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الثالثاء
« هيدروكسي كلورين» يقّسم 

األطباء ودول تؤكد فاعليته
ضد «كورونا» وأخرى أوقفته.

«الصحة»: املتشافون من 
«كورونا» ضعف املصابني.

  قواكم اهللا.. والقادم أفضل
       بإذن اهللا.

 الڤيروس غير معلوم.. 
     فكيف بالدواء؟!

واحد أبواللطف

تابعونا وتواصلوا معنا

أبعد من الكلمات
«لم يعطني فرصة للحديث»

القتيل  فيلونيز فلويــد، أخو 
جورج فلويد، يقول إن مكاملته 
مع الرئيس ترامب لم جتر بشكل 

طيب.

«يجب أال نجعل عنف المظاهرات يعمينا 

عن شرعية القضية»
سوزان رايس، سفيرة الواليات 
املتحدة السابقة باألمم املتحدة.

«مجرد وزن زائد ال أكثر»
الشــهيرة كلوي  الشــخصية 
كارداشيان تنفي شائعة حملها، 
وتفسر كبر حجم بطنها بأنه مجرد 

وزن زائد.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مضيان فهد عقال الشمري: ٨٠ عاما ـ ت: ٩٩٦٣٠٠٥٣ ـ ُشيِّع.
سارة عبدالهادي مطلق الراجحي: ٣٢ عاما ـ ت: ٩٦٦٦٧٠٢٢ ـ 

٥٥٢٢٩٤٤٥ ـ ُشيِّعت.
وضحة سالم آل ظبيه، أرملة محمد مقيت آل مقيت: ٧٨ عاما 
ـ ت: ٩٩٧٧٧٠٧٩ ـ ٩٧٩٨٨٨٣٩ ـ ٩٩٧٩٤٩٨٤ ـ ٩٩٨٥٥٥٨٣ 

ـ ُشيِّعت.
منى حمد سلمان الزياني، أرملة محمد سيف اخلليفان الديحاني: 

٦٥ عاما ـ ت: ٥٠١١٥٥٥٥ ـ ٩٤٤٣٣٣٦٦ ـ ُشيِّعت.
حربي ســعيد محمد الشــتيلي: ٦٨ عاما ـ ت: ٩٩٤٣٥٣٥٧ ـ 

٩٩٣٣٠٢٥٥ ـ ٩٧٤٩٤٠٠٣ ـ ٦٩٩٩٩٣٠٥ ـ ُشيِّع.
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الهزات األرضية حتدث فــي كل ثانية متر، وفي 
جميع أقطار األرض ومنها الكويت، لكن معظمها خفيف 
ال يحــس بها الناس إذا كانت أقل من ٤ درجات على 
مقيــاس ريختر، أما اذا كانت فوق ٥ درجات فتعتبر 
زلزاال لكنه يكون زلزاال مدمرا اذا بلغ ٦ أو ٧ درجات، 
وعامة فإن الكويت ال تقع على احلزام الزلزالي الذي 
ميتــد من الصني الى اميركا بل تتبع صفيحة شــبه 
اجلزيرة العربية والتي يندر ان يقع فيها زالزل ذات 

بال ونتأثر يسيرا بزالزل الهضبة االيرانية.
وجتدر اإلشــارة الى ان مقياس ريختر ان هو إال 
لوغاريتم يبدأ من ١ الى ٩ فالثلث األول هزات أرضية 
ووسطه زالزل وآخره زالزل مدمرة. وفي الكويت كما 
ذكرنا نحن بعيدون عن احلزام الزلزالي وال نحس إال 
بهزات أرضية خفيفة ال تتعدى ٤ درجات على مقياس 
ريختر. والشــعور بزيادة عدد الهزات األرضية هو 
ارتفاع املباني وزيادة الســكان ورمبا شعور بزيادة 
الهزات وجود آبار النفط العميقة نسبيا وهذا يفسر 

ان الهزات تقع في اجلنوب الغربي.

