
أكد الفلكي الكويتي عادل السعدون 
أن اليوم األحد سيشهد خسوفا ظليلياً 
للقمر ال���ذي مي��ر ف��ي م��خ��روط ظليل 
األرض وهو شبه الظل املكون من ظل 
األرض ممزوجاً بأشعة الشمس ويبدو 

رمادي اللون.
وأضاف السعدون ل� )كونا( أمس أن 
هذا اخلسوف يبدأ الساعة 4ر6 صباحا 
بتوقيت الكويت وينتهي الساعة 55ر8 

صباحاً.

وأوض��ح أن العام احلالي له حالة 
خ��اص��ة بالنسبة ل��ع��دد اخل��س��وف��ات 
القمرية وال��ك��س��وف��ات الشمسية، إذ 
سيبلغ عدد اخلسوفات القمرية أربعة 

وكلها ظليلية مقابل كسوفني للشمس.
واستطرد أنه يبقى هناك كشوف كلي 
شمسي واح��د في شهر ديسمبر املقبل 
وخسوف قمري ظليلي واحد في شهر 

نوفمبر املقبل.
وبنينّ أن خسوف القمر اليوم ال يرى 

بالعني املجردة إال بواسطة التلسكوب 
وسيشاهد ف��ي غ��رب أوروب����ا وغ��رب 
إفريقيا وأمريكا الشمالية واجلنوبية 
وال ميكن مشاهدته ف��ي دول اخلليج 

العربي.
ولفت إلى أن اخلسوف القمري يحدث 
عندما يكون القمر ب��دراً في منتصف 
الشهر القمري، بحيث يكون في اجلانب 
اآلخ��ر من األرض ويدخل في مخروط 

ظلها.
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اإلمارات تطلق برنامجًا 
لرعاية املواهب العربية 

في »الفضاء«

خسوف ظليلي للقمر
 يشاهد في الكويت والعالم

 في الصـميم
اعتبرت الصني زي��ارة م��ودي رئيس وزراء الهند للمناطق 
املتنازع عليها في جبال الهيمااليا وباللباس العسكري نوع من 
االستفزاز امل��ؤدي إلى نشوب حرب بني البلدين .. ودع��ت عبر 
تصريح لوزير خارجيتها إلى ض��رورة حل النزاع عن طريق 
املفاوضات .. املناطق املتنازع عليها منذ عقود مت التفاوض 
بشأنها دون الوصول إلى حل .. والبلدان هما أكبر دول العالم 
في عدد السكان واملساحة والقوة العسكرية وميلكان ترسانة من 
األسلحة النووية وأي حرب بينهما قد تدمر العالم .. يجب العودة 

إلى طاولة املفاوضات بدالً من الصراع على أراض صغيرة..
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farhanko888@ ال�صطوره_بو�صامل
قبل الغزو قالوا بنسحب ماي من نهر الفرات من العراق وبسوون 

بحيره بالكويت شريت مايوه ومظله وللحني خاشهم
بعدها قالوا بنبني مدينة احلرير شريت تكسي قلت اخليه اذا 

خلصت اكد فيها
اللحني يقولون كويت ٢٠٣٥ بتكون افضل

شريت كفن الن وقتها ميت
لعبتوا بينا طوبه

Churchill_Q8@ ال�صر ون�صتون ت�صـر�صل
خالل ٢٠ عام ظهرت طبقه جديده من االثرياء في الكويت ذوي 
الثراء الفاحش جدا ذوي بذخ غير مسبوق سيارات،مجوهرات،عقارات

،شقق،يخوت و كماليات دون وجود تفسير لهذا الثراء
ال مشاريع ضخمه و ال ورث وال تثمني يفسر سبب هذه االموال

lottery يعني معقوله فايزين بال

shafy_alhajry@ �صايف حممد الهاجري
عدد من األندية الرياضية وجمعيات النفع العام املختصة في ذوي 
اإلعاقة تناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بتعديل مسار الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة وتطالب بتطبيق وتفعيل مواد القانون 8/ 2010 
واللوائح املنظمة له وعدم تهميش وجتاهل دور مجلس ادارة الهيئة 

