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 في الصـميم
سحب  املجلس البلدي األراضي من اجلهات والــوزارات غير 
امللتزمة بتنفيذ مشاريعها قرار صائب ومستحق.. هناك حاجة 
فعلية أيضاً لسحب املباني املتهالكة التي متلكها احلكومة 
ومبادلتها مع القطاع اخلــاص لعمل مواقف للسيارات داخل 
مدينة الكويت وبعض املدن األخرى على نظام B.O.T.. املتحف 
القدمي داخل احدى املدارس يصلح إلقامة مول متكامل وحتويل 

املتحف إلى موقع على الدائري السادس أسهل لزيارة املدارس..
 من بيده القرارات اجلريئة!!

SalehAlmulla@ �صالح حممد املا
رغم »حتلطمنا« ، ورغم كل ما نقوله عن شوارعنا املتهالكة،ومستوى التعليم 
والتطبيب ال��رديء، رغم تأخر البلد وفساد اإلدارة، لكن »تغورق« العيون إذا 

حتدثت عنها أحد ونشعر بفخر  الكويت . بالفعل فيها »سر« هالبلد ..

AroubAlRifai@ د. عروب الرفاعي
امتنى ان تقوم بنوكنا الكويتية وشركاتنا النفطية بعمل مبادرة اجتماعية 
مؤثرة كمبادرة سامبا، مبادرة تتناسب مع مواردها وتصنع فرقا في مجتمعنا 
وتعالج احتياجات الشباب، بدال من املبادرات املبعثرة والهزيلة التي تقوم بها. 

ماالذي مينعها؟

Abdullah.esaa.khorsheed @Abdullah71_q8
فاشنستا ترقص بالشارع وزوجها يقولها  كفو يالذيب ...؟ الذيب اللي ينخركم 

بال  انتوا االثنني ناس ماتستحي الحيا والغيره ..؟

Ahmadaldeyain@ اأحمد الديني
السبب هو تعسف الشركات الرأسمالية وحرمان العمال من أبسط حق له وهو 

األجر... أصحاب هذه الشركة هم الذين يجب ُيعاقبوا
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السرطان أنهكها  صغيرة  وجوه  على  البسمة  يرسمن  تركيات 
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لعبة بسيطة رمبــا تكون سببا 
ـــى قــلــوب  ــة إل ــرح ــف فـــي إدخـــــال ال
أطفال بريئة ينهش السرطان في 
أجسادهم.. هكذا فكرت 3 من ربات 
البيوت التركيات وبــدأن في تنفيذ 

الفكرة مبدينة إزمير، غربي تركيا.
ــك، تقول مهتاب أركــن،  وعــن ذل
ــات البيوت املتطوعات،  ــدى رب إح
ملــراســل وكــالــة األنـــاضـــول، إنهن 
يعكفن على حياكة وصناعة ألعاب 
ــال املصابني  ــف ــى األط وإهــدائــهــا إل
بالسرطان بهدف إسعادهم وتقدمي 

الدعم النفسي لهم.
وتــضــيــف مــهــتــاب أن حياكة 
األلــعــاب تتم باستخدام الصوف 
الطبيعي، الـــذي يقدمه أصحاب 
اخلير لهم مــن أجــل املساهمة في 
رسم االبتسامة على وجوه األطفال 

املرضى.
وتـــوضـــح أنــهــا واثــنــتــني من 
زميالتها يقمن بحياكة األلعاب 
أحياًنا في منازلهن، وأحياًنا أخرى 
فــي ورشــة للحياكة. وتشير إلى 

أنهن ينسجن ألعابا ملونة وجذابة 
مستوحات من شخصيات كرتونية 
وحــيــوانــات مختلفة. وتــؤكــد أنها 

تشعر بالسعادة احلقيقية عندما 
تتمكن من رسم ابتسامة على وجه 
األطــفــال الذين يعانون من مرض 

السرطان، مشيرة إلى أهمية احلفاظ 
على معنويات األطــفــال مرتفعة 

خالل مرحلة العالج.

الغيوم منعت مشاهدة 
خسوف القمر في الكويت 

قال الفلكي واملؤرخ الكويتي العضو الفخري في 
جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون إن خسوفا 
جزئيا للقمر في الكويت حدث في الساعة 33ر6 

صباح أمس االثنني.
ــاف السعدون لـ )كــونــا( أنــه بالنظر إلى  وأض
األحوال اجلوية وبسبب وجود الغيوم على األفق 
الغربي لم تتم مشاهدة اخلسوف وأيضا بالنظر إلى 
قصر املدة التي بقي فيها القمر فوق األفق الغربي 
وهي عدة دقائق. وشوهد اخلسوف الكلي للقمر في 
األمريكتني ووسط وغرب إفريقيا وجزء من أوروبا 
في الساعة 44ر7 صباحا بتوقيت الكويت علما 
أن موقع اخلسوف في جهة املغرب الساعة 33ر6 
صباحا ملدة دقائق قبل أن يغرب القمر في الساعة 
44ر6 صباحا. ويشهد عام 2019 خسوفني للقمر 
فقط أحدهما الذي وقع صباح أمس والثاني جزئي 
في 16 يوليو املقبل وهناك ثــالث مــرات لكسوف 
الشمس أحدهما حدث في 5 يناير اجلــاري وكان 
جزئيا والثاني في 2 يوليو ويكون كليا والثالث يوم 
26 ديسمبر ويكون حلقيا.ومن أهم الظواهر الفلكية 
هذا العام عبور كوكب عطارد أمام الشمس في 11 

نوفمبر املقبل.

وفاة أكبر معمر في العالم 
بعد حصوله على اللقب 

تــوفــي أكــبــر رجـــل في 
العالم في منزله في شمال 
اليابان عن عمر ناهز 113 
ــك بعد بضعة  عــاًمــا، وذل
أشــهــر مــن حصوله على 

لقب أكبر معمر في العالم.
وقالت عائلة ماسازو 
ــا إنـــه تــوفــي في  ــاك ــون ن
الـــســـاعـــات األولــــــى من 
صــبــاح األحـــد بينما كان 
نائما في منزله في أشورو 
في جزيرة هوكايدو في 

شمال اليابان.
وأعلن طبيب العائلة 
وفـــاتـــه نــتــيــجــة أســبــاب 
طبيعية، حسب ما أكدت 

حفيدته يوكو نوناكا بعدما الحظت شقيقتها الكبرى أن جدها ال يتنفس 
أثناء نومه. ونقلت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية قولها: »لم يكن 

لديه أي مشكلة صحية. لقد ذهب بسالم وهذا على األقل عزاؤنا«.
يذكر أن نوناكا، الذي كان يستمتع بتناول احللويات، ولد في 25 

يوليو 1905، وترعرع في عائلة كبيرة.

مهتاب و زميلتيها مع مجموعة من األلعاب

ماسازو نوناكا

سالمة وبن  الهاجري  عائلتي 
لوفاة

طيبة أحمد عبدالله الهاجري

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح  جناته

أرملة / سليمان سعيد بن سالمة


