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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
السيدة األميركية التي توفيت األسبوع املاضي في 
الكويت بعد إعالن إسالمها بأسبوع جنت بإذن الله من 
املوت على الضاللة.. نسأل الله العلي القدير أن يغفر لها 

ويرحمها ويجعلها من أهل الفردوس األعلى.. 
قيام رجال بالصالة عليها ودفنها في مقابر املسلمني 
دليل على أصالة هذا الشعب وحبه للمسلمني.. هنيئاً لها 

ونسأل الله أن يدخل جميع الصاحلني في اإلسالم!!
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الــغــرز  »وشـــم  يــرســم  أب 
اجلراحية« تعاطفا 

مع ابنه املريض
أعرب رجل بريطاني عن حبه الكبير جتاه ابنه، بطريقة 
أث��ارت إعجابا وتعاطفا واسعني على مواقع التواصل، 
حينما اجتاز الطفل محنة صحية وأجرى عملية جراحية 
على مستوى القلب. وبحسب موقع »ف��وك��س نيوز«، 
فإن األب مارتن وات��س نقش وشما على ص��دره بطول 9 
سنتيمترات، يشبه عالمات الغرز التي تركتها العملية 
اجلراحية في صدر ابنه الصغير جو، الذي يبلغ من العمر 
6 أعوام. وأورد املصدر أن االبن أجرى العملية اجلراحية 
في الشهر املاضي، وكان التدخل الطبي ضروريا للحفاظ 

على حياته.
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HjjjMdk@ َكْرَدْم

معلومه ما يعرفها املتقاعدين بخدمه لكل املستشفيات اخلاصه 
لبطاقة عافيه أي شخص متقاعد ي��روح للعالج ملستشفي خاص 
ويصفط سيارته باملواقف ينزل معاه بطاقة دخ��ول املواقف وبس 
يخلص من مراجعته من املستشفي ي��روح ألي مكتب إستعالمات 

ويختمون له البطاقه بدال ما يدفع فلوس املواقف عند خروجه منها

MAlhouti73@ وائل احلوطي

بعد في عطله حق مجلس األمه 4 شهور في طور االوضاع االقليميه 
امللتهبه أعتقد تلقي إجازة املجلس السؤال إجازة أعضاء مجلس األمه 

ياخذون معاش 4 شهور نبي اإلفاده ماداومو شلون ياخذون

Estabraq131@ اإ�صتربق

يطنطنون على ال5G مع ان ال4G اصال مايشتغل والناس اغلبها 
شابك على ال3G , متى نخلص من هالنصب واالحتيال ياجماعة؟

chemist @altamimi_ku

من األشياء احملزنة في جامعة الكويت بشكل عام, وبكلية العلوم 
بشكل خاص: إن الطالب املجتهد واللي يبي يتميز ويساهم بالتطوير 
ويسبق دفعته ) من ناحية االنشطة, االبحاث, العمل التطوعي.. إلى 
آخره.(  ما يحصل إبتسامه وال حتى يردون عليه االسالم -ألسباب 

عنصريه- , فضالً عن الدعم والتشجيع.
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»باكو«.. حتفة »أذرية« على ساحل بحر قزوين 

مركز حيدر علليف الثقافي

أصبحت مدينة )باكو( عاصمة أذربيجان وأكبر مدنها 
والواقعة على ساحل بحر قزوين واملركز العلمي والثقافي 
والصناعي للبالد الوجهة املفضلة لكثير من السياح 
والزائرين السيما اخلليجيني منهم وذلك لقربها اجلغرافي 

من منطقة اخلليج.
وتتميز باكو أيضاً بسوقها القدمي )البازار الكبير( الذي 

يحفل بالبضائع التقليدية والتراثية وشوارعها اجلميلة. 
إضافة الى )قلعة العذراء( و)مركز حيدر عليييف( الثقافي 
و)متحف السجاد( وه��ي من أه��م الوجهات التي جتذب 
السائحني كما تبرز فيها منطقة املمشى البحري )البوليفار( 
ومجمعاتها التجارية احلديثة و)شارع نظامي( باعتبارها 

شاهدا على التطور احلضاري للمدينة.

