
www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �صفحة ــ 100 فل�س

الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف : 25748901 - داخلي : 315- فاك�س : 25749612

اإدارة الإعالن

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

75 د.ك 25 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 25748905 - داخلي: 269 - فاك�س : 25749612

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

9 من ربيع اآلخر 1441 هـ/ 6 ديسمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرةاجلــمــعــة

عروس تطلب الطالق 
خالل شهر العسل 
بسبب »حقيبة«!

لم يصّدق عريس عشريني وهو يتلقى اتصاالً 
فــي الشهر األول لــزواجــه مــن احملكمة، مفاده 
أن عروسه ترغب في الطالق منه، بسبب عدم 
انصياعه لرغبتها في أن يشتري لها “حقيبة 
ماركة”، ورغــم أن الــعــالقــات الــزوجــيــة تنهار 
وتصل في كثير من األحيان إلى الطالق، بسبب 
قائمة تتضمن عشرات األسباب، فإن هذا السبب 
لم يخطر بباله، ال سيما أنهما ما زاال في “شهر 

العسل”.
وذكرت صحيفة “البيان” اإلماراتية أن مركز 
االستشارات األسرية بـ”نسائية دبي” أوضح أن 
الزوجة تقدمت بطلب الطالق من زوجها في الشهر 
األول من زواجهما، ألنها طلبت منه أن يشتري لها 
حقيبة نسائية من إحدى املاركات املعروفة، إال أنه 
رفض متذرعاً بأنه ما زال يسدد نفقات وتكاليف 
الـــزواج والسفر إلــى اخلـــارج، فضالً عن توفير 
متطلبات املعيشة، بعد أن أصبح مسؤوالً عن بيت 
وأســرة، مما قد ال ميكنه من تلبية كل املطالب، ال 
سيما الكماليات على األقل خالل الشهور األولى 

من الزواج.
ــه حـــاول الــتــدخــل ونصح  ـــح املــركــز أن وأوض
الزوجني وتهدئة الوضع والتقريب بني وجهات 
النظر، إال أن األمر لم يفلح بعد أن وصل اخلالف 
إلى محكمة األسرة بدبي، بعد أن صممت الزوجة 
على الطالق بكل بساطة، وبرغم أن السبب يبدو 
غير جوهري، فإنها اعتبرت أن عــدم انصياعه 
لرغبتها ينم عن بخل قد ال تستطيع التعايش معه 

مستقبالً، خاصة بعد أن تنجب أطفاالً.

ســجــل الــفــريــق الــكــويــتــي لتربية 
طائر الــبــوم جتربة رائـــدة وسابقة 
هــي األولـــى مــن نوعها على مستوى 
الكويت واخلليج والــشــرق األوســط 
في مجال تربية طائر الــبــوم، وذلك 
بهدف دعم خطة التنمية املستدامة في 

العالم واحملافظة على البيئة واحلياة 
الفطرية واألنــواع املهددة باالنقراض 
والسيما طائر البوم.   وتأسس الفريق 
وهــو مسجل )فــريــق تطوعي( حتت 
مظلة وزارة الــشــؤون االجتماعية 
والعمل فــي عــام 2016 ويبلغ عدد 

أعضائه 30 مــن الشباب والفتيات 
ويربي نحو 30 طيراً من 15 نوعاً 
مختلفاً، إذ يتم استيراد طيور الفريق 
من أوروبــا مع شهادات و)محجلة(.    
ويــهــدف الفريق أيــضــاً إلــى محاربة 
الصيد اجلائر جلميع الكائنات احلية 

للحفاظ على الــتــنــوع البيولوجي 
ومكافحة ومنع صيد طائر البوم، 
ملا له من دور كبير في احلفاظ على 
الــتــوازن البيئي عــالوة على توفير 
الرعاية الطبية املتخصصة لطائر 
البوم ومعاجلة املصاب منها وحتجيله 

للمتابعة ومن ثم إطالقه في احملمية.
   كما يهتم الفريق بالتعليم البيئي 
وإدخاله في املناهج الدراسية كمادة 
علمية أساسية لنشر الوعي البيئي 
بخصوص طائر البوم وتغيير املفاهيم 

اخلاطئة املتوارثة عنه.

