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 في الصـميم
املوت حق وحدث يومي ال ينقطع واآلالف من املواطنني 
واملقيمني حريصون على الذهاب إلى املقابر لتشييع 
اجلنائز.. فهل فكرت احلكومة في تطوير أسلوب الدفن 
وتنظيمه بــدالًَ من تركه الجتهادات احملسنني؟.. يجب 
توسعة مسجد املقبرة وجعل اجلنائز أمام إمام  املسجد 
وكشف الستائر والصالة عليهم ثم القيام بإجراءات 

الدفن.. كما يجب تنظيم الطرق داخل املقبرة وسفلتتها!!

Shaikha Ahmadi @S_RedCarpet
الهيئة العامة للقوى العاملة فى الكويت اشترطت مرافقة محرم لكل مغربية او تونسية 
او لبنانية تريد زيارة بلدنا!  احملوحى واملجثى واملدودم والداثر على استعداد الن يكون 

محرما لهذه اجلنسيات الثالث!

al_shamri_kw@ املدمر العتيد
ومنا إلى احلكومة النائمة، أنقذونا من شوارع املوت وحاسبوا املتسبب في صيانة 
الشوارع وتغرميهم قيمة إصالحها من جيوبهم وحتمل تكاليف صيانة املتضررين من 

املواطنني دون حتميل املال العام تكاليف سوء تلك األعمال الهزيله..

Saleh Yaseen @salehalyaseen
ال ميكن للحكومة ان تستمر في توظيف جميع اخلريجني الى االبد )امر مستحيل( 

ولكن واجب عليها خلق وظائف من خالل تطوير اقتصاد البلد.

SaifMohammadAl@ بوفهد
الطرق كلها زحمه املوظف كره عمله والسبب الزحمه املراجع كره حاجته والطالب 
اجلامعي صابه احباط والسبب الزحمه نبي تشكيل اداره فاعله ال ادارة اجتماع 
وتصريحات اعالميه نريد اداره تعمل بالشارع  نريد اداره يراها اجلميع وهي تؤدي 

السنغال تفتتح متحفًا فنيًا 
جديدًا لالحتفاء بحضارة السود
افتتحت السنغال متحفا يضم أكبر مجموعة 
أعمال فنية أفريقية في إطار سلسلة من املتاحف 
اجلديدة في القارة السمراء ميكن أن تكون في 
نهاية املطاف مكانا آلالف القطع األثرية التي قد 
تستردها من متاحف أوروبية بعد نهبها خالل 
العهد االستعماري. وافتتح رئيس السنغال 
ماكي سال متحف حضارات السود في العاصمة 
دكــار املقام على مساحة 148 ألف قدم مربعة 
يوم اخلميس. ويجمع البناء املؤلف من أربعة 
طوابق بني الشكل الــدائــري التقليدي ألكــواخ 
القرية األفريقية وبني ألواح الزجاج ذات الطابع 

العصري واأللواح اخلشبية على واجهة املبنى.
ــم العتيقة  ــاج ــم ــر اجل ــذك ـــي الـــداخـــل ت وف
واألقنعة املنحوتة بدقة بوضع القارة األفريقية 
باعتبارها ”مهد اإلنسانية“ فــي حــني تــروي 
مجموعة من اللوحات الفنية باألبيض واألسود 
للرسام فيليب دودارد من هايتي رحلة العبودية 

لألمريكتني قبل قرون.

انطلق  صباح أول أمــس قمرا )ســات 5 أ( 
ــات 5 ب( السعوديان إلــى الفضاء بعد  و)س
تطويرهما محلياً في أكتوبر املاضي، حيث 
يتميزان باالستشعار عن بعد عالي الدقة وقد 

صنعا ألغراض االستطالع.
وحسب وكالة األنباء السعودية )واس( فقد 
مت بنجاح إطالق القمرين الصناعيني )سعودي 
سات 5أ( و )سعودي سات 5ب( يوم اجلمعة ،  
عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكني على 
 Long March( ــاروخ الصيني ــص مــن ال
2D( من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصني 

الشعبية.
وأُطلق القمران ليتبعا عدداً من األقمار بدأت 
بإطالقها السعودية إلى الفضاء منذ 14 عاماً، 
 2D كما وضعا على من الصاروخ لونغ مارش
وكانا على منصة اإلطالق في قاعدة جيوغوان.

وجــرى تطوير القمرين وبناء أنظمتهما 
في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
وهما نتاج خــبــرات أكثر مــن 120 مختصاً 
سعودياً في مجاالت امليكانيك واالتصاالت 
والهندسة الرقمية والطاقة وأنظمة التحكم 
والبرمجة وغيرها. وعمل هــؤالء املختصون 

على تطوير القمرين وفــق معايير النظام 
األوروبي من حيث التصميم والتصنيع، كذلك 
ينضم مشروع )سعودي سات 5( إلى إجنازات 
حققتها السعودية في مجال الفضاء واألقمار 
الصناعية، إذ أطلقت فــي السابق 13 قمراً 
صناعياً وشاركت في مهمة استكشافية للقمر 

شانغي 4 مع اجلانب الصيني.
يذكر أن لدى السعودية أيضاً نظاماً متطوراً 
لتتبع ومــراقــبــة السفن التجارية باألقمار 
الصناعية، وتغطية يومية شاملة حلركة 

فريق العمل خالل جتهيز القمرين الصناعينيالسفن تشمل نحو 30 ألف سفينة حول العالم.

