
أصبح الكابنت توم مور بطال وطنيا في 
بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 33 مليون 
جنيه إسترليني )40 مليون دوالر( للعاملني 
بقطاع الصحة قبيل عيد ميالده املئة. وقال 
قصر بكنجهام إن امللكة إليزابيث ستقلده 

وسام فارس يوم اجلمعة.
ومتكن م��ور، وه��و من قدامى احملاربني 
في احلرب العاملية الثانية، من جمع املبلغ 

القياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية 
باستكماله، بعد عناء شديد، مئة لفة حول 

حديقته مبساعدة مشاية في أبريل نيسان.
وفي الشهر التالي أُعلن انه سيحصل على 
لقب ”سير“ بعد ترشيح خاص من رئيس 

الوزراء بوريس جونسون.
وعلى الرغم من أن مناسبات أخرى لتقليد 
األل��ق��اب واألوس��م��ة ألغيت بسبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد، قال قصر بكنجهام 
إن احل��ف��ل سيقام ي��وم اجلمعة ف��ي قصر 
ون��دس��ور ال��ذي تقيم به امللكة )94 عاما( 
م��ع زوج��ه��ا فيليب )99 ع��ام��ا( منذ تفشي 

اجلائحة.
وقال القصر: إن املراسم ستقام على نطاق 
ضيق وسيصطحب توم مور أف��راد أسرته 

فقط.
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السعدون: »جمرة 
الصيف« يبدأ اليوم مع 

انتهاء »مربعانية القيظ«
قال الفلكي وامل��ؤرخ الكويتي عادل السعدون: إن 
اليوم اخلميس يصادف دخول موسم )جلة الصيف( 
بعد انتهاء فترة )مربعانية القيظ( أمس األربعاء، 

التي استمرت 39 يوماً.
وأضاف السعدون في تصريح ل� )كونا( أن موسم 
جلة الصيف أو ما يسمى ب� )جمرة الصيف( يبدأ اليوم 
وينتهي عند طلوع جنم )سهيل( في 24 أغسطس 
وفيه يعتدل اجل��و. وأوض��ح أن موسم جلة الصيف 
يبدأ مع موسم اجلوزاء الثانية في 16 يوليو ونوءها 
جنم )الهنعة( وفترتها 13 يوما وتستمر حتى 28 
يوليو وتكون درجة احلرارة فيها شديدة وتقل سرعة 
الرياح فيها، حيث تهب رياح السموم خاصة في فترة 

باحورة الصيف التي تبدأ من 23 يوليو حتى 30 منه.
وأش��ار إلى قول العامة »إذا طلعت اجل��وزاء فامل 
احل���وزاء« ويعني ذل��ك عند دخ��ول اجل��وزاء األول��ى 
والثانية يجب ملء احلوزة التي حتت النخلة باملاء 

بسبب حرارة اجلو.
ولفت إلى أن املوسم الثاني من جلة الصيف هو 
موسم )املرزم( حيث يبدأ من 29 يوليو ويستمر حتى 
10 أغسطس ونوءه جنم )الذراع(، مبيناً أن احلرارة 
تكون مستمرة باالرتفاع وتبلغ 50 درج��ة مئوية 

وأحياناً 51 درجة مئوية.
وذك��ر السعدون قول العامة »ال دخل امل��رزم امل 
احملزم« وهي كناية عن بدء موسم جني )الرطب( من 

النخيل وذلك بشد احملزم على وسط اجلسم.
وبنينّ أن املوسم األخير من جلة الصيف هو موسم 
)الكليبني( ون��وءه )النثرة( يبدأ من 11 أغسطس 
ويستمر حتى 23 أغسطس، وغالباً ما يتأثر برياح 
ال��ك��وس وه��ي ال��ري��اح اجلنوبية الشرقية احململة 

بالرطوبة املزعجة في بعض األيام.

33 مليون جنيه إسترليني.. بعد جمعه أكثر من 

 ملكة بريطانيا.. وسام فارس للكابنت توم مور

 في الصـميم
ما يتداول عن ممارسة بعض مشاهير التواصل االجتماعي 
من غسيل لألموال جرمية مكتملة األركان ، وصمت الكويت 
بصورة الدولة املنفلتة وموقع للجرائم ..  ما يقوم به هؤالء 
ميثل تعاون مع دول��ة معادية وتضمر للمنطقة ش��راً ، بل 
ويسيء لعالقتنا مع دول شقيقة تتعرض لعدوان من قبل 
أع��وان إي��ران ..سياسة دول��ة الفرس في املنطقة يحاولون 
تغطيتها بالتقية، لكن أفعالهم تكشف نواياهم حيث أغرقوا 
املنطقة باملخدرات والسالح ليسهل السيطرة عليها بعد أن 

تنخر من الداخل .. انتبهوا !
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Retweet

Mishary_alazmi@ م�صاري العازمي
الغوا جلسة مجلس االمه عشان ٣ اصابات كورونا من النواب .. 

شلون تخلون طلبه يدرسون وجتمعهم غرفه صغيره !؟! 
 

salah_sayer@ �صالح ال�صاير
اثبتت تسريبات خيمة القذافي ان ملك ملوك افريقيا اكبر طرطنقي 

فاضي ما عنده شغل مستعد يقابل اي شخص ويهذر في اي موضوع

dr_hesham_law@ د. ه�صام ال�صالح
٤ سنوات مرت ولم يستيقظ ضمير مجلس األمة

وال زال قانون اإلساءة للدول الصديقة وقانون اجلرائم االلكترونية 
يسقط بأبنائنا واحداً تلو اآلخر

أرجوكم ال ياخذكم احلماس بالدفاع عن الكويت
فهناك قوانني جائرة مسلطة عليكم ومصيركم السجن

طالبنا بإلغائها وقوبل إقتراحنا بهجوم بعض النواب علينا !!

