كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
االث����ن��ي�ن

 16من ذي احلجة  1442هـ 26/يوليو  - 2021السنة اخلامسة عشر  -العدد E 3913

س������ق������وط ج����������زء م�����ن�����ه ق�����رب
«أوس������ل������و» ..ن���ي���زك ي��ض��يء
سماء النرويج لفترة وجيزة
أض��اء “نيزك كبير” على نحو استثنائي ،جنوب
النرويج لفترة وجيزة أم��س ،محدثاً صوتاً صاخباً
وه��و مي��رق عبر السماء .وق��ال خ��ب��راء :إن ج��زءا ً منه
رمبا سقط على األرض في مكان قد ال يبعد كثيرا ً عن
العاصمة أوسلو ،ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية
أو بشرية.
وب��دأت تقارير مشاهدة النيزك ترد حوالي الساعة
الواحدة صباحاً (بالتوقيت احمللي) ،مع تداول مقطع
مصور على وسائل التواصل االجتماعي يظهر فيه
نور خاطف ملرة واح��دة على األق��ل يضيء مرسى في
هومليستراند ،جنوبي أوسلو.
وتعكف شبكة النيازك النرويجية على حتليل املقطع
املصور وبيانات أخرى في محاولة لتحديد منشأ النيزك
ووجهته.
وقالت الشبكة :إن البيانات األولية تشير إلى أن
جزءا ً من نيزك رمبا سقط على األرض في منطقة كثيفة
الغابات ،تسمى فينيماركا وتبعد  60كيلومترا ً فقط إلى
الغرب من العاصمة أوسلو.
وق��ال مورتن بيليت ،ال��ذي يعمل بالشبكة وشاهد
النيزك وسمع الصوت الذي أحدثه :كان هذا جنونا ً.
وأضاف أن سرعة النيزك بلغت  15إلى  20كيلومترا ً
في الثانية وأضاء السماء أثناء الليل لنحو خمس إلى
ست ثوان.
وتابع:ما شهدناه الليلة املاضية كان صخرة كبيرة
تنتقل على األرج��ح من منطقة بني املريخ واملشترى،
وه��ي ح��زام الكويكبات لدينا ،وعندما مت��رق بسرعة
خاطفة حت��دث قعقعة وض���وءا ً وإث���ارة كبيرة بيننا
(اخلبراء) ورمبا تثير قدرا من اخلوف لدى آخرين.
وقال بيليت :إنه لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو
شعور الناس بحالة فزع شديد ،مثلما حدث عام 2013
عندما انفجر نيزك فوق روسيا.

جبال «شدا» وكهوف «الباحة» ..استكشاف
ومغامرة في «صيف السعودية»
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في الصـميم
ما ميارسه وزي��ر داخلية فرنسا «املنحدر من أصل أرمني» ،وهو
جيرالد دارمانان من تعسف ضد املسلمني ،بحيث يطرد األئمة الذين ال
تعجبه خطبهم ..أمر فيه مخالفة لقيم العلمانية التي تتشدق بها فرنسا..
تزايد أعداد املسلمني في فرنسا سواء باإلجناب أوالهجرة من دول املغرب
العربي وإفريقيا يسبب قلقاً للساسة ألنهم أصبحوا قوة مرجحة في أي
انتخابات ومبا يتوافق مع مصاحلهم.
ه��ل تناسى الفرنسيون مجازرهم ونهبهم ل��ث��روات ب�لاد ه��ؤالء
املهاجرين .وملاذا التمييز ضد املسلمني فقط دون سواهم ؟.
كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي على أمتي
زمان القابض على دينه كالقابض على اجلمر .صبرا ً يا إخوتنا فالفرج
قريب.
طبيعة خالبة

ت���غ���ازل س��ل��س��ل��ة ج���ب���ال ال���س���روات
وباألخص جبلي شدا األعلى واألسفل في
منطقة الباحة ،باململكة العربية السعودية،
ال��س��يّ��اح م��ن داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وخ��ارج��ه��ا
الس��ت��ك��ش��اف ال��ك��ه��وف العميقة لهذين
اجلبلني ،وجتربة النوم داخل أحد أغوارها
ولو لبرهة ،وق��راءة األشكال التي نحتها

