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قضى ال��ب��ول��ن��دي ألكسندر دوب���ا )74 
عاماً( املعروف باجتيازه احمليط األطلسي 
وح��ي��داً على منت ق��ارب كاياك ث��اث مرات 
آخرها قبل أربع سنوات، بعدما اجتاز جبل 

كيليمنجارو، على ما أعلنت عائلته.
واعتاد دوبا اجتياز األطلسي وحيداً، على 
منت ق��ارب كاياك، إذ اجتازه لثاثة مرات، 

آخرها قبل أربع سنوات.
وكتبت عائلة دوبا، عبر صفحة الرياضي 
البولندي على فيسبوك: “ببالغ األس��ى 

نعلمكم بأن راكب الكاياك الكبير ألكسندر 
دوبا توفي في 22 من فبراير. لقد مات ميتة 
مسافر بعدما بلغ أعلى قمة في إفريقيا، 

كيليمنغارو، محققا أحامه”.
وأف���ادت معلومات إعامية أن املغامر 
توفي بعد تسلقه أعلى قمة ف��ي إفريقيا 
)5891،8 مترا(. وقد أغمي عليه قبيل النزول 

ولم يستعد وعيه رغم جهود إنعاشه.
وقد اشُتهر املهندس املتقاعد بعدما اجتاز 
وحيدا ومن دون مساعدة احمليط األطلسي 

على منت قارب كاياك ثاث مرات، أولها من 
دكار إلى أكاراو البرازيلية بني أكتوبر 2010 
وفبراير 2011، والثانية من لشبونة إلى 
بورت كانافيرال بوالية فلوريدا األميركية 

بني أكتوبر 2013 وأبريل 2014.
وف��ي ال��رح��ل��ة الثالثة انتقل دوب���ا من 
الساحل الشرقي ل��ل��والي��ات املتحدة إلى 
السواحل الفرنسية، وق��د اج��ت��از مسافة 
6680 كيلومترا بقوة ذراع��ي��ه في خال 

111 يوماً.

ألكسندر دوبا

علماء يصممون خريطة 
مفصلة للثقوب السوداء 

الهائلة في الكون
أعلن علماء فلك صمموا خريطة مفصلة للثقوب السوداء 
الهائلة داخ��ل الكون، أن ه��ذه الثقوب هي أق��وى الكيانات 
وأكثرها غموضاً في الكون، وهي ناجتة عن انفجار النجوم 

أو اصطدام النجوم النيوترونية.
صمم علماء الفلك اخلريطة األكثر تفصياً للثقوب السوداء 
الهائلة داخ��ل الكون حتى اآلن، ما ي��دل على أن الكيانات 

الغامضة والقوية ليست نادرة كما ُينظر إليها غالباً.
وتعد الثقوب السوداء أقوى الكيانات وأكثرها غموضاً في 
الكون، وهي متزقات في نسيج الزمكان، ناجمة عن انفجار 

النجوم أو اصطدام النجوم النيوترونية.
ولكن رمبا يكون اجلانب األكثر رعباً هو املجهول، فيما إذا 

كان هناك شيء على اجلانب اآلخر.
وحالياً، أنشأ فريق دولي من علماء الفلك اخلريطة األكثر 
تفصياً للثقوب السوداء الهائلة في الكون. وتعتبر الثقوب 
السوداء الهائلة كيانات ميكن أن تصل إلى 10 مليارات كتلة 

من الشمس.
ويوجد 25000 ثقب أس��ود هائل في اخلريطة وحدها، 
مجرد جزء بسيط مما هو موجود بالفعل في الكون بأكمله، 
حيث ُجمعت البيانات من أربعة باملئة فقط من السماء في 
نصف الكرة الشمالي. وأنشأ الفريق اخلريطة باستخدام 52 
تلسكوباً منخفض التردد، تسمى LOFAR، ميكنها الكشف 
عن االنبعاثات الراديوية املنبعثة من املادة التي اقتربت جداً 

