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العجيري :االثنني
امل����ق����ب����ل أول أي���������ام ال����ع����ام
الهجري اجلديد
أك����د ال��ف��ل��ك��ي
ال��دك��ت��ور صالح
ال��ع��ج��ي��ري ،أن
أول أي���ام العام
الهجري اجلديد
 1443سيكون
ي������وم االث���ن�ي�ن
امل��ق��ب��ل امل��واف��ق
 9أغ���س���ط���س
اجلاري.
وق������������������ال
ال���ع���ج���ي���ري ل��ـ
(ك���ون���ا) أم���س:
��ات
إن ح���س���اب�
د .صالح العجيري
(تقومي العجيري
ال��ف��ل��ك��ي��ة) وف��ق
توقيت دولة الكويت تظهر أن الهالل يولد يوم األحد 8
أغسطس في الساعة 51ر 4مساء وتغرب شمس ذلك
اليوم الساعة 35ر 6مساء.
وأض��اف أن القمر يغرب األح��د املقبل الساعة 51ر6
مساء وميكث القمر في ذلك اليوم مدة  16دقيقة بعد غروب
الشمس وتتعذر رؤيته.
وأوض���ح أن��ه ب��غ��روب القمر ي��وم األح��د بعد غ��روب
الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري وعليه يصبح
يوم االثنني املوافق  9أغسطس اجل��اري أول أي��ام العام
الهجري اجلديد  1443وأول أيام شهر محرم من العام
نفسه ،مبينا ً أن مؤسسة العجيري العلمية تقوم بحساب
املواقيت واألهلة وفق معايير علمية فلكية.
وتقدم بهذه املناسبة الكرمية بأسمى آي��ات التهاني
والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي
عهده األمني والشعب الكويتي الكرمي.
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دراسة حديثة :األطفال العالقون
في املنازل معرضون لقصر النظر
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في الصـميم
مأساة الشعب السور ي مستمرة منذ عشر سنوات ويعاني منها ماليني
املسلمني من عدوان العصابة النصيرية ومؤخرا ً بتدخل القوات الروسية
لدعم النظام .موقف اجلامعة العربية الرخو من هذه املأساة لم يحقق أي
إنصاف.
ماليني الشهداء واألسرى واملشردين في أوضاع إنسانية مزرية واليوجد
أي نشاط للمنظمات اإلنسانية لنصرتهم .أما آن لهذا الليل أن ينجلي؟
وج��ب على شعوب العالم نصرة الشعب السوري فضح ممارسات
النظام الوحشية ،فمن غير املقبول إنسانياً ،الوقوف مع نظام مهمته حماية
الكيان الصهيوني والتنازل له عن اجلوالن مقابل هذه الكارثة!.
سورية تنتج زيت زيتون ،لوكانت تنتج نفطاً لتغير املوقف العاملي! فال
نامت أعني اجلبناء!

األوقات الطويلة أمام الشاشات مُضرة لنظر األطفال

أظهرت دراسة حديثة أخيرا ً ،زيادة في
قصر النظر يصل إل��ى مرتني تقريباً لدى
األطفال الذين يقضون أوقاتاً أط��ول أمام
الشاشة ،بدالً من اخلروج في الهواء الطلق.
وف��ي ال��دراس��ة التي أج��راه��ا علماء في
هونغ كونغ على أعني  1793طفالً ،بينهم
 700مت تسجيلهم م��ن��ذ ب���دء اجلائحة

(مجموعة كوفيد  )19والباقون كانت تتم
مراقبتهم منذ  3س��ن��وات ،تبني أن واح��دا ً
م��ن أص���ل خمسة أط��ف��ال ف��ي «مجموعة
كوفيد  »19عانوا من قصر النظر بني يناير
وأغسطس  ،2020باملقارنة مع واحد من
أصل ثالثة أطفال ممن كانت تتم مراقبتهم
ما قبل كوفيد  ،19على م��دى فترة أطول

وصلت إلى ثالث سنوات.
ووفقا ً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية،
توصل العلماء إل��ى نتائجهم عن طريق
قياس ق��درة األطفال على الرؤية وتعبئة
استمارات عن أسلوب حياتهم ،مبا في ذلك
مدة بقائهم في الهواء الطلق أو جالسني أمام
شاشات التلفزة والكمبيوتر.

إرسل كلمة «اشتراك»

الدمنارك ..اجليش يصدر
أمر ًا بقتل دب أبيض من
أصحاب السوابق!
يواجه دب أبيض احتمال املوت قتالً بعدما تسبب
بحوادث عدة كان آخرها مهاجمته فريق تصوير عمل
وثائقي في محطة في شمال شرق غرينالند ،وفق ما
أعلن اجليش الدمناركي الذي أعطى اإلذن بقتله في
حال أعاد الكرّة.
وفي ساعة مبكرة من صباح االثنني املاضي ،متكّن
الدب من أن ميد رأسه عبر نافذة لم تكن موصدة في
مركز أبحاث يقيم فيه فريق التصوير ،على بعد حوالي
 400متر عن قاعدة دانبورغ العسكرية الصغيرة.
وبحسب “قوات الكوماندوز األركتيكية” ،وهي
وحدة دمناركية متمركزة في املوقع ،عض الدب أحد
الرجال الثالثة في يده ،قبل أن يبعده الفريق بواسطة
مسدسات إنذار ،ونُقل اجلريح بداية إلى دانبورغ قبل
نقله إلى آيسلندا للعالج.
وقد سبق لهذا الدب أن تسبب بخمسة حوادث وهو
عاد مرّتني إلى املوقع وكسر إحدى نوافذ املركز قبل أن
يف ّر مذعورا.
وج��اء ف��ي بيان ص��ادر ع��ن “قوات الكوماندوز
الدب
ّ
األركتيكية” ،أن “السلطات احمللية باتت تعتبر
من “أصحاب السوابق” ،األم��ر ال��ذي يجيز قتله في
حال عودته”.
ووقعت هذه احلادثة في وقت يشهد اجلزء الشمالي
الشرقي من غرينالند موجة حر ،مع ارتفاع احلرارة
ف��ي املنطقة إل��ى مستوى قياسي بلغ  23,4درج��ة
مئوية.

