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 في الصـميم
قضية غريبة وحتتاج إلى املزيد من التحريات، 
ك��ي��ف اس��ت��ط��اع ال��ن��ص��اب ال����ذي ق��ض��ت محكمة 
االستئناف بتغليظ احلكم عليه م��ؤخ��راً، بسبب 
ارتكابه عمليات النصب  هو داخل السجن ، السؤال 
هو كيف يدير عملياته التي يساعده فيها سبعة 
أشخاص، ال بد أنه يستخدم هاتفاً نقاالً يسهل بعض 

احلراس دخوله ..»اصحوا يا داخلية«.
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talghanim@ طالل فهد ثنيان الغامن
يا بنك يا مركزي: هذا التفاف على السياسة النقدية للدولة اللي انت 
تديرها من خالل وضع قيود على البنوك لعدم التوسع في االقراض ... 
هذا سوق موازي للبنوك و هذا سيؤدي الى حتميل احملتاجني التزامات 

اضافية... هل عندهم ترخيص؟؟؟؟

Mohammad Al-Yousifi    @mohammadyousifi
الكويت أصبحت أشبه بغابة ينهش كل من فيها من فيها بال أي 
حساب أو رادع..  اململكة الشقيقة سبقتنا بالكثير من املجاالت وأهمها 
التشريعات الرادعة نحو املتحرشني واملعتدين بجميع أنواعهم..  نعم 
لعقاب املتحرش والتشهير به..  فكرامة اإلنسان ليست محل تهاون 

أو مساومة

Dr. Hanan Mousa Arti @hanan_arti
امس طلعت امشي على البحر و ندمت كثيراً على اخذ هالقرار.. 
كمية قلة األدب و االحترام كانت مهولة ج��داً حتى اني من كثر ما 
تضايقت ق��ررت اني ارج��ع سيارتي.. تعليقات سخيفة و انحطاط 
اخالقي.. ظاهرة غريبة جداً شلون الشباب يعطون نفسهم احلق انهم 

يقولون اي كلمة تخطر على بالهم و يتعدون على الناس

Prof. Adam Alotaibi  @dradamalotaibi
يحصل على الدكتوراة من جامعة كرتونية ويغلط حتى في أسم 
شهادته وتخصصه للدكتوراه ويعلن نبأ تخرجه في كل مكان،وينزل 
على املناصب بالبراشوت بعد هدر كرامته بالواسطة عند املتنفذين ثم 
يوّزر بعد عدة سنوات.وتلومون الكفاءة اذا شق جيبه.وسلم على مبدأ 

We are going down hill .تكافؤ الفرص اذا شفته

Mariam Al-Qabandi @marayem84
رأي شخصي.. لو يردون يفتحون املخيمات.. مع دفع التأمني.. 
واااااايد أفضل بألف مرة من اللي قاعدين يسوونه أصحاب الكشتات 

بالبر! تلوث..!

salah_alansari@ �صالح الأن�صاري
من التخصصات ال��ن��ادرة في العالم تخصص علوم األرص��اد 
والغالف اجلوي لذا أدعو أبنائنا طلبة الثانوي العلمي دراس��ة هذا 
التخصص في خ��ارج البالد أو دراس��ة الفيزياء أو الرياضيات في 
جامعاتنا ثم االلتحاق ب��دورة خارجية للدراسات العليا في علوم 

األرصاد والغالف اجلوي تؤهله للعمل كمتنبئ بإدارة األرصاد.

iqbalalahmad1@  اقبال الحمد
شكرا لدولتي احلبيبة لتوفير ه��ذه اخل��دم��ة الرائعة للتطعيم 
ض��د ف��ي��روس كورونا..الترتيب واخل��دم��ة والترحيب والتنظبم 

والسسسسسسسسسرعة.

ms_haifa313@    هيفاء بهبهاين
من األمثلة الواضحة والبارزة على اخللل في التحصيل هو تضاعف 
نسب املتعثرين في اجلامعات والذين حصلوا على نسب مرتفعة في 
الثانوية العامة. حيث ازدادت نسبة املتعثرين إلى %300 وهذا األمر 

سبب خسارة للبلد بواقع 8 ماليني دينار.
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سجل العلماء الروس حتطم نيزك في 
الغالف اجلوي لألرض فوق منطقة شبه 
جزيرة كامتشاتكا في أقصى شمال شرق 

روسيا.
أع��ل��ن ذل���ك م��دي��ر ف���رع كامتشاتكا 
التابع ملركز األرص���اد اجليوفيزيائية 
لدى أكادميية العلوم الروسية، دانيال 
تشيبروف، ال��ذي ق��ال إن خبراء املركز 
ب��دأوا في البحث عن آثار لدخول النيزك 
ط��ب��ق��ات ال��غ��الف اجل���وي ل���ألرض بعد 

أن ت��ل��ق��وا مقطع ف��ي��دي��و سجله شهود 
العيان ونشروه على شبكات التواصل 
االجتماعي. وق��د سجل الفيديو حتليق 
النيزك في سماء شبه جزيرة كامتشاتكا 

وانفجاره.
وأوض�����ح أن اخل���ب���راء ف���ي محطة 
املوجات حتت احلمراء الواقعة في بلدة 
)ناتشيكي( بغرب كامتشاتكا سجلوا 
دخ��ول النيزك الغالف اجل��وي لألرض 
الساعة 8.09 ي��وم 11 يناير اجل��اري 

بالتوقيت احمللي )الساعة 23.09 يوم 
10 يناير بتوقيت موسكو(. كما سجلوا 
حتليق النيزك قبل انفجاره في الطبقات 
الكثيفة للغالف اجلوي والذي استغرق 

55 ثانية.
وح��س��ب اخلبير، ف��إن تلك األرص���اد 
تسمح للخبراء باستنتاج مفاده بأن قطر 
النيزك بلغ 10 أمتار. أما الطاقة الناجمة 
عن انفجاره فبلغت ما يقارب 5 أطنان  من 

مادة التروتيل املتفجرة.

