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 في الصـميم
الوضع اإلنساني في اليمن الشقيق وصل إلى أسوأ 
مراحله بسبب إنقالب احلوثيني عمالء الــفــرس... 
حيث احتلوا أسلحة اجليش وتدعمهم إيران بالسالح 
والضحية هــم الشعب الــبــريــيء... يستخدمونهم 
كدروع بشرية ومينعون وصول املساعدات... يجب 
أن يتضامن املجتمع الدولي في إنهاء سيطرةاحلوثيني 

ومتكني الشرعية لرفع املعاناة!!!

Beauty   @6mboora
العله مو باملباني اجلديده لو يفتتحون كل سنه مبني وكل مبني يقول 
الزود عندي هم بنشوف بالوي العله  باالساس و باالداره والصيانه واملتابعه 
بوووق بوووووق واستاد جابر اكبر دليل وبنشوف الظيم مبستشفي جابر 

ماقمنا نفرح بافنتاح اي مبني خالص

TariqAldowaisan@   اأ.د. طارق الدوي�صان
استغرب الكراهية املُستحكمة بني االخواني والسلفي والشيعي والليبرالي ، 
ُكره يضرب اي مشروع لتطوير البلد ، ُكره يفتح ثغرة ينفذ إليها اعداء البلد ، ُكره 

يعني على تفشي االستبداد والظلم والفساد ، ُكره مرضي يحتاج لعالج فوري.

lati38@     لطيفة جًدا
فكرة انك تكون اب، يعني تقدم كل الي تقدر عليه لولدك النك السبب في 
وجوده، ومو من حقك ابدا تتخلى عنه ملا يختار خيارات ما تناسب مجتمعك 
املركب غلط. الزم يوقعونكم تعهد عند والدة طفل، “اقرار بأنك تسنده وتوقف 

معاه مهما كانت خياراته”.

mona albloushi     mona albloushi
هل أصبح علينا واجب رفع دعوي حجر علي احلكومه بسبب تصرفاتها 
الغير متزنه والال معقوله والغير محسوبه لتبديدها أموالنا وأموال أجيالنا التي 
أصبح مصيرهم نوكله إلي الله فهو احلافظ واملدبر واملنقذ وحده من حكومه غير 

مسئوله والتريد ان تكون مسئوله و تبرأت منا !!؟

محجبة حترج األمير 
هاري أمام الكاميرات

وضع األمير هاري نفسه في موقف محرج 
عندما حــاول احتضان وتقبيل سيدة محجبة 
لتحيتها، إال أنها رفضت هذا األمر في البداية 
مما وضعهما في موقف محرج أمام الكاميرات، 
ــك أثــنــاء حضور األمــيــر وزوجــتــه ميجان  وذل
لفعالية اطالق كتاب جديد عن الطبخ في قصر 

كنسينجتون في العاصمة البريطانية لندن.
وبحسب موقع “هوليوود اليف” حــاول 
األمير هاري حتية السيدة احملجبة التي تدعى 
 Hubb“ ــواال، رئيسة جمعية ــاس زهــيــرة ج
Community Kitchen”، عبر احتضانها و 
تقبيلها وفًقا لألعراف البريطانية، إال أن السيدة 
املسلمة دفعته بعيًدا ومــدت يدها في البداية 
ليحمر وجــه االمير خجاًل، ولكن انتهى األمر 
بتقبل السيدة على الهواء بجوار خديها، احتراما 
لعادتها وأصولها العربية، لكون السيدة ليس 

لديها فكرة عن طريقة حتية العائلة املالكة.
وفي هذه األثناء، كان هاري يتوهج بشكل 
إيجابي عندما شاهد زوجته ميجان وهي تلقي 
خطابها في هذا احلدث، وبدا فخوًرا للغاية بأن 

يكون بجانبها طوال اليوم.

قال املــؤرخ والفلكي الكويتي عــادل السعدون أن 
اليوم  األحد يصادف االعتدال اخلريفي حيث يتساوى 
الليل والنهار في الكرة االرضية بشكل عام بسبب 
تعامد الشمس على خط االستواء االرضــي وتعامد 
اشعة الشمس على خط االستواء والذي يستمر عدة 

ساعات حيث تكون درجة ميل اشعة الشمس صفرا.
واضـــاف السعدون فــي تصريح لوكالة االنباء 

الكويتية )كونا( امس  السبت ان كل من يقطن على 
خط االستواء هذا اليوم لن يكون له ظل لعدة ايام ومن 
ثم تبدأ الشمس بالنزول باجتاه مــدار اجلــدي حتى 

تتعامد عليه.
ــار الــى انــه في 21 ديسمبر يحدث االنقالب  واش
الشتوي ويكون النهار في غاية القصر والليل في 
غاية الطول وتكون الشمس في غاية نزولها عن خط 

االستواء حيث ستتعامد على مدار اجلدي ويكون ميل 
الشمس 23ر5 درجة جنوب خط االستواء االرضي. 

وذكر السعدون ان ميل الشمس في الكويت سيكون 
6ر5 درجة فوق االفق وهذا ما يسبب اعتدال اجلو في 
هذه االيام وكان قد بلغ ميلها 84 درجة عن افق الكويت 
ــدث االنــقــالب  بتاريخ 21 يونيو املــاضــي عندما ح

عادل السعدونالصيفي واصبحت الشمس فوق الرأس.

