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صائغ هندي يحقق رقم ًا قياسي ًا
بخامت مرصع بـ 7801ماسة
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في الصـميم
بعد أن حققت أذربيجان انتصارات كبيرة في احلرب
القائمة بينها وبني أرمينيا بدأت األخيرة باملواربة وتقدمي
املقترحات غير القابلة للتطبيق  .احلل ال يكون إال باالنسحاب
الكامل م��ن األراض���ي األذري���ة احملتلة بشكل كامل وعلى
أذربيجان التعهد بحماية األرم��ن على أراضيها وإعطائهم
حقوق املواطنة الكاملة .
استمرار احلرب ليس فيه مصلحة للبلدين بعد أنأاصابت
املدنيني في كال اجلانبني  .قد ترجع احلقوق بالسالم أسرع
من احلرب .

شون كونري

أفادت هيئة البث واإلذاع��ة البريطانية “بي بي سي”
أول أمس ،بأن املمثل االسكتلندي املشهور شون كونري
فارق احلياة عن عمر ناهز  91عاما ً.
واعتزل املمثل املشهور الذي احتفل في أغسطس املاضي
بعيد ميالده الـ ،90التمثيل في السينما عام  ،2003وأقام
منذ ذلك احلني في جزر البهاما.
وأف��ادت تقارير صحفية بأن كونري كان يعاني من
مشاكل صحية ملموسة مبا فيها مرض آلزهامير.
وفاز كونري خالل سيرته بجوائز سينمائية متعددة
منها جائزتي األوسكار وغولدن غلوب ل��دوره في فيلم
“املمنوع ملسهم” (.)1987
ويعرف ماليني عشاق األف�لام السينمائية في كافة
أرج��اء العالم كونري بالدرجة األول��ى ألدائ��ه دور وكيل
االستخبارات البريطانية جيمس بوند في سبعة أفالم عن
الوكيل .007
وكان كونري يعرف مبواقفه املؤيدة الستقالل اسكتلندا
عن اململكة املتحدة.

اخلامت املرصع بـ 7801ماسة

حقق صائغ من حيدر أباد رقما ً قياسيا ً
عاملياً بصنع خ��امت مرصع بأكبر عدد
من املاسات على اإلط�لاق ،قارب  8آالف
ماسة.
وبصفته مؤسس شركة املجوهرات
 ،Hallmark Jewellersفقد قضى
كوتي سريكانث الكثير من حياته محاطا
باملجوهرات وأهمها امل��اس ما شجعه
على حتطيم الرقم القياسي ألكبر عدد من
األملاس املرصع في خامت واحد.
واستخدم سريكانث ،م��ا مجموعه
 7801ماسة في خامت على شكل زهرة

من أجل إدخاله في موسوعة غينيس.
وأط���ل���ق ع��ل��ى اخل����امت اس���م “The
Divine - 7801 Brahma Vajra
 ،”Kamalamوه���و مستوحى من
زهرة  Brahma Kamalamالنادرة
املوجودة في جبال الهيمااليا.
وب���دأت عملية تصميم اخل���امت في
سبتمبر  ،2018عندما كان مجرد رسم
بالقلم ال��رص��اص .ومت اختيار زه��رة
 Brahma Kamalamكونها ترتبط
بالتقاليد الثقافية الهندية.
وأوضح سريكانث“ :في الهند ،لدينا

تقليد يتمثل في تقدير آلهتنا باستخدام
أك��ال��ي��ل م��ن ه��ذه ال��زه��ور ،وتُستخدم
األزه���ار ك��ق��رب��ان .وال��زه��ور ت��دل على
جوهر النقاء”.
ويعرض مقطع فيديو نشره موقع
موسوعة غينيس ل�لأرق��ام القياسية،
اخل����امت وم���راح���ل ص��ن��ع��ه .وحت��ت��وي
القطعة التي حطمت الرقم القياسي على
إجمالي ست طبقات ،مع وج��ود ثماني
بتالت لكل طبقة من الطبقات اخلمس
األول��ى .وتتميز الطبقة األخيرة بست
بتالت وثالثة خيوط في الوسط.

إرسل كلمة «اشتراك»

نشطاء املناخ يعتلون سقف
مطار «برلني» باحلبال
احتجاج ًا على افتتاحه
اعتلى عدد من نشطاء حماية املناخ أمس ،مبنى
مدخل مطار العاصمة األملانية اجلديد ،ثم هبطوا من
عليه باستخدام حبال.
وق��ام أحد النشطاء بفرد الفتة احتجاجية على
واجهة املبنى حتمل عبارة“ :أوقفوا الطائرات بدالً
من إفساد املناخ” ،ونزل ناشط آخر من أعلى املبنى
بحبل .ولم تتدخل الشرطة مع هذين الناشطني ،إال
أنها أوقفت اثنني آخرين صعدا إل��ى السقف أيضا
بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ،بحسب ما ذكره
متحدث باسم الشرطة.
وي��ت��زام��ن م��ع افتتاح امل��ط��ار اجل��دي��د ف��ي برلني
احتجاجات من قبل منظمات معنية بحماية البيئة
وم��ب��ادرات حلماية امل��ن��اخ ،مثل “أيام اجلمعة من
أجل املستقبل” .ونظم احت��اد “ابقوا على األرض”
مظاهرتني ،إحداهما بالدراجات والثانية سيرا على
األقدام ،انطالقا من ميدان “لوفتبروكه” ومن مطار
“شونفيلد” القدمي

