
أك����د ال��ف��ل��ك��ي وامل������ؤرخ ع���ادل 
ال��س��ع��دون أم��س أن ال��ب��اد سوف 
تشهد ي��وم اجلمعة املقبل خسوفاً 
ظليلياً للقمر ال ُيرى بالعني املجردة 

بل بالتلسكوب.
وذك��ر ال��س��ع��دون ل��� )ك��ون��ا( أن 
القمر سيمر وهو بدر في مخروط 
ظليل األرض )ش��ب��ه ال��ظ��ل( في 
ال��س��اع��ة 45ر8 م��س��اء بتوقيت 
الكويت ف��ي ي��وم اجلمعة املوافق 
5 يونيو اجل���اري ويستمر أرب��ع 
ساعات وينتهي بعد عدة دقائق من 
منتصف الليل في صباح السبت 

6 يونيو.
وذك��ر أن دورة القمر الشهرية 
ح��ول األرض تستغرق مبتوسط 
فترة 29 يوما ونصف اليوم ويكون 
في أول الشهر القمري بني األرض 
والشمس وبعد 14 يوماً يكون في 
االجت��اه اآلخ��ر خلف األرض وهنا 

يدخل منطقة مخروط ظل األرض.
وأف���اد أن القمر ليس ك��ل شهر 
يحدث له خسوف، إذ أن مداره حول 
األرض مائل 6 درجات مع مستوى 
األرض مع الشمس وهذا سبب عدم 
ح��دوث كسوف للشمس وح��دوث 

خسوف للقمر كل شهر.
وأش����ار إل���ى أن م��خ��روط ظل 
األرض ال����ذي مي��ت��د م���ن األرض 
مبسافة 5ر1 مليون كيلومتر يتكون 
من منطقتني أحدهما الظل الدامس 
واملنطقة األخرى هي منطقة الظليل 
أو شبه الظل حيث يختلط ضوء 
الشمس مع ظل األرض وينتج عنه 
منطقة رمادية اللون إذا عبرها القمر 

ال ُياحظ حدوث خسوف عليه.
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فيروس  يطورون  يابانيون  علماء 
السرطان مكافحة  على  قادر 

متكن باحثون يابانيون من جامعة هوكايدو من 
تطوير فيروسات متت هندستها في املختبر، على قتل 

ومكافحة اخلايا السرطانية.
وق��ال الباحثون: إن الفيروسات املطورة تسبب 
أعراًضا خفيفة، ولكنها في املقابل تتكاثر داخل اخللية 

السرطانية وتقتلها.
ونقلت صحيفة »الشرق األوس��ط« السعودية أن 
عالم األورام اجلزيئي فوميهيرو هيغاشينو، وفريقه 
أدخلوا عناصر غنية باألدينيات )إي��ه آر إي��ز( من 
جيَننينْ بشريني، وه��ي عناصر استقرار موجودة 
في نوع من اجلزيئات التي نراها في جميع اخلايا 
البيولوجية، في سالتني من الفيروس للمساعدة في 

مهاجمة اخلايا السرطانية على وجه التحديد.
وق��ال هيغاشينو: الفكرة هي أن ه��ذه العناصر 
ستعمل على استقرار الفيروسات الغدية القاتلة، مما 
يسمح لها بالتكاثر فقط داخ��ل اخلايا السرطانية 

ولكن ليس في اخلايا السليمة الطبيعية.
والختبار الفيروس املعدَّل، أدخل الباحثون خايا 
سرطانية بشرية حتت جلد الفئران، التي تطورت بعد 

ذلك إلى أورام.

طفل رأس  إلى  الدماغ  من  جزءًا  يعيد  طبي   فريق  السعودية..  في 

جنح األطباء في مستشفى 
ال��والدة واألطفال في الدمام 
باململكة العربية السعودية 
ب���إج���راء ج���راح���ة م��ع��ق��دة 
إلصاح عيوب خلقية لطفل 

لم يتجاوز 10 أيام من عمره 
في حالة نادرة احلدوث.

