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أكد الفلكي الكويتي عادل السعدون أن موسم الكليبني
يدخل غ��دا ً ،وه��و املوسم الثاني عشر من مواسم السنة
السهيلية وآخرها وبنهايته املمتدة  13يوما ً تبدأ (السهيلية
اجلديدة) في  24أغسطس عند ظهور جنم سهيل.
وأضاف في تصريح لـ (كونا) أمس :أنه “لوحظ في هذه
األيام أن درجات احلرارة لم تتعد  50درجة ونحن نقترب
من دخول موسم الكليبني ،إذ ستشارف درجات احلرارة
الزائدة على التالشي تدريجيا ً”.
وأشار إلى أن من جنوم الكليبني جنم النثرة وهو أحد
جنوم برج السرطان ،مبينا ً أن (النثرة) هي من منازل القمر
الـ .28
وأوض���ح أن��ه غالباً م��ا تسود موسم الكليبني ري��اح
جنوبية شرقية “نسميها (الكوس) وتكون دافئة حيث متر
على املسطح املائي للخليج العربي وحتمل معها بخار املاء
وقد تصل نسبة الرطوبة في بعض األيام إلى أكثر من 85
باملئة مما يزيد من درجة اإلحساس باحلرارة”.
وذك���ر أن ي��وم  11أغسطس ي��ص��ادف ب��داي��ة السنة
النيروزية “وهو النيروز الهندي الذي تتكون سنته من
 365يوما وتقسم إلى  36درا ً ونصف الدر وكل در يتكون
من  10أيام.

عامل منجم في تنزانيا يصبح مليونير ًا
بعد عثوره على حجر ثمني نادر!
عثر عامل منجم من تنزانيا على واحد
من أندر األحجار الكرمية في العالم هذا
الشهر ،حيث ق��ام ببيع احل��ج��ر الثمني
بوزن  6كغ بـ  2مليون دوالر ،وفقا ألحد
التقارير.
وأصبح سانينيو الي��زر ( 52عاما)،
مليونيرا بني عشية وضحاها في يونيو
بعد أن باع احلجر الكرمي من التنزانيت
البنفسجي واألزرق ،والذي قيل إنه أكبر
األحجار الكرمية التي مت العثور عليها في
البالد .وسبق أن عثر اليزر على حجرين
ثمينني يبلغ وزنهما  15ك��غ ،وباعهما
مببلغ  3.4مليون دوالر.
وأع��ل��ن الي��زر أن��ه سيذبح واح���دة من
 2000بقرة ل��دي��ه ،ويقيم حفال كبيرا،
ويستثمر في املجتمع احمللي بعد العثور
على احلجرين الثمينني في وقت سابق من
هذا الصيف ،وفقا لشبكة “بي بي سي”.
وق����ال الي����زر ،م��ن منطقة م��ان��ي��ارا:
“سيكون هناك حفل كبير غدا .أريد بناء
مركز تسوق وم��درس��ة .أري��د بناء هذه
املدرسة بالقرب من منزلي .وهناك الكثير
م��ن ال��ف��ق��راء هنا ال يستطيعون حتمل
تكاليف اصطحاب أطفالهم إلى املدرسة”.
وتابع“ :أنا لست متعلما ،ولكني أحب
أن تسير األم��ور بطريقة احترافية .لذلك
أود أن يدير أطفالي العمل باحتراف”.
وذك��رت هيئة اإلذاع��ة البريطانية أن
لديه أرب��ع زوج��ات وأكثر من  30طفال.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

موسم «الكليبني» يدخل غد ًا
وفي نهايته يظهر جنم سهيل

في السعودية ..زوجة
تستنسخ «واتساب»
زوجها وتراقبه  9أشهر!
اكتشف رجل قبل أيام أن زوجته استنسخت “الواتساب” اخلاص
به وظلت تراقبه على مدار  9أشهر ،وفق ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.
وقالت الصحيفة :إن املواطن السعودي يدرس وضعه القانوني
عقب أن اكتشف أن زوجته جنحت في استنساخ الواتساب اخلاص
به ونقلته إلى جوالها ،وباتت تتلقى على مدار  9أشهر نسخة من أي
محادثة في جوال زوجها.
واعتبر ال��زوج تصرف ال��زوج��ة جتسساً منهياً عنه وجرمية
معلوماتية ،فيما رفضت الزوجة احلديث عن الواقعة وطلبت الطالق
بحسب “سكاي نيوز”.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن املستشار القانوني احملامي خالد
أبو راشد قوله :إن “ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب
اخل��اص بزوجها جرمية معلوماتية مكتملة األرك���ان وعقوبتها
السجن مدة عام والغرامة  500ألف ريال وفق املادة الثالثة من نظام
اجلرائم املعلوماتية”.
وأوض��ح أن النظام لم يستثن أي رواب��ط أسرية أو زوجية ،إذ
يعتبر اختراق اجلوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جرمية
معلوماتية بغض النظر عن الروابط األسرية.
وح��ذر ال��زوج��ات من مغبة اإلق��دام على مثل ه��ذه األم��ور كونها
جرمية معاقب عليها نظاما ً ،خالف أن التجسس منهي عنه شرعا ً.

