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 في الصـميم
سلوكيات دخيلة على قيمنا ويجب اجتثاثها قبل ان تستفحل.. 
طالبات في الثانوية يعلّن االحلــاد ويشككّن الطالبات في ثوابت 
الدين.. انتشار ما يسمى عبدة الشيطان.. شذوذ ومتشبهون بالنساء 
ومتشبهات بالرجال.. انتشار التعلق مبا يسمى »الفاشينستا«.. اهمال 

هذه السلوكيات حتت حجة احلرية الشخصية أمر جلل.. 
معظم النار من مستصغر الشرر.

kuwaity19855@  كويتي

ل��ك��ل ك��وي��ت��ي ح��ري��ص ي��رج��ى دع��م��ك��م ل��ه��ذة امل��ج��م��وع��ة التي 
تتعرض لهجوم مم��ن يريد ان يخرب ويطمس الهوية الوطنية 

#مجموعة٨٠متثلني

Kmaan4@  جندي ال�صبيعي

ميثلون األغلبية الصامتة والصادقة من أهل الكويت الشرفاء 
#مجموعة٨٠متثلني

Kuwaityredindia@  هندي حمر بديرتي

ألنهم حركوا املياه الراكدة و اخرجوا األغلبية الصامتة عن صمتها، 
فإن  #مجموعة٨٠متثلني

Essabouresly@   عي�صى بور�صلي

القاعده العامه القبائل والعوائل ) سنه شيعه ( هم من اسسو 
الكويت وبنوها واليوجد فاضل عن آخر والقدمي والجديد ، نحن ضد 

حماية اي مزور من أي فئه

Musaed H @musaed1304

عندما يفقد أعضاء مجلس األمة حرصهم وإحساسهم مبصالح 
الوطن فأن مجموعة 80 خير من يقوم بذلك وخير من يفزع للكويت 

فشكرا لكم كبيرة #مجموعة80متثلني
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ابتكار نظارات تسمح برؤية 
عدد أكبر من األلوان! 

ــن الـــواليـــات املتحدة  قـــام عــلــمــاء م
بتصميم نظارات خاصة تسمح للعني 
البشرية بأن ترى عددا أكبر بكثير من 
األلوان، بحسب املوقع اإللكتروني ملكتبة 

جامعة كورنيل. 
ــواع من املستقبالت  وتقوم ثالثة أن
الضوئية بوظيفة الرؤية امللونة عند 
البشر، والتي تستطيع متيز املوجات 
القصيرة واملتوسطة والطويلة من 
الطيف الضوئي، وتشكيل صــورة عن 
طريق مزج األلــوان األساسية: األزرق 

واألخضر واألحمر.
ـــن جــامــعــة  وابـــتـــكـــر بـــاحـــثـــون، م
ــزودة بفالتر  ويسكونسن ، نــظــارات م
خاصة، ميكن من خاللها متييز عدد أكبر 

من األلوان.
ووفقا للعلماء، فــإن اختراعهم هذا 
يسمح بــزيــادة جــزء من الطيف املرئي 
للعني البشرية، وميكن استخدام هذه 
النظارات في اجليش للكشف عن األعداء 
في حالة التمويه، أو في التجارة للكشف 

عن الفواتير املزيفة.

650 ألف دوالر لزراعة الشعر مؤمتر »دبي« للجلدية يعرض »روبوت« بـ 

فشل بيع صدرية الكابنت جيمس 
كوك مبزاد في »سيدني«

قالت دار مــزادات ألــدرز أمس االثنني إنها ألغت بيع صدرية 
خاصة باملستكشف البريطاني جيمس كوك بعد أن فشلت في 

حتقيق املبلغ املتوقع من بيعها والبالغ مليون دوالر.
وكان الكابنت جيمس كوك اكتشف استراليا في عام 1770.

ولــم جتلب الصدرية التي يبلغ عمرها 250 عاما في املــزاد 
الذي ُنظم في سيدني يوم األحد أكثر من 575 ألف دوالر استرالي 
)438035 دوالرا( بعد أن كان جرى تقييمها مبا يتراوح بني 800 

ألف دوالر استرالي و1.1 مليون دوالر استرالي.
ــزادات إن املزايد الــذي قدم أعلى سعر وهو من  وقالت دار امل

استراليا يتفاوض اآلن مع املالك.
وقال جوليان ألدرز من دار ألدرز للمزادات »ُعرضت القليل من 
املمتلكات اخلاصة بالكابنت كوك )في املزادات( ولكن لم ُيعرض 

أي شيء بهذه القيمة على األرجح.«
وأضاف أن عائلة كوك احتفظت بالصدرية في اململكة املتحدة 
بعد وفاة املستكشف متأثرا بجرح بعد إصابته بسكني في هاواي 

في عام 1779.

