
 هنأت العائلة املالكة البريطانية 
م��ي��ج��ان م���ارك���ل دوق����ة ساسكس 
وزوج���ة األم��ي��ر ه��اري حفيد امللكة 
إليزابيث بعيد ميالدها يوم الثالثاء 
عبر موقع تويتر، في ب��ادرة ود بعد 
فترة عصيبة انتقل خاللها الزوجان 
الشابان للعيش في الواليات املتحدة 

بعد أن تخليا عن مهامهما امللكية.
ونشر احل��س��اب الرسمي لقصر 
بكنجهام، والذي يقدم معلومات عن 
أنشطة امللكة وأف��راد العائلة املالكة 
اآلخرين، صورة مليجان وامللكة تعود 

لعام 2018.
وهنأ األمير تشارلز وال��د هاري 
واألمير وليام شقيقه ميجان بعيد 

ميالدها.
وانتقل هاري وميجان التي حتتفل 
ببلوغها سن 39 عاماً إل��ى العيش 
في لوس أجنليس مع ابنهما آرتشي 
هذا العام بعد أن تخليا عن مهامهما 
امللكية الرسمية بسبب خالفات مع 
أف���راد ف��ي العائلة املالكة واهتمام 

إعالمي هائل.
وأظ��ه��رت وث��ائ��ق أرفقها محامو 
ميجان بدعوى قضائية رفعتها ضد 
صحيفة أن هاري )35 عاما( اعترف 
بأن خالفا نشب بينه وبني وليام وأن 
ميجان شعرت بأنها ”غير مشمولة 
بحماية“ العائلة املالكة أثناء فترة 

حملها.
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 3 طائرات حربية تنقذ 
بّحارة علقوا على جزيرة 

صغيرة غرب احمليط الهادئ

ع��اد ثالثة بّحارة ميكرونيزيني كانوا عالقني على 
جزيرة صغيرة في غرب احمليط الهادئ إلى ديارهم، 
بعدما رصدت طائرات حربية أسترالية وأمريكية كلمة 
االستغاثة »إس أو إس« الضخمة التي كتبوها على رمال 
شاطئ اجلزيرة، وأرشدت فرق اإلنقاذ إلى مكانهم، على 

ما قال مسؤولون.
وأوضحت القوات اجلوية األسترالية أنها عثرت على 
الرجال الثالثة األحد في جزيرة بايكلوت الصغيرة، على 
بعد نحو 190 كيلومتراً من النقطة التي كانوا أبحروا 

منها قبل ثالثة أيام.
وك��ان ق��ارب الثالثة البالغ طوله سبعة أمتار خرج 
عن مساره املقرر، فنفد منه الوقود بني اثنتني من اجلزر 
واجلزر املرجانية االستوائية التي يتجاوز عددها 600 

وتتشّكل منها ميكرونيزيا.
وهرعت ط��ائ��رات حربية أسترالية وأمريكية إلى 
البحث ع��ن امل��رك��ب املفقود إث��ر ب��الغ م��ن مركز اإلنقاذ 
والتنسيق للمحيط الهادئ في غوام. ورصدت الطائرات، 

األحد، نداء االستغاثة املكتوب على رمال الشاطئ.
ونقلت مروحية أقلعت من حاملة الطوافات األسترالية 
»كانبيرا« املاء والطعام إلى الرجال الثالثة على اجلزيرة، 

وأفاد طاقمها بأن املفقودين في حال جيدة.
وتوّلت دورية بحرية ميكرونيزية إجالء املفقودين 
الثالثة من اجل��زي��رة، وف��ق ما أف��ادت القوى املسلحة 

األسترالية.

في أملانيا.. أضرموا النار 
في سيارتهم وهربوا بعد 
فشلهم في سرقة »بنك«!

أعلنت الشرطة األملانية في العاصمة برلني أمس 
أن بعض األشخاص حاولوا السطو على بنك بجنوب 

املدينة.
وقال متحدث باسم الشرطة في املنطقة التي يقع 
بها البنك إن اجلناة اصطدموا بأفراد حراسة البنك 

صباح اليوم )أمس(، وجرى إطالق نار.

وأض��اف املتحدث أن أح��د أف��راد خدمة احلراسة 
أصيب جراء ذلك، وليس هناك خطر على حياته.

وتابع املتحدث بالقول إن اجلناة أضرموا النيران 
في سيارتهم اخلاصة، ثم الذوا بالفرار إلى جهة غير 

معلومة.

أول  تـــــــدشـــــــن  الــــــــيــــــــونــــــــان 
متاحفها حتت املاء!

