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متى تعلن ناسا 
»اقتراب نهاية العالم«

قالت مسؤولة في وكالة ناسا إن علماء الفضاء 
سيسمحون للعالم مبعرفة ما إذا كانت نهاية 
احلياة في طريقها إلينا، حيث لن تكون هناك 
»وســيــلــة« إلخــفــاء كويكب كــارثــي يتجه نحو 
األرض. وميكن أن تكون وكالة الفضاء األمريكية 
قد أصدرت بالفعل حتذيرها النهائي بالقول، إن 
»كويكب نهاية العالم« )بينو( ميلك فرصة واحدة 
من 2700 فرصة، لالصطدام باألرض في القرن 
املقبل. وفي حال اصطدم بكوكبنا، فإن الكويكب 
سيصدر طاقة تفوق انفجار قنبلة هيروشيما 

الذرية مبقدار 80 ألف مرة.
وحتدثت ميشيل ثيلر، مساعدة مدير االتصال 
العلمي في ناسا، عن خطط الوكالة الفضائية 
 Big« للتنبؤ باملخاطر، فــي حديث مــع موقع
Think«. وعندما ُسئلت عما إذا كانت ناسا 
ستنشر األخبار املتعلقة باحتمال اقتراب كويكب 
كارثي من األرض، قالت ثيلر ممازحة: »في اليوم 
الذي يشتري فيه جميع العلماء كل أنواع النبيذ 

وينفقون أموال البطاقات االئتمانية ويختفون.

ــاء العالم  ــح ــن أن يتجمع حــجــاج م
ــور   الـــذي متــتــزج فيه  ــض فــي الهند حل
الروحانية بالسياسة والسياحة اونطلق 
يوم أمس ويكتسب بعدا خاصا هذا العام 
قبل االنتخابات العامة فــي البلد ذي 
األغلبية الهندوسية. وخــالل املهرجان 
الـــذي ميتد ثمانية أسابيع فــي مدينة 
براياجراج بوالية أوتار براديش بشمال 
الــبــالد تتوقع السلطات أن يصل نحو 
150 مليون شخص، مبا في ذلك مليون 
زائر أجنبي، ليغتسلوا عند ملتقى نهري 
ــاجن ويامونا مع نهر ساراسواتي  اجل

األسطوري.
ــن الــهــنــدوس املــتــديــنــون بــأن  ــؤم وي
االستحمام في مياه اجلاجن يغفر اخلطايا 
وبأن االغتسال وقت مهرجان كومبه ميال 
أو ”مهرجان الوعاء“ يجلب اخلالص من 

دورة احلياة واملوت.
وقـــال ماهيش شــارمــا الـــذي يــرأس 
وزارة الثقافة في بيان ”كومبه هو مزيج 

بني الوعي الروحي والتراث الثقافي.
»نحن أيضا نعرض هنا التقاليد الثرية 
ـــوزراء  للهند كما يتصورها رئــيــس ال
ناريندرا مــودي«. وسيغمر ماليني من 
ــدون عــراة يكسو  احلجاج، يقودهم زاه
أجسادهم الــرمــاد وبعضهم يعيش في 
الكهوف، أنفسهم في املياه املتجمدة خالل 

ــزوار على  أول »حمام ملكي«. وتدفق ال
املنطقة التي أغلقت أمام حركة املرور وهم 
يحملون األمتعة فوق رؤوسهم بينما قام 
بائعون ببيع البالونات املضيئة وحلوى 

غزل البنات وكــان رجــال األمــن والكهنة 
والشرطة املسلحة يجلسون جنبا إلى 

جنب.
ويأتي مهرجان هــذا العام في وقت 

حــرج حلــزب بهاراتيا جاناتا القومي 
الهندوسي الذي يتزعمه مودي واملتوقع 
أن يواجه منافسة قوية في انتخابات 

عامة مقررة في مايو.

تؤجل  بريطانية  نائبة 
للتصويت  طفلها  والدة 

على »بريكست«
أعلنت النائبة في البرملان البريطاني عن 
حزب العمال، توليب صديق، أنها ستؤجل 
والدة طفلها لتحضر التصويت على بريكست 

في البرملان البريطاني، أمس الثالثاء.
 »Evening Standard« وقالت صحيفة
البريطانية، إن البرملان البريطاني سيصوت 
الثالثاء على االتفاقية مع االحتاد األوروبي. 
وفــي حــال عــدم موافقته عليها، ميكن أن 
تواجه اململكة املتحدة أزمــة سياسية حادة 
قد تتمخض عن إجراء استفتاء أو انتخابات 
برملانية مبكرة. وأوضــحــت الصحيفة أن 
صديق أجلت عملية قيصرية ملدة يومني، على 

الرغم من أن حملها كان صعبا.
 ونــصــحــهــا األطـــبـــاء بـــإجـــراء العملية 
اجلراحية في األســبــوع الـ37، ما يصادف 
االثنني أو الثالثاء. لكن املــرأة قــررت إرجاء 
ــة ووالدة الــطــفــل إلــى  ــي ــراح العملية اجل

اخلميس.
وقالت صديق إن »األطباء على حق قانونيا 
وطبيا عندما نصحوني بعمل ذلك ألن حملي 
في خطر. إال أنني اتخذت قرار تأجيل والدة 

الطفل بغض النظر عن نصائحهم«.