هل الكويت 
تتعرض للزالزل؟

د.صالح محمد العجيري ـ باحث فلكي

من تاريخ ما أهمله التاريخ

باألحضان وبعيدًا عن «كورونا»..
ترحيب في «الفضاء» برائدي «كرو دراغون»

واشنطن - أ.ف.پ: دخل 
رائدا مركبــة «كرو دراغون» 
التابعــة لـ «ســبايس إكس» 
بــوب بنكــن وداغ هيرلــي 
محطة الفضاء الدولية األحد، 
ليصبحا أول شخصني يصالن 
إلى احملطة علــى منت مركبة 

متلكها شركة خاصة.
وفتح املمر عند الســاعة 
١٫٠٢ بتوقيت املنطقة الشرقية 
في الواليات املتحدة (١٧٫٠٢ ت 
غ)، ليعبر بعد نحو عشرين 
دقيقة الرائدان إلى احملطة بعد 
استكمال اإلجراءات التقنية.

الداخلني  وكان بنكن أول 
إلــى احملطة مرتديــا قميصا 
أسود وسرواال باللون الكاكي، 

وحلق به هيرلي.
زميلهمــا  واســتقبلهما 
األميركي كريس كاسيدي الذي 
كان موجــودا في احملطة مع 
الرائدين الروســيني أناتولي 

إيفانيشني وإيفان فاغنر.

جائحة كوفيد-١٩.
وردا علــى ســؤال عــن 
مــدى صعوبــة الرحلة على 
مــنت مركبة «كــرو دراغون» 
الفضائية  مقارنة باملكوكات 
التي أوقفت برامجها عام ٢٠١١، 
قال بنكن إن الرحلة على منت 
املركبة اجلديدة أكثر إرهاقا.

وتابع أن االرجتاجات على 
منت دراغون (معناها التنني) 
«اســتمرت حتى وصلنا إلى 
املدار»، مضيفا: «كنا بكل تأكيد 

نقود أو نركب تنينا».
وقال أيضا: «لم تكن الرحلة 
مشابهة للرحالت السلسة على 

منت املكوكات الفضائية».

(أ.ف.پ) سالم باألحضان في الفضاء بعيدا عن مخاوف «كورونا» 

وأقيمــت محطــة الفضاء 
العــام ١٩٩٨،  الدوليــة فــي 
وأصبحــت مأهولــة اعتبارا 

من العام ٢٠٠٠.
وأبــدى هيرلــي أملــه أن 
تشــكل املهمــة مصــدر إلهام 
لألميركيني فــي وقت يعاني 
العالم باســره مــن تداعيات 

ملشاهدة الڤيديو

خبيرة علم احلشرات د.جنان احلربي: حشرة عددها باملليارات
على وشك اخلروج من حتت األرض بعد اختفائها ١٧ سنة

علــم  خبيــرة  أكــدت 
احلشرات واألستاذ املساعد 
بقســم العلوم فــي الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
د.جنان احلربــي أن هناك 
أعدادهــا  حشــرة تصــل 
إلــى املليارات على وشــك 
اخلــروج من حتت األرض 

بعد اختفائها ١٧ سنة.
وأضافــت احلربــي أن 
خروج هذه احلشــرات من 
حتت األرض بعــد اكتمال 
منوها يكون مرعبا ومخيفا 
بسبب كثرتها، مشيرة أن 
منها آالف األنواع وتنتشر 
فــي كل بــالد العالم ولكن 
الدورية األخــص تتواجد 
بكثرة في استراليا وأميركا. 
وتعرف هذه احلشرة باسم 
الزيز أو الصرناخ وعلميا 
سيكادا Cicada ووزنها ثقيل 
جدا بالنســبة إلى حجمها 
الضئيــل. وللزيــز ٣٫٣٩٠ 
نوعــا، بعضها لهــا دورة 
حيــاة حوليــة والبعــض 
اآلخر تعرف بالدورية وهي 
نوعان، نوع يعيش ملدة ١٣ 

سنة واآلخر ١٧ سنة.
وعن صفات هذه احلشرة 
قالت احلربي: يتراوح طولها 
ما بني ٢٫٢- ١٥سم وأجنحتها 
األربعــة شــفافة وأطــول 
من جســمها ولهــا عينان 
صغيرتان متباعدتان حمراء 
اللــون في أغلــب األنواع، 
إلــى أن حشــرة  مشــيرة 
الزيــز منتشــرة فــي كافة 
بــالد العالم ولكن الدورية 
األخص تتواجد بكثرة في 

استراليا وأميركا.
وذكرت أن حشرة الزيز 

الهيكل اخلارجي وتنفض 
جناحيها وتطير للتزاوج. 
فيما تضــع األنثى البيض 
وبعــد أن يفقــس البيض 
اليرقــات وتعاود  تخــرج 
االختباء حتت سطح األرض 

مرة أخرى.

