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 في الصـميم
محاوالت بعض املغردين نشر »هاشتاق« لــزرع اخلــاف بني 
الكويت وقطر مكشوفة ومعروف بانها مدفوعة الثمن.. هؤالء 
مهرجون وليسوا مغردين.. املغرد الذي ال يلتزم بأخاق التغريد 
يحرق نفسه.. القاصي والــدانــي يعرف قــوة العاقات بني دول 
اخلليج حكاما وشعوبا.. هذه حقيقة راسخة وال ميكن ان جترحها 
أزمة عابرة في طريقها إلى احلل.. نحن أكبر من تفاهة التافهني.. 

نقول انطموا يا مال البا!!

Alajmi  @wwa__500   
 فرض علينا مجلس األمة وهو ال ينفع األمة  ورئيس الوزراء ال حول له وال 

قوة له أهكذا تدار الدول احملترمة

   HussainAlrayes@ ح�صني الري�س 
ياحكومه يا رئيس وأعضاء مجلس االم��ه وين قانون الوحدة الوطنية 
الكويت للجميع للسني والشيعي امتنى من كل اهل الكويت ان يكونوا ضد 

النفس الطائفي 

q8tambal@ د. متبل 
جلنة املرافق البرملانية في مجلس األمة: املوافقة على ترخيص الدواوين 

بإقامتها في الساحات القريبة من املنازل !! ردينا للخراب !! #مجلس_االمة

abdallah  @northstar2020   
ملاذا الينتقد النواب الشيعه في مجلس االمه انتقاد ايران ولو بنصيحة،،بينما 

ينتقدون الكويت و حكوماتها املتعاقبه؟على الكويت اختبار والء كل نائب

الناقد  @331_3311

ومازلت. انا وكثير ننتظر من رئيس مجلس االمه السابق علي الراشد ان 
يسمعناغضبه علي خلية ايران كما كان يريدأن يسفرابناء القبائل للسعوديه 
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الــــتــــخــــلــــص مــــــن االحــــتــــبــــاس 
احلراري بالكبريت والغبار

يــدرس علماء من املركز القومي األمريكي للبحوث اجلوية 
توجهني حلل قضية االحتباس احلراري العاملي.ومال الباحثون 

إلى التوجه األول وهو إمكانية الكبريت في تبريد كوكبنا. 
أما التوجه الثاني فيعتمد على تقليل كثافة السحب السمحاقية 
التي تضع حدا على انبعاث الطاقة احلرارية التي تطلقها األرض 

إلى الفضاء.
تقدم العلماء باقتراح رش حبيبات متناهية الصغر من الغبار 
في الطبقات العليا من الغاف الهوائي بهدف تخفيض كثافة 
السحب السمحاقية. ال تعكس هذه السحب أشعة الشمس مع أنها 
ال مترر الطاقة احلرارية التي تطلقها األرض إلى الفضاء الكوني 
وتعمل كبطانية تغلف األرض ال بد من إزالتها في سبيل إبطاء 

عملية االحتباس احلراري.

كشف غموض مثلث برمودا!
على مــر ســنــوات طويلة تخيل العلماء 
وعشاق نظريات املؤامرة كل السيناريوهات 
املمكنة لشرح حــاالت االختفاء الغامضة في 

مثلث برمودا. 
وحتظى هذه املنطقة، التي تغطي رقعة من 
البحر على شكل مثلث متساوي األضــاع بني 
فلوريدا وبورتوريكو وبرمودا، بشهرة عاملية 
منذ فترة طويلة، بسبب مقاالت وبحوث نشرها 
مؤلفون في منتصف القرن العشرين، تتحدث 

عن مخاطر اختفاء مزعومة.
تشير معظم هذه املقاالت إلى حدوث حاالت 
اختفاء كبيرة هناك لعشرات السفن والطائرات 
ومئات األرواح، أكثر من أي منطقة أخرى في 
العالم، ولم يعثر الكثير من املهتمني باألمر على 
أي تفسير منطقي حلاالت االختفاء الغامضة 

التي وقعت.
أما اآلن، فقد كشف عالم أسترالي ما يصفه 
بـــ التفسير »البسيط« وراء هــذه الظواهر 
الغامضة، وهو أن األمر ال يتعدى كونه مجرد 

خطأ بشري!
في حديثه إلى موقع News.com.au، أكد 
الدكتور، كارل كروسزلنيكي، ما سبق وذكره 
العديد مــن اخلــبــراء وقـــوات خفر السواحل 
األمــريــكــيــة واإلدارة الــوطــنــيــة األمريكية 
ــوي على مــر سنني  للمحيطات والــغــاف اجل

طويلة.
إذ أكـــدت إحــصــاءات عــديــدة لــقــوات خفر 
السواحل األمريكية أن حاالت اختفاء السفن 
والطائرات في هذه املنطقة ال حتدث أكثر من أي 
منطقة أخرى، كما أكدت العديد من الوثائقيات 

مؤخرا زيف الكثير مما قيل، واعترفت العديد 
من الوكاالت الرسمية بأن عدد وطبيعة حوادث 
االختفاء في مثلث برمودا كانت مشابهة لغيرها 

في باقي مناطق احمليط.
وقــال كروسزلنيكي: »وفقا لإلحصائيات 
الرسمية وحرس السواحل األمريكي، فإن عدد 
الطائرات التي فقدت في مثلث برمودا هو نفسه 
في أي مكان في العالم على أســاس النسبة 

املئوية«.
وأشار كروسزلنيكي إلى املثال التاريخي، 
الذي يذكره الناس دائما عند احلديث عن هذه 
املنطقة، عندما اختفت 5 قاذفات قنابل تابعة 
للبحرية األمريكية عام 1945، وما تاه من 
اختفاء غريب الحــق للطائرة التي أرسلت 

للعثور عليهم.