إنستغرام

ب��دأت شركة تطبيق التواصل
االج��ت��م��اع��ي إن��س��ت��غ��رام اختبار
خاصية جديدة في التطبيق تتيح
ح��م��اي��ة أك��ب��ر للمستخدمني من
التحرش واإلساءات ،بعد “موجة

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 12صفحة ــ  100فل�س

اإلنسان القدمي داخل هذه الكهوف.
وي��ت��وق��ف ال���زائ���ر إل���ى ت��ل��ك املنطقة
لالستمتاع بلحظات صعود أبخرة مياه
البحر األح��م��ر إل��ى قمم اجل��ب��ال ،لتشكل
ضباباً كثيفاً يحجب أشعة الشمس عن
سفوح اجلبال.
وتتجه األن��ظ��ار إل��ى ال��ب��ي��وت املبنية

«إنستغرام» يختبر خاصية جديدة حلماية مستخدميه من التحرش

العنصرية” ال��ت��ي تفجرت في
أعقاب هزمية منتخب إجنلترا أمام
منتخب إيطاليا في نهائي بطولة
كأس األمم األوروبية لكرة القدم،
حيث ت��ع��رض ث�لاث��ة الع��ب�ين من

www.alwasat.com.kw

ذوي البشرة السمراء في منتخب
إجنلترا للتحرش والعنصرية
سواء عبر اإلنترنت أو في الواقع.
وق���ال أدم م��وس��ي��ري رئيس
شركة إنستغرام :إن اخلاصية

اجل��دي��دة التي تسمى “احلدود”
تستهدف احلماية م��ن مثل هذه
امل��م��ارس��ات م��ن خ�ل�ال السماح
ل��ل��م��س��ت��خ��دم�ين ب��وق��ف وص���ول
الرسائل مؤقتا إذا شعروا أنهم
مستهدفون برسائل مسيئة.
ون��ق��ل م��وق��ع س���ي ن���ت دوت
ك��وم املتخصص في موضوعات
التكنولوجيا عن موسيري القول
“ال مكان للعنصرية والتحريض
على الكراهية في إنستجرام ...
يجب أن يشعر الناس بالراحة وأن
يشعروا باألمان في التعبير عن
أنفسهم عند استخدام إنستجرام
ونحن نعمل من أج��ل ضمان كل
هذا” .وأض����اف م��وس��ي��ري في
تسجيل فيديو مدته  3دقائق أن
إنستغرام تستهدف حتقيق هدفني
من خالل اخلاصية اجلديدة وهما
تقليل كمية التحرش على منصة
إنستجرام إلى أدنى درجة ممكنة.

على جنبات اجلبال واملتخذة من أغ��وار
الكهوف غرفاً مبواصفات عصرية ،حيث
النجفات املتدلية م��ن األس��ق��ف ،ونقاط
اإلنترنت الالسلكي (واي فاي) كي يستفيد
منها السائح لنقل ص��وره التذكارية فور
التقاطها ،كما ازدان��ت أب��واب تلك البيوت
بخشب الزيتون والعرعر املنقوشة.

إرسل كلمة «اشتراك»

الشرطة األملانية تطارد
ث���ع���ب���ان��� ًا ط���ول���ه  3أم���ت���ار
هرب من مالكه!
تبحث الشرطة في بلدة هالدينسلينب شرقي أملانيا
عن ثعبان كبير من ساللة األصلة طوله ثالثة أمتار صار
طليقا بعد هروبه من مالكه .وق��ال مسؤولون صباح
أمس :إن الثعبان مفقود منذ أول أمس ،ويفترض أنه ال
يزال طليقا في املدينة.
ووفقاً ملا ورد ،ف��إن الثعبان أخضر اللون ،ويجب
على أي شخص يرى الثعبان أن يبتعد بالتأكيد ويتصل
بالسلطات املسؤولة .وكان مالك الثعبان يتلقى العالج
الطبي عندما هرب احليوان على األرجح ،ورمبا ال يزال
الثعبان في منطقة املدينة أو في املناطق املجاورة.
وال يزال من غير الواضح حتى ساعة مبكرة من صباح
األحد الطريقة التي تخطط الشرطة الستعادة احليوان
بها على وجه التحديد.
ومن بني أفكار أخرى ،اقترحت خدمة إنقاذ احليوانات
تبريد الثعبان باستخدام طفاية حريق حتتوي على ثاني
أكسيد الكربون ،حسبما قال متحدث باسم املدينة.

