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ت��ص��م��ي��م ع��ط��ر ب��رائ��ح��ة
ال���������ب���������ن���������زي���������ن ل������ع������ش������اق
السيارات الكهربائية!
صممت شركة “فورد” عطرا ً برائحة البنزين،
ولعبت على التسمية وشكل القارورة ،فأطلقت على
املنتج تسمية “ماك أو” متالعبة على وتر تسمية
سياراتها “ماك إي” ،واعتمدت تصميم مضخة الوقود
للقارورة.
وأجرت شركة فورد ،وفقاً ملوقع “يانكو ديزاين”
عقب خطوة االنتقال التدريجي نحو إنتاج سيارات
كهربائية ،استطالعاً للرأي ملعرفة ما أكثر ما يفتقده
العمالء ف��ي ال��س��ي��ارات امل���زودة ب��ال��وق��ود .وج��اءت
اإلج��اب��ات لتكشف ب��أن “واحدا من خمسة سائقني
أعربوا عن حنينهم لرائحة البنزين مع التحول إلى
قيادة السيارات الكهربائية ،وزعم ما يقارب  70باملئة
منهم بأنه سيفتقد لرائحة البترول إلى درجة معينة”.
وأشارت الشركة في بيان لها بأن رائحة البترول
أك��ث��ر ش��ه��رة م��ن رائ��ح��ة اجل�ب�ن ،ومشابهة تقريباً
لرائحة الكتب اجلديدة .ومع أن ذلك يبدو غريباً إال
أنه صحيح ،لكن هل يكفي ذلك الستخدام هذا العطر
بالفعل.
من جهة أخ��رى ،أعلنت الشركة وبشكل واضح،
مع إط�لاق العطر اجلديد أثناء فعاليات مهرجان
“غودوود” للسرعة ،بأن عطر “ماك أو” الذي أنتجته
حديثا ً ال يشبه رائحة البنزين بالكامل ،إال أنه يستقي
بعض املميزات احملددة للرائحة.
وكانت شركة “فورد” قد طورت العطر الغريب
بالتعاون مع شركة “أولفيكشن” لالستشارات في
مجال العطور.
وأك���دت ب��أن “ماك أو” مصمم ليرضي أذواق
اجلميع حيث يدمج عبق نفحات دخانية وجوانب من
رائحة املطاط إضافة لعنصر حيواني في لفتة لتراث
سيارات موستانغ”.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
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مخطوطات ونقوش كتابية

يعد م��ع��رض ع��م��ارة احل��رم�ين أح��د أهم
املواقع البارزة مبكة املكرمة ،فريد من نوعه،
الحتوائه مقتنيات للحرمني الشريفني على مر
التاريخ وبعض العناصر املعمارية والنقوش
الكتابية ،وميثل نقلة نوعية وحضارية
وثقافية فريدة على مستوى العالم اإلسالمي،
كما أنه منبر تاريخي ثقافي يخدم املجتمع
اإلسالمي ويوسع آفاقه ومداركه املعرفية
ت��اري��خ��ي�اً وث��ق��اف��ي�اً ولينقل للمجتمعات
العاملية بشكل عام تاريخ وحاضر احلضارة
اإلسالمية العريقة.
ويعنى امل��ع��رض ال���ذي افتتحه األمير

عبداملجيد ب��ن عبدالعزيز (رح��م��ه الله)
نياب ًة عن خادم احلرمني الشريفني امللك فهد
بن عبدالعزيز (رحمه ال��ل��ه) ،في اخلامس
والعشرين من شهر ش��وال لعام  1420هـ،
بشكل خاص باحلرمني الشريفني والتطور
ال��ذي شهدته عمارتهما على مدى العصور،
حيث يتكون من سبع قاعات تشتمل على
مجسمني للحرمني ال��ش��ري��ف�ين وع���دد من
املقتنيات املختلفة من مخطوطات ونقوش
كتابية وق��ط��ع أث��ري��ة ثمينة ومجسمات
معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.
كما يشتمل على سبع قاعات توجد بها