� 8صفحات ــ  100فل�س

العامل التنزاني يعثر على احلجر الثمني

وقال اليزر يوم االثنني إنه سيواصل حلمه
في استخدام األموال لبناء مدرسة ،وكذلك
مرفق صحي في مجتمعه الواقع في منطقة
مانيارا الشمالية.
وي��ق��ال إن التنزانيت ه��و حجر كرمي
م��وج��ود فقط ف��ي املنطقة الشمالية من
تنزانيا ،وإن��ه يستخدم لصنع احللي،
وحت��دد ن��درت��ه مب��دى وض��وح ال��ل��ون أو
اللون واضح املعالم.
وق����ال ع��ال��م ج��ي��ول��وج��ي للمنظمة

اإلخ��ب��اري��ة إن رئ��ي��س ت��ن��زان��ي��ا ج��ون
ماجوفولي أمر اجليش ببناء جدار يحيط
مبوقع تعدين مانيارا ف��ي ع��ام ،2017
حيث يعتقد أنه املصدر الوحيد في العالم
للتنزانيت ،ومن املتوقع أن تنضب إمداداته
في غضون  20عاما ً.
وف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ،أن��ش��أت تنزانيا
م��راك��ز جت��اري��ة للسماح لعمال املناجم
احل��رف��ي�ين ،مثل الي���زر ،ببيع األح��ج��ار
الكرمية واجلواهر والذهب للحكومة.
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في الصـميم

عادل السعدون

وأوض��ح أن نواخذة السفن وخاصة سفن السفر إلى
العراق والهند وإفريقيا كانوا يعتمدون على (النيروز
الهندي) حلساب أيام السنة.

منـذ استالم رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد منصبه
و هو يعمل بصمت على فتح ملفات الفساد دون ت��ردد أو
خوف من املتنفذين ،وكأنه رفع الغطاء عن بالوي مستترة
من سنني ..عدم التفاته إلى أصحاب النفوذ العابثني بأوضاع
البلد األمنية و جالبي العمالة غير املؤهلة جعله هدفا ً لنقدهم،
لكنه واجهم بكل شجاعة ..البلد فيها أكثر من مائة ألف عامل
عاطل ويعيشون بشكل متضامن في اإليجار و الطعام..
تخليص البلد منهم ومن جتار اإلقامة يحقق األمن ..سالمة
املواطنني فوق عبث العابثني !

مهرجان الصيف الدولي في
«اإلسكندرية» يكرم اسم فنان
االستعراض محمود رضا
يهدي مهرجان الصيف الدولي باإلسكندرية دورت��ه الثامنة
ع��ش��رة ال��ت��ي تنطلق األس��ب��وع ال��ق��ادم إل���ى ال��راق��ص ومصمم
االستعراضات محمود رضا الذي توفي في يوليو عن  90عاما ً.
وينظم املهرجان مركز الفنون مبكتبة اإلسكندرية ويقام في
الفترة من  15إلى  29أغسطس اجلاري.
وقالت رشا عيد نائبة مدير مركز الفنون مبكتبة اإلسكندرية
لرويترز في اتصال هاتفي أمس :إن محمود رضا كان فنانا ً شامالً،
مثل ورقص وغنى وقدم للسينما املصرية العديد من األفالم.
وأضافت أن رغ��م وفاته أثناء اإلع��داد للمهرجان فقد حرص
املنظمون على إه��داء ال��دورة اجلديدة له تقديرا ملشواره املشرف
ودوره الفني البارز.
ويستهل املهرجان أنشطته بحفل غنائي على املسرح املكشوف
ملكتبة اإلسكندرية للفنانة دينا الوديدي فيما يحيي حفل اخلتام
على املسرح ذاته املغني مصطفى قمر.
ويشمل البرنامج حفالت غنائية وموسيقية تقام بالهواء الطلق
مراعاة لإلجراءات الوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا منها
حفل للثنائي املوسيقي فؤاد ومنيب وآخر للمغنية نوران أبو طالب
إضافة حلفل ألوركسترا مكتبة اإلسكندرية بقيادة املوسيقار ناير
ناجي .وفي العشرين من أغسطس يلتقي جمهور املهرجان مع
املنشد محمود التهامي فيما يحني موعد حفل املطرب علي احلجار
في السابع والعشرين من الشهر ذاته.
وفي الثامن والعشرين من أغسطس يقدم مركز مدحت فوزي
لفنون العصا مبلوي عرضا راقصا على املسرح املكشوف.
وقالت نائبة مدير مركز الفنون إن عدد احلاضرين في كل حفل
سيكون في حدود  300شخص مع اتباع اإلج��راءات االحترازية
الالزمة وهي الدخول بالكمامات وقياس درجة ح��رارة اجلمهور
وتوفير سوائل تعقيم اليدين وتطهير املقاعد واحلفاظ على مسافة
تباعد آمنة بني احلاضرين.

