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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
ما ملزت به مذيعة العربية س��ارة ال��دن��دراوي الكويت 
أم��ر غير مقبول ويجب أن حتاسب على قولها لوصفها 
بلد احلياد وال��س��ام بانحيازها إل��ى ط��رف في الصراع 
اخلليجي.. يبدو أن لكل م��ن اسمه نصيب ألنها حتب 

»الدندرة« وتقحم نفسها في أمور أكبر منها.. 
لو افترضنا أن إعامياً كويتياً ارتكب اخلطأ نفسه.. 

ماذا ستكون ردود أفعال أبناء الدولة التي مت تصنيفها؟!
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هندية تضع أول مولود 
في حج هذا العام

سلمت وكالة وزارة الداخلية لألحوال املدنية، 
أول شهادة مياد حلاج من اجلالية الهندية يدعى 
ديل شاد حيث وضعت زوجته مولودها باملدينة 
املنورة، واتفقوا على تسميته ب� » أحمد املدينة«. 

وفقما ذكرت وكالة األنباء السعودية.
وع��ّب��ر احل��اج الهندي دي��ل ش��اد، ع��ن سعادته 
باملولود واخلدمات التي مت تقدميها باملستشفى 
موضحا أن حبه للمدينة املنورة جعله يختار، أحمد 

املدينة ، إسما للمولود..
وأوضح املتحدث اإلعامي لألحوال املدنية محمد 
اجلاسر، بأن وكيل وزارة الداخلية لألحوال املدنية 
اللواء عبدالرحمن اجللعود، وجه بتسليم شهادة 
املياد لوالد الطفل مبقر إقامتهما باملدينة املنورة، 

لتسهيل اإلجراءات عليهما.
وأض��اف اجلاسر أن األح��وال املدنية هي اجلهة 
الرسمية املعنية بإثبات وتسجيل الواقعات املدنية 

لضيوف الرحمن ومنها الوالدة .

  

@Alwasatkuwait
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shabibalajmy@ �صبيب �صعد بن دربي
جناح كبير و طيب لزراعة االشجار البرية في قلب العاصمة الكويت 
و بأحجام ضخمة جدا ومتنوعة مثل العبل والرمث واالراك والرغل 
والضمران وغيرها ،،و اللي ما عاد حتتاج ال للسقي وال لالسمدة وال 
للرعاية  فنتمنى ان تكون هناك خطة حكومية لزراعة باقي املناطق 

مبثل هذة االنواع املعمرة

Mohammad454@ حممد مهلهل اليا�صني
مساكم الله باخلير نصيحة لكل املغردات واملغردين ال تشمتون 
باملرض وال باملوت إذا أصاب أي إنسان سواء كويتي أ و وافد وال 
تستغلون هموم الناس للتكسب من وراها الشهرة ترى الدنيا دوارة 
ومحد يتم على حاله مرتاح فإذا شفت إنسان مبتلي حتمد الله على اللي 

أنت فيه نصيحة

cnnn2@ كويتي منتف
هل ستستغل وزارة التربية العطلة الصيفية للقيام بأعمال الصيانة 
الضرورية للمدارس من تكييف وبرادات مياة ومرافق أم تنتظر تكرار 

الشكاوى السنوية كالعادة ؟

dalaa_almoufti2@ دلع املفتي 2
لألسف، في املجتمعات »املترفة«، ومع وجود العمالة في معظم 
البيوت، تعّود األبناء على االتكالية والالمسؤولية، ال يهتمون بنظافة 
أماكنهم، ال يزيلون مخلفاتهم، وال يرفعون يداً لفعل شيء، ألنهم 

ببساطة تعودوا على أن هناك من سيفعل ذلك.

خبراء بريطانيون 
يحذرون من تفشي وباء 
جنون البقر من جديد!

بعد مرور 20 عاما تقريبا على ظهور أول حالة ملرض جنون البقر، يحذر 
خبراء من أن اململكة املتحدة قد تواجه وباء قاتا آخر.

ويعتقد العلماء أنه بالنسبة لبعض الناس فإن فترة حضانة املرض 
ت��ت��راوح ب��ن 30 و50 ع��ام��ا، مم��ا يجدد امل��خ��اوف م��ن ح��دوث وف��ي��ات في 

املستقبل.
وكشف حتليل أجرته BBC أن أي شخص أكل حلم البقر بن عامي 1986 
و1989، ميكن أن يكون قد تناول عدة وجبات مصابة مبرض جنون البقر، 

ما يعني أنه رمبا احتضن املرض القاتل دون إدراكه لذلك.
ويقول ريتشارد نايت، أستاذ علم األعصاب في وحدة مراقبة CJD في 
إدنبرة: »ما زلنا غير واثقن من عدد األفراد املصابن باملرض )بصمت( في 
اململكة املتحدة. وفي الوقت احلالي، كل التوقعات تشير إلى أنه ستكون 

هناك حاالت وفاة أخرى«.