مقتنيات وص���ور متثل ج���زءا ً ووثيقة من
ال��ت��اري��خ اإلس�لام��ي وب��ه مجسم للمسجد
احل��رام وساحاته وأروق��ت��ه ،وكذلك صور
قدمية للحرمني الشريفني وسلم خشبي كان
يستخدم للدخول إلى الكعبة املشرفة يعود
تاريخه لعام 1240هـ1824/م.
فيما يتضمن العديد من مقتنيات الكعبة
املشرفة ،ومنها مناذج للكسوة قدميا ً ولستارة
الكعبة ،ويضم عددا ً كبيرا ً من الصور النادرة
للحرمني الشريفني ،باإلضافة إلى املخطوطات
التي حتتوي على نسخ مصورة من املصحف
العثماني.

«ناسا» تنشر صور ًا مذهلة لكوكب «املشتري»

إحدى صور كوكب املشتري

نشرت إدارة الطيران والفضاء األمريكية “ناسا”
سلسلة من الصور التي التقطها املسبار “غونو”
لكوكب املشتري ،ومعه “غانيميد” أكبر األقمار التي
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تدور حوله.
وذك��رت الوكالة أن املسبار التقط الصور التي
وصفتها بـ”املذهلة” في يونيو املاضي ،عندما حلّق

ف��وق غانيميد ،ال��ذي يعد أكبر قمر في املجموعة
الشمسية ،علمًا أنه مغطى باجلليد.
وقالت “ناسا” :إن أي مركبة فضائية لم تقترب
من غانيميد مثل فعل املسبار “غونو” ،مبا في ذلك
مركبة “غاليليو” امل��داري��ة التي اقتربت منه عام
.2000
وتظهر الصور احلديثة العديد من املناطق املظلمة
واملضيئة في غانيميد ،ال سيما فوهة “تروس”
الشهيرة ،التي تعد من أبرز معالم هذا القمر بروزًا.
ونشأ القمر غانيميد منذ حوالي  4.5مليار سنة،
أي في الوقت ذات��ه ال��ذي نشأ فيه كوكب املشتري،
ويعد تاسع أكبر جرم سماوي في النظام الشمسي.
ويتميز القمر بأنه الوحيد من بني أقمار املشتري
خاصا به ،مما يتسبب
ً
الذي ميلك مجالاً مغناطيسيًا
في ظاهرة الشفق القطبي.
وتنقل ص��ور “غونو” املشاهدين أي��ض �اً إلى
قلب املشتري ،أكبر كواكب املجموعة الشمسية،
حيث ميكنهم مشاهدة ظواهر هناك مثل األعاصير
احللزونية.
وأطلقت “ناسا” املسبار “غونو” عام ،2011
ووصل إلى مدار الكوكب العمالق عام .2016

طبيبة روسية
تنصح مرضى
القلب بتجنب
البطيخ األحمر
ح��ذرت الطبية ال��روس��ي��ة أولغا
شارابوفا ،كبيرة أطباء مستشفى
فينوغرادوف مبوسكو ،كل من يعاني
من اإلسهال وحصى الكلى وتصلب
الشرايني وورم البروستات احلميد
من تناول البطيخ األحمر إال بكمية
محدودة.
كما ال تنصح من يعاني من أمراض
القلب واألوعية الدموية بتناوله ،كما
ذكر موقع روسيا اليوم .وفي الوقت
ذاته تشير الطبيبة في حديث ملوقع
« ،»Doctor Peterإلى أن البطيخ
يحتوي على فيتاميات  Aو  Cو B6
ومغذيات نباتية ومعادن.

حادثة خطف شاب من فئة البدون واقتياده إلى متنفذ شاذ كبير
ملمارسة فعلة قوم لوط ،جرمية هزت أركان الكويت .حتصل مثل هذه
اجلرمية باختطاف فتاة لكن العكس أمر مستغرب .هل بلغ الشذوذ
بيننا هذا املبلغ؟ وهل مهمة العساكر املساعدة على بلوغ هذه الشهوة
املريضة.
حكم الشرع في ه��ذا الشاذ رميه من ب��رج التحرير حتى يكون
عبرة لغيره من الشواذ .إذا أردنا أن نأمن مكر الله وعقوبته ،فلنبادر
إلى إقامة شرعه ،أما إذا تدخلت أيدي املتنفذين لطمطمة اجلرمية،
فلننتظر العقوبة جميعا ً.
عندما سئل رس��ول الله صلى الله عليه وسلم ،أنؤخذ وفينا
الصاحلون ؟ قال :نعم ،إذا كثر اخلبت!

