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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
في هذه األيام تتابع الناس مواقع التواصل االجتماعي 
أكثر بكثير من وسائل اإلعللام الرسمية.. هناك جنوم 
مشهورين في هذا املجال ويتابعهم املايني على مستوى 
دول التعاون، فأصبح من واجبهم الوطني طمأنة الناس 
وتوجيههم إلللى فضح املرجفني ومللروجللي اإلشاعات 
والتنسيق مللع اجلللهللات الرسمية فللي نشر األخللبللار 

الصحيحة واإلعان عن اإلجراءات االحترازية!!
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تعّلق فتاة روسية 
بهاتفها أفقدها 

حياتها!
ضّجت مواقع وصفحات اإلنترنت الروسية 
مؤخرا بقصة شابة لقيت حتفها بسبب ولعها الزائد 

بهاتفها الذكي.
وتبعا للمواقع فإن يفغينيا شولياتفا، التي كانت 
تبلغ من العمر 26 عاما وتقيم في مدينة كيروف 
الروسية لقيت مصرعها إثللر تعرضها لصعقة 

كهربائية في حمام منزلها.
وتشير التحقيقات إلللى أن الللفللتللاة تعرضت 
للصعق نتيجة استعمالها هاتفها الذكي املوصول 

بالكهرباء عبر الشاحن أثناء االستحمام.
ومن جانبهم أكد ذوو الفتاة أن حياة يفغينيا 
كانت مفعمة بللاملللرح وحللب تصوير احليوانات 
واألطفال، لذا كانت تصطحب هاتفها أينما ذهبت، 
وحتّمل من خاله صورها على شبكات التواصل 

االجتماعي.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

nawafjahaz@ د. نواف املطري

دخل علي في مكتبي مبتسما في طلب حاجة قضاها الله على يدي 
فتشكر وخرج  وكان جالسا أحد األخوة فقال لو تعلم ماذا قال عنك 
في مجلس ماخدمته  قلت له أعلم  ولكن من منا اليخطئ  قابل اإلساءة 
مبعروف وستجد أثرها  وهذا الشخص اليوم من خيرة األصدقاء 

وليسمح لي بهذه التغريدة

Mstahlekq8@ امل�صتهلك الكويتي

امريكا وهي اكثر دول العالم قانونا وتنفيذا للضرائب  اذا بعت 
سيارة وقلت انها هدية يعفونك من الضرائب  وبالكويت لو واحد يدز 
لك اي هديه بسيطة حتى لو قلم يدفعونك رسوم ال لها اول وال تالي 

املوضوع فيه خلل كبير جدا

ladyattorny@ مي الظاهر

اكتشفت ان احنا شعب فاضي وننطر اي سالفه علشان نسولف 
فيها بتويتر ووتس اب ونزيد اشاعات ونسوي نكت عليها او نرفع 

قضايا على اللي يسبون والله لو جنتمع لإلنتاج ابرك لنا

almelaifi@ اأحمد عبد املح�صن املليفي

سمو األمير بسياسته احلكيمة ونهجه الذي سار عليه حكام الكويت 
في التعاطي مع األشقاء واألصدقاء بروح خالية من املصالح جعل 
الكويت في قلوب اجلميع وفرض احترامها وكّرس حمايتها. سياسة 
أجيال ُحكم ال يجوز لطامح سياسي أو متهور سياحي أن يخدشها 

مبمارسات أو تصريحات يتكّسب بها على حساب الوطن.

دبابة تركية في أعماق 
البحر جتذب هواة الغطس

 في »أنطاليا«
تستقطب دبابة في أعماق البحر األبيض املتوسط، عشاق الغطس وهواة 

استكشاف احلياة املائية، في والية أنطاليا جنوبي تركيا.
وجرى إغراق الدبابة اخلارجة عن اخلدمة، قبل عامني في مياه منطقة 

كاش، التي تعد من أبرز مراكز الغوص في املنطقة.
والدبابة احملالة إلى التقاعد بعد خدمتها في اجليش التركي، من صنع 

أمريكي، موديل عام 1960، ويبلغ وزنها 45 طنا.
وباتت هذه املركبة العسكرية الغارقة، مأوى للعديد من األحياء املائية.

وفللي حديث مع األنللاضللول، قللال باريش شكار، املللدرب في أحللد مراكز 
الغطس باملنطقة، إن الدبابة تلقى اهتماما كبيرا من قبل الغواصني.

وأوضح أن األسماك الصغيرة تعشش فيها، حيث تسهم هذه الدبابة في 
حماية العديد من األحياء املائية.

بللدوره قال مرت سزر القادم من إسطنبول، إنه جاء إلى كاش لقضاء 
عطلة، وقام بالغوص من أجل رؤية الدبابة الغارقة. وأكد أن الغوص في 

املنطقة التي تضم الدبابة، يعد جتربة فريدة.

