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الثالثاء

واحد أبواللطف

«الداخلية»: حبس ٣ مستهترين 
وحجز مركباتهم لقيادتهم 

برعونة.

  حيلكم فيهم.

مطاعم أميركية تتخلص من 
الطاوالت واملوظفني بسبب 

تطبيقات توصيل الطعام.

  إلى أين ستوصلنا 
التكنولوجيا؟!

«كان صلبا لكن بطريقة ناعمة»
املمثلــة األميركية دميي مور تنعى 
زميلهــا املمثل األميركــي باتريك 
سويزي الذي توفي مؤخرا عن سن 

٥٧ سنة مصابا بالسرطان.

«في التمثيـــل نستخدم عبـارات بذيئـة 
دون عقاب»

املمثل األميركي جايكوب ترمبالي 
(١٢ سنة) يتحدث عن دوره في الفيلم 

الكوميدي «جود بويز». 

«ال افتقد مهنة التمثيل باملرة»
املمثلة األميركية كاميرون دياز، بعد 

إعالن اعتزالها التمثيل.

«أهرب ممن يسممون حياتي»
اإلعالمية األميركية لندسي كريسلي، 
تتحدث عن اجلو العائلي غير الصحي 
الذي تعيشه مؤخرا مع والديها تود 
وجولي كريسلي، بعد إدانتهما مؤخرا 

بالتهرب الضريبي.

«اســتقرار زواجنا مبني على مسلسل جيم 
أوف ثرونز»

املمثل األميركي داكس شــيبردز 
يتحدث عــن حرصه وزوجته على 
إعادة مشاهدة حلقات مسلسل جيم 

أوف ثرونز أثناء العطالت، مما يوفر لهما وقتا لطيفا 
يقضيانه معا.

أبعد من الكلمات
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تابعونا وتواصلوا معنا

صالح سعود صالح اجلوهر: ٦٦ عاماـ  الرجال: 
السرةـ  ق٦ـ  ش١٣ـ  م٩ـ  ت: ٥٥٧٢٤٤٢٤، 
النساء: ابوفطيرةـ  ق٤ـ  ش٢٥٢ـ  م٣٠٢ 

ـ ت: ٦٠٠٢٠٠٦٣ ـ ُشيِّع.
ســهيل فرحان نصيب مبارك: ٥٢ عاما ـ 
الرجــال: الزهراء ـ ق٥ ـ ش٥٠٢ ـ م٧ ـ 
ت: ٦٠٠٠٢٦٢٦، النساء: صباح السالمـ  ق٧ 
ـ ش١ـ  ج٦ـ  م٣٤ـ  ت: ٩٩٦٠٣١٠٧ـ  ُشيِّع.
زوجة عبداهللا  مرمي شافي محمد الصانع، 
غلوم العوضي: ٥٢ عاماـ  الرجال: الدعيةـ  
ديوان العوضيـ  ت: ٥٥٢١١٢٣٣، النساء: 
مبارك الكبير ـ ق٣ ـ ش١٨ ـ م٢٢ ـ ت: 

٩٩٦٤٢١٠١ ـ ُشيِّعت.
بدرية خالد حمد الدوســري: ٥٥ عاما ـ 
الرجــال: مبارك الكبيــر ـ ق٦ ـ ش٤ ـ 
م٢١، النساء: خيطانـ  ق٥ـ  شارع ناصر 

اجلبري ـ م٢٦ ـ ُشيِّعت.
أحمد عبداهللا سعد املعوشرجي: ٥٥ عاما 
ـ الرجال: الشهداء ـ ق١ ـ شارع صبيح 
براك الصبيــح ـ م٢٥ ـ ت: ٦٠٦٦١١٦١، 
النساء: السرةـ  ق٤ـ  ش١٦ـ  م٨ـ  الدفن 

بعد صالة العصر.
جاسم محمد عبدالعزيز الدوب: ٧٩ عاما ـ 
الرجال: بيــان ـ ق٥ ـ ش٢ ـ م٥٢ ـ ت: 

٩٩٧٩١١٣٨، النساء: مشرف ـ ق٥ ـ ش٣ 
ـ م٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.