السعدون: »مربعانية 
الشتاء« تبدأ غدًا 

14 يناير وتستمر حتى 
ــؤرخ عــادل السعدون إن فترة مربعانية  قال الفلكي وامل
الشتاء تبدأ غــداً السبت وتنتهي بتاريخ 14 يناير املقبل، 
موضحاً أنها سميت باملربعانية ألنها تتكون من نحو 40 يوماً.
وأضاف السعدون في تصريح لـ )كونا( أمس أن ما يعرف 
محلياً وفي شبه اجلزيرة العربية باسم املربعانية هو أحد 
مواسم السنة التي يبلغ عددها 12 تبدأ مبوسم سهيل في 24 

أغسطس وتنتهي مبوسم )الكلبني(.
وأشار إلى أن املربعانية تنقسم إلى فترتني، األولى تتكون 
من 20 يوماً تستمر حتى 27 ديسمبر، والثانية من 28 ديسمبر 

حتى 14 فبراير.
 موضحا أن الفترة الثانية يكون اجلو فيها أكثر برودة 

وتصل درجات احلرارة أحياناً إلى الصفر املئوي.
ولفت إلى أن في مربعانية الشتاء تنخفض درجات احلرارة 
ويكون متوسط احلرارة في مدينة الكويت 8 درجات مئوية، 

إال أنه في بعض األيام تنخفض إلى الصفر املئوي.
وأوضــح أنــه في بعض األحــيــان تهب الــريــاح الشمالية 
السريعة التي تسبب زيادة اإلحساس في البرودة ومصدرها 

من املناطق الروسية وسيبيريا الباردة وأوروبا.
وذكر أن السبب الرئيس لهذه البرودة يكمن في قصر النهار 
وطول الليل وميالن أشعة الشمس عن النصف الشمالي للكرة 
األرضية، مشيراً إلى أنه في الكويت ينخفض ارتفاع الشمس 
ليصل إلى 37 درجة في األفق فتكون أشعتها أضعف من أيام 
الصيف. وبني السعدون أن انواع املربعانية ثالثة من برج 
العقرب أولها جنم اإلكليل وثانيها القلب وهو جنم األحيمر 
وثالثها الشولة وهي جنوم تبدو كأنها ذيل العقرب وتظهر 
في 2 يناير. وأفاد أن املربعانية ستدخل هذا العام وغالبية 
األراضي الكويتية لم حتصل كفايتها من مياه األمطار، الفتاً 
إلى أن ليس هناك أي مؤشر بقدوم ربيع مزدهر كما حصل في 

العام املاضي.

 في الصـميم
أثار إنتاج أوبريت  »مالك السالم« واملقصود به 
زعيم العصابة محمود عباس جــدالً في األوســاط 
اإلعالمية الفلسطينية.. حولت إدارته مبالغ إلنتاج 
األوبريت بالرغم من األزمة املالية التي تواجهها إلى 
أشبه ما يقوم به رؤساء الدول العربية من متجيد 
للزعيم.. ضحك على الذقون فأي سالم حقق عباس.. 

فقراء فلسطني أولى بتلك األموال .
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qadsawy1234@ حممد
تزوير اجلنسية وعالج باخلارج توظيف وهمي تزوير في الشهادات 
تزوير في االعاقة هذا كلة فساد الي يدعون انهم يحاربون الفساد اشوفكم 

ما تكلمتوا عنة

nusaiba albarjas @bint_esooor
حسب القانون املُستحدث في ٢٠١٥ بعض الكلمات ُتعتبر من السب 

والقذف ومن باب االهانه  كلمة )“ حسبي الله ونعم الوكيل”(

Halkhayat@ هيثم اخلياط
عمليات شفط الدهون والقص هي عمليات جتميلية لتعديل قوام اجلسم 
وليست لتقليل الوزن ويقوم بها جراح التجميل املختص املريض الذي 
يعاني من سمنة يحتاج الى تغيير اسلوب حياته +/- ادوية +/- جراحة 