وضرورة حماية مصالح املعاقني

MajedaDr@ د/ماجده ال�صالح
حصل اجليش الصيني على الضوء األخضر الستخدام لقاح مضاد 
لفيروس كورونا، طورته شركة«كانسينو بيولوجيكس«مع وحدة 
أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى 

حد ما
واللقاح الذي يطلق عليه اسم )إيه دي 5 إن كوف( واحد من أصل 8 

لقاحات تطورها شركات وباحثون في الصني

Lawyer__ahmad@ احمد �صهيل املطري
في السابق كان من النادر ان جتد مواطن سواء اعالمي او سياسي 
او ناشط في الشؤون العامة مرتبط ارتباطاً وثيقا مع أياً كان من 
اخلارج .. أما اآلن حدث وال حرج وعلى عينك يامواطن بعضهم يكاد 
يعلنها صراحة بأنه ينفذ اجندات احزاب واجهزة مخابرات اجنبية ضد 

وطنه وأبناءه !

malsharija@ د. حممد ال�صـريكة
 نصيحة: استعدوا من اآلن وجهزوا غرف عزل ألبنائكم الذين 
سيطلب منهم االلتحاق اجلسدي ب��امل��دارس س��واء لالختبارات أو 
للدوام. وهيئوهم َنْفِسيًّا من اآلن الن جميع دول العالم التي إعادت فتح 

املدارس في ظل اجلائحة تسلل الفيروس للتالميذ عن طريق املدارس. 
يجب أن يعزلوا وإال أصيب اجلميع

bom6r@ د. حممد عبداللـه املطر
بعضهم )يحّرم( نصح احلكومة )بالعلن( عند املطالبات اإلصالحية

ولكنهم )يجيزون( نصح احلكومة )بالعلن( عند املطالبات القمعية
هل هو مرض؟!
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شركة سويسرية توظف 
دم كائن بحري في 

صناعة لقاح »كورونا«
دم سرطان البحر على شكل حدوة احلصان هو ما 
اجتهت شركة األدوية السويسرية “لونزا” الستخدامه 

وتوظيفه في صناعة لقاح “كوفيد19-”.
ووفقاً ملا نشره موقع “ريبابلك وورلد” فإن العديد 
من املستحضرات الصيدالنية توظف دم سرطان حدوة 
احلصان في منتجاتها الحتوائه على عنصر طبيعي في 
خالياه يساعد على اكتشاف وجود ملوثات أو “السموم 
داخلية املنشأ” من أجل معاجلتها، فوجود األخيرة في 

األدوية قد يلحق ضرراً بالغاً بصحة اإلنسان.
باملقابل، دم سرطان البحر له عدة استخدامات، إذ 
إنه يوظف في اختبار األشياء التي يتم زرعها جراحًيا، 
واختبار أي م��واد يتم حقنها في اجلسم، ناهيك عن 

استخدامه في اختبارات البلع.
كما يتم اختبار منتجات طبية أخ��رى عبر دم ذلك 
الكائن ال��ب��ح��ري، على سبيل امل��ث��ال ب��دائ��ل ال���ورك، 
الدعامات القلبية، األدوية واللقاحات كلقاح األنفلونزا 

السنوي.

روسيا تختبر دبابة مسّيرة بدون طاقم!
ق�����ال م���ص���در ف����ي امل��ج��م��ع 
الصناعي العسكري الروسي، إنه 
مت تنفيذ اختبارات أولية لعمل 
الدبابة على منصة أرماتا الثقيلة، 

من دون وجود طاقم فيها.
وفي عام 2016، قال ألكسندر 
شيفتشينكو، الرئيس السابق 
للمديرية العامة للقوات املدرعة 
ب���وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة، إنه 
سيتم إن��ت��اج من���اذج روبوتية 
)دون ط���واق���م( م���ن ال��دب��اب��ة 
الروسية احلديثة تي14- أرماتا، 

