
أع��اد العلماء تشكيل وبناء 
صفيحة تكتونية مفقودة منذ 
م��اي��ن ال��س��ن��ن، وال��ت��ي يعتقد 
ب��أن��ه��ا تسببت ب��ظ��ه��ور ق��وس 
البراكن في احمليط الهادئ قبل 

حوالي 60 مليون عام.
الصفيحة التكتونية التي 
يطلق عليها اس��م “القيامة”، 
لطاملا أث���ارت ج��دال واس��ع��ا بن 
اجليوفيزيائين، حيث يعتقد 
البعض أنها ل��م تكن موجودة 

على اإلطاق.
ل��ك��ن مجموعة م��ن العلماء 
أع��ادت تشكيل وبناء الصفيحة 
التكتونية بطريقة صحيحة 
تؤكد بأنها كانت ذات يوم جزءا 
من القشرة األرض��ي��ة للكوكب، 

وحتديدا جزءا من شمال كندا.
وب�������ح�������س�������ب م����ج����ل����ة 
العلمية   ”livescience“
املتخصصة، فقد أكد اجليولوجي 
جوني وود من جامعة هيوسنت 
في بيان له بأن البراكن “ تتشكل 
عند حدود هذه الصفائح، وكلما 
زاد عدد الصفائح، زاد عدد هذه 

البراكن”.
وأض����اف اجل��ي��ول��وج��ي: إن 
هذه “البراكن تؤثر أيًضا على 

تغير املناخ، لذلك، عندما نحاول 
من��ذج��ة األرض وف��ه��م كيفية 
تغير املناخ، نحتاج إلى فهم عدد 
البراكن املوجودة على األرض”.

واس��ت��خ��دم ال��ف��ري��ق العلمي 
ال���ذي أج���رى ال��ب��ح��ث من��وذج��ا 
حاسوبيا للقيام بإعادة تشكيل 
طبقات األرض، حيث أظهرت 
احلوسبة الصفيحة التكتونية 

بشكل واضح.

وق��ام الفريق العلمي العامل 
ب��ج��ام��ع��ة ه��ي��وس��نت بنمذجة 
الصفائح التكتونية في األرض 
م��ن��ذ أوائ����ل ال��ع��ص��ر احل��ج��ري 
احلديث، أو العصر اجليولوجي 

الذي بدأ قبل 66 مليون سنة.
وك���ان اجليوفيزيائيون قد 
أك����دوا س��اب��ق��ا ب��ال��ف��ع��ل وج��ود 
صفيحتن في احمليط الهادئ، 
ويطلق عليهما صفيحة كوال 

ولوحة فارالون.
ون��ظ��را ل��وج��ود الكثير من 
البراكن ش��رق امل��وق��ع السابق 
لهذه الصفائح فيما يعرف اليوم 
بأالسكا وواشنطن، جادل بعض 
اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ن ب���أن ه��ن��اك 
قطعة مفقودة في “اللغز”، وهي 
صفيحة نظرية أطلقوا عليها اسم 
“القيامة”، حيث افترضوا أنها 
خلفت البراكن والصهارة في 
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اجلراد الصحراوي يهاجم 
بضراوة مناطق عدة باليمن

اج��ت��اح��ت أس���راب م��ن اجل���راد ال��ص��ح��راوي عدة 
محافظات ومدن مينية، مهددة مساحات شاسعة من 

األراضي الزراعية.
وت���داول نشطاء مينيون على م��واق��ع التواصل 
االجتماعي عددا من املقاطع املصورة، والتي توضح 
حجم اجتياح اجل��راد بشكل مهول لعدد من املناطق 

واحملافظات.
وفي وقت سابق حذرت منظمة األغذية والزراعة 

التابعة لألمم املتحدة من انتشار اجلراد باليمن.
وأكدت املنظمة أنه ميكن أن يلحق أضرارا بالغال 
الزراعية املوسمية واالقتصادات احمللية مبا يؤثر 

على األمن الغذائي وسبل عيش السكان في الباد.

