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 في الصـميم
السكن في مدينة جنوب املطالع أصبح معضلة، فلم تسمح 
الهيئة العامة لإلسكان للمواطنني بالبناء منذ 2018 بسبب 
معوقات هي تتحمل مسؤوليتها وعدم جاهزية املواقع للبناء 
.. بعض املواطنني يشكون من احتمال وقف بدل اإليجار 
بعد م��رور ال��وق��ت منذ اس��ت��الم األراض���ي على املخططات 
فقط، والبعض يتخوف من وجود مخلفات ضارة من حرب 
التحرير .. نثق كثيراً بالسيدة ال��وزي��رة النشيطة د.رن��ا 
الفارس بأنها ستجد حالً سريعاً إلنهاء املشكلة التي تخص 

آالف املواطنني الكويتيني !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

AliAlnemash@ علي عبدالعزيز النم�س
إستقالة الهاشل من اللجنة مستحقة أياٌ كان املتسبب و كان األفضل 
استقالته من البنك لبيان حجم الفشل . احلكومة املتمثلة باحملافظ 
فشلت في خلق برنامج حتفيزي ي��وازي حجم األزم��ة . حتى احلد 

األدنى الذي مت إقراره لم تستطع احلكومة تنفيذه. 

emanchamseddin@ اإميان
#خليك_بالبيت 

إصابة مدير إدارة السجن بفيروس كورونا رغم كل االحتياطات 
املتخذة ، ورغم وجوده في مكتب منفرد خاص، فما بالكم بالسجناء؟

ال أقال احل��االت املرضية التي هي أكثر عرضة خلطر اإلصابة، 
وبالتالي  تتعرض حيواتهم للخطر، مل��اذا كل ه��ذا التعنت من قبل 

اجلهات املسؤولة في موضوع حقوقي إنساني كهذا؟

HadeeLBuQrais@ هديل بوقري�س
وزير التربية شركة اإلضافة الكويتية لم تدفع رواتب املراسلني من 

الكويتيني البدون
ملاذا ال تتم محاسبة هذه الشركات على استخدامها املوظفني بنظام 

السخرة املجرم بالقانون الدولي

DrGhadeerAlBaloul @Dr_gAlBaloul
الطلبة الدارسني في أمريكا و سجلوا للمورس األول ٢٠٢٠-
٢٠٢١ م��واد انالين بالكامل يجب عليهم مغادره امريكا او تغيير 

اجلامعة لتسجيل مواد تدرس بالطرق التقليدية

SHARYAN_M@ �صـريان ال�صـريان
قابلنا قبل قليل معالي وزير الداخلية أنس الصالح و أكد دعمه التام 
للسادة احملامني و إق��رار جلنة مشتركة مع جمعية احملامني لتوفير 
كافة الضمانات و التواصل مع املتهمني  و تذليل العقبات و أشاد بتبني 

اجلمعية لقضايا األموال العامة مؤكداً أنه لن يفلت أي مدان من العقاب

_hhouli@ هنّيد
في رجال يقولون شلون تبونا نتعرف اذا انتوا كل شي تقولون 

حترش  و من وجهة نظري احب اقول:
١- البنت لها حق القبول او الرفض مثلك متاماً ملا عطيت نفسك حق 

انك تكلمها و ما تكلم اللي واقفة ميها.
٢- رفضها ما يعني تعال اقنعني و اصرارك يسبب لها أذية و هذا 

حترش.

Halshamlan@ حــــــمود ال�صــــــمالن
فشل انقاذ املشاريع الصغيرة حاليا سوف يفشل أي محاوالت 

لتشجيع قطاع ريادة األعمال الحًقا.

Salem Eid @boabdullah707
توني جددت )إذن العمل( من هيئة القوى العاملة ألحد املوظفني 

عندي
وجددت )إقامته( من وزارة الداخلية وجددت )تأمينه الصحي( من 

وزارة الصحة
وجددت )بطاقته املدنية( من هيئة املعلومات املدنية

كل هذا وأنا قاعد على مكتبي وبعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي    
#شكرا_كورونا والله يسامح احلكومة
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منحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
جائزتها التقديرية لكل من عبداللطيف احلمد 
والدكتور صالح العجيري تقديراً لعطائهما 
العلمي والفكري وخدماتهما اجلليلة املشهود 

لها محلياً وإقليمياً وعاملياً.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي أمس: إن 
منح )جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
التقديرية( تأتي مبباركة سامية من سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األح��م��د، تقديراً لهاتني 
القامتني الوطنيتني لدورهما الريادي الذي أدياه 
في مجاالت عديدة واخل��دم��ات اجلليلة التي 

