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 في الصـميم
منهجية االستجواب لتمرير مخالفات صريحة للقانون مرفوضة جملة 
وتفصيال.. ما ميارسه النواب من تعسف في استخدام األدوات الدستورية 
أمر يجعل املجلس في مهب الريح.. نتائج العمل بالصوت الواحد جعلت 
كل نائب يبحث عن وسيلة السترضاء الفئة التي أوصلته إلى املجلس 
من دون النظر إلى املصلحة الوطنية.. من يعلم حقيقة هذه الفئة املقيمة 
بصورة غير قانونية والتي تستخدم كل الوسائل مبا فيها النواب 
للحصول على اجلنسية الكويتية بغير وجه حق.. هذه الفئة فتحت لها 

األبواب بعد أحداث 1967 وتزوير االنتخابات.. 
اقفلوا باب التجنيس نهائيا وسترون النتائج!

alshamikh69@   عبدالـله نا�رش ال�صامخ
#مرزوق_الغامن امتلك شجاعه الميلكها غيره شكرا لرجولتك . لكننا الزلنا 
كأمة ننتظر اكثر من تصريحات اصبحنا بزمن نصفق لقول احلق فقط ال 

انتزاعه

Essa AL-hashash   @bo3abdalla_72
طول كرت التجنيس .. وأمتنى عدم االلتفات له واغالقه مو ناقصني تخمبق 

بالتركيبه اكثر من جذيه كاااااافي

Eqtipasi@   اقتبا�صات
كن قد كالمك ،، أو ليكن كالمك قدك .

adnanalwihaib@   عدنان الوهيب
ال تتسرع في احلكم على االخرين قبل أن تعرفهم جيدا فالظل اليعكس 

دائما احلقيقة

Essabouresly@     عي�صى  بور�صلي
ماالذي مينع فتح تراخيص جديده استقدام العماله املنزليه للعامه وتكون 
بشروط حتددها اجلهات املعنيه وتكون على مستوى حماية املواطن من جشع 

املافيا

جامعة هارفارد تتوقع 
انفجارا شمسيا قاتال

تخفي الــســنــوات املــئــة املقبلة انــفــجــارات شمسية، 
ستعطل أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وتلحق 
أضرارا باألقمار االصطناعية وتقطع اإلنترنت، ناهيك عما 

ستوقعه من إصابات بشرية.
وصل إلى هذه االستنتاجات أخصائيو جامعة هارفارد 
األمريكية، بعد أن درسوا بيانات االنفجارات الشمسية 
التي حدثت، وقدروا إمكانية حدوث أخرى هائلة، منها ما 
سيؤدي إلى سطوع الشمس أكثر بـ %30 من املعتاد، وإلى 
أضرار بطبقة األوزون. ويعتقد أن الشمس ستطلق، خالل 
فترة السطوع هــذه، طاقة تعادل 1036 إرج/ الثانية، 
وهذا أعلى مما تطلقه عادة )1033 إرج/ الثانية( )إرج: 
وحدة لقياس الطاقة، كل 10 مليون إرج تعادل 1 جول(. 
وكــان علماء الفلك قد سجلوا إشعاعات هائلة لبعض 
النجوم الشبيهة بالشمس بلغت )1038 إرج(، إذ حتصل 

هذه االشعاعات الهائلة، مرة كل 20 مليون عام

توج نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد أمس األربعاء 
الطالبة الفلسطينية عفاف شريف 
بطلة لتحدي الــقــراءة العربي في 
دورتــه الثانية بعد منافسة قرائية 
ومعرفية شهدت مشاركة أكثر من 

سبعة ماليني طالب عربي.
ــت في  ــوي ــك وشـــاركـــت دولــــة ال
الــتــحــدي ممثلة بالطالبة تيماء 
العمري التي مت تكرميها من ضمن 
الطلبة األوائــل من كل دولــة عربية 