صراع بني متساح وصياد في 
نهر فيكتوريا بأستراليا

نشر مطعم أسماك محلي مقطع فيديو لتمساح 
يرفض ت��رك طعم صياد، ويكسر صنارته في نهر 
فيكتوريا ف��ي مدينة ك��اث��ري��ن، باإلقليم الشمالي 

ألستراليا.
وأوض���ح األس��ت��رال��ي ترينت دي وي، الصياد 
الذي ظهر في املقطع، وأحد أفراد العائلة التي تدير 
املطعم، أن احلادث وقع أثناء رحلة مع األصدقاء في 
12 أكتوبر. وقال في تصريحات صحفية “ كنا على 
نهر فيكتوريا، على بعد نحو 3 ساعات إلى الغرب 
من كاثرين، وهي منطقة صيد معروفة للناس في 
املدينة”. وشوهد في املقطع ظهور التمساح الضخم 
بشكل مفاجئ بعدما عض على الطعم في الصنارة، ثم 
تا ذلك صراع حاد بينه وبن الصياد، حيث غاص في 
املاء ثم صعد إلى السطح مرات عدة، وهو يهز رأسه 

بعنف.

تسببت بالتغير املناخي

»القيامة«.. صفيحة تكتونية 
»متخفية« حتت احمليط الهادئ

 في الصـميم
في املناظرة األخيرة بن مرشحي الرئاسة األميركية، 
الرئيس ترامب و املنافس الدميقراطي، بايدن أجمع 
املراقبون على تفوق بايدن، حيث جاءت ردوده علي 
التساؤالت واضحة و محددة.. في الوقت الذي حاول 
ترامب إعادة الوضع في صاحله، لكنه فشل.. ما يعنينا 
نحن في الوطن العربي، ماذا سيحقق أياً منهما لقضايانا 

العربية.
كاهما وجهان لعملة واحدة!!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

NightKi75921756@  ام م�صعاب
اول دول��ه انتصرت للحبيب هي الكويت وقامت باملقاطعه بلد 
صغيره مساحه عظيمه باالجناز شكراا يا أهل الكويت قاطعوا رسولنا 

خط احمر

Khadijabushahri@ خديجة
فيديوهات إعالنات املرشحني مقززة  االرتقاء بالطرح ايجاد احلل 

قبل عرض املشكلة  وليس .. التذمر .. من سوء األوضاع فقط !

Bol3z__Q8@  غالم الهندي
بعض اجلمعيات بدت ترفع املنتجات الفرنسية من ارففها نصرة 

لالسالم ،،،،، و بعد شهر متحولني للنيابة بتهمة االختالس

heba1979@  م.هبة اليو�صف
ما أقدر أشوف طفل يشتغل بالشارع عشان يساعد عائلته وال أقدر 
حتمل مشاهدة طفل معنّف أو يتيم ، شلون في ناس  تتسابق لنقل هذي 

املشاهد!!!!

reem Q8 @bamboshe
إذا كنت ترى أن اإلسائة للدين اإلسالمي وسيد البشر محمد بن 
عبدالله حرية شخصية،فعليك ان تتقبل حرية الرد على املسيئ مبا 
تتناسب مع املعتقد اإلسالمي ب��ذات املنطق احلرية  وبذلك ندخل 
فوضى معايير احلريات العبثية  احلرية لها معيار واحد أنت حر طاملا 

لم تسبب األذى لغيرك

Huda alazmi @hudaalkribani
أيعقل أن من شروط ترشح عضو جمعية تعاونية حصوله على 
شهاده جامعية او دبلوم وعضو االم��ة يكفيه أن يقرأ ويكتب حتى 

يشّرع ويراقب ! التغيير يبدأ عندما ُتغير إرادة األمة الشروط.

ali_alzuabi@ اأ.د. علي الزعبي
وصلني بالواتس ٣ هوشات شباب في مناطق مختلفة وحده 
وانيتات، الثانية سيارات سبورت، الثالثة كامري  ومن فئات اجتماعية 
متنوعة بس الحظت ان في الفيديوهات الثالثة ان الشباب كانوا 
يحملون السواطير في هوشاتهم .. وهذي حتتاج الى وقفة جادة قبل 

ان تزهق االرواح

s_alfahad84@ املحامي �صالح الفهد
اخلالفات املصريه علم مصر الكويتيه علم الكويت هي خالفات 
عاديه حتدث بني اي حليفني وخصوصا فيما يخص عماله طرف لدى 
طرف واقاله املسؤول املصري تدل على مكانه الكويت لدى القياده 
املصريه .يا حزبيني ال تفرحوا هذا خالف بسبب عماله وليس خالف 
استراتيجي !.. تعرفون شنو يعني  استراتيجي وال الوتساب ما 

شرحلكم؟!

