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 في الصـميم
مشكلة األشغال وهيئة اإلسكان عدم معرفة مجاري 
السيول وتخطيط املدن على احتمال أسوأ الظروف.. 
عند التخطيط يعتمدون على أجهزة قياس تقليدية 
لقياس االرتفاعات من دون اللجوء إلى ذوي اخلبرة من 
كبار السن ورصد األرض من خالل أجهزة الستاليت، 
باالضافة إلــى أعمال اإلنــشــاءات التي ساعدت على 

الكارثة.. 
املسألة ما حتتاج جلان »اخلمال بني«!!

dr_dalradaan@ د. دلل الردعان

بكل صراحة الكويت غرقت  بس ليس من املطر ألن األمطار خير 
وبركة الكويت غرقت  من الفساد

zahrat_alkuwait@ .زهرة الكويت

سيدي جابر املبارك كفيت ووفيت ما قصرت بس هذي استطاعتك 
وكل انسان له حد وهذا حدك طال عمرك انت ووزارئك ..... أستقيل 

استقيل

AthmarAlsalem@ د.ماثمار ال�صامل

ممكن اعرف مجلس األمة شلون راقب املال العام آخر ١٥ سنة على 
األقل. ومنو راقبهم.

AAA33SSS@ حوتيه

تعددت االسماء واالسباب  ويبقى الفساد على ماهو عليه !! حتى 
اشعار  آخر

غوغل يحتفي
 بأيقونة السينما املصرية 

احتفى محرك البحث »غوغل« بعيد ميالد 
الفنانة املصرية هند رستم السابع والثمانني، 
مدرجا على صفحته الرئيسية رسما لها مع 

إطارين ألعمالها.
ــم، وهـــو االســـم الفني  ــت وتــعــد هــنــد رس
لنارميان حسني مراد رستم، من أهم أيقونات 
السينما املصرية في عصرها الذهبي، حيث 
ـــراء« أو   لقبت مــن قبل النقاد بـــ« ملكة اإلغ

مارلني مونرو الشرق.
ولدت رستم في حي محرم بك باإلسكندرية 
شمال مصر وكان والدها ضابطا في الشرطة 
ووصــل ملساعد حكمدار املنوفية، وهــي من 

أصول شركسية.
بدأت حياتها الفنية في ظهورها في أغنية 
»امتخطري يا خيل« في فيلم »غزل البنات« 
ككومبارس وهي متتطي احلصان خلف ليلى 
مراد ملدة دقيقتني، وكان دخولها احلياة الفنية 

سببا في خالف لها مع والدها.

لقيت سائحة أملانية حتفها، 
بعد أن سقطت مــن قمة جبلية 
يبلغ ارتفاعها 1200 مترا، أثناء 
ــورة ذاتية  محاولتها التقاط ص
)سيلفي( في سيريالنكا، في آخر 
ضحايا )السيلفي( املميتة حول 

العالم.
وسقطت السائحة األملانية 
الشابة إلى حتفها بعد أن تعثرت 
أثناء محاولتها التقاط الصورة، 

مــن أعلى قمة جــرف متعرج في 
ــا، يــســمــى بـــ«نــهــايــة  ــك ــالن ــري س

العالم«.
وتقع »نهاية العالم« في منتزه 
هــورتــون بلينز الــوطــنــي، ويعد 
من أكثر األماكن جذبا للسياح في 

سريالنكا.
ــى جثة  ــل وعـــثـــر مـــنـــقـــذون ع
السائحة األملانية، بعد 6 ساعات 
مــن البحث املــتــواصــل، تضمنت 

تدخل مروحيات اإلنقاذ.
وفي 2015، سقط رجل هولندي 
كان في »شهر العسل« مع زوجته، 
من حافة »نهاية العالم«، ولكن 
جذع شجرة أنقذه من املوت عندما 

خفف وطأة سقوطه.
وكشفت دراسة مؤخرا أن 259 
شخصا حول العالم لقوا حتفهم 
أثناء محاولة التقاط )السيلفي(، 

نهاية العالمبني أعوام 2011 و2017.