 في الصـميم
انقطاع الكهرباء عن بعض املنازل وخاصة في هذا الصيف 
احلارق له تأثير سلبي على أسر الكويتني واملقيمني الذين 
لم يغادروا البلد بسبب هذه اجلائحة.. على وزارة الكهرباء 
توفير الكهرباء للبشر وإيقافها عن املصانع واملؤسسات التي 

توقف فيها العمل هذا الشهر على األقل..
احل��رارة الشديدة وبقاء الكويتيني والوافدين في البلد 
كشف اخللل في الشبكات مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 

مناطق بكاملها..
 دائماً األزمات تكشف اخللل.. رحمة بالبشر يا بشر.
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AhdiAlmarzouq@ عهدي فهد املرزوق

إقتراح للحكومة: لو يركبونا بالدور بطيارات الكويتية 
ويلفون فينا على الكويت نص ساعةوينزلون علشان تروح 

منا »الغلجة« كأننا مسافرين شرايكم

Ebtehal_A@ ابتهال اخلطيب

الكراهية اجلمعية لفئة من الناس: جنسية، لون، دين، عرق، 
تبدو مرض نفسي ثقيل. الكراهية لشخص منفرد حمل كبير 
يؤرق صاحبه ويؤخره في حياته فكيف بالكراهية اجلمعية، 
آلالف أو ماليني ما عارفهم الكاره وما تعامل معهم؟ شعور 

ثقيل جدا.. ومريض جدا

ManalAldaihani@ د.منال الديحاين

يا ريت يصير فيه اهتمام شوي بالدكاتره اللي مخافرين و 
واقفني بالساعات باالجنحه و اجنحة الكوفيد واخر شي نبي  
نرتااح بالغرفه مو قادرين الن التكييف من الصبح مايشتغل 
و ال عارفني يشغلونه! يعني مستحملني الغرفة اللي من الف 

سنه مو مغيرينها وهم ماكو تكييف استثنائية

shbabi09@ عبدالرحمن الفهد بوطالل

الكويت احلبيبة الوفيه لالشقاء املخلصني الذين ساندوا 
احلق الكويتي خالل محنة #الغزو_العراقي_الغاشم. تستذكر 
دور #مصر الكبير الذي ساند احلق الكويتي أبان العدوان 
الغادر في 1990. الكويت وفيه لالشقاء العرب املخلصني.

والله يدمي احملية واالخوة والسالم  #مصر_الكويت_أخوة

CyberkovCEO@عبداللـه العلي

الكويت لو حتط فيها 10 من CIA و10 من KGB و10 
من MI6 ويجلسون فيها 10 سنني يحللون، بيطلعون منها 

وهم مو فاهمني شيئ

ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجها األمير البريطاني هاري 

ــــعــــاء 15 ذو احلجة 1441 ه�/5 أغسطس 2020 - السنة  الرابعة عشر - العدد  3658الأرب

متحف حتت املاء

دشنت اليونان أول متاحفها حتت املاء، واملتحف عبارة عن 
كنز أثري مكّون من حطام سفينة غرقت في القرن اخلامس 
قبل امليالد، وحتوي آالف اجلرار اخلزفية التاريخية، وذلك 

قبالة سواحل جزيرة ألونيسوس في غرب بحر إيجه.
وح��ض��رت وزي���رة الثقافة لينا ميندوني ومسؤولون 
آخرون حفل التدشني، الذي أقيم على منت سفينة وحتت املاء 

مبشاركة غواصني.
وستتاح زي��ارة موقع احلطام لهواة الغوص املرخصني 
بني الثالث من أغسطس اجلاري والثاني من أكتوبر املقبل، 
فيما سيتمكن األشخاص غير القادرين على الغطس من 
القيام بجولة افتراضية في املتحف داخل مركز في مدينة 

ألونيسوس، بحسب »يورونيوز«.
وقالت رئيسة املجلس البلدي في ألونيسوس ماريا أغالو 
لوسائل إعالم إن »احلطام موجود على عمق يراوح بني 21 
و28 مترا قرب سواحل جزيرة بيريستيرا، ويحوي ما بني 

ثالثة آالف إلى أربعة آالف جرة«.
وقد غرقت هذه السفينة التجارية الضخمة، التي كانت 
تنقل آالف اجل��رار، سنة 425 قبل امليالد، بسبب عواصف 
خالل عبورها بني شبه جزيرة خالكيذيكي في شمال اليونان 
وجزيرة سكوبيلوس، على ما أفادت مديرة قسم اآلثار حتت 

املاء باري كاالمارا لقناة »إي آر تي« اليونانية.
وأوضحت كاالمارا أن اجل��رار »تكشف احلجم الضخم 
للسفينة ال��ق��دمي��ة«. وال ت��زال أكثرية اجل���رار ف��ي حالتها 

األصلية بعدما اكتشفها صياد في العام 1985.
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بريطانيا  في  املالكة  العائلة 
بعيد  ماركل  ميجان  تهنئ 

الشقاق رغم  ميالدها 

جانب من عملية إنقاذ البحارة