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet
 @lailaalmotawaليلى املطوع
املجتمعات املتزمتة تتشابه الن قوانينها دائمًا تقيد وتضطهد النساء،
عندهم نفس القيود واحلجج ومحاولة اخضاع امل��رأة وكسر شخصيتها.
هنا أو في مانهاتن أو أي بقعة اخرى .االضطهاد الواقع على املرأة ال حدود
جغرافية له.

 @mh_awadiحممد العو�ضي
كما أن إجناز األعمال بشكل عام في الكويت بات يستغرق أوقاتا أكثر بكثير
مما كان عليه احلال سابقا ،لقلة العمالة الفنية املدربة صاحبة اخلبرة في كل
األعمال بسبب جائحة كورونا التي جعلت الواقع العملي يترنح ،قبل أن يسقط
بالضربة القاضية لهيئة القوى العاملة عبر قرارها اجلائر.

Faizh_alqassar@ Foz_alqassar
اللهم إنا نسألك يوما ً طيبا ً يحمل ال��رزق والفرج وأن تفتح لنا وجلميع
املسلمني أب��واب رحمتك ورزق��ك ونسألك ي��ارب شفاءك ملن مسه الضر
ورحمتك ملن ضمه القبر وفرجك ملن ضاق به الصدر وجودك وكرمك ملن رفع
يديه يطلب العفو منك من كل إثم وذنب

 @DrYALSANADد .يو�سف ال�سند
كميات ضخمة وهائلة من املخدرات بأنواعها يحاول أكابر املجرمني
أن يدخلوها إلى وطننا لتخريب الكبار والصغار والرجال والنساء ولهدم
البيوت واألس��ر!!  ،شكرا رجال األم��ن ،شكرا لكل موظف شهم غيور منع
هذه السموم ..شكرا لكل مسؤول اتخذ قرارا فأنقذ وطنه وأهله ..شكرا ألهل
املعروف والنجدة !

 @s_alfahad84املحامي �صالح الفهد
كلما زادت وتيرة احلزم في تطبيق القانون من قبل معالي وزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي كلما زاد صراخ احلفنة وأذنابهم…

 @alsowianظاهر ال�صويان
ارسل االحتاد الكويتي لصيادي األسماك كتاب إلي وزارة الصحة الكثر
من شهر وبانتظار حتديد موعد لزيارة الفريق الطبي لتطعيم املتبقي من
الصيادين وعمال البسطات ومكاتب الداللة بسوقي شرق والفحيحيل حتي
يتم إع��ادة فتح م��زاد األسماك وفق الشروط التي تضعها وزارة الصحة
ومقدرين جهودكم الصادقة .

 @bomshary871حمد ال�رسيع
بتاريخ  28/11/2016صدر قرار من وزير التجاره بإنشاء سوق لبيع
األسماك املستوردة في منطقه الري .اجلميع استغرب من هذا القرار ملاذا في
تلك املنطقه البعيده عن البحر .أقيمت املباني ومت جتهيز السوق وكلف الدوله
مبالغ طائله وحتى اآلن لم ينقل مزاد سوق السمك الي منطقه الري

 @DrAlsaeidد .خالد ال�سعيد
اللقاح في وجود الساللة االولى و حتى ايضا ساللة االلفا كانت فعالية
اللقاح ضد دخول العناية  ٪١٠٠و بعد ظهور املتحور الدلتا شديد االنتشار
بينت االحصائيات ان الفعالية اقل قليال معه ولكنه فعال و مازال اللقاح هو
افضل اختيار ضد اجلائحة .نحن في حرب ضد فيروس الكورونا و املضللني
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