بيتزا وبرغر في البيت األبيض على حساب  ترامب
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 في الصـميم
محاولة بعض املهرولني نحو التطبيع اختراق ملوقف الكويت 
الرسمي والشعبي ضد الكيان الصهيوني الغاصب لألقصى، 
رهانهم على أحصنة خاسرة حتماً مصيره الفشل.. الكويت ومن 
خالل مسؤوليها أعلنت أنها ستكون أخر املتعاملني مع الكيان 
الصهيوني إذا التزم باملبادرة العربية.. معظم الدول التي طبعت 

مع الكيان لم تؤثر على شعوبها في املقاطعة.. 
خالفنا مع اليهود عقائدي وليس سياسي وفتوى العلماء واضحة!!

iqbalalahmad1@ اقبال الحمد
)كثيرون حول السلطة ..قليلون حول الوطن(..افضل تعبير اقتبسته اليوم 

..العبر عن حال برملاننا .

m_aljraid1@ حممد اجلريد
نظام فارس ادرك عزلته في االقليم مقابل نفوذ السعودية وعالقتها املمتازه 

وتوازن سياستها التي متثل النظام العاملي في االقليم

Eman J Hayat @the0truth
يا حكومة لدينا شباب مهنيني ومتميزين وكل أملهم هو حتقيق طموحاتهم 
وأحالمهم التي تعرقلت بسبب بيروقراطية مؤسساتك والواسطة  والتعقيدات 

اإلدارية ، التفتوا لهم قبل ان يلحقوا مبن فقد األمل بكم .

Laila Ahmad @lailaaahmad
ما شفت بحياتي بلد يخجل من ماضيه قبل النفط، مثلنا بالكويت إعدام بيوت 
وفرجان واسواق وكلشي لشعب شاف اللظى، أي دولة نزورها بالعالم نستمتع 
بزياره اولد تاون-املدينة القدميه مالت أجدادهم هم يتفاخرون بها ألنها روح 

بلدهم وتاريخ وطنهم.. احنا يستحون من ماضي األجداد

جانب من مهرجان كومبه ميال في براياجراج بالهند

مدينة هندية تتأهب ألكبر مهرجان ديني في العالم

قّدم الرئيس األميركي دونالد 
تــرمــب شطائر بيتزا وبرغر 
لالعبي كرة قدم استضافهم في 
البيت األبيض، قائاًل إنــه دفع 
شخصيا قيمة الــفــاتــورة لهذا 
الطلب الـــذي فرضته ظــروف 
التقشف في ظل اإلغالق اجلزئي 

لإلدارات الفيدرالية األميركية. 
ــس األمــيــركــي  ــي ــرئ وقــــال ال
ــــى الــبــيــت  ـــه إل ـــول ــــدى وص ل
ــوم أمــضــاه في  األبــيــض بعد ي
ــيــنــز بــواليــة  مــديــنــة نــيــو أورل
لــويــزيــانــا: »بــســبــب اإلغـــالق 
اجلزئي لـــإلدارات الفيدرالية، 
كما تعلمون.. نتناول الكثير 
من البرغر والبيتزا، أظن أنهم 
سيفضلون ذلــك على أي شيء 

آخر كنا لنقدمه لهم«.
وردا على سؤال عن سلسلة 
مــطــاعــم الــوجــبــات السريعة 
املفضلة لديه، أجاب ترمب: »أنا 
أحــب ما هو أميركي. كل شيء 

أميركي«. 
ومع إحلاح أحد الصحافيني 
ملعرفة هل يفضل »ماكدونالدز« 
ـــال الــرئــيــس  أم »ونــــديــــز«، ق
األمــيــركــي »أحبهم جميعا. ال 
يــقــدمــون ســوى الــطــّيــبــات من 

األغذية األميركية الرائعة«.
 وتدور املناقشات بني الرئيس 
اجلــمــهــوري املــطــالــب بتمويل 
مـــشـــروع إلقـــامـــة جــــدار على 
احلدود مع املكسيك، وخصومه 
الدميقراطيني املعارضني لذلك 

في حلقة مفرغة.
وقــد أدت هــذه املــراوحــة إلى 
إغالق جزئي لإلدارات األميركية 
الفيدرالية أرغم موظفني كثيرين 
بينهم بعض العاملني في البيت 
األبيض على مالزمة منازلهم 
في ظل تعذر دفع مستحقاتهم. 
ــــالق اجلــزئــي  ـــذا اإلغ ــد ه ــع وي
املستمر منذ 24 يوما هو األطول 

من نوعه في التاريخ األميركي.

املضف عائلة 
لوفاة

مضف إبراهيم جاسم املضف

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح جناته
أحد الضيوف حصل على وجباته

الرئيس األميركي دونالد ترمب خالل احلفل


