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شهب «بيرساوسيات»
تضيء سماء الكويت غد ًا
أك��د الفلكي ع���ادل ال��س��ع��دون أم��س أن زخ��ات
من شهب المعة ب��أل��وان مختلفة تعرف باسم الـ
(ب��ي��رس��اوس��ي��ات) س��وف ت��دخ��ل ال��غ�لاف اجل��وي
ل�لأرض بكثافة غ��دا ً األرب��ع��اء وتشاهد في سماء
الكويت.
واوضح السعدون لـ (كونا) أن هذه الشهب التي
بدأ دخولها الغالف اجل��وي في  17يوليو املاضي
وتستمر حتى  24اجلاري سيكون ذروة عددها يوم
األربعاء ما بني  60إلى  100شهاب في الساعة.
وافاد أن هذا العدد يعتبر كثيرا ً بالنسبة لباقي
الشهب التي تدخل الغالف اجلوي سنويا ً ،مبينا ً أنها
سميت بالـ (بيرساوسيات) ألنها تشاهد ظاهريا ً في
املجموعة النجمية ( )Perseusوتقع بجانب برج
احلمل وجنم الثريا.
ولفت إلى أنها عبارة عن غبار وصخور صغيرة
جدا ً تخلفت عن مذنب (سويفت  -تتل) الذي يقترب
من الشمس كل  120سنة مرة واحدة ويترك وراءه
على طول مداره غبارا ً وصخورا ً وغازات متنوعة.
مضيفا ً أن األرض عندما تقترب من تلك املخلفات
أثناء دورتها السنوية حول الشمس جتذبها إلى
داخل الغالف اجلوي بسرعة  59كيلومترا بالثانية
فتنصهر وحتترق على بعد حوالي  80كيلومترا ً من
سطح األرض بحيث ال تصل إلى مستوى ارتفاع
الطائرات.
وذكر أن ما سنراه هو عبارة عن احتراق كمية من
الغبار والصخور املتناهية الصغر تساوي حفنة
من الرمل ملء الكف بعد دخولها للغالف اجلوي
وانضغاطها من الهواء فترتفع حرارتها وتصل إلى
درج��ة االنصهار وحتترق ويتبخر وتظهر ألواناً
مختلفة بحسب العناصر املكونة لها مثل احلديد
واملغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم
وغيرها.
وأش��ار إلى أن افضل وقت ملشاهدة تلك الشهب
سيكون اعتبارا ً من منتصف الليل إلى الفجر.
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باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها
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في الصـميم
من أكثر أسباب الطالق في الكويت ،االستعجال في قرار الزواج
و االعتماد على معلومات غير دقيقة عن الطرفني و قصر فترة
اخلطبة و عدم التقاء اخلطيبني لفترة قصيرة ،ال ميكن للطرفني
معرفة بعضهم البعض ..االعتماد على معلومات فيها الكثير من
املجامالت يزيّف حقيقة الطرفيني و يجعلهم ينصدمون بالواقع..
طول فترة اخلطبة و عدد اللقاءات بوجود األهل يزيد من تفاهم
الطرفني و يعطيهم الفترة الكافية لفهم بعضهم البعض..
الضرر من عدم فهم الزوجني وعدم واقعيتهم أن البشر ال يخلون
من النقص من أكبر أسباب الطالق و ما يتبعه من آثار سلبية على
الطرفني..
الركادة زينة و بالذات في هذه العالقة اإلنسانية املقدسة!

العثور على أدوات حجرية

��ف ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة والي��ة
ي��ع��ك ُ
أوه��اي��و األم��ري��ك��ي��ة وامل��رك��ز الوطني
الفرنسي للبحوث العلمية ومعهد ماكس
بالنك لعلوم ال��ت��اري��خ البشري حالياً
على دراسة ألدوات حجرية قدمية يعود
تاريخها إلى ثمانية آالف عام عُ ثر عليها
في مواقع أثرية بجنوب سلطنة عُ مان
واليمن .وق��ال الباحثون إن األم��ر غير
العادي في هذا االكتشاف هو أن التقنية
املستخدمة ف��ي صنع تلك األدوات مت
العثور عليها سابقاً في أمريكا الشمالية
أبكر بعدة آاللف من السنني مما عُ ثر عليه

في شبه اجلزيرة العربية.
وأف��ادت نتائج الدراسة الدولية التي
نشرتها جامعة والية أوهايو على موقعها
اإللكتروني أن هذا دليل على أن مجموعتني
من أسالف البشر طوروا نفس االختراعات
عالية املهارة دون أن يكون بينهما اتصال
مباشر وأن الناس الذين عاشوا في جنوب
شبه اجلزيرة العربية منذ نحو ثمانية
آالف عام ابتكروا أسلحة حجرية مُعقدة لم
تكن مفيدة لهم فحسب ،بل كانت مصممة
“إلظهار مهاراتهم في صنع تلك األدوات”.
وق��د ق��ام الباحثون بفحص األدوات

احلادة واملدببة كرؤوس احلراب واألسهم
احلجرية التي مت صنعها خالل العصر
احل��ج��ري احل��دي��ث ف��ي عُ ��م��ان واليمن
ووج����دوا أن ال��ع��رب اخ��ت��رع��وا بشكل
مستقل عملية تسمى “ التخديد” والتي
تعني ترقيق قاعدة األداة احلجرية عبر
استخراج أجزاء من جسم األداة عن طريق
الطرق املباشر على الطرف السفلي لها
لتشكيل جتويف داخل جسم األداة املراد
صنعها وهذه التقنية استخدمت ألول مرة
من قبل اجلماعات التي عاشت في أمريكا
الشمالية قبل آاللف السنني.

