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 في الصـميم
اتهام روسيا ألميركا بنيتها تقسيم سوريا حقيقة.. منذ 
التدخل األميركي في الشأن السوري بحجة مقاومة اإلرهاب 
وهــي تسير في خط واضــح للتقسيم وخلق دويــات طائفية 
متصارعة من أجــل حماية الكيان الصهيوني.. هــذا املخطط 
الصهيوني قدمي واآلن أميركا حترث األرض السورية من أجل 
توسع الكيان  وبلوغه نهر الفرات وإقامة اسرائيل الكبرى.. في 
السابق كان تداول اخبار املخطط في السر واليوم أصبح علنياً 

في اإلعام األميركي!!

khd06@ املحامي خالد العفي�صان
أيها األب/ أيها األم: اذكرو محاسن الدولة أمام أبنائكم كي تبني فيهم محبة 

الوطن.

 ROLEXQ8@ حمقق النزهة 
القهر والصدمة احلقيقية عيال الكويت يحطون  الف واسطه علشان ينقبلون 
بالسلك العسكري وتالي يتم رفضهم ، والسوري وامل��زور يصير ضابط وفي 

مكان حساس .

shama47952470@ ال�صت كوريا
اناشد حكومتي انها اطبق البصمه الوراثية اذا اجل��وازات اليديده بعضهم 
تصاقعوا من اخلوف وللحني ماطلعوا جواز والله بتشوفون عجب العجاب ناس 
دشت من ايران ومن اململكه ومن سوريا وكلهم مضافني علي جناسي اما اقاربهم 

او ماخذين اسم ناس ماتت بالبر او خارج الكويت طبقوا البصمه وشوفوا..

nas_alkhaled@ نا�رص في�صل اخلالد
بعد اكثر من مليون دراسة استشارية و تخطيط الكثر من ٢٠ سنة يقولون 
اخر شي وصلو له ان  مترو الكويت سيتم تنفيذه سنه ٢١٨٠ و يتظمن في مرحلته 
اخلامسة خط من محطة جليب شيوخ للقمر رايح راد بساعة و نص.. عمار يا 
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تزدان الكويت 
ـــــــام  ـــــــذه األي ه
بالفرح استعداداً 
ــــال  ــــب ــــق ــــت الس
أعيادها الوطنية 
ممــثــلــة فـــي عيد 
االستقال الذي 
يـــــصـــــادف 25 
فبراير اجلــاري 
ويـــوم التحرير 
ــه.  ــن فــــي 26 م
ووســـط مظاهر 
احــــتــــفــــالــــيــــة 
توشحت معالم 
الكويت الشهيرة 
ـــــــراج  مــــثــــل أب
ــرج  الــكــويــت وب
التحرير وأبراج 
ــاه بــاألعــام  ــي امل
الوطنية ابتهاجاً 
بــهــذه املناسبة 
الــغــالــيــة على 
قلوب املواطنني 
ــل مــن يعيش  وك
على هذه األرض 

الطيبة.

السجائر خطر على البصر!
حذرت دراسة أمريكية حديثة، من أن تدخني 
أكثر من 20 سيجارة يوميا ميكن أن يدمر الرؤية، 
ويؤثر بشكل مباشر على عملية متييز األلــوان 
واملعاجلة البصرية. الدراسة أجراها باحثون 
بجامعة روجتــرز األمريكية، ونشروا نتائجها 
 Psychiatry( فــي الــعــدد األخــيــر مــن دوريـــة
Research( العلمية. وأوضــح الباحثون، أنه 
وفقا للمراكز األمريكية للسيطرة على األمراض 
والوقاية منها، فــإن 34.3 مليون شخص في 
الواليات املتحدة يدخنون السجائر حالًيا، وأن 
أكثر من 16 مليونا يعيشون مع مرض متعلق 
بالتدخني، ومعظمهم يعانون أمـــراض القلب 

الوعائية.
ولكشف العاقة بني التدخني وصحة البصر، 
راقب الفريق 71 شخصا أصحاء، دخنوا أقل من 

15 سيجارة فقط طوال حياتهم.
وقارنوا دقة بصرهم بـ 63 شخصا يدخنون 
أكــثــر مــن 20 سيجارة يوميا، ومت تشخيص 
إدمانهم التبغ، ولم يبلغوا عن محاوالت للتوقف 

عن التدخني.
وكان املشاركون في املجموعتني بني سن 25 
و45، وخضعوا لقياس حدة الرؤية من خال 

مخططات قياس حدة البصر.

اجلربا عائلة 
لوفاة

أحمد مشعان فيصل اجلربا

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته

معالم الكويت تتوشح بالعلم ابتهاجًا باألعياد الوطنية