قدماها للكويت.
وأضافت أن اجلائزة استحدثت بقرار من 
مجلس إدارة املؤسسة ع��ام 1998 لتكرمي 
وتقدير األش��خ��اص ال��ذي��ن ساهموا مساهمة 
علمية وفكرية ف��ي قضايا املعرفة وق��دم��وا 
خدمات جليلة لدولة الكويت بناء على ترشيح 

من مجلس إدارة املؤسسة.
وأش��ارت إلى أن احلمد من مواليد الكويت 
ع��ام 1937 ويعد أح��د أع��الم الكويت الفكرية 
واالقتصادية والتنموية مل��ا ل��ه م��ن بصمات 
واض��ح��ة ف��ي التنمية االق��ت��ص��ادي��ة محليا 
وإقليميا وع��امل��ي��ا س��اه��م��ت بتعزيز مكانة 
الكويت االقتصادية العاملية ونظرا لكونه أحد 
االقتصاديني املخضرمني الذين ساهموا في بناء 

الكويت احلديثة في ميادين شتى.
وأكدت أن املؤسسات الوطنية التي حظيت 
بقيادته ومنها الصندوق الكويتي للتنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة العربية وال��ص��ن��دوق العربي 
للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة تشهد 

بإجنازاته منذ عام 1985.
وقالت: إن من تلك االجنازات تعزيز التنمية 

في البلدان العربية وتسخير اإلمكانات لتنمية 
القدرات اإلنتاجية للدول العربية وتشجيع 
البحث العلمي والتقدم التكنولوجي فيها وإقامة 
شراكات طويلة األمد مع املؤسسات اإلمنائية 
الدولية. ولفتت إلى أنه شغل أيضاً مناصب عدة 
منها وزير املالية ووزي��ر التخطيط )1981 - 
1983( كما كان عضوا في مجلس أمناء العديد 
من اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي في 

الوطن العربي وأوروبا وأمريكا وآسيا.
وأش���ارت أيضا إل��ى عضويته في مجالس 
اللجان االستشارية لعدد من املؤسسات املالية 
الدولية في مختلف أنحاء العالم ومنها البنك 
الدولي إضافة إلى عضويته في مجلس أمناء 
)جائزة السميط للتنمية اإلفريقية( التي أطلقها 
سمو أمير البالد عام 2013 أثناء القمة العربية 

اإلفريقية.
وذكرت املؤسسة أن الدكتور العجيري من 
مواليد عام 1920 ويعتبر أحد أعالم الكويت 

الثقافية والعلمية ال��ذي أسس االهتمام بعلم 
الفلك في الكويت وأنشأ مرصداً فلكياً صغيراً 
خاصاً به واس��ت��ورد قبة فلكية من الواليات 

املتحدة األمريكية في عام 1973.
وأضافت أن العجيري اشتهر في الكويت 
واملنطقة بوضع التقاومي السنوية منذ عام 
1944 حتى اليوم ونال أول شهادة دكتوراه 
فخرية من كلية العلوم بجامعة الكويت عام 

.1981
وأفادت أنه أنشأ )مركز علوم الفلك واألرصاد 
اجلوية( في النادي العلمي الكويتي الذي افتتح 
رسميا في 15 أبريل 1986 برعاية وحضور 
ودعم من أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد 
»طيب الله ثراه« بصفته رئيساً ملجلس إدارة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إميانا منه 
بأهمية علم الفلك من جهة وتكرميا واعترافا 
بدوره في نشر العلم وبناء جيل من العلماء من 

جهة أخرى.

مقاضاة رجل في إسبانيا 
 1592 اتصل على امرأة 

مرة في شهرين!
ذكرت وكالة أنباء “يوروبا برس” أمس، أنه قد 
مت اتهام رجل في إسبانيا مبطاردة امرأة واالتصال 
بها أكثر من 1500 مرة خالل شهرين فقط بعد أن 
رفضته. ونقلت “يوروبا برس” االسبانية عن 
االدعاء املعني بالنظر في القضية القول، إن الرجل 
بدأ في ازع��اج امل��رأة من خالل الهاتف في أغسطس 
من عام 2018، بعد أن أخبرته بأنها ال تريد اخلروج 

معه.
وذك��ر االدع��اء أنه منذ ذلك احل��ني، اتصل املدعى 
عليه باملرأة م��رارا. وقد اتصل بها 1592 مرة خالل 
الفترة بني الثالث من أبريل و31 من مايو من العام 
املاضي، مما دفعها إلى إخطار الشرطة. كما أفادت 
تقارير بأنه أهانها أيضاً على شبكات التواصل 

االجتماعي.
ويسعى االدعاء العام في مدينة الجنريو بشمال 
إسبانيا، إل��ى احلكم على املتهم بالسجن مل��دة عام 
وتسعة أش��ه��ر، ودف��ع تعويض ق��دره 500 ي��ورو 
)564 دوالرا( للضحية، باإلضافة إلى منع املتهم من 

االتصال باملرأة أو رؤيتها.
 