الكشف عن أقدم فن 
صخري في العالم يقدر 

عمره بـ45500 عام
اكتشف علماء اآلثار في كهف من احلجر اجليري 
بإندونيسيا، أق��دم لوحة كهف معروفة في العالم 

والتي قد يصل عمرها إلى 45500 عام.
وتتمثل اللوحة في ص��ورة باحلجم الطبيعي 
خلنزير بري. وهذا االكتشاف، الذي مت وصفه في 
مجلة Science Advances ي��وم األرب��ع��اء 13 
يناير، يوفر أقرب دليل على االستيطان البشري في 
املنطقة. وقال املؤلف املشارك في الدراسة ماكسيم 
أوبير، من جامعة غريفيث األسترالية، لوكالة فرانس 
برس، إن طالب الدكتوراه بسران برهان عثر عليه في 
جزيرة سوالويزي عام 2017، كجزء من استطالعات 

أجراها الفريق مع السلطات اإلندونيسية.
ويقع كهف Leang Tedongnge في واد بعيد 
محاط مبنحدرات صخرية من احلجر اجليري، على 

بعد نحو ساعة سيرا على األقدام من أقرب طريق.
وال ميكن ال��وص��ول إليها إال في موسم اجلفاف 
بسبب الفيضانات خ��الل موسم األم��ط��ار، وأخبر 
أعضاء مجتمع السكان األصليني املعزولني الفريق 

أنه لم يسبق للغربيني رؤيته من قبل.
ووقع طالء خنزير سوالوسي الثؤلولي باستخدام 
صبغة حمراء داكنة ول��ه قمة قصيرة من الشعر 
املنتصب، باإلضافة إلى زوج من الثآليل على الوجه 

تشبه القرن املميز للذكور البالغني من هذا النوع.
وتوجد بصمتان لليد فوق مؤخرة اخلنزير، في 
ما يبدو أنها تواجه خنازير أخرى مت حفظهما جزئيا 

فقط، كجزء من مشهد سردي.

عالمة حتذيرية محتملة 
لـ»القاتل الصامت« عند 

االستيقاظ صباحا!
ُيعد م��رض السكري النوع 2 تهديدا خبيثا ألن 
األع��راض ال تظهر عادة حتى ترتفع مستويات الدم 
بشكل ث��اب��ت. وه��ذه مشكلة حقيقية، ألن ارتفاع 
مستويات السكر في الدم باستمرار ميكن أن يزيد من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب.
وم���ع ذل���ك، ه��ن��اك ت��غ��ي��ي��رات طفيفة مي��ك��ن أن 
تشير إلى داء السكري النوع 2، وقد يظهر بعضها 
عند االس��ت��ي��ق��اظ ف��ي ال��ص��ب��اح. وف��ي حديثه إلى 
“إكسبريس”، يوضح ال��دك��ت��ور رال��ف أب��راه��ام، 
استشاري م��رض السكري واض��ط��راب��ات الدهون 

والغدد الصماء، بعض العالمات املنذرة.
ويقول أبراهام: “قد يكون السبب األكثر وضوحا 
هو جفاف الفم، لكنك رمبا تشتبه في وجود خطأ ما 
إذا كنت قد قضيت الليل بالفعل في االستيقاظ كثيرا 

للتبول والشعور بالعطش”.
ويضيف أن هناك مجموعة من األعراض الدقيقة 
األخ��رى املرتبطة مبرض السكري النوع 2، والتي 
أكسبته لقب “القاتل الصامت” الشهير، وبعضها 
يشمل التعب غير النوعي والنعاس، وعدم وضوح 
ال��رؤي��ة وال��ص��ع��وب��ات اجلنسية، وس���وء التئام 

اجلروح الطفيفة وااللتهابات الفطرية والدمامل.

يعود  »الــغــالبــة«  طبيب 
للحياة من جديد

انفجار نيزك في سماء شبه
جزيرة كامتشاتكا الروسية

نيزك في سماء كامتشاتكا

نشرت صحيفة »اليوم السابع« أول صور من فيلم 
طبيب “الغالبة” والذي يجسد شخصية الدكتور الراحل 
محمد مشالي والشهير بطبيب “الغالبة” في مصر، ويقوم 

بتمثيله مجموعة من الشباب املصريني.
وأعلن فريق عمل الفيلم، أن انتهاء التصوير سيكون 
اجلمعة املقبلة وسيجري اإلعالن عن البرومو في الفترة 

املقبلة.
ويجسد الفيلم حياة طبيب “الغالبة” بدءا من الطفولة 
وكيف نشأ حتى التحاقه بكلية الطب ثم العمل في املجال 
الطبي وقصة كفاحه وحبه لعمل اخلير وخدمة الفقراء 

لسنوات طويلة.
يذكر أن حالة من احلزن الكبير خيمت على املصريني 
بعد رح��ي��ل ال��دك��ت��ور محمد مشالي امل��ع��روف بطبيب 
“الغالبة” في يوليو املاضي، عن عمر ناهز 76 عاما، نظرا 
للسيرة الطيبة للراحل، الذي وهب نفسه لعالج الفقراء 

واحملتاجني.

فيلم يجسد حياته

إرسل كلمة  »اشتراك«