حشرية  مبيدات  من  يحذرون  علماء 
لألطفال! ذهنية  إعاقة  تسبب 

قال علماء إن احلوامل ال ينبغي أن يتعرضن، ولو بكميات 
قليلة، ملبيدات حشرية مصنوعة من مجموعة كيماويات ترتبط 

باضطرابات في النمو العصبي لدى األطفال.
وهــذه املبيدات املعروفة باملبيدات العضوية الفوسفاتية 
جرى تطويرها في األســاس كغازات لألعصاب وأسلحة حرب 
وأصبحت تستخدم اليوم في مكافحة احلــشــرات في املــزارع 

ومالعب اجلولف ومراكز التسوق واملدارس.
وميكن أن يتعرض اإلنسان لهذه الكيماويات عن طريق الغذاء 

أو املاء أو حتى الهواء.

إسبانيا: مقاضاة شاكيرا بتهمة التهّرب الضريبي
قـــررت السلطات اإلسبانية مقاضاة املغنية 
الكولومبية، شاكيرا، بتهمة التهّرب_الضريبي في 
مبالغ تصل إلى 14،5 مليون يورو، وهو ما تنفيه 

الفنانة بشّدة، بحسب ما نقلت الصحف احمللية.
ونشرت صحيفة »إل باييس« أن النيابة العامة 
أبلغت شاكيرا بانتهاء التحقيقات، وأنها ستتقّدم 

بدعوى رسمية عليها في األيام املقبلة.
ورداً على أسئلة وكالة فرانس بــرس، اكتفى 
متحدث باسم النيابة العامة بالقول إن »أي قرار لم 

يّتخذ بعد«، وإن القضية ما زالت قيد النظر.
وتقول النيابة العامة إن شاكيرا تهّربت من دفع 
الضرائب املستحّقة عليها في مدة إقامتها في إسبانيا 

بني العامني 2011 و2014.
لكن محاميها يقولون إنها كانت في تلك املدة 
تتنقل في جوالت عاملية، وإنها لم تقم في إسبانيا 
أكثر من ستة أشهر، لذا لم تصّرح عن دخلها في 

إسبانيا.

تتويج أم وابنتها على عرش اجلمال مبسابقة أميركية!
املغنية الكولومبية شاكيرا

السعودية تطلق بنجاح قمرين صناعيني للتصوير عالي الدقة

فازت أم وابنتها مناصفة بلقب »ملكة اجلمال« 
خــالل مسابقة أميركية، بحسب ما ذكــر موقع 

»فوكس نيوز Fox News« اإلخباري.
ــازت تينا ويلسون )56 عــامــاً( بلقب  فقد ف
 Mrs الــســيــدة( ملكة جمال جنوب داكــوتــا(«
South Dakota«، فيما فازت االبنة مورغان 
)19 عاماً( بلقب »)اآلنسة( ملكة جمال جنوب 

.»Miss South Dakota داكوتا
تينا، وهي أم ألربعة، كانت تصطحب ابنتها 
ــدار 4  مــورغــان للمشاركة فــي املسابقة على م
ــررت السيدة األميركية أن  ســنــوات، وأخــيــراً ق
تنافس بنفسها على اللقب ضمن املسابقة الدولية 
الختيار ملكة اجلــمــال. ونقلت »فوكس نيوز« 
عن تينا قولها: »لسنوات كنت أماً مللكة اجلمال.. 
مــورغــان تنافس على هــذا اللقب منذ أن كانت 
في الثانية عشرة من عمرها.. لكنني لم أتخيل 
أن بإمكاني الــفــوز إلــى جانب ابنتي مبسابقة 
الختيار ملكة اجلمال«. ُيذكر أن مسابقة »ملكة 
جمال جنوب داكوتا«، مثل مسابقة »ملكة جمال 
أميركا«، هي مسابقة دولية، لكن ُيسمح للفتيات 
والسيدات املتزوجات املشاركة من عمر 4 سنوات 

إلى 56 سنة، للفوز بألقاب متعددة للجمال.
وتينا – األم جليمس )35 عاما( وجيفري 
ــان )19(  ــورغ )33 عــامــا( وأولــيــفــر )23( وم
– لم تتخيل أنها ستتمكن من الفوز باللقب، 
خاصة أنها اكتسبت عشرات الكيلوغرامات بعد 

إنهاء دراستها، حني وصــل وزنها لنحو 136 
كيلوغراماً، حيث كانت جتد في الطعام املساندة 
املعنوية. وحينما فشلت في إنقاص وزنها بكل 
السبل، خضعت جلراحة تكميم املعدة في عام 
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مورغان وتينا بعد التتويج 