Retweet
 @faisalkandariد .في�صل الكندري
مالحقة الصحة ملروجي االشاعات عن اللقاح سيكون أسوء عمل تقوم به خالل
اجلائحة فليست الكويت من انتجت اللقاحات بل هي مستهلك ،وجميع املختصني
الذي روجوا للقاح استندوا إلى دراسات مستوردة وليست محلية ،وهل ستقوم
الوزارة بتعويض وحتمل مسئولية من يتضرر من اللقاح؟! مسئولية الصحة هو
االقناع

 @Nasser_Aleidanم .نا�رص العيدان
قصة مأساوية جتر أخ��رى والسبب في النهاية هو #امل��خ��درات! احلكومة
ال تضع يدها على اجل��رح ،والزال���ت تتعامل ك��ردة فعل ال كمانع فعل ..أين
استراتيجيتها في مكافحة املخدرات وأين دور مؤسساتها االجتماعي واألمني
والعالجي الستباق أي كارثة حتدث بسبب هذه السموم؟ توفير السكن لن مينع
تكرار هذه املأساة

 @KwAbuturkiد� .سلمان املطريي
نصيحة محب إلي ما طعم يطعم خصوصا ً من عنده كبار بالسن البد يطعم وهم
يطعمون والله الوضع خطر جدا ً مهما شوهوا التطعيم ما فيه مقارنة بينه وبني
خطر اإلصابة بالفايروس شغالني ترهيب على الناس كل ما أحد نصح بالتطعيم
هاجموه اذا ما تبي اطعم ال اطعم لكن اتق الله في كبار السن

� @AAlshukryأحـمـد ِ
ال�شكــري
و الله العظيم لو كان هناك مسئول في البلديه يخاف الله في نفسه و في بلده
لركب سيارته ليتجول في مدينة صباح االحمد البحريه من مدخل  ٢٧٨الى كل
املراحل ليشاهد كيف يخون موظفيه البلد و ليشاهد مأساة الزباله و املخلفات في
الشوارع  ،،اعلم جيدا ً انه الحياة ملن تنادي فال وجود ملن يخاف الله !!

 @Bassam_Alasousiب�سام الع�سعو�سي
بعد أن كثر اللغط والقيل والقال حول تطبيق مسافر  ،ملاذا اليخرج للناس
مسؤول محترم ليوضح لهم من منطلق الشفافية  - 1:الطبيعة القانونية للعقد - 2
أطراف العقد  - 3اجلهة املشرفة على التطبيق ( الصحة  ،الطيران املدني )  - 4ملن
تذهب قيمة املبلغ املتحصل من املسافر وهل للدولة نصيب من املبلغ ؟

� @salehghazal3صالح العنزي
ليس شرطا ً أن الشخص األكثر ذكا ًء هو األكثر جناحا ً بل األكثر جهدا ً أقرب
للنجاح ،الشخص متوسط الذكاء بإمكانه تعلم مجموعة مهارات دفعة واحدة
تكون كافية لتحقيق النجاح ،من يتعلّم مهارة قيادة السيارة ميكنه تعلم معظم
املهارات األخرى ،قد يكون الشخص على بعد مهارة واحدة من حتقيق النجاح

 @AlsaifEmadاملحامي عماد ال�سيف
كنا نعتقد أن ملحمة التصدي للغزو الغاشم هي قصة صمودنا الوحيدة ليأتي
وباء كرونا لنثبت للعالم أن الكويتيني وأخوانهم املقيمني معهم علي هذه األرض
كانوا جبابرة في املعركة األخطر واألصعب وسيكتب التاريخ أننا خرجنا من
الوباء أكثر قوة ومنعة..عيدك مبارك ياكويت..

� @TariqAldowaisanأ.د .طارق الدوي�سان
اتفق مع عدم اشراك املتقاعدين في األرباح ،لكنني أؤيد رفع الزيادة السنوية
على متوسط الراتب لتساوي مُعدل التضخم السنوي وامل ُقدر ب  .3%يعني بدل ال
 30دينار زيادة على الراتب كل  3سنوات ،الزم الزيادة تكون  90دينار على األقل
كل  3سنوات .رواتب املتقاعدين احلالية ال توفر حياة كرمية!
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