ملعــب كــرة القــدم بأربع 
مرات، مشيرة إلى أنها سبق 
وأن خرجت هذه احلشرة في 
بعــض الواليات األميركية 
مثــل فيرجينيــا وشــمال 
كاروالينــا ونيوجيرســي 
وواشنطن وميرالند سنة 

٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠١٣ ومــن 
املفتــرض أن تخرج الزيز 
 IX املعمــرة املعروفــة فــي
brood من حتت األرض في 
سنة ٢٠٢١ ولكن شاء القدر 
أن تقدم خروجها في سنة 

.٢٠٢٠
عامل وراثي 

وقالت احلربي إن العلماء 
يعتقدون أن رمبا كان هناك 
عامل وراثي أحدث تغييرا 
فــي وقت خروج الزيز قبل 
٢٠٢١ إلى جانب االحتباس 
احلــراري. وتعتبــر درجة 
حرارة األرض التي تزيد عن 
١٨ درجة سيليزية هي العامل 
األساسي خلروجها إلى سطح 
إلــى اتفاق  األرض، الفتــة 
علماء احلشرات في جامعة 
كورنيل وواشنطن على أن 
الدافــع األساســي من وراء 
اختبائها هو عــدم رغبتها 
في أال يتزامن وجودها مع 
انتشــار املفترسات خاصة 

الطيور والضفادع.
انتشــرت  وأضافــت: 
املخاوف من تلك احلشرة عبر 
منصات التواصل االجتماعي 
والصحــف في الوقت الذي 
مــازال العالــم يعانــي من 
الڤيــروس التاجــي، ولــذا 
نشــير إلى أن حشرة الزيز 
غير مؤذية لإلنســان إال اذا 
تواجد قريبا منها فقد تخطئ 
ذراع شخص أو أي جزء آخر 
من جســمه على إنه ســاق 
نبات فتســبب احلساسية 
للبعــض. وظهورهــا بهذه 
الطريقة اجلماعية املخيفة 

ظاهرة طبيعية متكررة.

وأكدت احلربي أن خروج 
تلك احلشرات بعد اكتمال 
منوهــا من حتــت األرض 
مرعب ومخيف ألنها تخرج 
جماعية بأعــداد تصل الى 
املليــارات، حيــث تغطــي 
مســاحة أكبر من مساحة 

أكدت أن عامالً وراثياً قّرب موعد خروجها وتوجد في كل دول العالم وبصفة خاصة أستراليا وأميركا

حشرة الزيز تعيش لشهر واحد فقط د. جنان احلربي

تقضي معظم دورة حياتها 
في باطن األرض التي متر 
بخمــس مراحــل يرقيــة 
وتتغذى خاللها على جذور 
النباتــات ومتتــص املــاء. 
وبعد اكتمالهــا تخرج من 
حتت األرض وتتخلص من 

خطيرة على األشجار املثمرة ويقدسها الصينيون
قالــت د.احلربــي إن اخلطورة 
الواردة من حشــرة الزيز هي أنها 
تعتمد في غذائها على أغلب األشجار 
املثمرة والفواكه، مما يقلل من أنتاج 
احملاصيل الزراعية. واخلطر األكيد 
هــو تلــف النباتات لعــدم وصول 
أشــعة الشــمس للنباتات بسبب 
وجــود املليارات مــن البيض على 
أوراق تلك النباتــات. حيث تضع 

األنثى ٤٠٠-٦٠٠ بيضة في الشهر 
ثم متوت.

وتابعــــت بأن ســـبب وجـــود 
هذه احلـــشرة في احلياة ملـــدة ال 
تزيد عن شهر أمر يحير العلماء إلى 
اآلن، مضيفة أن الصينيني يقدسون 
هذه احلشرة ويعتبرونها رمزا للقوة 
والنهضة وكذلك هي وجبة محببة 
لديهم ولدى ماليزيا، وروما، وأميركا 

الالتينية والكونغو.
وأوضحــت احلربــي أن هــذه 
احلــــشرة ستنتشــر قريبــا فــي 
الصيف، ولكن نوع IX brood سيكون 
موجودا فقط في أميركا وستصدر 
أصواتا مزعجة جدا تصل قوته أعلى 
من ٩٥ ديسيبل وهو صوت مرتفع 
يكفي فــي إحلاق الضرر بالســمع 

البشري.