املنصور عائلة 
لوفاة

أحمد يوسف املنصور

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

بيعت سترة سوداء شهيرة 
ارتــداهــا ملك الــبــوب الــراحــل، 
مايكل جاكسون، خــالل أولى 
ــه الــغــنــائــيــة املــنــفــردة  ــوالت ج
بسعر 298 ألف دوالر، أي أكثر 
ــالث مـــرات مــن السعر الــذي  ث
عرضت به في مزاد أقيم مبدينة 
ـــادت  نـــيـــويـــورك، حــســبــمــا أف

رويترز.
وإلى جانب سترة جاكسون، 
تضمن املزاد مقتنيات ألساطير 
في عالم املوسيقى مثل برنس 

ومادونا وجون لينون.
وكانت دار جوليان للمزادات 
قد حددت السعر املطلوب عند 
100 ألف دوالر لبيع السترة 
التي ارتــداهــا جاكسون خالل 
جولة غنائية عاملية أللبومه 
الشهير )باد( استمرت من عام 

1987 حتى عام 1989.
ويحمل ظهر السترة توقيعا 
ال ميحى بخط يــد جاكسون، 

ــد أبـــرز األزيـــاء  حيث تعد أح
التي ارتــداهــا املغني الراحل، 
إلـــى جــانــب ســتــرتــه اجللدية 
ذات اللونني األحمر واألســود 
التي ارتداها في فيديو أغنيته 
)ثريلر( وبيعت في مــزاد عام 
2011 بسعر 1.8 مليون دوالر.
ــات  ــق ــل ــع ــت وأصــــبــــحــــت م
جاكسون مــن أكــثــر مقتنيات 
املشاهير املطلوبة منذ وفاته 
ــــام 2009 في  ــة ع ــئ ــاج ــف امل
لــوس أجنليس، وهــو في عمر 
اخلمسني إثر جرعة زائــدة من 
عــقــار مــخــدر كـــان يستخدمه 

ليساعده على النوم.
وكان رجل األعمال ميلتون 
فيريت، وهو من أبناء تكساس 
ــي مــجــال األعــمــال  ــط ف ــاش ون
اخليرية، قد عرض سترة )باد( 
مع نحو مئة قطعة أخــرى من 
مجموعته الكبيرة من تذكارات 

موسيقى الروك آند رول.

أول غرفة مفقودة في العالم
يقدم أحد املراكز الصحية في ليتوانيا، الغرفة املفقودة لتمكث فيها 
مدة نصف ساعة فقط، وهي غرفة استجمام مكسوة من الداخل بعدد 

كبير من أحجار الكهرمان.
وبحسب سبوتك، استلزم لبناء الغرفة، وضــع ما يقرب من 
3 أطنان من األحجار الكرمية لكسائها من الداخل، ويعد العالج 
باستخدام الكهرمان واحدا من األساليب الشائعة للتقليل من التوتر، 
واملساعدة على حتسني عمل اجلهاز العصبي في روسيا وعدد من 
الدول املجاورة. وتقوم فكرة احلجرة األولى من نوعها في العالم، 
على تسخني الكهرمان لدرجات حرارة تتراوح ما بني 45 و48 درجة 
مئوية، ما يجعله يصدر أحماض معينة تبعث على االسترخاء، 
وحتسن عمل اجلهاز العصبي، لكن جلسة العالج بداخلها ال يجب أن 

متتد ألكثر من نصف ساعة.