نوافير لتلطيف أجواء ارتفاع درجات احلرارة

»بقعة ماء« على جواز سفر تضع 
ملكة جمال في مأزق

جلأت ملكة جمال أسترالية إلى وسائل التواصل االجتماعي، لتطلب املساعدة من 
متابعيها بعد أن تعرضت ملأزق في مطار ببالي اإلندونيسية.

ونشرت العارضة وملكة اجلمال السابقة، تيغان مارتن، صورة على »قصتها« في 
تطبيق إنستغرام، تظهر فيها جواز سفرها وقد تعرض »طرفه« لبقعة من املاء، األمر الذي 

دفع السلطات في مطار »دينباسار« إلى منعها من ركوب الطائرة.
وقالت العارضة في منشورها: »لم يسمح لي بالصعود إلى رحلتي بسبب بقعة املاء 

هذه على طرف جواز سفري!، هل تعرض أحدكم ملثل هذا املوقف؟«.
وأضافت الشابة البالغة من العمر 26 عاما في مقطع فيديو، أن السلطات في املطار 

أوقفت عددا من األشخاص أيضا بسبب جوازات سفر تالفة.
وعادت مارتن لتنشر، »قصة« على حسابها في إنستغرام، لتطمئن متابعيها بشأن 
جواز سفرها، موضحة أنها متكنت من حل األزمة وحجز تذكرة للعودة إلى أستراليا، 

حسب ما ذكر موقع »فوكس نيوز«.

ملكة اجلمال األسترالية تيغان مارتن

يعتقد الكثيرون أن زحل هو صاحب الشكل 
األكثر إبداعا في املجموعة الشمسية، بفضل 
حلقاته املثيرة، لكنه لن يكون الكوكب الوحيد 

الذي تدور حوله حلقات بعد اآلن.
ويبدو أن »العمالق اجلليدي« أوران��وس، 
ثالث أكبر ك��واك��ب املجموعة الشمسية، بدأ 
اختراق مجد زحل بفضل حلقاته اجلديدة التي 
مت التقاطها من قبل علماء الفلك باستخدام صور 
ح��راري��ة. وح��دد العلماء ألول م��رة، احللقات 
باستخدام مصفوف مرصد أتاكاما املليمتري/
حتت املليمتري الكبير، املعروف باسم »مرصد 
أمل��ا«، وامل��رص��د اجلنوبي األوروب���ي »املقراب 
الكبير جدا« )VLT( في تشيلي. ومتكن العلماء 

من قياس درجة حرارة احللقات، للمرة األولى 
على اإلطالق.

 والتي تصل إلى 77 كلفن )نحو 196.15- 
درج���ة م��ئ��وي��ة(. وم��ن الصعب العثور على 
حلقات أورانوس، التي لم يكن يعرف بوجودها 
حتى عام 1977، ومنذ ذلك احلني، ارتفع عدد 

احللقات رسميا إلى 13.
 وتؤكد البيانات اجلديدة أن احللقة الرئيسية 
ألوران���وس، التي تسمى »حلقة إبسيلون«، 
تختلف عن حلقات الكواكب املعروفة األخرى، 
وال تشبه أي شيء آخر في النظام الشمسي، 
حيث أنها ال حتتوي على التراكمات املعتادة 
للجزيئات األصغر حجما واألتربة، وتتكون 

ب��دال من ذل��ك من حصى بحجم ك��رات الغولف 
وأحجام أخرى أكبر.

وقال إدوارد مولتر، وهو طالب دراسات عليا 
بجامعة كاليفورنيا ببيركلي، واملؤلف املشارك 
في الدراسة اجلديدة حول حلقات أوران��وس: 
»ه��ذه خطوة نحو فهمنا لتركيبتها وعما إذا 
كانت جميع احللقات آتية م��ن مصدر امل��ادة 

نفسه، أو أن هناك مصدرا مختلفا لكل منها«.
وتوجد العديد من النظريات ح��ول كيفية 
ح��ص��ول أوران�����وس ع��ل��ى حلقاته النحيلة 
والبعيدة املنال )لصعوبة رؤيتها(، وقد تكون 
ناجتة عن قطع من أقمار متصادمة أو كويكبات 

محطمة.

»العمالق اجلليدي« يتوهج بحلقات ال مثيل لها في النظام الشمسي

واجلسار عائلتي احلوطي 
لوفاة

احلوطي الناصر  إبراهيم  مرمي 

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
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