العلماء يكتشفون ملاذا يسبب
السكر التهاب األمعاء
أثبت العلماء األمريكيون بتجارب أجروها على
الفئران املخبرية ،أن األطعمة احملتوية على نسبة
عالية من السكر تسبب اضطرابات في نبيت األمعاء.
وأف����ادت مجلة Science Translational
 ،Medicineبأن هذا يوضح ملاذا النظام الغذائي
الغربي ،يزيد من خطر اإلصابة بالتهاب األمعاء،
مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ،اللذين
يعاني منهما أكثر من  3.5مليون شخص في العالم.
ويعتقد العديد من العلماء ،أن النظام الغذائي
الغربي الذي يحتوي على أطعمة غنية بالسكر ذات
سعرات حرارية عالية هو السبب الرئيسي النتشار
التهاب األم��ع��اء في العديد من البلدان .وكما هو
معروف مثل هذه األطعمة تزيد من خطر اإلصابة
بالسمنة والسكري،
ولكن دور السكر في هذا األمر كان موضع جدل
إلى اآلن بحسب “روسيا اليوم”.
وقد أجرى علماء األحياء من مركز ساوث ويسترن
الطبي التابع جلامعة تكساس في مدينة داالس
برئاسة شاهنشاه خ���ان ،جت���ارب مخبرية على
الفئران ،واكتشفوا أن التي تناولت أطعمة غنية
بالسكر أصبحت بعد ثالثة أيام أكثر عرضة لإلصابة
بالتهاب القولون مقارنة بالفئران األخرى.
وق��د اتضح للباحثني ،أن السكر يغير تركيب
نبيت األم��ع��اء ،ويدعم بكتيريا Akkermansia
 muciniphilaال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى حتلل
البروتيوغليكانات ( )Proteoglycansاملكون
الرئيسي للمخاط ال��ذي تنتجه اخلاليا الظهارية
املعوية .واملثير في األمر ،أن العلماء كانوا يعتقدون
سابقا أن لهذه البكتيريا تأثيرا مضادا لاللتهابات،
حتى أنهم كانوا يخططون الستخدامها في مكافحة
السمنة والنوع الثاني من م��رض السكري .ولكن
نتائج هذه الدراسة أظهرت أن زيادتها في األمعاء
تسبب تدمير الطبقة املخاطية الواقية التي تبطن
اجلدران الداخلية لألمعاء.
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مفهوم النجاح نسبي يخضع لثقافة املجتمع بالكويت الناجح
طبيب/مهندس/دكتور وبأميركا ممكن تكون ناجح وما عندك شهادة
مفاهيم النجاح الزم تتغير ألن دخول الطالب كليات الهندسة واحلقوق
بأعداد فلكية مأساة النجاح ليس بتحقيق ألقاب وشهادات وتكديس
املال النجاح هو بتحقيق شغفك صباحكم جناح حقيقي

� @Ahmadbudastourأحمد بود�ستور

من طرائف ومهازل نظام الباركود الذي تطبقه احلكومة حلجز
املواعيد في مراجعة ال��وزارات أن هذا النظام حتول إلي مصدر رزق
للبعض حيث يحجز عدد من الباركود ويقف خ��ارج ال��وزارة ومن
ليس لديه باركود يجد هناك من يبيعه الباركود حتي ينجز معاملته
واالفضل إلغاء هذا النظام حتي ال يتاجر به البعض !!!.

Hnshs @Hnshs10

اسئلة يجب ان يوجههاالناخب للمرشحة الذي يريد الترشح لثاني
م��رة م��اذا فعلت طوال٤سنوات ماهي اجن��ازات��ك ومطالبك ماهي
القوانني التي وافقت عليها والتي لم توافق عليها كم مرة حضرت
اجللسات ومدى تفاعلك باجللسة كم كان رصيدك قبل وبعداملجلس
ماهي العروض التي عرضت عليك ولم تقبل بهاوالتي قبلت بها وملاذ

suad @suadmarafie

املنقف قطعه  3شارع املدارس مقابل ثانوية املنقف بنات ومقابل
مطعم الكلحه وبنشر الطرد البلدية وزارة الكهرباء االشغال الداخليه
شنو وضع هالبيوت العشوائيه وهاملناظر ..شسالفتكم بيوت تبنى
بوسط البراحات املهجوره.شلون توصل لها الكهرباء واملجاري وين
تروح واملاي شفنا التوانكي  ..ماكو حيا

 @Daddy80545087بو عبا�س

سؤالي حق نواب مجلس  ،٢٠١٦ليش ما ت��ردون على احد ليما
الواحد يسألكم شنو اجنازاتكم؟ اذا عندك اجناز اذكره ميكن احنا ما
نفهم و ما نعرف .ميكن ظاملينكم .ال تهايطون شعارات فارغه و كالم
ما يوكل خبز .كان عندكم فرصه  ٤سنني .و كل توجهاتكم موثقه وقت
التصويت

 @falehsonد.عيد فالح العدواين

املوجة الثانية لكرونا ضربت دول اوروبية مثل فرنسا واملانيا
وف��ورا اتخذت االج���راءات االحترازية واحل��االت بالكويت بزياده
ومازال املطار مفتوح علي مصرعية والناس مستهترة بلبس الكمام
باملوالت واملطاعم  .وال صوت ملن تنادي من احلكومة من جانب
واملواطنني واملقيمني من جانب اخر.

 @LawyerAbrarابرار ال�صالح

استقاله جماعيه لقياديي وزارة املاليه نهج في غاية اخلطوره في
احلالتني ان كانوا صادقني فعليهم اللجوء الى النيابه وانا اشك ان
يفعلوا ذلك  ،اما ان كانت اداة ضغط على الوزير وهناك من اوعز لهم
بذلك فهنيئا ً لك يالشيتان في قبول استقاالتهم وننتظر تعيني الكفاءات
والطاقات الشبابيه ..
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