
اخ��ت��ار أب��رز احل��ض��ور ف��ي حفل تنصيب 
الرئيس األمريكي جو بايدن يوم األربعاء 
املاضي، مصممي أزياء من بلدهم، في حملات 
مميزة من املوضة واألزي���اء قادها الرئيس 
ونائبته كامال هاريس خالل املراسم في مبنى 

الكوجنرس )الكابيتول(.
واختارت هاريس، وهي أول شخص من 
أصحاب البشرة الداكنة وأول ام��رأة وأول 
أمريكية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب 
الرئيس، أن تكون مالبسها في ه��ذا اليوم 

التاريخي بأيدي مصممي أزياء من السود.
وف��ي الكابيتول، ارت��دت معطفاً باللون 
البنفسجي وثوباً يتماشى معه من تصميم 
كريستوفر ج��ون روج���رز م��ن ن��ي��وي��ورك. 
أم��ا مساء ي��وم األرب��ع��اء فسوف ترتدي زيا 
م��ن تصميم سيرجيو هيدسون م��ن لوس 

اجنليس.
وكتب روجرز على إنستغرام قائالً: شكراً 
ل��ك نائبة الرئيس. لقد نالنا ش��رف عظيم 
ألننا لعبنا دوراً صغيراً في تلك اللحظة 

التاريخية.
وت��ش��ارك��ت وزي���رة اخل��ارج��ي��ة السابقة 
هيالري كلينتون والسيدة األول��ى السابقة 
ميشيل أوباما ذات اللون مع هاريس لكن 
ب��درج��ات مختلفة وه��و ل��ون مييز احلركة 
النسائية في الواليات املتحدة، لكن مراقبني 
فسروه أيضاً بأنه رمز للوحدة بني الواليات 
ال��زرق��اء امل��ؤي��دة للدميقراطيني وال��والي��ات 
احلمراء املؤيدة للجمهوريني، وهو موضوع 

رئيسي هيمن على مراسم التنصيب.
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باحثون يطورون جهازًا 
السلكيًا يساعد  في 

عالج البدانة

كشف باحثون من جامعة تكساس عن جهاز صغير 
بحجم السنتيمتر ملساعدة أولئك الذين يعانون من 
السمنة، عن طريق منحهم الشعور بالشبع من خالل 
حتفيز النهايات العصبية املسؤولة عن تنظيم تناول 

الطعام.
وبخالف األجهزة األخرى التي تتطلب سلكاً، فإن 
هذا اجلهاز ال سلكي وميكن التحكم فيه خارجياً من 
مصدر تردد السلكي بعيد، حيث يتم تثبيت اجلهاز 
 »LED« باملعدة ويتكون من رقائق دقيقة ومصابيح

تطلق الضوء الستهداف نهايات عصبية معينة. 
وأكد الفريق الباحث أنه عندما مت تشغيل مصدر 
ت��ردد ال��رادي��و، أظهر الباحثون أن ض��وء مصابيح 

»LED« كان فعااًل في قمع اجلوع.
ويعاني أكثر من 650 مليون شخص في جميع 
أنحاء العالم من ال��وزن الزائد، إذ يلجأ البدناء إلى 
األنظمة الغذائية والتمارين الرياضية التي تنتهي 
بالفشل، مما يؤدي في نهاية املطاف إلى اتخاذ خطوة 
جذرية إلجراء جراحة باملعدة، عن طريق وضع بالون 
داخ��ل املعدة إلع��ادة توجيه اجلهاز الهضمي، حيث 

تتطلب مثل هذه اجلراحة وقتاً طويالً للشفاء.

11 عاماًل  الصني.. إنقاذ 
من منجم ذهب بعد 

محنة استمرت أسبوعني
مت نقل 11 عاماًل إلى بر األم��ان أمس،حد بعد أن 
ح��وص��روا على عمق 600 متر حت��ت األرض ملدة 
أسبوعني عقب انفجار في منجم ذه��ب في مقاطعة 
شاندوجن شرقي الصني، حسبما ذكرت وسائل إعالم 

رسمية.
ومت إنقاذ أول عامل، والذي تردد أنه في حالة بدنية 

ضعيفة للغاية، قبل وقت قصير من ظهر اليوم األحد.
كما مت رف��ع عشرة آخ���رون، أح��ده��م ج��ري��ح، في 
أربع مجموعات منفصلة عبر فتحة التهوية اخلاصة 

باملنجم في فترة ما بعد الظهر بالتوقيت احمللي.