»يوروفيجن«.. علم فلسطني يغرم أيسلندا

أعلن منظمو مسابقة »يوروفيجن« املوسيقية 
أول أمس فرض غرامة على إيسلندا لقيام فرقة 
»هاتاري« اإليسلندية املوسيقية برفع الفتات 

بألوان العلم الفلسطيني خال املسابقة األخيرة 
التي جرت في إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن »االحتاد األوروبي 

لإلذاعة والتلفزيون« الذي ينظم هذه املسابقة: 
»خللال احلفل النهائي ملسابقة يوروفيجن 
لألغنية للعام 2019، قام أعضاء فرقة هاتاري 
اإليسلندية برفع الفتة في خرق للمادة 2.6 التي 

متنع أي تسييس للحدث«.
وكللان أعضاء فرقة »هللاتللاري« املعروفون 
مبواقفهم املعلنة املناهضة لاحتال اإلسرائيلي 
لللألراضللي الفلسطينية، قللامللوا برفع الفتات 
بألوان العلم الفلسطيني لدى إعللان النتائج 
خال احلفل الذي أقيم في تل أبيب ما أثار غضب 

اجلمهور اإلسرائيلي.
وتنص هذه املادة على ضرورة تدخل سلطات 
كل بلد يشارك في املسابقة لدى الفرق املشاركة 

»لتجنب أي تسييس للمسابقة«.
وهللكللذا قللرر »االحتللللاد األوروبللللي لللإلذاعللة 
والتلفزيون« فرض عقوبة مالية على »شبكة 

التلفزيون اإليسلندية« احلكومية.
وخال املسابقة نفسها انتقدت وزيرة الثقافة 
اإلسرائيلية بشدة املغنية الشهيرة مادونا التي 
غنت خال احلفل برفقة راقصني لفوا ظهورهم 

بأعام فلسطينية.

حتول عرض زفاف رومانسي إلى 
فاجعة أنهت عاقة الشاب األمريكي 
ستيفن ويبر وصديقته كينيشا أنطوان 
بعدما غرق الشاب وهو يتقدم خلطبتها 
»مللن حتت املللاء« أثناء عطلة لهما في 

تنزانيا.
ونشرت الشابة أنطوان مقطع فيديو 
لصديقها ويبر وهللو يعرض عليها 
الزواج من حتت املاء على حسابها في 
»فيسبوك« وأوضحت أنه غرق بعدها 

مباشرة ولم يخرج من أعماق احمليط.
و كللان ويبر وأنللطللوان يقيمان في 
مقصورة خشبية كانت مغمورة جزئيا 
وسمحت لهما بالتواصل عبر نافدة 
حتت مياة احمليط الهندي، بحسب ما 
ذكرت صحيفة »إيفينينغ ستاندارد« 

البريطانية.
وأظهرت لقطات الفيديو ويبر، من 
مدينة باتون روج في لويزيانا، وهو 
يسبح عند النافذة حتت املللاء ويحمل 

رسالة داخل مغلف باستيكي شفاف، 
يطلب فيها من أنطوان الزواج منه.

وخللال الفيديو، كللان ميكن سماع 
أنللطللوان وهلللي تضحك بللسللرور من 

االقتراح املفاجئ والغريب.
وجللاء في رسالة طلب الللزواج »ال 
أستطيع أن أتنفس لفترة طويلة مبا 
يكفي ألخبرك بكل ما أحبه بك. لكن... 
كل ما أحبه بك هو أنني أحبك أكثر كل 

يوم!«

الفريق اإليسلندي خال رفع العلم الفلسطيني في مسابقة«يوروفيجن«

أطباء ينجحون بزراعة 
أول صمام قلب مرن

متكن األطباء في مستشفى بومونت في مدينة 
رويللال أوك األمريكية من زراعللة أول صمام قلب 

مرن من البوليمر في العالم.
وتأتي اخلطوة ضمن دراسللة اجلللدوى األولية 
إلدارة اللللدواء والللغللذاء ملعاجلة مللرض الصمام 
األبهري. ويتسم الصمام بالقدرة على التعامل 
مع مسائل تخثر الدم واملتانة املرتبطة مبشكات 

صمامات القلب التقليدية.
وقللد حققت العملية جنللاحللاً بللاهللراً بحيث إن 
املريض بوب ميورلي البالغ من العمر 68 عاماً 
يشعر بقدرة على املشاركة في املللاراثللون. وقال 
كني شارهت، املدير التنفيذي في الشركة املصممة 
للصمام: تعتبر صمامات »تريا« مزيجاً من املواد 
املبتكرة والتصميم البيوكيميائي ضمن عملية 
تصنيع تغيير قواعد اللعبة، وإحللداث ثللورة في 

صناعة صمامات القلب.

الكويت مدينة  في  العمراني  االزدهار 
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الرسالة التي عرضها ستيفن ويبر من حتت املاء

طلب زواج حتت املاء ينهي حياة  أميركي