شاركت بالتحدي.
وأعــلــن الشيخ محمد بــن راشــد 
في ختام الدورة الثانية عن حتويل 
حتدي القراءة العربي إلى العاملية 
موجها الدعوة الى اجلاليات العربية 
في املهجر »وفي كل بقعة من العالم 
لالنضمام ملسيرة الــقــراءة وإحياء 

الكتاب العربي«.
ــي كلمته عــقــب تتويج  ـــال ف وق
الفائزين بتحدي الــقــراءة العربي 

ان ابناء الوطن العربي شغوفون 
باملعرفة مشيرا الى ان الشباب »هم 
الذين سيبنون مستقبل األوطــان 
وهم الذين سيواصلون رحلة البناء 

على أساس معرفي أصيل ومتني«.
واشــاد بنتائج املسابقة معربا 
عن سعادته بالنجاح الذي حققته 
قائال انــه »عندما يجتمع أكثر من 
سبعة ماليني مشارك في مشروع 
عربي واحد نعرف أننا في الطريق 
احلـــضـــاري الــصــحــيــح والــفــائــز 
احلقيقي اليوم هو الوطن العربي 
والشباب العربي املتسلح بقوة 

املعرفة والكتاب«.
ــدد الشيخ محمد بــن راشــد  وش
على أن »حتــدي القراءة العربي ال 
يخص دولــة معينة بل يخص كل 
عــربــي حــريــص على لغته وعلى 
ــى ان  مستقبل أبــنــائــه« مشيرا ال
االمــة العربية امنا تقوى »بالعلم 
واملعرفة وبالشباب العربي املدرك 

ألهمية القراءة«.

غوغل تطلق »برنامج 
احلماية املتقدمة« للتصدي 

للهجمات اإللكترونية
أعلنت شركة غوغل أنها ستطلق »برنامج احلماية املتقدمة« لتوفير 
األمن للبريد اإللكتروني لبعض املستخدمني املعرضني خلطر الهجمات 

اإللكترونية.
وجاء في اإلعالن الصادر، مساء أمس األول أن هذه اخلدمة اجلديدة 
ستكون موجهة بــاخلــصــوص للمسؤولني احلكوميني والناشطني 

السياسيني والصحفيني، الذين يعدون أكثر عرضة للقرصنة واالختراق.

الشيخ محمد بن راشد مكرما عفاف شريف

إعالنات وعد بلفور 
ممنوعة في بريطانيا

منعت هيئة املواصالت في لندن، عرض إعالنات تنتقد وعد بلفور 
الشهير الذي أكد فيه وزير اخلارجية البريطاني، آرثر بلفور، عام 1917، 

دعم بالده ملنح اليهود وطنا في فلسطني.
وتعهد بلفور في رسالة عــام 1917 بعثها إلــى اللورد البريطاني 
اليهودي يونيل روتشيلد، بإقامة الوطن اليهودي في فترة لم يكن سكان 

فلسطني اليهود يزيدون فيها عن 5 في املئة. 
وعــزت املــواصــالت في لندن، قــرار منع اإلعــالنــات في احملطات إلى 
كون وعد بلفور محل خالف سياسي، وفق ما نقلت صحيفة »غارديان« 

البريطانية. 
من جانبه، اتهم سفير فلسطني هيئة مواصالت بريطانيا مبمارسة 
الرقابة، بعدما كــان املنظمون يراهنون على عــرض اإلعــالنــات على 

احلافالت محطات املترو، تخليدا لذكرى مرور قرن على الوعد.
 وفي غضون ذلك، يرتقب أن يجتمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتانياهو بنظيرته البريطانية تيريزا ماي، في لندن، حول مأدبة عشاء، 

احتفاال بالوعد في الثاني من نوفمبر املقبل.
ومن املرتقب أن تخرج احتجاجات في العاصمة لندن ملطالبة بريطانيا 
التي رفضت االعتذار عن الوعد، بالتعويض وجبر الضرر الذي ما يزال 

قائما حتى اليوم.

طالبة فلسطينية تفوز بلقب حتدي القراءة العربي