سمنة حسب احلالة وليس الى عملية جتميل

DrAlnefisi@ د. عبداللـه النفي�صي
إحتفل ) الناتو( بالذكرى السبعني لقيامه . بالرغم م��ن وصف 
 The troubled كيسنجر لهذا التحالف ب ) الشراكه املضطربه
partenership( إالّ أن الغرب عّض على هذا التحالف برغم األعاصير 

منذ 1949. ليت العرب يتعظون أو يقرأون املشهد كما هو ال كما يشتهون.

um.wahabii @Awdhah78
سيظل احلرام حراماً ولو ارتكبه كل الناس وسيظل احلجاب فرضاً ولو 
خلعته كل النساء وسيظل املوت حقاً ولو نسيه كل األحياء وسيظل باب 

التوبة مفتوحاً ولو عاد العبد إلى املعصية الف مره.

kuw_sky@ حـ�صـن الـهـداد
بعض اجلماهير ال ت��درك اسباب التدهور الرياضي وال تعرف ان 
الالعب الكويتي مظلوم ولم يحصل على ١٠٪ من حقه مقارنة باالعبني 
اخلليجيني . ويطالبونه ببطولة ضد العبني محترفني !  هذا نفس اللي 

يراهن على كامري يسبق فيراري !!! .

Ozarkenv@ د. حممد فوزان العجمي
الناخب املميّز هو من يأتي بالنائب املميّز و تأتيه هذه الفرصة كل ٣ أو 
٤ أعوام إن أردت التغيير ليس في الوجوه فقط بل في  النهج فهذه الفرصة 
أمامك السلطة و النائب الذنب هم من أوصلونا ملا  نحن عليه فال متنحه 

صوتك

almelaifi@ اأحمد عبد املح�صن املليفي
يتوقع اخلبراء االقتصاديون أن األزمة القادمة ستؤدي حلرب عاملية 
ثالثة قطباها أمريكا والصني وستنتهي باتفاق ونظام عاملي جديد يصاحبه 
انتعاش للدول العربية كما حدث لدول أوربا. هذا االنتعاش يحتاج الى 
قيادات واعية وشعوب مستعدة حتى ال يفوتها القطار النها تأخرت أو 

وقفت على احملطة اخلطأ.
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ــة مــوجــهــة إلــى  ــال ــي رس ف
الشباب األردنــي حلثهم على 
العمل التطوعي وأهميته في 
ــي إطــار  خــدمــة املجتمع، وف
ــال بــالــيــوم العاملي  ــف االحــت
لــلــتــطــوع، والــــذي يــصــادف 
اخلامس من شهر ديسمبر من 
كل عام. فاجأ العاهل األردني 
العاهل األردني امللك عبد الله 
الثاني بن احلسني مجموعة 
ــن املــتــطــوعــني األردنـــيـــني،  م
مــن بينهم عــدد مــن أصحاب 
الهمم بزيارة أثناء مشاركتهم 
ــة  ــدرس ــة م ــان ــي ــمــال ص ــأع ب
»احلالبات الشرقي الثانوية 
للبنني« في منطقة احلالبات 

في محافظة الزرقاء.
ــة  ــف ــي ــح وبــــحــــســــب ص
ــة فإن  ــي “الدستور” األردن
أعمال الصيانة األردنية تأتي 
ضمن حملة بعنوان “لتزهو 
مدارسنا” إحــــدى حمالت 

“أردن النخوة”.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة 
أن الــعــاهــل األردنــــي شــارك 
بأعمال الصيانة مــن دهــان 
وصــيــانــة املــقــاعــد وزراعـــة 
حديقة املدرسة بنفسه، وقد 
رافقه عدد من املتطوعني من 
مختلف محافظات اململكة 
األردنية للمشاركة في صيانة 

املدرسة.

متطوعني يشارك  األردن«  »عاهل 
املدارس إحدى  صيانة  في 

امللك عبد الله الثاني بن احلسني خالل مشاركته في أعمال صيانة املدرسة

فريق كويتي يربي »البوم« لدعم التنمية املستدامة واحملافظة على البيئة

لقطة جماعية للفريق في إحدى املناسبات أعضاء من الفريق مع البوم