وأكد املدير العام التنفيذي 
ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ى ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��وه��اب ب��ن سليمان 

اجلباري، أن احلالة متثلت 
في عاج حالة ن��ادرة لعيب 
خلقي ناجت عن خروج جزء 
من الدماغ خارج الرأس في 
عملية معقدة إلرجاع الدماغ 

وجت��م��ي��ل ال��ع��ظ��م واجل��ل��د 
املغطى، إضافة إل��ى توفير 
ع��ن��اي��ة م��رك��زة ف��ائ��ق��ة قبل 
وبعد العملية التي تضمنت 
ع��اج��ات القلب والتنفس 
الصناعي ومضادات حيوية 

مناسبة حلالته الصحية.
وأشار الدكتور اجلباري، 
إل��ى أن العملية استغرقت 
6 س��اع��ات م��ن خ��ال فريق 
عمل متخصص في العناية 
حلديثي ال���والدة وجراحة 
امل��خ واألع��ص��اب واجلراحة 
التجميلية، بالتعاون مع 
فريق اجل��راح��ة مبستشفى 
امل���ل���ك ف��ه��د ال��ت��خ��ص��ص��ي 
ب��ال��دم��ام، وب��ع��د اس��ت��ق��رار 
العامات احليوية للطفل 
خرج من املستشفى بصحة 
وع��اف��ي��ة وي��رض��ع رضاعة 

طبيعية.

خسوف ظليلي للقمر

أم »شجاعة« تواجه 
لصًا حاول اقتحام 

منزلها مبساعدة ببغاء!
متكنت أم شجاعة م��ن مواجهة ل��ص ح��اول 
اقتحام منزلها مبساعدة حيوانها األليف، الببغاء 
تشارلي، ال��ذي ق��ام بتحذيرها إل��ى وج��وده عن 

طريق الصراخ بصوت عال.
 حدث هذا في شهر يونيو املاضي، وقد صدر 
احلكم في القضية أخيراً، بالسجن عامني على 
السارق، ومبنح األم 500 جنيه إسترليني على 

شجاعتها.
وتبني أن إميا دازيلي البالغة 41 عاماً، التي 
تعيش في مومناوث بساوث ويلز، استيقظت من 
النوم عندما بدأ حيوانها األليف تشارلي بالصراخ 
فذهبت للتحقق مما يجري، فعثرت على اللص 
جايك فلتشر داخل املنزل، وكان هذا اللص البالغ 

24 عاماً قد اقتحم منزلني في األنحاء من قبل.
وق��ال املدعي العام في قاعة احملكمة،: خال 
عملية السرقة، كانت الضحية نائمة في فراشها، 
عندما سمعت ببغاء العائلة يصرخ في الغرفة 
املجاورة فذهبت للتحقق من األمر، حيث شاهدت 
املتهم يختبئ وراء الباب فواجهته. دفعها وركض 
من الباب اخللفي، لكن صاحبة الدعوى متسكت 
باحلقيبة التي كانت في يده، وأخبرته أنه لن يأخذ 
حقيبة ابنتها معه، مما تسبب بتمزيق احلقيبة، 
بعد ذلك، الذ فلتشر بالفرار محاوالً تسلق السياج 
فلحقت به وحاولت إنزاله، فسقطت احلقيبة من 

يده، ومعها ألعاب فيديو قبل أن ينطلق هارباً.
وق��د أث��ن��ى ال��ق��اض��ي ري��ت��ش��ارد ول��ي��ام��ز على 
شجاعة األم ودوره���ا ف��ي اعتقال فلتشر ال��ذي 
اع��ت��رف ب��ال��ذن��ب ف��ي ث���اث عمليات س��ط��و في 
م��ومن��اوث في 20 يونيو العام امل��اض��ي. وبعد 
إصداره حكماً بالسجن لعامني على فلتشر، أثنى 
على شجاعة صاحبة الببغاء، قائًا: »أظهرت 

الضحية إصراراً وشجاعة كبيرين.

