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 في الصـميم
»احلمد لله على نعمة الكويت« هاشتاج جميل 
يشكر فيه أبناء الكويت واملقيمون نعم الله التي 
ن  ال حتصى على بلدنا.. ومن أجمل النعم أن َمّ
الله علينا بقيادة حكيمة وإنسانية تدعو للسالم 

وشعب كرمي يتسابق في أعمال اخلير..
لك احلمد يا الله وأدم علينا النعم.

Dr.Khaledbosalman     @Drkalkandari
بالرغم من وجود الكثير من املواقع والبرامج واملقاطع التعليمية إال أن 

الرغبة في التعلم ضعيفة لدى الطلبة! يا ترى ما السبب؟

hamedalajlan@    د. حامد احلمود
تعلمنا األزمات أن التطور احلضاري و الرقي اإلنساني اكبر بكثير من بناء 

طرق و جسور و مباني و تداول أوراق مالية

anwaralsaad@     د. اأنوار ال�صعد
احلني اللي يبي يقول معلومة مغلوطة بس بشكل يبان فيه فاهم يقولك 
“حسب دراس��ة حديثة”... ميخالف بس أي دراس��ة وتبع أي جامعة ووين 

نشرت وأي سنة؟!!

Al_Derbass@     م. طارق جمال الدربا�س
مصيبة حينما يكون “مستشارين” القيادي “جهالء” و”أغبياء” في نفس 

الوقت .. تكون النتيجة كارثة

 قطعة من القمر للبيع 
600 ألف دوالر بـ 

هل حلمت يوما باقتناء قطعة من القمر في 
منزلك؟، حتقق هــذا األمــر بعرض قطعة من 
القمر للبيع في أحد املزادات بالواليات املتحدة، 

امس  السبت.
عرضت دار املـــزادات التي يقع مقرها في 
بوسطن، نيزكا للبيع مببلغ 600 ألف دوالر، 
وأوضــحــت أن النيزك عــبــارة عــن قطعة من 
القمر، ويعد من القطع النادرة جدا، وقد بيعت 
القطعة املعلن عنها بـ612.500 دوالر، وفًقا 
لـ«ذا جارديان« البريطانية.يتألف هذا النيزك 
من 6 أجزاء متناسبة مع بعضها، وتزن كلها 
حوالي 5 كجم، وتعرف باسم »لغز القمر«، ومت 
العثور على النيزك، العام املاضي، في منطقة 
نائية مبوريتانيا في شمال غرب إفريقيا، لكن 
اخلبراء يعتقدون أن رمبا سقط في هذا املكان 
منذ آالف السنني.ويعتبر هذا النيزك وأحدا 
من أهم النيازك القمرية التي مت العثور عليها 
على اإلطـــالق، بسبب حجمه الكبير، وألنــه 
يحتوي على قشرة االنصهار اجلزئي الناجمة 
عن احلرارة الهائلة التي حترق الصخرة خالل 

سقوط النيزك على األرض.

فاز فيلم “سرب احلمام” للمخرج رمضان خسره 
باجلائزة األولى في مسابقة األفالم الروائية الطويلة 
مبهرجان الكويت السينمائي الذي أسدل الستار على 

دورته الثانية.
والفيلم من بطولة داود حسني ومشاري املجيبل 
ومحمد أكبر ويــوســف احلــشــاش وبــدر الشعيبي 
وبشار الشطي وجمال الردهان وتدور أحداثه أثناء 

الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث جتد إحدى 
مجموعات املقاومة نفسها محاصرة وتصبح أمام 

خيارين، إما القتال أو االستسالم.
وفي املركز الثاني جاء فيلم “عتيج” للمخرج أحمد 
خلف بينما فاز باملركز الثالث فيلم “صحوة” للمخرج 
محمد صالح املجيبل.وبلغ إجمالي قيمة جوائز هذه 
املسابقة 54 ألف دينار كويتي )نحو 178 ألف دوالر( 

مقسمة إلــى 29 ألــف دينار للمركز األول و14 ألفا 
للمركز الثاني و11 ألفا للمركز الثالث.

وفي مسابقة األفالم الروائية القصيرة فاز باملركز 
األول فيلم “الغرفة” للمخرج عمار املوسوي بينما فاز 
باملركز الثاني فيلم “حامت صديق جاسم” للمخرج 
أحمد إيــراج ونــال املركز الثالث فيلم “كومبارس” 

تدور أحداث الفيلم أثناء غزو العراق للكويتللمخرج عبد العزيز البالم.

»سرب احلمام« يفوز بجائزة الكويت السينمائي
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اكتشاف سر عبقرية لوحات 
دافينشي.. سبب ال يصدقه عقل

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن دراسة حديثة 
صدمت الكثيرين مبا كشفته من نتائج عن واحدة من أهم 
األعمال الفنية في العالم وهي لوحة للرسام اإليطالي 
ليوناردو دا فينشي.وذكرت الصحيفة أن الباحثني 
اكتشفوا سبب عبقرية رسمة لوحة لــيــونــادردو دا 
فينشي ، وهو مرض نادر أصاب عينيه.وأضافت ديلي 
ميل أن دراسة في مجلة »جاما« املختصة بطب العيون 
قالت إن ليوناردو دا فينشي كان مصاًبا بانحراف العني 
غير املتناظر، وهو ما أدى إلى قيامه بصنع لوحات تبلغ 

أثمانها اآلن ماليني الدوالرات.

العالم ينتظر تعامد الشمس على قدس 
األقداس بأبوسمبل

معبد رمسيس الثاني بأبوسمبل

يشهد معبد رمسيس الثاني »املعبد الكبير« مبدينة أبو 
سمبل بأسوان، غداً اإلثنني، ظاهرة فلكية نادرة تتابعها 
أنظار العالم، حيث تتعامد أشعة شــروق الشمس علي 
قدس أقداس املعبد، بدءا من الساعة اخلامسة و52 دقيقة 
صباحا وتستمر من 20 إلــى 25 دقيقة.وتبدأ الظاهرة 
بسقوط أشعة الشمس على واجهة املعبد، والتي يبلغ 
ارتفاعها 33 متًرا وعرضها 30 متًرا، وارتفاع كل متثال 
من التماثيل األربعة في الواجهة 20 متًرا، ويبدأ شروق 

الشمس عندما تتعانق األشعة في البداية مع متاثيل للقرود 
تعلو واجهة املعبد، والبالغ عددها حاليا 16 قــردا، حيث 
كان يوجد في األصل 22 قردا، ويرفع كل قرد ذراعيه ألعلى 
حتية للشمس املشرقة.ومن املعروف أن قدماء املصريني 
ربطوا بني ساعات اليوم وبني القرود، وكانت عدد ساعات 
الــيــوم فــي عصر الرعامسة 22 ســاعــة، وأضيفت ساعة 
للشروق وساعة للغروب، مما يعني رمزية القرود على 

واجهة املعبد الكبير وارتباطها مع ساعات اليوم.