الرمال تبتلع قرية روسية قرب القطب الشمالي
على شواطئ »البحر األبيض« 
فــي الــدائــرة القطبية الشمالية، 
ــا«  ــن ــــة قــريــة »شــوي ميــكــن رؤي
الــروســيــة لكن دون جليد، فقد 
وقعت طفرة مناخية جعلت القرية 
ــت الكثبان  تــتــالشــى بــبــطء حت
الرملية، لتبرز كأعجوبة مناخية 
غريبة. وبينما تنزلق البيوت 
حتت الرمال، يتمتع األطفال مبكان 
سحري حيث يلعبون في الرمال، 
لكن بالنسبة للكبار، فإن املشهد 
القاحل يذكرهم بحجم الكارثة 
البيئية التي صنعها اإلنــســان، 
بحسب تقرير لصحيفة نيويورك 

تاميز األميركية.
وتعيش آنــا غلوبتسوفا في 
الطابق الثاني من منزلها، بينما 
احــتــلــت الــرمــال الــطــابــق األول 

بالكامل.
ــــول غــولــوبــتــســوفــا:  وتــــق
»سنضطر إلــى استئجار جرافة 
لدفع الرمال مــرة أخــرى.. علينا 
أن نفعل ذلك قبل أن يحل اجلليد 

ويتراكم فوق الرمال ويغمرنا«.
وميـــكـــن مــشــاهــدة الــبــيــوت 
ــد انــدثــرت األبــواب  ــاورة وق ــج امل
ـــال بــيــنــمــا يدخلها  ـــرم حتـــت ال

أصحابها من النوافذ.

بيع سترة مايكل جاكسون بثالثة 
أضعاف سعرها السابق

املغرب.. بلد »األلسن  السبعة«
يعتبر املغرب من أكثر البلدان العربية ثراء بسبب تركيبته السكانية 
الغنية بالتنوع واملكونة من القاعدة األساسية للسكان األصليني، التي 
ميثلها األمازيغ، إضافة إلى مكونه العربي، الذي أسبغ على املغرب الهوية 

العربية املشتركة.
ويتحدث املغاربة سبعة ألسن، هي العربية وتاشلحيت ومتازغت 
والــدارجــة )العامية املغربية( واحلسانية )اللهجة العربية لسكان 

الصحراء(، إضافة إلى اإلسبانية، في املناطق الشمالية والفرنسية.
وفي حني يعتقد غير املغاربة أن اللغة األمازيغية هي لغة واحدة أو 
لهجة واحدة، فإن احلقيقة على غير ذلك، إذ أصبح في اللغة األمازيغية 
عدة ألسن أو لهجات، مبثل ما حدث في اللغة العربية، التي تعددت لهجاتها 

وتنوعت، بل وتباعد بعضها.
وحــدثــت طفرة فــي اللغة األمازيغية عبر الــقــرون املــاضــيــة، حتى 
أضحت بعض لهجاتها لغة قائمة بحد ذاتها، كما هو احلال بني »متازغت 
وتاشلحيت«، إضافة إلى شقيقتهما »متاشقت« التي يتحدث بها أمازيغ 

الصحراء )الطوارق(.
ورغم األصل الواحد لألمازيغية، التي تتميز بأنها من اللغات املكتوبة، 
حيث تكتب بحرف »تيفيناغ«، الذي يرده البعض إلى احلرف الفينيقي 
القدمي، فإن األمازيغ يختلفون في طريقة الكتابة به، حيث تبذل اآلن جهود 

لتوحيد الكتابة به.
ويتحدث املغاربة األمازيغ بلهجاتهم هذه باخلصوص في مناطق 
الــريــف. أمــا اللغة العربية، فــإن اللغة األولــى للدولة، بجانب بعض 
االستخدامات اإلداريــة للغة الفرنسية، وكذا األمازيغية بشكل رسمي، 
بعد أن أضحت اللغات الثالث، لغات رسمية تدرس، وتستخدم في احلياة 
العامة والرسمية جنبا إلى جنب. كما سيشاهد من يزور املغرب ويرى 

اللوحات اإلرشادية في البالد.

قرية روسية ابتلعتها الرمال

العالم« »نهاية  عند  أملانية  سائحة  مقتل 