Altabtabie@  وليد الطبطبائي
من قاطع البضائع التركية فيجب عليه وجوبا مقاطعة البضائع 
الفرنسية ألن حرمة النبي أكبر من حرمة من سواه.. أما من لم يقاطع 

أصال فإن قاطع كان بها وإن لم يقاطع فال عليه..
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العثور على طائر نادر نصفه ذكر ونصفه اآلخر أنثى
عثر باحثون في محمية طبيعية بوالية 
بنسلفانيا األمريكية على طائر مغرد نادر، 
نصف جيناته ذك��وري��ة والنصف اآلخ��ر 

أنثوية.
وبحسب صحيفة “إندبندنت”، يتميز 
الطائر بأنه ثنائي اجلنس، حيث ينقسم 
جسمه مناصفة إل��ى خصائص ذكورية 
في اجلانب األمين، وخصائص أنثوية في 

اجلانب األيسر.
وميكن حتديد جنس طائر “غروسبيك” 
من لونه؛ حيث يكون ل��ون ري��ش أجنحة 
ال��ذك��ور س���وداء وبها بقع وردي���ة، بينما 
أجنحة اإلن��اث متيل للون البني وبها بقع 
صفراء، إال أن الطائر النادر الذي عثر عليه 
الباحثون، يصطبغ ريش األجنحة باللون 
األس���ود وعليه بقع وردي���ة وبقعة على 
ال��ص��در ف��ي اجل��ان��ب األمي���ن، بينما يظهر 
على اجلانب األيسر الرئيس البني والبقع 

الصفراء التي متيز اإلناث.
وأوض��ح العلماء أنه على الرغم من أن 
ثنائية اجلنس غير شائعة للغاية، فهي أمر 

طبيعي.
وأش��ار العلماء إلى أن الطائر قد يكون 
ق��ادرا على اإلجن��اب بالتزاوج مع ذكور أو 

إناث، كما أن ثنائية اجلنس تعد شائعة في 
الطيور واحلشرات والثعابن والقشريات.

الطائر الذي عثر عليه

إرسل كلمة  »اشتراك«

مصر: حترك رسمي بعد واقعة 
»إتالف آثار بالزيت« في برلني

حتركت السلطات املصرية للتحقق من واقعة إتاف عدد 
من القطع األثرية املصرية في جزيرة املتاحف مبدينة برلن، 
التي أث��ارت جدال كبيرا في مصر وج��ددت املطالب بحماية 

التراث.
وأبدى السفير املصري في أملانيا خالد جال “قلقه” بعد 
قيام مجهول بسكب زي��ت الزيتون على 16 قطعة أثرية 

مصرية في أملانيا.
وحسب الهيئة الوطنية لإلعام، ف��إن وزارة السياحة 
واآلثار تواصلت مع وزارة اخلارجية املصرية، حول ما مت 
تداوله عبر وسائل اإلعام املختلفة بشأن تعرض قطع أثرية 

مصرية لإلتاف املتعمد.
و”فور ورود املعلومات حول احل��ادث تواصل جال مع 
اجلهات املعنية باحلكومة األملانية وإدارات املتاحف املختلفة، 
وزار هذه املتاحف للوقوف على حالة القطع األثرية املصرية 
املعروضة بها، التي هي من مقتنيات هذه املتاحف وليست 
جزءا من معرض مصري مؤقت لآلثار في أملانيا كما أشيع، 

حيث إنه ال توجد أي معارض آثار مصرية في أملانيا حاليا”.
وكشفت أعمال الفحص والتحقيقات عن “قيام شخص 
مجهول بسكب كمية من زيت الزيتون على 69 قطعة أثرية 

معروضة مبتاحف برلن، من بينها 16 قطعة مصرية.