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet
 @alhamalhuد .ح�سني الهمل

معلومة:
لقاح كان سينو الذي سيتم جتربته في اململكة ،هو اول لقاح في
العالم يتم اعتماده للوقاية من الكوفيد١٩اعتماد محدود ولالستخدام
العسكري الصيني فقط!
استخدام اللقاح لفيروس الغدي  ٥كبروتني ممرض للوقايه من
الكوفيد كان محل تخوف لدى الباحثني ،لكن نتائج الدراسات مؤخرا
اثبتت فعاليته

� @prof_fraihأ.د .فريح عويد العنزي

في هذا الصباح اجلميل نبارك ألبناءنا الطلبةًوالطالبات في أول يوم
دراسي إلستكمال الفصل الدراسي الثاني عبر األون الين،أسأل الله
لهم التيسير والنجاح

Manaf Abdullah @Kuwait_Tweets

إدعوا ملن هم في مستشفي جابر األحمد ..
اللهم اشفى مرضى فيروس كورونا اينما كانوا واينما وجدوا ،
اللهم اشفي كبيرهم وصغيرهم اللهم اشفي رجالهم ونسائهم  ،اللهم
ارحمنا برحمتك  ،الهم ارفع عنا وعن البشرية وكل مخلوق البالء
وعافنا واعفوا عنا

Dr. Reem K Al-Essa @ral3eesa

الشكر اجل��زي��ل للفيررس ال��ت��اج��ي ،طبيعيا أومصنعا ،حيث
كشف”املستور”وأظهر رموز الفساد على حقيقتهم وعرى كل مجرم
فاسد أرادالهالك لهذا البلد الطيب! وباذن الله لن ننساه أبدا ً حتى لو
توصلنا إلى لقاح يقينا منه ويوقف انتشاره ولكن السؤال هنا :هل
سيبقى الفساد املكشوف بعد اعتماد اللقاح! #كورونا

 @talghanimطالل فهد ثنيان الغامن

الى اجليل احلالي ،بلدكم له حوبه...
كل من وقف ضدها  ،انتهى به الوضع الى مزبلة التاريخ:
املقبور صدام
القذافي
علي عبدالله صالح
البشير
عرفات
زين العابدين بن علي
و السبب هو :صنائع املعروف تقي مصارع السوء....

 @AlsaeedFajerفجر ال�سعيد

اإلنتخابات النيابيه قادمه واحلمالت ستبدأ ووزير الصحه يأجل
في املراحل ليصل شهر  11بال حمالت إنتخابيه وامللعب يصير
سوشيال ميديا  ..والناس زهقت وإحتمال محد يروح يصوّت إلن
العمل عاألرض يعطي حماس للناس للخروج للتصويت أكبر من اليف
في أنستغرام ..والنتيجه من اآلن معروفه اجلماعه الهني

 @AhdiAlmarzouqعهدي فهد املرزوق

الظاهر أن هيئة الزراعة ما ميشون إال بدز.
يا هيئة التصحر ومكافحة الزراعة شوفوا الدائري كيف حتولت
أشجار النخيل وغيرها من أشجار الى خشب مسندة تلفت وذهبت
األموال التي صرفت عليها حتولت الى تراب
ماعذركم وقد مت رفع احلجر عن مناطقة العمالة
أغلب الزراعات بالشوارع واحلدائق أصابها اجلفاف
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