MuneeraAlmansor@ د/ منرة املن�صور
بعكس املعتقد السائد عند األغلبية

ترى فرشاة األسنان كل ما صارت أنعم كل ما صار فعالية تنظيفها 
أكثر.

نهائيا ال تفكر تشتري ف��رش��اة أس��ن��ان متوسطه أو خشنة 
نهاااااااااااائيا

tahani al ali @tahanialali
توني ادري ان لبنان رقم ١٨ باحتياطي الذهب بالعالم و الثانيه 

عربيا؟! شي يقهر معاناتهم
الفساد و السياسه تدمير للبلد و الشعب.. ربي يفرجها عليهم 
و ينصرهم على من ظلمهم... و يحفظنا و يعدل اوضاعنا و يآمننا 

بأوطاننا

salahalhashem@ �صالح الها�صم
بعض من البيانات املوجودة مبوقع الصندوق الكويتي للتنمية .يبنينّ 

جزء من حجم القروض املمنوحة الى اكثر من ١٠٦ دولة في العالم. 
ننتظر استكشاف عوالم وكواكب أُخ��رى حتى ُيسافر مندوبوا 
الصندوق ملنحهم القروض السينّما ان هناك مكافآت وعالوات للسفر 

واإلقامة تخيلوا طول الرحلة الى املريخ مثالً.!

Halshamlan@ حــــــمود ال�صــــــمالن
التذمر الدائم بدون معرفة أين اخلطأ.

 املواطن العزيز:
١-انتخب املشرع املناسب.

٢-حاسب املشرع.
٣- توقف عن التذمر.

٤- زيد من جرعة كبسولة زيت السمك.

kw_nawara@ اأنـــوار
عندي سؤال و ابي محامي او قانوني يجاوبني احدى شركات 
ت عقد معاي ب��دون علمي مبعنى مت االتصال علي  االتصاالت س��ونّ
وانا جاوبت على عجاله باملوافقه واساسا كالمهم ما كان واضح و 
تالي اعتبروا اجابتي بالتلفون عقد فهل يحق لهم اجراء عقد من مكاملة 

ومحاسبتي على عدم تنفيذه؟
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الكابنت توم مور الضابط املتقاعد باجليش البريطاني 
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»ناسا« تبحث عن عالمات للحياة 
امليكروبية القدمية في كوكب 

3 مليارات سنة! املريخ قبل 
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية “ناسا” أنها تستعد إلطالق 
مركبة “بيرسيفرانس’’ من كيب كانافيرال- فلوريدا، بني 30 
يوليو و15 أغسطس، وستكون مهمتها البحث عن عالمات 
للحياة امليكروبية القدمية في كوكب املريخ قبل 3 مليارات 
سنة. وتهدف املهمة إلى توصيل أحدث مركبة روفر تابعة 
لوكالة الفضاء، بيرسيفيرانس، إلى فوهة مجهولة تعرف 
باسم جيزيرو، وهي أشبه ببحيرة قدمية ميكن أن توفر نافذة 

على التاريخ املناخي للمريخ، وفق مجلة “ساينس ماغ”.
وستضم املركبة طائرة هيلكوبتر جديدة صممت خصيصا 
للطيران على املريخ، إضافة إل��ى 43 عبوة جلمع عينات 
مختلفة، وسيكون للمركبة أذرع روبوتية متعددة، بحيث 
ستقوم بأخذ العينات التي تأمل ناسا بإعادتها إلى األرض 

وفحصها هناك.
ويأمل العلماء بإيجاد مركبات عضوية والتي ميكن أن 
تشير إلى وجود كائنات دقيقة، وهي ما سيعني وجود حياة 

قدمية على هذا الكوكب األحمر.
ونشرت مجلة ساينس فيديو يوضح عمل املركبة التي 

ستكشف أسرار الكوكب الكثير الهتمام علماء الفضاء.

إيطاليا تعيد جدارية »املرأة احملجبة«
إلى فرنسا بعد سرقتها من مسرح  »باتاكالن«

أعادت إيطاليا يوم الثالثاء املاضي لفرنسا جدارية رسمها 
فنان الشارع البريطاني بانكسي بعدما سرقت من مسرح 
باتاكالن في ب��اري��س، ال��ذي قتل فيه مسلحون إسالميون 

عشرات من األشخاص في هجوم في نوفمبر 2015.
وفي يونيو 2018، رسم بانكسي جدارية المرأة محجبة 
يبدو على وجهها احلزن على باب مخرج للطوارئ في مسرح 
احلفالت ال��ذي قتل فيه 90 شخصا في واح��د من هجمات 

منسقة بالعاصمة الفرنسية أوقعت في املجمل 130 قتيال.
وعثرت الشرطة اإليطالية على الباب، الذي سرق في يناير 
2019، الشهر املاضي في مزرعة وسلمته للسفير الفرنسي 
في روما يوم الثالثاء الذي يوافق يوم الباستيل وهو أهم عيد 

وطني فرنسي.
وقال السفير كريستيان ماسيه خالل مراسم بالسفارة: 
استعادة هذا الباب في عيدنا الوطني حلظة مؤثرة للغاية... 
)ه��ذا ال��ب��اب( ك��ان ش��اه��دا على مذبحة حصدت أرواح 90 

شخصاً.
وأضاف: هرب كثيرون عبر هذا الباب املخصص للطوارئ. 

جدارية » املرأة احملجبة« خالل مراسم إعادتها في السفارة الفرنسية بروما عاش وسمع وشهد املذبحة بأكملها.

إرسل كلمة  »اشتراك«