روبوت لزراعة الشعر

محكمة هندية متنح نهرين صفة اإلنسانية!
أصدرت محكمة هندية حكما يقضي مبنح 
اثنني من أقــدم وأطــول وأكثر األنهار شهرة 
في البالد »وضعا إنسانيا«، وهما نهر غانغا 

ونهر يامونا. 
ــن محكمة  ويــقــضــي احلــكــم الـــصـــادر ع
أوتــاراخــانــد العليا في شمال الهند مبنح 
النهرين »كيانا قانونيا وكيانا إنسانيا 
ممــا ميكنهما مــن التمتع بجميع احلقوق 
والواجبات وااللــتــزامــات«، وهــذا يعني أن 
أي شخص يلوث أو يلحق الضرر بهما أو 
بروافدهما، سيكون قد ارتكب فعال أقرب إلى 
إيذاء إنسان، وبالتالي ميكن اتخاذ إجراءات 

قانونية وحتريك قضايا جنائية.
وقال القاضي إن »األنهار هي محور وجود 
نصف السكان الهنود وصحتهم ورفاههم، 
وقد وفرت لنا جميعا حياة مادية وروحية 

منذ زمن سحيق«.
ويعتبر غانغا ويامونا من األنهار األكثر 
تبجيال فــي الهند، وعينت احملكمة اثنني 
مــن كبار املسؤولني فــي الــدولــة بصفتهما 
»الوالدين القانونيني« للنهرين وأوكلت 
إليهما مهمة حراستهما وحماية وصــون 

روافدهما.
وقد أحدث قرار احملكمة القاضي بإضفاء 
الطابع اإلنساني على األنهار ردود أفعال 

متباينة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ولئن رحــب البعض به فــإن البعض اآلخر 

كان ساخرا ومنتقدا له.

نهر يامونا

4.7 مليون ميل بالساعة  اكتشاف ثقب أسود يتحرك في الفضاء بسرعة 
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« عن 
اكتشاف ثقب أسود يزيد وزن كتلته عن كتلة 
الشمس مبليار مــرة، ويتحرك عبر الفضاء 

بسرعة تبلغ 4.7 مليون ميل بالساعة . 
وقال علماء الفلك »إن سرعة حترك الثقب 
الفائقة ميكن السفر بها من كوكب األرض إلى 
القمر فــي ثــالث دقــائــق »، مضيفني »أن هذه 
السرعة كافية ليتحرك بها من مجرته األصلية 

خالل 20 مليون سنة ويجوب في أرجاء الكون 
إلى األبد« . 

وأوضحوا أن هذا الثقب األسود دفع خارج 
مجرة ُتدعى »سي 1863«وتبعد عن املجرات 8 
مليارات سنة ضوئية ، كما يتطلب الثقب طاقة 
تعادل انفجار 100 مليون »سوبرنوفا« وهو 
ما يعرف باالنفجار النجمي الهائل في وقت 
واحــد ليتكون، ويرجح العلماء سبب حترك 

الثقب األسود من موقعه في املجرة إلى موجات 
اجلاذبية الناجتة عن اندماج ثقبني أسودين في 

منتصف املجرة. 
وأكدت«ناسا« أن موجات اجلاذبية التي 
توقعها آينشتاين منذ 100 عام، هي متوجات 
في الفضاء يتم إنشاؤها عند اصطدام كائنني 
ضخمني، وهي تشبه الدوائر متحدة املركز التي 

تنتج عندما ُتلقى صخرة ضخمة في بركة. 

كشف مؤمتر دولــي في دبي عن روبــوت الي لزراعة 
الشعر يعمل على تفادي األخطاء البشرية. وقدم الروبوت، 
في مؤمتر ومعرض دبي العاملي ألمراض اجللد والليزر 
»دبي ديرما« في دورته الـ17، الذي انطلق أمس االثنني، 
ويعد أكبر مؤمتر لألمراض اجللدية في الشرق األوسط. 
ويتميز الــروبــوت بدقة عالية فــي اختيار البصيالت 
السليمة وحتديد الزاوية األمثل لقطف البصيالت، وكذلك 

توزيعها على الــرأس بشكل دقيق للغاية، إلــى جانب 
استخراج الصور الثالثية األبعاد للنتائج النهائية التي 
سيحصل عليها املريض. وتصل قيمة اجلهاز ، الذي بيع 
منه حتى االن سبعة أجهزة في منطقة الشرق األوسط 
منها دول لبنان والكويت وتركيا 4ر2 مليون درهم )650 
الف دوالر(، فيما تقدر تكلفة زراعة الشعر بثمانية آالف 
دوالر، تتم عبر جلسة واحدة وفي بعض احلاالت ميكن 

تكرار العملية بعد ستة أشهر.
وقالت الشركة املصنعة إن الــروبــوت أكثر دقــة من 
الطبيب، وأســرع، بحيث يــزرع ألف خصلة في الساعة، 
بينما الطبيب يحتاج إلى ساعتني لزراعة العدد نفسه. 
وتتم عملية الزراعة باالعتماد الكامل على الروبوت، فيما 
يكون دور الطبيب مراقبة العملية ومراحلها، وإجــراء 

التعديالت في حال تطلب األمر ذلك.