السعدون : الليل والنهار يتساويان في الكرة األرضية غدا
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عائلة العسعوسي
لوفاة

لطيفة حسني العسعوسي
أرملة جاسم راشد العسعوسي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته

تهديدات تلغي حفالت مغني الراب 
اجلزائري مدين في باتكالن

ألغى مغني راب مسلم فرنسي حفالت كانت مقررة في أكتوبر 
املقبل في مسرح باتاكالن بباريس، بسبب تهديدات من جماعة 
ميينية متطرفة.ورغم أن التذاكر بيعت إال أن إلغاء احلفالت جاء 
بسبب ضغوط تفرضها عليه تلك اجلماعات والتي تزعم أنه يروج 
إليديولوجيا متطرفة وسيدنس املوقع الذي بات مقدسا بعدما كان 

هدفا لهجمات إرهابية دامية في عام 2015.
جاء إعالن املغني مدين، وهو من أصول جزائرية، في حني أعلن 
نشطاء ميينيون عن خطط حملاولة منع مرتادي احلفل من دخول 

املسرح.
انضم والد أحد ضحايا الهجمات إلى النشطاء اليمينيني، مشددا 

على أنه غير سياسي لكنه يريد أن يتخذ اجراء ما.

اإلمارات في املرتبة الثانية  عامليًا 
في ارتفاع تكلفة التعليم

حرب بني أمريكا وبريطانيا على كنوز تيتانيك

حلّت هونغ كونغ في املرتبة 
ـــى جلهة املــكــان األعلى  األول
تكلفة في العالم للذهاب فيه 
إلــى املــدرســة، حيث تتحمل 
األسرة تكاليف إجمالية تزيد 
على 100 ألف دوالر إلحلاق 

طفلها باملدرسة.
وجاءت اإلمارات في املرتبة 
الثانية بنحو 99 ألف دوالر، 
ثم سنغافورة بـ 71 ألف دوالر، 
في حني أتت الواليات املتحدة 
في املركز الرابع بتكلفة تصل 
58 ألف دوالر.وبحسب تقرير 
ــي« استعرض  ــي بــي س لـــ »ب
بعض احلقائق حــول أنظمة 
ــي الــعــالــم تضمن  التعليم ف
اجلمع بني الرسوم الدراسية 
وتكاليف الكتب واملستلزمات 
واملــواصــالت، وأماكن اإلقامة 
مــن املرحلة االبــتــدائــيــة حتى 

اجلامعة.
ــور في  ويساهم أولياء األم
هونغ كونغ مبتوسط 131.2 
ألف دوالر من أموالهم اخلاصة 

ــد، بعد  ــواح لتعليم الطفل ال
ــة أو  ــي تلقيهم أي منح دراس

قروض أو دعم من الدولة.
ورغم ارتفاع تكلفة التعليم 
اجلامعي في الواليات املتحدة، 
إال أن الـــوالـــديـــن يتحمالن 
فقط 23 في املئة من التكلفة 

السنوية.
أما في فرنسا مثالً، فيساهم 
األبوان مبا قدره 16 ألف دوالر 

فقط من تكاليف تعليم االبن 
الواحد، وتنفق األسرة العادية 
في الواليات املتحدة نحو 685 
دوالرا على احتياجات طفلهم 
املدرسية من مرحلة احلضانة 
إلى املرحلة الثانوية، بزيادة 
قدرها 250 دوالراً منذ 2005، 
وبــذلــك يصل إجمالي نفقات 
األســر للعام الــدراســي 2018 

إلى 27.5 مليار دوالر.

محمد بن راش مع طالبات اماراتيات

تخوض املتاحف البريطانية والصناديق 
التحوطية األمريكية حــرب العطاءات، بأكثر 
من 15 مليون جنيه استرليني من كنوز سفينة 
تيتانيك، مبا في ذلك قالدة ذهبية صلبة منحوتة.

ووفــًقــا لصحيفة “ديلي ميل”،البريطانية 
يجري مزاد القطع الثمينة في مدينة جاكسونفيل 
بوالية فلوريدا ، ويتضمن 15 حلقة وقــالدة 
وأقواًسا مت اكتشافها بقاع احمليط خالل سبع 
عمليات حفر حلطام السفينة بني عامي 1987 و 

.2004
كما يحتوي املزاد على ياقوت أزرق محاط بـ 
14 قطعة من املاس، والتي حتمل تشابًها قوًيا مع 

خامت زواج األميرة ديانا، والذي مت منحه الحًقا 
إلى كيت ميدلتون من قبل األمير وليام.

كما يشمل املزاد عدد من الساعات الثمينة من 
ضمنها ساعة جيب كــان ميلكها صاحب فندق 
جنوب افريقي توماس وليام سولومون براون 
الذي توفي بعد ان وضع زوجته وابنته في قارب 

جناة.
إضافة إلى ذلك سيتم عرض في املــزاد قالدة 
ذهبية متلكها مارجريت براون ، وهي شخصية 
اجتماعية أطلق عليها اسم “مولي بــراون غير 
القابل لإلغراق”، كانت هدية من زوجها صاحب 

املنجم، جي جي براون.


