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االربعاء

واحد أبواللطف

محرك البحث العاملي 
الشهير «غوغل» يحتفل 

باألعياد الوطنية ويضع علم 
الكويت.

اليوم أول أيام العمل بعد عطلة 
األعياد.

 العالم كله شاركنا فرحتنا.
 بنشوف منو مداوم؟!

«آمل أن يتم الضغط أكثر على الشركات

من أجل عالم أكثر نظافة»
األمير البريطاني هاري يعرب عن أمله 
في أن تتوقف الشــركات الكبرى عن 
استخدام القناني واملنتجات البالستيكية 

األخرى، وذلك من أجل إنقاذ البيئة التي باتت تعاني من 
التلوث على نحو خطير.

«كان أكثر حفل أوسكار افتقارا للمرح والتسلية»
اإلعالمــي اإلجنليزي بيرس مورغان 
ينتقد حفل توزيع جوائز األوســكار 
األخير، قائــال إن هوليوود أصبحت 
مجرد مقبرة للوعــظ املثير للضجر 

والسأم.

«من أصعب األشياء في احلياة هو امتالك ما يكفي

 من الشجاعة لتكون نفسك»
هذا ما قاله املغني برادلي كوبر لزميلته 
ليدي غاغا، وكشفت عنه، قبل أدائهما 
معا أغنية «شالو» خالل حفل األوسكار.

باتت ملكة الـ «إنستغرام»
تعليق ألصدقاء املغنية أريانا غراندي، 
بعدما متكنت من إزاحة زميلتها سيلينا 
غوميز إلى املرتبــة الثانية في موقع

الـ «إنستغرام»، حني بلغ عدد متابعيها 
١٤٦٫٣١١٫٤٦٧ متابعا مقابل ١٤٦٫٢٧٤٫٧٩٨ 

ملنافستها غوميز.

«هل حزب العمال على وشك االنقسام

من جديد؟»
تســاؤل للصحافة البريطانية، بعدما 
أعلن توم واتسون نائب رئيس احلزب، 
تشكيل مجموعة من أعضائه املعتدلني 

لتحدي رئيسه جيرميي كوربن.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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حيــث صار من مقتضيات العلم واملعرفة إخراج كوكب 
بلوتو من املجموعة الشمســية، في ٢٠٠٦/٨/٢٤ عقد مؤمتر 
االحتاد الدولي للفلكيني بالعاصمة التشــيكية (براغ) وفي 
هذا االجتماع أدلى ٤٢٤ عضوا باملوافقة على جتريد بلوتو 
من عضويته في املجموعة الشمســية واعترض نحو ٣٠٠ 
عضو من علماء الفلك على ذلك كما أجري تعديل اقترحته 
الهيئــة التنفيذيــة لالحتاد الدولي للعلــوم الفلكية يقضي 
بتصنيف لنوعــني «كواكب كالســيكية» و«كواكب أقزام»، 
حيث مت تعريف مصطلح كوكب بأنه جسم له شكل مستدير 
بسبب اجلاذبية اخلاصة به وله مدار ثابت حول الشمس ال 

يتقاطع مع مدار آخر. 
أما الكوكب القزم فهو أيضا جرم سماوي له شكل مستدير 
بسبب اجلاذبية اخلاصة به ولكن مداره يتقاطع مع مدارات 
أخــرى، أما األجرام الصغيرة التي تدور حول الشــمس من 
دون ان يكون لها جاذبية كبيرة مبا يكفي لتكون مستديرة 

فيطلق عليها جسيمات النظام الشمسي.

طرد بلوتو
د.صالح محمد العجيري باحث فلكي

من تاريخ ما أهمله التاريخ

سعوديون يحتفون باحلصان العربي األصيل

األلعاب النارية تضيء سماء الكويت

سيارة اجليل اخلامس تعمل بالكهرباء

ڤينيسيا.. شارع ينهض من رماد احلرب في بنغازي

ســعودي  مهرجــان 
العربي  يحتفي باحلصان 
األصيل، عرض فيه مربو 
خيول ٤٠٠ حصان عربي في 
الدورة الثانية من بطولة 
الشــرقية للخيل العربية 
االصيلة التي استضافتها 

الدمام باملنطقة الشرقية.
اخليول استعرضت أمام 
جمهور وجلنة حتكيم حيث 
جرى تقييــم احملكمني لها 
حسب نوعها وجسمها، كما 
جرى ايضا تقييم اخليول 
اثنــاء توقفها وفي حتركها 

وهرولتها، بحســب املوقع 
اإللكتروني للمهرجان.

وتضمن املهرجان أنشطة 
عديــدة، بينهــا مســابقة 
للتصوير ومسابقة جلمال 

اخليل.
ويفيــد أعضــاء اللجنة 

املنظمــة للمهرجــان بــأن 
الســعودية حققت قفزات 
كبيرة في مجال تربية اخليل 
العربية األصيلة، حيث قال 
حمد بن قريعة نائب رئيس 
اللجنة إن اململكة انتزعت 

املركز االول في إنتاجها.