طالب يتنكر بزي امرأة
لتقدمي االمتحانات
الرسمية محل صديقته
ميثل ط��ال��ب سنغالي تنكر ب��زي ام���رأة ليقدّم
امتحانات الشهادة الثانوية العامة مح ّل صديقته في
وسط البالد قبل كشف أم��ره وتوقيفه أم��ام القضاء
اخلميس امل��اض��ي م��ع حبيبته بتهمة التحايل في
االمتحانات حسب ما أعلن محامي املتهمني.
وق��د وض��ع الطالب ال��ذي ي��درس ف��ي جامعة في
شمال البالد مع صديقته في سجن ديوربيل على ذمّة
التحقيق ،بعد استجوابهما ليومني ،بحسب ما أفاد
احملامي سورين نديونغه.
وم��ن املرتقب أن ميثل احلبيبان ف��ي ال��ي��وم أم��ام
القضاء في محكمة ديوربيل بتهمة “االحتيال في
االمتحانات والتواطؤ في االحتيال” ،وفق احملامي.
وكان الطالب الذي لم يُكشف عن عمره قد ذهب إلى
ديوربيل لتقدمي امتحانات الشهادة الثانوية العامة
مح ّل صديقته التي تدرس في مدرسة ثانوية في هذه
املدينة ،بحسب االدعاء.
ونُشرت صور له على مواقع التواصل االجتماعي
يظهر فيها وهو يرتدي فستانا أحمر مزيناً بتصاميم
سوداء مع وشاح وغطاء رأس.
وقد فضح أم��ره في ثالث أي��ام االمتحانات عندما
كان يجري اختبار اإلجنليزية .فقد استغرب املراقبون
لباسه ،بحسب الصحافة ،واتصلوا بالشرطة التي
أوقفته مع صديقته.

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
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Retweet
abdulmajeed alshatti @bosammy
لالسف كل شوي يطلع علينا كويتي /كويتية يلوم مشاكلنا على الوافدين
و ينسى افعاله الشخصية املخالفة للقانون  ،ترى ما في وافد يسترجي ان
يعمل فعل مخالف للقانون اذا شاف املواطن يلتزم بالقانون و يحافظ على
البلد و خيراته .

 @falarbashفهد جواد االرب�ش
وزارتنا الصحة االعزاء ،ياريت تعلمون املختبرات شلون تسوي فحص ال
 pcrكل دول العالم حتط هالعود شوي داخل اخلشم اال عندنا يوصلونه لني
املخ .احلمد لله ما جربته .قولوا لهم العينه ياخذونها من اخلشم مو من املخ.

 @Safir120ال�سفري
الصداقات حتكمها اآلن أشياء كثيرة ياتى فى مقدمتها لغة املصالح ألن
الناس اآلن تبحث عن عالقات تفيد وال يعنى شىء يسمى املشاعر منذ غابت
لغة املشاعر سيطرت على الناس لغة املصالح وكل إنسان يبحث عن صداقة
تعطى إذا بقى لديك صديق من إيام الزمن اجلميل فهو ثروة ال تعوض فال
تفرط فيها .

arabooد.خرابوه @5
واحد محسوب علينا كويتي ميدح صدام واحد ثاني يطعن بشهداء بيت
القرين و ما نقدر نرد عليهم بسبب قوانينكم شقيتونا

_ @paediatricianد.دانه احلقان
تأثير اجلائحة على األطفال ليس فقط صحي فهناك اجلانب النفسي
واإلجتماعي والسلوكي علينا تدارك الوضع  ..األنشطه لألطفال مهمه مع
تطبيق االشتراطات الصحية والتعليم مهم جدا وذلك عن طريق احلضور
للمدارس

 @meshaleid7م�شعل ال�شمري
اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجالً غير آجل ،وشافِنا وعافِنا واعف
عنا ،واشملنا بعطفك ومغفرتك ،وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمني.

 @aladwani71نافذة على التاريخ
طلع متحور يديد احلني اسمه دلتا بالس الظاهر الفنس اهل الصني معزمني
يسحكونا سحاك والاااا لهم حس ابددددد طابو كلهم اعتقد كما قال معالي
وزير الصحه الشيخ باسل كورونا راح يكون ضيف ثقيل الى األبد والعلم
عند الله

 @adel_aldhubaebال�سنعو�سي-بو�ضاري
آلية التوظيف في القطاع النفطي رائعة وحققت العدالة للجميع بحيث
قضت على الواسطة ومنحت الفرص للجميع بالتساوي ،ملاذا التعمم هذه
اآللية في جميع الوظائق بالدولة؟ مثالً :النيابة العامة-الفتوى والتشريع-
التحقيقات  -اخلارجية  -الضباط  -الطيران املدني  -الهيئات احلكومية …
الخ ننشد العدالة
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