
 السيارات القدمية او بالكويتي «العتيچة» 
تاريخ!

  وايضا الذين ملكوها وقادوها هم اآلن من 
التاريخ!

  نحن في الكويت اول سيارة وصلت الينا 
«يروي» قصتها املؤرخ عبداهللا احلامت ـ رحمه 

اهللا ـ وهي السيارة التي اهداها الشيخ جاسم بن 
محمد آل ابراهيم ـ التاجر املعروف واحد مالكي 
مقاطعة الدورة ـ الى امير الكويت الشيخ مبارك 

الصباح طيب اهللا ثراه ومثواه سنة ١٣٢٠هـ ـ 
١٩١٢م، وهي من نوع «مناروا» او «منيرفا» وهي 

بلجيكية الصنع بأربعة ابواب.
  اول سائق لتلك السيارة رجل هندي اسمه 

علي بيال حضر خصيصا لقيادتها وعني 
معه شابا كويتيا اسمه علي حسني ابوخنفر 
ليعلمه القيادة، وصار سائقها فيما بعد اول 

سائق كويتي، اما اول سائقة فتعتبر الشيخة 
بدرية سعود الصباح اول كويتية تقود سيارة 
في الكويت في العام ١٩٤٧ بعد ان صدر قرار 

من رئيس الصحة العامة املرحوم بإذن اهللا 
الشيخ فهد السالم الصباح بتعيينها مشرفة 
عامة على الصحة، وتبعتها في البحرين بعد 
عام سلوى العمران ثم الكويتية دولة عبداهللا 
النوري. ورمبا كان هناك كويتيات كثيرات لم 

يذكرهن التاريخ في مدوناته.
  اما اول سيارة اقتناها مواطن كويتي من 

الشعب فهو العم احلاج حمد اخلالد رحمه اهللا، 
وهي من نوع فورد ٢٧، وكان يقودها العم 

محمد السيد عمر، ثم تبعه العم احلاج شمالن 
بن علي بن سيف والعم احلاج هالل املطيري 

باقتناء سيارة من نوع «هدسون»، ثم العم 
احلاج حمد الصقر والعم احلاج مال صالح 

باقتناء سيارة «افرالند».
  في اوائل الثالثينيات وأواخر العشرينيات 

بدأت السيارات باالزدياد، وكان يومها 

وكالة «فورد» في الكويت، مما ساعد على 
انتشار السيارات، مما دعا الى وضع ارقام 
وتسجيل السيارات ومعرفة املالك وبياناته، 

فظهرت منرة السيارة، وفي العام ١٩٥٧ 
تغيرت االرقام، فأصبحت االسود للسيارات 

اخلاصة واالحمر لسيارات التاكسي، وفي 
العام ١٩٥٩ مت تغيير االرقام، وقسمت النمرة 
الى اربع خانات، وكتب في كل خانة «كويت 

خصوصي» وبالعربي واالجنليزي، وظل 
هذا معموال به حتى عام ١٩٧٠ مت تغيير لون 

التاكسي الى البرتقالي، وفي عام ١٩٧٨ مت 
صرف لوحات من االملنيوم بلون ابيض 

مييل الى العاجي، وبعد التحرير من االحتالل 
العراقي تغير كل شيء، فأصبحت كلمة 

«كويت» باالعلى واالرقام باالسفل، واستمرت 
٤ سنوات، ثم صدرت ما نراه اآلن من لوحات 

منذ العام ١٩٩٥.
  طبعا تاريخ الكويت القدمية موثق في كل بلد، 

وهناك هواة ومحترفون يوثقون هذا املجال.
  وانا ازور «ملقا» في ماليزيا عام ١٩٨٦ لفت 

نظري حجم امتالكهم للسيارات القدمية 
وعرضها عند مداخل بيوتهم او مؤسساتهم، 

وكنت مبعوثا من «األنباء» لتغطية منطقة 
جنوب شرقي آسيا، فقام الزميل املصور 

محمد االسطل بأخذ هذه الصورة التذكارية 
لتكون شاهدا على عصر السيارات القدمية 

التي مازالت حتتفظ برونقها وجمالها االخاذ 
مهما تقادمت السنوات.  
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 ديناران للمواطنني و3 للوافدين.. 
رسوم محمية اجلهراء. 

 ٭ أهم شي نحافظ عاحملمية! 

 نوبل للفيزياء.. أميركان اثبتوا 
نظرية اينشتاين. 

 ٭ واحنا لم نثبت إال نظريات 
املؤامرات العربية! 
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 السيارات 
«العتيچة» 

تاريخ! 