أبحاث «كوفيد -١٩» 
مستمرة.. وكذلك الغموض

إلــى جانــب إيطاليا وبلدان أخرى، ســعت فرنســا الى 
التحقــق من التواريخ الفعليــة لدخول ڤيروس كوفيد-١٩ 
أراضيها مستخدمة وثائق صحية ال مجال للشك في دقتها.

فقد أظهرت مراجعة أجراها مستشفى ألبير شفايتزر في 
شمال شرق فرنسا آلالف من صور األشعة في سجالته من 
أواخر عام ٢٠١٩ وجود أعراض ڤيروس كورونا في ذلك الوقت.

وذكــر موقــع «ميل اون الين» البريطانــي أن فريقا من 
الباحثني برئاســة د.ميشيل شميت قام بدراسة نحو ٢٥٠٠ 
صورة أشعة للرئتني واكتشف أن اثنتني منهما يعود تاريخهما 
الى ١٦ و١٨ نوفمبر املاضي تثبتان أن الڤيروس كان موجودا 

في فرنسا قبل أول حالة مؤكدة في ٢٤ يناير.
ولكــن فريق الباحثني يتــردد في اســتخالص النتائج 
بانتظار دراســة صور أشعة تعود لشهر أكتوبر ويعترف 

مع ذلك بأنهم ال يفهمون حتى اآلن خفايا اندالع الوباء.
وجتيء هذه املعلومات بعد أسابيع على إعالن الطبيب 
الفرنســي ايف كوين عن اكتشافه حالة إصابة بالڤيروس 
يوم ٢٧ ديســمبر بعد دراسة نتائج سلبية لعينات من ٢٤ 
مريضا مت فحصهم للتأكد من خلوهم من االنفلونزا وكورونا. 
ويقول د.كوين إن املصاب الذي تعافى الحقا كان مندهشا 
ألنه لم يكن يعرف كيف أصيب بالعدوى، خصوصا وانه لم 

يسافر ولم يكن على اتصال بأحد عدا زوجته.

أشعة تعود إلى أواسط نوفمبر تظهر اإلصابة بكورونا

مظاهرات أميركا.. تباعد مستحيل رغم «كورونا»
تشكل املظاهرات في شوارع املدن األميركية، 
احتجاجا على قتل أميركي أسود بعد اعتقاله، 
مصدرا اضافيا للقلق في ظل جائحة كورونا، 
فالتراجع املطرد في أعداد االصابات والوفيات 
يبدو عرضــة للتحول الى ارتفــاع جديد، ألن 
املظاهرات جتعل من املستحيل تطبيق اجراءات 
الوقاية والتباعد االجتماعي في أجواء االحتكاك 
بني املتظاهرين ومع قوات األمن. تقول صحيفة 
«الغارديان» ان هــذا يحدث في بلد بلغت فيه 
اعداد املصابني بـ «كوفيد ـ ١٩» نحو ١٫٨ مليون 
اصابة وعدد الوفيات مائة وبضعة آالف حالة، 
كما انه بلد ال ميتلك نظام شامال للرعاية الصحية 
مما جعل اجلائحة تضرب االقليات بدرجة غير 
متناسبة خصوصا الذين يعيشون في مناطق 
مكتظة في املدن. وتضيف الصحيفة ان صور 
املتظاهرين املتجمعني وكثيرون منهم ال يضعون 
الكمامات أثارت قلق املســؤولني الى درجة ان 
بعضهــم يتوســلون للمتظاهرين ان يحتجوا 

بالطرق «السليمة» حلماية انفسهم.
وإذا كانت أعداد احملتجني قليلة جدا بالنسبة 
لعدد الســكان، فإن اخلشــية من عودة هؤالء 
الى بيوتهم وعائالتهم وهم يحملون العدوى. 
وهذا ما عبرت عنه عمدة واشــنطن العاصمة 
ميرييل براوزر بدعوتها احملتجني الى التفكير 
في ضرورة عزل أنفسهم عن عائالتهم وحتى 
التباعد االجتماعي آخر ما يهم املتظاهرون في أميركاضرورة خضوعهم الختبارات اإلصابة بالعدوى.