تأجيل ثالث لفيلم جيمس 
8 أكتوبر  بوند اجلديد إلى 

بسبب »كورونا«

املوضة واألزياء واأللوان خطفت األضواء
 في حفل تنصيب الرئيس األميركي 

 في الصـميم
صرح الرئيس األميركي بايدن أن آالف األميركيني 
مهددون بالطرد من بيوتهم لعدم قدرتهم على سداد 
اإليجار، إلى جانب ذلك تواجه أميركا أسوأ األوضاع 

الصحية من حيث أعداد املصابني والوفيات بكورونا.  
 ه��ذه أق��وى دول��ة في العالم وعجزت عن مواجهة 

فيروس ال يرى بالعني .. 
} َهَذا َخلُْق اللَِّه َفأَُروِني َماَذا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه{
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nawal66@  نوال ترف�س التطبيع

املعاملة االلكترونية في تعريف حكومة الكويت:  تدخل مستنداتك 
أونالين وتروح تراكض في دهاليز البيروقراطية عشان تخلصها

kuniv_css24@  اأ.فاطمه العنزي

دوله نفطيه غنيه إيراداتها عاليه عدد شعبها مليون ونصف مو 
ق��ادره تعّدل وبنفس الوقت تستثمر اجل��زر!!  ووض��ع البالد على 

اخلريطة االقتصادية واالستثمارية والسياحية في العالم.

s_alfahad84@  املحامي �صالح الفهد

متسكوا بالسعوديه واسرتها احلاكمه بايديكم واسنانكم يا دولنا 
اخلليجيه فوالله ان جناتنا من بعد الله من الفنت هو بقوتها والتفافنا 

حولها ....

dhuwail@  �صاري احلويل

املتابع للسياسات العامة في الدولة سيرى بصورة حتمية عدم 
ترابط العديد من القرارات التي عادة ما تتخذ على عجلة أو من غير 
استشراف للعواقب أو دراس��ة مستفيضة أحياناً. ناهيك عن عدم 
استغالل اجلهات املسؤولة للبيانات التي بحوزتها أو االستعانة 

باملختصني واألكادمييني

Saleh Yaseen   @salehalyaseen

مراكز املعامالت لبعض النواب أو للمرشحني هي مراكز للفساد 
وللواسطات وإلذالل املواطنني.

GreenGcc@ خالد حممد الهاجري

إلى وزير اخلارجية وكيل اخلارجية   السياج الذي يؤمن منطقة 
السفارات واملنظمات الدولية في مشرف مت قطعه في أكثر من مكان 
وعمل مداخل غير رسمية من خالله، وهذه بعض الصور، نأمل اعادة 
تأمني السياج واغالق الفتحات لسالمة السفارات واملنظمات املوجودة

حممد جا�صم الف�صلي  @5420535

الكل يعلم  ان الوزير منصب سياسي فقط وأحياًنا..اجتماعي 
وجاهة فقط . ومن يدير الوزارة الوكيل وحتمل وزراء سابقني أخطاء 
الوكالء  وانتهى الوزير ساسيا واستمر الوكيل املخطئ في منصبه 
واستمرت األخطاء  . يفترض استمرار الوكيل مرتبط بالوزير في حال 

االستقالة او طرح الثقة االثنني في مركب واحد

Samia_Abdullah@  ا.�صاميه عبدالر�صا

الي املسؤلني بقطاع النفط واعضاء مجلس االمة هناك اعالن قريب 
لتوظيف مهندسني ومهندسات البترول يتم اعالنه بالقريب العاجل 
بعدسنوات من االنتظار علي حسب املعلومات هناك شروط تعجيزية 
للكويتيني وهذا غير مطبق علي الوافدعلى االعضاء التدخل السريع 

قبل نزول االعالن

جو بايدن وعقيلته و كاماال هاريس وزوجها

ــــنــــن 12 جمادى اآلخرة 1442 ه�/25 يناير 2021 - السنة  الرابعة عشر - العدد  E 3832الث

الفيلم اجلديد من سلسلة مغامرات جيمس بوند

أرج��ئ إط��الق الفيلم اجل��دي��د م��ن سلسلة مغامرات 
جيمس بوند مرة أخرى بسبب جائحة  كورونا إذ أعلنت 
استديوهات  “إم جي إم” أن عروض “نو تامي تو داي” 

ستبدأ في  8  أكتوبر 2021. 
 وُن��ِش��ر اإلع��الن عن ه��ذا التأجيل الثالث بداية على 
حساب العميل ال��س��ري  البريطاني الشهير في شبكة 
“تويتر”، مرفًقا مبلصق الفيلم ال��ذي يظهر فيه املمثل 

دانييل كريغ مرتدًيا بزة بوند.
وتسببت اجلائحة في إقفال اآلالف من دور السينما في 
مختلف أنحاء العالم وأّدت إلى اإلخالل باجلدول الزمني 

لعروض معظم اإلنتاجات الكبرى، فيما 
ارت��أى بعض الشركات عرض أفالمه بواسطة البث 

التدفقي للحد من خسارة اإليرادات.
 وكان منتجو بوند أعلنوا في اخلريف أن إطالق الفيلم 
اخلامس والعشرين م��ن  السلسلة أرج��ئ إل��ى  2 أبريل 

.2021
 وأعلنت “إم جي إم” في بيان تلقته وكالة الصحافة 
الفرنسية “نو ت��امي تو داي”  سيعرض في 8 أكتوبر 

.2021
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