
تتبع أعلى معايير
الصحة واألمن والسالمة 

وحترز شهادة االعتراف الدولي 
«S.A.F.E»

أبعد من الكلمات
»نحن ال نخاف من الڤيروس كما يخاف بايدن، 

بل نتعلم الحياة معه«

الرئيس األميركي ترامب مؤكدا أن بايدن 
يخيف األميركيني من الڤيروس أكثر 

من الالزم.

»لن نسيطر على الڤيروس، لكن فقط سنوفر 

العالج«

رئيــس طاقم البيــت األبيض مارك 
ميدوز يؤكد أنه يســتحيل السيطرة 

على الڤيروس.

»الحياة ليست سياسة فقط«

املمثل األميركي مارك رافاللو يدافع 
عن زميله كريس برات الذي يتعرض 
لهجمة بعد إعالن انتمائه حلزب ترامب.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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علي محمد عبداهلل رحماني: 71 عاما ـ ت: 97990812 ـ شيع.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام 1976 تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

»كورونا« يضيف مليون إصابة 
خالل 48 ساعة.

أمس كان أول يوم لتسجيل 
املرشحني النتخابات مجلس 

األمة.

   هل عجز العلم والعالم  
       عن  املواجهة؟!

  خلوا عينكم على الكويت.

جدل حول الكمام والتعقيم.. فأيهما يفضل اخلبراء؟
ال يزال اجلدل قائما حول 
أيهمــا أكثر وقايــة من عدوى 
ڤيــروس كورونــا، تعقيــم 
اليدين أم وضع الكمام. ولكن 
يبدو أن هنالك ميال عاما لدى 
اخلبراء الى إعطــاء األولوية 
فــي الوقاية الــى الكمام، ألنه 
ممارسة اجتماعية ظاهرة، مع 
عدم استبعاد دور غسل اليدين 
وتعقيم األسطح، التي حتدث 

بني الشخص ونفسه.
جــذور اخلالف ترجع كما 
تقول صحيفــة »الغارديان« 
الــى بدايــات انتشــار الوباء 
والى كثــرة األبحاث عن دور 
مالمسة األســطح امللوثة في 
نقل العدوى كما هو احلال في 

مالمسة األسطح امللوثة املسبب 
األكبر للعدوى.

ونقلــت الصحيفــة عــن 
البروفيسور املساعد جوليان 
تانغ من جامعة ليســتر في 

بريطانيا قوله ان االنشغال 
املفرط باألسطح امللوثة حرف 
اهتمام الدول عن النظر بجدية 
الــى انتقــال العدوى  أكبــر 
عن طريق الهــواء وأدى الى 
االستخفاف بضرورة وضع 
الكمامــات. وأضــاف: »لقــد 
أنفقــت أمواال طائلــة ووقتا 
طويال على تعقيم األســطح 
في حني ان اخلطر الرئيس كان 
ناجما رمبا عن تبادل الناس 
لألحاديث. ولو أننا وضعنا 
ذلك االستثمار في الكمامات 
في وقت مبكر ملا شهدنا على 
األرجح هذا االنتشار الكبير 
للوبــاء في أوروبــا وأميركا 

الشمالية«.

انتقال الڤيروسات التنفسية 
املعروفة. ولكن كوفيد-19 كان 
جديدا ومع انتشــار األبحاث 
عن كيفية انتشاره أخذ بعض 
العلماء يتساءلون عما اذا كانت 

د.صالح محمد العجيري
باحث فلكي

عطلة املولد 

النبوي الشريف

اخلميس 29 أكتوبرـ  12 ربيع األولـ  عطلة املولد 
النبوي الشريف.

اجلمعة 30 أكتوبرـ  13 ربيع األولـ  عطلة أسبوعية.

السبت 31 أكتوبرـ  14 ربيع األولـ  راحة أسبوعية.

