طبيعية ذات أبعاد 
ل مراجعة وتنظيم صور المباني ثالثية، من خال
  .الخاص بغوغل" سكيتش أب"باستخدام برنامج 

مدير منتجات غوغل أن كل ما  برمارك ليمويوضح   
المستخدم عمله هو اختيار مبني ثم تصميم نموذج  على

له باستخدام صور التقطت من الجو وأشكال بسيطة 
ثالثية األبعاد، حيث لن يأخذ التصميم من وقته سوي 

ع دقائق، وبعد تأكد الشركة من سالمة التصميم بض
ودقته، ستضمه إلى طبقة المباني ثالثية األبعاد في 

 .غوغل إيرث"
  

  استكشاف النفط في نصف األراضي السورية
  وإلغاء مشروع المصفاة الشرقية

  ٦/٤/٢٠١٠) كلنا شركاء(  
    
في مؤتمر  سفيان العالوكشف وزير النفط السوري   

على هامش معرض النفط السوري  صحفي عقده أمس
أن المؤسسة السورية للنفط أعلنت ، الدولي السابع

مؤخراً عن ثماني مناقصات عالمية الستكشاف النفط 
بالمئة من  ٤٨في ثماني مناطق سورية تشكل ما نسبته 

األراضي البرية في سورية، وسوف تفض عروض 
كما ذكر . تلك المناقصات في شهر حزيران القادم

أن المؤسسة في صدد اإلعالن قريباً جداً  العالو رالوزي
عن مناقصات للتنقيب عن النفط والغاز في كامل المياه 

ورية على طول الشاطئ السوري اإلقليمية الس
  ).كم١٨٠(
إن خط كركوك  العالو وحول المشاريع األخرى قال  

بانياس لنقل النفط جاهز للعمل في حال وافق العراقيون 
وقال أيضاً إن هناك . هم عبر سورياعلى تصدير نفط

كما أن ، مناقصات لتطوير سبعة حقول نفطية قديمة
هناك ثالثة مشاريع لتكرير النفط تشمل تطوير مصفاة 

بحمص ومصفاة في دير  الفرقلسبانياس ومصفاة 
. الزور بطاقة إنتاجية تصل إلى مائة ألف برميل يومياً

ربعين ألف أما مشروع بناء مصفاة نفط بطاقة مائة وأ
الذي كان يفترض ، برميل يومياً في المنطقة الشرقية

   .فقد ألغته الحكومة مؤخراً، أن تقوم به شركة كويتية
إن أسعار المازوت في : العالوعلى صعيد آخر قال   

سوريا أقل من أسعاره في الدول المجاورة، حيث يبلغ 
ليرة  ٣٠سعر اللتر في األردن ما يعادل حوالي 

ليرة، وفي تركيا ما  ٣١ي لبنان ما يعادل وف، سورية
  .ليرة سورية ٩٠و ٧٥بين 

  النراجيل مهجورة والمقاهي مقفرة
  بعد بدء تطبيق حظر التدخين في دمشق

  ٢٠١٠- ٤- ٢٧ -) ا ف ب(دمشق : رويدا مباردي
 أقدم، وهو الهافانا قبل دخول قانون منع التدخين حيز التنفيذ كان مقهى  

 الحديث حول أطرافالذين يتجاذبون لمرتادين مقهى في دمشق، يغص با
  .شبه فارغ فأضحىاليوم  أمافنجان قهوة ونرجيلة 

  .تزور لجنة، المقهى لتقرير كيفية تجهيز منطقة للمدخنين أنومن المتوقع 
ويعتبر تدخين النرجيلة عادة متأصلة في سوريا كما في غالبية دول 

خني النرجيلة والسجائر، مد أكثرويعتبر السوريون من .. األوسطالشرق 
بين  المائةفي  ٦٠التدخين متفش بنسبة "رسمية ان  إحصاءاتحيث بينت 
مليون دوالر  ٦٠٠بين النساء وينفقون عليه نحو  المائةفي  ٢٣الرجال و

وقالت المؤسسة العامة للتبغ وهي مؤسسة تابعة للقطاع العام  ."سنويا
كل مدخن ينفق "جال، ان ومكلفة بمتابعة النشاطات المرتبطة بهذا الم

ويراوح سعر علبة السجائر ". من دخله السنوي على التدخين بالمائةثمانية 
 ......).دوالر ١,٦الى  ١,١(ليرة سورية  ٨٠و ٥٠بين 

  
 كرشك... إضحك تخسر

 !إيالف - أحمد مغربي: إعداد  
وإذا ما أظل رأسك "، إيليا أبو ماضييرد في أحد أبيات قصيدة للشاعر   
ر البحث فيه كي ال يطوال/ /هموعلى غراره يمكن القول، مع  ".قص

أكثر الضحك فيه كي // وإذا ما أثقل جسمك كرشٌ": االعتذار للشعر كله
ربما من الشائع القول ان الضحكة تجلو النفوس، وتضيء  ".ال يدوما

ولكن العلماء اكتشفوا أخيراً ان الضحك، . كشمس بعد غيوم كثيفة
والمتواصل والمستمر، قد يساعد على تخفيض الوزن،  خصوصاً المتكرر

والحق ان الطبيب ! ألن ما يملكه من مفاعيل، يشبه التمارين الرياضية
اقترح، في سبعينات القرن العشرين، أن الضحك مفيد  نورمان كويزن

وحينها، اعتُبر . لصحة الجسد، وأن أثره يمتد أبعد من المنحى النفسي
تحسناً قوياً في جهاز المناعة عند من يكثرون من بحثه طليعياً، إذ رصد 

نيو إنغلند جورنال أوف "ونشر بحثه في . المزاح والمرح والضحك
الدماغ  أدائيفاعتبر مؤسساً للعلوم التي ترصد العالقة بين  ،"ميدسن
  .والجسد

  
 i993@hotmail.comYekit :راسلونا على العنوان التالي

  
  
  
  
  

 رديـــر وطـني كـــــد مؤمتـل عقـــود من أجــــل اجلهـكـ

 البالد جونس يفالسياسيني وملناضـلي شعبنا الكردي  للمعـتقـلني ريةـاحل

  األخــــــــيرة               )     ٢٠١(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