من ثقب أسود فائق الكتلة.
وقال قائد البحث فرانشيسكو دي غاسبرين، الذي كان 
يعمل سابقاً في جامعة الي��دن في هولندا، واآلن جامعة 
هامبورغ بأملانيا إن “هذه نتيجة سنوات عديدة من العمل 
على بيانات صعبة للغاية. كان علينا ابتكار طرق جديدة 

لتحويل إشارات الراديو إلى صور للسماء”.
وأنشئت اخلريطة من خال اجلمع بني بيانات من 256 
ساعة من املاحظات، من السماء الشمالية. وما جعل البحث 
أكثر صعوبة هو أن األرص��اد الراديوية الطويلة حتجبها 
طبقة األيونوسفير لألرض. وهذه الطبقة من الغاف اجلوي 

خالية من اإللكترونات وتعمل مثل “عدسة غائمة”.

وفاة مغامر بولندي 
بعد اجتيازه قمة كيليمنغارو
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 في الصـميم
ميارس بعض النواب خداع الناخبني مبطالبة احلكومة 
بزيادة الرواتب وال��دع��وم، في الوقت ال��ذي تعاني فيه 
الدولة من عجز تراكمي متوقع يزيد على 55 مليار دينار 
خال خمس سنوات، دغدغة مشاعر الناخبني وفي بعض 
األحيان االستجابة ملطالبهم أمر مشني، الكارثة كبيرة 
وال ميكن جتاوزها إال بتعاون اجلميع، وتقبل سياسة 
التقشف، وإيقاف جميع صور الهدر من قبل احلكومة 

واملواطنني.
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mamalowlow@ لولوه النايف
اللهم احفظ ديرتنا بحفظك ياحفيظ من هذا الوباء وخفف على من أدخل 
املستشفيات بسببه يارب خفف على أهل الكويت وأمتك أمة محمد عليه أفضل 
الصالة والسالم والعالم أجمع أوجاعهم وأزل آالمهم فيهم من أُدخ��ل العناية 
ومنهم من ينتظر الرعاية سبحانك  عندما تأمر الشيء فبيدك كل أمر ياكرمي 

ياوهاب

talghanim@  طالل فهد ثنيان الغامن

شنو مينع ان تخصص ارض في املطالع تطل على البحر و ابني عليها مجمع 
كبير و اخصص مساحات منه للمخترعني العباقرة و املبرمجني و اخصص لهم 
سكن و اشجعهم ماديا و اوفر لهم مراجع تعليمية مثل سيليكون فالي بامريكا... 

استثمروا بالبشر ال باحلجر... يا بشر

kuw_sky@  حي�صين اليهيداد

رسالة للحكومة  استثمروا االراض��ي احلدودية بإنشاء م��زارع وجواخير  
واجلبوا فالحني من دول افريقيا مع عائالتهم للعمل في الزراعة وتربية املواشي 
لتأمني األمن الغذائي منها دخل للحكومة ومنها انتاج محلي للحد من االستيراد . 

ترى التنفيذ سهل جداً لكن االمر يحتاج ادارة جيدة ومخلصة.

shaikha_bahawed@  �صيخة البهاويد

برافو ع التنظيم في أرض املعارض يا شباب الصحة املشكلة صرنا نخاف 
مندح شي بهالديرة ينعفس الله يتمم، ويعطيكم العافية

salma_alhouli@  د.�صلمى الهويل

في بريطانيا متعايشني مع احلظر ما يقارب الشهرين ..وتطعم ١٥ مليون 
تقريبا... والشعب الكويتي الكرمي ال يبي يتطعم  ويحارب التطعيم وال يبي احلظر 
ويكسر القوانني واالشتراطات على اساس ان فايروس كورونا بعيد عن اليمعات 

املقدسة والزوارات الكويتية املصونة...