  احدى السيارات «العتيچة» 

االسطل  محمد  املصور  مع  عبدالرحمن  يوسف   الزميل 
في مدينة ملقا املاليزية وتبدو سيارة موديل ١٩٥٧ 

 مايلي:رحيلي عن أميركا غباء وجهل 

 مجهر إلكتروني مينح ٣ علماء «نوبل للكيمياء» 

 القارب الطائر.. مستقبل التنقل 

 إيالف: كغيرها من الفنانني والفنانات الذين 
كانوا يعادون الرئيس األميركي دونالد ترامب 
في حملته االنتخابية، تعهدت مايلي سايرس 
قبل نتائج االنتخابات أن تترك أميركا لو فاز 
ترامب، واآلن حان وقت مواجهة تصريحاتها. 
وبعد نحو ١٠ اشهر من فوز ترامب، علت بعض 
األصوات مطالب جنمة ديزني السابقة بالرحيل، 
وحفل حسابها على انستغرام مبطالبات تسأل 
منهــا تنفيذ مــا تعهدت به والرحيــل، إال أن 
ســايرس أكدت أنها لن تغادر أميركا وأن هذا 
الطلب «محض غباء وجهل»، وقالت في لقاء 
إعالمي ان مغادرتها أميركا تعني تخليها عن 
بلدها. وقالت املغنية الشابة ان مكان وجودها 
ال يهم أصال ألنها متتلك صوتا مسموعا أينما 

كانت، وبأنها ستحرص على ذلك.
  وقالــت املغنيــة الناشــطة سياســيا انها 
كتبــت أغنية فــي ألبومها اجلديــد من وحي 
املرشحة الدميوقراطية هيالري كلينتون اسمها 
Inspired أو «ملهمة». وأكدت أن حفلها املقبل في 
فيغاس سيستعرض كلمات: العدالة واملساواة 
والرعاية الصحية واحلرية والتحرر والتعبير، 
وأوضحت أن هذه املفاهيم هي عنوان أميركا 
التي تعرفها وأن احلفــل ليس حفال أميركيا 
إذا كان مليئا بالكره والتمييز والعنف، على 

حد تعبيرها.
  يذكر انه من الفنانني اآلخرين الذين هددوا 
بالرحيل عن أميركا ســامويل أل جاكســون 

وتشيلسي هاندلر وغيرهما. 

 وكاالت:  فــاز ثالثة باحثــني من الواليات 
املتحــدة وبريطانيا وسويســرا، امس الرابع 
من اكتوبر، بجائزة «نوبل» في الكيمياء ٢٠١٧. 
وقالت األكادميية امللكية السويدية للعلوم إن 
جاكوب دوشيت، من جامعة «لوزان»، وخواكيم 
فرانــك من جامعــة «كولومبيا»، وريتشــارد 
هندروســون، من مختبر «مــرك للبيولوجيا 
اجلزيئية» في جامعة «كامبريدج»، فازوا بجائزة 

«نوبل في الكيمياء».
  وأشــارت إلى أنهــم حصلوا علــى اجلائزة، 

التي تصل قيمتها لنحو ١٫١ مليون دوالر، بسبب 
مجهوداتهم في تطوير «مجهر إلكتروني» يسمح 
بـ«جتميد اجلزيئات احليوية» في منتصف حركتها 
وتصوير عمليات لم يسبق لها رؤيتها من قبل.
  وميكن بفضل ذلك «املجهر» دراسة لبنات 
ال نهائية من املواد، ودراسة اللبنات األساسية 
للحياة، كما ميكن من خالل ذلك املجهر دراسة 
ورسم خريطة كيفية إصالح األحماض النووية 
التالفــة، مــا قد يــؤدي إلى حتســني عالجات 

السرطان. 

 وكاالت: متت إزاحة الستار عن اختراع 
هجني جديد، عبارة عن قارب وطائرة في 
 The نفس الوقت، حتت اسم «ذا فالي شيب
Fly Ship» بسعر يقدر بـ٣٧ مليون دوالر.

  واالختراع اجلديد هو عبارة عن مركبة 
ميكن أن حتمل ١٠٠ راكب، وتنطلق بسرعة 
 gadgets» ٢٥٠ كم/ ساعة)، وفقا ملا نشرته

.«media
  كما حتلق كطائرة عن طريق إبراز وسادة 
هواء حتت جناحيها. وميكن استخدامها 
ملهام مختلفة، مثل حمل البضائع واألعمال 
التجاريــة واملهــام العســكرية ومكافحة 

القرصنة في مجال النقل.

  قــام بتصميم املركبــة اجلديدة فريق 
هندسي أملاني، وهي بالتأكيد متثل ثورة 
في أساليب السفر متعدد املسارات. وتبلغ 
مساحة مقصورتها ١٥٠٠ قدم مربعة، ويبلغ 
طولها ٣٧ مترا، وطول جناحيها ٤٠ مترا، 
حتملها حوامة، وتدعمها مروحة ضخمة 

في الوسط.
  وباملقارنــة مــع الطائــرات األخــرى، 
فهــي تعد أرخص ســعرا، كما تتميز بأن 
استهالكها للوقود منخفض، حيث ال يزيد 
علــى ٢٧٠ ليترا في كل ســاعة، باملقارنة 
بكمية ٣٣٠٠ ليتر كل ساعة في الطائرات 

األخرى. 

 مايلي سايرس 

 العلماء الثالثة  

 القارب الطائر 

 ڤيديو جرد ملكة جمال ميامنار من لقبها 
 وكاالت: مت جتريد ملكة جمال ميامنار من لقبها 
السابق، بسبب مقطع ڤيديو يكشف مشاركتها في 
اعمال عنف ضد مسلمي الروهينغا بوالية راخني.

