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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
نتائج االنتخابات التونسية وتقدم قيس سعيد ونبيل 
القروي للجولة الثانية دليل على وعي الشعب في اختيار 
من يقوده في املرحلة الصعبة املقبلة.. عدم حصول مرشح 
النهضة عبدالفتاح مورو الذي أخطأ في اجتهاده دليل على 
أن التوانسة يطمحون إلى حكم مدني دميقراطي متعدد 
األحزاب أسوة بالدول األوروبية وهذا هو القرار األسلم.. 
سيكونون مثاالً للدول الدميقراطية في املنطقة والله يستر 

عليهم من أعداء احلرية والدميقراطية!!
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BODAREE@ عادل املطري

ياوزارة الداخليه قننو من صرف رخص القياده وعطوها للمستحق 
فقط مثل الدكتور املهندس القاضي املستشار .. الخ مو كل من هب ودب

Soha Bou-Yabes @sboyabes

غالبية الشعب أن لم يكن أغلبه ال يريد من نوابه سوى حتقيق مصاحله 
الشخصية ال العامة!!! قدرة عظيمة على انتقاد أي شي ال يجاري هواهم  
واالجناز بالنسبة لهم اما زيادة فلوس أو حتقيق مصالح..اما الذوق العام 

للمجتمع واملمارسات احلضارية فهذا آخر أولوياتهم.

ghzlan12345@ غزلن

احلني كلكم تتحلطمون على هاألعضاء البدوي واحلضري والسني 
والشيعي  ويوم االنتخابات تنتخبون نفس الوجيه  البدوي ينتخب من 
يقوله يا محزمي يا عقالي والشيعي ينتخب الشيعي والسني ينتخب 
السني وتضيع الكويت ويضيع املواطن وترجعون على نفس الدائرة 

تتحلطمون  عجبي !!

qalshatti@ قي�س اإبراهيم ال�صطي

بلغت نسبة اإلجازات املرضية لدى الكويتيني العاملني خالل فترة 32 
شهرا من يناير 2017 إلى أغسطس 2019 ما يقارب 9 ماليني يوما. نحن 
نتحدث عن حجم عمالة تزيد قليال على 300 ألف. معقولة؟!! املريض فعال 
معذور لكن التمارض مشكلة كبيرة أيضا وداللة على فساد ميارس من 

قبل الكثيرين من املواطنني

اكتشاف أكبر حيوان 
برمائي  في العالم!

اكتشف علماء من جمعية علم احليوان في لندن )ZSL ( ومتحف التاريخ 
الطبيعي، نوعا جديدا من حيوان السلمندر العمالق، ويعتقدون أنه أكبر برمائي 
في العالم. وتعرف العلماء على النوع اجلديد هذا باستخدام احلمض النووي من 

عينات املتحف، التي ُجمعت في أوائل القرن العشرين.
واعتقد سابقا أن عينات املتحف التاريخي البالغ عددها 17 منوذجا وعينات 
من األنسجة، هي من نوع واحد من السلمندر العمالق الصيني البري، املعروف 

.Andrias davidianus باسم
ومع ذلك، حدد التحليل اجلديد 3 سالالت جينية متميزة في السلمندر، من 

مختلف أنظمة األنهار والسالسل اجلبلية في جميع أنحاء الصني.
وُيقال إن أكبر األنواع الثالثة، الذي يطلق عليه اسم Andrias sligoi، ميكن 
أن يصل طوله إلى مترين، ما يجعله أكبر نوع من أنواع البرمائيات التي يبلغ 

عددها 8 آالف، أو ما شابه.
وقال البروفيسور صموئيل تيرفي، من معهد ZSL لعلوم احليوان: »حتليلنا 
يكشف أن أنواع السلمندر العمالقة الصينية اختلفت بني 3.1 و2.4 مليون سنة. 
وتتوافق هذه التواريخ مع فترة من تكوين اجلبال في الصني، حيث ارتفعت 
هضبة التبت بسرعة، والتي ك��ان من املمكن أن ت��ؤدي إل��ى ع��زل مجموعات 

السلمندر العمالقة، وأدت إلى تطور أنواع متميزة في مناظر طبيعية مختلفة«.

اختتمت في بلدة جانفري بضواحي 
باريس، مهرجان أوروب��ا الدولي لإلبل 
الذي يعد أول مهرجان دولي في أوروبا. 
وأقيم مل��دة يومني برعاية من املنظمة 
الدولية لإلبل، التي يرأس مجلس إدارتها 
رئيس نادي اإلبل فهد بن فالح بن حثلني 
بالتعاون مع احلكومة الفرنسية ممثلة 
في محافظ بلدة جانفري وجميع إداراتها 

احلكومية واالحتاد الفرنسي لإلبل.
وانطلقت فعاليات املهرجان السبت 
املاضي بحضور محافظ بلدة جانفري 
وم��دي��ر ال��ب��ل��دي��ة ومم��ث��ل م��ن الغرفة 
التجارية الفرنسية ورئيس االحت��اد 
ال��ف��رن��س��ي ل��إلب��ل وأم���ني ع���ام املنظمة 
الدولية لإلبل الدكتور مبارك السويلم 
والرئيس التنفيذي لنادي اإلب��ل خالد 

أبو حيمد.