إرسل كلمة «اشتراك»

في تركيا ..تطوير جهازيعقم
الهواء ويقتل الفيروسات

Retweet
 @alarbash1املحامي نا�رص الأرب�ش

حاليا القضايا تتأجل الى شهر يناير  2021وهناك قضايا تأجلت

الى مايو  2021واالجراءات بطيئة او متوقفة واحملاكم تنظر  8قضايا

في اجللسة بدل  - 35ال اظن أن تعود احملاكم كالسابق قبل منتصف

...( 2021إن عادت)
تطوير جهاز لتعقيم الهواء

متكنت مهندستان بوالية شرناق (جنوب شرقي
تركيا) ،من تطوير جهاز تعقيم للهواء ،يستطيع
القضاء على الفيروسات والبكتيريا املوجودة في
األماكن املغلقة.
واس��ت��ط��اع��ت “ولدان ي��ل��دز ايدين” مهندسة
إلكترونيات كهربائية ،و”نورجان باشاق” مهندسة
أنظمة طاقة ،إجراء االختبارات الالزمة على اجلهاز
بنجاح.
ويأتي ه��ذا النجاح ،نتيجة إص��رار املهندستني
على دعم اجلهود الرامية للحد من انتشار فيروس
كورونا.
ومتكنت املهندستان من تطوير اجلهاز في غضون
شهرين ،في مختبرات ثانوية قضاء “جيزرة” املهنية
والتقنية ،بوالية شرناق جنوب شرقي تركيا.
وجتاوز اجلهاز جميع االختبارات الالزمة بنجاح،
فيما تعمل املهندستان خالل هذه املرحلة على إنتاج
كميات كبيرة منه للمساهمة في احل��د من انتشار
فيروس كورونا.
وق��ال مدير ثانوية “جيزرة” املهنية والتقنية،
كمال باغجي ،إن الثانوية التي يديرها عملت على
تقدمي أقصى ق��در من املساهمة في مكافحة وباء
ك��ورون��ا ،م��ن خ�لال إج���راء األب��ح��اث املشتركة مع
الطالب واملهندسني.
وأضاف باغجي لألناضول ،أنهم أنتجوا حوالي
 40ألف عبوة من معقمات األيدي ومادة الكولونيا
في مختبر الثانوية خالل الفترة املاضية ،وقاموا
بتوزيع هذه املواد على املواطنني مجانًا ،للمساهمة
في احلد من انتشار الوباء.

«كورونا» يالحق النجوم..
إصابة النجم العاملي
أنطونيو بانديراس
ذك��رت وس��ائ��ل إع�لام إسبانية أم��س أن املمثل
اإلس��ب��ان��ي أنطونيو ب��ان��دي��راس أصيب بفيروس
كورونا.
وكتب بانديراس في تغريدة أنه ثبتت إصابته
بفيروس كورونا اليوم  ،وهو ال��ذي يتم فيه عامه
الـ . 60ويشتهر بانديراس بقيامه ببطولة عدة أفالم
من أبرزها “ذا ماسك أوف زورو”.
وقال بانديراس في تغريدته” أنا مضطر لالحتفال
بعيد ميالدي الـ 60عقب خضوعي للحجر الصحي
بعد ثبوت إصابتي بفيروس كورونا”.
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 @Dr__MOHSENد .حم�سن العنزي

كل ماأشاهد قناة القرين

ومايعرض فيها من مشاهدوأحداث تتكلم عن حقبة السبعينيات

والثمانينيات نري تطور وبناء دوله حديثه ومستقبليه

ومانشاهده بالتسعينيات وااللفني والي يومنا هذا يعتبر
تخبط وعدم تطويروأنحدارللدوله

واليوجد قرار سليم وال أستراتيجيه

لتطويربلد كثرفيه الرشوي والسرقه

#الكويت

 @Mstahlekq8امل�ستهلك الكويتي

املتنفذين وبعض اصحاب القرار ميتلكون االراضي واملنازل التي

مت حتويلها إلى شقق استثماريه

حاليا يتم حلب راتب املواطن مببلغ من  ٤٠٠الى  ١٠٠٠دينار كقيمة

ايجاريه ملده ال تقل عن  ١٥الى  ٢٠سنه
عطوني اجابه مقنعه

ليش يوزعون عليكم اراضي وبيوت ؟

 @hbahrohالعميد بو �أحمد

ج��راح مخ واعصاب مولود بالكويت اهله من  ١٩٤٨ات��وا من

فلسطني

شكله كويتي ربعه كويتيني من كل االطياف يعمل بكل اجتهاد ذكي

محترم طيب يحب الكويت بحنون <

أال يستحق اجلنسية على اقل تقدير من باب بند االعمال اجلليله ،

اذا جراحة مخ واعصاب ليست جليله ما هي اجلليله

 @tayseerrashedanتي�سـري الر�شيدان

التفاؤل عبادة واملرونة ذكاء

مهما حصل كن متفائال بأن الله سبحانه قـادر أن يـغير كل شيء

لألفضل

ومهما حصل كن مـرنا متعاونا وأقبل بالتسوية لتحل املشكلة

ونـستمر بالـعيـش ونـحقـق أحالمنا ووظـائفنـا األهـم
فالـدنيا لـن تـدوم ألحـد والدائم إال وجهه سبحانه
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