احلربي: اخلنفساء املدفعيةحرقت لسان داروين.. وتقصف مبتفجرات
قالت خبيرة علم احلشرات 
واألستاذ املساعد ب قسم العلوم 
فــي الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي د.جنان احلربي ان 
اخلنفســاء »املدفعيــة« تقتل 
العدو باستخدام رشاش قاتل 
يرشــق 500 مرة في الثانية، 
مضيفة أن هذه احلشرة حرقت 
 Charles لسان شارلز داروين
Darwin عندمــا وضعها على 
أسنانه، وقال شعرت بحرقة 

مثل حرقة احلمض.
وأضافــت احلربــي فــي 
تصريــح لـ»األنبــاء« أن هذا 
هو ســبب استخدام كثير من 
العلماء خنفساء بومبارديير 
Bombardier Beetle مثــاال في 
دعايتهم مع تأكيدهم أن مخلوقا 
مبثــل هــذا النظــام الدفاعي 
الكيميائي املعقد واملدمر للذات 
ال ميكــن أن يتطور من خالل 
العمليات الطبيعية، إمنا هو 

من معجزات اخلالق.

أصفــر. وعندمــا تتعــرض 
البومبارديير للتهديد، تقوم 
برش املهاجم املشــتبه به مع 
خليط كيميائي مغلي من املواد 
الكاويــة تصل إلى 100 درجة 
مئوية. تعتمد هذه اخلنافس 
الصغيرة على شبكة داخلية 
متقنة من اخلزانات والغرف 
انفجاراتهــا بأمان.  لتجميــع 

تطلقها للخارج لقتل العدو.
وأضافت احلربي أن إنشاء 
قنبلة كيميائية ساخنة الغليان 
داخل اجلسم ليس مهمة سهلة 
وهي غير آمنة بالتأكيد ولكن 
القصة مغايرة مع خنفســاء 
مســتر بي بي، حيث كشــفت 
أبحاث عديدة أن هذه احلشرة 
تعيش بأمان بينما حتيك في 

داخلها متفجرات قاتلة.
صــور  كشــفت  وزادت: 
األشعة الســينية أن الدهليز 
الــذي يربــط الغدتــني مزود 
بصمام وغشــاء، فمــع زيادة 
الضغــط في بطن مســتر بي 
بي، يتوســع الغشاء ويغلق 
الصمام ويحدث انفجار يحرر 
مــادة البنزوكينــون احلارق 
ثــم يخــف الضغــط ويرتاح 
الغشــاء. وتكرر العملية مرة 
أخــرى إلطالق الدفعة التالية 
مــن املــواد الكيميائية للرش 
إلــى أن  الدفاعــي، مشــيرة 

انبعاثات بومبارديير تتراوح 
بني اإلفرازات البطيئة احلارقة 
والرشقات السريعة، الساخنة 
مبــا يكفي حلــرق حتى جلد 
اإلنســان، وطلقاتهــا الكاوية 
تهيج العيون واجلهاز التنفسي 

لإلنسان.
ولفتــت إلى قــول العلماء 
إن هــذه احلشــرة ال تخضع 
لنظرية التطور فكل خلية أو 
بروتني مــن جهازها الدفاعي 
يحتاج إلــى أضعاف أضعاف 
عمر الكون )1.73 مليار سنة( 
لكي يتطور، وهكذا لن تكون 
بومبارديير عرضة لالنقراض 

كبقية الكائنات.
وختمت احلربــي بالقول 
إن مســتر بي بي معجزة من 
معجــزات اهلل حيــث جعلت 
 العديــد مــن العلمــاء ومنهم

د.جــون مارتن يتحولون من 
املعتنقني لنظرية التطور إلى 
اإلميان باهلل سبحانه وتعالى.

املقاتلة تستخدم  اخلنفســاء 
غدتــني رقيقتــا اجلــدران في 
مؤخرة البطن. واحدة حتتوي 
على الهيدروكينون واآلخرى 
بيروكســيد الهيدروجني. كما 
تقــوم بعد ذلك بخلــط املواد 
القاتلة في الدهليز وتسخنها 
بواسطة اإلنزميات التحفيزية 
)الكاتليز والبيروكسيديز( ثم 

اخلنفساء »املدفعية« تعيش بأمان بينما تصنع قنبلة كيميائية في جسمهاد.جنان احلربي

خنفســاء  أن  وتابعــت 
بومبارديير تعرف أيضا باسم 
مستر بي بي التي تنتمي إلى 
عائلة الكارابيداي، مضيفة أن 
لديها نحــو 4٨ نوعا تتواجد 
أغلبها في أميركا الشــمالية، 
السيما في اجلنوب، ويتراوح 
طولها عادة بني 5 و 13 ملليمترا 
ولها جسم داكن اللون ورأس 

هذه احلشرة تسببت في حتول العديد من العلماء ومنهم جون مارتن من معتنقي نظرية التطور إلى اإلميان باخلالق