مع حلول عام 2018.
وعلى هامش فعاليات منتدى 
»اجليش 2018«، وقعت وزارة 
ال���دف���اع ال��روس��ي��ة م��ع شركة 
»أورال فاغون زافود«، على عقد 
ح��ول ش��راء 132 مركبة قتالية 
من طراز تي14- و تي15- على 

منصة أرماتا.
ووفقا ملا أف��اد به نائب وزير 
الدفاع الروسي حينذاك أليكسي 

كريفوروتشكو، سيتم إجن��از 
العقد بالكامل قبل نهاية عام 

2021. وت���ي 14 - ال��دب��اب��ة 
الوحيدة ف��ي العالم م��ن اجليل 

ال��ث��ال��ث ب��ع��د احل���رب العاملية 
الثانية. 

أعلنت اإلم����ارات أم��س إط��الق 
برنامج )نوابغ الفضاء العرب( 
ك�����أول ب���رن���ام���ج ع���رب���ي يعنى 
ب��اح��ت��ض��ان امل���واه���ب ال��ع��رب��ي��ة 
وت��أه��ي��ل��ه��م ل��ل��ع��م��ل ف���ي م��ج��ال 

الصناعات الفضائية وتقنياتها.
ونقلت وك��ال��ة أن��ب��اء اإلم���ارات 
)وام( ع��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��دول��ة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم 
ق��ول��ه: إن ال��ب��رن��ام��ج ي��ه��دف إلى 
االستفادة من الفرص املستقبلية 
التي يحملها قطاع علوم الفضاء 
على مستوى املنطقة م��ن خالل 
احتضان نخبة من العقول العربية 
“التي ت��ش��ك��ل إض���اف���ة نوعية 

للمجتمع العلمي العاملي”.
وأش��ار الشيخ محمد بن راشد 
إلى أن البرنامج يتزامن مع إطالق 
اإلمارات )مسبار األمل( خالل األيام 
القادمة والذي سيكون أول مسبار 
عربي ينطلق إل��ى كوكب املريخ، 
مؤكدا أن اجلهود التي تبذلها بالده 
ت��ه��دف إل��ى “استئناف ج��زء من 

حضارتنا العلمية العربية”.
ويوفر برنامج )نوابغ الفضاء 
العرب( الذي تشرف عليه وكالة 
اإلم���ارات للفضاء تدريبا مكثفا 
يستهدف الشباب العربي من 
ال��دارس��ني املختصني والباحثني 

م��ن أص��ح��اب العقول اإلبداعية 
اخلالقة.

وب��ح��س��ب وك���ال���ة ال��ف��ض��اء 
اإلماراتية ف��ان الشباب العربي 
ال���ذي ل��دي��ه شغف مب��ج��ال علوم 
ال��ف��ض��اء وتطبيقاتها ويتمتع 
ب���امل���وه���ب���ة ال��ع��ل��م��ي��ة مي��ك��ن��ه 
التسجيل في البرنامج من خالل 
امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي امل��ع��د لذلك 

.)ArabsToSpace.com(
ويقدم برنامج )نوابغ الفضاء 
ال���ع���رب( ق��ائ��م��ة م��زاي��ا خاصة 
للمواهب وال��ك��ف��اءات العلمية 
العربية تشمل التدريب في علوم 
وتكنولوجيا الفضاء ضمن أعلى 
املعايير العاملية وإق��ام��ة مدتها 
ثالث سنوات في دول��ة اإلم��ارات 
مغطاة التكاليف، باإلضافة إلى 
حصولهم ع��ل��ى م��ن��ح تعليمية 
وح��واف��ز مالية ومساهمتهم في 
ب��ن��اء مجموعة أق��م��ار صناعية 
متقدمة في اإلمارات وتوفير فرص 

مهنية مستقبلية لهم.
ويتزامن إط��الق البرنامج مع 
ب��دء العد التنازلي ملوعد إطالق 
)مسبار األمل( املقرر في 15 يوليو 
اجلاري ليكون أول مسبار عربي 
الستكشاف الكوكب األحمر تطلقه 
اإلم���ارات ويحمل طموح العرب 
نحو استكشاف الفضاء اخلارجي.