املقبل اجلمعة  الكويت  في  للقمر  ظليلي  خسوف  السعدون: 
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 في الصـميم
تأثر الوضع االقتصادي بعد توقف احلياة بسبب 
إج��راءات الوقاية من مرض كوفيد 19 يحتاج إلى 
دراس��ة ومعاجلة مبكرة وإال سيظل الوضع أعرجاً 
إل��ى زم��ن طويل يصعب معاجلته.. ما يحدث على 
املستوى الفردي أو األعمال الصغيرة يشكل كارثة 
على أصحابه.. ترك احلبل على الغارب سيكون له 
أثر بالغ على استمرارية بعض األعمال.. التبكير 

فاح!
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Kawther AL Jouan @jouaniya
يانواب اإلستجواب؟هل  تريدون إقالته؟!!  تابعت مقابلة وزير التربية 
بشأن عودة الدراسة والعام الدراسي كان واضحا طبيعيا اليريد للسياسة 
أن تؤثر عاملسار التعليمي يدعو إلى التأني وسيقدم تقريرا تقيميا خال شهر 
جميع اخليارات متاحة اليجب القفز ع أي خيار وكلها خاضعة للتقييم بل إل 

إمكانية إعادة النظر

dr_khalfan@ د عبدالواحد خلفان
االن نحن في وقت ازمة طارئة متر على البلد. الكل مستنفر خلدمة الوطن 
للعبور بالسامه من هذه اجلائحة اخلطيرة التي تعصف بالعالم كله. هناك 
أخطاء كثيرة في كل الوزارات واملؤسسات وداخل وزارة التربية. لكن االن 
نريد الروح الوطنية التطوعية هي التي تسود في كل الدولة. مو كل شيء 

باملادة 

DrSajed@ د. �صاجد العبديل
عندنا تنتقد سياسة وزارة ما أو مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة 
وأداء وزيرها أو مديرها في مسألة معينة، فتجد من يخرج فيقول: اتق الله، 
فهذا رجل صالح ومن أتقى الناس ومن أشد املخلصني واحلريصني على 
العمل، ولن تكون )أنت( أكثر حرصا منه! فكيف ميكن لك أن ترد على مثل 

هذا املنطق؟!

Saleh Yaseen @salehalyaseen
ملن يقول ابعثوا صور املواقع للبلدية أو لألشغال التي حتتاج إلى إهتمام 
وإصاح وسوف يقومون بالواجب اقول أي مهندس يخرج ويعمل جرد ألي 
شارع سوف يرى إهمال اجلهتني في تنفيذ أعمالهم. االتصال يكون أعتقد 
ألمر في يسبب خطورة وحتى في هذه احلاالت على املهندسني مسؤولية 

املتابعة واملعاجلة.

ChefNawaf@ نواف اجلندل
رساله الي  هيئه الغذاء والدواء  اذا تصورون مطعم مخالف امتنى منكم 
تذكرون اسم املطعم و اإلج��راءات الي اتخذتوها بحقه وال ال تصورن النه 
تصويركم هذا يعتبر ساح لكل حاسد !!  يرسل الفيديو ويكتب اسم املطعم 

الي يبيه و انشر ،،،،،  تعتبرون ساهمتو  في دمار املشروع

alfisel1@ عبدالرحمن نا�رش الفي�صل
عدم اإلفصاح عن اسم املرأة عند بعض الشعوب ليس ألنهم يحتقرونها 
كما يشيعه املغرضون فا يعقل أن اليذكر املسلم اسم أمه احتقاًرا لها إمنا 
هو زيادة في صيانة املرأة وسترها وهي عادة عربية ويفصحون عن اسمها 

عند احلاجة

SHARYAN_M@ �رشيان ال�رشيان
متواجدين في النيابة العامة للحضور مع د. حسن جوهر ونرفض 
إستمرار سياسة تكميم األفواه لكل من ميارس حقه في التعبير و اإلنتقاد و 
باألدلة فعلوا نصوص القانون و حاسبوا من عاثوا باملال العام نهباً و فساداً 

و للنواب نقول أوفوا بعهدكم و ألغوا ما يقيد حرية األمة
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