دراسة حديثة: املجال 
املغناطيسي لألرض أكثر تقلبًا 
10 مرات مما يتوقعه العلماء

أظ��ه��رت دراس���ة أج��راه��ا باحثون م��ن بريطانيا 
والواليات املتحدة أن املجال املغناطيسي لألرض، 
الذي يوفر احلماية من التوهجات الشمسية املدمرة، 

قد يغير اجتاهه 10 مرات أسرع مما اعُتقد سابقا.
وتسلط الدراسة الضوء على احلديد السائل الذي 
يتدفق على مسافة 2000 ميل تقريبا حتت سطح 
األرض، وكيف يؤثر على حركة املجال املغناطيسي 

لألرض.
ويخلق القلب املعدني املنصهر ل��ألرض تيارات 
كهربائية تشحن املجال املغناطيسي للكوكب، وهو 
مهم ألنه يساعد في دعم أنظمة املالحة، ويحمينا من 

إشعاع من الفضاء اخلارجي.
 Nature وت��وض��ح ال��دراس��ة، التي ُن��ش��رت ف��ي
Communications، كيف اكتشف الباحثون 
أن فهمنا للمجال املغناطيسي غير واض��ح، ويظهر 
أن التغييرات في اجت��اه املجال املغناطيسي ميكن 
أن تصل إلى 10 م��رات أس��رع، من أي تسجيل على 
اإلطالق. وتضمن العمل اجلمع بني عمليات احملاكاة 
احلاسوبية لعملية التوليد امليداني وإعادة البناء، 
التي ُنشرت مؤخرا للتغيرات الزمنية في املجال 
املغناطيسي لألرض، والتي متتد على مدى 100 ألف 

عام خلت.
وكشف العمل عن تغير ح��اد في اجت��اه املجال 
املغناطيسي قبل زهاء 390000 سنة. وكان التحول، 
عند 2.5 درجة في السنة، أسرع بكثير من التقديرات 
 Laschamp السابقة. وسبق هذا التحول حركة
العاملية، وهو انعكاس قصير للمجال املغناطيسي 

لألرض قبل 41000 عام تقريبا.

في األرجنتني.. اكتشاف 
سمكة عمالقة متحجرة 

70 مليون سنة عمرها 
اكتشف علماء حفريات أرجنتينيون 
ف��ي ج��ن��وب ب��الده��م بقايا متحجرة 
لسمكة عمالقة تعود إلى احلقبة نفسها 
التي عاشت فيها الديناصورات قبل 70 

مليون سنة، وفق ما أعلن فريق علمي.
وأوضح فريق العلماء، في بيان، أن 
املتحجرة التي عثر عليها في منطقة 
باتاغونيا هي “لسمكة يتجاوز طولها 

ستة أمتار”.
وش���رح ال��ب��ي��ان أن ه���ذه السمكة 
ال��ك��ب��ي��رة احل��ج��م ك��ان��ت ت��ع��ي��ش في 
بحر باتاغونيا “في نهاية العصر 
الطباشيري )أو الكريتاسي(، عندما 
كانت ح��رارة مياه البحر أكثر اعتداالً 

مما هي راهناً”.
وأش��ارت إلى خبر االكتشاف مجلة 
“ألتشيرينغا” املتخصصة في علم 

اإلحاثة.
وعثر على متحجرة هذه السمكة على 
مقربة من بحيرة كولهوي هوابيال، 
جنوب مقاطعة تشوبوت، على بعد 
1400 كيلومتر ج��ن��وب بوينوس 
أيريس، وتتميز هذه السمكة بأنها آكلة 

للحوم وذات طابع عدائي.
وتنتمي ه��ذه العّينة إل��ى عائلة 
زيفاكتنيس، وه��ي من أكبر األسماك 
امل��ف��ت��رس��ة ح��ج��م��اً ع��ل��ى وج���ه ال��ك��رة 

األرضية، وفق ما أشار إليه البيان.
وأف����اد ال��ع��ل��م��اء ب���أن “جسم ه��ذه 
السمكة كان نحيالً، وكان ينتهي برأس 
ضخم يتميز بفّك كبير وبأسنان قاطعة 

جداً يبلغ طولها سنتيمترات عدة”.

لعطائهما العلمي والفكري.. »التقدم العلمي« 
متنح جائزة تقديرية للحمد والعجيري 

صالح العجيري عبداللطيف احلمد