Anwaraltukhaim  @anwaraltukhaim
باعثني لي ع��روض شاليه مبناسبه العيد الوطني ٤ اي��ام ١٦٥٠ بصراحه 
انشاءالله يفتح طريق الطياره ونسافر والهااالبتزاز املاسخ باجر حتي ١٠٠ دك 

ماراح تقدر تاجره  مادري يطل علي شنو

Msakht@  اأ. حممد خريبط

أصحاب املشاريع الصغيره واملتوسطه ال تعتمدون علي احلكومه وال نواب 
املجلس الله يعييينكم

NAlmujaibel@  نا�رش املجيبل
صندوق األجيال القادمة هو ما تبقى للكويت املستنزفة. والسحب منه لتغطية 

عجوزات مالية دون خطة إصالح واضحة قطع للوريد ال عالج للمريض.

إرسل كلمة  »اشتراك«

في أستراليا.. خروف أشعث 
قضى أعوامًا وهو يجُر 

حماًل ال يطاق

قضى خروف في أستراليا، أعواماً وهو مثقٌل بعشرات 
الكيلوغرامات من الصوف، دون أن يجد من يقوم بجزها، 
حتى يتحرك بخفة وراح���ة، لكنه تنفس الصعداء، 
مؤخرا، وقد جاءه الفرج. وبحسب صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية، ف��إن خروفاً في أستراليا أزيلت منه 34 
كيلوغراماً من الصوف، في عملية جز هي األولى للحيوان 
منذ سنوات. وج��رى إط��اق اسم ب��اراك على اخل��روف، 
وكان متروكاً حتى يعيش في البر، فنما صوفه وصار 
كثيفا بشكل يربك حركته. وعندما فطنت إحدى محميات 
احليوانات مبنطقة النسيفيلد، إلى أمر اخلروف، قامت 
بجز صوفه، وساعدته على العودة مجدداً إلى حيويته 
السابقة. وبدا اخلروف في هيئة مختلفة للغاية بعدما 
أزيل عنه كوم الصوف من قبل متطوعني، ومتكن أيضاً 
من الرؤية بشكل أفضل ألن الصوف كان يلفه من كل 
جانب.  وقضى املتطوعون ساعة وهم يجزون صوف 
اخل��روف، وهو أمٌر ال يستغرق في العادة سوى دقائق 
قليلة. ويسعى اخل��روف ب��اراك جاهداً إلى التأقلم مع 
حياته اجلديدة حالياً، داخل احملمية، بينما كان صوفه 

“معقاً” للحشرات املؤذية واملزعجة.
ومت العثور على احليوان، في وقت سابق من فبراير 

اجلاري، على بعد أربعني مياً شمالي مدينة ملبورن.

في اليابان.. خريطة 
تفاعلية »تفضح« 
اجليران املزعجني

يتصاعد اجل��دل ف��ي اليابان بشأن إط��اق خريطة 
تفاعلية تكشف األحياء واملناطق السكنية التي يقطنها 
“أطفال مزعجون”، بحيث يستطيع الباحثون عن مواقع 
هادئة جتنب اإلقامة فيها. وأطلق على اخلريطة اسم 
“دوروزوكو ماب”، وهو مصطلح يستخدم في اليابان 
لإلشارة إلى األشخاص الذين يتحدثون بصوت عال في 
األماكن العامة. ووفق ما ذكرت وسائل إعام يابانية، 
فإن اخلريطة ستتيح حتديد “مناطق اإلزعاج” بناء على 
تقييم السكان الذين سيكون مبقدورهم إضافة التعليقات، 

واحلديث عن جتاربهم في اإلقامة قرب جيران مزعجني.
ومن بني التصنيفات التي تعتمدها اخلريطة اإلشارة 
إل��ى مناطق مزعجة سببها األط��ف��ال، مع تعليقات عن 
مصادر الصخب مثل: ضوضاء األطفال الصادرة عند 
الركض في املساء، اللعب على الطريق، أطفال يصدرون 

أصوات مزعجة، الركوب على لوح تزلج.

اخلروف األشعث
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