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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 16صفحة ــ  100فل�س

«الترميل» طريقة استخدمها الكويتيون قدمي ًا في الوثائق واملراسالت التجارية

مواقيت

www.alwasat.com.kw
فجر

الصالة

شروق

ظهر

عصر مغرب عشاء

07:12 05.56 03.22 11:57 05:59 04:40

البحر

أعلى مد

أدنى جزر

04:46
17:27

23:07
11:10

الطقس

العظمى

الصغرى

25

12

في الصـميم
أثار فيديو ظهر فيه صراع بني أطفال واعتداء بالضرب
على أحدهم ضجة في وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي
واعتبره البعض ظاهرة ودعوا إلى ضرورة معاجلتها..
في جميع دول العالم وبال استثناء هناك حاالت عنف بني
الطلبة والطالبات أحياناً ،وعندنا في الكويت ما يزيد عن
 200حالة يوميا ً ونحن البلد الصغير وأعداد الطلبة لدينا
قليلة نسبياً ..األم��ر يحتاج إلى مشروع قومي ملعاجلة
العنف بجميع أشكاله وليس ردة فعل مؤقتة!!
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أمطار «اخلير» عمت البالد
شهد طقس يوم أمس اخلميس تقلبات جوية
سريعة بسبب تأثر البالد بامتداد منخفض جوي
أدى إلى حالة من عدم االستقرار وسبب نشاطاً في
الرياح اجلنوبية الشرقية مع هطول أمطار متفرقة،
ورعدية أحياناً ،بينما سيبدأ التحسن في األحوال
اجلوية صباح اليوم اجلمعة
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة
األرص���اد اجل��وي��ة ياسر البلوشي ل��ـ (ك��ون��ا) إن
الطقس أمس اخلميس لم يكن مستقرا ً .وبني أن
الطقس نهار اليوم اجلمعة سيكون دافئاً والرياح
شمالية غربية إل��ى متقلبة االجت��اه خفيفة إلى
معتدلة السرعة ما بني  6و  26كيلومترا في الساعة
وتظهر بعض السحب املتفرقة أما درجات احلرارة
العظمى املتوقعة فتتراوح بني  24و  26درجة
مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل املوج ما بني
 1و  3أقدام.
وأف��اد بأن الطقس ليل اليوم اجلمعة سيكون
باردا والرياح متقلبة االجتاه إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بني  6و 24
كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب
اخلفيف في املساء أم��ا درج��ة احل��رارة الصغرى
املتوقعة فتتراوح ب�ين  10و  13درج��ة مئوية
والبحر يكون خفيفا إلى معتدل املوج ما بني  1و3
أقدام .وعن حالة الطقس نهار يوم غد السبت قال
البلوشي إنه سيكون دافئا والرياح متقلبة االجتاه
إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
ما بني  10و 35كيلومترا في الساعة ودرج��ات
احل��رارة العظمى املتوقعة ما بني  25و  28درجة
مئوية أما البحر فيكون خفيفا إلى معتدل املوج ما
بني  2و  5أقدام .وبني أن الطقس ليل السبت يكون

 @HadeeLBuQraisهديل بوقري�ص
سؤال أعرف بأن ما راح ألقى له جواب ولسبب عدم وجود حل جذري
للعنف املدرسي ليش في امل��دارس اخلاصة أو األهلية العنف أقل بوايد من
املدارس احلكومية ؟

@DrBehbehaniAMد /عبداملطلب بهبهاين
اعتصام املهندسني فعال أمر مؤسف أن ترى شباب بعمر الزهور على
درج��ة عالية من العلم والتخصص يعانوا في بلد مثل الكويت قليل بعدد
مواطنيه غني مبوارده املالية يواجه بطالة وأين في تخصص يُفترض أن يكون
هو شريان احلياة في الكويت يجب  .1معرفة األسباب  .2إيجاد احللول ورأف ًة
بشباب الكويت

 @lailaaahmadليلى احمد Laila Ahmad
فكرك النير إستوعب اآلخر..لو بس نفهم اآلخر مهما إختلف عنا ..نحترمهم
ويحترموننا ونظل على وفاق انساني ..في تاريخ الكويت مسلمني بطوائفهم
ومسيحيني بطوائفهم وك��ان هنا يهود بيننا ..بهائيني الكويت هم مكون
إجتماعي محترم في بالد غنيه بتعددها االثني ك الكويت

� @suadalmojelسعاد فهد املعجل
تقلبات جوية شهدتها البالد أمس

باردا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ما بني  10و 38كيلومترا في

الساعة مع فرصة لتكون الضباب في املساء ،أما
درجة احلرارة الصغرى املتوقعة فما بني  10و 14

درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل املوج
ما بني  2و  5أقدام.

بحسب قانون اجل��رائ��م االلكترونية ال��واح��د محتاج يكون خبير في
القانون والتاريخ و العالقات الدولية و الفقه و احلديث والسيرة واالتفاقيات
السياسية!!

@Alwasatkuwait

سواحل السنغال تستقطب
هواة ركوب األمواج

 15نقطة ملمارسة ركوب األمواج

تستقطب سواحل العاصمة السنغالية داك��ار ،ه��واة ركوب
األمواج من كافة أنحاء العالم.
وتتميز سواحل شبه جزيرة داكار باحتوائها على  15نقطة
ملمارسة رياضة ركوب األمواج.
وتستعد داك��ار هذا العام الستضافة بطولة العالم لركوب
األمواج بني  31-27مارس اجلاري.
وف��ي تصريحات لألناضول أش��ار رياضي رك��وب األم��واج
اجلنوب إفريقي سيمون تايلور أن��ه مي��ارس رياضة ركوب
األمواج منذ  20عاما.
وقال تايلور « :الناس هنا طيبون ويحبون الضيوف .،وأمواج
احمليط رائعة .هذه املنطقة من أسهل وأجمل الناطق من أجل
ممارسة رياضة ركوب األمواج».
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