  وكانت تشوي إين سي قد وضعت املقطع على 
اإلنترنت األسبوع املاضي، متهمة فيه متشددي 

الروهينغا بالعمل على استمراراالضطرابات.
  وفقدت ملكة جمال ميامنار البالغة من العمر 

١٩ عاما لقبها بعد ان أعلن املنظمون ذلك، معللني 
قرارهم بأنها انتهكت قواعد العقد، ولم تتصرف 
كنمــوذج يحتذى به، ولكنهــم لم يذكروا مقطع 
الڤيديو الذي نشــرته. وتقول ملكة اجلمال عن 
الڤيديو املصــور الذي وضعتــه على صفحتها 
علــى احد مواقع التواصل االجتماعي، إن جيش 
إنقاذ الروهينغا في هجماته جتاوز كل احلدود. 

 فهد شداد عويد املطيري ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: في املقبرة فقط ـ 
ت: ٩٩٥٨٩٩٥٨ ـ النساء: النهضة ـ ق١ ـ ش١١٥ ـ م٣ ـ ت: 

.٩٩٨٢١٠٢٨
  صالح بدر يعقوب أبوغيث ـ ٥٣ عاما ـ الرجال: خيطان اجلنوبي 

ـ ق٣ ـ ش ابراهيم بن أدهم ـ م١٨٧ ـ ت: ٩٩٠١٩٤٩٧ 
ـ النساء: اليرموك ـ ق٤ ـ الشارع األول ـ م١٨ ـ ت: 

.٢٥٣٤٢٦٦٩
  حسني أحمد حسني الرومي ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: الدعية ـ ديوان 

الرومي ـ ت: ٩٩٤٤٤٧٧٠ ـ النساء: الدعية ـ ق١ ـ ش 
جاسم محمد اإلبراهيم ـ م١٠.

  فاطمة محمد عبداهللا الثويني، أرملة راشد سليمان الرويشد ـ 
٩٢ عاما ـ الرجال: الشهداء ـ ق٢ ـ ش٢٠٥ ـ م٨٩ ـ ت: 

٥٠٠٨٨٨٠١ ـ النساء: قرطبة ـ ق٢ ـ الشارع الثالث ـ ج٤ ـ 
م١٨ ـ ت: ٩٩٠١٧٧٨١.

  سالم حمد إبراهيم إسماعيل البدر ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ 
ق٤ ـ ش علي الفضالة ـ م٤ ـ ت: ٩٩٢٢٩٨١٩ ـ ٥٥٣٤٦٦٠٦ 

ـ النساء: الفيحاء ـ ق٢ ـ ش عبدالعزيز املزيني ـ ج٢٧ ـ 
م٩ ـ ت: ٢٢٥٢١٣٠٠ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  آمنة عبداحلسني أشمر، أرملة علي القحطاني ـ ٧٨ عاما ـ 
الرجال: السالم ـ ق٢ ـ ش٢٠٢ ـ م٣٦ ـ ت: ٩٩٠١١٠٩٧ 

ـ النساء: صباح السالم ـ ق٥ ـ ش١ ـ ج١٤ ـ م٣٠ ـ ت:  
٥٥٨٠٣٢٥٥ - الدفن بعد صالة العصر.

  عبداهللا أحمد محمد عبدالرحيم ـ ٧٧ عاما ـ الرجال: الشعب ـ 
ديوان الكنادرة ـ ت: ٦٠٤٦٦٤٤٤ ـ النساء: بيان ـ ق١٢ 

ـ ش١ ـ ج١ ـ م٤٥ ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 
صبحان. 

 البقاء هللا 
 يأيتها النفس  املطمئنة   

  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية   
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي 

 «أغلب املمثلني فاسدون، وأضروا بي كثيرا»
  املمثلة األميركية كيم كاترال 

(٦١ عاما) متحدثة عن جتربتها 
في التمثيل، خصوصا صراعها مع 

املمثلة األميركية الشهيرة سارة 
جيسيكا باركر.

  
  «أصبغ شعري باللون األشقر، ألنه يحبني بهذا اللون»
  النجمة األميركية كيم كارداشيان 

تفسر سبب قيامها بصبغ لون 
شعرها باللون األشقر بأن زوجها 

كايني ويست يحب هذا اللون عليها.
  

  «بالتأكيد هي تنازلت عما هو أكثر بكثير مما تنازلت 
أنا عنه»

  النجم األميركي كريس 
هيمسورث (٣٤ عاما) بطل أفالم 

«ثور»، متحدثا عن التضحيات التي 
اضطرت زوجته إليزا باتاكي إلى 

تقدميها حتى يتقدم هو في حياته 
الوظيفية بهوليوود.

  
  «كان يقول لي: أنا أغنى رجل في أميركا»

  النجمة األميركية بروك شيلدز 
متحدثة عن الطريقة التي كان 

يتحدث بها دونالد ترامب إليها منذ 
عشرين عاما، قبل أن يصل إلى رئاسة 

أميركا، في محاولة منه إلبهارها. 
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