»طيور تنزف« وتتساقط من السماء تسبب هلع في أستراليا

عاش سكان مدينة أسترالية 
حالة من الهلع، بعد أن تساقطت 
ع��ل��ي��ه��م ع���ش���رات ال��ط��ي��ور من 
السماء، وهي تنزف من عيونها 
ومناقيرها، في مشهد وكأنه جزء 

من فيلم رعب.
وبالقرب من مدينة أديايد 
جنوبي أستراليا، تساقط من 
السماء نحو 60 طائرا من نوع 
»ك���وري���ا« ف��ي مشهد مخيف، 

إذ كانت الطيور تنزف وتطلق 
أص����وات����ا وك���أن���ه���ا ص��رخ��ات 

استغاثة.
وق��ال��ت م��ؤس��س��ة »ك��اس��ب��ر« 
إلنقاذ الطيور، س��ارة كينغ، إن 

أحد العاملن في مؤسستها عثر 
على الطيور ، مشيرة إلى احلالة 

التي كانت عليها »مخيفة«.
وق���ال���ت ك��ي��ن��غ لصحيفة 
»غ��اردي��ان« البريطانية: »عثر 
أحد العاملن معنا على الطيور.. 
لقد كانت تتساقط من األشجار 
أم��ام عينيه«، مؤكدة أن معظم 

الطيور لم تكن ميتة.
وأض��اف��ت: »ط��ائ��ران فقط أو 
ثاثة نفقوا، بقية الطيور كانت 
تصرخ على األرض غير ق��ادرة 
على ال��ط��ي��ران، وك��ان��ت تنزف 
من مناقيرها.. ما شاهدناه كان 

مشهدا من فيلم رعب«.
وأش��ارت كينغ إلى أن السبب 
هو قيام شخص ما بتسميم هذه 
الطيور عن عمد، موضحة أن نوع 
السم املستخدم أدى إل��ى نفوق 
الطيور بشكل بطيء ومؤلم، بدأ 

بنزيف داخلي.

ُيبدع مصلح السيارات التركي عدنان 
دوغ����ان، مبدينة م��ل��ب��ورن األسترالية 
)جنوب غرب(، في حتويل قطع محركات 
السيارات القدمية إلى متاثيل فنية فريدة 

تثير اإلعجاب.
ويعمل »دوغان« )46 عاما(، مصلحا 
للسيارات منذ 28 عاما، ويقوم بتحويل 
قطع احملركات القدمية إل��ى حتف فنية 

على شكل حيوانات برية وبحرية، في 
ورشته باملدينة.

وفي حديث لألناضول، قال دوغ��ان، 
إنه اكتشف موهبته في ممارسة هذا الفن 
بالصدفة، وذل��ك خ��ال جتربة لصنع 

إحدى النماذج قبل سنتن.
وأض��اف أنه يستعمل مختلف القطع 
باحملركات القدمية، التي غالبا ما يكون 

مصيرها النفايات، ويحولها إلى متاثيل 
ع��ل��ى ش��ك��ل أس��م��اك ق���رش، وأح��ص��ن��ة، 

وغيرها.
كما أوضح دوغ��ان، أنه استطاع بهذا 

العمل حتويل النفايات إلى فن.
وأشار إلى أنه صنع حلد اآلن حوالي 
30 مت��ث��اال، م��ن ال���وزن الثقيل، أه��دى 

البعض منها إلى أصدقائه.

يصنع من قطع محركات السيارات القدمية متاثيل فنية فريدة

بدا األمر أشبه بفيلم رعب حقيقي

خسوف جزئي للقمر األربعاء 
املقبل يشاهد في الكويت

قال املؤرخ والفلكي الكويتي والعضو الشرفي للجمعية 
الفلكية البريطانية عادل السعدون إن القمر سيشهد خسوفا 
جزئيا ف��ي مت��ام الساعة 32ر12 بعد منتصف ليل يوم 

األربعاء املقبل سيشاهد في الكويت.
وأضاف السعدون ل� )كونا( أمس أن اخلسوف يبدأ عندما 
يدخل القمر في ظل األرض الساعة الثامنة مساء وينخسف 
جزئيا ويستمر ذلك حتى الساعة 32ر12 بعد منتصف الليل 
حن يحدث اخلسوف اجلزئي يكون األكبر ويستمر حتى 

الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
وأوضح أن القمر بعد ذلك يبدأ باخلروج من منطقة ظل 
األرض وينتهي اخلسوف وتكون بذلك مدته ثاث ساعات 
الفتا إلى أن خسوف القمر يحدث دائما عندما يكون القمر في 
حالة البدر وفي اجلهة املظلمة من األرض وبعد اصطفاف 
الشمس واألرض والقمر على خط واحد فمتوسط بعد القمر 
عن األرض 380 ألف كيلومتر. وذكر أنه بسبب دخول القمر 
منطقة ظل األرض التي متتد إلى مليون و400 ألف كيلومتر 
فإن األرض حتجب ضوء الشمس عن القمر مشيرا إلى أن 
القمر جرم مظلم مثل األرض ال ينير بل يعكس أشعة الشمس 
ويصبح لونه أسود.وقال السعدون إنه في السنة يحصل 
عادة إما خسوفن أو ثاثة للقمر وأحيانا وبشكل نادر حتدث 
أربعة خسوفات في كل عقد من الزمان الفتا إلى أن خسوف 
األربعاء املقبل يعد الثاني للقمر خال هذا العام وينتهي بذلك 

موسم اخلسوفات القمرية في عام 2019.

خسوف جزئي للقمر

متاثيل مبهرة من اخلردة بأنامل
 مصلح سيارات تركي 
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