وتنوعت فعاليات املهرجان ما بني 
ملتقى علمي لالطالع على آخر البحوث 
وال��دراس��ات العلمية ف��ي مجال اإلب��ل 
وللتعريف بثقافة اإلبل، وكذلك معرض 
ملنتجات اإلبل وعروض لها أمام اجلمهور 

باإلضافة إلى سباق أوروبي للهجن.
وأك��د رئيس مجلس إدارة املنظمة 
الدولية لإلبل فهد بن حثلني أن رعاية 
وت��واج��د املنظمة ال��دول��ي��ة لإلبل في 
أول م��ه��رج��ان أوروب����ي ل��إلب��ل، هو 
ضمن جهود وأه��داف وخطة املنظمة 
االستراتيجية لدعم وتطوير ثقافة 
وأنشطة اإلب��ل في العالم، واعتبر أن 
إقامة املهرجان حلظة تاريخية لبدء 
ثقافة مهرجانات اإلب��ل في أوروب��ا، 
م��ش��ي��راً إل���ى أن��ه��م سيعلمون على 

تطويرها سنوياً.

حت���ول���ت ب��وص��ل��ة ال��س��ي��اح��ة في 
اململكة العربية السعودية إلى مناطق 
االس��ت��ق��ط��اب ال��ش��ت��وي ال��ت��ي تشمل 
احملافظات التهامية غرب منطقة عسير 
)رج���ال أمل��ع ، محايل عسير ، ب���ارق ، 
املجاردة(.، بعد أن وّدعت منطقة عسير 
ال���زوار واملصطافني ف��ي نهاية موسم 

الصيف املاضي.

وأص��ب��ح��ت ت��ل��ك احمل��اف��ظ��ات وجهة 
ج��دي��دة ل���ل���زوار وامل��ت��ن��زه��ني وه���واة 
ال��رح��الت البرية بعد أن اكتست حّلة 
خضراء، في ظل ما تشهده من استمرار 
لهطول األم��ط��ار ال��غ��زي��رة على معظم 
مراكزها وق��راه��ا، التي رسمت لوحة 
ربانية من خالل تدفق مياهها عبر اجلبال 
وتشّكلت عيونها اجل��اري��ة وشالالتها 

املنهمرة، باإلضافة إلى تكون الضباب 
ومعانقته لقمم جبالها في أوقات املساء .

وتشهد محافظات غرب منطقة عسير 
وسواحلها املمتدة على البحر األحمر 
توافد أهالي املنطقة وزوارها خالل عطلة 
نهاية األسبوع، قاصدين مناطق الدفئ 
حيث تتراوح درج��ات احل��رارة فيها ما 

بني 20 إلى 35 درجة مئوية .

األمطار تزيد من جمال الطبيعة في »رجال أملع«

مهرجان لإلبل في باريس

والــرســم  اخلــط  بــن  يجمع  فــنــان 
الناعمة! الرمال  على 

مي��ارس اخلطاط السعودي صالح اخلميس هواية 
جتمع بني اخلط والرسم، لكن ليس على الورق أو اللوحات 

إمنا على الرمال الناعمة وباعتماد كبير على اإلضاءة.
وصمم اخلميس صندوقا مدعما باإلضاءة، يضع على 
سطحه الرمال التي يقوم بالكتابة عليها. ومع املمارسة 
والتكرار، وصل اخلميس إلى مستوى احترافي في فن 
الكتابة بخط الرقعة والنسخ، لكنه مييل إل��ى اخلط 
الديواني جلماله ومرونة أشكال حروفه أثناء الكتابة، 
كما أن مساحة الصندوق الضوئي تتناسب أكثر مع اخلط 

الديواني.
وقال اخلميس ل�«العربية.نت«: »عشقت فنون اخلط 
منذ صغري، فتعلمته ومارسته معتمداً على ذاتي، دون 

التحاقي مبعاهد أو مدارس خاصة في اخلطوط«.
وش��ارك اخلميس في عدد من املناسبات واملهرجانات 
منها »رال��ي حائل« و«مهرجان اجلنادرية« و«معرض 
ع��ن��ي��زة« و«م��ه��رج��ان األص��ال��ة« ف��ي ح��ائ��ل و«م��ع��رض 

الفالحة«.
واعتبر اخلميس أن »اخل��ط موهبة، يتم تطويرها 
من خ��الل املمارسة واالط��الع وااللتحاق ب��دورات تنمي 

املوهبة«.

اخلطاط صالح اخلميس

السعودية السياحة  بوصلة 
التهامية  احملافظات  إلى  تتحول   

ــــعــــاء 19 محرم 1441 ه�/ 18 سبتمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3523الأرب

أعلى مد

13:42
01:53

أدنى جزر

07:44
20:10

الطقس

البحر

مواقيت

الصالة

الصغرىالعظمى

4526

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر

 04:1405:3411:4203.1105.50 07:07

القنال  تعبر  أميركية 
مــــرات   4 اإلجنــــلــــيــــزي 

دون توقف!
أصبحت السباحة األمريكية سارة توماس أول من 
يعبر القنال اإلجنليزي أربع مرات متتالية دون توقف 
ودون تناول شيء سوى مزيج سائل خالل ذلك العمل 

اإلعجازي الذي استغرق 54 ساعة.
وحققت س��ارة )37 عاما( من والي��ة ك��ول��ورادو 
األمريكية هذا الرقم القياسي في السباحة بعد عام من 
عالجها من سرطان الثدي وأهدت إجنازها إلى أقرانها 

املتعافني من ذلك املرض.
ووصلت إلى شاطئ قريب من دوفر على الساحل 
اجل��ن��وب��ي إلجن��ل��ت��را ص��ب��اح أم��س ال��ث��الث��اء منهكة 
ومصابة باحتقان في احللق بسبب كل هذا الكم من 

املاء املالح.
وقالت لهيئة اإلذاع��ة البريطانية )بي.بي.سي( 
فور وصولها ”كان هناك الكثير من األشخاص في 
انتظاري على الشاطئ لتهنئتي. هذا لطيف جدا منهم 

لكنني أشعر بذهول اآلن، ال أصدق أننا فعلنا ذلك“.

مهرجان  أول  تختتم  »باريس« 
أوروبا في  لإلبل  دولي 