علي راشد علي القالف: ٨٤ عاماـ  الرجال: 
مسجد البحارنةـ  الدعيةـ  ت: ٩٩٠٤١١٥٠، 
النساء: الرميثية ـ ق١٠ ـ ش١٠٣ ـ م٢٥ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
ارملة راشد  عائشة عبدالعزيز الصعفاك، 
مرزوق اجلالوي: ٩٢ عاماـ  الرجال: الدوحة 
ـ خيمة على طريق اجلهراءـ  بجانب فرع 
غاز جمعية الدوحةـ  ت: ٥٢٢٢٢١١٤، النساء: 
الدوحةـ  ق٣ـ  الشارع االولـ  م٣٥ـ  ت: 

٢٤٨٧٢٠٥٠ ـ الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هللا
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

٣٫٥٤الفجر
٥٫١٨الشروق

١١٫٥٢الظهر
٣٫٢٧العصر
٦٫٢٥املغرب
٧٫٤٥العشاء

أعلى مد: ٢٫١٢ صباحا ـ ٢٫٢٣ مساء.
أدنى جزر: ٨٫٣٧ صباحا ـ ٩٫١٦ مساء.

الرياح شمالية غربية متقلبة االجتاه
سرعتها من ٨ الى ٣٥ كم/ س

الطقس: حار
العظمى: ٤٩ - الصغرى: ٣٢

11آراء 09أمنية

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

اجلمعة ٢٠١٩/٨/٣٠ عطلة أسبوعية.
السبت ٢٠١٩/٨/٣١ رأس السنة الهجرية.

األحد ٢٠١٩/٩/١ بدل يوم السبت.

تاريخ ما أهمله التاريخ

عطلة رأس
السنة الهجرية

د.صالح محمد العجيري
باحث فلكي

هل يحّل «التني الشوكي» مشكلة البالستيك في العالم؟
أ.ف.پ: يسعى باحثون في 
املكســيك الستخدام الصبار 
الشائك الذي يزين علم البالد 
إلنتاج مواد بالستيكية قابلة 
للتحلل كحل بيئي ابتكاري 
يكــون بديــال عــن األكياس 
امللوثة. فقد طــورت باحثة 
مكسيكية مواد للتغليف من 
خالل هذه النبتة (التي تعرف 
في بعض الدول العربية باسم 
التني الشوكي) آملة بأن تقدم 
حال واعــدا لواحدة من أكبر 
املشكالت البيئية في العالم.
وقالت ســاندرا باسكوي 
التي طورت هذا املنتج والتي 
تعمل فــي جامعة أتيماخاك 
فالي فــي مدينة غواداالخارا 
«أســتخرج  البــالد  غــرب 
العصير من اللب ألســتخدم 
السائل الحقا في إنتاج املواد».

وفيما بعد، يخلط السائل 
مــع إضافــات غيــر ســامة 
لتحويله إلــى أوراق تصبغ 
بألــوان مختلفــة وتطــوى 
لتشــكل أنواعا مختلفة من 
األغلفة. وأوضحت ساندرا: 
«مــا نقــوم به هــو محاولة 
التي  املنتجــات  الســتهداف 

عن شــركاء في أوائل العام 
٢٠٢٠، بهــدف اإلنتــاج على 

نطاق أوسع.
الــذي  وهــذا الصبــار 
تستخدمه باسكوي لتجاربها 
يأتي من سان استيبان وهي 
بلدة صغيرة على مشارف 
غواداالخــــارا حيث تنمو 

هذه النبتة باملئات.
وتقــع ســان اســتيبان 
فــي والية خاليســكو حيث 
ستحظر األكياس البالستيكية 
غير القابلــة إلعادة التدوير 
وقشات الشرب وغيرها من 
املنتجات املعدة لالستخدام 
الواحد ابتداء من العام املقبل.

عامل مكسيكي في أحد مزارع التني الشوكي        (أ.ف.پ)

ال تصلــح لفتــرة طويلــة» 
خصوصــا األغلفــة «املعدة 

لالستخدام الواحد».
الباحثة  وال تــزال هــذه 
جتــري اختبــارات، لكنهــا 
تأمل في احلصول على براءة 
اختــراع ملنتجهــا فــي وقت 
الحق من هذا العام والبحث 

ملشاهدة الڤيديو