أضاءت األلعاب النارية أمس ســماء الكويت بجانب أبراج الكويت احتفاال وابتهاجا باألعياد الوطنية في 
حــني تواصلــت احتفاالت املواطنني واملقيمني في جميع املناطق حيث انتشــرت أعالم الوطن والزينة إحياء 

التفاصيل الكاملة ص٦و٧لهذه الذكرى العطرة والراسخة في قلوب الكويتيني ووجدانهم.

كشفت شركة سيات اإلسبانية لصناعة السيارات 
عن مركبة صغيرة تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.

«مينيمو» وهي أشبه بدراجة ذات أربع عجالت 
حتوي مقعديــن، تعتبر منوذجا لنوع جديد من 
املركبات، وتعتمد على نظام للتبديل بني البطاريات 
مينحها قدرة على الســير ملســافة ١٠٠ كيلومتر، 

وحتوي نظاما مدمجا للجيل اخلامس أيضا.
وبحســب بيان من الشــركة، صممت املركبة 
اجلديدة، التي قدمها الرئيس التنفيذي للشــركة 
لوكا دي ميو، ملواجهة حتديات القيادة في املدن، 
والقوانني املنظمة لالنبعاثات، الى جانب التغلب 
على االزدحام املروري ومشكلة نقص أماكن ايقاف 

السيارات.
ويبلغ طول املركبة مترين ونصفا، وعرضها 

مترا، و٢٤ سنتيمترا.

حتول وسط مدينة بنغازي القدمي 
الى أنقاض لكن شــارعا واحدا يبرز 
في املدينة الليبية التي دمرتها احلرب 
مبتاجر للمالبس الرياضية واملوضة 
ال يعد وجودها في مدن مثل دبي او 

اسطنبول أمرا غريبا.
الشــركات صاحبــة  وتســتفيد 
العالمات التجارية األجنبية من رغبة 
السكان في االستمتاع بالتسوق من 
جديد بعد حرب استمرت ٣ سنوات 
باملدينة كانت أذهانهم فيها مشغولة 
بالتفكير في احلصول على الوقود او 

االنتقال الى مناطق أكثر أمنا.
عادت املتاجر للظهور وأعاد شارع 
ڤينيسيا، مبتاجره اجلديدة العصرية 
ومقاهيه الراقية، مستوى من النمط 

االستهالكي الذي مييز األثرياء.
وقــال موظف في محل األســرة 
للمالبس النسائية بشارع ڤينيسيا 
يدعــى  أحمد خرواطــة «بدأنا قبل 
احلــرب األخيــرة، وبعدها صارت 

احلــرب واألضــرار، قفلنــا فترة، 
وبعد احلرب فتحنا، وما شاء اهللا 
حتى باقي احملالت فتحت، االقتصاد 
حترك شــوية وأصبــح فيه زبائن 
على احملالت واآلن ما شاء اهللا حتى 
املبيعات في حتسن، أثناء احلرب لم 

يكن هناك هذا الشغل وهذه احلركة 
على احملالت».

وحول حجم االستثمار في احملل 
قــال خرواطة «٤٥٠ ألف دينار ليبي 
(نحو ٣٢٤ ألف دوالر) االستثمار بعد 
االضرار واحلرب بالديكور واملالبس».

استعراض اخليول امام اجلمهور وجلنة التحكيم

األلعاب النارية أضاءت سماء الكويت بجانب األبراج              (زين عالم)

«مينيمو» أشبه بدراجة ذات أربع عجالت

شارع ڤينيسيا عاد مبتاجره العصرية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

٦ مليارات مشاهدة
لـ «ديسباسيتو»

حققت أغنية «ديسباسيتو» للمغني البورتوريكي لويس 
فونسي رقما قياسيا جديدا على «يوتيوب» بعد تسجيلها

٦ مليارات مشاهدة، ليصبح الڤيديو األكثر مشاهدة على 
املوقع، كما أعلنت الثالثاء املاضي الشركة التابعة 

لـ«غوغل».
وهــذا العمل املصور الذي صدر فــي يناير ٢٠١٧، يحمل 
أيضا الرقم القياسي للڤيديو الذي وصل إلى ملياري مشاهدة 
بأسرع وقت (١٥٥ يوما) و٣ مليارات (٢٠٤ أيام) و٤ مليارات 

(٢٧٢ يوما).

في هذه األيام املجيدة، التــي حتتفل الكويت فيها باالعياد 
الوطنية، نستذكر الشاعر الراحل محمد التنيب وكلمات األغنية 

الشهيرة «تسلم لنا دارنا».
واكتســب الشاعر الراحل الشــعر من صحبته ومجالسته 
للشعراء املخضرمني، كما كان له دور كبير في تأسيس جمعية 

الفنانني وقيادتها.

تسلم لنا دارنا
دار العرب واألبطال

تسلم لنا دارنا
نفدي لها اعمارنا

ارض تربي األجيال
نفدي لها أعمارنا
يوم اجنمع شملنا
ندك روس اجلبال
كلنا على خصمنا
زيحوه من أرضنا
تكفون يا جيشنا

جيش الفدا والقتال
تكفون يا جيشنا

صونوا لنا أوطاننا
مبدرعات النضال

صونوا لنا أوطاننا

تسلم لنا دارنا
للشاعر الغنائي الراحل محمد التنيب