وفاة أقدم خروف بحري بالعالم 
ــروف البحر املسمى سنوتي، الــذي  مــات خ
يعتبر صاحب أطــول إقامة في األســر وصاحب 
ــك بــواليــة فلوريدا  ــول عمر فــي العالم، وذل أط
األميركية. وجاء موته بعد يوم واحد من احتفاله 
بعيد مياده الـ69 الذي أقيم في حفل ضخم، لم 

ينعم بفرحته اخلروف كثيراً.
ونشر متحف جنوب فلوريدا حيث كان يعيش 
سنوتي، خبراً على صفحته بالفيسبوك، قال فيه 
إن اخلروف املسكني لقي حتفه بطريقة مفاجئة، 

وذلك يوم األحد.
ولم توضح أسباب أخــرى أو تفاصيل حول 
سبب موت خروف البحر، الذي عاش بعيداً عن 

احلرية طوال العقود املاضية.
لكن متحف برادنتون، قال إن املوظفني فيه 
أصيبوا باألسى الكبير واحلــزن ملوت احليوان، 
وأن التحقيقات جتري ملعرفة السبب احلقيقي 

وراء موته.
وكــان سنوتي في السابق وإلــى وقــت قريب 
بكامل عافيته، ويتناول يوميا حوالي 80 رطاً 

من اخلس واخلضراوات للحفاظ على وزنه الذي 
يقدر بألف رطل.

وقد كان معروفا بتحية زواره، الذين يلتقطون 

معه الصور.
وقد ولد خروف البحر سنوتي في ميامي، ولم 

يسبق له أن عاش في البرية.

اكتشاف أنواع ضخمة 
من سمك شمس احمليط 

اكتشف الباحثون أنواعا جديدة من سمك 
شمس احمليط، يبلغ وزن الــواحــدة منها نحو 

طنني، بالقرب من شاطئ نيوزيلندا. 
وكانت مجموعة من الباحثني الدوليني تقوم 
بدراسة منطقة احمليط الهادئ-الهندي، ملدة 
4 سنوات قبل أن يعثروا على هذا االكتشاف 
الــرائــع. ويعد النوع اجلديد املكتشف، األول 

بالنسبة لهذه األنواع من السمك، منذ 130 عاما.
وقــالــت مــاريــان نيغارد، املــؤلــف الرئيسي 
للدراسة: »متكنت األنواع اجلديدة من االختباء 

ملا يقرب من 3 قرون، قبل اكتشافها«.
وقامت الباحثة نيغارد بالتنقل على بعد 
آالف األميال من ساحل نيوزيلندا، حيث جمعت 
عينات مــن 27 نــوعــا جــديــدا، على الشواطئ 

النائية في الباد.
وتعد سمكة شمس احمليط األثقل وزنا من بني 
جميع األسماك العظمية، وميكن أن تنمو ليصل 

طولها إلى 3 أمتار، ليبلغ وزنها نحو 2 طن.
 ،Te Papa ويــقــول بــاحــثــون مــن جامعة
وجامعة أوتــاغــو، وكذلك جامعة هيروشيما 
وطوكيو، إن االكتشاف يثبت وجود أنواع جديدة 

من الكائنات في األماكن األكثر وضوحا.

آخر مكاملة بني األميرة ديانا وابنيها وليام وهاري

األميرة ديانا

عبر األميران وليام وهــاري عن ندمهما على آخر 
محادثة أجرياها مع والدتهما األميرة ديانا وقاال إن 

تلك املكاملة الهاتفية كانت »سريعة للغاية«.
وفــي فيلم وثائقي بعنوان »ديانا أمنا: حياتها 
وإرثها« أنتج ليتزامن مع الذكرى العشرين لوفاة 
ديانا في حادث سيارة في باريس يوم 31 أغسطس/
آب عام 1997 قال األميران إنهما حتدثا مع أمهما قبيل 

وفاتها.
وقــال األمير وليام في الفيلم الــذي سيعرض في 
بريطانيا على محطة )آي.تــي.فــي( وفــي الواليات 
املتحدة على شبكة )إتش.بي.أو( االثنني »هاري وأنا 
كنا متعجلني للغاية إلنهاء املكاملة.. كما تعلم »نراك 
الحقا«.. لو كنت أعلم وقتها بالطبع ما كان سيحدث.. 
لم أكن ألشعر بذاك الضجر بشأنها )املكاملة( وبشأن 

كل شيء آخر«.
وقال األمير هاري »كانت هي املتصلة من باريس.. 
ال ميكنني بالضرورة أن أتذكر ما قلت، لكن ما أتذكره 
متاما هو ندمي ملا تبقى من حياتي بشأن مدى قصر 

تلك املكاملة«.
وقال نيك كنت املنتج املنفذ للفيلم لرويترز إنه يرى 

في الفيلم نافذة على حياة »ديانا اخلاصة«.


